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Kamp om pladsen
Dan Turèll’s plads skal ligge i
Vangede. Der har i flere år været arbejdet på at få etableret en
“Dan Turèll plads” i Vangede,
og vi er mange, der mener, at
det er det mest passende sted at
hylde Dans forfatterskab, for
selvom at Dan boede sit voksne
liv på Vesterbro, så var hans
hjerte stadig i Vangede, og
grunden til at han kunne finde
sig tilpas på Vesterbro, har nok
været hans baggrund fra Vangede. For livet i Vangede i
Dans ungdomsår har været meget lig det samfund, der var på
Vesterbro. Med tanke på “Dan
Turèll” samlingen på Vangede
bibliotek og den kommende
skulptur, er det oplagt at pladsen skal være i Vangede.
Gentoftes borgmester Hans
Toft har løbende været underrettet om planerne for en skulptur og ønsket om en plads for
“Dan Turèll” i Vangede, han har
derfor for flere år siden gennem
det storkøbenhavnske samarbejde sikret, at en Dan Turèll
plads kun kan ligge i Gentofte
Kommune og dér i Vangede.
Så nu mangler vi at finde ud
af, hvor i Vangede pladsen og
skulpturen skal placeres, men
måske må vi afvente forskønnelsesplanerne for bygaden, sådan at pladsen og skulpturen
kan komme til at indgå som en
smuk helhed i bybilledet.
Kommunen har givet løfte om,
at man vil afgive en plads til formålet, men at man ikke vil love
hvor, før der er lagt en plan for
forskønnelse af bygaden. Da det
er planen at kommunens arkitekter i nær fremtid kommer
med forslag til forskønnelse af
alle kommunens bystrøg virker
det fornuftigt at udsætte
beslutningen om placeringen af
skulpturen, så vi kan få den
passet ind i det nye gademiljø.
Men kommunens opbakning
må betyde at arbejdsgruppen
bag idéen med skulpturen kan
komme videre med at skaffe de
nødvendige midler.
Vi ser frem til en smuk og indbydende bygade med plads til
skulpturel hyldets til Vangedes
digter “Dan Tureel”.
Glædelig Jul og godt nytår
Allan Andersen

10 års avis-jubilæum

Husk
Julevandring
Søndag 19. dec.
kl. 11-13

Husk
Juletræstænding
Fredag 26. nov.
kl. 16.30
Læs denne gang om
Hennings tur · Vangede kro – før og nu
10 år med Vangede Avis · Nymosen
Turèlls skrivemaskine · Julemarkeder
og meget mere

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
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Journalist:
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Annoncekonsulent:
Peter Bech Andersen
Redaktør:
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Deadlinie til forårets avis er den 15. januar 2005
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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.

Vi smider for mange gode
møbler væk!

Vi besøgte Kontorlageret for at
høre noget om, hvor mange private kunder, der vælger brugte
kontormøbler og hvor de får
møblerne fra. Hr. Michael
Roepstorff fortalte, at de har
mange private kunder, som benytter muligheden for at få kvalitetsmøbler til lavpris.
Kontormøbelbranchen er inde i
en periode, hvor mange gode
møbler bliver skiftet ud med nye.
Hos kontorlageret på Nybrovej
har man tidligere gjort som de
fleste i branchen; afleverede alt
for gode møbler til forbrændingen – det blev de trætte af. Så nu
har de suppleret forretningen
med gode brugte kontormøbler
og de har fået en god erfaring
med, hvilke typer møbler kunderne interesserede sig for –
helst god kvalitet til en fornuftig
pris.

De er hele tiden på udkik efter
gode kvalitetsmøbler også fra
fabrikkernes restpartier. I udstillingen kan man se masseproduceret møbler, men også enkelte af de danske møbelklassikere kan findes på lageret.
Besøg butikken, Nybrovej 87
ind gennem porten, hvor personalet vil hjælpe dig med at gøre
det rigtige valg af kontormøbler.

Summerbird i Skjold Burne
I stedet for vaniljeis og citronfromage skulle du prøve at give
dine gæster en anderledes dessertoplevelse.
En dessert som giver fantasien
frit spil og som kun kræver et
minimum af forberedelse.
Summerbirds tempering machine er en original chokoladefondue, hvor hver gæst kan dyppe frugter, bær, nødder, marcipan eller andet i sin yndlings-

Nyhed

Anja og Willy Arpe

Ældrehjælpen tilbyder:

KLINISK TANDTEKNIKER

Alt fra rengøring til
tøjvask samt
massage i eget
hjem.
Ring og få en snak
Hilsen
L.S.Ældrehjælp

Ordrupvej 86
2920 Charlottenlund
39 90 64 50
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Butikker bag stillads

Hjælp til ældre

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

23 80 26 11

chokolade. Kun fantasien sætter
grænser.
Kom ned i Skjold Burne d. 26
og 27 november og bliv forført
af Summerbirds nyeste tiltag.

Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen

Lisbeth Sørensen har startet eget
firma, L.S. Ældrehjælp. Hun er
uddannet social- og sundhedshjælper, har været ansat i hjemmeplejen både som udekørende
samt på plejehjem. Lisbeth kan
tilbyde rengøring, tøj- og gardinvask, indkøb, hvor du selv
har mulighed for at tage med.
Lisbeth træder også gerne til
vedrørende de små ting, som en
hjemmehjælper ikke har tid til,
f.eks. at sy en knap i frakken
m.m.
Lisbeth er desuden uddannet
massør, hun yder massage i eget
hjem til ældre, der har behov for
det. Har du brug for en hånd så
ring, Lisbeth kommer så snart
hun kan. Lisbeth kan træffes på:
Tlf. 23 80 26 11.

Der skal bygges 2 lejligheder
oven på bygningen Vangede Bygade 77, vi glæder os til at byde
nye borger velkomne til Vangede, men desværre bliver butikkerne gemt bag stilladser – meget uheldigt her op til
julehandlen. Men selvfølgelig
har Vangede Apoteksudsalg,
Skjold Burne, Blomsten og Bien
og Vangede Pizza stadig åben og
Vangede Avis vil hermed opfordre alle til at bruge butikkerne
selv om det i en periode kan være lidt vanskeligt at komme ind i
butikkerne. Vær med til at sikre
at de ikke mister omsætning
p.gr.a. ombygningen.
Det samme gælder Danni sko og
Torps Glarmesterbutik som også vil være gemt bag stilladser
til efter jul

Den eneste virkelig død er den,
du dør hver dag, ved at du ikke lever

Jul iVangede
Fredag 26. nov.
kl. 16.30
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Juletræstænding

Vi mødes foran SuperBrugsen, her vil Børnekoret fra Tjørnegårdsskolen
underholde med nogle af julens sange og synge med på de omdelte
julesange. Jacob Rønnow vil i fællesskab med de fremmødte frembringe
en stemning, som vil få lysene til at glimte i vores bygade.
Julemanden vil hilse på børnene i Vangede og dele ud af godterne.

Søndag 19. dec.
kl. 11 - 13

Julevandring

Turen tager ca 1-1½ time. Vi starter i Charlotteklubben, herfra går
vi til Matas, og videre til Spejderne ved Kirken. Så en lille tur
gennem Nymosen til vi møder Ejler (ved fugletavlen, der ligger ved
stien mod fodboldbanerne), en tur over i den gamle Mosegårdsskole,
hvor der stemples i Idéhuset, derefter kan vi varme os med gløgg og
æbleskiver i DUI’s hytte. Efter en tur over Vangede Batteri, ad
Stolbergsvej og Stolpegårdsvej over på den anden side af Vangedevej
til Diligencen, skal du bare i mål foran Café la Vie. Turen afsluttes
senest kl. 13 med at lægge stempelkortet i kassen ved Café la Vie.

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

Vi samles kl. 13.15
... foran Café la Vie hvor Julemanden trækker lod blandt de
afleverede vandrekort – Husk legitimation.

Vi mødes i

Café La Vie
Til fødselsdage, private fester, møder m.m.
har vi også gode tilbud
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

Mange af butikkerne har specielle
tilbud i dagens anledning, vi har
nået at få tilbudene fra nedenstående
butikker, men gå rundt og se hvad
der tilbydes
Tilbudene gælder kun søndag den 19. december

Smagsprøve på portvin
hos Skjold Burne
Hos Super Brugsen i Vangede kan
børn, der har gennemført ruten
hente en godtepose.
Kuponer udleveres når I
afleverer vandrekortet
Hos Lisbeth R
er der tilbud på Lysgaard

-20%
Grønkålen
0,Spændende julekurve med 10
specielle varer til julehygge 200,-

Vi er i julehumør med mange
gode tilbud .F.eks.
25,· Hjemmelavet risalamande
35,· Gløgg m. 3 æbleskiver
· Lasagne med flute &salat kun 40,40,· Stor flæskestegssandwich
30,· Stor juleøl
· Frit valg på alle
kun 35,frokostplatter
(spar op til 24,-)
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Ældre hjælper Ældre
Sæsonen 2004-2005 er i fuldt
sving, men der er plads til et
par stykker mere.
Går du rundt og føler, du har
tid i overskud – eller har du
bare lyst til at møde nogle andre mennesker – nogle der deler dine interesser – eller blot
er åbne for en god snak over
en kop kaffe, ja så har du muligheder i vores IDE-HUS på
Stolpehøj 150, hvor der er
åbent alle hverdage kl. 10-14.
Vi er, som navnet siger det,
ældre – vi er pensionister, og
vi er både kvinder og mænd.
Vi samles om at eksperimentere med film, video, edb,
træ- og metalsløjd, og vi har
en gruppe, der går ture med
gangstave en gang om ugen.
Vi driver også en besøgstjeneste og en telefonkontakt,
hvorfra man går ud eller ringer til personer, der har meldt
sig som brugere.
Vi kan træffes på 39 40 05
60.
Med venlig hilsen
Poul Glahn/ Elsie Petersen

Din lokale

Sportsforretning
Vi har julegaven til den
sportsinteresserede
· Regntøj fra 299,· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Indendørssko til:
Badminton, håndbold, fodbold

· Huer, pandebånd, skihandsker
· Skidragter, vindjakker
· Fleecetrøjer
... plus mange gode tilbud

Vores speciale er løb:

Min bank hedder Torben
Bankerne bliver stadig større,
men den lokale filial skal fungere som den gamle lokalbank. Det
er udfordringer Danske Bank i
Vangede er opmærksom på.
Et mindre selskab af Vangede-rødder sad og fik sig en stille
pilsner i den nys overståede hedebølge. Snakken gik om alt.
Fodbold, OL og til sidst om penge. Hvilken bank man havde,
hvad de kunne gøre for en. Og
så var det, at en ganske ung gut
stilfærdigt sagde, at han var sgu
ligeglad, hvad der stod på facaden, for – “Min bank hedder
Torben”.
Og måske rammer bemærkningen præcis den følelse, vi
har af vores bank. Den skal kunne tilbyde alt. Og der skal være
en person, vi har tillid til.

Skal vide alt
Henrik Dyreborg er leder af
Danske Bank i Vangede, og han
er udmærket klar over, de mangfoldige krav, der stilles til en
moderne og lokal bank.
- Vi skal vide, hvad der foregår
i hver en afkrog af verden. Om
det er aktier i den kinesiske in-

DERES
LOKALE
RENSERI

Alt i fineste rens & pres

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

Kvantumrabat

20%

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

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

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

Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14
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Bemærk ekstra service
Færdigrens & pres fra dag til dag

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

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

dustri eller hvilken
type lån, man skal
vælge til sommerhuset.

Kundernes krav
udvikler
Henrik Dyreborg – og din heder Henrik, Ole, Araya, Lene, Finn,
synes, det gør det Bodil, Poul eller Frank
utroligt spændende,
at man skal favne så
vidt. Og at man både er den glo- efter min mening, de bedste ITsystemer i Danske Bank. Vi har
bale og den lokale bank.
- Vi møder alle slags menne- et fint samarbejde med Realkresker og alle tænkelige proble- dit Danmark og boligkæden
mer i løbet af en arbejdsdag, og Home. En god og velfungerendet gør, at vi udvikler os hele ti- de netbank. Vi har en erhvervsafdeling, hvor de lokale erden, siger Henrik Dyreborg.
hvervsdrivende kan få gode råd,
Hvad er det så de kan?
og hvor vi sammen kan finde
- Alt, siger Henrik Dyreborg
den rigtige løsning, og vi har
med en selvsikkerhed, der kan
virke provokerende eller tillid- unge medarbejdere, der taler de
vækkende alt efter tempera- unge kunders sprog, og personligt kender til de mange spørgsment.
mål, der melder sig, når man
- Vi har dygtige og engagerede
skal ud og stå på egne ben. Det
medarbejdere, som gør alt for at
sætte sig i den enkelte kundes kan være alt, fra køb af lejlighed
sted. Forstå tankegangen og fin- til etablering af betalingsserde ud af, hvad det enkelte men- vice. Vi gør en dyd ud af at kenneske har brug for. Der er jo ik- de vores kunder, og ikke mindst,
ke sådan en facitliste, der passer at kunderne kender os, siger
til alle mennesker. Og så har vi, Henrik Dyreborg.
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Charlotteklubben

Din lokale pensionistklub
Vangede Bygade 55
tlf. 39 68 03 41
Medlemsskab koster 140 kr.
om året (fra man melder sig ind).
Gymnastik koster 90 kr. ekstra
hvert halve år
Medlemsskab + biograf koster
140 kr. (11 film) hvert halve år
Aktivitetsoversigt for resten af
2004 og planlagte i foråret 2005

Aktive borgere

• Julefrokost i Vangede Kirke.
• Juletur til Tisvilde højskole.
• 3 arrangementer i Vangede Gentofte Kommune har i efterKirke
• En forårstur
• En tulipantur (6 dage) til Holland
• Gymnastik hver tirsdag
• Spiller whist hver mandag
• Bridge hver tirsdag og fredag
• Hyggesnak/hobby hver torsdag
• Frimærker og biograf hver
onsdag
I biografen skal vi efter jul se:
Rembrandt, Lost in translation,
Et smukt sind, Frida, It’s all
about love, Når du mindst venter, Drengene fra Skt. Judes, Forbrydelse, The human Stain, Meet the Parents og White Oleander.
Besøg os og hør lidt om klubben
og få et mere udførligt program.

året udgivet 2 hæfter som giver
en utrolig god oversigt over
klubber, foreninger m.v. hvor
man kan engagere sig både til
glæde for kroppen og psyken.
Det ene hæfte dækker et bredt
tilbud af klubber og foreninger i
kommunen og det andet hæfte
er målrettet til seniorer over 55
år. Hæfterne kan hentes på bib-

lioteket og i kommuneservice
på rådhuset.
En aktivitet, der ikke nåede at
komme med, er Gentofte
Idræts-venner, der holder til på
Gentofte Stadion og dyrker fri
idræt med løb, spring og kast.
Vennerne har startet et hold
med social stavgang - motionen
med de store armbevægelser det foregår i Bernstorffsparken
foran slottet, hver mandag kl.
16. Tilmelding ikke nødvendig,
medbring selv stave, prisen er
frivillig, men foreningen bliver
glad for et tilskud f.eks. 10,Efter motionsgangen er der
mulighed for, at købe en forfriskning i Svenske Villaen.
Evt. spørgsmål kan besvares
af Leif Helsted, Vadbro 90,
2860 Søborg,
telefon 39 67 01 22.

Den eneste måde at kunne forudsige fremtiden på, er ved at kunne skabe den.
(Hoffer)

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

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

Anne

Katja

Mere end bare
en klipning
man - tirs
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

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

-----------

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

Kvaliteten
i
højsædet
KONTAKTEN

NM

Forkæl
dig selv

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

Alle former for gulvbehandling udføres for
boligselskaber, ejendomme
og private
Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne
med andre håndværkere

Mesterlodden 30
Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og
rydder selvfølgelig op
efter os

Skal boligen sælges, så tal med os!!
Vi laver en gratis og realistisk salgsvurdering af netop din bolig og
sørger for en seriøs og sober rådgivning.
“Vi koster kun en kop kaffe når vi kigger forbi.”
Med venlig hilsen
Kristian Ørtoft Geisler
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Din personlige og lokale ejendomsmægler
Gentofte Tlf. 39 40 80 90

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

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60
Fax 39 68 00 60
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Vangede Kro – før og nu
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i lokalhistorisk Forening
gaden var omtrent, hvor Char- videre måtte: “holde eet Kroe elDe ældste kroer
Der har været krohold i Vangede lotteklubben nu ligger imellem ler Værtshuus og de Reisende sai mere end 300 år. Det ved vi, de to gårde, der blev flyttet ud avel som andre med tilhørende
fordi kilderne fortæller os det. på bymarken og som senere fik Logementer samt Spiise- og
Af Vartovs Klosters Jordebog navnene Holmegård og Elle- Drikke-Vahre, til Nødtørftighed
og for en billig Betaling, sammefremgår det, at der i hvert fald gård.
Allerede i 1709 overgik bevil- stæds betiene, med de Vilkaar, at
har været en slags kro i 1651.
Den er nok forsvundet i forbin- lingen til slotsforvalter Niels hand sig ingenlunde understaaer
delse med Svenskekrigene Thøgersen fra Jægersborg slot der ved Strædet at brøgge Øll el1657-60, hvor Vangede landsby (hvis hovedbygning i Rosen- ler brænde Brændeviin, men skal
borgstil eksisterede til 1761), værer forbunden, de falholdende
næsten blev lagt øde.
Der blev bygget en regulær idet H.H.Jacobsen blev konge- Vahre udi Vores Kongl. Residentz
kro i 1665 med Heinrich Jacob- lig skovrider i Kronborg amt. Stad Kiøbenhafn at tilhandle og
sen som krovært. Han blev af- Niels Thøgersen har næppe pas- desforuden at svare til vores
løst i 1677 af Vangedes smed set kroen selv, men drevet den Cassa Fiire Rigsdaler aarlig AfSalomon Nielsen, der igen blev ved forpagterhjælp. Ved hans gift I det øvrige haver hand dette
afløst af garder Claus Hein- død blev kroen overtaget af Pe- Kroe udi forsvarlig Stand at vedrichsen, der oplevede krobran- ter Christiansen, der i samtiden ligeholde, og sig dermed udi alle
den i 1692. Efter genopbygnin- blev anset for “Erlig og Velag- Maader efter Loven samt de om
gen i 1694 overtog jagtbetjent tet”. Ikke desto mindre blev Kroehold på Landet allerede udHans Heinrich Jacobsen kroen, kroen nedlagt efter få år.
gangne, eller herefter udgivende
og i 1706 fik han bevilling til at Vangede kro genopstår
Forordninger at rette og forholudskænke brændevin og øl. Det Som en anden Fugl Føniks gen- de, saa at Kroet icke til Fylderie
foregik fra et mindre hus på By- opstod Vangede kro igen i 1750, og Tiids Spilde for Bonden eller
gaden, som han havde købt og idet en tidligere husar, den un- andre, vorder misbrugt, saafremt
udvidet. Beliggenheden på By- garskfødte Christian Fürst indtil dette Privilegium icke ellers derved skal være forbrudt og aldeeles ophævet”. Ja, så enkelt kan
det siges i datidens kancellistil!
Fürst fik sin bevilling forlænget i
1767, han fik skøde på sin ejendom i 1781, men nye vinde blæste ind over det lille sanfund,
Fürst måtte lukke sin kro i 1785,
der har åbenbart været “Fylderie
og Tiids spilde for Bonden” på
kroen.

Reformer i samtiden

Der findes naturligvis ingen billeder af den ældste Vangede kro. Billedet
er fra Bygaden med byens ældste hus.

Landboreformerne, der var sat i
værk efter ønske fra greverne
Bernstorff fra 1765, medførte, at
nye skarpe vinde blæste hen over
det lille landbosamfund. Især
A.P. Bernstorff havde blik for

Udsnit af forsiden på Dan Turèlls
“Vangede billeder”. Vangede Kro,
som den så ud på forsiden Gyldendal 1975

bøndernes tarv i samtiden ligesom Ludvig Holberg (16841754). Når man læser om datidens krohold, er det svært at undgå at få “Jeppe på Bjerget” på
nethinden: Den fremtidsløse,
forslidte bonde, der søger trøst i
brændevinens glæder. Men hvorfor drikker Jeppe? A.P.Bernstorff
så rigtigt, da han gjorde bønderne til fribårne selvejere, og for
ham var det et af midlerne netop
at lukke kroerne i sognet. Om der
så har været smugkroer som Jacob Skomagers med hjemmebrænding, fortæller historien ikke noget om.
Det forlyder, at da Vangedebeboerne klagede over kroens
nedlæggelse til greve A. P.

Den nedlagte “Vangede Kro” på
Mosegårdsvej 12-14. Foto fra okt.
2004. Der findes ikke gamle billeder af denne lidt uprætentiøse
bygning på lokalhistorisk arkiv.
Ligger nogen af læserne mon inde
med billeder? Avisen vil være taknemmelig for at modtage respons.

i Vangede

Kvalitetsrens udføres
· Ruskind og pelse
· Kilorens
· Gardinrensning
· Alm. rens
· Skjortevask · Pelsopbevaring
Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22
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klip & krøl
for ham og
hende
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Diligencen og Vangede

Før Diligencen åbnede på Vangedevej (nu Brogårdsvej) var her en bager. Foto fra 1957 mod Lyngbyvej og Broparken. Hvor er alle bilerne
henne? I dag er der en svingebane med kø til Ikea-Gentofte. Foto lånt af
Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte.

Bernstorff, replicerede han:
“Åh, ingen besøger Vangede for
Vangedes Skyld – og hvem rejser gennem Vangede?” På moderne dansk kan man sige at
Vangede er et “hul i jorden”,
men rigtigt er det måske, at trafikken til Nordsjælland gik ad
den nye Kongevej, og at Vangede Kilde fik mindre besøg end
tidligere. I hvert fald fik de ikke
positivt svar på deres andragende og fik ikke genåbnet kroen.

Vangede Kro på
Mosegårdsvej
På adressen Mosegårdsvej 1214 åbnedes i 1936 en forsam-

Dagligliv på Diligensen. Skrædder
Ib med det røde halstørklæde færdedes i sin tid også på den gamle
Vangede Kro. Foto fra april 1987.

lingsbygning, der i 1939 blev
ombygget til Vangede Kro. I
Vangede Billeder skriver Dan
Turèll: “det ofte gik rigtigt hedt
til derinde” og “man kunne se de
fedeste Western-slagsmål mellem fulde Vangede-cowboys”
eller man kunne “høre larm og
skænderier inde fra slyngelstuen
og se folk blive sparket ud ad døren og risikikere af få flasker i
hovedet i en styrtregn af glasskår fra vinduerne”. Han kalder
ovenikøbet kroen for “Vangede
Ambassadeur”, hvor slagsmål,
dans på billardbordet og smadret inventar hørte til dagens uorden. Det må have været et spændende sted.
Frem til 1959 eksisterede denne kro med mange forskellige
ejere, indtil økonomien gjorde,
at det ikke mere var lønsomt at
drive kro på denne adresse.
Køkkenet eksisterede i nogle år
videre som et Diner Transportable, mens lokalerne omdøbtes
til “Villabyernes Selskabslokaler”, det gamle navn var ikke
længere fint nok.

Med Dan Turèll kan vi trække
linjerne op til nutiden. Han skriver i Vangede Billeder på side
128: “og først sidste år (1972)
er der igen åbnet et værtshus i
Vangede - det første siden den
legendariske Vangede kro med
slagsmålene og kaninudstillingen. Og den nye Vangede-kro
ligger
på
Bygaden
(nu
Brogårdsvej) og hedder “Diligencen” og er i cow-boy-stil
med råt tilhuggede bjælker og
svingdøre og små kamre som
har navne... og barstole som er
ridesadler og store fotostater på
vægene med billeder af “Hængningen af Black Jack” og “Wyatt
Earp i revolverkamp i Dodge
City Saloon’en”.
Og Vangede har budt Diligencen velkommen og kalder den til
daglig “Dili”, og torsdag og
fredag aften samt i week-end’en
er fortorvet udenfor tæt fyldt af
motorcykler, og indenfor er alle
rødderne og pigerne. Og dèr
ved vinduet i “Doc Halliday”,
der sidder nu Vangedes gamle

Sådan ser Diligencen ud i okt. 2004. Klientellet og skiltning har ændret
sig gennem de senere år.

Mexicanske retter
& italiensk pizza

Hver søndag
fra kl. 13.00
2 stk. steg m/rugbrød og surt

kr. 25,-

mænd i ridesadlerne og drikker
deres portere til Elvis Presleysange, mens de stirrer ud ad
vinduet på Vangede Bygade der
var græsmark da de var unge...”
Diligencen lever fortsat, selvom inventaret er udskiftet flere
gange senere og klientellet har
ændret sig på de over 30 år, der
er gået siden, vi så det gennem
den Dan Turèllske optik. Motorcyklisterne har fundet andre
steder hen, og de fleste, der kan
huske Vangedes græsmarker, er
under mulde. Hvis man havde
bevaret den oprindelige “rodeo-stil”, havde stedet været retro, men det har i en periode været helt umoderne. Men Diligencen har åbenbart været levedygtig, for nogle er den blevet et
kultsted, og den er i hvert fald:
Vangedes kro.
Men udover værtshuset har
Vangede også fået sit lod og andel i det tidstypiske caféliv. På
biblioteket er der fornyligt åbnet “Café La Vie”, det havde
Bernstorff trods alt ikke regnet
med!

Brogårdsvej 100
Tlf. 39 65 09 65
Fax 39 65 50 50
Se menukort på
www.mexico100.dk

Tlf.: 39 68 01 78

Større selskaber ud af huset

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

Åbent: Mand-fred 15-22
lør-, søn- & helligd 13-22

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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Nymosen – Vangedes grønne oase
Grågås: meget vellykket ynglesæson igen i år (25-30 igennem). Det bliver rigtig sjovt næste forår på GVI’s græsarealer.
Mon ikke rekorden på ca. 90 bliver slået??? Iøvrigt ses enkelte
eksemplarer i området her sent
på efteråret – måske før de drager sydpå.
Lille lappedykker: de er blevet
mere almindelige og meget mere synlige og hørlige. Fik et par
unger igennem. Også nogle af
dem kan iagttages stadigvæk
nær sivkanterne.
Der har været mistanke om at der ikke var bundplanter nok og at det var
derfor ungerne dødede, men nu mener man at det er fordi der er for
mange igler i mosen, så ungerne dør af blodmangel.

Efteråret er her. Klart koldere
nu, mere blæsende og fugtigt –
og med en mere trist og tung atmosfære, når man går den daglige rundtur. Selv fuglene er blevet mere indadvendte og tavse.
Men ellers...:
Bænkene er på plads nu og
ifølge pålidelig kilde skulle de
manglende, men helt nødvendige affaldskurve også indfinde
sig snarest. Tak for hjælpen! (Vi
håber samtidigt, at mængden af
slikpapir, dåser, brødposer, servietter, ... vil mindskes, fordi
muligheden for at komme af
med det ”ubrugelige materiale”
er til stede.)
Fugletavlerne bruges flittigt.
Og mon ikke man skulle arbejde på at få en tavle op med vellignende tegninger af områdets
faste og gæstende småfugle.
Der er jo ofte gærdesmutte, blå-

mejse, musvit, grønirisk, rødhals, stor flagspætte, sjagger, ...
Ind imellem også dompap, silkehale, munk, ...
Knopsvane: Mosens nye par
fik udklækket unger, men desværre gik alle som en til igen.
Deprimerende at følge med i og
kunne forudse – og ikke kunne
gøre noget. Hvorfor dør de
egentligt? Vi har haft på fornemmelsen, at der er alt for få
vandplanter til rådighed for
dem.
Men en ny forklaring er dukket op. Nemlig at iglerne i mosen er blevet for store (mangel
på rovfisk), og at de sætter sig
på svaneungerne. En af ungerne
havde 12 siddende på sig!
Grunden til, at der muligvis er
mangel på lidt større og store
fisk, er 2 perioder med iltsvind
inden for de sidste 3-4 år. Der lå
mange døde fisk i de dage.

Gæster i øjeblikket:
Skeand, krikand, ... (hvor er stor
skallesluger henne?)
Silkehaler.

Forslag til vedligeholdelse/forbedring af Nymosen:

• øget vanddybde så fiskebestanden kan udvikles

kunsthåndværk
Gentofte Håndarbejdsværksted
Teglgårdsvej 21 A
2920 Charlottenlund
39 64 29 33
Nummer 41 · november 2004

nogle af områderne, fx øerne,
så søen ikke fyldes med visne
blade, grene og væltede træer,
...
• en eller anden form for forbedring af vandplanternes
vækst, sikker iltning ...
• et øget tilsyn og opsyn med
mosen i al almindelighed, så
de mærkelige efterladenskaber såsom seng, knallert, indkøbsvogne, ... kan fjernes hurtigere
• og hvad med en såkaldt ”Naturvejleder,” så skolefaget
”Natur og Teknik” blev lidt
mere virkeligt ... og jeg mener
i disse H.C. Andersen – tider,
ville ”Nattergalen” få en naturlig ekstra dimension, hvis
man havde hørt den en gang
om foråret. Nede i mosen.
God vinter Ejler

En gås fulgte efter børnehavebørn på tur hele vejen rundt i Nymosen,
men blev nervøs da fotografen kom for tæt på.

Julestue 2004
Salg af

• fældning af store træer på

Klinik for fodterapi

Julecafé med
kaffe og
hjemmebagte
småkager

Tirsdag 30. nov.
Onsdag 1. dec.
Torsdag 2. dec.
alle dage fra kl. 10-19

v/Stine Lund Mortensen
og Tina Jørgensen

Vangedevej 129
39 68 09 13

Dit velvære
starter med
fødderne
Også hjemmebehandling
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Lene (“Hvalborg”) in memoriam
Vangedemænd i bedstefaderalderen husker Lene som en af
Vangedes dejligste og mest eftertragtede unge piger, som der
blev sukket meget efter. Hun
blev en afholdt og medfølende
hjemmehjælper, men måtte opgive jobbet for på fuld tid at
passe en syg mor og moster
uden at få en krone fra kommunen. Derfor var der ikke tid til
en videregående uddannelse,
som hun ellers ønskede, men da
hun fik sin frihed, blev hun i en
moden alder “indfanget” af
“Hvalen” Bent, der også var opvokset i Vangede. Derfor var
det nærliggende, at hun blev
kaldt “Hvalinden” eller “Hvalborg”, og det accepterede hun uden at blinke.
De to passede godt sammen, og “Hvalen” introducerede Lene
i Cykel-Finns “Kulturcenter” på Bygaden, hvor hun blev en
kærkommen gæst og ivrig deltager i diskussionerne. Her havde
hun altid forfriskende anderledes synspunkter og spørgsmål,
som det ikke altid var lige let at besvare på stedet.
Tankerne går til Hvalborgs mand, der alt for tidligt har lidt et
uerstatteligt tab, men også i Kulturcentret vil savnet være stærkt.
Æret være Lenes minde.
Heino Døygaard

Gentofte Familierådgivning

Åben, anonym
rådgivning for
børnefamilier
Reparationsarbejde
Billedindramning
Spejle i alle mål
Fotorammer
Gaveartikler
Engle og feer

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

Telefonisk og personlig
henvendelse:
mandag kl. 17-19
tirsdag kl. 14-16
Telefonisk henvendelse:
torsdag kl. 9-11
Al henvendelse er gratis
Ordruphøjvej 1
Tlf. 39 64 00 99

Køb/bestil billetter
på nettet
w w w. g e n t o f t e k i n o . d k

Film kan ses i din lokale biograf
Blandt de næste måneders visuelle herligheder kan vi bl.a. fremhæve:
De utrolige, Familien Gregersen, Ocean twelve, Polar ekspressen,
Kandidaten fra Manchuriet, Phantom of the opera, Et dristigt kys,
En lang forlovelse, Store planer, Fakiren fra Bilbao
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.

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

Gentofte Kinos repertoire i vinter
En forrygende filmsæson med
et stort udbud af danske og
udenlandske film. Indenfor ganske få uger kan Gentofte Kino
tilbyde et dejligt bekendtskab
med nedenstående:
DE UTROLIGE er en pragtfuld tegnefilm, hvor handlingen
foregår i en fantastisk supermand-familie.
FAMILIEN GREGERSEN, er
en længe ventet dansk helaftensfilm baseret på Christian
Kampmann forrygende romaner. En perlerække af store danske skuespillere medvirker.
OCEAN TWELVE er opfølgeren til Oceans Eleven med
George Clooney, Julia Roberts,
Brad Pitt m.fl. på rollelisten.
POLAR EKSPRESSEN er et
vidunderligt vintereventyr for
alle aldre.
PHANTOM OF THE OPERA
er Lloyd Webbers musical på
hvidt lærred. Er indtil nu set af
mere end 70 mill. mennesker.
EN LANG FORLOVELSE er
skabt af instruktøren Jean-Pierre Jeunet og med den skønne
hovedrolleindehaver
Audrey

Tautou kommer en anderledes
kærlighedshistorie.
STORE PLANER handler om
Willy, som for længst er holdt
op med at tælle sine ophold i
brummen, men indeni banker
drømmen om at blive rigtig
rockmusiker og et værdigt forbillede for sin 8-årige søn.
ET DRISTIGT KYS er den
fremragende engelske instruktør Ken Loachs nyeste film med
menneskeklogskab og varme i
højsædet.
FAKIREN FRA BILBAO
Tvillingerne Emma og Tom
flytter ind i et gammelt spøgelseshus, der gemmer på en værdifuld hemmelighed, en kostbar
kæmpe-diamant, som to farlige
forbrydere for enhver pris vil
have tilbage. Tvillingerne får
pludselig hjælp fra et venligt
spøgelse, som har været spærret
inde i en kuglepen i et halvt århundrede.
I december og i julehøjtiden
udstiller den stadigt meget aktive skuespiller og multikunstner
84-årige William Rosenberg
værker i Gentofte Kinos galleri.

Det er min egen skyld!
Da jeg bruger de bedste reservedele, går der desværre lang tid før jeg
ser kunderne igen, men til gengæld
er det tilfredse kunder, der vender
tilbage.
Ny service
Få sat nyt batteri i dit ur
Jeg ønsker alle en trafiksikker vinter
og tilbyder derfor cykellygter.
1 stk. for kr. 15,2 stk. for kr. 25,-

A.A. Cykel- Nøgle- & SkoService
Vangede Bygade 86
39 65 34 34
Nummer 41 · november 2004
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Sweetie mode

Kig ind og se de allerbedste juletilbud
20.-30. nov.
alt fra Fransa
og Signaturer

Fra 10% helt op til 50%:
1.-11. dec.
13.-18. dec.
19.-23. dec.
alt fra Intown alt fra Soya
tilbud på
og Pardon
og Repeat
udvalgte varer

Bente og Bente
Ønsker alle en glædelig jul

mode
Vangede Bygade 79
39 65 31 38
Repeat · Pardon · Signature · Soya · Intown

Dan Turèlls skrivemaskine til Vangede
En efterårsaften i oktober fejrede Turèll-samlingen på Vangede
Bibliotek sin 1 års fødselsdag.
Ca. 25 Turèll-fans var mødt op
til en aften om Dan Turèll og det
forfatterfællesskab, han var en
del af. Kritikeren fra Weekendavisen Lars Bukdahl – selv fan
af Dan Turèll “så længe jeg kan
huske” – fortalte begejstret i 1½
time om Generation Dan Turèll.
Dan fyldte så meget i landskabet, at vi ofte glemmer, at der
var andre spændende digtere,
som han både lærte af og samarbejdede med. Lars Bukdahl
nævnte navne, som netop afdøde Per Højholt, Henrik Have og
ikke mindst Peter Laugesen. Alle disse boede eller bosatte sig i
Jylland, mens Dan Turèll jo
foretrak København.
Så i længden blev samarbejdet
vanskeliggjort, og forfatterskaberne udviklede sig i forskellige
retninger.
Og Dan Turèll blev til Onkel
Danny!
Inden foredraget blev Turèllsamlingen begavet. Det var den
nye ejer af Café Dan Turèll i København, Hans Jørgen Pedersen,
der uddelte fødselsdagsgaver.
Hans Jørgen Pedersen købte
sidste år på auktionen hos
Bruun Rasmussen forskellige
klenodier, bl.a. Dan Turèlls elskede IBM skrivemaskine med
ekstra kuglehoved. Det er denne
IBM samt Dan Turèlls egen fortegnelse over sin produktion
frem til 1993, som nu er blevet
overgivet til Turèll-samlingen,

Fødselsdagsgaven: Dan Turèlls
IBM mv.

hvor den vil være at se fremover.
Den 18. november havde
Turèll-samlingen besøg af kommunikationsrådgiveren John de
Summer-Brason – aktuel med
bogen “Berømmelsens Anatomi – otte fortællinger om personlig branding”. Han forsøgte
at afdække, hvordan Dan Turèll
satte sig selv i scene og skabte
det unikke ‘personlige brand’
som stadig lever. Med sit kronragede image, sine sortlakerede
negle og som Danmarks første
stand-up komiker var han hvad
angår sin personlige iscenesættelse langt forud for sin tid.
Så Turèll-samlingen er fortsat
fuld af liv. Alle er velkomne til
at besøge biblioteket med alle
Dan Turèlls værker – og til at
besøge hjemmesiden
www.turellsamlingen.dk. Her
kan bl.a. ses en række fotos af
Dan Turèll, udlånt af Dan’s familie og venner.
Peter Strøm
Vangede Bibliotek

25. nov. kl. 19

Varige gaver

Er der igen foredrag
i Turèll-samlingen.

fra guldsmeden

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

Peder Bundgaard
om sin roman
Dødens stille og
om inspirationen
fra Dan Turèll

fra kr. 1800,-

Der er gratis
adgang
www.guldsmedpoulsen.dk
Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01
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Lars Bukdahl fortæller om “Generation
Dan Turèll”

Hans Jørgen Pedersen holder fødselsdagstalen

Vi mødes på
biblioteket
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Apoteket informerer om trafikfarlig medicin.

Du ved sikkert, at hvis du har taget medicin, mærket med en rød
advarselstrekant, skal du passe
på, når du kører bil. Men ved du
også, at der er andre grupper
medicin eller kosttilskud, som
ikke er mærket, men som alligevel, af den ene eller den anden
årsag, kan være trafikfarlig?

Det er meget individuelt fra person til person, hvor meget eller
lidt de enkle lægemidler sløver.
Det modsatte kan også være
tilfældet; nemlig at de virker
opstemmende.
Det kan være lige så farligt, da
det fejlagtigt kan give påvirkede
personer en følelse af, at de kan
magte mere, end de rent faktisk
kan.
Du kan blive dømt efter færdselsloven, hvis du er så påvirket
af medicin, at det har indflydelse på din kørsel.
Grænserne er i dag følgende:

Let til middel påvirkning: Straf
som for 0,81-1,2 promille.
Middel til svær påvirkning:
Straf som for 1,21-2,0 promille.
Svær til voldsom påvirkning:
Straf som for over 2 promille.
• Bland aldrig alkohol med trafikfarlig medicin.
• Får du nerve- eller sovemedicin, bør du lade bilen stå de
første 14 dage af behandlingen.
• Kørsel i medicinpåvirket tilstand er strafbart.
• Hvis du er tvivl, så spørg på
apoteket eller hos din læge.
På
lægemiddelstyrelsens
hjemmeside ligger en komplet
opdateret liste over trafikfarlige
lægemidler. www.medicinpriser.dk/trafikfarlig.cfm
Kom ind på apoteket og få rådgivning
Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

KFUM Spejdernes JULETRÆSSALG
Et fælles projekt i sognet
Hvert år holder
vi juletræssalg
ved Ungdomsgården
ved
Vangede Kirke
for at tjene
penge, så lejre
og kontingent kan holdes billigt. I år er det fra den 11. december – men vi kan også lokkes til sælge træer i weekenden
før, hvor vi går og gør klar.
De store spejdere er sælgere.
Forældre har lavet de 300 juletræsfødder (som vi tager kr.
20,- for) og har stillet træerne
op. Og op mod en tredjedel af

de træer, som sælges hos spejderne, bliver gratis bragt ud. På
denne måde kan vi levere et
‘unikt servicekoncept’, som
den slags vist hedder. Ulveunger til fods kan for en drikkeskilling udbringe træer til
nærområdet. Men en del af vores kunder bor længere væk; så
har vi forældre med påhængskrog, der bringer træer ud sammen med et par ulveunger.
Og som rosinen i pølseenden
mangler der såmænd blot nogle købere til vore træer, men
dér vi ved, at De – kære Vangede Borger – heller ikke i år vil
svigte os. Tak for det.

J U L E M A R K E D
Lør. 20. nov. 04 kl. 13-17
Søn. 21. nov. 04 kl. 10-16
Ons. 24. nov. 04 kl. 17-20
Lør. 27. nov. 04 kl. 13-17
Søn. 28. nov. 04 kl. 10-16
Lør.

4. dec. 04 kl. 13-17

Kom til julemarked i privat regi.
Salg af nisser,
svensk inspirerede juleting
og forskellige gaveidéer

På gensyn

Søn. 5. dec. 04 kl. 10-16

www.nissehuset.dk

Snogegaardsvænget nr. 6, kælderen
Vangede – Følg pile og skilte

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

Det gode råd gør forskellen
Nummer 41 · november 2004
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10 år med Vangede Avis
Af Allan Andersen, redaktør
Jeg havde ingen idé om, hvor
længe Vangede Avis skulle udkomme, da jeg kastede mig ud i
projektet. Men selv efter 10 år
føler jeg ikke, vi er færdige med
vores formål, for der er stadig
meget, der venter på at blive fortalt om Vangede.
Mange borgere har bidraget til
Vangede Avis. Vi kan ikke takke
dem nok for deres indsats for at
få livet i og omkring Vangede

der, men især de glade fortællinger, de små pudsige historier,
som er med til at fastholde tanken om, at vi har et fællesskab
her i Vangede – ikke at vi er
bedre end andre, men vi har viljen til, at vi vil Vangede.
De skribenter, der fyldte avisen de første år, har efterhånden
udtømt deres budskab. Vi kan
ikke vride mere ud af dem, så
det er vigtigt, at der er andre, der
melder sig med beretninger om
livet i Vangede, både for mange
år siden og nutidens fortællinger. Prøv at få nedskrevet nogle
af jeres oplevelser og føl glæden
ved at få gode oplevelser ned på
papiret og lad så os andre få del i
historien ved, at I aflevere jeres
beretninger til Vangede Avis –
husk billeder.
Når vi på redaktionen tager et tilbageblik på de 10 år med Vangede
Avis, må vi erkende, at der ikke er
sket de store synlige ting i bygaden, men forretningslivet har gennemgået en udvikling, som vi kun
kan beklage. Vi har mistet en del
butikker, som var med til at fastholde vores landsby som stedet,
hvor vi kunne klare alle indkøb. I
det første nr. af Vangede Avis hav-

Ruskind look
skuldertasker flere
modeller og farver
fra 199,- kr.

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

Vangede Lædervarer
Reparation & Salg
Skindtasker fra
bl.a. Adax, Bon Gout,
Claudio F
Attache- &
dokumentmapper

Butik:
Vangedevej 131
Værksted:
Fuglegårdsvænget 91, kld.

Åbningstider:
mandag-fredag 8-18 · lørdag 10-14
Nummer 41 · november 2004

Genvejen til et godt liv

skrevet ned, og vi er kun glade
for, at det har været muligt for
os, at få alle disse fortællinger
ud til læserne. Og det har været
en dejlig drivkraft til at fortsætte udgivelsen, når man gang på
gang har mødt mennesker, som
kommer hen til en og bare siger
tak for avisen. Det glæder mig
meget, at idéen med Vangede
Avis er blevet så godt modtaget
af læserne – det er fortsat vores
mål at få skrevet historien om
Vangede, både om de dårlige ti-

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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Ikea-centrets påvirkning af den
lokale handel. Centret har nok
været medvirkende til vi mistede vores legetøjsbutik, og senere at dyrehandleren måtte give
op. Men lukningen af boghandleren, slagteren og herretøjsbutikken har andre og helt forskellige årsager, lige fra husejers
hævelse af huslejen til et godt
tilbud på at overdrage lokalerne
til andre formål.
Skal vi bare lade stå til? Og
kan vi så se frem til flere lukninger – jeg vil naturligvis opfordre alle Vangedeborgere til at

de vi en boghandler, en slagter,
en bager, 2 banker, en legetøjsbutik, et herremagasin – alt
sammen butikker som savnes i
hverdagen. Jamen, hvad har vi
så fået? Der er jo ikke tomme
forretninger i dag. Jo, en forretning med brugt tøj, VVS- forretning og en større Netto. Alt
sammen en kedelig udvikling,
for selv om vi som rigtige Vangedeborgere altid er parat til at
byde nye forretninger velkomne, er det uheldigt for Vangede
som handelsstrøg, når butikkerne skiftes ud med liberalt erhverv. For selvom det er dejligt
at få diverse servicebutikker i
nærmiljøet, er det uheldigt for
udviklingen i Vangede, når det
sker på bekostning af de forretninger, vi har brug for i vores
hverdag.
Kan vi vende udviklingen, eller er vi programmeret af udefra
kommende kræfter, som storcentrene eller de store annoncer
og reklamekampagner, der
strømmer ind gennem postkassen, eller som afbrydelser når vi
har placeret os foran fjernsynet,
for at nyde aftenens film. Vi var
både bekymret og så frem til

bruge vores butikker så meget
som muligt. Men, det er især en
opgave for vores nuværende butiksindehavere, at både sikre sig
at butikken lever op til dagens
krav, men også at få markedsført den enkelte butik så optimalt som muligt.
Jeg håber, at vi om 10 år kan se
tilbage på en uventet udvikling
for dagligvarebutikkerne i Vangede. Men, det går ikke uden
nye tiltag, og derfor ser vi frem
til kommunens tiltag med byfornyelse af kommunens bystrøg. Der er planer om, at bruge
et stort beløb af NESA-pengene
til at give kommunens bystrøg
et forskønnelseløft, og kommunen er interesseret i, at det skal
ske i et samarbejde med både
borgere og butiksindehaverne.
Vi siger tak for de første 10 år
med avisen, og vi ville gerne
fejre dette på en måde, som både siger tak til bidragsyderne,
men også aflevere vores indsamlede materiale til eftertiden.
Vi vil derfor i samarbejde med
Lokalhistorisk Forening samle
det bedste for de 10 år i en bog,
som forventes udgivet i foråret
2005.

Normal 69,75

59,75
Normal
Normal 169,75
169,75

99,75
Spar 70,Gratis levering i
Gentofte ved
min. 24 flasker

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

Vinhandel
Nummer 41 · november 2004
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Julemarked med café

NYHED!
Provocative Woman

White Diamonds

Eau de Toilette 50ml,
Eau de Toilette 15ml,
Body Lotion 100ml,
Moisturizing Body Wash 100ml
Pris 439,- Værdi 795 kr

Duftkollektion

Eau de Parfum 30ml,
Body Lotion 100ml
Pris 269,- Værdi 360 kr.

• Red Door

Eau de Toilette 10ml,
• Red Door Revealed

Eau de Parfum 10ml,
Eau de Parfum 10ml,
• Green Tea
Scent Spray 15ml
Pris 349,-

Fugt & Pleje

Scent Spray 50ml,
Honey Drops Body
Cream 100ml
Pris 239,- Værdi 285 kr

• Perpetual Moisture

Cream 50ml,
• Hydra-Gentle Cleanser 100ml,
• Eight Hour Skin Protectant

Cream 30ml,
• Eight Hour Lip Protectant

Stick SPF 15 4gr
Pris 389,- .Værdi 745 kr.

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

Det gode råd gør forskellen
Nummer 41 · november 2004

Et udpluk af bogbinderiets produkter.

På multi-værkstedet støber
man lys, graverer skilte og udfører lettere smykkefremstilling
og forskellige træarbejder.
I de tre dage er der i kælderen
indrettet julecafé, hvor der serveres hjemmebagte småkager.
Vi glæder os til at vise dig
værkstedets produkter.
Gentofte Håndarbejdsværksted
Teglgårdsvej 21 A
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 29 33

Vangede Kirkes Basar
Green Tea

• Provocative Woman

Gentofte Håndarbejdsværksted,
der er en beskyttet virksomhed,
holder julestue i 3 dage fra den
30/11-2/12, hver dag fra kl. 10-19,
hvor der er mulighed for at købe
kunsthåndværk af høj kvalitet.
Der kan blandt andet købes
følgende produkter fra de forskellige afdelinger:
Bogbinderiet fremstiller, udover at indbinde nye og gamle
bøger; æsker, telefontavler, notesbøger, blokke, skrivemapper,
kalendere og meget andet.
På vævestuen, hvor der er 10
væve, bliver der arbejdet med et
bredt udvalg af kvaliteter, bl.a.
stoffer til viskestykker, gardiner, håndklæder, tørklæder og
duge.
I broderiet broderes, på højt
fagligt niveau, motiver, som anvendes til dekoration på bl. a.
puder, servietter, forklæder, tasker, æsker og børnetøj.

... blev sat igang med fuld musik, hele Vangede genlød af
sækkepibernes toner, som udover at kalde til Basar i kirken,
også gav dem, der var på indkøb, en musikalsk oplevelse.
Og hele optoget
med brandvæsenet
veteransprøjte,
blev fulgt til kirken
af en større skare,
som straks kastede
sig over basarens
mange
tilbud.
Klokken var kun
nogle få minutter
over 10, da de før-

ste kom ud igen med dagens
høst, jeg så bl.a. en glad mand
med en standerlampe. Indenfor var der mange, der benyttede muligheden for en kop kaffe og en gang morgenbrød.
Det ligner endnu en succes

Julegave
Strømper
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Hjælp os med at pynte butikken igen

Kom lørdag
27. nov.
eller søndag
28. nov.
med din
personlige
strømpe
(påsat navn)

Så fylder vi den med

JULEGODTER
Alle Strømper bliver hængt op i butikken og
kan afhentes fra søndag 19.12.04

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Butikkernes åbningstider - november 2004
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
Café La Vie
Tlf. 39 61 66 66
Mandag-torsdag
11.00-19.00
Fredag
11.00-20.00
Lørdag
10.00-18.00
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
Lisbeth R modetøj
mandag-fredag
14.15-17.30
lørdag
10.00-13.00
Matas
mandag-fredag
10.00-18.00
lørdag
9.00-14.00

Tlf. 39 64 23 00
Tlf. 39 65 33 22

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
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
fredag
9.00-15.00
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

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

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

Gentofte Fysioterapi & TræningsCenter

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Nummer 41 · november 2004

Buddinge
Trælasthandel A/ S
Buddingevej 272-278
2860 Søborg
v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11
Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk

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

Skal boligen sælges,
så tal med os!

Har du smerter i led og muskler?

Gentoftegade 52 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 - Åbent kl. 7-20
Afd. Fuglegårdsvej 45 i Vangede

Din lokale
Tømmerhandel

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

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

Vi udarbejder gratis
et salgsbudget, og
rådgiver helt uforpligtende.

Brich & Wørmer
39 68 33 30
www.brich-wormer.dk
Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Vangede Bygade 114
2820 Gentofte

www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

Nu lokalt i Vangede på 14. år!

