
Positive tanker
Jeg ønsker at leve et positivt liv,
hvor jeg tager det til mig som
fylder mig med glæde. Det skal
føles som om der er højt til lof-
tet, der er plads til alle i min
verden, for uanset, hvordan mi-
ne medmennesker har valgt at
leve, har de gjort det, fordi det
er det bedste for dem. Der er
nok meget vi ikke er enige om,
men vi respekterer hinandens
holdninger og er dermed med
til, at hver vores verden er den
bedste for den enkelte.

Vi vil altid give plads i Van-
gede Avis til den positive for-
tælling – det smitter – og der
er ikke noget vi heller vil end
smitte vore læsere med de po-
sitive sider af livet. Lad os mø-
des i en positiv holdning, selv
når der er noget vi ønsker æn-
dret, sker det nemmest når vi
møder vore medmennesker
med en positiv indstilling.
Uanset hvilken situation vi er
havnet i, kommer vi bedst
igennem og ud som hele men-
nesker med vores selvrespekt
intakt, ved at acceptere at an-
dre har en anden holdning.
Det er vigtigt for mig, at alle
har ret til at have en anden me-
ning, og at jeg har ret til både
at have min mening og til at
påvirke andre med en positiv
indstilling til fælles bedste.

Vi nærmer os 10 års jubilæ-
um for Vangede Avis. Vi får
stadig positive tilkendelsegi-
velser om avisen, og der er sta-
dig mange Vangede oplevel-
ser, der skal fortælles. Så kære
læsere, I er fortsat velkomne
med Jeres fortællinger. Prøv
at lade tankerne flyde tilbage
til gode oplevelser, føl hvor-
dan det bobler i kroppen og
skriv så beretningen ned til
Vangede Avis, så kan vi glæde
alle læserne med dine oplevel-
ser. Vi skal bruge mange
fortællinger både store og små
til jubilæumsnumret i novem-
ber. Lad os få din fortælling
snarest muligt.

Og ovenpå en noget omskif-
telig sommer ønsker jeg læ-
serne et lunt efterår.

Med Vangede hilsen
Allan Andersen

Efterår 2004
40. nummer · 10. årgang

VANGEDE BYCENTRUM

Vangede – en positiv landsby!

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
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Hennings tur gennem Vangede og omegn
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

Matas
Christian Holme kunne den 1.
august byde velkommen til Ma-
tas nye elev Marie-Louise Fre-
deriksen. Vangede Avis byder
Marie-Louise velkommen til
Vangede og opfordrer kunder til
at tage godt imod hende.

Zonetarapi
Som noget helt nyt har Christian
Holme hos Matas lavet en aftale
med eksamineret zoneterapeut
Anja Hertig som hver torsdag i
ulige uger mellem 13-18 (indtil
videre) tilbyder behandling i
butikken.

Så nu kan du udover Matas go-
de varer også få zoneterapi til
introduktionspris på 150,-. Så
slip fødderne fri hos Matas.
Husk at bestille tid når du øn-
sker at få zoneterapi mod f.eks.
dine nakke/ryg-problemer.

Vangede Lædervarer
Er kommet op i lyset og har åb-
net butik på Vangedevej 131.
Der vil indtil videre være åbent
tordag & fredag kl. 16 - 18 og
lørdag 10 - 14.

Det er dog altid muligt at kon-
takte værkstedet omkring hjør-
net på Fuglegårdsvænget 91.

Og her til skolestart er det lyk-
kes Vangede Lædervarer at bli-
ve aut. QUIKSILVER forhand-
ler og forretningen kan allerede
tilbyde et stort udvalg af ryg-
sække/skoletasker, penalhuse,
punge og sportstasker.

Vangede Lædervarer har der-
udover et stort udvalg i tasker,
kufferter, træmøbler i massiv
træ mv. og værkstedet kan repa-
rere alt i lædervarer.

Se annoncen inde i avisen, der
er et specielt avistilbud.

En KLAR sammenlægning
Torp Glas på Fuglegårdsvænget
83 og Brdr. Torp Aps i Vangede
Bygade 39 har sammenlagt de-
res 2 virksomheder efter flere
års godt samarbejde. De vil med
den nye sammenlægning kunne
betjene deres kunder bedre og
endnu hurtigere, da de med de-
res 8 medarbejdere kan nå om-
kring i hele kommunen. Torp
Glas på Fuglegårdsvænget er
derfor flyttet til forretningen i
Vangede Bygade fra den 1/9-
2004. Telefonnumrene er de
samme.

Guldsmed Erik Poulsen
Under et besøg hos Guldsmed

Erik Poulsen på Gentoftegade
fik jeg et kik på et håndværk

som mange må misunde, det er
utrolig flotte ting, der bliver
fremstillet både i forretningens
eget design og efter kunders øn-
ske.

Forretningen tilbyder om-
smeltning af gammelt guld og
fremstiller gerne et nyt og spæn-
dende smykke, se eksempler på
firmaets hjemmeside:
www.guldsmedpoulsen.dk

Samleringen Wave fremstilles
i 14 kt guld i 3 farver, gul, hvid
& rosa guld. Ringene kan mon-
teres med brillantslebne dia-
manter og farvede ædelsten.
Flere overflader. Se også ek-
sempel på samleringen Wave i
annonce her i avisen.

Høst- og loppemarked
Haveforeningen ”Knæbjerget”,
Nybrovej 76, Vangede, afholder
Høst- og loppemarked lørdag
den:
4. september kl. 10-16.
Haveforeningen, der ligger som
en oase i Vangedes udkant, er
absolut et besøg værd. Her trives
36 kolonihavefamilier, hele
sommeren i deres smukke haver
- med blomster, grøntsager og
frugt. Som noget ganske sær-
ligt vil der på loppemarkedet
være salg af havernes afgrøder
og hjemmesyltede produkter.
Man kan besøge en moderne ko-
lonihave, der vil være rundvis-
ning hver hele time. Formanden
for have-foreningen er Lars
Bjerre, der har gamle rødder i
Vangede. Han svarer gerne på
spørgsmål fra fremmødte gæ-
ster. Skulle man blive sulten el-
ler tørstig under besøget, kan
man købe kaffe med lagkage og
hjemmebag. pølser og frisklave-
de kæmpe-frikadeller og kolde
drikkevarer.
Jeg kan på det varmeste
anbefale alle at lægge vejen
forbi ”Knæbjerget”, der har
overdækket cafe og marked - og
som ekstra attraktion - mange
skønne haver.

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.

hent selv eller få maden bragt frisk & varmRING – BESTIL

Vangedevej 2 · 2820 Gentofte

Åbningstider:
mandag til lørdag
søn & helligdage

fra 11 til 22
fra 12 til 22

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

39 65 02 12 · 39 65 02 62

PIZZA & GRILL
Hjemmelavet kylling-kebab

og almindelig kebab

LA SPEZIA
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Efterlysning

Vi vil gerne have lov til at
låne dine gamle billeder
som er taget i Vangede, vi
scanner dem, og du får
dem retur.

Har I arrange-
menter, der
bliver afholdt i
Vangede eller
har du haft en
god oplevelse så
fortæl os om
det, meget gerne
pr. mail evt. i
hjemmesidens
gæstebog eller et
brev til
Vangede Avis,
Postboks 11,
2820 Gentofte.
eller pr. mail:
avisen@vangede
.dk

Vi ønsker, at der er flere, der bruger Vangedes hjemmeside
www.vangede.dk
– vi har godt nok lidt problemer efter vi er flytet til en anden udbyder,
men brug det der virker, vi skal nok snarest få siden op på dupperne

Fra de unge efterlyser vi nogle
fortællinger om livet for en teen-
ager her i 2004, meget gerne
med relation til Vangede.

Vi mangler også en person, som
vil hjælpe os med at besøge ældre
medborgere, høre deres fortæl-
linger fra Vangede og skrive dem
ned til os. Du skal have lyst til at
gøre dette og have evner til at få
ordene ned på papiret. Der er
desværre ikke nogen økonomi i
dette, men vi vil naturligvis dække
eventuelle omkostninger.

Vangede Avis efterlyser din
fortælling om livet i Vangede
både nu og for 10-20-30-40-
50-60-70-80 år siden. Lad os
få din historie, både fordi det
er vigtigt, at den bliver fortalt,
og fordi det er den eneste
mulighed tilflyttere har for at
erfare, hvilket samfund de er
flyttet til.

Har I haft en god
oplevelse eller fået en
specielt god service i
en af vore butikker, så
lad os fortælle om det
i Vangede Avis.

Er der en forretning
som I er specielt glad
for så skriv om det i
Vangede Avis.

Er der noget som I
savner i Vangedes
butikker så fortæl om
det til Vangedes
handelstandsforening.
Skriv til:
Vangede Bycentrum
Postboks 11
2820 Gentofte
eller pr. mail til:
bycen@vangede.dk

med kvalitet og smag i højsæde

Vangedevej 129 · Tlf. 39 96 96 11

Restaurant

Mandag-fredag 11-23 · Lørdag-søndag 12-23

Menutilbud 3 retter

89,-

129,-
Luxusmenu 3 retterSelskaber

max.
50 pers.
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ViseVers 2004

Dagen startede tidliger end den
plejer ved ViseVers, da der i år
var planlagt fulgletur i Nymo-
sen. 10-15 morgenfriske menne-
sker var mødt op til en hyggelig
tur med Ejler og Torben. Vi hør-
te og så mange forskellige fugle
og lærte at genkende en del fug-
le på deres sang.

Traditionen tro serverede spej-
derne morgenmad ved kirken
og derefter var der en vellykket

koncert med den altid populære
Barbershop Bande.

På scenen lagde det unge band
Edna ud, de havde fortjent et
større publikum for de leverede
en god musikalsk oplevelse.

Vangedes kendinge Stykvis
underholdt med deres livlige to-
ner og da det viste sig, at Nanna

og hendes band ikke kunne bli-
ve så længe som vi havde aftalt,
ja så accepterede Stykvis at lave
en pause – hvor Nanna og band
gik på scenen i en lille time. For
mig virkede det som om at Nan-
na og bandet benyttede denne
optræden til at prøve noget nyt
af, ihvertfald virkede det ikke
som om Nannas optræden var

henvendt til publikum, men me-
re til bandet.

Stykvis indtog scenen igen og
deres optræden skabte igen glæ-
de blandt publikum. Stykvis
skal have tak for deres fleksibi-
letet og hvis det ikke er sagt før,
tak for efterhånden mange års
god underholdning, det er svært
at sidde stille, der skulle være
mulighed for at tage en svingom
med konen, kæresten eller na-
boen. Hvem kan sørge for et
dansegulv næste år?

Bakkegårdsskolens børnekor
var igen i hopla og beviste, at
der er plads til sangglæden i fol-
keskolen.

Blandt efterårets visuelle herligheder kan vi bl.a. fremhæve:

BRØDRE

OH HAPPY DAYS

KONGEKABALE

DE FRYGTLØSE

MARIA FULL OF GRACE

TIGER BRØDRE

PIGEN MED PERLEØRERING

BRIDGET JONES DAGBOG 2

FAMILIEN GREGERSEN

Susanne Bier har begået én af de stærkeste danske
film nogensinde

Hella Joofs nye sursøde og glade komedie

En flot og spændingsmættet thriller om
korruption og magtmisbrug

Muuuhsikalske køer og andre dårende dejlige
syngende dyr

En stærk samt gribende film om
tilværelsens fatale valg og  undertrykkende ondskab

Direkte fra naturen selv kommer en fantastisk
flot og medrivende film

En vidunderlig bog er blevet til
en fantastisk film

Fortsættelsen af en af de seneste
års største publikumssuccesser

En forrygende filmatisering af Christian
Kampmanns store værk

F i lm  kan  s e s  i  d i n  l oka l e b iog ra f

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

Køb/bes t i l  b i l l e t te r
på  ne t te t  uden  gebyr
www.gento f tek ino .dk

Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og
hyg dig i vor dejlige café. Nyd kaminildens buldren og

Galleriets skiftende udstillinger

Café La Vie
Hent det nye

efter 1/9-04
menukort

Vangedes hyggested har
altid gode tilbud f.eks.
· Stor fadøl
· 2 varme frikadeller
m. tilbehør kun

· 1 lun croissant
m. hønsesalat kun

25,-

35,-

25,-

· Fester & møder kan
arrangeres

· Mad ud af huset
· Husk at bestille
julefrokosten i god tid

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

Vangede Bygade 45
ved biblioteket
Tlf.: 39 61 66 66
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Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38

www.superbrugsen.dk Frugt og grønt
Som grøntmand i Super Brugsen er
det vigtigt for mig at vores udbud
af frugt og grønt lever op til
kundernes ønsker. Vi har et stort
udvalg også i den økologiske
afdeling og alt i den fineste
kvalitet. Skulle du mangle en vare
så spørg – og jeg vil undersøge om
det er noget vi kan have med i
sortimentet.

Black og Blue sluttede på
smukkeste vis af med et brag,
jeg havde hørt om dem igennem
nogle år og nu måtte vi opleve
dem i Vangede – UTROLIGT
som de formåede at nå ud til
publikum de fortjente, at der
havde været fyldt til sidst stå-
plads, her er et band, der med
sin optræden kan få musikken
til at skabe livsglæde. Vi må ha-
ve dem igen og meget gerne
med mulighed for en svingom,

hvis du gik tidligt hjem, har du
snydt dig selv for en oplevelse.

I pauserne var mobildiskote-
ket Extreme klar med et udvalg
fra deres pladesamling.

Mens musikken spillede på
scenen var der livlig aktivitet i
bygaden med et-hjulede cykler,
boder og hoppeborg. Og så var
der selvfølgelig servering af øl,
vand, Candyfloss, popcorn,
slush-is og dejlig mad. Og det så
ud til at kokkene selv kunne lide
maden. Når Leif og Bob er igang
ved grillen, er det en optræden i
sig selv og selv om de svendte
meget ved den varme grill, så har
jeg hørt, at de synes de havde
haft en underholdende dag.

AA

Kan du danse?

BØRNEDANS-fra 3 år
Dans for ungdom/voksne

HIP HOP
Break-dance

DISCO - JAZZ
AEROBIC

JITTERBUG
Ring efter program

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

www.wiethdans.dk

Ellers kom på et
af vore mange hold
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Vangede i gamle dage II

Op og ned ad Bygaden
Erindringsartiklen fortsat fra forrige nummer af Vangede Avis.

Af: Mathilde Augusta Mole, f. Scharff. 1881-1966
(Den oprindelige retskrivning er bibeholdt)
Bag vores Hus laa der et langt,
straatækt Hus, som ligger der end-
nu, saa et Par lange, gamle Huse,
saa kom et større Gartneri Nr. 32,
med en anselig Hovedbygning
(Partrisereejendomme med en me-
get stor Sal), ved Indkørslen var
der to murede Søjler med runde
Kugler foroven. Lige der overfor
laa en anden Købmandsforretning,
men han havde ikke saa mange Va-
rer, som min Bedstemoder. Ved
Snogegaardsvej og Snogegaards
Sidevej laa der nogle lange Straa-
tækte Huse, disse tilhørte ogsaa
min Bedste, deri var smaa Lejlig-
heder, en og to Kamre med Køk-
ken, de blev lejet ud til henholdsvis
otte, ti og 12 kr. mdl., det ene Hus
blev kaldt “Sladrerækken”. Læn-
gere oppe af Snogegaardsvej laa et
Par lange, gamle Huse til, saa kom
Vejen ind til Vangede Fort. Det var
spændende at besøge Opsynsman-
den, som hed Ørbæk, når vi fik lov
til at komme ned i Kasematterne.

For enden af Vejen laa Snoge-
gaardsvej. Den næste Sidevej var
Mosegaardsvej. Der laa lidt nede,
ved Vejen ned til Nymose “Skræd-
derjanes Hus”, som vi kaldte det,
saa kom Væverens Hus (ligger der
endnu). Jeg ved at min Moster Tri-
ne bragte Uld ned til Vævning til et
Sjal, som jeg har haft i mange Aar.

Saa gaar vi tilbage til Østre Side.
Efter Asylet (Nr. 37) laa langt oppe
paa en Bakke et langt Hus (ligger
der vist ogsaa endnu). Ved Opgan-
gen til det laa Sprøjtehuset, som nu
bliver brugt vistnok til Redskabs-
rum for Vejvæsenet. Længere nede
efter Købmanden laa ogsaa gamle
huse, et hed “Vangede Minde”, lig-

ger der ogsaa, meget forfaldent.
Derefter kom Peter Madsens Hus,
som ogsaa ligger der, og saa nogle
flere gamle Huse.

Oppe bagved vores Hus, altsaa
vestre Side laa Stolberggaard
(den er der ogsaa endnu, men alle
Udhuse er omdannet til Beboel-
se). Vi købte al vor Mælk (sød og
skummet) og den dejligste Fløde
og Kærnemælk der, vi kaldte dem
der ejede Gaarden for “Vor Far”
og “Vor Mor”, men ikke direkte
til dem. Han hed Ole Jensen.

Ved Siden af vort Hus (Nr. 22),
laa et gammelt Hus, Nr. 20, det
ejede Bedste ogsaa. Der boede i
mange Aar Ane Alfred paa 1. Sal,
en af Vangedes Originaler, i Stu-
en boede to Familier – i den Ene,
en anden Original “Gal Dorthe”,
hun gik til Skovs og bar vældige
Byrder af Brænde hjem paa sin
Ryg. Hun har vel nok haft et hid-
sigt Gemyt, siden Navnet.

Naar man kom fra Kongevejen
(Lyngbyvejen) var det første Hus
paa højre haand ogsaa et langt,
straatækt Hus, kaldet “Vejhuset”,
deri boede mine Bedsteforældre de
første Aar, inden de byggede “Ka-
thrines Minde” i 1858. Der boede i
min Barndom 4-5 Familier.

I Vangede boede dengang man-
ge svenske Arbejdere, som arbej-
dede paa et Teglværk, som laa,
hvor nu “Tjørnegaardsskolen” og
“Nordisk Insulin” samt “De sam-
virkende Minighedsplejer” ligger
nordøst for Brogaardsvej, Forval-
terboligen laa, hvor det sidst-
nævnte ligger med Indgang fra
Tjørnegaardsvej. Disse svenske
arbejdere lavede ofte Ballade og

sloges med Knive, naar de paa
Lønningsdagen, som vist den-
gang var om Lørdagen, havde
faaet for meget af de vaade Varer
(Brændevin), maaske hos min
Bedstemoder.

Oppe ved Lyngbyvejen laa paa
Hjørnet af Brogaardsvej (Jernba-
nevej) nede i en Hulning “Bro-
gaarden”, dengang ejet af Højer,
en Søn hed Hendrik Højer, Fars
gode Ven, han forpagtede senere
Ibstrupgaard i Jægersborg. Bro-
gaardsvej (Jernbanevej) og Lyng-
byvej (Kongevej) laa nemlig me-
get højere end Brogaardens Jor-
der, og under Brogaarden var
dengang en saakaldt Stenkiste,
der var saa høj, at vi Børn godt
kunne gaa igennem den, længere
oppe ad Kongevejen paa østlig
Side laa en Mølle, deroverfor laa
Bomhuset, der blev i min Barn-
dom betalt Bompenge, nogle faa
øre eftersom det var Charabanc
eller alm. Arbejdsvogn. Jeg glem-
mer, at der før Bommen laa Hjul-
mandens og Smedens Huse. Efter
Bommen kom Sadelmandens
Hus, som for nylig er nedrevet og
saa kom Holmegaarden, som lig-
ger der endnu, men i omforandret

Skikkelse. Dengang var ejeren
Lars Petersen, kaldet Lars Pesen,
han blev ogsaa kaldt ”Skraalars”,
fordi han altid gik og tyggede
Skraa og spyttede Langspyt. Han
spiste altid med den sammen
Træske, som han slikkede ren og
stak ind under Bordet.

Nede i Vangede laa paa Hjørnet
af Stolpegaardsvej Münsters Hus,
ejet af Sadelmageren ved Lyngby-
vej, deri boede mange familier, og
der havde de gammeldags Latrin,
d.v.s. at det lille Hus med flere
Huller i Sædet, det var meget lavt
laa direkte over Latrinkule (det var
lidt luftigt at sidde der, kan jeg hu-
ske fra Besøg hos Børnene der),
det blev saa tømt engang imellem,
maaske af Gaardejeren af den
nærliggende Stolberggaard (ikke
at forveksle med Stolpegaard, Fat-
tig- og Arbejdsanstalten)

Originaler
Ane Alfred med de to daarlige
Ben, kaldte vi hende, hun boede i
Bedstes Hus, Vangedevej 20. Al-
fred var hendes første Mand. Hun
lugtede altid af Karbol, begge Ben
var omviklet af Kludebind. Hun
kunne huske mange Dataer bl.a.
naar Træerne ved Stengærdet

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

klip & krøl

Scharffs hus på Vangede Bygade. Foto privateje.
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mellem min Bedstes Grund og
Skolen var Plantet. Hendes anden
Mand hed Hans. Hun sad hver
eneste Lørdag Aften i Bedstes
Butik (de lukkede jo sent) og un-
derholdt Kunderne med sine Hi-
storier. Da Hans (Kludekræm-
mer) laa syg, havde hun sagt til
ham: “Hvis du ikke ligger ordent-
ligt, faar Klokkerne ikke lov til at
ringe over dig”, og da han havde
det bedre og ville op, sagde Ane:
“nej, nu har jeg lige gjort dit Tøj i
stand til Arvingerne, saa det kan
du ikke”. Og da han saa var død og
begravet, tog hun en Krans, lavet
af sorte og hvide Perler, som Be-
boerne i Vangede havde skænket,
hjem i Stuen, “for det var Synd, at
den skulle ligge der paa Kirke-
gaarden og blive ødelagt”.

Hvis der kom en Skarnbasse ind i
Stuen, syntes hun det lød saa dej-
ligt, det var helt Musik den lavede.
Hun holdt af at gaa over, naar der
var Bal paa Gentofte Kro og høre
paa Musikken “det var som et helt
Tærskeværk”.

Da min ældste Søster skulle gif-
tes i Gentofte Kirke, pyntede hun
sig i den ribserøde tog sin Guld-
nakke paa og spurgte min Moster,
“om hun ikke nok skinnede bagi”
og saa gik hun til Kirke i god tid
med Madpakke.

Den Ribserøde Kjole var af me-
get stift Tøj, syet med Liv og
Skørt og med mange Rynker, saa
den fyldte noget og lang var den
ogsaa, med Kantebaand, den naa-
ede sikkert Jorden, det var jo der-
for man brugte Kantebaand paa
Nederdelene dengang.

Der var en anden der hed “Støv-
legrethe”, og en hed “Kanonen”,
fordi hun var væltet af Artilleriet,
da de kom gennem byen, hun
skreg og gjorde et stort Nummer
ud af det.

Angaaende Lukketider. Der var
ingen bestemt Lukketid om Hver-
dagen, jeg kan huske, at min Mo-
sters Butik ofte var aaben lige til

de skulle i Seng, om Søndagen
maatte de holde aabent til kl. 10
Fm, og saa maatte de lukke op
igen kl. 4, vist nok et Par Timer.
Det var strengt forbudt at handle i
Kirketiden. I den tid kunne man ri-
sikere, at der kom ridende Gen-
darmer i lyseblå Uniformer, de tog
altid en Runde ind i Gaarden for at
se efter, om der blev handlet bag-
om. De red altid to sammen.

Bornholmeruret. I min Bedste-
mors Spisestue, som ogsaa var
dagligstue, (der var jo ogsaa en
finere Stue) stod det Bornhol-
merur, som jeg nu har. I et hjørne
af Stuen som Bedste i en Alkove,
som gik ind under en Trappe, der
fra Entreen førte op til 1. Sal eller
Loftet, som vi sa’e. Min Søster
Marie sov ofte hos Bedste, inde
bag hende i Alkoven – og naar
Bedste vaagnede og ikke vidste
hvad Klokken var, bad hun min
Søster staa op og trække i en lille
snor inde i Uret, og saa slog Uret
og fortalte, hvad det sidst havde
slaaet, eller hvis det havde passe-
ret den første halve Time, slog det
det næste Timetal.
Søndagsture med Madkurv
Var det godt vejr, kørte Far gerne
for os om Søndagen, somme Tider
endte vi i Skodsborg, somme Ti-
der i det danske Schweiz (Ør-
holm), eller vi endte paa Dyre-
havsbakken, hvor vi spiste ved
Kildesøen. Vi havde altid stor Op-
dækning med Tallerkner, Fade,
Knive og Gafler – saa blev der
skaaret et Halvt Rugbrød, maaske
mere og et Halvt Landbrød. Re-
sten af Stegen fra Middagen blev
taget med, dertil Agurkesalat og
Stikkelsbærkompot, Rullepølse,
Ost samt Smør og Fedt og Spege-
pølse, alt blev pakket ned i den
store Klædeskurv. Øllet blev købt,
hvor vi spiste, men vi havde altid
lidt Reserve i Vognen, vi var en
tørstig Familie. Traf vi Bekendte,
blev de af Far inviteret paa et
Stykke Smørrebrød. Var vores

Betjent Eskildsen paa Bakken
som Vagt, var han en selvskreven
Gæst ved Aftensmåltidet.

Det begyndte med at vi blev
gjort i stand, og efterhånden vi
blev færdige, satte vi os ud i Vog-
nen, som var trukken frem, alene
det var en Fornøjelse. Den bedste
Plads var i Agestolen hos Far, da
Bedste levede, skulle ofte hun og
Moster med, saa maatte der som-
metider spændes for den lille
Charabanc ogsaa, og den kørte
saa Emanuel.

Vi holdt meget af Øl. Én gang
om Ugen kom en Tyk Brygger-
knægt bærende med et Anker
Hvidtøl paa Nakken, det blev ba-
aret ned i Kælderen i Udhuset. Og
saa skulle vi i gang med at skylle
Flasker og tappe Øl af, der var 20
Helflasker paa sådan et Anker.
Sommetider puttede vi en Rosin i
nogle af Flaskerne, saa kom det
til at skumme saa dejligt. Det var
Brug hos os, at vi tog en Flaske Øl
med op, naar vi skulle i Seng, (Far
ogsaa), det hændte at vi blev tør-
stige om Natten, naar vi skulle op
i andet Ærinde og saa sjoskede vi
hen til Bordet ved Vinduet, hvor
vi tog os en Slurk, og saa sov vi
saa dejligt igen. Der blev ogsaa
købt et Lispund Puddersukker ad

Gangen, dengang brugte man ik-
ke saa meget hvidt Sukker, det var
kun, naar der var Gæster. Rabar-
bergrød spiste vi ogsaa meget af,
vi havde nede ved en af Bedstes
Huse ved Snogegaards Sidevej et
stort Stykke Jord, beplantet med
Rabarber, som vi plukkede af.

Far var meget proper med sine
Dyr. Hestene blev altid vaskede
ved Posten, naar de havde været
ude. Benene blev gnedet og de
blev glattet ned ad Lænden og til
sidst blev de skyllet ved, at der
blev kastet flere Spande vand hen
over dem, men jeg tror nok de nød
det og saa komme ind i den lune
Stald til at godt Foder.

Grisene blev ogsaa vaskede.
Om Søndagen, naar Grisestalden
blev renset, blev Grisene vasket
og der skete med Skrig og Hvin,
om de holdt af det, ved jeg ikke.

Vi havde Oliemalede Vægge i
Værelserne, det var saa nemt at
holde dem rene. Mellem Spisestue
og Dagligstue var der ved en In-
dervæg taget et Stykke mur ned og
der stod Kakkelovnen med
Laagerne vendt mod Dagligstuen,
den varmede begge Stuer. Der var
hvide Blondegardiner for Vindu-
erne (om Vinteren desuden røde
Damaskesgardiner). Der var Pot-

De 5 søskende – det er Mathilde længst til venstre. Foto privateje.
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teplanter, nogle med Porcelæns-
skjulere med malede Efeu. Gul-
vene var ferniserede. Paa vægge-
ne var dels fotografier, dels andre
billeder bl.a., et der hed “Droske-
kuskens Middag” og et, vistnok
Kobberstik, forestillede Napole-
on. Det var sammensat af mange
smaa billeder, der fortalte om Na-
poleons Bedrifter.

Jeg mindes, hvorledes vi gik og
ventede paa, naar Hans (Klude-
kræmmer og Ane Alfreds Mand)
ville komme kørende hjem med
sine Kludeindkøb for den Dag, vi
ventede ham helt oppe ved Konge-
vejen, hvor vi vist fordrev Tiden
med at slå Kolbøtter paa Jernre-
kværket ned til den store Grøft og
naar han saa kom, løb vi bag ved
Vognsmækken og søgte at trække
fine Klude ud af Sækkene til at sy
Dukketøj af. Det var ikke store
Stykker vi havde Brug for, men de
mest straalende var der størst Rift
om, jeg kan huske at Kristine og
jeg havde nogle smaa Porcelæns-
dukker, der kunne dreje Armene,
og de havde Kyser paa af Porcelæn
– de var ikke større end at de kun-
ne lægge i en Tændstikæske. En-
ten sad vi oppe paa Marken hos
Lammene eller vi sad bag ved
Hans’ Staldbygning og syede i det
dejligeste Vejr, det var mod Vest
og Eftermiddagssolen varmede os
dejligt. Vi blev engang forskræk-
kede, det blev mørkere og mørkere
i Vejret og det begyndte at lyne og
tordne, saa fik vi travl med at
komme hver til sit, hun boede den-
gang i Bedstes Hus Nr. 20 ved si-
den af vort Hjem.

Det at gaa barbenet, passede sig
ikke for vores Stand, det var kun de
fattige, der gjorde det. Engang hav-
de jeg trukket Strømperne af ude i
Haven, og idet jeg skulle løbe ind
gennem Gaarden for at komme til
Køkkendøren, kom Doktor August
kørende forbi og saa mig, troede
jeg da. Jeg var meget flov i lange

Tider, naar jeg mødte ham, tænk-
te jeg straks paa de bare Ben.

Vi havde en Leg dengang, som
man aldrig ser mere, det hed “at
spille Pind”. Det bestod af et Par
Mursten, vi lagde paa Jorden et
lille Stykke fra hinanden og der-
over lagde vi en Pind og med en
længere Pind skulle vi nu kaste
den liggende Pind langt frem og
den der kunne kaste længst, hav-
de vundet. Vi målte ved at skridte
Afstanden.

Vi havde næsten alle sammen
smaa Puder af Kulørte Knappe-
naale i de dejligste Farver, dem
nipsede vi med paa Jorden til et
rundt Hul, eller paa et Bord, hvor
vi skulle se at faa dem til at lægge
over Kryds, saa havde vi vundet
den andens Naal.

Min Konfirmation. I 1894 i Ok-
tober Maaned, lige som jeg var
begyndt at gaa til Præsten, som
det hed, døde Bedste. Jeg gik hos
Pastor Jantzen i Gentofte og i Fo-
raaret 1895 blev fire af mine Sø-
skende, Jens, Agnes, Paula og
Emma, syge af Skarlagensfeber,
Jens var kommet hjem med Smit-
ten, de blev alle installeret i vort
store Soveværelse og en gammel
Onkel Christian blev deres Syge-
passer. Han var ofte hos os og
hjalp med alt muligt, vi Børn
holdt meget af ham. Han var saa
god til at fortælle Historier, saa
sad de mindste en paa hvert Knæ
og saa fortalte han om ”Store
Klaus og lille Klaus” og om
”Bukke Bruse”. Jeg kunne jo ikke
blive hjemme for Smittens Skyld,
men blev installeret ovre hos Mo-
ster Signe. Ingen af dem var al-
vorligt syge. Jens spillede Violin
for dem og Onkel fortalte Histori-
er og opvartede dem. Jeg besøgte
dem engang imellem, men maatte
jo ikke komme ind til dem, og saa
stillede jeg en stige til Vinduet og
kravlede op og var paa den maade
med i deres Løjer. Det blev be-
stemt, at Konfirmationen skulle

holdes i Gl. Holte hos min Onkel,
Smedemester Vilhelm Scharff.
Min Kusine Dorthea skulle kon-
firmeres samme dag i Søllerød
Kirke, og desuden var en Kusine,
Emmy Scharff fra Lyngby, kon-
firmeret Søndagen før, saa hun
med sin Familie var ogsaa med.
Jeg blev konfirmeret 21. April
1895.

Jeg var meget betaget af selve
Konfirmationen og Velsignelsen,
som var: “Herrens Vej er altid
god, dertil du din tid skal Fæste,
er den Trang for Kød og Blod, oh,
den er dog til dit bedste”. Jeg var
bevæget og fældede en Taare. Da
vi kom ud i Solskinnet paa Kirke-
gaarden, var der en Tante, Sofie
Heegaard (f. Scharff) som gav
mig den første Gave, det var en
Ring med et Hjerte. Hun kørte
saa med i Charabancen til Vange-
de, vi skulle spise Frokost hos
min Moster og der var dækket et
festligt Bord oppe paa Loftet (i
den store Stue hvor saa mange af
os var født).

Fester vi var til
Forsvarsbrødrene holdt tre aarlige
Fester, altid paa Jægersborg Ho-
tel. Det var det Aarlige Juletræ, og
dengang var Juletræer overdådige
med udklippede Kurve og Muffer
af kulørt Silkepapir i Festlige Far-
ver, der var ogsaa Musestiger og
lange Net af Silkepapir, fyldt med
Godter og Æbler hang ogsaa paa
Træet samt masser af Englehaar.
Der blev spillet op og vi Børn var
jo stillet op, de smaa først og saa
marcherede vi ind i Salen og rundt
om Træet, saa sang vi nogle Jule-
salmer og der blev holdt Tale af
Stabssergent Petersen og saa blev
der uddelt Godter, imens gik vi
rundt om Træet og sang, og til
sidst blev træet plyndret og under
Jubel blev det kastet ud af Vinduet
og ned i Gaarden. Saa blev vi stil-
let op igen og gik March og fik saa
tildelt Numre, som gav os Ret til

at faa et Stykke Legetøj og en stor
Pose Godter, Nødder og Appelsi-
ner. Og saa begyndte Dansen for
Ungdommen og de Børn, der ikke
var trætte, efterhaanden de blev
trætte kom de op i Garderoben hos
Garderobedamen, hvor de blev
lagt til at sove i Tæpper til vi skul-
le hjem.

Saa kom Fastelavn, som blev
fejret ved Tøndeslagning. Tøn-
den var hængt op i Fløjdøren mel-
lem Salene paa Hotellet. Vi havde
ofte Fornøjelsen af at pynte Tøn-
den og det skete efter alle Kun-
stens Regler med kulørt Glanspa-
pir. Saa Skulle vi af sted igen, og
det var jo et stort Arbejde for Mor
med alle de hvide, stivede Skørter
og Kjoler til syv Piger og Drenge-
ne havde jo Sømandstøj med sto-
re Kraver, som ogaa skulle stry-
ges. Naar vi efter en grundig
Vask, som altid foregik i den var-
me stue i Nærheden af Kakkelov-
nen og kom op i det let opvarme-
de Soveværelse for at klæde os
paa, var Tøjet lagt i Bunker paa
Sengene, saa hver nemt kunne
kende sit. Vi fik aldrig Kjolerne

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

fra kr. 1800,-

www.guldsmedpoulsen.dk

Ringene er fremstillet i 14 karat
guld i 3 farver, gult, hvidt og rosa.
Mange kombinations mulighedere
-også med brilliantslebne diamanter

Jens Scharff. Foto privateje.
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paa hjemme, men trak i vores
Skolekjoler, mens de strøgne
Kjoler og Skørter samt forskelli-
ge Silkescherf blev lagt i en stor
Klædeskurv og sat ud i Chara-
bancen. Vi var alle korthaarede,
(undtagen min ældste Søster) vi
blev friseret med Hanekam, Far
klippede os selv. Aah, hvor var
det festligt og hvor vi glædede os,
og hvor vi dansede. Vi havde jo
alle gået til dans hos vores Onkel,
Paul Petersen. Vi begyndte gerne
ved en 4 Aars Alderen. Far stak
saa Huller i Ørene til Ørenringe,
men jeg løb fra ham, det skulle
jeg ikke have noget af.

Far og Mor kørte hjem med de
mindste og Ellen og Jens, de to
sidste skulle jo tidligt op og af
sted paa Cykel til deres Pladser i
København. Min ældste Bror,
min Kusine fra Holte (som altid
var med os) og jeg selv blev, og vi
dansede til Ballet holdt op, gerne
til 2-3 Tiden og saa skulle vi ofte
have et Stykke Smørebrød, saa
det blev hen af Morgenstunden
før vi var færdige, og saa spadse-
rede vi hjem fra Jægersborg til
Vangede, hvor vi gik paa Hovedet
i Seng, dog vist ikke Emanuel,
der jo skulle passe Heste m.m.

Den tredje Fest var den 8. April,
hvor Kong Christian den IX’s
Fødselsdag blev fejret med Mid-
dag og Bal, men der kom vi først
med, naar vi var bleven konfirme-
rede. Kotellion var der næsten al-
tid til Ballerne, dengang.

Ved Nytaarsaften slog vi Potter
paa Dørene, vi havde bag et Plan-
keværk en stor Bunke Skaar med
Porcelæn og Krukker m.m., vi
slog meget itu, og den Bunke var
der Rift om ved Nytaarstid. Nogle
kunne ogsaa finde paa at sætte et
langt Staalfad fast i et Vindues-
hængsel og saa stod de gerne oppe
i Haven og slog paa Staaltraaden
med et Jern og det lavede et farligt
Spektakel i Huset, saa var det med

at finde Ophavsmændene og saa
kom de ind og blev beværtet med
Punch og de dejligste Æbleskiver,
det var min Mosters Specialitet.

Der var ikke saa meget Skyderi
som nu, vi havde bare smaa Kine-
sere og Skrubtudser, der sprang
omkring, men saa blev der, naar
der skulle være rigtig sjov hængt
forskellige Ting op i Flagstæn-
gerne, f.eks. hang der en Gang en
død Gris og en anden gang var der
en hel vogn anbragt, jeg tror det
var oppe paa Rygningen af en
Bygning.

Naar vi havde Gæster, var det al-
tid til Middag, senere spillede
Herrerne Kort (66 hed det) i
Stadsstuen, man saa aldrig Damer
spille Kort hos os. Det var Fest og-
saa for os Børn, særlig holdt vi af
vores Politibetjent Eskildsen, han
kunne godt finde paa udelukkende
at lege med os Børn, f.eks. ”Tam-
pen Brænder”, det var for det me-
ste et Fingerbøl, der blev gemt, og
det kunne jo af den lange Onkel til
Tider anbringes paa en Gardin-
stang, men hvor vi jublede naar
Eskildsen ikke kunne finde Tam-
pen, naar vi havde gemt den.

Eskildsen og hans Kone havde
engang lyst til at overtage en af os
Børn, det var Agnes de havde for-
elsket sig i, da det saa skulle være,
kunne Agnes alligevel ikke forlade
os, og det blev opgivet.

Vangede og Omegns Sygekasse
blev startet af Arbejdere i Vange-
de og de kom og bad Far, om han
ikke ville opbevare Kontingenter-
ne og udbetale Lægehonorarer,
saaledes blev Fars Skrivebords-
skuffe Sygekassens første Boks.
Og naar nogle blev syge og skulle
have Læge eller én ventede Ar-

ving, kom de ogsaa til os og Far
eller min ældste Bror har ofte
hentet Kgl. Livlæge Petersen el-
ler Jordemor Madam Petersen fra
Gentofte til Patienterne, enten det
saa var Nat eller Dag.

Ved min Broders Bryllup havde
Fru. Mortensen sendt en Sang,
der begyndte saaledes: ”Først
hentet jeg dig, da du var lille, saa
hentet du mig baade tidlig og sil-
de”, den var vist ogsaa fabrikeret
af Dyrlæge Lorentzen.

Paaklædning. Vi Pigebørn hav-
de altid lange Strømper (normal-
strømper) paa. Først fik vi en
Uldtrøje, saa en Chemisse, den
var ofte knappet paa Skuldrene,
var kantet med Blonder, derefter
et Livstykke, hvori der var Knap-
per i Siderne til Elastikker, der
blev knappet paa Strømperne, saa
Normalbenklæder om Vinteren
og derover et Par Satinbenklæder
eller hvide med Festons, derpaa
fik vi en Klokke paa og er Bom-
mesisskørt, og derover, naar vi
var rigtig pyntet et stivet Skørt
med Festons, vi havde saa vore
sorte Dansesko paa, dem havde vi
jo ogsaa med i Kurven.

Til Hverdag havde vi almindeli-
ge Sko, maar vi skulle være rigtig
pyntet, var det Laksko. Om Vin-
teren havde vi ofte lange Støvler
og Sko med i Skole, eller i meget
høj Sne, fik vi, som før skrevet,
trukket lange, hvide, islandske
Strømper uden paa Skoene og
Strømperne, der var som oftest
Huller i Hælene naar vi kom
hjem.

Hjemme gik vi for det meste
med Træsko (franske) eller Kap-
sko (træbunde med Overlæder).

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

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

... plus mange gode tilbud

S art træningen hos ost
·

·
· Indendørssko til:
Badminton, håndbold, fodbold

· Huer, pandebånd, skihandsker
· Skidragter, vinterjakker
· Fleecetrøjer

Regntøj fra 299,-
· Træningsdragter og sko
Børnesko og fritidssko

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

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

Mexicanske retter & italiensk pizza

Nachos · Tacos · Enchiladas · Burritos · Chimichangas
Tostadas · Texican Fajitas Amerikansk Quesadillas
Spare Ribs Chili Con Carne · Burgere · Børnemenuer

·
·

Vi har italienske pizzaer både i almindelig
og familie størrelse

Mexicansk

Pizza

Brogårdsvej 100 · Tlf. 39 65 09 65 · Fax 39 65 50 50

Åbent: Mand-fred 15-22 · lør-, søn- & helligdage 13-22Selskaber ud af huset: 4 Buffeter

Klippekort

Når du køber
7 pizzaer
er den
8. gratis

www.mexico100.dk

Meget få mennesker lever i dag

de gør forberedelser til livet i morgen
Jonathan Swift (1667-1745)
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Apoteket informerer om forgiftninger
I USA er multivitaminer årsa-
gen bag 18.000 jernforgiftnin-
ger hos børn under 5 år. Indta-
gelse af 1000 mg jern kan slå et
barn under 10 kg ihjel.

At efterleve “opbevares util-
gængeligt for børn” kræver en
del omtanke. Medicinen skal
opbevares et sikkert sted, gerne
aflåst – også under ferieophold.
Det gælder også f.eks. vitamin-
piller, naturlægemidler, nikotin-
præparater og lægemidler til
dyr. Mennesker der ikke er vant
til at have børn i huset, er ikke
altid opmærksomme. Derfor
skal forældrene være agtpågi-
vende, når børn er på besøg i an-
dre hjem, f.eks. når de passes af
ælder familiemedlemmer. Æl-
dres håndtasker, hvor der ofte er
medicin, kan være et eldorado
for børn. I værste fald kan bare
2 tabletter føre til indlæggelse.
Førstehjælp
“Rens barnets mund for rester,
kontakt hurtigst muligt læge og
hav følgende informationer pa-
rate: Barnets omtrentlige vægt,
samt navn og mængde på det
indtagne. Hvis det drejer sig om

noget, som vurderes som meget
giftigt, kan man overveje at
fremkalde opkastning derhjem-
me, men aldrig hos et bevidst-
løst eller sløvt barn. Opkast-
ningsforsøg bør ikke forsinke
evt. transport til nærmeste læge-
hjælp. Fremkald aldrig opkast-
ningsforsøg, hvis der er indtaget
ætsende syrer eller baser, petro-
leum eller andre tekniske gifte,
da det også ætser også på vejen
op. Ved risiko for ætsning bør
1-2 dl mælk eller vand gives til
fortynding, men aldrig hvis bar-
net har risiko for at brække sig.

Ved indtagelse af medicin eller
rusmidler skal man aldrig give
noget til fortynding, idet man ri-
sikerer at øge optagelses hastig-
heden for stoffet fra mavetarmka-
nalen. Barnet bliver dermed hur-
tigere forgiftet” Kilde: Giftinfor-
mationen Bispebjerg Hospital.

Søg læge ved enhver mistanke
om forgiftning. Ved alvorlige for-
giftninger kald øjeblikkeligt 112.

Kom ind på apoteket og få vej-
ledning.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Arvid Thomasen

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38

www.superbrugsen.dk

Som i SuperBrugsen vil jeg sikre,
der altid er friskt kød af god kvalitet til kunderne i Vangede. Jeg er

i butikken for at kunne servicere vore kunder, så kom trygt til mig,
hvis I har specielle ønsker til fester eller lignende – kom et par dage i
forvejen, så skal jeg sørge for, at I får det, der skal bruges.
Savner I noge i butikken, så fortæl mig om det.

slagtermester
at

t

Slagteren

i Vangede

Reparationsarbejde
Billedindramning
Spejle i alle mål

Fotorammer
Gaveartikler
Engle og feer

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

Åben, anonym rådgivning
for børnefamilier

Ordruphøjvej 1
Tlf. 39 64 00 99

mandag kl. 17-19
tirsdag kl. 14-16

torsdag kl. 9-11

Al henvendelse er gratis

Telefonisk og personlig
henvendelse:

Telefonisk henvendelse:
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KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Vangede Bygade 41

Anette

39 65 83 1339 65 71 35

Tine

Man-tirs
9-17.30
Ons-tors
9-17

Lørdag
lukket

Fredag
9-15

Man-tors
9-17.30

Fredag
9-15

Lørdag
lukket

Åbningstider

Vi ønsker alle et godt efterhår
Ferielukket i uge 43
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Basaren i Vangede Kirke
13. og 14. november 2004
Hvert år, når Vangede Avisen
beder om et indlæg vedørende
Vangede Kirkes Basar, så er
temperaturen næsten altid om-
kring 30 grader, og solen skin-
ner fra en skyfri himmel.

Det er det første tegn på, at
sommeren er ved at gå på hæld
og efteråret ved så småt at skulle
starte og med efteråret også en
mængde aktiviteter.

Basaren er en af de aktiviteter
som involverer mange frivillige,
og som mange ser frem til. På
nuværende tidspunkt er sypiger-
ne godt i gang med årets kreatio-
ner samt fabrikationen af nisser,
som der er stor efterspørgsel på.
En nyhed fra systuen vil være
“Mary”-huer, hvis man ikke ved,
hvad det er, så er det en god
grund til at komme på basaren.

Basaren er jo også tombolaer,
lykkehjul, legetøjsbod og ikke
mindst lotterier. Igen i år vil der
blive trukket et tilstedeværel-
seslotteri. Som navnet siger,
kræves det, at man er tilstede,

når lotteriets heldige vindere
udtrækkes søndag eftermiddag.

Der vil traditionen tro være et
stort loppetorv, og allerede nu er
der indleveret mange effekter,
som møbler, nips, porcelæn, tøj,
bøger og meget mere, så her har
man muligheden for at gøre et
godt køb.

Der er flere ubesvarede
spørgsmål bl.a.: Vil The Gordon
Pipes and Drums åbne basaren,
som de plejer? Vil en af de gam-
le brandbiler komme forbi? Vil
Bakkegårdsskolens kor under-
holde og vil kirkens organist gi-
ve en koncert? Svaret på disse
spørgsmål vil du kunne få den
13. og 14. november.

Uden sponsorer kunne basaren
ikke afholdes, så derfor en stor
tak til Restaurant Cassiopeia ved
Planetariet, Finn vores lokale cy-
kelhandler, Charlottenlund Bog
& Idé, Skjold Burne i Vangede
og Matas i Vangede.

Vangede Kirkes Basar er ste-
det, hvor Vangede mødes.

Freddy Svitring

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

21
41

SensommertilbudSensommertilbud

SE FLERE GODE TILBUD I DEN NYE MATAS BROCHURE

MATAS BODYCREME

SPAR 10,-

PLAISIR
GENTLE EYE

MAKE-UP REMOVER

SPAR 10,-

MATAS VITAMIN
MINERAL PLUS

SPAR 30,-

med grøn the
250 ml

125 ml

med magnesium
Økonomistørrelse

400 stk

39,95

29,-

69,-

159,80/ltr

232,00/ltr

0,17/stk

MATAS LUKSUS-
SHAMPOO

SPAR 20,-

MATAS CARBAMID
FUGTIGHEDSCREME 10%

SPAR 10,-

MATAS BODYSHAMPOO

SPAR 10,-

1.000 ml

med eller uden parfume
500 ml
Frit valg

med grøn the
250 ml

39,95

44,95
89,90/ltr

19,95 79,80/ltr

Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17

13.-14. NOVEMBER 2004

Sæt    i kalenderen
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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%

BonGout tasker

Hvid model 399,-

Sort model 449,-

Massivt træ 149,-

Vangede Lædervarer
Reparation & Salg

Vangede Lædervarer
Reparation & Salg

Twist 2Twist 2

Åbningstider

mandag-fredag 8.00-16.30

torsdag-fredag 16.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Værkstedet

Butik

Åbningstider

mandag-fredag 8.00-16.30

torsdag-fredag 16.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Værkstedet

Butik

tlf. 39 65 55 56
www.vangede-laedervare.dk
tlf. 39 65 55 56
www.vangede-laedervare.dk

Fuglegårdsvænget 91, kld.
2820 Gentofte

Butik

Værksted
Vangedevej 131

Fuglegårdsvænget 91, kld.
2820 Gentofte

Butik

Værksted
Vangedevej 131

Hvid model 399,-

Sort model 449,-

Kufferter – kom og se
vores udvalg. Medbring

denne annonce og
få 100 kr. i rabat ved

køb af en kuffert!

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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Nu starter dansesæsonen
hos EKA-Dans – igen i år
med break dance på pro-
grammet.

Efter en lang sommer-
pause, starter dansesæso-
nen snart igen. Efter en hel
uge med kurser i nyt dan-
sestof, er Jette & Torben
Wieth nu klar til at gå den
nye sæson i møde.

Igen i år har vi tilbud til
alle danseinteresserede
drenge og piger fra ca. 8 år.
Kom og lær BREAK
DANCE, som er tidens ab-
solutte hit, især for drenge.

Kurset vil køre som et 3
mdrs. kursus med start:

Fredag d. 10. september.
Hold for børn ca. 8-11 år

kl. 16.00-16.45.
Hold for børn fra ca. 12

år og ungdom. 16.45-
17.30

Vi underviser i næsten al-
le former for dans og fra en
alder af ca. 3 år. De ældste
elever er op mod de 70 år,
så der er et stort spænd i de
mange glade danseelever.
Alle kan lære at danse,

uanset alder. Det er derfor
der findes begynderhold!

EKA-Dans ligger på
Vangede Bygade 136, lige
over for Vangede Kirke.
Privatsalen med et 100m2

stort parketgulv kan ikke
ses fra gaden, da den er
bygget bag villaen.

Vil du høre nærmere så
ring til danseskolen på tlf.
39 65 31 07.

Alle interesserede kan få
tilsendt vores nye danse-
avis, der indeholder pro-
grammet for sæsonen
2003-2004. Kontakt Jette
& Torben Wieth –
EKA-Dans på
telefon 39 65 31 07.

Danske Bank sat på gaden
Ved Vise Vers
i Vangede var
de 10 medar-
bejdere fra
Danske Bank
på gaden i
selskab med
Pondus.

Det kom der
en hel del ud
af. Filialdi-
rektør Henrik
Dyreborg
fortæller:

“Vi holdt et par møder om Danske Priori-
tet, der endte med at en kunde optog lån på
1,6 mio. kroner på stedet og sparede
10.000 kr. om året”.

Afdelingen aftalte desuden møder med to
nye kunder for banken om Danske Priori-
tet. Men vi har plads til flere. Så vil du

handle lo-
kalt i en
storbank er
du velkom-
men til at
kontakte os
for et ufor-
pligtende
møde.

Pondus skabte opmærksom-
hed blandt børnene, der fik
deres forældre til at stoppe
op ved filialen.

Danske Bank standen under
Vise Vers
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39 65 87 66
39 65 21 27
Fax 39 65 52 15

Kontor & værksted
Mesterlodden 30

www.zinko.dk
admin@zinko.dk

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Ung i Vangede
Frederik Harder fra 7. klasse på
Bakkegårdskolen kom en dag
forbi Vangede Avis, han havde
nogle vitigheder som han mente
lige måtte være noget for Vange-
de Avis. Vi fik en forsmag, og da
Frederik var kommet hjem kom
der en mail med mange vitighe-
der. Nogle af dem vil vi nok bru-
ge som fyld i avisen. Men Frede-
rik ville også gerne fortælle lidt
om livet i Vangede.

Det er ik bare sårn lige at sætte
ord på, for den ene dag sidder
man hjemme foran computeren,
den anden er man ude at benytte
sig af den nye lækre skater-
plads, der er kommet (Hol-
meGården), og den tredje dag,
er man nede og spille fodbold i
G.V.I. som jeg sagde det varie-
rer, utrolig meget...

Hvad vi mangler: Vi mangler
helt klart en Net-Café og en
BlockBuster her i Vangede.

Ellers er det en fed by at bo i.
Tilbage til skolen
Det er da udemærket at komme
tilbage til skolen og få set og talt
med sine venner og veninder.
Mææhn jeg må da sige at det er

ikke det aller fedeste på jorden
det der med at vende tilbage til
skolen, efter sårn en laaaang og
lækker ferie.

Noget helt andet som jeg fin-
der spændende at fortælle mine
kammerater om måske en bog-
eller filmanmeldelse:

NetStationen: www.n.dk.
Chat, debat, brevkasse og kon-
kurrencer for børn og unge.

Chat i Højhuset: Er en gratis
avatar-chat, hvor børn og unge
fra hele landet chatter i de mange
3d chatrum. Du får en figur at
chatte med og en personlig pro-

fil med dagbog, afstemning, bil-
leder, mail og meget mere. Køb
tøj og hår til din figur og få en
virtuel lejlighed, du selv kan ind-
rette med møbler og farver.

På Netstationen finder du
næsten altid en konkurrence –
vind biograf-billetter, cd’er,
film og tøj til din Højhus-figur.

Man kan bytte sine personelige
ting derinde, man får 10 Monet-
ter for hver time man er der inde!

Jeg har en bruger der hedder
Wiz0r med 337 timer. Sååh jeg
har freaket temlig meget!

En mand på ca. 26 år har været
derinde i ca. 15500 timer så vil
jeg sige at man ik har noget liv,
når man sidder foran computeren
mere end 6-7 timer om dagen.
Frederik udtrykker ikke den
største begejstring for skolen,
men digtet har han forfattet i en
dansk time.
Vangede Avis ser frem til at der
er flere unge der har mod til at
komme med deres holdninger.
Lad os høre om alt i de unges liv;
Jeres fritid, kammerater, sport,
mobning, kærester, film, bøger.

red.

Et Smukt Digt!
Blir sq da aldrig negativ!..
Tager livet som det kommer!
Griner af det som provokere og
tager det onde med et smil. :)
Negativitet er kun en fase som
skal ordnes og kastes væk.

– Vender det negative til posi-
tivt...
Griner af tåre og ler af vrede...
Min vrede er latter og mine tåre
er smil...

Deres irritation omdannes i mig
til den glæde som giver mig ly-
sten til at smile!

Frederik Harder

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 vangede bygade 77
2820 gentofte
39 76 30 70

bien & blomsten

bien & blomsten

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 - tirs 9.30-17.30
ons lukket
torsdag 9.30-19.00
fre 9.30-17.00
lør 9.00-13.00

Anne Katja
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Smart i det nye efterår
også i str. xxl

mode
Vangede Bygade 79

39 65 31 38
Repeat · Pardon · Signature · Soya · Intown

Buks, nederdele, jakkker, bluser

T-Shirt m/lange ærmer

Strikbluser

Kig ind og se det
store, smarte udvalg

fra 129,-

fra 199,-

Et rigtigt hyggesæt:
Buks & bluse
Trøje m/lynlås
Alle 3 dele

199,-
169,-

299,-

Turèll-samlingen lever
I oktober fylder Turèll-samlin-
gen på Vangede Bibliotek ét år.
I løbet af dette år er samlingen
suppleret med adskillige nye
værker, mange meget sjældne!
Flere af udgaverne er forsynet
med Dan Turèlls personlige no-
ter og personlige breve.

Samlingen blev oprettet for at
blive brugt. Og det er den blevet.
Der kommer skoleelever og stu-
derende for at få lov til at røre
ved de sjældne værker, og for at
få hjælp til deres opgaver.

Det er rygtedes ude omkring,
at Dan’s bibliotek er i Vangede.
Bibliotekarerne får ofte spørgs-
mål fra private og fra bibliote-
ker. Helt fra Sognefjorden i
Norge er der kommet spørgs-
mål. Samlingens egen hjemme-
side bliver flittigt brugt. Her er
hele samlingen præsenteret. Og
det er fra denne side muligt – fra
hele landet – at bestille Dan
Turèll-bøger til hjemlån. På
hjemmesiden er der bl.a. også et
billedarkiv, og der er en mulig-
hed for at læse historier om Dan

Turèll. Mange danskere, der
levede i samme periode som
Dan, har en historie om ham.
Det vil være helt fint at få endnu
flere historier ind på Samlin-
gens hjemmeside! Så I er vel-
komne til at bidrage!

Det er meningen at, Turèll-
samlingen skal være midtpunkt
for litterære arrangementer i
Dan Turèlls ånd. Biblioteket ar-
bejder på, at få en meget viden-
de Turèll-ekspert til Vangede
torsdag d. 21. oktober.

Nærmere oplysninger om det-
te arrangement kan I få på bibli-
oteket, i Villabyerne eller på
hjemmesiden
www.turellsamlingen.dk
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Vangede Bygade 86 · 39 65 34 34
A.A. Cykel- Nøgle- & SkoService

HER

gratis

�

�

�

�

�

�

Repareres cykler

Kopieres nøgler

Kopieres dokumenter

Repareres lædervarer

Repareres sko

Slibes knive

Slibes græsslåmaskiner

Repareres tasker

Findes alt skotilbehør

Er indlægssåler

Er ortopædisk indlæg

Tegnes besparelse på op til 20%

på fastnet telefonsamtaler

Sendes din telefax

Gives gode råd

Gives skammelig behandling

Er der periodevis så tralvt, at der er

ventetid på reparationer såvel som telefonopkald

Trods dette mange kunder og tilfreds indehaver

– nemlig ham Finn

Tak til de kunder der har udvist

stor tålmodighed i min ferie

Eventuel ventetid i butikken kan udfyldes med nydelse af et

bolche, mens du tænker positive tanker om

dine medmennesker

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

VB 86 · 39 65 34 34
– ind imellem
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Kig forbi SuperBrugsen i Vangede Bygade og få samtidigt et
gratis OK Benzinkort – helt uden renter og gebyrer. Medbring
billedlegitimation i form af Dankort (med billede), pas eller
kørekort samt sygesikringsbevis med din nuværende adresse,
så får du kortet på stedet.

Fredag d.3/9 kl.14-18 og lørdag d.4/9 kl.10-14

kan du deltage i konkurrencen om 1 stk.el-bil.

Vinderen trækkes og offentliggøres i

SuperBrugsen lørdag d.4/9 kl.14.00.

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38

Biblioteket Vangede Bygade 45
Et voksen arrangement
I efteråret sætter bibliotekerne i
Gentofte atter fokus på læseglæ-
den og inviterer alle “læselystne”
til en række arrangementer, hvor
bibliotekarerne i en hyggelig og
uhøjtidelig atmosfære vil fortæl-
le om et udvalg af egne favoritter.

Mød op til et spændende ar-
rangement og tag din veninde,
din mand, din mor eller din mo-
ster med… Tilmelding sker ved
henvendelse til det enkelte bibli-
otek.

Bogcaféerne er gratis og af-
holdes:

Vangede Bibliotek 39 65 38 47
onsdag d. 17. nov., kl.19.30

Dyssegård Biblio, 39 65 58 90
onsdag d. 1. dec., kl. 19.30
2 børnearrangementer
Teatret Trekanten: Byen hvor
husene bytter plads. En morgen
havde et hus i Vestergade byttet
plads med et hus i Østergade.
Det kan jo slet ikke lade sig gøre
uden lastbiler og kraner – og al-
ligevel – det skete på en helt an-
den måde! For 2-5 årige.
Lør. d. 9. oktober 2004,
kl. 15. (Fri entré)

Gyser-ansigtsmaling til Hal-
loween. Kom hen på Vangede
Bibliotek og få lavet noget rig-
tigt “klamt”: skudhuller, vam-
pyrbid eller sår, som I kan bruge
til Halloween. Der er også mu-
lighed for at se og røre ved ægte
film-rekvisitter som afhuggede
arme og ben.
Lør. d. 30. oktober 2004,
kl. 11-14. (Fri entré)
Internetkursus
Vangede bibliotek vil i efteråret
tilbyde grundlæggende Inter-
net-kurser.
Internet for begyndere
Du skal kunne bruge mus og
kende en browser.

Onsd. 27.10. kl. 9.00-10.30
Torsd. 28.10. kl.18.00-19.30

E-mail niveau 1 – få en elektronisk
postkasse og lær at sende mails.

Grundlæggende kursus i elek-
tronisk post/e-mail.

Kræver ikke stort kendskab til
Internettet, men man skal kunne
bruge mus og kende en browser.

Fredag den 29.10. kl. 9-10.30
Fri adgang for alle, men kræ-

ver tilmelding på filialbiblio-
teket eller på tlf. 39 65 38 47

Lad os mødes i mørket
Antallet af publikum i biogra-
ferne stiger. Denne sommer har
mange store film samt det dårli-
ge vejr haft en gunstig indflydel-
se på besøget. Folks biograflyst
spreder sig. Det er efterhånden
ganske normalt, at man visse da-
ge foretrækker de store biograf-
komplekser med mange sale,
mens man andre dage nyder glæ-
den ved den stærkt profileret bio-
graf med de atmosfærefyldte
omgivelser.

Gentofte Kino er – ligesom så
mange andre biografer – en fø-
lelsesgenerator. Hver aften 360
dage om året kommer folk for at
blive inspireret eller i det mind-
ste underholdt.

Gentofte Kino har valgt af fo-
kusere på blivende værdier. Høj
kvalitet og service til særdeles
rimelige priser. En biografople-
velse der hele tiden er i udvik-
lingen og prøver at imødekom-
me hvad publikum ønsker for at
oplevelserne til fulde kan indfri
forventningerne.

I løbet af dette forår har Gentofte
Kino haft 2 digitale film på reper-
toiret, så den nye tekniske udvik-

ling indenfor fremvisning er for
længst indført. Lars von Triers
BREAKING THE WAVES blev
vist de første gange i digital kopi.
Det væsentlige er, hvilken kunst,
der kan opleves, og her vil den nye
teknik give muligheder for, at bio-
graferne kan tilbyde et større ud-
bud i fremtiden end nu, hvor de
fleste biografer stadig benytter sig
af 35 mm film.

Det er Gentofte Kinos mål at
fortsætte forbedringen af de fil-
miske kvaliteter, således at pub-
likumsmængden vil fortsætte
med at stige og tilliden til reper-
toiret også til stadighed styrkes.

Filmkunst har i virkeligheden
ingen alder, og der er til stadighed
en række film som desværre ikke
i tilstrækkelig grad er i stand til at
tiltrække et publikum. Disse film
er ofte oversete uden grund, og
Gentofte Kino vil fortsætte med
at arbejde hårdt for, at disse skøn-
ne og indholdsrige kvalitetsfilm
vil få et fortjent publikum. Vi hå-
ber at se rigtig mange til de frem-
tidige vintermåneders skønne
kulturoplevelser på Gentofte Ki-
nos store lærred.
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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-tirsdag 9.30-17.30
onsdag lukket
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-fredag 15.00-22.00
Lør-, søn- og hel.d. 13.00-22.00
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 9.30-18.00
lørdag 9.00-15.00
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
OBS (onsdag-torsdag 9.00-17.00 kun Anette)
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.

gratis

Brich & Wørmer

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 - september 2004


