
Vangedes forskønnelse
Jo det er ganske vist, kommu-
nalbestyrelsen har lagt op til en
forskønnelses af handelsstrø-
gene i Gentofte – herunder og-
så Vangede. Der har været op-
fordringer til at komme med
forslag. Kommunen har mod-
taget hele 6 forslag til forskøn-
nelse af Vangede, og på et bor-
germøde den 11. maj fremviste
Hans Toft en samlet oversigt
over de forslag, der var kom-
met fra Vangede. Der blev fore-
slået: ny belysning, ændring af
gadens belægning til bro-
sten/fliser, således at vejbane
og fortov kommer i niveau med
adskillelse markeret i belæg-
ningen, hastighedsbegræns-
ning, bedre parkeringsmulig-
heder uden for bygaden og et
klatrestativ på plænen mellem
Charlotteklubben og Super
Brugsen, som kan omdannes til
scene ved festlige lejligheder.
De fleste forslag virkede meget
positive og som noget, der kan
give Vangede et helhedsind-
tryk med landsby-miljø og der-
med et bybillede som vi alle
kan have glæde af i mange år.

Hvor var du denne aften?
Ud af 10.000 Vangedeborger
var der kun mødt 28 op til debat
om Vangede. Jeg ved godt at
der er så meget der skal nås i
hverdagen, men burde der ikke
være større interesse omkring
lokalområdet, når nu politik-
kerne spiller ud med lydhørhed
overfor borgernes medbestem-
melse og dermed nærdemokra-
ti. Når projektet engang står
færdig, skal vi huske, at bor-
gerne havde muligheden for at
blive hørt.

Husk den 12. juni
For der mødes vi igen til fest i
Vangede. Vangede Bycentrum
har med hjælp fra Ejler i mosen,
Freddy Svitring, mobildiskote-
ket Extreme og i samarbejde
med kommunen, biblioteket og
kirken stablet en fest på benene
med fugletur, morgenbord, mu-
sikalsk underholdning, cykel-
kursus, hoppeborg og meget
mere, se program side 3.

I håb om en festlig fest og
varm sommer

Allan Andersen
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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

Dan Turèll monumentet
Medlemmer af Vangede By-
cemtrum har på generalforsam-
lingen vedtaget, at gå ind for at
monumentet for Dan Turèll kan
opsættes på trekanten ved
Brogårdsvej/Vangedevej, og
derfor arbejdes der nu på en
kommunal godkendelse i kul-
turudvalget og kommunalbesty-
relsen. Ejendomsmægler Ivan
Birch arbejder på højtryk for at
skaffe det økonomiske grund-
lag. En kopi af monumentet er
stadig udstillet på Vangede Bib-
liotek. Det bliver spændende at
følge sagen op.
Grønkålen, 2 år i Vangede
1. maj var det to år siden
Grønkålen åbnede i Vangede
Bygade. Mange er glade for at
handle her, og indehaverne er
tilfredse med interessen. Tillyk-
ke med de 2 år – og fortsat held
og lykke fremover.
Nymose Huse
har eksisteret i 50 år
En af de længstboende er Inge
Turèll, der har boet i bebyggel-
sen i 49 år. Jubilæet fejres ved en
festlighed for beboerne. Ifølge
foreningens formand Herluf Pe-
tersen, sker der i disse år en del
udskiftninger i beboergruppen.
Ældre flytter, og yngre tager
over i de dejlige huse.

Cafe La Vie

Den 26. maj åbnede “Café La
Vie” i det tidligere Café Rif på
Vangede Bygade 45. Det glæder
os at byde velkommen til Maha
Aziz, der er egyptisk af oprin-
delse, men født og opvokset i
Danmark og som har drevet en
række cafeér, sidst Café Fitou i
Jægersborg. Café La Vie, som
nok skal blive en af Vangedes
mødesteder, har fået nyt interiør
med 30 siddepladser inde i ca-
feén og 25 pladser på det lille
torv foran cafeén. Har du brug
for et sted til private fester, fød-
selsdage, møder m.v. er Maha
Aziz klar til at sammensætte en
specialmenu efter dine ønsker.

Det bliver dejligt igen at kunne
afslutte indkøbsturen med en kop
kaffe eller et måltid til en over-
kommelig pris her i vores landsby.

Endnu engang velkommen til
Maha Aziz og Café La Vie.
Lisbeth R,
har nu eksisteret i et år og Lisbeth
Rønning siger, at det går fanta-
stisk. Hun er blevet godt modta-
get i Vangede og har erhvervet
sig en fast kundekreds, som får
hende til at se lyst på fremtiden.

Kineserrestauranten
Har været lukket en periode for
renovering – men nu er den åb-
net under navnet Ny Zi Yang og
med en ny kinesisk ejer: Shao-
ping Du. Restauranten fremtræ-
der meget smukt og menukortet
har mange spændende retter.

Skate-board-banen ved
Holmehaven

Gentofte Kommune har anlagt
en skate-board-bane i Holmeha-
ven (også kaldet Dalen) mellem
Lyngbyvej og Tværbommen.
Kommunalbestyrelsen i Gentof-
te stillede i 1997 penge til rådig-
hed for et ungdomsprojekt, og
med initiativ fra interesserede
unge mellem 12 og 20 år samt
med støtte fra Lokale- & An-
lægs-Fonden, blev skate-board-
og rullehockey-banen ved Gen-
tofte stadion anlagt og indviet i
september 1998. Og nu har man
altså også anlagt en skate-
board-bane ved Holmehaven. Et
spændende nyt initiativ! Det
kræver ikke medlemskab at bru-
ge banerne, der er åben for alle
unge. Men det er på eget ansvar
at benytte banerne.

Ny bestyrer i Netto Vangede
Jørgen Kleffel, der gennem flere
år har været bestyrer i vores lo-
kale Netto, afgik den 28. februar
ved døden. Katrine Fosgerau er

ny bestyrer for butikken, og hun
står for det daglige forretnings-
mæssige ansvar i fremtiden. Vi
ønsker hende held og lykke i den
travle butik.
DanBolig i Vangede

Det er gået stærkt for den nye
DanBolig-butik på Brogårdsvej,
siden Kristian Geisler og hans to
medarbejdere kunne sætte det
rød-grønne DanBolig-navn op
på facaden og slå dørene op for
kunderne den 15. marts i år.

- Vi lægger meget vægt på at
sætte realistiske priser på de
ejendomme, der vurderes. Og
så tager vi os tid til den grundi-
ge dialog, som er afgørende ved
den store beslutning, det er at
købe eller sælge bolig, siger
Kristian Geisler.

Kom og byd Kristian Geisler og
DanBolig velkommen til
Vangede fredag den 18. juni kl.
15.00, hvor butikken holder re-
ception på adressen Brogårdsvej
137.

Artikler og annoncer afleveres el-
ler sendes til: Vangede Avis, Sno-
gegårdsvej 49, Postboks 11, 2820
Gentofte, Telefon 39 65 74 41.
Meget gerne pr. email;
avisen@vangede.dk
Optagne artikler og indlæg
dækker ikke nødvendigvis re-
daktionens holdning. Der tages
forbehold for trykfejl.

Byttelejlighed
Haves

Ønskes

Indflytningsklar
stuelejlighed på 80 m
med terrasse på 10 m
Badeværelse med
Husleje 3604,-
á conto varme 500,-
Hybridnet 202,-

2

2

bruseniche

Rækkehus med fuld kælder

Henvendelse med billetmrk
“2004-1” til Vangede Avis

Mexicansk mad & italiensk pizza

Fra klokken 11 - 15
5 forskellige hjemmelavet sandwich 37,-

Nachos · Tacos · Enchiladas · Burritos
Chimichangas · Tostadas · Texican Fajitas
Americansk Quesadillas · Spare Ribs
Chili Con Carne · Børnemenuer
Selskaber ud af huset: 4 Buffeter

Nu leverer vi også italiensk pizza

Frokost tilbud

Mexicansk

Pizza
Alm. &
fam.

15%
Rabat
på alle
retter

Brogårdsvej 100 · Tlf. 39 65 09 65

Lokale til leje
Vangede Bygade 41, 1. sal
27 m med adgang til
køkken og toilet.
Pr. mnd. kr. 3.000,-
Varme á conto kr. 400,-
depositum kr. 5.200,-

2

Henvendelse
Frisør Totten
39 65 71 35 ell.
39 65 83 13
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Stor scene ved Brugsen

Et hjulet cykel

Vi mødes til en festlig dag i Vangede

11:00

12:00

13:00

13:40

15:30

Edna

Flake

Nanna Lüders

Bakkegårdsskolens Børnekor

Black & Blue

Ved kirken

Bygaden

10:00

10:30

Morgenbord med kaffe/the og brød
10,- pr. person som går til spejderarbejdet

Det Danske Drengekors voksne
“Barbershop Bande” opfører amerikanske
barbershop spirituals og swing songs.

Butikkerne
rykker ud
på gaden

11:30
11:45

13:15

Landsholdet på et hjulet cykel
Du kan prøve selv eller få din far til at vise

hvad han kan –
Optræden igen

workshop det kan læres

Matas, Skjold Burne
Super Brugsen
Apoteksudsalget
og andre
er på gaden med spændende
tilbud

Der bliver boder i hele gaden.
Pladserne sælges for kr. 100,-
henvend Jer hos Freilev Farver

Der kan hoppes hele dagen
max. 5 min. ad gangen

Stort asfalt
loppemarked

Hoppeborg

I Nymosen
06:00 Fugletur med Ejler.

Medbring kikkert,
kaffe/the og evt. fuglebog.
Vi mødes ved fugletavlen
ved Mosegårdsvej.
Alle kan deltage.

termo-

Der tages forbehold for programændringer

Salget af forfriskninger på festpladsen starter ca. kl. 11 (efter vejr og behov).
Der vil fra kl. 12.00 og frem til ca. kl. 17.00 være lækkerier fra Gadegrillen
samt Slushis, Candyflosh & Popcorn

LØRDAG

12. JUNI 2004
Edna

Black & Blue

På Vangede Fort
13:00 Mosegårdstræf. For tidligere elever og lærer

på Mosegårdsskolen

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

Vise Vers tilbud

Tlf.: 39 68 01 78

Åbningstider

Argentinsk Grillbøf
m/salat & kartofler
og en Irish Coffee

kr. 85,-

Den 12. juni ml. kl. 18-20

Vangede Bygade 45
2820 Gentofte

Tlf.: 39 61 66 66

Frokost platter,
Hjemmelavet sandwich på friskbagt brød,
toast, m.m. og
altid noget til den søde tand.
Private fester klare vi også

Åbningstider
Mandag-torsdag 11.00-19.00
Fredag 11.00-20.00
Lørdag 10.00-18.00

Slog dørene op den 26/05-2004

Vangedes nye hyggested

CaféL aVie

Bordbestilling anbefales
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Nu kan man spise mursten!!

“De skal bare tilberedes med
omhyggelighed, og Danske Bank
har opskriften til den, der har
appetit på livet!”

Takket være en ny type bolig-
lån gør din lokale bank det nu
muligt at bruge nogle af de pen-
ge, der står bundet i murstenene
i dit hus.

Det er specielt kunder, som
har et ældre lån med høj rente.
Det er lån, som det ikke kan be-
tale sig at lægge om, siger filial-
direktør Henrik Dyreborg fra
Danske Bank i Vangede. Det er
mennesker, der gennem lang tid

har sat en ære i at få betalt deres
hus ned, og foruden det højt for-
rentede lån har en betydelig fri-
værdi i boligen.
Pengene er lige til at hæve!
Det hele er meget enkelt: Man
laver et lån med pantebrev i boli-
gen. Det koster en eller anden
rentesats – lige nu ligger renten
mellem 3,45% og 7,45%. Men –
og nu kommer det smarte – pen-
gene sættes ind på en konto, som
giver nøjagtigt det samme i ren-
te.

Pengene står nu til at hæve i
hverdagen, så man skal altså ik-
ke til at etablere særskilte lån,
når man vil have større anskaf-
felser eller på drømmeturen jor-
den rundt, siger Henrik Dyre-
borg. Pengene kan i princippet
stå på kontoen uberørt, og så vil
regnskabet gå lige op. Først når
man hæver pengene, betaler
man rente, men kun lige præcis
af de penge der hæves.
Afdragsfrit i 30 år
Lånet kan i princippet gøres af-
dragsfrit i op til 30 år. Kontoen

fungerer som en almindelig løn-
konto, hvortil der kan knyttes al-
mindelige betalingskort.

Og skulle man så vinde i tips,
og vil sætte pengene ind på kon-
toen, vil man kunne få en meget
god rente for det overskud, der
kommer på kontoen. En rente
der ligger langt over, hvad man
ellers ville kunne få, siger Hen-
rik Dyreborg.
Mød Henrik og Pondus
Du kan møde Henrik og de an-
dre ansatte i banken lørdag den
12. juni mellem klokken 11 og
14, hvor de – foran Banken, så-
fremt det er vejr til det ellers in-
denfor – vil fortælle om de man-
ge fordele, banken tilbyder med
Danske Prioritet.

Og børnene vil kunne møde
den populære Pondus, der også
vil være på besøg denne dag.
Endelig kan du også bare hen-
vende dig i banken og få en snak
med din bankrådgiver om,
hvordan du skal tilberede dine
mursten!

John Stefan Olsen

Forkæl
dig selv

Mango
V a n g e d e B y g a d e 1 1 4

D K - 2 8 2 0 G e n t o f t e

T e l . 3 9 6 5 6 0 6 4

- - - - - - - - - - -

Mere end bare

en klipning

man - ons 9.30-17.30
torsdag 9.30-19.00
fre 9.30-17.00
lør 9.00-13.00

Katja Mette Anne

Søm og skruer

Værktøj m.v.

Stort udvalg
hos

Åbent mandag-fredag kl. 10-18 – lørdag kl. 9-14

Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 65 33 22

Det gode råd gør forskellen

Plaisir Bodylotion
½ pris nu kun

34,50

Biotherm
rejsesæt

50,00 Værdi 145,-

Bodycreme
med grøn the

34,95 SPAR 15,-

Bodyshampoo
eller barberskum

Frit valg 2 stk

20,00

Sandalrestmarked før 449,-

Nu kun 75,-

ViseVers tilbud
tilbudene gælder kun 12. juni

Reception
Charlotteklubbens kasserer
gennem 17½ år går på efter-
løn d. 28/5-04.

Det bliver et stort tab for
bestyrelsen og medlemmer-
ne da Lone har været en af-
holdt kasserer.

Gennem årene har hun
fundet mange venner.

Lone fylder 60 år d. 5 juni
og i den anledning vil klub-
ben fejre hende med en re-
ception Vangede Bygade 55
d. 4/6 mel. kl. 11-14. Kom
og ønsk tillykke og sig far-
vel til Lone.

Venlig hilsen
bestyrelsen

Vores præst Jakob
Rönnow og hans hu-
stru Linda har udvidet
sognets beboerantal
med 3 drenge. Vange-
de Avis ønsker tillykke
med familieforøgelsen.



Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Vangede i gamle dage I
Vangede Avis efterlyser ofte læsestof fra det gamle Vangede.
Thereze Christiansen f. Scharff har indsendt sin mosters
barndomsminder. Her bringes et uddrag.

Af: Mathilde Augusta Mole, f. Scharff. 1881-1966
(Den oprindelige retskrivning er bibeholdt)
Min historie begynder på Vangede
Bygade 39-41-43 og Vangedevej
2-4-6, som min Bedstefar ejede.
Der lå en stor bygning med køb-
mandsforretning i gaden, en ugift
datter overtog denne. En anden dat-
ter, som blev gift Scarff, boede en
del år på 1. sal, hun flyttede senere
til hus, hvor dels posthuset dels Fak-
ta ligger i dag.

Erindringer fra min føde-
by Vangede
Min Far var Slagtermester Jens Ni-
colai Borgenius Scharff fra Engs-
gården, syd for Vangede. Min Mor
var Larsigne Christine Christian-
sen, datter af Høker Peter Christian-
sen og Hustru Kathrine (f. Petersen)
fra Vangede, hun var Datter af Kro-
folkene i Søborghus Kro.

Vi var 10 Søskende, 7 Piger og 3
Drenge, de fleste født i Bedstemors
(Mormors) hus, hun var tidlig ble-
ven enke og boede i det Hus, som
hun og min Bedstefar havde opført
i 1858. Vi boede oppe, og Bedste og
en Moster boede i Stueetagen, hvor
der også var Butik. Huset laa Van-
gedevej 33, lige for Stolpegaards-
vej. Min Broder Jens Nicolai Scarff
overtog Huset omkring 1908, da
min Moster blev syg og ikke kunne
mere. Hun havde overtaget Huset
og Forretningen, da min Bedste dø-
de i 1894. Min Bror nedrev i 1939
det gamle Hus og opførte en stor
Hjørneejendom paa Grunden, den-
ne har sammen med andre Nybyg-
ninger ødelagt det hyggelige
Landsbypræg i Vangede. Da
Grundstenen blev nedlagt, blev der
nedlagt et Pergament i Blykapsel
med min Broders og Svigerindes
Navne og Data, samt med Navnene
paa alle de Haandverkere, der hav-

de været med til at opføre Bygnin-
gen, bl.a. Sønnen, Elektrikeren Ar-
ne Scharff, og Gas- og Vandmester,
Eli Scharff-Haarby. Jeg fik lov at
skrive det med Rundskrift.

Da Familien voksede (vi var nu 8
Børn i 1888), blev Pladsen for lille,
og Far købte derfor paa den anden
Side af Gaden et gammelt Hus af
én, der hed Vater, det var Vangede-
vej 22 . Dette blev næsten helt om-
bygget, og der blev desuden opført
en Udbygning til Vognport, Stald
til tre Heste og et Slagtehus, senere
blev der opført et selvstændigt
Slagtehus, vest for Stuehuset.

Vangede Skole
Lige overfor laa Kommuneskolen,
som nu er Præstebolig, og hvor
Klasselokalerne nu benyttes til Me-
nighedsarbejde, og paa samme
Grund er en tidligere Badeanstalt,
nu helt ombygget til en smuk, lille
Kirke, hvor den kunstneriske Ud-
smykning blev foretaget af Kunst-
maler Jens Møller-Jensen og Frue.

Derefter kommer nede ved Vejen
et langt, Straatækt Hus Vangedevej
37, hvor der nu i den nordlige ende
er indrettet et Postkontor. Men i
min Mors Barndom var dette Hus
Skolen i Vangede, senere blev det
Asyl. Det var først en Frk. Fromri,
senere en Frk. Dantzer med Datter,
der var Bestyrerinde (Asylmor).
Min mor var Haandgerningslærer-
inde paa Skolen i nogle aar, også ef-
ter hun var blevet gift, senere over-
tog min Moster denne Gerning, ef-
ter at Skolen var flyttet op til den
nye Bygning. Min Moster var me-
get dygtig, havde taget Undervis-
ning i baade Syning, Knytning,
Kurveearbejde og Sløjd, ja hun ar-
bejdede også med Indlægning af
Citrontræ i Mahogni. Vi har en

Avismappe, hun har lavet, hun hav-
de Arbejder med paa Udstillingen i
Paris 1889.

Købmandsbutikken
Min Bedste, som vi kaldte hende,
havde en blandet Købmandshandel
med Varer lige fra Øl, Brændevin,
Brød, Paalæg, Ost, Blodpølser,
Blodbudding til almindelige Kolo-
nialvarer, jeg kan huske hendes An-
ker med Callorich (Svensk Banco),
det smagte os ogsaa. Vi snød os til at
liste ned i kælderen og smage på Va-
rerne. Bomuldstøj, Hægter og
Knapper, Bændler m.m. ja, hun
havde også Arbejdstøj, Sokker og
lign.

Bedste, som af og til tog til Kø-
benhavn for at købe ind til sin For-
retning, havde ladet opsætte en
Bænk paa Jernbanevej (nu Bro-
gaardsvej) lige nord for Broen, der
førte over Fæstningskanalen, der
hvor nu Ermelundsvej er anlagt.
Der var jo en lang vej at gå til Gen-
tofte Station.

Jeg kan huske, at det var et Privi-
legium at komme med på disse Ind-
købsture, jeg har været med hos
Købmand Grosserer Sophus Be-
rendsen og købe Bændler, Knapper
m.m. – og så var vi altid inde og
drikke Chokolade med Flødeskum
og spise Kager i en stor Forretning i

en sidegade til Kongens Nytorv,
vist nok Hovedvagtsgade.

Vores Hus
Vort hjem bestod af Stuehus, bag
dette et Slagtehus (opført i 90’erne),
og foran i Gaarden laa et Udhus
med Vognport, Hestestald, Vaske-
hus, og nærmere vejen laa et Svine-
hus med Svinesti. Overfor Køkke-
net laa en lille Bygning med et
Kammer til Svenden, og der var og-
så indrettet et Kammer, hvori vi op-
bevarede Krukker med Asier, Agur-
ker, Rødbeder og andre syltede
Ting, Saft og Syltetøj (vi var jo en
stor Husholdning). Lidt fra dette
Hus laa igen et lille Hus, der, da Fa-
milien var stor, var indrettet, så vi
Børn kunne gå i Gaarden (som det
hed) 2 ad Gangen, altså Selskabsto-
ilet. Vi havde Post midt i Gaarden,
senere de der kom Vandledning i
Vejen, fik vi Vandledning ført ind i
Køkkenet. Inden den Tid havde vi
én eller to Spande med Vand paa en
Bænk i Køkkenet med Øser i.

Men Far holdt mest af at vaske sig
ved Posten i Gaarden, det skulle
være meget koldt, før han valgte
Køkkenet til sin Hovedrengøring,
han tog Hovedbad under posten, og
saa purrede han op i sine ægte
Krøller.

Stueetagen i vores Hus bestod af
3 Værelser, Køkken og en hel Stue

i Vangede

Kvalitetsrens udføres
· Kilorens
· Alm. rens
· Skjortevask

· Ruskind og pelse
· Gardinrensning
· Pelsopbevaring

Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22

for ham og

hende

k lip & k røl

Maleri af huset, der lå, hvor Fakta og Posthuset ligger i dag. Malet af
Mathilde Mole
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til Spisekammer, og saa en Entré
med Trappe op til Soveværelserne.
Entreen laa midt i Sydsiden med
Fløjdøre ud til Haven. Vi kom ad en
Vindeltrappe op til Soveværelser-
ne, til Venstre mod Haven var Fars
og Mors Soveværelse, saa et Pulter-
kammer og et Pigeværelse mod
Vest, min Bror (den ældste) havde
Soveværelse mod Nord og så ende-
lig et stort Soveværelse med tre
Dobbeltsenge.

Haven
Der var mange dejlige Frugttræer i
Haven, et Gravenstenstræ, som var
dødsdømt flere Gange, fordi det bar
så lidt, men så gravede Far en Rende
udenom og hældte Blod fra Slagt-
ningen (ogsaa saadan ved de andre
træer) og det gav et godt Resultat
paa Frugterne, baade i Størrelse og
Kvalitet. Der var ogsaa et Par dejli-
ge Valnøddetræer, det ene med
Kæmpevalnødder, saa var der to
Nøddetræer med røde Blade, og
Nødderne var meget lange og med
røde Kapsler, dem havde Far selv
plantet.

Hestene
Vi havde ofte tre Heste, Far tog til
Sverige og købte halvvilde Heste og
dresserede dem selv, der var en stor
Mark bag vores Have, som vi fik
Lov til at bruge, saa travede Hesten
rundt og rundt, og naar den var ble-
ven træt, saa blev den spændt for

Vognen, og saa gik det ud af Porten
og hen ad Vejen. Far var en dygtig
Kusk, Hestene stod ofte paa Bagbe-
nene flere Gange, men Far havde en
beroligende Maade at tale til Heste-
ne paa, jeg tror, at jeg kan huske, at
han sagde fola-fola. Vi er ofte i Sne-
vejr væltet, men Hestene sod altid
stille med det samme, løb aldrig
løbsk.

Kaneture
Det hørte med til en rigtig Kanetur
at blive væltet af i Sneen, det skete
ofte inde paa Sletten i Dyrehaven.
Vort Kanetøj, (vi havde to Kaner)
var flot, den ene en bred Kane, med
skindpolstret Sæde foran og et bre-
dere Sæde bagpaa til to, der kunne
altså være fire eller fem foruden
Kusken (gerne min ældste Bror),
som stod bagpaa imellem de to. Der
var Bjørneskindstæppe og Lamme-
skindsfodpose foran og det sidste li-
geledes bagpaa, hvidt fileret, Bro-
deret Kanatæppe paa Hestene, der
havde rødhvide Svejfer paa Siderne
og hver et dejligt Klokkespil (Sølv-
pleteret) med fem Klokker i hver
Spil – dejlig Klang. Den anden var
en smal Kane med Kusksæde bag-
paa og rødt Broderi paa hvidfilteret
Kanetæppe, og her havde Hesten
Bjælder paa.

Mens jeg er ved Kanetøjet, kan
jeg ikke lade være med at fortælle,
at vi alle gik til Danseindervisning i

Lyngby Realskole hos vores Onkel
Paul Petersen. Det var Aftalen, at
Far skulle give Onkel med Familie
en Kanetur i Sæsonen, dengang var
det altid Sne flere gange i løbet af
vinteren, desforuden havde Far en
stor Steg med, Familien Paul Peter-
sen var jo ogsaa stor, de boede paa
Lille Strandvej i Hellerup.

Skolegang
Ja, dengang var der Sne, ofte, når vi
skulle til Skole (vi piger gik i privat
Skole i Gentofte, den var i et gam-
melt Hus paa Gentoftegade og Læ-
rerinden hed Remilla Bruun, Dren-
gen gik i Thysens Realskole i Lyng-
by) kom vi, endskønt vi var forsyne-
de med store. Hvide Strømper ud og
Skoene og langt op ad Benene, til-
bage, fordi vi ikke kunne komme
igennem Driverne, der havde lagt
sig ovre paa Jernbanevej. Denne vej
var anlagt imellem Marker, der var
hævede paa hver Side, og der lagde
Sneen sig altid i store Driver, og saa
vendte vi om og fik os en Fridag,
som vi nok tilbragte med at køre i
Slæde paa Skolebakken overfor.

Dengang var Kommuneskolerne
kun for Arbejderklassen. Selv Læ-
rernes Børn gik i privat Skole i
Gentofte (Sidenius Skole), den var
finere og dyrere end vores. Vi fik
Rabat, fordi vi var saa mange.

(Erindringsartiklen fortsættes i næ-
ste nummer af Vangede Avis)

Vinhandel
Vangede Bygade 77 · 2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00

Gr atis lever ing i Gentofte ved min. 24 flasker

Vi har et meget bredt udvalg i
udstyr til rigtig sport
– og til rigtig pris

... plus mange gode tilbud

S art sommerferien hos ost
·

·
·
·
·
·

Regntøj fra 299,-
· Træningsdragter og sko
Børnesko
Fritidsbukser
Shorts
T-shirts og poloer
Badetøj

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

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;

netop til dig!

vi sikrer, at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko,

Din lokale

Vores speciale er løb:

Sportsforretning
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Vangede – bagsiden af Gentofte
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i Gentofte lokalhistorisk forening
Dan Turèll skriver i “Vangedebille-
der” fra 1975 både i introduktionen
og på omslagets bagside: “Vangede
er et kvarter i Gentofte. Vangede var
det sted i Gentofte hvor losseplad-
sen og sindssygehospital og husvil-
debarakker blev anbragt ... Vangede
var et rabarberkvarter ... Gentoftes
Harlem” mm. Og en del af Vange-
des selvforståelse ligger netop i det
forhold at mange institutioner især

offentlige og humane institutioner
er placeret her.

Så længe Gentofte sogn kun havde
spredt, landlig bebyggelse, var der
ingen problemer med vandforsyning,
kloakering, brændsel og affald, man
klarede sig med udbredt genbrug og
nøjsomhed. Økologi var ikke mode-
ord, men noget man helt naturligt
praktiserede. Men efterhånden som
bebyggelsen blev tættere, og der kom

mere affald, måtte tingene sættes me-
re i system. Det var ligesom med de
mennesker, der var lidt anderledes,
dem var der plads til i det gamle
landbrugssamfund, de blev nu sam-
lede i institutioner.

Gentoftes udbygning startede i
Hellerup, Charlottenlund/Ordrup
og nåede senere til Gentofte by. Da
man fik behov for lidt mere areal-
krævende anlæg, var det klart, at
man fik øje på Vangede. Her var
der god plads. Og da man først fik
begyndt, var det naturligt, at flere
institutioner fulgte efter. Det er på
den måde at Vangede er blevet
“Bagsiden” af Gentofte ligesom
man også hører det i vendingen:
“på den forkerte(!) side af Lyngby-
vejen”. Forkert i forhold til hvad? I
hvert fald findes mange institutio-
ner for kommune og amt i Vange-
deområdet.

Renovation
Allerede fra 1888-erne hører man,
at de små grunde i Skovshoved ikke
kunne rumme husstandenes affald,
og man sejlede det derfor ud på ha-
vet. Såvel dag- som natrenovation
blev bortskaffet på denne måde,
men det var en uholdbar praksis, og
den blev også hurtigt forbudt af
Sundhedsmyndighederne. Derfor
startede en renovationskørsel i min-
dre målestok og i privat regi om-
kring 1890 ud fra Stolpegården.

En vis kloakering fandt sted i de
østlige områder, mens Vangede
fortsat benyttede sig af møddinger
og latrinkuler. Dagrenovation blev
sat i bedre system, og da de små
lossepladser ved Høegsminde, på
Brogårdsvej og ved Christiansholm
hurtigt blev fyldt op, viste det sig,
at Stolpegårdens gamle grusgrav
var rummelig, og i mange år blev
den brugt til aflæsning af uhumsk
affald.

Lossepladsen var nu Vangedes
problem, og i mange år kørtes alle-
hånde typer af affald hertil. Dagre-

novationen blev blot kastet i grus-
graven, mens natrenovationen blev
nedgravet i særlige latrinkuler, og
blev senere anvendt som gødning på
markerne. Blandt gårdskarlene på
Vangedes gårde var det ikke særligt
attraktivt at køre dette uhygiejniske
substrat ud på markerne. Rottepla-
gen og omkringflyvende papirrester
forpestede nu luften over Vangede.
Selvom vandskyllende toiletter blev
gjort obligatoriske i 1939, var det
først i 1956, at transporten af disse
produkter helt ophørte.

Omkring 1930 var grusgraven
ved at være fyldt op, og kommunen
byggede derfor et forbrændingsan-
læg til de stadigt stigende affalds-
mængder.

Forbrændingsanlægget kom til at
ligge på Ørnegårdens jorder øst for
Lyngbyvejen. Dette anlæg fik hus-
holdningsaffaldet tilkørt i heste-
vogne, senere lastbiler. Det ind-
samledes hos husstandene i firkan-
tede jernblikbeholdere. Fra vogne-
ne læssede man affaldet over i 600
mm spor-tipvogne, som i en evig
strøm kørte det ind i selve forbræn-
dingsanlægget. Asken fra dette an-
læg deponerede man i de gamle
teglværksgrave, der var vandfyldte,
efter at Ørnegårdens Teglværk var
ophørt i 1905. Mon man huskede at
lægge en vandtæt membran i bun-
den før deponeringen?

Forbrændingsanlægget på Ørne-
gårdsvej var i drift fra 1931 til
1970, idet det blev moderniseret og
udvidet i samarbejde med Lyngby-
Tårbæk kommune omkring 1960,
og det blev nedrevet i 1971 som to-

Håndlavet
Håndlavet
HåndlavetHåndlavet
HåndlavetHåndlavet
Håndlavet
Håndlavet
HåndlavetHåndlavet
Håndlavet

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

på eget værksted
forlovelses-ringeHåndlavet

Udsnit af Turistkort over Vangedes nordligste del. Fra: København og
Nordlige omegn.1949. Nord opad og målestoksforhold 1:20.000.
Med rødt er understreget de i teksten omtalte lokaliteter.

Forbrændingsanlægget lige efter opfø-
relsen. Kilde: Gjentofte Kommunes
Forbrændingsanstalt. Titelblad. 1933
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talt nedslidt og forældet. Under kri-
gen 1940-45 kørte affaldsbilerne
fra hele kommunen til Vangede
med akkumulatorbiler. Mens det
før krigen kun havde været nødven-
digt at tilsætte små kulmængder
(5%) for at holde gang i forbræn-
dingen, så medførte krigens man-
gelsituation nu, at langt mindre
mængder af brændbart materiale
kom til anlægget, så der skulle til-
sættes betydeligt mere hjælpe-
brændsel (op til 50%) for at få af-
faldet lavet til aske. Endvidere gik
elproduktionen også tilbage, så
værket blev dyrere at drive.

De gamle ildelugtende transport-
vogne blev efter krigen erstattet af
moderne renovationsbiler, der kun-
ne komprimere affaldet. I løbet af
1960-erne faldt koksmængden næ-
sten til nul, fordi hjemmene fik
oliefyr, så anlægget blev i stigende
grad urentabelt. Efter 1970 køres al
dagrenovation fra Gentofte til Vest-
forbrænding i Glostrup Kommune.
På losspladsarealet vil der i løbet af
2005 rejse sig 125 nye almene boli-
ger, heraf er de 50 reserverede til
ungdomsboliger, mens de 75 er be-
regnet til familier og udset til fore-
løbigt at huse flygtninge, der venter
på integration i det danske sam-
fund.

Lossepladsen i den gamle grus-
grav ved Stolpegårdsvej benyttedes
i årene efter 1931 endnu til stor-
skrald og til haveaffald. Mange
Vangedeborgere vil nok erindre at
sportsgrene som rottejagt og kluns-
ning blev drevet i vidt omfang. Dan
Turèll har et helt kapitel i “Vange-
debilleder” helliget “Lossen”. Han
fortæller om affaldsbjerge, om
spritterne og om rotterne og klun-
serne, som levede deres hele liv på
“lossen”. Lossepladsen havde også
et rigt fugleliv, mange måger søgte
hertil, og i grusgravsskrænterne
mod Gammelmosevej ynglede di-
gesvaler så sent som i 1960.

Siden 1972 blev lossepladsen af-
løst af containerpladsen på Ørne-
gårdsvej nær vandtårnet, hvor for-
brændingsanlægget tidligere lå. Fra
år 2000 er denne afløst af en gen-
brugsplads nær Vinagervej tæt på
Lyngbyvejen, men genbrug er ikke
så benyttet som tidligere, her er blot
tale om sortering.

Haveaffaldet blev i en årrække fra
1966 til 1974 brugt som opfyld af
Fæstningskanalen vest for Erme-
lundsvej, mens teglværksgraven fra
Tjørnegårdens Teglværk efter idé
af Gentoftes idrætsinspektør
oberstløjtnant Holger Nielsen (ham
med kunstigt åndedræt) fra 1921 til

1942 blev ombygget til Stadion teg-
net af Arne Jacobsen.

Hvor Stolpegårdens losseplads lå
i 75 år, har der siden 1995 ligget en
forretningsejendom med bl.a.
IKEA på stylter oven på den forure-
nede jord.

Gasforsyning
Før naturgassen havde man bygas,
der lavedes på specielle gasværker
ud fra kul og som især anvendtes til
gadebelysning. I Gentofte fik man
tidligt (1893) bygget A/S Strand-
vejsgasværket i Hellerup Havn,
hvor skibene lagde til med kul fra
Polen, Tyskland og England. I 1921
overtog kommunen det private sel-
skab og i forbindelse med udvi-
delser af gasværkets forsyningsom-
råde til nabokommunerne opførte
man i 1935 en 52 m høj gasbeholder
til maximalt 30.000 m3 gas. Hvor-
henne? Ja, selvfølgelig i Vangede
nær lossepladsen. Imellem Lyngby-
vej og Hørsholmvej rejste der sig et
besynderligt sekstenkantet tårn.
Ved tårnets fod var der funktionær-
boliger, og nogle af gasværksarbej-
derne havde endog nyttehaver på
gastårnets grund. Men tiden løb fra
gastårne og det blev nedrevet i
1986. Gasledningssystemet blev
overleveret til Hovedstadens Natur-
gas I/S, og der er i dag ikke mange

spor efter gastårnet, der i mange år
stod som et vartegn nær vandtårnet.
Vandforsyning
Begge Gentoftes eksisterende vand-
tårne ligger i Vangede. Det ældste
ligger på toppen af Ræveskovsbak-
ken og er fra 1905. Det er tegnet af
arkitekt Andreas Thejll, der i mange
år var kommunens førende arkitekt.
Dette tårn blev sat ud af drift i 1972
og bruges nu til kommunale arkiver.
Jægersborg vandtårn blev opført
1953-55 af jernbeton med 10 etager.
Tårnet kan rumme 2.000 m3 vand,
hvilket er dobbelt så meget, som det
gamle kunne. Det 45 m høje vand-
tårn kan således også forsyne det
sydligste Vangede omkring Dal-
strøget med vand fra Ermelunds-
værlet og Sjælsø vandværk. Tårnets
nederste etager bruges til ungdoms-
klub, mens de øvre bruges til lager,
mens selve tårnet krones af en 3 m
høj forgyldt vejrhane.
Elforsyning
Elproduktionen i Gentofte begynd-
te med anlæg af sporvognslinjen,
der kørte på Strandvejen fra 1903.
Til forsyning af denne byggedes
Skovshoved Elværk, og enkelte be-
boere fik lov at koble sig på elnettet.
I 1907 holdt elektriciteten sit indtog

Det kommunale forbrændingsan-
læg på Ørnegårdsvej. Omlæsning
fra lastbil til tipvogn, foto fra ca.
1950. Kilde: Gentofte kommune.
Teknisk Udvikling siden 1901. side
85. 1951.

Forbrændingsanlægget er ved at
styrte sammen efter bortspræng-
ning af fundamentet. 1971. Kilde:
Gentofte Kommunens Tekniske
Forvaltning 1976 s. 21.

Det væltede forbrændingsanlæg, i
baggrunden vandtårnet. Kilde: Lo-
kalhistorisk Arkiv, Gentofte.

Det sekstenkantede gastårn med
den lille sø i forgrunden og ma-
skinhus og maskinmesterbolig i
midten. Kilde: Gas i Gjentofte
1943 side 136.

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Parisersalonen

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
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i Vangede. Med til elektricitetsfor-
syning hører transformatorstatio-
ner, som Vangede fra 1918 har måt-
tet lægge jord til. NESA opførte
nemlig allerede i 1918 Ørnegårdens
transformatorstation på Lyngbyve-
jens østside i forbindelse med Sve-
riges-kablet. Denne station er udvi-
det flere gange i mellemkrigsårene,
men blev i 1994 nedrevet og erstat-
tet af en mindre markant bygning.
Fra 1937 suppleredes den med
Glentegårds transformatorstation
for enden af Herredsvej, der ligger i
en gammel grusgrav, der i nogle år
havde været anvendt til losseplads.
Halvdelen af denne transformator-

station er beliggende i Gladsaxe
kommune. Fra 1941-1944 byggede
NESA “Lagergården” på Lyngby-
vejens vestside med materielgård,
lager, garager, værksteder og boli-
ger. I forbindelse med Lyngbyve-
jens udbygning til motorgade er bo-
ligerne langs Lyngbyvej nedrevet,
og fra 1992 erstattet af det nye ho-
vedkvarter “NESA-Vangede”.

Falcks redningskorps
Gentofte kommune opkøbte flere
gårde for at kunne styre udviklingen,
således også Ørnegården i 1919. I
1926 solgte man gårdkomplekset til
Falcks Redningskorps, der indrettede

redningsstation og uddannelsessted i
bygningerne, der lå lige ud til Lyng-
byvejen. Kommunen beholdt en lade-
bygning og under 2. Verdenskrig fun-
gerede Ørnegården som oplagsplads
for brænde i den energifattige tid.
Falcks Redningskorps havde frem til
midten af 1950-erne Falckstation her
tæt ved Lyngbyvejen, den blev ned-
revet i forbindelse med vejudvidelsen
i 1973..
Kommunal “Fattigforsorg”
Den kommunale fattigforsorg har
rødder helt tilbage til socialreformen
i 1803, og det vides, at kommunens
ældste fattighus lå nær Gentofte Kir-
ke. I 1874 flyttede man “fattigple-
jen” til Vangede, idet den gamle ud-
flyttergård “Stolpegård” med de to
kæmpehøje blev købt af Gentofte
kommune i samarbejde med Gladsa-
xe-Herlev og Søllerød sognekom-
muner, og fra 1887 også Lyngby-
Tårbæk, og den fælleskommunale
institution kaldtes “Arbejds- og For-
sørgelsesanstalt” Beboerne, fattig-
lemmer eller alumner som de kald-
tes, skulle dyrke landbrug på udflyt-
tergårdens jorder eller lave hånd-
værk for eksempel sivskofabrikati-
on, kurvefletning eller koste- og bør-
stenbinding. De op til 200 beboere
levede skarpt kønsadskilt under me-
get trange forhold.

Tiderne har mildnet forholdet til
og synet på de fattige. Bl.a. blev det
i 1916 vedtaget, at børn kun midler-
tidigt kunne være anbragt på fattig-
gård, og der blev oprettet nye alder-
domshjem bl. a. Solhjem ved Gen-
tofte Station efter 1940 ved Erme-
lundsvej, og nu kaldet Søndersøha-
ve. Fra 1937 blev Gentofte kommu-
ne eneejer af Stolpegård, og bygnin-
gen skiftede funktion til husvilde-
bolig. I 1952 blev Stolpegården om-
bygget til ældresygehjem og kaldt
“Vesterled”. Bygningen blev i 1969
og 1972 udvidet med Egebjerg og
Drosselbo. Kernen i bygningskom-
plekset er stadigvæk bygningen fra
1874.
Åndssvageforsorgen
Gammelmosehus for åndssvage
kvinder har siden 1887 ligget i

Gladsaxe kommune, mens Lillemo-
segård fra åndssvage mænd er op-
ført 1892 på den anden side af Gam-
melmosen i Vangede. Idemanden
var Johan Keller, der ellers mest er
kendt for anstalterne på Livø og
Sprogø, men det var hans enke Ca-
thrine Keller, der begyndte byggeri-
et her i Vangede. De to anstalter,
som i starten ubarmhjertigt blev
kaldt for “Arbejdsanstalter for Idio-
ter”, drev omfattende landbrug helt
frem til 1959, hvor de samdrevne
institutioner blev udvidede, og
Gammelmosehus blev en voksenin-
stitution

I løbet af 1950-erne ændredes
“Lillemosegård” sig til en børnein-
stitution, der fik navnet “Børneho-
spitalet i Vangede”. I “Vangedebil-
leder” fortæller Dan Turèll: “ – og
der var Børnehjem i Vangede, en
institution for åndssvage børn, og
man så dem tit gå ned ad gaderne,
de dér unger fra åndssvageanstal-
ten”. Han fortæller om “Tosse-
Carl”, der blev drukket fuld af Van-
gedes børn, og “Tosse-Kurt”, der
elskede bløde dyr, og som havde

Skråfoto af de tekniske anlæg ved Ørnegårdsvej. I forgrunden transfor-
matorstationen. Til højre gastårnet og bagerst forbrændingsanlægget. I
baggrunden anes Nordbanen og den ufærdige motorvej. Ca. 1940.
Kilde: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942 side 295

Vandtårnet og det udvidede forbrændingsanlæg set henover Sløjfen og
motorvej, hvor Sølvbussen til Nærum og Gammel Holte havde holde-
plads. Kilde: Gentofte kommunestyre 1942-67 side 117.

Skråfoto over NESA’s “Lagergår-
den”, Lyngbyvej 461. I forgrunden
Lyngbyvej, i baggrunden til højre
Gammelmosevej siden 1964 Mo-
torringvej og Lagergårdsvej.
Kilde: NESA.1902-1952 side 111.

Den i 1994 nedrevne transformator-
station “Ørnegården” fotograferet
tværs over en fredelig Lyngbyvej.
Kilde: NESA.1902-1952 side 83.

hent selv eller få maden bragt frisk & varmRING – BESTIL
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købt babybamser i stakkevis i Van-
gedes butikker.

Under ledelse af den senere for-
sorgschef N.E. Bank-Mikkelsen
rejste der i løbet af 1960-erne sig
udenom den gamle smukke, hvide
hovedbygning et stort byggeri med
plads til 325 børn i alle aldre. Sene-
re er det omdannet til hjem for psy-
kisk og/eller fysisk handicappede,
og nu bor her stort set kun voksne.
Det er et stort og smukt byggeri, der
stadig bliver beundret, og som i
1980 blev overtaget af Københavns
amt, der omdøbte institutionen til
“Vangedehuse”. De smukke huse,
der ligger som en randbebyggelse
uden om Gammelmosehus, viser,
hvordan vi ønsker, at vore svage
medborgere skal behandles.
Husvildeboliger
Når man ikke har tag over hovedet
er man husvild. Egentlig er det et
mærkeligt ord, men alle over 50 år
kender nok begrebet. Husvildeboli-
ger fandtes der naturligvis også i
Vangede, endda flere steder: Snoge-
gårdsvej, Nybrovej og på Stolpe-
gårdsvej.

Snogegården var en gammel ud-
flyttergård, der blev nyopført efter
en lynbrand i 1914. Gården blev
overtaget af kommunen i 1924 om
ombygget til husvildeboliger, den
lå imellem Toftekærsvej og Snoge-
gårdsvej, med en lille allé-rest ind
mod Vangede. Hovedbygningen og
de to længer mod syd og vest sup-
plererdes med en mindre etage-
ejendom og nogle barakker. De
mange familier delte toiletter, der
lå lidt for sig selv, og som var frost-
sikrede med dybtliggende vandlås.
Snogegården blev nedrevet i 1969.

På Nybrovej 84A-94E lå 16 dob-
belthuse, det var (vistnok) tidligere
tysker-barakker flyttet hertil i 1948
og kaldet “Skovhuggerbyen”. Også
de måtte falde for udviklingen i
1992, da de var bygget af træ og ikke
lod sig modernisere. På grunden er
der siden bygget kontorejendomme.

Derimod eksisterer boligerne på
Stolpegårdsvej sydside numrene 14
A-I stadig. Tidligere kaldtes de af

Vangedes ungdom for “Ormegår-
den”. Indenfor de senere år er disse
boliger renoveret til moderne stan-
dard.
Afslutning
Gentoftes nordvestlige udkant blev
sent bebygget, og der blev opført
mange fælleskommunale og amtsli-
ge bygninger, som stadigvæk er en
karakteristisk del af vores dages
Vangede. De værste og mest forure-
nende virksomheder er væk, men
sporene under dem: forurenede
grunde, må vi stadigvæk trækkes
med. Denne lille artikel er et forsøg
på at trække lidt af glemslens slør fra
det gamle Vangede.

Stolpegården set fra øst. De cen-
trale dele af huset fra 1874 er be-
varet i vore dages Vesterled.
Postkort: Lokalhistorisk Arkiv,
Gentofte

Luftfoto af det nordlige Vangede. I
forgrunden Mosegårdsskolen og
bebyggelsen Stolpehøj. I baggrun-
den helt til venstre ses Gammel-
mosehus med omkringliggende
marker, bygningen ligger nu omgi-
vet af Vangedehuse. I baggrunden
til højre for Stolpegårdsvej ses los-
sepladsen. Kilde: Lokalhistorisk
Arkiv, Gentofte.

mode
Vangede Bygade 79

39 65 31 38

Kultur- og Festdagene fejre vi
med tilbud på udvalgte vare

i dagene fra den 10. til den 12. juni

Besøg Sweetie mode og se det store udvalg i

sommerens friske design

Repeat · Pardon · Signature · Fransa · Intown

-30%   -40%   -50%

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Chalottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital

Reparationsarbejde
Billedindramning
Spejle i alle mål

Fotorammer
Gaveartikler
Engle og feer

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39
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Ny frisør

Frisørforretningen på Vangede-
vej 129 har fået ny indehaver.
Det er Rebekka Ademowski, der
er født i Makedonien, men kom
til Danmark som 3-årig, og som
derfor taler rigtig godt dansk.
Hun har været ansat på en frisør-
salon på Østerbro i 12 år. Hun
følger løbende kurser og holder
sig således ajour med tidens mo-
de. Efter nytår kommer hendes
datter og hjælper til i salonen.
Rebekka Ademowski føler sig
godt modtaget i Vangede og hå-
ber på en lang og god fremtid.

Byggegrunden
ved Vangede Station
Tryg-Baltica, der ejer grunden,
har planer om at bygge en toeta-
gers boligblok, der skal indehol-

de 17 lejligheder med pent-
house-lejligheder øverst. Vi hå-
ber man skaber et smukt bygge-
ri, der falder ind i miljøet.
Blomsterforretningen

på Vangedevej 129 har også fået
ny indehaver. Hun hedder Ha-
meeda Rasooli og kommer fra
Afghanistan. Hun har et godt
kendskab til faget idet hun er ud-
dannet som blomsterdekoratør og
har været beskæftiget i en blom-
sterforretning i Canada i to år.

Hun har store forhåbninger til
Vangede sammen med sin
mand.
Vangede Lædervarer
Rykker den 11. og 12. juni ind i
Zederkopff’s tidligere kølerum
på hjørnet af Vangedevej og
Fuglegårdsvænget.

I disse dage vil der være mu-
lighed for at se hele deres vare-
udbud lige fra tasker til reolsy-
stemer og har du en kuffert, en
taske eller lignende der trænger
til reparation så tag den med og
få et bud på hvad det koster at
gøre tingene brugbare igen.

Alt i fineste rens & pres

Skind- & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask

Kom med
5 stk tøj betal for 4

Kig ind
Altid et godt tilbud

Færdigrens & pres fra dag til dag

Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30 · lør. 10 -13

Møbelbetræk &
tæpper

Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

DERES
LOKALE

RENSERI

Kvantumrabat

Bemærk ekstra service

COMET RENS

Det billigste stk. tøj er gratis

20%

Hennings tur på Fugletorvet

Åben
Man.-fre. 8.00-16.30
Torsdag 8-18

Åben
Man.-fre. 8.00-16.30
Torsdag 8-18

Fuglegårdsvænget 91, kld.
2820 Gentofte
tlf. 39 65 55 56
www.vangede-laedervare.dk

Fuglegårdsvænget 91, kld.
2820 Gentofte
tlf. 39 65 55 56
www.vangede-laedervare.dk

Kuverttaske 119,-

Posetaske 198,-

Sandal 99,- 149,-

Vangede Lædervarer

Reparation & Salg

Vangede Lædervarer

Reparation & Salg

Twist 2

Brudebuket · Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·Vingaver ·
Stemningslys · Kurve · Brudebuket · Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket · Jeg elsker
dig buket · Vingaver · Stemningslys · Kurve · Brudebuket · Bårebuket · Kranse ·
Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·Vingaver · Stemningslys · Kurve · Brude-buket
· Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·Vingaver · Stemningslys ·
Kurve · Brudebuket · Bårebuket · Kranse · Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·
Vingaver · Stemningslys · Kurve · Brudebuket · Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket ·
Jeg elsker dig buket ·Vingaver · Stemningslys · Kurve · Brude -buket · Bårebuket ·
Kranse · Værdindebuket · Jeg elsker dig buket · Vingaver · Stemningslys · Kurve ·
Brudebuket · Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·Vingaver ·
Stemningslys · Kurve · Brudebuket · Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket · Jeg elsker
dig buket · Vingaver · Stemningslys · Kurve · Brude-buket · Bårebuket · Kranse ·
Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·Vingaver · Stemningslys · Kurve · Brudebuket ·
Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·Vingaver · Stemningslys ·
Kurve · Brudebuket · Bårebuket · Kranse · Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·
Vingaver · Stemningslys · Kurve · Brude-buket · Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket
· Jeg elsker dig buket ·Vingaver · Stemningslys · Kurve · Brudebuket · Bårebuket ·
Kranse · Værdindebuket · Jeg elsker dig buket · Vingaver · Stemningslys · Kurve ·
Brudebuket · Bårebuket · Kranse ·Værdindebuket · Jeg elsker dig buket ·Vingaver ·

Daisy
Blomster

man lukket
tirs-ons 9:30-17:00
tors-fre 9:30-18:00
lør 9:30-15:00
søn 10:00-15:00

Vangedevej 129 · 2820 Gentofte · tlf. 39 65 68 65

Vi kan
ekspedere
blomsterhilsener
til næsten hele verden

Lav din egen buket
med vejledning af Hameeda
etViseVers tilbud den 12. juni

kl. 9:30 - 17:00 kr. 40,-

ViseVers på fugletorvet:

Frokosttilbud i Montage:
Spaghetti Bolognese, Tortellini, La-

sagne alla Bolognese, Montage bur-

ger. Mellem kl. 11 - 15 39,-
Lav din egen buket hos Daisy
Blomster
mellem kl. 9:30-17:0040,-
Gør et godt køb hos Vangede
Lædervare
Se annoncen

Vangedevej 142
Tlf. 39 67 58 18

Åbent alle dage kl. 6-18
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Børn, Herre og Damer
i alle aldre

med og uden tidsbestilling
Både det smarte og det modne

Striber og farver

Åbningstider: 9.30-17.30 · Lørdag 9.30-13.30

Ny indehaver

Familiefrisør

reception 5. juni 13-15

Apoteket informerer om bivirkninger
De fleste lægemidler griber ind i
kroppens normale funktioner og
ændrer disse med henblik på
løsning af et specifikt problem.
Da disse funktioner er hårfint
afstemt, er det vanskeligt at
forestille sig, at de kan ændres
uden at det undertiden vil med-
fører bivirkninger.

De fleste mennesker mærker hel-
digvis ingen problemer i forbindel-
se med deres medicin. Får man
imidlertid bivirkninger, er de i de
fleste tilfælde lette og forbigående.

Lægemiddelstyrelsen opfor-
dre alle, der oplever bivirknin-
ger, som ikke står i indlægssed-
len til at kontakte lægen, der
kan vurdere om bivirkningen
betyder, at behandlingen skal
ændres. Lægen kan også indbe-
rette bivirkningen, eller man
kan selv indberette bivirkninger
til lægemiddelstyrelsen på
www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Ældre mennesker får ofte flere
bivirkninger end yngre menne-
sker, da kroppens celler ikke
fornys så hurtigt, og da leveren
og nyrerne ikke er så effektive,
som hos yngre mennesker.

Der er mange, der tror, at natu-
rens egne præparater er milde
og uskadelige, mens syntetisk
medicin har masser af bivirk-
ninger. Det holder ikke stik. Al-
le virksomme stoffer, enten de
stammer fra naturprodukter el-
ler er syntetisk fremstillet, kan
medføre bivirkninger.

Hvis man skal opereres, er det
vigtigt på forhånd at fortælle
lægen, hvis man anvender na-
turlægemidler.
Det gælder bl.a. følgende:

• Hvidløg (øger blødningsrisi-
ko). Stop 7 dage inden opera-
tionen.

• Ginkgo biloba (øger blød-
ningsrisiko). Stop 36 timer in-
den operationen

• Valeriana/baldrian (kan give
forstærket virkning af bedø-
velsesmidlet). Stop 24 timer
inden operationen.

• Perikon (øger bl.a. risikoen
for blodpropper). Stop 5 dage
inden operationen.

Få en vejledning på apoteket.
Vangede Apoteksudsalg

Helle Thomasen

Samlingsstedet i Vangede
Kvalitet og smag i højsæde Månedens menu

3 retter 89,-

Vangedevej 129
Tlf. 39 96 96 11

Man-fre 11-23
Lør-søn10-23

Selskaber max. 50 pers.

Kære kunder, tak for det første år,
det fejrer vi med

på menukortet

i dagene 4., 5. og 6. juni
dog ikke drikkevarer50%

Mavedans
Fredag d. 11. juni
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Blandt sommermånedernes visuelle herligheder kan vi bl.a.
fremhæve:

T

HARRY POTTER OG FANGEN FRA AZKABAN

SPIDERMAN 2

LADY KILLERS

STEPFORD WIVES

Forsalget er startet til halvårets største succes

forrygende og overrumplende familieaction af højeste klasse

om Hanks når han er allerbedst

en skøn film for den kræsne filmelsker

G e n t o f t e g a d e  3 9  ·  Te l e f o n  3 9  6 5  3 3  5 0

F i lm  k an  s e s  i  d i n  l oka l e  b i og ra f

• Se de 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

Køb  e l l e r  bes t i l  b i l l e t te r  v ia  ne t te t  uden  gebyr

vangede bygade 77
2820 gentofte
39 76 30 70

bien & blomsten

bien & blomsten Film skal ses i mørke
Gentofte Kino er på flere måder
cool om sommeren, for netop nu
står den flotte gamle biograf
overfor forrygende filmiske ju-
ni, juli og august måneder med
alt lige fra Harry Potter, Spider-
man, Ladykillers, Stepford Wi-
ves og King Arthur. Herudover
bydes der op til et spændende
arrangement fredag og lørdag d.
11. & 12. juni, hvor filmene
KILL BILL 1 og 2 vises umid-
delbart efter hinanden kl. 21.30
til en samlet pris på kun kr. 80,-.
Der kan dog til disse 2 dobbelt-
programmer ikke købes billetter
til den enkelte film.

Allerede nu er en stor del af ef-
terårets store danske og uden-
landske film ved at finde deres
plads i Gentofte Kinos program.
Her kan vi bl.a. nævne KON-
GEKABALEN, Susanne Biers
BRØDRE, SHREK 2, MIN SØ-
STERS BØRN I EGYPTEN,
FAKIREN FRA BILBAO, FA-
MILIEN GREGERSEN, DE-

AR WINDY, BRIDGET JO-
NES 2 samt et væld at andre
herligheder.

Gentofte Kinos hjemmeside
byder på alle muligheder for be-
stilling og køb af billetter uden
fordyrende gebyrer, og her kan
du også bestille den lækreste
nytillavede mad fra slagter Broe
hver tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag.

Kinos galleri byder på mange
flotte udstillinger, og den velas-
sorterede café åbner 45 minut-
ter før første forestilling og kan
opfylde næsten ethvert ønske
indenfor øl, sodavand, vin og
lidt let til maven. Efter endt re-
staurering fremstår Gentofte
Kino nu smukkere og hyggeli-
gere end nogensinde.

Herudover har Gentofte Kino
stadig Danmarks bedste ben-
plads, en stor knitrende pejs og
skvulpende bølger i det kæmpe-
store akvarium med masser af
flotte fisk.

Kvaliteten
i

højsædet

VISTI’s
GULVSERVICE A/S
Ring for uforpligtende tilbud

39680060
Mobil tlf. 28 19 96 60

Fax 39 68 00 60

Alle former for gulv-
behandling 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

Kongelysvej 23, baghuset

Der er ingen bånd der binder mig. Pinochio, trædukke
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Ring gratis
Du kan nedsætte dine samtalpriser på fastnettet
Gratis oprettelse
Behold dit abonnement hos tdc
Kunder tilmeldt med ACN kan vælge at ringe gratis
sammen, så hvis du ringer meget sammen med nogen er
der en del at spare.
Ring til Jylland snak for 25 øre i 5 timer
Løgn? – Nej!
Det er alvor – ned og hør hos Finn

dit tlf.nr. og

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

Hvorfor købe 2 når man kan

få én til to for ens pris
Tandem flot ny blå for 5.000

kr. med udvendig gear

Vangede Bygade 41

Anette 39 65 83 13

Vi holde ferie i uge
23, 31, 32 og 40

Kig ned i vores gavebod

Vi ønsker alle en god sommer

39 65 71 35Tine

Parkanlægget Holmehaven
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i Gentofte lokalhistorisk forening
Mellem Lyngbyvej og Tvær-
bommen ejer Vangede en lille
perle af et parkanlæg nemlig
Holmehaven, som er ret ukendt
af mange omkringboende. Selv-
om parken ikke er større end
12-14 parcelhushaver og ligger
tæt på trafikerede veje, er områ-
det som en oase i det tæt bebyg-
gede område.
Forhistorien
I slutningen af 1800-tallet gik
byggeriet ind i en ny fase, hvor-

til der krævedes grus. En lille
bakke ejet af Brogården på
Lyngbyvejens vestside blev
bortgravet. Gruset blev kørt væk
dels mod nord til den nuværen-
de Brogårdsvej og dels mod øst
til Lyngbyvejen. Da det blev for
besværligt at få gruset op af
grusgraven, som nu var blevet et
hul i landskabet, opgav man
yderligere gravning, og man lod
området springe i skov.

Filmoptagelsen

I starten af 1900-tallet blev ad-
skillige film optaget i vores om-
råde, da der var flere lokale
filmstudier. Nordisk film A/S,
der blev grundlagt af Ole Olsen,
optog i sommeren 1917 en
udendørs filmsekvens i den
gamle grusgrav. Til lejligheden
byggedes en veritabel by som en
Potemkin-kulisse. Mange skue-
spillere medvirkede i filmen:
“Mod Lyset”, heraf var den mest
kendte stumfilmdivaen Asta
Nielsen. I den dramatiske slut-
ning gik hele byen op i flammer,

mens kameraerne
snurrede. Vangede-
borgerne fulgte na-
turligvis med i løjer-
ne, og der findes fle-
re øjenvidneberet-
ninger om “ilde-
branden”.
Parkanlægget

Da Herman Fiehn udstykkede
området, indgik den gamle
grusgrav ikke i parcellerne, men
i 1950 købte kommunen grus-
graven og rensede den for al-
skens affald, som var henkastet i
den i årenes løb. I 1951 åbnede
så parken i omtrent sin nuværen-
de skikkelse, og selvom jorden
egentlig havde hørt under
Brogården, opkaldte man par-
ken efter Holmegården. Det var
nok en klog beslutning, dels var
navnet Broparken optaget af be-
byggelsen mellem Søbredden
og Lyngbyvejen, og dels ligger
Brogården langt fra parken, da
Lyngbyvejen fungerer som en
“Berlinermur”.

Oprindeligt kladtes parken for
“Dødens dal” på grund af det
lavtliggende terræn. Parken vir-
ker i dag noget tilgroet og skyg-
get, idet randbusketterne har
bredt sig udover det centrale
græsareal.

Udover solbadning og eksa-
menslæsning fungerer parken
som legeplads for mindre børn.
I maj måned 2004 er det sydøst-
lige hjørne nedenfor boldburet
omdannet til en skate-board-ba-
ne. Hermed vil parken blive in-
teressant for en ny gruppe bor-
gere.

Filmbyen i Vangede i sommeren
1917. Foto fra L. Gotfredsen: Gen-
tofte fra Søholm til Ermelunden si-
de 158.

Udsnit af de militære kort p8 SØ
og NØ. Formindsket efter den op-
rindelige målestok 1:10.000. Høj-
dekurvernes ækvidistance er 1 m.
Brogårdens frusgrav ses centralt i
billedet.

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
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www.kjeldhansen.dk

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

Din lokale

Tømmerhandel
Buddinge

Trælasthandel A/S

Buddingevej 272-278
2860 Søborg

v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

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
DanBolig Tlf. 39 40 80 30
mandag-onsdag 9.00-17.00
torsdag 11.00-17.00
fredag 9.00-17.00
søndag 10.00-16.00
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. 39 65 60 64
mandag-onsdag 9.30-17.30
torsdag 9.30-19.00
fredag 9.30-17.00
lørdag 9.00-13.00
Montage Tlf. 39 96 96 11
mandag-lørdag 11.00-23.00
søndag 12.00-23.00
Mexico Tlf. 39 65 09 65
mandag-søndag 11.00-22.00
levering alle dage 16.00-22.00
Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag 11.00-17.00
Nymose Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
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. 39 65 79 80
Pariser Salonen Tlf. 39 65 34 76
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. 39 65 34 00
mandag-fredag 09.30-18:00
lørdag 09.00-15.00.
Super Brugsen Tlf. 39 68 05 38
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-16.00
Sweetie Mode Tlf. 39 65 31 38
mandag-onsdag 10.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00
Totten Tine 39 65 71 35 / Anette 39 65 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-16.30
Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 9.30-17.30
lørdag 9.30-13.00
Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 9.00-16.00
Vangede Bibliotek Tlf. 39 65 38 47
mandag-torsdag 11.00-18.00
fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-14.00
Vangede Pizza & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00
Villabyernes Grill Tlf. 39 65 12 22
mandag-lørdag 16.00-22.00
søndag 14.00-22.00
Wienersalonen Tlf. 39 65 78 91
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 VANGEDE BYCENTRUM

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Skal boligen sælges,
så tal med os!
Vi udarbejder

et salgsbudget, og
rådgiver helt uforpligtende.

gr atis

Br ich & Wør mer
39 68 33 30

www.brich-wormer.dk

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer
Vangede Bygade 114

2820 Gentofte

Nu lokalt i Vangede på 14. år!

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

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

Gentofte Fysioterapi & TræningsCenter
Gentoftegade 52 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 - Åbent kl. 7-20

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Afd. Fuglegårdsvej 45 i Vangede

Butikkernes åbningstider - juni 2004

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

Besøg vores butik på
Solnavej 65 · 2860 Søborg

Tlf 39 66 58 95 · www.jovadesign.dk

JOVAJOVA KØKKEN·DESIGN

Nyt køkken
kun 1 dag

på

i dansk kvalitet

Egen professionel håndværker afd.

�

�

�

�

Skift ikke køkken – skift kun skuffer &
låger
Passer til alle køkkener – uanset alder
Skræddersyet låger/skuffer efter mål
Vi renoverer dit gamle køkken


