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Vangedes medborgerhus
Da det var blevet opgivet at
drive biograf i Villabyernes
Bio for 26 år siden, fandt en
gruppe borgere det trist, at det
præmierede hus skulle rives
ned. Der blev udarbejdet planer til at omdanne biografen
til medborgerhus med multiværksted, foredragssal, café,
bio m.v. Borgmester Gotfredsen var tilsyneladende med på
idéen, selvom man fra politisk
hold udtrykte bekymringer for
driftsomkostningerne. Det beløb kommunen ville give til
ombygning af biografsalen levede ikke op til medborgergruppens forventninger. Mens
man gik og ventede på, at der
ville komme et bedre udspil
fra kommunen, bestilte borgmesteren en nedrivning af
bygningen.
Det kunne have været flot
med et medborgerhus i Vangede. Mange synes, det var
ærgerligt, at vi ikke fik det,
når nu muligheden var så tæt
på. Men er det noget vi savner
i dag? Jeg hører tit, at man efterspørger et sted at holde familiefester, uden at skulle betale restaurationspriser.
Er der mon stadig et behov
for et medborgerhus, eller har
udviklingen gjort, at der ikke
længere er behov for et kulturelt mødested i lokalsamfundet? Har vi alle så mange interesser og aktiviteter, som dyrkes alene eller inden for hjemmets fire vægge, så vi ikke
mere har behov for at være i
kontakt med beboerne omkring os? Hvis det er sandt, er
det så noget vi ønsker, eller
går vi og håber på, at andre tager initiativ til at skabe et sted,
hvor man kan mødes til kulturelle arrangementer i lokalsamfundet?
Lad os, når vores café åbner
igen, forlade de hjemmelige
stuer og møde andre Vangedeborgere.
Læs om biograflivet i Gentofte inde i bladet.
I håb om et lunt forår
Allan Andersen

Vangedes kulturliv

Læs denne gang om
Hennings tur · Vangedes Biograf
Kirken 30 år · 100 år i Vangede
Charlotteklubben · Ejler i mosen
og meget mere

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
AU-Kommunikation.
Journalist:
Henning Bonde
Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent:
Peter Bech Andersen
Redaktør:
Allan Andersen
Deadlinie til efterårets avis er den 4. august 2003
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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.
Henning Bonde

Blomsten og Bien

måske skal vi være glade for at
postkontoret i det hele taget er
der. Postvæsenet har jo lukket
mange lignende kontorer, så lad
os glædes over at vores Postkontor stadig findes!

Det var en dygtig og rutineret
Pia Rasmussen, der den 5. februar overtog blomsterforretningen “Bien og Blomsten” i
Vangede. I fire år har hun haft
forretning i Vanløse og medvirket på TV i forskellige sammenhænge. Hun har leveret buketter
til forskellige foto-opgaver i dame-blade. Hun har også deltaget
i udstillinger i Brøndsalen for
Det Kgl. Haveselskab. Sidst
men ikke mindst har hun skrevet
og udgivet en flot bog med titlen: “Blomstrende Passioner fra
tidsler til pæoner”, der er udgivet på Ascheougs Forlag. Der
ligger eksemplarer fremme i
forretningen, de kan ses og købes af interesserede. Ligesom
der sælges et stort udvalg i årstidens blomster og buketter. Det
er en forretning, som det bliver
spændende at følge, og som vi
byder velkommen i vores bydel.

Bibliotekshaven

Café Rif?

er nu veloverstået, og tilbage er et
stort hul, idet man endnu ikke er
helt klar over, hvad der skal bygges på grunden. Mange så gerne
boliger, men grunden ligger jo så
tæt på S-banen, at det måske er
bedre med andre løsninger. Det
bliver spændende at følge bygge-

Der er nu rygter om, at der igen
vil komme liv i caféen i Bygaden. Hvem der skal lede caféen,
har jeg ikke kunnet opklare,
men jeg følger med spænding
udviklingen. Det ville jo være
dejlig med liv i lokalerne igen,
når foråret så sagte komme.

Gentofte Kommunes Gartnerafdeling har været på spil i Bibliotekshaven med det formål at
skabe lidt mere plads i anlægget.
Der vil blive plantet nye roser og
andre prydbuske. Så når sommeren kommer, vil det helt sikkert blive indbydende at sole sig
i Biblioteketshaven. Måske
mødes vi til den tid?

Apoteksudsalget
Natten til 2. juledag blev der kastet en flise ind gennem døren til
Apoteksudsalget. Der var ikke
tale om indbrud i forbindelse
med rudeknusningen, men mere
om hærværk. Der lå glasplinter
overalt i butikken, og et større
rengøringsarbejde var nødvendigt. Men flisen er nu brugt til
støtte for et reklameskilt, så personalet er ikke uden humor!

Nedrivning ved Vangede
Station

Postkontoret
Jeg mødte nogle kunder uden
for vores Postkontor en dag. De
var godt utilfredse med, at man
først åbner kl. 12:00 på hverdage, og det er da heller ikke
særlig
kundevenligt.
Men
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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riet, der antageligt bliver sat i
gang i løbet af foråret.

Vangede Lædervarer

På Fuglegårdsvænget 91 kælderen ligger en lædervarerforretning, som måske ikke er kendt
af så mange, men som dog har
eksisteret i 55 år. For et år siden
overtog Tom Petersen og Helle
Frøshøj forretningen, og de fører den videre som lædervarerhandel og reparationsværksted
for tasker og kufferter. De sælger også tasker, kufferter, mapper, rygsække og møbler m.m.
Hvis din taske eller kuffert går i
stykker, er der ingen grund til at
kassere dem; send dem ned til
Vangede Lædervarer; de ordner
det. De har også diverse gaveartikler. De er også i stand til at reparere og indsætte lynlåse i trøjer og jakker. Man kommer i
kontakt med firmaet på adressen Fuglegårdsvænget 91 eller
via Internettet www.vangede-laedervare.dk / tlf. 39 65 55 56.

Matas-varer til døren
Har du ikke mulighed for selv at
købe ind, så har du nu mulighed
for at Matas i Vangede bringer
din Matas-varer hjem til dig.
Fra d. 1. marts kan du ringe til
Matas i Vangede på tlf. 39 65 33
22 og bestille varer.

Hver tirsdag kl. 11-13 kommer
Christian med de varer, som du
har bestilt om onsdagen. Du skal
dog minimum købe for 100,- kr.

Mango

Den 22. marts starter Mette hos
Frisør Mango. Mette og Anne
Christiansen har tidligere arbejdet sammen hos en frisør i Charlottenlund, og de glæder sig derfor til at fortsætte det gode samarbejde i Vangede. Mette afslutter sin barsel, og hun glæder sig
til at komme i gang igen. Man
kan fornemme deres gode indbyrdes forhold som sammen
med deres holdning til at kundernes individuelle personlighed kommer til udtryk med den
helt rigtige frisure.
Sammen med Katja bliver det
trekløveret som fremover vil
forkæle kunderne og skabe den
gode stemning, som gør kunderne glade og trygge.
Vangede Avis byder Mette
velkommen til Vangede.

Forårets hit til altanen, krukkerne og bedet

Stedmoderblomsten

“antik”

fra Gartner Fuglsangs gamle drivhuse

Specielt tilbud d. 6. marts
Bien og Blomsten
Vangede Bygade 77
Tlf. 39 76 30 70
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Glimt fra fastelavn i Vangede

Hele 4 tønder skulle slås ned; 3 tønder til børnene inddelt efter alder og
så sluttede de voksne af. Hele arrangementet var godt besøgt og der var
flotte udklædninger, både blandt
børnene og de voksne.
Det hele var arrangeret af Vangede Bycentrum i samarbejde med
Charlotteklubben
og
DUI
spejderne

Dan Turèll skatte

Det var noget af en oplevelse at være til
auktion. Det halve København deltog:
Kgl.Bibl, Cafe Turèll, antikvarboghandlere og ikke mindst Turèll-nørder.
Hammerslagene faldt fra starten på
vanvittigt høje beløb – langt over vurderingen. Og det endte også med en
samlet pris på ca. 850.000 kr. mod vurderingen på ca. 200.000.
Det var flere gange lige ved og næsten, at mit bud var det højeste – men,
jeg tror, det var Det Kongelige Bibliotek der var mest ihærdige.
Det var lige før jeg forstod, hvordan
man kan blive ludoman – man bliver
stærk grebet af stemningen, og det lykkedes så i fire tilfælde at overbyde andre ihærdige købere.
Og disse fik jeg med hjem til Turèllsamlingen:
• “Reception” – bog vi ikke har i
Turèll-samlingen fik vi for kr. 1.800
• En arbejdsmappe med artikler m.v. til
inspiration for D.T. fik vi for kr.4.500
• Håndskrevet manuskript om Anders
And fik vi for kr. 6.000
• Mappe med manuskripter fik vi for kr.
2.100
Pris med auktionsomkostninger: i alt:
kr. 17.280 (+ moms)
Jeg snakkede med flere notalbiliteter
efterfølgende (bl.a. auktionarius, Chili
Turèll, instuktøren på Turèll-filmen),
der gav udtryk for, at vi havde fået nogle rigtig gode sager til samlingen.
Hilsen Peter Strøm
Vangede Bibliotek, Turèll-samlingen

Nyt køkken
på 1 dag

JOVA

NM

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

Reparationsarbejde
Billedindramning
Spejle i alle mål
Fotorammer
Gaveartikler
Engle og feer

v/Kildebakke station, bus 68 lige til døren

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

KØKKEN·DESIGN

Solnavej 65 · 2860 Søborg
Tlf 39 66 58 95
Kig ind på www.jovadesign.dk

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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Af Dina Rosenkjær, nu Horsens

100 års fødselar og mangeårig Vangede-borger

I anledning af min mors 100 års
fødselsdag den 20. feb. vil jeg
fortælle lidt om hendes lange liv.
Else Marie Hansen, tidligere
Frellesvig, blev født i Holte, men
var kun nogle få år gammel, da
hendes forældre købte huset
Fuglegårdsvej 19 (nu børnehave). I 1943 delte de grunden,
solgte nr. 19 fra og byggede nr.
17 i en del af den store have. De
to gamle boede i nr. 17 til deres
død.
Mor kom til at gå i A.Sidenius’
Mellem- og Realskole (på den
anden side af Gentofte Sø). I dag
kan man godt more sig over det,
men hun fik “nervøst udslæt” og
blev derfor fritaget for alle fag
med “tal” så som regning og historie, da man troede, at det var
disse fag, der gav hende udslæt!
I stedet for måtte hun i disse timer sidde i klassen og sy dukketøj og de fineste mellemlægsservietter, som jeg har
endnu. Når disse timer var til ende, spurgte lærerne hende ikke
om, hvad hun havde lært, nej, de

spurgte hende:“- hvad har du så
fået syet i dag?” Da hun hele sin
bamdom blev syg, hvis hun spiste æg og mælk, kan man jo
gætte på, at hun var allergiker, og
at dette var den egentlige arsåg
til hendes “nervøse” udslæt.
Som ung pige fik hun en uddannelse som fotograf hos Kgl.
Hoffotograf Julie Laurberg &
Gad, som havde atelier øverst
oppe under taget i Magasin du
Nords store bygning. Dengang
måtte man skam betale for at
være i lære, der var ikke noget
med løn, før man var udlært. Og
hun var heldig at få. en læreplads, men hendes far, som var
chef for møbelafdelingen i Magasin og selv en dygtig hobbyfotograf, har nok lagt et godt
ord ind for sin datter.
Som udlært fik mor sit eget fotograf-atelier hjemme på Fuglegårdsvej 19 øverst oppe i altanværelset med de store, buede
vinduer. Dette gik kun en tid, for
mor har aldrig haft forretningssans, og hun ville allerhelst

Anja og Willy Arpe

Parisersalonen

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Chalottenlund
39 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen
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forære sine portrætter væk til
kundeme, så det gik jo ikke i
længden. Mor har altid været en
gudsbenådet fotograf, og vi fire
børn er vist nogle af Danmarks
mest fotograferede børn.
De sidste ca. 20 år inden mor
fik pension som 67-årig, var
hun ansat som røntgenfotograf
først på KASG og senere pa Ortopædisk Hospital på Hans
Knudsens Plads.
Hele sit liv har mor haft masser at lave i sin fritid og har aldrig haft sine flittige hænder ledige et øjeblik. Hun har broderet og syet de fineste arbejder,
malet porcelæn, gået til billedskæring, bundet bøger ind og
haft 1000 andre interesser. Hun
har lært os bøm, at man skal være videbegærlig og nysgerrig på
en positiv måde.
Jeg er selv født i Fuglegårdsvænget, men de sidste 50 år har
mor boet i rækkehusene på Sognegrænsen og har klaret sig de
sidste år ved hjælp af pragtfulde
hjemmehjælpere og lige så
dejlige og hjælpsomme naboer,
som hermed alle får sendt de
kærligste hilsener.
I sommer fik mor så en blodprop i hjemen og kunne ikke
mere klare trappeme derhjemme. Den 1. sept. 2003 blev mor
så flyttet her over til Horsens,
hvor både min søster og jeg bor.
Hun er kommet til at bo i en dejlig, lille lejlighed på et nybygget
plejehjem og er så glad og
tilfreds, selv om hun er meget
dement nu, men hun har heldigvis stadigvæk sit gode humør og
kvikke bemærkninger i behold.

Vi har prøvet at rekonstruere
hendes tidl. hjem, og hun trives
med sine elskede ting og minder
omkring sig.
Nu bliver hun så 100 år, og
fødselsdagen skal fejres stille og
roligt sammen med en lille
håndfuld af den nærmeste familie.
Men jeg har jo slet ikke fortalt,
at hun fik en meget hård start i
livet: født meget for tidligt og
“dødfødt”! Og af jordmoderen
lagt “til side” til næste dag, hvor
hun ville komme tilbage og
skrive dødsattesten! Men så
kom nabokonen, som havde set
jordemoderen gå derfra, for hun
ville jo geme se “resultatet”.
Heldigvis lod hun sig ikke nøje
med min mormors sørgelige beretning, men ville se den lille pige. Familielegenden går på, at
nabokonen kom ind til min
mormor med en meget lille,
men levende pige i favnen og
forkyndte, at “det barn skulle
bare have noget mad”!! Hun var
da også så lille, at hun ved bamedåben lå i en thevarmer for at
kunne holde varmen på vej til
og fra kirken!
Og alligevel har mor opnået
denne høje alder, tro det hvem
der kan.
Tak for jeres dejlige blad, som
jeg heldigvis fik en abonnementsaftale om, inden min livline
til min bamdoms Vangede blev
kappet over ved mors flytning.
Jeg glæder mig allerede til det
næste blad, så jeg stadig kan hygge mig med at “følge lidt med”.
Mange venlige hilsener fra en
tidl. Vangede-pige årg. 1941.

Tilflytter

Måske kender du endnu ikke Finn, men han sælger kun gode cykler og
reparerer cykler/sko omhyggeligt og laver kopier af nøgler. Farvekopier ·
malerier i vinduet · fax service ud af huset.
Kom ned i kælderbutikken og hils på Finn eller en af hans medhjælpere –
der er et
bolche til alle, der er flyttet til Vangede inden for
det sidste år.

gratis

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

A.A. Cykel- Nøgle- & SkoService
Vangede Bygade 86 · 39 65 34 34

ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag 9:00 - 20:00
Lørdag 8:00 - 16:00
Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Vangedes Biograf
Din lokale

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
· Fodboldstøvler og
øvrigt udstyr
... 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

Villabyerne og Gentoftes biografhistorie

Postkort af Hellerup Biograf-Theater, Strandvejen 143 ved hjørnet af
Callisensvej. Foto fra 1910 Lokalhistorisk Arkiv Gentofte.

Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, bestyrelsesmedlem i lokalhistorisk Forening
Efter fotografiet kom filmen. biograferne er flyttet rundt in- ter nær stationen, og i 1922 blev
Brødrene Lumieres revolutione- den for samme område.
denne biograf flyttet til Gentofte
rende opfindelse med de levende De ældste biografer i
by.
Biografen holdt fra 1922-1928
billder kom tidligt til Danmark. Al- Gentofte kommune
til på adressen Gjentoftegade
lerede i 1896 vistes de første film
I 1907/08 startede 3 nye biogra21, den flyttede til længere ned
herhjemme på Københavns Rådfer i kommunen. Den første var
ad Gjentoftegade til nr. 35 i pehusplads, og i 1904 åbnedes Dannær Gentofte Station, de næste i
rioden 1928-1935, og derfra til
marks første biograf: Kosmorama
Hellerup og i Charlottenlund.
naboadressen Gjentoftegade 37
på Østergade 26 nær Kongens NyLokaliseringen var nær jernbafra 1935-38, hvor der senere
torv på Strøget. Men Gentofte kom
nestationerne, hvor tilgængeligblev opført en moderne ejentidligt med, og i mange år blomstreheden var størst. Fra 1901 til
dom, hvor Netto nu ligger. På
de biograflivet i kommuen, hvor
1916 mere end fordoblede komadressen Gentoftegade 39 bygder i alt har været 17 biograf-adresmunens indbyggertal fra 14.470
gedes en moderne funktionaliser. Men på intet tidspunkt var der
til 31.681 indbyggere, så der har
stisk bygning i tidens stil en momere end 6 på en gang, og flere af
været et stigende marked. De
derne biograf: Gentofte Kino
første biografer var små, dvs.
med oprindelig 560 (nu 291)
med under 100 siddepladser og
siddepladser. Denne er nu den
typisk indrettet i stuetager under
eneste overlevende biograf i
beboelsesejendomme. Vangede
kommunen, og den har vist sin
fik først sent sin biograf, og den
levedygtighed ved at forblive på
er desværre nedrevet. Fra 1960
samme plads siden 1938.
begyndte TV at gøre sig gældende, og biografdødeen hærgede i Hellerupområdets biografer
kommunen, således at der nu Bebyggelsen kom tidligt til Helblot er én biograf tilbage, sjovt lerup, fordi oplandet var godt,
nok nær det samme sted, hvor der kom mange tilflyttere, og
det hele begyndte.
(fortsættes på side 8)

Gentofteområdets biografer

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60

Postkort af hjørneejendommen
Gjentofte Jernbanevej 4/Brogårdsvej 18, der husede Gentoftes ældste biograf: Gjentofte Biografteather. Foto fra 1910 Lokalhistorisk
Arkiv Gentofte.

Gentofte har i alt haft 5 biografer. Det gamle Gjentofte Biografteater var det ældste fra
1907. Det lå på Gjentofte Jernbanevej 4 (nuværende Brogårdsvej 18) i hjørneejendommen nær stationen, senere indrettedes der købmandsbutik, og
nu er ejendomsmæglerfirmaet
Estate på adressen. Biografen lå
godt for trafikken i forbindelse
med Nordbanen, men der opstod ikke noget egentligt bycen-

Foto af Allé Teatret og naboforretninger på Jægerborg Allé 44 fra
1966 af J.A.Wright, Lokalhistorisk
Arkiv, Gentofte.

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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k lip & k røl
for ham og
hende
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Skal boligen sælges,
så tal med os!
Vi udarbejder gr a tis
et salgsbudget, og
rådgiver helt uforpligtende.

B r ic h & Wør mer
39 68 33 30

B•Young
KAFFE
LYSGAARD
Fra medio marts føres
“O” by Isabell Kristensen

www.brich-wormer.dk

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Va ngede B yga de 114
2820 Gentofte
Nu lokalt i Vangede på 12. år!

Vangede Bygade 62
Tlf. 39 64 23 00
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Villabyernes Bio omkring lukningen, Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

der opstod en strøggade på
Strandvejen med bl.a. flere stormagasiner. Den ældste biograf
hed Hellerup Biograf-Theater
(eller S. Nielsens Biograf-Theater) på Strandvejen 112 på hjørnet af Lille Strandvej i bebyggelsen Strandborg. Men denne
biograf eksisterede kun i kort tid
formentlig på grund af dårlige
lokaleforhold. En brand i april
1907 gjorde at biografen måtte
lukke i nogle måneder.
På den anden side af Strandvejen åbnedes i 1908 en ny biograf
med samme navn på adressen
Strandvejen 143 på hjørnet af
Callisensvej med 90 pladser.
Den nedlagdes i 1930, og der
blev indrettet butik i stedet. Populært kaldtes biografen for
“Loppen”. Den erstattedes i
1928 af Strandteatret, Strandvejen 203, der byggedes i forbindelse med Hellerup Klub. Denne biograf blev nedlagt i 1971.

Charlottenlundområdets
biografer
På Ordrupvej har der aldrig været biograf, men på Jægersborg
Allé har der i alt været 3 biografer. De to ældste hed begge Ordrup Biograf-Theater og lå henholdsvis på adressen Jægersborg Alle 31 i årene 1908-22 og

Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet

i naboejendommen nr. 33A,
hvor biografen holdt til 192538. I dette år indviedes en flot ny
biografbygning med over 500
pladser på den anden side af gaden, nemlig Alléteatret på
adressen Jægersborg Allé 44.
Når man skulle afgøre, om der
skulle betales børne- eller voksenbillet, måtte man passere en
bjælke i en bestemt højde, dvs.
det var størrelsen, og ikke alderen der var afgørende for billetprisen! Denne biograf lukkede i
juni 1971, og der indrettedes
konfektureforretning i lokalet,
senere blev biografsalen indrettet til bowlinghal. Bygningen er
senere nedrevet.

Skovshovedområdets biografer
Også i Skovshoved har der været
3 biografadresser. Det startede ca.
1910 med det lille Skovshoved
Theater på Strandvejen 301. I
1928 flyttede biografen med samme navn til Skovshoved Hotel,
Strandvejen 267, for derefter i
1938 at flytte til nybyggede lokaler. Samtidigt med den nye Kystvej og havn byggedes den nye
Skovshoved Bio med 407 pladser
på Strandvejen 343. Denne biograf blev nedlagt i 1965 og erstattet af en Irma-butik.

forlovelses-ringe
på eget værksted
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Klampenborgområdets
biografer
I Klampenborg etableredes i
somrene 1916 og 1917 Friluftsbiografen, men det danske klima egnede sig næppe til dette
eksperiment, og den fortsatte ikke.
Den verdensberømte arkitekt
Arne Jacobsen tegnede det karakteristiske hvidkalkede og
funktionalistiske Bellevueteatret på Strandvejen 437, der åbnede i 1937 som sommerteater.
Her kunne taget køres til side på
varme sommerdage, men nogen
friluftsbiograf var det ikke,
selvom det fungerede som biograf fra 1937-78. Fra 1978 til
1993 var der indrettet 2 små biografer på balkonen. Nu fungerer
teatret udelukkende som et live-teater.

Vangede får biograf:
Villabyerne 1956-1978
Det seneste skud på stammen
var Vangedes biograf, som karakteristisk nok ikke kom til at
hedde Vangede Bio det har ikke
været fint nok, men efter en
konkurrence blev døbt Villabyernes Bio. Bygningen havde
adresse Østerbyvej 23 på hjørnet af Ved Bommen. Her havde
tidligere været grusgrav, og i

mange år benyttede hjørnegrunden til Cirkusplads. I dag er
adressen på hjørnet af Vangedevej (nr. 12) og Snogegårdsvej.
Men biograf-bygningen er desværre blevet nedrevet.
Villabyernes Bio kunne først
holde rejsegilde i 1955, efter at
andre kvarterer i den østlige del
af Gentofte havde haft biografer
i nærved 50 år. Det skyldes, at
udviklingen kom sent til den
vestlige del af Gentofte, der
først fik et rigtigt biografopland
i løbet af 1930-erne, og at krigen herefter effektivt forhindrede nybyggeri af andet end boliger.
Biografbygningen blev tegnet
af arkitekt MAA Finn Juhl og
var meget berømmet i samtiden
for sit enkle formsprog. Den
burde klart have været bevaret
for sine arkitektoniske kvaliteter. Fra Østerbyvej/Vangedevej
kom man ind i en lav, hvidklaket
forbygning med billetsalg og foyer, og derfra var der adgang til
biografsalens centerlinje. Denne havde, modsat de fleste biografer, en kvadratisk grundflade. Publikum sad på demokratisk vis på samme niveau, der
var ingen balkon, til gengæld
var der udelukkende sofarækker. Kort tid efter indvielsen
indrettede man en rygeafdeling
med specielle glasruder og udsugning bagest i biografen, således at alle kunne være med. I
alt var der 795 pladser. På endevæggen var der et stort lærred
15 x 5 m med et gult fortæppe
foran. Væggen var af akustiske
grunde beklædt med dekorativt
farvede plader af varierende
størrelse i hvis hjørner, der sad
små lampetter. Hele biografen
kom til at koste den nette sum af
850.000 kr.
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Arkitekttegning af sidevæggen i biografsalen med farvede plader og fotos der var sat af akustiske grunde. Foto:
Arkitektur 1958.

Biografdirektør Mogens Fisker
havde allerede i 1952 fået bevillingen. Han hentede amerikanske film til Danmark fra Paris og
fremstod i samtiden som en dynamisk biografleder. Han skiftede hyppigt teknikken ud og drev
Villabyernes Bio som en moderne virksomhed. Også Drive-in
biografen i Lynge grusgrav var
hans initiativ. Han havde endda
planer om at indrette en Drive-in
biograf på den dengang ufærdige Hørsholmmotorvej i 1953 øst
for vejen Ved Ungdomsboligerne, men kommunen ville ikke leje tracéen ud, og motorvejen blev
da også kort tid efter åbnet
(1956).
Biografen slog dørene op for
publikum 1. marts 1956 med
forestillingen “Oh! Rosalinde”,
og biografen trak i mange år fulde huse. På nabogrunden var

Foto af Villabyernes Bio med bagenden af salen og rygesalonen bagerst til højre. Publikums modne
alder tyder på, at det ikke er fra
en eftermiddagsforestilling, som
Dan Turèll så malende beskriver.

der indrettet en stor parkeringsplads, noget som mange biografer dengang savnede. Teknikken
var den bedste, som kendtes i
samtiden med CinemaScope og
stereolyd. Der var både mulighed for optisk og magnetisk lyd,
der via specielle forstærkere
sendtes ud i biografsalen på en
så flot måde, at pressen anmeldte den: “Lydgengivelsen var til
UG .. fantastisk akustisk virkning ... stor oplevelse...”.
Mange har fået deres første
biografoplevelse i den flotte
Villabyernes Bio. Dan Turèll
fortæller i Vangedebilleder om
eftermiddagsforestillingen
i
slutningen af 1950-erne, at
“publikum var en stor del af
forestillingen”. Det har sikkert
været muntert. Til midnatsforestillingen kom der et noget andet publikum. På parkeringspladsen udenfor stod deres store
motorcykler tæt parkeret, og også her kunne det gå heftigt til.
Allerede i starten af 1960-erne
gik det dårligere for de danske
biografer. TV-apparater blev
hvermands-eje, og biografbesøg blev sjældnere både i Danmark og i Vangede. For at forøge besøget i den store biograf
organiseredes i nogle år en
transport med en dobbeltdækkerbus fra Bagsværd til og fra
biografen. Endda Babysitning

Har du smerter i led og muskler?
- 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.

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”

filmen “Borte med Blæsten”.
Bygningen stod derefter tom og
uopvarmet i nogle år, den forfaldt mere og mere og blev tilsidst nedrevet i juli 1980. På
grunden forsøgte man i første
omgang at få opført ungdomsboliger, men det endelige projekt til afløsning for den hæderkronede biograf blev et altangangshus med lejligheder opført af arkitekt Erik Berg for
Kommunernes Pensionsforsikring A/S, det kunne indvies i
1986. En epoke var slut. Vangede havde mistet såvel en kulturperle som en tidstypisk bygning.
Kilder: Gentofte kommunes
Vejviser, diverse årgange.
Lokalhistorisk Arkiv og Arkitektur 1958.

indgik i den udbudte service,
men lige meget hjalp det, den
nedadgående kurve for biografbesøg var ikke til at vende. Biografdirektør Mogens Fisker ansøgte om kommunal støtte til at
fortsætte driften, men de kommunale skattekroner kanaliseredes ikke til Vangedes kulturcenter. Planer i 1964 om at indrette svømmhal
og senere planer
om en bowlinghal blev ikke virkeliggjort, og 30.
marts 1978 kørte
den sidste cellouidstrimmel
over fremviseren
efter kun 23 års Villabyernes bio under nedrivningen 1980.
biografdrift med Foto: Allan Andersen

• Se flotte fisk i vort kæmpe akvarium
• Se udstillingen i vort store galleri
• Nyd skøn mad fra slagter Broe
• Hyg dig i vor dejlige café
• Nyd kaminildens buldren

Film kan ses i din lokale biograf
Blandt de fremtidige visuelle herligheder i marts og april er bl.a.:
LAD DE SMÅ BØRN Paprika Steens instruktørdebut
– en vidunderlig og stærk film
ONDSKAB
Svensk familiedrama i topklasse
produceret af danske Per Holst
PETER PAN
Eventyret i ny farvestrålende indpakning
MONA LISA SMILE Oplev Julia Roberts som lærerinde for
uvorne skolepiger i 1953
AFGRUNDEN
En fantastisk spændende og flot film om
Asta Nielsen af Torben Skjødt Jensen
med Jesper Asholt, Trine Dyrholm
og ikke mindst Vera Gebuhr.

Køb eller bestil billetter via nettet uden gebyr
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Katja

Mette

Anne

Vi siger
velkommen til
Mette
som starter
d. 22. marts
man - ons
torsdag
fre
lør

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

-----------

Mango

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

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

Ny type boliglån hos
Danske Bank
Fleksibel finansiering med
mulighed for afdragsfrie
perioder
Danske Bank tilbyder nu boligejerne en ny type fleksibel finansiering af ejerboligen og den øvrige økonomi.
Danske Prioritet er en
kombination af et lån baseret på
et pantebrev i ejerboligen og en
indlånskonto, som forrentes
med den samme attraktive
rente. Rentespændet ligger i
øjeblikket mellem 3,45-7,45 %.
Lånet kan i princippet være
afdragsfrit i op til 30 år og kan
til enhver tid indfris til kurs 100.
Danske Prioritet er blandt
andet interessant for kunder
med gamle, højforrentede realkreditlån, som det ikke umiddelbart kan betale sig at omlægge. Med udgangspunkt i friværdien i ejerboligen kan
Danske Prioritet være midlet til
at skaffe mere luft og likviditet i
økonomien.
Målgruppen er bred, og Danske Bank forventer, at mange
boligejere vil benytte sig af den
nye form for finansiering. Den
giver en høj rente på indlånskontoen, en stor grad af fleksibilitet og nye muligheder for
at udnytte friværdien i boligen.
Danske Prioritet kan samtidig
bruges som et alternativ til nedsparing, siger filialchef Henrik
Dyreborg, Danske Bank Vangede.
Indlånskontoen i Danske Prioritet fungerer som en almindelig
lønkonto med mulighed for
tilknytning af Visa/Dankort,
American Express, Betalings
Service mv.

Vangede Lædervarer
Reparation & Salg
1.-12. m
Stort udvalg i rygsække
Eastpak arts
-:
Lige nu:
Møbler 15%
:
-10%
Lagersalg af møbler
Se vores udvalg af kufferter, tasker, punge m.m.
Fuglegårdsvænget 91, kld.
2820 Gentofte
tlf. 39 65 55 56
www.vangede-laedervare.dk
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Den sidste biograf?

Åben
man.-fre. kl. 8.00-16.30
Torsdag kl. 8-18

GentofteKinos foyer marts 1938

17 steder i Gentofte har der være
biograf, men hvorfor er det så
netop Gentofte Kino, der er tilbage? Jeg stillede spørgsmålet
til Erik Hamre, som har drevet
Gentofte Kino i 18 år. Erik
Hamre mener, at det først og
fremmest skyldes kommunalbestyrelsens indsigt, da de i 1972
så risikoen for, at den sidste biograf ville blive omdannet til
kontorlokaler eller supermarked.
Der blev indført en servitut på,
at der skal være biograf i bygningen, og dette er også blevet
fastholdt i den sidst nye lokalplan, havde politikerne ladet stå
til var huslejen blevet så høj, at
det havde været umuligt at drive
biografen, så politikerne sikrede hermed grundlaget for bygningen, og så har Erik Hamre
med sin fornemmelse for, hvad
der kræves i en moderne biograf
sikret en høj kvalitet, ikke kun i
filmudbudet, men også i lokalerne føler man sig hjemme med
en fornemmelse af hygge i pejsestuen og med afslappende kik
i akvariet, selv i caféens udvalg
er der tænkt på at det er udbud af
kvalitesvare, der tilbydes.
Resultatet af Erik Hamres vedvarende indsats betyder, at vi i
dag har en moderne biograf,

Genvejen til et godt liv

Forkæl
dig selv

hvor bygningen med sin egen
sjæl og charme er de perfekte
rammer for en god oplevelse,
som trækker mange mennesker
til, lige fra formiddagsforestillinger for pensionister til børneforestillinger og til et meget varieret aftenprogram, som tiltrækker det voksne publikum.
Biografsalen blev ved en total
modernisering i 1989 indrettet
med sofastole på alle pladser og
hver anden række blev fjernet,
så der blev utrolig god plads,
både til at strække benene og således at andre kan gå forbi uden
at man skal rejse sig. Det er virkeligt dejligt at nyde en film i
disse omgivelser.
Kom i god tid før forestillingen og nyd cafémiljøet i den
gamle foyer. Man kan også bestille aftensmad som tilberedes
af slagtermester Broe (det skal
ske inden kl. 15) og få en god
helaftens oplevelse – som Erik
Hamre siger, træd ind i biografen og vi overtager ansvaret for
en god oplevelse.
Den 31. marts kan Gentofte
Kino fejre 66 års fødselsdag,
det er jo tæt på pensionsalderen,
men det ser ud til, at biografen
fortsat vil udvikle sig, for Erik
Hamre har hele tiden nye planer
der kan give spændende oplevelser i Gentofte Kino for det er
biografens mål: “at give publikum mere end de forventer!”
Besøg også biografens hjemmeside på www.gentoftekino.dk,
her er der mere historie, og der
er mulighed for at bestille både
billetter og mad før aftens forestilling.
AA

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

11

Apoteket informerer om brug af medicin

Københavnerpokalen
til Gentofte igen, igen
Gentofte Badmintonklubs ungdomsspillere vandt Københavnerpokalen
ved det netop afholdte
Københavnsmesterskab.
Som den mest
vindende klub tog
ungdomspillerne
for tredie år i træk
titlen med hjem, og
pokalen blev her- Cheftræner Debbie Lynch og Ungdomsformand
med vundet til ejen- Poul Erik Jensen er glade for de flotte resultater.
dom, den har nu fået (Foto: Per Lissa)
fast plads i GBK.
Gentoftes
ungdomsspillere var på herresiden de 19 – heraf nogle stykker med
dominerende i U19, og i U17 GBKere på begge sider af netvar det især pigerne, der spille- tet.
Et herligt grundlag for fremtide medaljerne hjem. En bedre
fordeling så vi hos de yngste (U den. Det blev bl.a. bemærket, at
11 og U 13), hvor begge køn tog de københavner-klubber, der i
flot for sig af retterne, mens U øjeblikket kæmper om medaljer
15 denne gang havde det mere for seniorerne i elitedivisionen
(Hvidovre og KMB), kun havde
end svært.
Ud af de i alt 25 afviklede fi- ganske få repræsentanter i finanaler, var GBK repræsenteret i lerne.

Medicin kan have mange formål.
Den kan forebygge, at du bliver
syg eller få dig til at leve bedre
med din sygdom. Og noget medicin kan gøre dig rask.
Der findes mange forskellige
slags medicin, som kan indtages
på forskellige måder og derfor være svære at bruge. Uanset hvilken
medicin du bruger, er det vigtigt,
at du bruger den rigtigt, så du får
mest muligt ud af behandlingen.
Men for at bruge medicin rigtigt,
skal du vide mest muligt om den.
Den viden får du ved at læse indlægssedlen, spørge lægen eller på
apoteket.
Mange har behov for flere slags
medicin samtidig. I de fleste tilfælde påvirker medicinen ikke
hinanden. Men det sker, at en slags
medicin kan forstærke eller nedsætte virkningen af en anden slags
medicin. Det kaldes interaktion.
Inden du begynder at bruge ny medicin, er det derfor vigtigt, at din
læge eller apoteket ved, hvilken
medicin du i forvejen bruger. Det
gælder alle slags medicin både recept- og håndkøbsmedicin samt
naturlægemidler.
Virkningen af din medicin kan
påvirkes af det, du spiser og drik-

ker. Mad og drikke kan ændre
optagelsen af medicinen, så
virkningen forsinkes eller udebliver. Noget medicin skal tages på bestemte tidspunkter for
eksempel før, under eller efter
måltiderne for at få den ønskede virkning eller for at mindske
bivirkninger som foreksempel
gener fra maven.
Bivirkninger er de uønskede
virkninger, som medicin kan
have, selv om du har taget den
anbefalede dosis. I mange tilfælde drejer det sig om lette,
forbigående bivirkninger, som
kun viser sig hos en lille del af
dem, der bruger medicinen.
Brug ikke andres medicin,
selvom du syntes, du har de
samme symptomer. Disse
symptomer kan have en anden
årsag, og medicinen kan virke
anderledes på dig.
Apoteket kan hjælpe med at
vurdere dine symptomer, eventuelt anbefale noget håndkøbsmedicin og give et godt råd eller henvise dig til læge.

Kom ind på Vangede Apoteksudsalg og få rådgivning.
Helle Arvid Thomasen

Nu også tøj fra

Repeat
som er råt men feminimt.
Og smykker fra Pilgrim.
Kom og se butikken, som er
blevet frisket op og malet og
nu bugner af de nye forårsvarer, bl.a. brokadejakker,
hørsæt og lækker strik.

mode
Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Repeat · Pardon · Signature · Fransa · Intown
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Nyheder hos
Skjold Burne
Nye og mere kundevenlige åbningstider:
mandag-fredag 09:30-18:00,
lørdag 09:00-15:00.
Hver uge, fredag og lørdag,
er der vinsmagning, hvor man
kan smage på en aktuel vin fra
Skjold Burnes kampagnetilbud.
Endvidere har butikken fået
et rigtigt flot sortiment i chokolade fra Summerbird, som
er en rigtig luksus chokolade.
Deriblandt fabelagtige flødeboller.

Gratis flødeboller?
For at skabe ekstra opmærksomhed omkring sortimentudvidelsen, giver Skjold Burne i
Vangede fredag den 5. marts
de første hundrede personer,
der kommer ind i forretningen
med en Vangede Avis, en gratis flødebolle. Husk kun én per
person per Vangede Avis.

Vangede Kirke
fejrer 30. års fødselsdag
17. og 21. marts 2004
Lige siden Vangede Kirke blev
indviet af biskop J.B. Leer Andersen den 17. marts 1974 har
Vangede menighedsråd og Styrelsen for det frivillige kirkelige
arbejde i sognet sørget for at
markere mærkedagen på forskellig vis. Begge Leer Andersens efterfølgere som biskopper
over Helsingør Stift: Johs. Johansen og nu Lise-Lotte Rebel,
har således været hyppige gæster i Vangede Kirke. Sidste
gang biskop Lise-Lotte Rebel
officielt besøgte Vangede Kirke,
var i forbindelse med kirkens
25-års jubilæums i 1999.
Siden denne mærkedag er der,
bortset fra en række ændringer i
den faste medarbejderstab og
menighedsrådets sammensætning, kun sket mindre ændringer. Mest iøjnefaldende er nok,
at kirkens forplads ud mod Vangede Bygade sammen med indgangspartiet til kontorfløjen ud
mod Vangedevej gennemgik en
totalrenovering, som var afsluttet i begyndelsen af 2003. Endvidere har samtlige dele af altersølvet fået en tiltrængt opforgyldning, så det på smukkeste
måde harmonerer med keramikeren Tue Poulsens døbefont,
alter og prædikestol.
Vangede Kirkes 30 år markeres med arrangementer over to
dage.

Onsdag den 17. kl. 19:30 begynder med foredrag om Vangede Kirkes arkitekt Johan Otto
von Spreckelsen, som blev verdensberømt, da han vandt arkitektkonkurrencen om den nye
triumfbue “La Défence” i Paris
1983. Rita Engbirk, der har bidraget til Den store danske Encyklopædi, vil denne aften især
koncentrere sig om von
Spreckelsens livsværk og visioner udfra hans kirkearkitektur.
Efter oplæg til diskussion om
von Spreckelsens betydning og
indsats er der underholdning
ved Prins Gustav Ensemblet,
der synger festsange og viser,
medens man kan indtage sandwich og nyde et glas vin – altsammen på en adgangsbillet på
40 kr. pro persona.
Søndag den 21. kl. 10:30 er
der festgudstjeneste med biskop
Lise-Lotte Rebel som prædi-

kant. Efter højmessen er der
åben reception i mødelokalerne, hvor alle er velkomne.
Kl. 14:30 er der koncert i kirken i anledning af 30-årsdagen.
Her opføres værker af “Valsekongen” Johann Strauss d. y.
(1825-1899) instrumenteret af
Arnold Schönberg (18741951), Alban Berg (1885-1935)
Anton Webern (1883-1945)
samt Camille Saint-Säens
(1835-1921): Septet for trompet, 2 violiner, bratsch, cello,
kontrabas og klaver.
Medvirkende: Solotrompetist
Michael Frank Møller, professor Grethe Krogh, harmonium,
Henrik Bo Hansen, klaver og
strygere fra Det kgl. Kapel, anført af kgl. koncertmester Tobias Durholm. Der er gratis adgang
Niels Tjalve
sognepræst

Hellere en hånd i hånden, end to i lommen. Benny Andersen
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Gr a tis lever ing i
Gentofte ved
min. 24 fla sker

Vinhandel
Vangede Bygade 77
2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00
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Klip fra www.vangede.dk
Ejler i Mosen
Det er helt utrolig; hele 69 indlæg har Ejler på Vanges hjemmeside, her er der virkelig mulighed for at følge med i livet i
vores grønne åndehul. Ejler du skal have mange tak for din
indsats.

fredag 6. februar
nærmest forårsstemning – livlig
aktivitet alle vegne
grågås: deres udsendte “medarbejder” inspicerede mosens og
græsarealernes tilstand. Er området ved at være klar til indryk?
(vejrmeldingen er ikke for lovende: koldt igen!)
knopsvane: gensyn med parret
med følgende ringmærker
grøn: 204 – blå: 2J7
Er det mosens nye svanepar?
sjagger: 20-25 ved Ericastien og
GVI’s bane 3

gråand: også gensynsglæde
med adskillige par, der straks
indtager vågerne i isen.

PS!
Ejler har lige sagt ja til at
arrangere en morgenvandring i Nymosen i forbindelse med Fest- og Kulturdagene i juni måned – vi
glæder os.

torsdag 18. februar
Strålende forårsvejr, men koldt.
Isdannelser igen.
grågås: fik fortalt i dag, at der i
går morges var 4 gæs i luften,
medens der var andre 4 gæs på
boldbanerne. De kommer nu; te-

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

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

VISTI’s
GULVSERVICE A/S
Ring for uforpligtende tilbud
Kongelysvej 23, baghuset

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60
Fax 39 68 00 60
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oretisk set kan der komme
mellem 60 og 80 samlet til deres
opvækststed: Nymosen.
blishøne: også her er der
stigning i antallet, nemlig 5 i alt
(2 par tilsyneladende) i svinget
ved Mosegårdsvej.

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

gråand: 50-60 stk. – megen uro
og slås!
småfugle: i skoven ved GVI,
nærmere betegnet ovre ved
svinget til Ericaparken, var den
såkaldte “Koncertsal” en rigtig
oplevelse i eftermiddags. Mange forskellige, meget lydhøre –
desværre lidt vanskelige at få
øje på: musvit, blåmejse, grønirisk, sjagger, ??, solsort ...
Det vrimler.
“Klik” på Kontakt og derefter på Natur i Vangede.

Gæstebogen
Hold øje med hjemmesidens gæstebog, der er jævnlig nogen
der eftersøger gl. skolekammerater m.v.
Ole Svendsen
Jeg har gået på bakkegårdsskolen
fra 1957 til april 1964.
Jeg gik jeg til dans hos Annelise
Beck på Kildegårds Plads.
Min dansepartner hed Anne Marie Frandsen. Vi gik i klasse sammen.
Det kunne være sjovt at høre
hvordan det er gået siden.
Ud over Anne Marie kan jeg huske Kirsten Falck Thomsen, Anne Rosenkvist, Jan Pedersen, Allan Nielsen og John Bagger. Vi
gik alle i samme 6. klasse. Dengang blev vi skilt i A og B linien.

RING – BESTIL

Hvis der er nogle af jer der læser
dette, kunne det være sjovt at høre fra jer.
Anni Lønfeldt Jensen
hej alle er der nogen der kan huske mig. Anni Jensen jeg gik på
Mosegård. Jeg kom over på hjørnet. Ved ishuset, mit øgenavn
dengang var Sisse. Jeg boede på
stolpegårdsvej 10. st. jeg kom
sammen med Volvo Niels og vi
blev senere gift og det er vi stadigvæk. Er der nogen der kan huske os, så må i gerne skrive. Hilsen Anni og Niels Olsen.

hent selv eller få maden bragt frisk & varm

udbringning fra kl. 15 - 22 · min køb 50,- + kørsel kr. 15,-

PEZI
S
A
LA
PIZZA & GRILL
39 65 02 12
39 65 02 62
Åbningstider:

mandag til lørdag
søn & helligdage

fra 11 til 22
fra 12 til 22

Vangedevej 2 · 2820 Gentofte

15
Edgar i memoriam.

Kender du Charlotteklubben
I 1966 startede biografklubben
Charlotte, der fik navn efter
Charlottenlund. Vi begyndte i
Villabyernes Bio – det var den
gang, der var en biografi alle vore bydele nu har vi kun en tilbage i kommunen, nemlig Gentofte Kino. Det er en dejlig biograf
og ved at deltage i Charlotteklubbens biografforestillinger
hver onsdag er vi med til at bevare vores Kino.
Charlotteklubben har til huse i
et af Gentoftes smukkeste huse,
det lille stråtækte hus på Vangede Bygade 55, hvor der er et lille
dagcenter. Her spilles Bridge,
byttes frimærker og hyggesnakkes, mens andre strikker.
Charlotteklubben har en bestyrelse på 7 personer, der arrangerer udflugter, rejser, foredrag, banko, gymnastik og meget andet, som medlemmerne
kan deltage i.
I denne sæson har vi tre arrangementer i Vangede Kirkes
mødelokaler, henholdsvis underholdning (som er afholdt) Man-

dag 15. marts kl. 11:00 til 14:15
kommer Senior Shop og viser
kjoler, nederdele, bluser og herretøj. Der serveres sandwich, kaffe
og vin i en pause ca. kl. 12:00.
Det koster 55 kr. at deltage.
Mandag d. 26 april er der medlemsmøde. Der orienteres om
årets gang, økonomien og fremtiden. Det koster ikke noget at
deltage, men tilmelding er
nødvendig.
Der er to heldagsudflugter
dels 27. maj til Middelaldercentret på Falster og dels sommertur 5. august til Orø og omegn.
Også denne tur indbefatter middag og eftermiddagskaffe.
MEDLEMSKORT koster 140
kr. årlig uden biografdeltagelse
og 280 kr. for de 22 film, der vises i forårs- og efterårssæsonen.
Er du pensionist, efterlønner
eller andet, og har dette din interesse, så kan udførligt program
hentes i Charlotteklubbens lokaler:
Vangede Bygade 55, 2820
Gentofte. Tlf. 39 68 03 41.

Kombinér dine favoritter og skab dit eget look

Vælg mellem:

· Duo Øjenskygge
· Ekstra Super Lash Mascara
· Exaggerate Automatic Eyeliner
· Professional Liquid Eyeliner
· Lasting Finish Neglelak
· Colour to Go
· Lasting Finish Læbestift
· Exaggerate Lipliner
· Bronzing Powder
I alt 56 flotte varianter.
Normalpris pr. stk 44.95
3 stk, frit valg kr.

89,90 SPAR 44,95
Tilbudet gælder fra 25. februar - 6. marts

92

Ære være hans minde
Finn hans trofaste ven.

Ta’ 3 Betal for 2

20

Et kendt og humoristisk indslag er forsvundet fra Vangede Bygade,
nærmere bestemt fra skomageriet i nr. 86. Her har Edgar haft sin
gang de seneste 12-13 år. Edgar afgik ved døden i slutningen af november 2003. I hans seneste år var han en rigtig hyggeonkel, som
ind imellem syntes, at han manglede kontakt med publikum, hvorfor han fandt på, at ekspedere kunder i skomageriet. Det nød kunderne godt af, Edgar havde 50 års erfaring som håndskomager, (i
dag ville man med et godt dansk ord kalde det ortopædisk skomager), mange problemer m.h.t. fodbekvemmelighed løste han på et
øjeblik. Jeg fik derved kvalificeret undervisning, som jeg siden har
draget megen nytte af.
Edgar havde meget svært ved at gøre kunder sure, der var altid
smil på læben, når kunderne forlod butikken. Nogle gange havde
de fået en lille sjofert med på vejen. Sjofertens aktualitet og styrke
var nøje afpasset til det enkelte menneske, som i 90% af tilfældene var kvinder. Det var da også en kvinde, der en dag så, at hans
spirituslast lige så stille gled ud at hans indkøbspose da han var på
vej hjem. Hendes bil blev standset, hun tog Edgar med og satte
ham af ved hans hjem. Edgar kendte ikke engang kvinden, så hendes velgørende handling er også symbol på, hvordan vi passer på
hinanden i Vangede. Det skal der her takkes for, selvom det nu er
en del år siden den episode fandt sted. Edgar barn af Vesterbro’s
gode side fra 1930 til efter krigen.
Hans humor var præget af dette og af uddannelsestiden i det
midtsjællandske Slagelse. En kombination som passede overordentlig godt til Vangede jargonnen. Da han i sine senere år ikke
kunne få benene til at bære ham så langt, som hans hjerne ønskede
det, fik han en 3-hjulet knallert. Det var lige ved at han var til fare
for trafikken på Vangede Bygade, når han skulle hilse på alle dem,
der hilste på ham (det afholdte menneske), fordi han tog hånd
(hænder) af styret for at hilse, med den for ham så karakteristiske
høje armføring.

Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22
Åbent mandag-fredag kl. 10-18 – lørdag kl. 9-14

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
Bien og Blomsten
Tlf. 39 76 30 70
mandag
lukket
tirsdag-fredag
10.00-17.30
lørdag
9.00-14.00
søndag
10.00-14.00
Brdr. Torp Glarmester
Tlf. 39 65 17 20
mandag
lukket
tirsdag-fredag
10.00-17.00
lørdag
10.00-12.45
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-fredag
13.30-17.30
lørdag
10.00-13.00
Matas
Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag
10.00-18.00
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
Mexico
Tlf.
mandag-søndag
11.00-22.00
levering alle dage
16.00-22.00
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-fredag
09.30-18:00
lørdag
09.00-15.00.
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

39 65 60 64

39 65 09 65
39 65 39 65
39 76 00 77

Åben:
Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00
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Buddinge
Trælasthandel A/ S
Buddingevej 272-278
2860 Søborg
v/ Buddinge Hovedbanegård

39 65 79 80
39 65 34 76

39 65 34 00
39 68 05 38

39 56 04 11
Snedkermester
Tom Christiansen

39 65 31 38

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

39 65 83 13

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

39 65 46 00

email@snedkermesteren.dk
39 65 74 41

www.snedkermesteren.dk

39 65 38 47

39 65 70 76

Åbningstider

39 65 12 22

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

39 65 78 91

VANGEDE BYCENTRUM

B es øg...

P øls evognen i
Vangede City

Din lokale
Tømmerhandel

Tlf.: 39 68 01 78

Fresh Sandwich
Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

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

www.kjeldhansen.dk

Efter at butikken og
køkkenet er blevet
ombygget, tilbyder vi
også Fresh Sandwich

Brogårdsvej 100
Tlf. 39 65 09 65

