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En smuk tid
Vi er nu alle indstillet på at skabe
glæde med smuk julestads omkring os; både der hjemme og i
bygaden bliver der pyntet op for
at skabe lys og julehygge.
De butikker, der er medlem af
Vangede Bycentrum, betaler for
gadens juleudsmykning, og det
gør de for at vi kan handle med
julelys i øjnene og glæde i sjælen
når vi vender hjem.
Så her ved Juletid tager bygaden sig dejlig ud, men til januar
er vi tilbage i hverdagen, og vi
kunne igen ønskes os en bygade,
der er en fryd for øjet.
Både handelsstandsforeningen
og en gruppe Vangedeborger har
efter nogle møder afleveret en
ønskeseddel til kommunen med
forslag til forskønnelse af bygaden, og disse forslag vil nu indgå
i en kommende planlægning for
forskønnelse af Gentofte Kommunes bystrøg. Det kan tage en
del år, før der bliver økonomi til
det, men i mellemtiden kan vi
selv gøre rigtig meget, f.eks. er
det noget utroligt grisseri når vore medtrafikkanter tømmer askebægre mv. ud i rendestenen. Jeg
kan godt forstå de ikke vil have
det i bilen, men lad dog være
med at svine veje og fortove til,
der er masser af muligheder for
at smide det i papirkurve mv. Det
kunne være dejligt om gaden
fremover kunne være fri for diverse papirstumper, plastikposer,
cigaretskoddere, graffiti, ølkapsler og hunde efterladenskaber.
Det ville være en god begyndelse
til forskønnelse af bygaden.
Ryd op efter dig og efterlad gaden, så vi alle kan nyde at være
der.

Vangede i julehumør

14

december
Julevandring

28

november
Juletræstænding

Besøg www.vangede.dk
Brug Vangedes hjemmeside til
debat m.v. skriv f.eks. om dine
tanker med en byfornyelse i Vangede.
Husk at få begivenheder med i
kalenderen på www.vangede.dk
Lad så julefreden sænke sig
med indkøb i Vangede, sæt tid af
til at nyde juleudsmykningen,
køb julepynt og julegaver i Vangede og skab glæde og julehygge
hjemme i stuerne – tænd stearinlysene og lad familieføelsen fylde Jeres hjerter.

Glædelig Jul og godt nytår
Allan Andersen

Læs denne gang om
Hennings tur · Vangede Kilde
Brogården 2 · Dan Turèll-ugen
Hjertemotion · Kirkens basar
og meget mere
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Hennings tur gennem Vangede
I er velkomne til at kontakte mig med nyheder til avisen på 39 65 65 87 og mobil 30 51 32 07.
Jeg vil altid være glad for en god historie om Vangede.

Diligencen

er blevet renoveret og har fået
lysere lokaler og et forbedret
ydre. Det glæder selvfølgelig
både restauratør og gæster. Torben Gibhardt betegner selv sin
restaurant som en familie- og
stamcafé.
Her bliver mange private ting
ordnet. Så måske er Carlsbergs
slogan: “Der kom et par Carlsberg på bordet” – ikke helt ved
siden af. Så går det hele lidt lettere!

Ny tandlæge

Ny grønthandler på
Munketorvet

Khaled Shahoun Youssef, der
kommer fra Iran, har overtaget
grøntforretningen på Munketorvet. Han sælger alt i frugt og
grønt samt en del spændende
orientalske specialiteter. Især
blomsterne fylder meget i forretningen, måske fordi Khaled
har haft med blomster at gøre i 7
år. Han håber på at oparbejde en
pæn forretning, der forhåbenligt
vil falde godt til i kvarteret med
sine gode tilbud og store udvalg.

Vangedes “borgmester”
Kaj Erdmann fyldte 85 år

Samtidig med, at han drev forretning, fik han tid til at arbejde
i menighedsrådet i 2 perioder på
henholdsvis 25 år og 15 år. Så
man kan vist godt sige, at han
har gjort sin pligt.
Han mødes også med gamle
venner i Idéhuset på den
tidligere Mosegårdsskole. Når
man taler med ham, er der to
ting, han er stolt af: Hans æresmedlemskab i Handelsstandsforeningen og kollegernes udnævnelse af ham til Vangedes
“borgmester” på livstid.
Desuden har han haft sin gang
i KFUM-spejderbevælgelsen.
Han har stadig uniformen. Men
han er vokset fra de korte bukser! På et tidspunkt startede han
en patruljeførerkursus, der blev
starten til Spejderbevægelsen i
Vangede.
Trods sin høje alder følger han
fra sidelinien med i, hvad der
sker i vort område. Og man kan
stadig hente gode historier fra
fortidens Vangede hos Kaj

Erdmann. På fødselsdagen den
6. november holdt han reception
i hjemmet.
Fra Vangede Avis skal lyde de
bedste ønsker på dagen og fremtiden.

Et lille hjertesuk
Forleden skulle jeg vente på
S-toget ved Vangede Station i
regnvejr. Jeg ville derfor søge
ind i ventesalen. Til min og flere
andres store overraskelse var der
ikke en eneste siddeplads i lokalet.
Der var kun ståpladser. Det er
da vist sjældent, at DSB byder
sine kunder en så ringe service.
Så var det ikke et rimeligt forlangende at man satte nogle få
bænke op!

Smart tøj til unge og de unge,
der bare er blevet lidt ældre.

Tandlæge Henrik Holmgaard
overtager Jørn Schifter-Holms del
af klinikken på Vangede Bygade.
Henrik Holmgaaard er så småt
startet og vil snart arbejde på
fuld tid, hvorefter Jørn Schifter-Holm trapper ned over nogle
måneder. Henrik er ikke ny i
Vangede, idet han med familien
har boet i en del år. Han slog til,
da muligheden for at få egen
klinik i Vangede bød sig.
Henrik Holmgaard og hans
kompagnon Jan Kronstrøm vil i
fremtiden føre klinikken på
Vangede Bygade 63 videre under navnet: “Tandlægerne i Vangede”. Personalet er det kendte,
men der vil blive indført nye behandlinger, f.eks. implatanter
og mere ny teknologi.

Vi har super smarte toppe
m/perle-, guld-, kobber- eller
sølvbroderi.
Selskabsbluser · nederdele ·
kjoler og buks. Smykker og stola
– alt til en festlig aften

En af Vangedes mest kendte beboere fyldte 85 år den 6. november. Navnet er Kaj Erdmann, der
tidligere var farvehandler i Bygaden, hvor Matas nu residerer.
Han startede i 1941 i en vanskelig tid, men fik forretningen i
god gænge og drev den igennem
mange år. Dengang var der også
lejlighed i tilknytning til forretningen, og her boede hele familien. Der var også plads til et
“borgmesterkontor” i kælderen.

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til:
Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, Postboks 11, 2820 Gentofte,
Telefon 39 65 74 41. Meget gerne pr. email; avisen@vangede.dk
Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens
holdning. Der tages forbehold for trykfejl.
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Julegaver
Spændende strikbluser. Buks.
Jakker. Hygge hjemmesæt i
Velour m/broderi - perler
Pakkes ind m/bånd og sløjfer

Vi har alt, hvad vi piger kan li’
Kig ind – vi hjælper gerne med
at finde den helt rigtige gave.

Kig ind
mode
Vangede Bygade 79

39 65 31 38

Jul iVangede
Fredag 28. nov. kl. 16.30

Juletræstænding

Vi mødes foran SuperBrugsen, her vil Jacob Rønnow i fælleskab med
de fremmødte frembringe en stemning, som vil få lysene til at glimte i
vores bygade.
Julemanden vil hilse på børnene i Vangede og dele ud af godterne.

Søndag 14. dec. kl. 11 - 13

Der er gode vandreturs tilbud
og oplevelser i butikkerne

Julevandring

Tilbud gælder kun søndag den 14. december

Varme popcorn hos Matas

Turen tager ca. 1-1½ time. Ruten starter i Charlotteklubben, herfra
går vi til Matas, og videre til Spejderne ved Kirken. Så en lille tur
gennem Nymosen til Naturvognen, en tur over i den gamle skolebygning, hvor der skal stemples i Idéhuset, derefter kan du varme dig
med gløgg og æbleskiver i DUI’s hytte. Efter en tur over Vangede
Batteri, ad Stolbergvej og Stolpegårdsvej over på den anden side af
Vangedevej til Diligencen, skal du bare i mål foran Super Brugsen.
Turen afsluttes senest kl. 13.00 med at lægge stempelkortet i kassen
ved Super Brugsen.

Vandrekort koster kr. 20,- pr. stk. og købes i forvejen i
medlemsbutikkerne
2 juletræer og gavekort som præmier – fra 100,- til 500,-

Smagsprøve på portvin
hos Skjold Burne
Tilbud hos Sweetie
køb 2 dele tøj og få

Hos Super Brugsen i Vangede kan
børn, der har gennemført ruten
hente en godtepose.
Kuponner udleveres når I
afleverer vandrekortet
Tilbud hos Lisbeth R
Julenedderdel

... foran Super Brugsen hvor Julemanden
trækker lod blandt de afleverede vandrekort.

Grønkålen
Spændende julekurve med
specielle varer til julehygge

Husk legitimation.

MUNKETORVETS
Frugt, Grønt og Blomster
N

de
y in

hav

er

Køb dit juletræ lokalt
Mandag - Fredag
Lørdag
Søndag

8-18
8-17
9-17

Muketorvet • Vangedevej 144A • 2770 Dyssegård

-20%

Hos farve BASEN får alle, der
køber 10 ltr. maling, et 18 cm
malerrullesæt værdi 60,-

Vi samles kl. 13.15

• Vi laver alle slags buketter
• Frisk frugt og grønt
- Hver dag
• Specialvare: oliven, ost osv

-10%

100,200,-

NM
39 65 87 66
39 65 21 27
Fax 39 65 52 15
www.zinko.dk
admin@zinko.dk
Kontor & værksted

Mesterlodden 30

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader
Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80
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Efterår i Nymosen

Bus til
Egebjerg

Med Ejler i Mosen

fredag 10. oktober
Endelig blev det efterårsferie.
Med udsigt til smukt vejr og 2
Bob Dylankoncerter.
skeand: der er heldigvis stadig
en flok til stede. Det har været
interessant at se fjerskiftet hos
hannen, som er blevet langt mere iøjnefaldende med klare hvide og grønne farver. De har flere
steder også været betydelig tættere på mosekanten – klar til at
blive set. Utrolige næb.
krikand: mindst et par dagligt.
Hannen har nu fået sin karakteristiske fjerdragt: grønt, hvidt, brunt
omkring hovedet og gråprikket
krop. Elegant. (ses ofte med “bunden” i vejret og med benene plaskende for at holde balancen).
vandrikse: ? – her går man og
lytter og ser og håber. Ingen observation i lang tid.
Vandstanden i “Glarmestermosen” er foruroligende lav. Har
der nogensinde været så lidt
vand før?
God efterårsferie til alle. God
tur rundt om Nymosen.

tirsdag 14. oktober
Frostklar morgentur i en slags
højsol. Efterårsferie. Sådan.
gråand: talte forleden mere end
100 ænder i “Kirkesvingsområdet” – en imponerende aktivitet.

søndag 19. oktober
Koldt. Spredt isdækning. Vinteren er på vej.
knopsvane: en rival var landet
her forleden. Men kun for en
kort bemærkning – så blev den
jaget op og væk!

fredag 31. oktober
Frisk morgentur i tåge (dvs. sigtbarhed under 1.000 meter!); det

lignede ellers det sædvanlige
morgendisede, fugtige og dejligt
duftende vejr, hvori man går og
halvsover.
fiskehejre: stod flot i “Glarmestermosen” i går eftermiddags.
kragefugle: “den sorte sky” lettede op til flere gange. I hundredevis sent på eftermiddagen.
God weekend!

frem og tilbage lige foran os
(“Fuzzy” var jo også med!). Gik
lidt ind i sivene, larmede stadigvæk, kom ud igen, svømmede
langs kanten og gav hele tiden
sit besyv med. Det lange, smalle
rødlige næb er et sikkert kendetegn. 2-3 minutters “gave-observation”. Bliv bare vinteren over

onsdag 5. november

Følg med i hvordan vinteren
går i Nymosen på www.vangede.dk – tryk på “Kontakt” og
derefterpå “Natur i Vangede”

blishøne: hvor er de henne? Er
“området” blevet overtaget af de
mange grønbenede rørhøns?
fiskehejre: stadig 1-2 stykker.

onsdag “Ekstraudsendelse”
knopsvane: for første gang er
der 2 par i søerne samtidigt. Det
nytilkomne par (grønne ringe
A1E og A9H) opholdt sig ved
og omkring det oprindelige svanepars redeområde. Det andet
par lå højst sandsynligt inde ved
græskanten i “Lillesø”. Der bliver kamp om territoriet. For en
del år siden fik en “uindbuden”
gæst så voldsomme klø, at den
blev afhentet af Falck!
vandrikse: femstjernet “kikkertsyn” i eftermiddags. For første gang virkede den ikke spor
sky, tværtimod svømmede den

M A D H U S
• MAD UD AF HUSET
• MAROKANSKE SPECIALITETER
• FEST ARRANGEMENTER
• RING FOR TILBUD

Hellerupvej 52 · 2900 Hellerup

Tlf. 39 65 80 65
Fax 39 65 89 65 · E-mail zetuna@sol.dk
Åbningstider:
Tirsdag-torsdag16-22 · Fredag-søndag15-23 · Mandag lukket
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Beboerne på plejehjemmet
Egebjerg vil så gerne have
en minibus, men de har ikke
pengene til en. Allerførst vil
vi høre, om der er nogle initiativrige mennesker, som
vil starte en støtteforening
til at få vores ønske opfyldt.
Gode idéer til at få penge
til en minibus er meget velkomne. Mange af beboerne
er kørestolsbrugere, og de
har ikke andre muligheder
for at komme på ture end
med en handicapbus.
Er du den person, der vil
gøre en indsats for formålet, kontakt da venligst forstander Karen Falkenberg
på Egebjerg, tlf. 39 68 25 40
eller Ulla Rasmussen, der
er pårørende til en beboer
på Egebjerg 39 67 96 01.

Julegave
Strømper
Hjælp os med at pynte butikken.

Kom
lørdag 29.11.03
eller

søndag 30.11.03
med din
Personlige Strømpe
(påsat navn)

Så fylder vi den med
JULEGODTER.
Alle Strømper bliver hængt op i
butikken og kan afhentes fra
søndag 21.12.03

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Om Brogården og dens beboere 2

Din loka le
E jendomsmægler

Skal boligen sælges,
så tal med os!
Vi udarbejder gr a tis
et salgsbudget, og
rådgiver helt uforpligtende.

Ivan

Peter

B r ic h & Wør mer
39 68 33 30
www.brich-wormer.dk
www.vangede.dk

Oscar Fiehns erindringer, fortsat fra Vangede Avis nr. 36
indtage vores måltider i køkkeUfred i familien
Medens min farmor levede, sør- net i kælderen. Min far fik ordre
gede hun for, at der var en vis på at forblive i spisestuen, ellers
form for våbenstilstand i famili- kunne han forlade hjemmet og
en. Hun støttede min mor meget tage kone og barn med sig. Iøvog tog sig meget af mig, men ef- rigt skulle han også være tilstede
ter hendes død i 1930 indtraf det ved alle større familiesammenendelige brud mellem min mor komster. Han turde ikke tage til
og min farfar og hans familie. genmæle, hvorimod hans søstre
Ved en middag, hvor alle var var godt tilfredse med at min
samlede, fik min mor serveret mor, som til daglig havde været
diætmad på grund af sygdom. så tæt på min farfar, ikke kunne
En at husets døtre fandt øjen- påvirke ham til at yde hende
synligt diætmaden bedre end økonomisk støtte, som måske
det, der ellers blev serveret, og kunne forringe en forventet arv.
bemærkede, at der nok var noEt af lyspunkterne i de komgen, som fik særbehandling. mende år var, når min farfar
Det udviklede sig til et større med sin sygeplejerske og husskænderi, hvorefter min mor holderske rejste til sin datter på
forlod bordet, og jeg fulgte med. Møn ugen før jul og først vendte
Derefter måtte min mor og jeg tilbage i slutningen af januar.

Min mor havde ikke mulighed
for madlavning, spisekammeret
var aflåst for at forhindre, at vi
skulle leve alt for overdådigt.
Derfor blev der bestilt mad fra
et køkken, som hver formiddag
stillede en spand med 3 rum
med mad til 3 personer udenfor
køkkendøren, den var ikke særligt spændende og ikke, hvad
man forstår ved en veltillavet
middag. Julemiddagen bestod
som regel at 3 stykker flæskesteg eller and, brun sovs, kogte
kartofler og til dessert budding
med rød frugtsovs. Min mor
supplerede dette med en dejlig
kurv med alt, hvad der hørte julen til af dadler, figner, nødder,
marcipan og chokolade. Selve
juleaften holdt vi i min farfars

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Va ngede B yga de 114
2820 Gentofte

Nu lokalt i Vangede på 12. år!

Udsigt fra Ræveskovsvandtårnet mod Brogården med villaen og Lyngbyvejen. Længst til venstre en del af Gentofte Sø, centralt Dortheamøllen og til højre for den smedjen, Bomhuset og Holmegården. Foto Privateje

i Vangede

Kvalitetsrens udføres
· Ruskind og pelse
· Kilorens
· Gardinrensning
· Alm. rens
· Skjortevask · Pelsopbevaring
Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22
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Frikke’s
Tagdækning Aps

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
39 67 97 03
Telefax
39 67 77 03
Mobil
40 31 05 01

k lip & k røl
for ham og
hende
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kontor, hvor der var tændt op i
kakkelovnen, og hvor vi også
spiste vores opvarmede “julemiddag”. Juletræet stod i en
uopvarmet stue ved siden af, så
det kunne holde sig længere.
Dette gjorde til gengæld at dansen omkring træet og uddelingen af gaver blev af kort varighed: I vores stue på 1. sal var der
også varme, her spillede min
mor på klaveret de sædvanlige
julesalmer, som vi af bedste evne forsøgte at synge med på.
Nytårsaften, efter en ligeså beskeden nytårsmiddag, fik jeg
lov til at fyre resterne af mit fyrværkeri af, dengang måtte der
ikke sælges fyrværkeri efter 1.
december, så det var svært at gå
i en hel måned uden at prøve,
om det virkede.
Så blev jeg lagt i seng, og min
far og mor fejrede årsskiftet hos
nogle engelske venner i de “Røde huse”. Min far var altid urolig den nat, der blev altid brændt
meget fyrværkeri af på gården,
så der var stor risiko for, at der
gik ild i stråtagene. Også nytårsløjerne kunne gå lidt for vidt.
Det skete nogle gange, at vi
kunne finde vores lokumstønde
hejst op i flagstangen, eller at
der var smidt gær i tønden, dette
gav en ubeskrivelig oplevelse
nytårsmorgen!
De følgende dage, inden min
farfars hjemkomst, havde min
mor nu mulighed for at invitere
sin egen familie. Også om sommeren hændte det, at min farfar
rejste til Møn nogle uger, så vi
igen kunne se gæster. De næste
12 år spiste min mor og jeg vore
måltider i køkkenet. Gennem
madelevatoren, som førte op til
spisestuen, kunne vi følge med,
når familien havde fester. Min
mor havde affundet sig med si-

dig med at vejen blev asfalteret.
Som privat vej var ejeren forpligtet til at vedligeholde den, så jeg
fik det job at holde begge fortove
på en samlet længde af ca. 800
meter fri for ukrudt, det skulle
ske mindst en gang om året til en
løn på 3 kr. pr. gang, efter jeg
havde afbrudt forbindelsen med
min farfar, holdt jeg op med det,
iøvrigt stod lønnen ikke i forhold
til anstrengelserne.

Fiehnsvej 1926-49
Laden og Villaen set fra Lyngbyvejen 1932. Foto Privateje

tuationen, og selv syntes jeg, at
ordningen var udemærket, så
var jeg lykkeligt fri for alt det
med bordskik og ikke at måtte
rejse sig, før alle var færdige.
Min farfar havde jeg ikke megen forbindelse med, kun når
jeg hver søndag skulle modtage
en 10-øre som steg til 25-øre efter min konfirmation. Ved den
lejlighed fik jeg allernådigst lov
til at få mit eget værelse i et af
gæsteværelserne som der var 3
af på 1. salen. Tidligere havde
jeg sovet i vores stue, hvor der
hver aften måtte redes op på en
“harmonikaseng”, pladsen var
trang, og da min mor var et udpræget B-menneske, havde jeg
tit svært ved ar få min fulde nattesøvn.
Senere blev min far skældt
voldsomt ud af min farfar og
kom dybt nedbøjet op, og fortalte min mor om det. Jeg samlede
alt mit mod og gik ned og bebrejdede ham hans opførsel
overfor min far. Jeg fik det svar,
at hvis min far var utilfreds med
at være her, kunne han bare rejse, og iøvrigt ville han selv have
fred i sit hus for enhver pris.
Efter dette afbrød jeg enhver
forbindelse med ham og gav af-

kald på min søndagsfemogtyveøre og den årlige femmer til jul
og fødselsdag. Ude omkring gik
det mere roligt for sig. Fouragehandler Andersen flyttede, og
laden blev overtaget af en fouragehandler Øder. Her lejede også
flyttemand Dupont-Rasmussen
den øverste etage til opmagasinering foruden han lejede et
stykke jord, hvor han opførte et
stort hønsehus. Kaperkuskene
fra Bakken havde i nogle år deres heste opstaldede på gården.

Søbredden
I 1936 fik min farfar anlagt Søbredden. Denne var i flere år en
grusvej, der var sat standere op
til gaslys, men uden lygter. De
kom aldrig i brug, først efter
1945 blev de fjernet og erstattet
med elektrisk belysning, samti-

Som I ved er Finn i nr. 86 lidt doven
Hans annonce skulle have stået her,
men I ved jo godt at han kun sælger
gode cykler og reparerer cykler/sko
omhyggeligt og laver kopier af nøgler.
NYT Farvekopier laves, malerier
i vinduet.
Fax service ud af huset

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60

Vangedevej 142
Tlf. 39 67 58 18
Åbent alle dage kl. 6-18

A.A. Cykel- Nøgle& SkoService

aut. EL-installatør

Min farfars død
1942 døde min farfar 97 år gammel og til sine sidste dage ligeså
enerådende, som han altid havde
været. På det tidspunkt var jeg

Søbredden anlægges 1935. Ræveskovsvandtårnet ses i baggrunden. Foto
Privateje.

Vangede Bygade 86
39 65 34 34

KONTAKTEN

Det lille vejstykke fra Lyngbyvejen til gården, blev i nogle år
benævnt Fiehnsvej på kortene
over kommunen, men navnet
forsvandt igen ved det senere
byggeri.
På begge sider af Søbredden
var der nu mulighed for udstykning, og her blev der senere opført store villaer. Mosen, som
min far i 1920 var begyndt at tilplante med birke-, pile- og asketræer, blev efterhånden til en lille
skov. Efter at “Insulinen” overtog den, blev stierne forbedret,
og der blev plantet en del frugttræer ud mod Brogårdsvej. Idag
er det et fredet område der passes af kommunen.

Rigtig glædelig Jul
& godt nytår.
Med tak til alle
mine kunder
for det første ½ år
LYSGAARD
KA

FF

E

Vangede Bygade 62
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nere viste det sig, at fætteren
havde været stråmand for et par
velhavende herrer i hans bekendtskabskreds. Familien kunne ikke få afviklet boet hurtigt
nok, så jorden blev solgt til
langt under vurderingen. Det
skyldtes måske også, at det var
under besættelsen, hvor der var
stilstand i byggeriet.
Det gjorde det heller ikke bedre, at min farfars regnskabsbøger var forsvundet, i disse havde
der været opført større beløb,
som døtrene havde modtaget
som lån dels til at etablere sig i
deres forskellige fortagender
dels til at holde dem gående.
Der var store afgifter og salærer
til eksekutorer, og sagføreren
skulle efter sigende have taget
lidt rigeligt til sig. Det blev aldrig opklaret, for han begik senere selvmord. Så da arven endelig skulle deles mellem 9 arvinger, blev der ikke meget til
den enkelte. Vi fik lov til at blive boende, indtil arvesagen var
afsluttet, mod at min far holdt
opsyn med gården og sørgede
for opkrævning af husleje hos
de forskellige beboere. Det var
vanskeligt at finde et sted at bo,
da der i besættelsens 2. år var
stor bolignød. En måned før jul
begyndte de nye ejere på ombygning af villaen og forlangte,
at vi flyttede omgående, de truede endda med kongens foged.

på ferie på Bornholm, så da jeg
uvidende vendte hjem, var begravelsen overstået, og det sædvanlige slagsmål om arven var i
fuld gang. Villaen var totalt ryddet med undtagelse af vores to
stuer, det var lidt af et chok, men
også en slags befrielse. I sit testamente havde min farfar ønsket, at min far gav afkald på sin
arv, som så skulle deles mellem
hans søstre. Hvis han ikke ville
det, skulle han umyndiggøres,
dette blev stadfæstet af boets eksekutorer, som bestod af fjernere slægtninge til min farfar. De
bestemte, at min far blev umyndiggjort, og hans og min arv
skulle båndlægges, så han kun
kunne få renterne udbetalt, og
først efter hans død kunne arven
udbetales. Alt dette blev selvfølgelig gjort for at skade min mor
og mig mest muligt. Så min fars
ønske, om at købe villaen og leje
stueetagen ud og selv blive boende på 1. sal, måtte opgives.
Søstrene ønskede villaen solgt
omgående og kontant. Da de
mente, at den helst skulle blive i
familien, fik min fætter lov til at
købe den for, hvad man kaldte
familiepris nemlig 31.000 kr.,
hvilket var en latterlig lille pris
for en villa med 10 værelser og
4850 m2 have, når man sammenligner det med prisen på et
lille parcelhus med 4 værelser
og 800 m2 grund i Vangede, som
dengang kostede 28.000 kr. Se-

På Snogegårdsvej

Den nyanlagte Søbredden med
Ræveskovsvandtårnet i baggrunden, 1936. Foto Privateje

Almindelige lejligheder var ikke til at opdrive i omegnen, så vi
måtte langt omkring for at lede
efter et billigt hus. Tilsidst fandt
vi et på Snogegårdsvej til en rimelig pris, men der måtte søges
et lån i Overformynderiet, hvor
min fars arv stod bundet. Her
kunne han så låne sine egne penge til en højere rente, end hvad

ogaarden«
r
B
»
Gentofte – lige om hjørnet ...

Brogaarden ønsker
glædelig jul
og godt nytår

Kæmpe Juleneg
Særpris kun til avisens læsere
aflevering af
kr. 40,- mod
denne annonce.
Tilbudet gælder hele julemåneden

Foder og artikler til dine dyr
kaniner · hamster · marsvin · fugle · høns
hunde · katte og mange andre

Åbningstider: hverdage kl. 8-17 og lørdag kl. 9-13
Gentofte · Søbredden 27 · tlf. 39 65 18 80
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Din lokale
“Villaen” set fra Søbredden 1942.
Foto Privateje.

de gav. En uge før jul mistede de
nye ejere tålmodigheden og truede med at rive trappen ned til
første salen, så vi måtte flytte
over hals og hoved til Snogegårdsvej, hvor vi kunne fejre vores første jul omgivet af tapetruller og malerbøtter og med håbet om en lykkeligere fremtid.
Nu kunne vi efter mange år endeligt sidde sammen ved vore
daglige måltider. Min mor havde aldrig haft mulighed for
madlavning, så i begyndelsen
var det enkle men veltillavede
retter, hun lavede. Senere deltog
hun i et kursus for madlavning,
hvor hun fik indhentet det forsømte. I begyndelsen kneb det
med økonomien, der var 4 år til
min far kunne få aldersrente,
som det hed dengang, derfor
måtte han tage noget havearbejde hos de nye villaejere på Søbredden. Det passede han i 10
år. Da han blev 89 år kom han på
Statens Plejehjem i Ballerup.
Gentofte Kommune så sig ikke
istand til at give en gammel veltjent borger en plads på et af deres egne. Han døde i 1971, 92 år
gammel. Til gengæld kom min
mor på Solhjem i Gentofte i
1973, hvor hun døde i 1974 i en
alder af 91år.
Mine forældre fik mange gode
og velfortjente år, hvor de sammen nåede meget af det, der tidligere var blevet forsømt.

Sportsforretning
Vi har et meget bredt udvalg i
udstyr til rigtig sport
– og til rigtig pris
Start træningen hos os
· Regntøj fra (299,-)
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Indendørssko til:
Badminton · håndbold · fodbold
· Huer · pandebånd · skihandsker
· Skidragter · Vinterjakker
· Fleece trøjer
... plus mange gode tilbud

Vores speciale er løb:
Altid gode tilbud:
Løbesko & specialsko fra
NIKE, ASICS, NEW BALLANCE m.fl.
Løbetøj til al slags vejr
NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.

Kom ind og få den rigtige
vejledning; vi sikrer, at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko, netop til dig!

Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14

LA

SPEZIA

39 65 02 12

PIZZA & GRILL

RING – BESTIL
hent selv eller få maden bragt
frisk & varm
udbringning fra kl. 15 - 22
min køb 50,- + kørsel kr. 15,Åbningstider:

mandag til lørdag fra 11 til 22
søn & helligdage fra 12 til 22
VANGEDEVEJ 2 · 2820 GENTOFTE
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Alle ejendomme opført før 1970 skal fotograferes

Gentofte Kommune har i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen
taget initiativ til at udarbejde et
atlas over kommunens bykvarterer, bygninger og kulturmiljøer.
Atlasset vil fortælle om baggrunden for, hvorfor Gentofte
Kommune ser ud som den gør.
Hvordan landskabet spiller ind
på bebyggelseslokaliseringen,
hvordan de store strukturende
vej- og baneanlæg fik inflydelse
på bebyggelsesstrukturen, og
hvorfor der er så mange smukke
landsteder og spændende modernistiske huse. Hvem der lod
dem opføre og hvilke idealer,
der styrede bygherrer og arkitekter.
Der vil blive udarbejdet beskrivelser for 30 udvalgte by- og
kulturmiljøer. Beskrivelserne
vil omfatte naturen og landskabet, kulturhistorien og arkitekturen. Alle beskrivelser vil blive
illustreret med kort, fotos og
skitsetegninger. Beskrivelserne
vil blive udarbejdet digitalt og
lagt ud på nettet, hvorfra de kan
hentes ned og printes ud til almindelig orientering for alle der
har interesse heri.
Alle bygninger i kommunen,
som er opført før 1970 vil blive
besigtiget og deres bevaringsværdi vil blive vurderet efter arkitektonisk kvalitet, kulturhistorisk interesse, bygningens
betydning for det omgivende
miljø, i hvor høj grad bygningen
fremstår med sine originale
værdier i behold og endelig i

hvilken tilstand bygningen befinder sig. Det drejer sig om ialt
ca. 15.000 ejendomme i Gentofte Kommune.
Alle registrerede bygninger vil
blive indlagt i en database og,
være tilgængelige på internettet. Foruden bevaringskarakteren vil hver bygning blive præsenteret med nogle standardoplysninger om beliggenhed, bygningstype, opførelsesår
og et karakteristisk foto.
Som sparringspartner og medspiller i hele forløbet er nedsat
en følgegruppe, der er bredt
sammensat af repræsentanter
for Lokalhistorisk Arkiv og
Forening, Øregård museum,
Handelsstandsforningen, relevante foreninger, kommunens
præmieringsudvalg, kulturmiljørådet for Københavns Amt og
medlemmer af kommunalbestyrelsen. Følgegruppen vil blive
aktivt inddraget i arbejdet og løbende forelagt projektets delresultater.
Arbejdet er igangsat medio
september i år og planlagt afsluttet ultimo 2004. Besigtigelsen af enkeltbygninger er planlagt til at finde sted i forårsmånederne fra marts til og med juni 2004. Forinden besigtigelsen
vil alle grundejere i god tid blive orienteret om tidspunktet.
Atlasarbejdet kan følges løbende på projektets hjemmeside
www.kommuneatlas.dk/gentofte
Hanne Rostock
Planlægningschef i GK

Har du smerter i led og muskler?

Motion for
hjertet
Gentofte Fysioterapi har oprettet hjerte- og type-2 diabetes
træningshold som alle træner to
gange om ugen. Holdene er på
maksimalt 6 deltagere og er oprettet i samarbejde med fysioterapeut Thomas Villadsen, der er
tilknyttet hjerteafdelingen på
Bispebjerg Hospital. Han har
trænet mere end 500 hjerte- og
type-2 diabetespatienter de sidste 5 år. Træningen foregår i lokalområdet og består hovedsageligt af dagligdags fysiske aktiviteter, såsom almindelig gang,
trapper og lettere kuperet terræn. Alle deltagere får tæt opfølgning og vejledning om træning og en sund livsstil. Alle
deltagere får målt pulsen under
træningen, og de får beregnet,
hvor mange kalorier, som er blevet forbrændt ved dagens træning.
Mange undersøgelser viser, at
man som hjerte- eller diabetespatient ret nemt kan forbedre
sin situation og prognose ved at
være fysisk aktiv. Selv lettere
fysisk aktivitet er særdeles
gavnligt for humøret og helbredet. Og at træne sammen med
andre i samme situation som en
selv, kan være det skub som behøves for at blive mere fysisk
aktiv i dagligdagen. Træningen
er aldrig mere end lidt anstrengende, så alle kan være med.
Yderligere er træningen tilskudsberettiget, og det eneste,
som kræves for at få tilskud, er
en henvisning fra egen læge eller en hospitalsafdeling.
Vel mødt til træningen.

Parisersalonen

DERES
LOKALE
RENSERI

Alt i fineste rens & pres

Skind- & pelsrens
samt opbevaring
Gardin – Dynevask
Møbelbetræk &
tæpper

Kvantumrabat

20%

Kom med
5 stk tøj betal for 4
Det billigste stk. tøj er gratis

Bemærk ekstra service
Færdigrens & pres fra dag til dag

Kig ind
Altid et godt tilbud
Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30 · lør. 10 -13

COMET
RENS
Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

Kvaliteten
i
højsædet
Alle former for gulvbehandling udføres for
boligselskaber, ejendomme
og private
Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne
med andre håndværkere
Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og
rydder selvfølgelig op
efter os

- og har behov for behandling eller træning hos
specialuddannede fysioterapeuter så ring eller
klik dig ind på vores nye hjemmeside

www.gentoftefysioterapi.dk
og læs om vores muligheder for at hjælpe dig.

VISTI’s
GULVSERVICE A/S

Gentofte Fysioterapi & TræningsCenter
Gentoftegade 52 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 - Åbent kl. 7-20
Afd. Fuglegårdsvej 45 i Vangede
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Ring for uforpligtende tilbud
Kongelysvej 23, baghuset

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 34 76
Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60
Fax 39 68 00 60
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Gentofte Kulturforening 30 år

Dan Turèll-ugen en kæmpe succes

Gentofte Kulturforening, en lille
forening med et stort aktivitetsprogram, fejrer sit 30 års jubilæum med en forestilling i Gentofte Kino søndag den 23. november 2003, kl. 9:30. Gentofte Kinos ejer, Erik Hamre, vil ved
den lejlighed blive udnævnt til
æresmedlem som påskønnelse
af hans værdifulde indsats for et
godt kulturliv i Gentofte Kommune. Ved jubilæumsfesten vil
der blive vist den danske succesfilm Lykkevej.
Gentofte Kulturforening har ca.
200 medlemmer, og de får hvert
år tilbud om 10-12 arrangementer af meget varieret karakter –
fra Bach til beat – fra malerier til
mad – fra Holberg til havevandring – kort sagt – næsten alt.
Gentofte Kulturforening har
sin egen hjemmeside:
www.gentoftekulturforening.dk,
hvor man kan se en omtale af
kommende arrangementer og
melde sig ind, hvis man vil have
del i oplevelserne.

Af Henning Bonde.
Vangede Biblioteks arrangement i Dan Turèll-ugen var en
kæmpesucces med rigtig mange
deltagere fra Vangede og omegn. De forskellige foredragsholdere var velvalgte og gode
fortællere. De havde alle haft en
tæt kontakt til Dan Turèll, da
han levede og virkede som digter og forfatter.
For mig personligt startede
ugen med, at jeg kikkede på et af
de video-bånd, som biblioteket
havde kørende i ugen. Jeg blev
kontaktet af en anden besøgende, der sagde: “Ham savner vi.
Tænk hvis han selv kunne være
tilstede i denne uge?” Jeg kunne
kun give ham ret. Men når han
ikke selv kunne være tilstede, så
blev han alligevel næsten levendegjort gennem de medrivende
foredrag, vi blev vidner til gennem hele ugen. Det startede, da
Dans mor, Inge Turèll, klippede
snoren over til Vangede biblioteks fornemme Dan Turèll samling, som personalet og mange
andre med rette er stolte af!
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Sammen med det monument
som var udstillet (i model) i
ugen – vil Vangede kunne blive
et rigtigt Dan Turèll-samlingssted – som nok vil trække folk
til byen! Så jeg vil opfordre alle
gode kræfter, der arbejder med
monumentet om at handle hurtigt, og jeg vil bede beboerne
om støtte!
Første fortæller var Jan Kaspersen, der fortalte levende om
sin ven og musikalske makker
bl. a. i “Sølvstjernerne” og gav
musikalske prøver på den musik, som Dan Turèll elskede og
lyttede til, mens han skrev og
skrev. Foruden musikken havde
de også en løbende dialog om
ord og toner, bøger og plader.
Kedelig har det sikkert ikke været. Det blev en munter og berigende aften, der gav stort mod
på at høre de efterfølgende foredragsholdere og/eller fortællere. Den næste fortæller var Dan
Turèlls kone, Chili Turèll, der
satte sit store præg på Dans levevis og digtning. Hun foredrog

Inge Turèll klipper snoren til Dan
Turèll samlingen på biblioteket

og fortalte med stærkt personligt præg om de sange, som Dan
Turèll skrev og dedicerede specielt til hende. En aften, der vil
stå levende for mig og mange
andre! Chili Turrèll havde overtalt Jan Kaspersen til at akkompagnere sine sange.
Forfatteren m.m. Peder Bundgaard fortalte på en meget levende måde om sit varme venskab med Dan Turèll, som var
hans faste “overartist”. Han

11
skrev i 1995 portrættet “Superdan”, og han fortalte også anekdoter om manden bag masken:
den private Dan Turèll. Også
kaldet Onkel Dannymasken. Et
højst interessant foredrag, der
afslørede mange for mig ukendte facetter af digterens liv og arbejde.
Ugens sidste fortæller Asger
Schnack var jeg ved at springe
over, da jeg for ikke så længe siden havde hørt ham på Bakkegaardsskolen. Det gjorde jeg
heldigvis ikke, fordi Asger
Schnack havde fået nye boller
på suppen. Det blev et forrygende foredrag med gode musikalske indslag. Asger Schack samarbejdede i flere forbindelser
med Dan og skrev bl. a. bogen
“Jeg tror nok jeg kan tåle mere
kærlighed end de fleste” – en
bog om Dan Turèll. Alle aftener
var vel besøgte og der er grund
til at sige mange tak til de aktive
og arrangørerne for nogle inspirerende Dan Turèll-aftener i
Vangede.
Ugen sluttede med fremvisning af Steen Møller Rasmussen og Lars Movins film “Onkel
Danny – portræt at en karma

cowboy”. Filmen har jeg anmeldt ved premieren – og vil
igen fastslå, at det er en interessant og velkomponeret hyldest
til Dan Turèll. De to filmfolk
har i anledning af 10-året for
Dan Turrèlls død redigeret 2 bøger, som udkom 15. oktober:
“Onkel Danny fortalt – interviews” og “En nat ved højttaleren med sprogets mikrofon – rariteter”.
Skal jeg kort gøre en stor uge op
– så kan jeg kun erindre glæde. –
Alle ved, at Dan Turèll ikke altid
har været højt elsket af alle i Vangede – men jeg tror, at hans image
er i god bedring. Så mange tak til
Vangede Bibliotek for kulturugen.
Den glædede mange.

Forkæl
dig selv

SuperDan – Tegning af forfatteren
og tegneren Peder Bundgaard, der
illustrerede mange af Dan Turèlls
bøger

Auktion over Dan Turèll
Den 3. december afholder
Bruun Rasmussen auktion over
Dan Turèlls efterladenskaber.
Det ville være godt hvis så meget som muligt kunne komme
til Turèll-samlingen i Vangede,
Biblioteket vil naturligvis prøve at sikre sig en del, men de
har desværre begrænset midler.

Er der nogen der har forslag til
at sikre flere Turèll-ting til samlingen er de meget velkomne.
Kontakt evt. Peter Strøm på
Vangede bibliotek 39 65 38 47.
Se evt. også på disse hjemmesider:
www.bruun-rasmussen.dk
www.turellsamlingen.dk

Vi holder ferielukket
i uge 8
•
God jul
fra os til jer
man - tirs
onsdag
torsdag
fre
lør

9.30-17.30
lukket
9.30-19.00
9.30-17.00
9.00-13.00

-----------

Mango

Vangede Bygade 114
DK-2820 Gentofte
Tel. 39 65 60 64

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Chalottenlund
39 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen

Reparationsarbejde
Billedindramning
Spejle i alle mål
Fotorammer
Gaveartikler
Engle og feer

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

Nyt køkken på 4 timer
Passer til alle køkkener uanset alder

JOVA

Behold skabene
– Skift kun låger og skuffer

Solnavej 65
2860 Søborg
Tlf 70 22 58 95 / 39 66 58 95

Åbningstider:
Man-fre kl 11-13 & 16-18
Lørdag 10-14

KØKKEN·DESIGN

v/Kildebakke station, bus 68 lige til døren

Kig ind på www.jovadesign.dk
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Vangede Kilde
Maleri af Kirsten Piils Kilde, ca. 1760

Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, bestyrelsesmedlem i lokalhistorisk Forening
kendt på Sjælland er nok Hele- Hellige kilder i Gentofte
Kildekulturen og helllige
ne kilde ved Tisvilde, der beva- Da Helene kilde dengang lå flekilder i Danmark
De hellige kilders status rækker rede sit ry langt op i 1800-tallet. re dagsrejser fra København,
helt tilbage til hedenskabets tid. Befolkningen troede på den hel- opstod der nye helligkilder nærMan drog ved midsommertid ud bredende kraft i kildevandet, mere byen. Datidens drikkevand
i de lyse nordiske nætter til de der efter sigende kunne frelse indenfor Københavns volde var
hellige kilder, der lå rundt om- dem fra mange onder, det siges næppe særligt sundt, idet brønkring i det ganske land. Mange at man drak af vandet, nogle ba- dene oftest var stærkt forurenetændte nok bål omkring dem og dede endda i det, og den klippe- de af nedsivende møddingsvand
drak af deres helsebringende faste tro på kildens undergøren- og fra byens mange kirkegårde. I
vand eventuelt suppleret med de kraft var så stærk (placebo- tætte skarer forlod befolkningen
trylleurter og andet godt. Efter effekten), at de syge undertiden Københavns “kvalmfulde muindførelsen af kristendommen kastede deres krykker og bind re” til sundere omgivelser.
Tidligst opstod Vartov Kilde
gik midsommerfesten over til, at og drog raske derfra. For den
man fejrede Johannes Døberens rettroende var kilderejsen ram- nær Gentoftes sydøstgrænse
fødselsdag: Sankt Hans. Også 2. me alvor, for andre blev den et ved Tuborg. I 1700-tallet blomjuli som er Vor Frue Dag, havde påskud til at søge fornøjelse i strede folkelivet her, og Ludvig
ry for at øge kraften fra kilde- andres selskab, og for atter an- Holberg beskriver det således i
dre var kilderejsen en gunstig sit epos “Kilderejsen”. På stedet
vandet.
De hellige kilder indviedes i lejlighed til at tjene penge, man etableredes en pengemasine, en
flere tilfælde til forskellige hel- opslog boder nær kilderne så kildeblok, hvori der skulle læggener, og snart havde hvert sogn der opstod veritable kildemar- ges betaling for besøget.
Frederik II’s Kongevej (vore
i Danmark sin egen helligkilde, keder med handel og købslåen,
dages Lyngbyvej) anlagdes i
hvor de syge søgte hen. Mest tant og fjas.
1570 og fik offentlig adgang
100 år senere, således at Vangede Kilde havde stor tilgængelighed og fik stor tilstrømning,
men her ser det ud til at den
egentlige kildekultur havde
overvægt over forlystelserne.
Ligesom ved Vartov oprettedes
der en kildeblok, hvor man lagde penge i til de fattige. Mange
mennesker tog også det livgivende kildevand med hjem.
Vangede kilde havde sin storhedstid i hele 1700-tallet.
Den sidst tilkommende kilde,
der tilgengæld bevarede sit ry
længst, var Kirsten Piils Kilde i
Dyrehaven, der først er kendt omVangede Kilde, som den så ud fra 1907 til 1950, fotografi fra 1915. I
kring 1730. Den blev genopdaget
baggrunden anes Ræveskovsvandtårnet. Centralt i monumentet ses minaf en fransk dansemester Henrich
depladen og bronzemunden. Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.
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Brinckman, der konstaterede dens
lægende kraft. Han indhegnede
kilden og lavede et stensat fundament omkring denne. Også denne
kilde fik sin kildeblok, der med tiden skulle indbringe rigtig mange
penge. I “Skt. Hans Aftenspil” er
det Kirsten Piils Kilde, som Adam
Oehlenschläger skildrer med de
mange forlystelser. Vore dages
Bakken er en udløber af dette kildemarked.

Vangede Kildes oprindelse
Vi ved ikke, hvornår de syge begyndte at søge til Vangede Kilde, men det er kendt, at klokkeren ved Trinitatis kirke (ved
Rundetårn) havde hørt om kilden. Idet han frygtede for, at han
var ved at blive blind, søgte han i
sommeren 1709 herud og badede sine øjne i kildens helbredende vand. Efter dette følte han sig
helbredt, og han fortalte vidt og
bredt om det undergørende
vand. Vi ved, at der 1710 blev
opstillet en kildeblok dvs. en
slags sparebøsse, hvis midler
skulle tilfalde de fattige i sognet.
Et kongebrev dateret 23. juli
1712 bekendtgør, at præsten for
Gentofte-Lyngby sogne skulle

Fotografi af Kirsten Piils Kilde,
ca. 1920

have nøglen til kildeblokken og
sørge for uddeling til de fattige.
Der kom rigtig mange penge i
kassen og sognet byggede i 1735
Gjentofte-Lyngby Hospital med
plads til 24 fattige, der lå imellem Gentofte kirke og kro. På
gode dage efter Skt Hans og Vor
Frue Dag kunne der være over
100 rigsdaler i Vangede kildeblok. De skriftlige kilder fortæller, at kildeblokken på Sankt
Hans dag i 1721 var blevet opbrudt og tømt for sit indhold. Tyven blev dømt til hjul og stejle.
I 1756 var der en anseelig kildebygning af træ. Vi ved, at i
kildetiden holdt Vangedes bønderkarle vagt ved kilden, for at
kildegæsterne ikke skulle træde
græsset ned på de omkringliggende marker. Ved udskiftningen sikrede grev A.P.Bernstorff
sig, at et areal omkring kilden
blev lagt under denne.

Vangede Kilde glider i
baggrunden
I 1758 fik Lyngby sogn sin egen
præst, og fremover skulle begge
præster være til stede, når kildeblokkene blev åbnet, og pengene
væltede ud. Efterhånden tog
Kirsten Piils Kilde ved Dyrehavsbakken teten, og glansen
gik lidt af Vangede Kilde, der
var færre, der søgte hertil, og vi
ved, at kildeblokken i Vangede
blev fjernet i 1785, således at
Gjentofte-Lyngby
Hospitals

Foto af den nuværende Vangede
Kilde, opstillet 1950. Foto: NUKH

eneste indtægter nu kom fra opkomlingen Kirsten Piils Kilde.
Vangede Kilde sprang dog ufortøvet videre, og i 1909 opstilledes et halvmåneformet kampestensmonument med bronzetavler med årstallene 1709 og 1909
i siderne og en inskription centralt over kildens udløb med teksten:
Vangede Kilde
tog sit udspring 1709,
For de Gaver,
der nedlagdes i en Blok
ved Kilden grundlagdes
Gjentofte-Lyngby Hospital

Vangede Kilde i vore dage
Efter at Gentofte Sø blev mere
parkagtig, indgår kilden i dag
som en del af denne. Det pompøse monument fra 1907 fjernedes i 1950, og i stedet opstillede
man et hestevandingstrug fra
Kongevejen/Lyngbyvejen. Et
hestevandingstrug er det, vi i
dag ville kalde et drikketrug, sådanne var opstillet med regelmæssige mellemrum langs de
gængse rejseruter, men var jo nu
kommet ud af brug. Kildens
vand er i dag erstattet af kommunalt vand, men bronzemunden fra 1909 er genbrugt.
Dan Turèll fortæller, at mens
han arbejdede på Vangede-bogen, søgte han ned til Vangede
Kilde: “da jeg var ude at meditere
ved Vangede Kilde på Den Hellige Kilde-nat, fordi jeg så regnede
med, at så ville gode ånder være
med. Eller måske onde, men
ihvert fald ville der være ånder
med. Og ånder er godt selskab”.
I dag er der vel næppe mange,
der drikker af kildens vand, men
mange går forbi på deres ture i
den fredelige Brobæk mose,
hvor kilden stadig er let at finde
umiddelbart syd for Vidarskolen, som måske har haft glæde
af kildens undergørende kraft!

Genvejen til et godt liv
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Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77
2820 Gentofte
39 65 46 00
Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk

Samlingsstedet Vangede
Storbyens cafémiljø
i Vangede
Kvalitet og smag
i højsæde

Brunch
lørdag og søndag kl. 10-15

Julefrokost
fra 129,- min. 6 pers. også ud af huset
Månedens menu
3 retter

89,-

Selskaber max. 50 pers.

Man-fre 11-23
Lør-søn 10-23

Vangedevej 129
Tlf. 39 96 96 11
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Apoteket informerer om kolesterol
De fleste har hørt om kolesterol og kolesteroltal. Og måske også hørt, at for meget kolesterol i blodet ikke er sundt, fordi man kan
få åreforkalkning (eller åreforfedtning som
det mere rigtigt burde hedde). Åreforkalkning er den sygdom, der samlet medfører
flest dødsfald herhjemme, og er desuden årsag til invaliditet og forringet livskvalitet
hos en stor gruppe af befolkningen.
Når der er for meget kolesterol i blodet,
sætter det sig på indersiden af blodårene.
Som tiden går vokser disse kolesterolaflejringer og blodårerne bliver forsnævrede.
Blodet kan derfor ikke flyde frit. Og der
opstår hel eller delvis iltmangel i de områder, blodåren forsyner.
Når du får målt dit “kolesteroltal”, får du i
virkeligheden målt flere tal.
1. LDL-kolesterol, som kaldes “det dårlige kolesterol”, og kan trænge ind i karvæggen og aflejre kolesterol. Kaldes også
“det lede kolesterol”
2. HDL-kolesterol, har den modsatte
virkning af LDL. Det kan fjerne kolesterolaflejringer fra blodkarrene. Kaldes også
“det herlige kolesterol”.
3. Triglycerid, som transporterer fedtstoffer til vævene
Det fortæller, hvor meget fedt du har i
blodet. Det har stor betydning hvordan den
indbyrdes fordeling af tallene er. Koleste-

rol er nødvendigt for at kroppens celler kan
fungere. Kolesterol dannes hele tiden i vores krop, idet det er en byggesten.
Kolesterol dannes i leveren. Herfra sendes det med blodet til de steder i kroppen,
hvor det skal bruges. Det er bl.a. kostens
indhold af fedt, der afgør, hvor meget kolesterol leveren danner.
Kolesteroltallet er omkring 1 mmol/l hos
mennesker, når de bliver født, for herefter
at stige i takt med, at der indtages mere og
mere kolesterol med kosten.
Forhøjet kolesterol er ikke nødvendigvis
forbundet med forkert kost og overvægt.
Der kan også ligge genetiske faktorer bag.
Din læge kan vurdere, om dit kolesteroltal er for højt. Grænsen for, hvornår kolesteroltallet er for højt, afhænger af den enkeltes arvelige disposition og andre risikofaktorer for hjerte- karsygdomme.
Et højt kolesteroltal slider på helbredet.
Du kan ikke selv mærke, om det er for højt.
Ryger du? Vejer du for meget? Har du diabetes eller forhøjet blodtryk? Så er det en
god ide at gå til lægen og få målt dit kolesteroltal.
Kom ind på Vangede Apoteksudsalg og få
rådgivning.
Helle Arvid Thomasen

Juletræssalg hos
spejderne
Hvert år holder KFUM-spejderne i Vangede
juletræssalg ved Vangede Kirkes Ungdomsgård. Det er et fælles projekt mellem ulve,
spejdere, forældre og ledere. Gruppen bliver
rystet godt sammen med god hjælp fra alle,
der køber deres træer her.
Juletræssalget er den aktivitet, der kan få
spejdergruppens økonomi til at hænge sammen i et helt år. Til gengæld lægger alle et
stort arbejde i en – i forvejen – travl tid. Hele
overskuddet går til spejderarbejde; alle forældre- og lederkræfter er frivillige og ulønnede.
I sommer blev træerne bestilt. I november
snedkererer ulvene og deres forældre ca. 300
juletræsfødder, og før leverancen af de nyfældede træer ankommer, pionerer de store spejdere stativer. Når træerne er ankommet, giver
alle med tilknytning til gruppen en hånd med
at tage nettene af, sortere og stille træerne op
på stativerne, så de tager sig godt ud.
Når salget starter lørdag den 6. december,
agerer de ældste ulve og spejderne sælgere. I
weekenderne 13.-14. og 20.-21. december får
ulvene gået nogle gode lange ture, når de udfylder det unikke servicekoncept: gratis udbringning i hele sognet.
De får ind i mellem en lille drikkeskilling,
så der kan blive til lidt slik på hjemvejen.

Tilbud
kun
3 flasker vin

kr.

100,-

· Dagens avis
· Salg af alle HT kort
Klippekort og månedskort
· Tips og Lotto
· Fotoservice
GRATIS udbringning af varer

MunkeKiosken
Munketorvet · Tlf. 39 69 13 95

Reparation af lædervarer,
kuffert, tasker m.m.
Salg af Kufferter, tasker,
punge m.m.
Gaveartikler
Lagersalg af møbler
VANGEDE LÆDERVARER
Fuglegårdsvænget 91, kld.
2820 Gentofte - tlf. 39 65 55 56
www.vangede-laedervare.dk
Åben man.-fre. kl. 8.00-16.30
Lørdag kl. 10-14
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Vangede Bygade 41
Besøg gaveboden
i kælderen
 smykker
 bamse
 krukker
 vaser
 juleting
 nisser

Gaver der skaber hygge og
glæde og lige den ting du
ikke kan undvære

Lukkedage i december
9 + 10 og 24 + 31
Tine Gram

Anette Grevad

39 65 71 35 39 65 83 13
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Igen en veloverstået basar
Vangede Kirkes Basar, der blev
afholdt i weekenden den 8. og 9.
november, var et stort tilløbsstykke med op mod 3.000 besøgende. Det er det højeste antal
besøgende i de mere end 30 år,
der har været afholdt basar i
Vangede Kirke.
Traditionen tro
åbnede basaren
med “The Gordon Pipes and
Drums”, som to
gange marcherede op og ned af
bygaden for til
sidst at give en mindre koncert
på kirkepladsen. En anden tradition er besøget af museumsbrandbilen, der ankom til Vangede Kirke efter at have kørt
rundt i kommunen for at reklamere for basaren. Mange børn,
såvel som voksne, benyttede
lejligheden til at få en snak med
brandmændene samt til at komme op på brandbilen.
Basarens to koncertarrangementer med kirkens organist og
Bakkegårdsskolens kor var ligesom resten af basaren også publikumsmagneter.

Det var en glad, men også træt
flok af frivillige medarbejder,
der søndag aften kunne gå tilfredse hjem med tanken om, at
de havde været med til at skabe
den største omsætning nogensinde på over 225.000 kr.; og
selv om der er en del udgifter,
der skal fratrækkes, vil overskuddet alligevel blive af en
pæn størrelse.
Overskud anvendes til at støtte
KFUM og -K Spejderne, til at
støtte et par hjælpeprojekter i
Afrika samt til at afholde alle de
arrangementer, der finder sted i
årets løb i Vangede Kirke.
De næste store arrangementer,
der afholdes i Vangede Kirke, er
adventsfest og juletræsfest,
hvilke er mere udførligt omtalt i
kirkebladet.
Til sidst en stor tak til Vangedes
borgere for den store opbakning.
Freddy Svitring

Skønne julegaver
til ønskepriser
SE DET STORE UDVALG I MATAS JULEKATALOG

LANCÔME OG CACHAREL
DEODORANT SPRAYL
Vælg mellem disse 4 varianter.
150 ml. 666,00/ltr.
SPAR OP TIL 61,- FRIT VALG

Juletilbud 99,Tilbuddet er kun gældende til den 7.12.03

Børneopera på biblioteket
Lørdag d. 29. november kl. 15.00
er der børneteater på Vangede
Bibliotek. Det er musikteatret
UNDERGRUNDEN, der kommer med stykket “Den lille hvide
hest”. Om forestillingen skriver
de selv: “Egentlig findes den nok
ikke. Men en dag dukker den alligevel op hjemme hos den lille
tykke pige, mens hendes mor har
lidt for travlt i køkkenet. Men
den lille tykke hest har god tid –

og så kan den noget, som mor
ikke kunne finde på”.
Det er en helt ny opera for jer 2
½ - 5 årige, men I må gerne tage
jeres voksne med, hvis de lover
ikke at forstyrre.
Gratis adgangskort kan bestilles
på tlf. 39 65 38 47 eller afhentes
på biblioteket fra lørdag d. 22.
november kl. 10.00, men skynd
jer – der bliver hurtigt “udsolgt”
Mange hilsener fra Biblioteket

BOSS DEODORANT STICKS
Vælg mellem disse
4 varianter, 75 ml.
SPAR 50,05 FRIT VALG

99,95

1.332,67/ltr

Tilbuddet er kun gældende til den 7.12.03

MIRACLE GAVEÆSKE
Deodorant Spray 100 ml.
og Body Lotion 50 ml.
Værdi 306,-

Julepris 235,-

MATAS GAVEÆSKE ALOE VERA
Body Scrub 200 ml,
Bodyshampoo 250 ml
og Bodylotion 250 ml.

Julepris 99,95
Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22
Åbent til kl. 18 alle hverdage – lørdag til kl. 14

Det gode råd gør forskellen
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Butikkernes åbningstider
A.A. Cykler Nøgler Sko Service Tlf. 39 65 34 34
mandag-torsdag
10.00-17.30
fredag
10.00-17.30
lørdag
9.00-13.00
Brdr. Torp Glarmester
Tlf. 39 65 17 20
mandag
lukket
tirsdag-fredag
10.00-17.00
lørdag
10.00-12.45
Café Rif
Tlf. 39 65 35 85
lørdag-torsdag
10.00-17.00
fredag
10.00-24.00
Comet rens
Tlf. 39 67 08 47
mandag-fredag
11.00-17.30
lørdag
10.00-13.00
Danni Sko
Tlf. 39 65 53 63
mandag-torsdag
9.30-17.30
fredag
9.30-18.00
lørdag
9.30-14.00
Danseskolen, Eka dans
Tlf. 39 65 31 07
Danske Bank
Tlf. 39 75 09 80
mandag-fredag
10.00-16.00
torsdag tillige
16.00-17.30
Rådgivning efter aftale 8.00-18.00
Diligencen
Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag
11.00-01.00
torsdag-fredag
11.00-02.00
lørdag
9.00-02.00
søndag
9.00-01.00
Ejend.mæg., Brich & Wørmer
Tlf. 39 68 33 30
mandag-torsdag
10.00-17.30
fredag
10.00-16.00
søndag
10.00-14.00
Freilev Farve Tapet Isenkram
Tlf. 39 65 10 26
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-18.00
lørdag
9.00-13.00
Grønkålen
Tlf. 39 40 50 35
mandag-søndag
8.30-19.00
Kirken, Vangede kirke
Tlf. 39 96 11 90
mandag-lørdag
9.00-16.00
onsdag tillige
-19.00
søndag
kun i forbindelse med gudstjeneste
kontoret:
mandag-fredag 9.00-13.00
onsdag også 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00
Kontakten, El-service
Tlf. 39 65 47 60
mandag-torsdag
10.00-16.00
fredag
10.00-15.00
La Spezia Pizza og Grill
Tlf. 39 65 02 12
mandag-fredag
11.00-22.00
lørdag-søndag
12.00-22-00
Lisbeth R modetøj
Tlf. 39 64 23 00
mandag-torsdag
12.00-17.30
fredag
12.00-18.00
lørdag
10.00-14.00
Matas
Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag
9.30-18.00
lørdag
9.00-14.00

Mango
Tlf.
mandag-onsdag
9.30-17.30
torsdag
9.30-19.00
fredag
9.30-17.00
lørdag
9.00-13.00
Murer & VVS Kjeld Hansen
Tlf.
mandag-fredag
11.00-17.00
Nymose Dyreklinik Døgnvagt
Tlf.
mandag-fredag
12.00-17.00
onsdag tillige
17.00-19.00
lørdag
10.00-12.00
Konsultation efter aftale
Netto
mandag-fredag
9.00-19.00
lørdag
8.00-16.00
NM Autoservice
Tlf.
Pariser Salonen
Tlf.
tirsdag-torsdag
9.00-17.00
fredag
9.00-18.00
lørdag
8.00-13.00
Pølsevognen i Vangede City
mandag-fredag
11.00-19.00
lør-, søn- og helligdage lukket
Skjold Burne
Tlf.
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-18.00
lørdag
9.00-14.00
Super Brugsen
Tlf.
mandag-fredag
9.00-20.00
lørdag
8.00-16.00
Sweetie Mode
Tlf.
mandag-onsdag
10.00-17.30
torsdag-fredag
10.00-18.00
lørdag
10.00-14.00
Totten
Tine 39 65 71 35 / Anette
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-16.30
Vangede Apoteksudsalg
Tlf.
mandag-fredag
9.30-17.30
lørdag
9.30-13.00
Vangede Avis
Tlf.
mandag-fredag
9.00-16.00
Vangede Bibliotek
Tlf.
mandag-torsdag
11.00-18.00
fredag
11.00-16.00
lørdag
10.00-14.00
Vangede Pizza & Grill
Tlf.
mandag-fredag
11.00-22.00
lørdag-søndag
12.00-22.00
Villabyernes Grill
Tlf.
mandag-lørdag
16.00-22.00
søndag
14.00-22.00
Wienersalonen
Tlf.
tirsdag-torsdag
9.30-17.30
fredag
9.30-18.00

Alle disse butikker er medlem af Vangede Bycentrum
Medlemsbutikerne kan du kende på at de har dette mærke siddende i deres ruder.
Klip annoncen ud, så har du altid åbningstiderne

B es øg...

P øls evognen i
Vangede City

39 65 60 64

39 65 39 65
39 76 00 77

Din lokale
Tømmerhandel

Buddinge
Trælasthandel A/ S
39 65 79 80
39 65 34 76

Buddingevej 272-278
2860 Søborg
v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11
39 65 34 00

39 68 05 38
39 65 31 38

39 65 83 13
39 65 46 00

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

Butik og udstilling
Bad og modernisering
Skifer · tegl · paptag
VVS service
m. døgnvagt

39 65 74 41
39 65 38 47

www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

39 65 70 76
39 65 12 22
39 65 78 91

VANGEDE BYCENTRUM

Åbningstider
mandag - onsdag
11 - 01
torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
9 - 01

Tlf.: 39 68 01 78

Juletilbud
KONICA REVIO KD-4102
Digita l 4.0 Mega pix els
KONICA 2-up 130E
Zoom 38-130 mm
MINOLTA FAMILY ZOOM II
Zoom 35-80 mm

Åben:
Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00
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vvs

3.400,1.298,698,-

Kameratilbud fra fagmanden, med professionel
hjælp til at vælge det rigtige kamera
Gentoftegade 66, 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 08 37
FOTOKÆDEN

