
“Smørhullet”
Ja sådan føles det især når man
får breve som det fra IW, se si-
de 15 og idag havde jeg en te-
lefonsamtale med Lisbeth Sø-
rensen fra den private “L.S.
Ældrehjælp” – jeg får fornem-
melsen af, at de fleste af især
vore ældre medborgere er rig-
tigt godt tilfreds med at bo i
Vangede. Vi har bevaret en fø-
else af den gamle landsbys
samhørighed.

Men på trods af, at mange af
vore ældre medborgere nyder
godt af det sociale sammen-
hold i klubberne, så er der en
del ældre, som ikke føler de
høre hjemme i klubberne, men
som alligevel savner en ældre
medborger at mødes med un-
der private forhold og nyde en
kop kaffe og hinandens sel-
skab. Vangede Avis vil gerne
hjælpe, så hvis du ikke finder
de eksisterende tilbud tillok-
kende for dig, så skriv et brev
til Vangede Avis, med dit øn-
ske om en ven eller veninde, så
prøver vi at skabe kontakt.

2810 Vangede
Hvis der er en del af Gentofte,
der fortjener sit eget postnum-
mer, så er det Vangede. Navnet
er kendt af de fleste i Danmark
om ikke andet så på grund af
Dan Turell og med 10.000 ind-
bygger ville det være rimeligt
med et selvstændig post-
nummer. Det kunne så bakkes
op af en bedre åbningstid på
det lokale postkontor, som na-
turligvis også bør være åbent
hele sommeren og dermed væ-
re med til at fastholde kunde-
underlaget til Vangede Bycen-
trums andre butikker.

Gentofte Messen
Men selv om der er dejligt i
Vangede, så rykker 4 af vore
butikker ind i Kildekovshallen
under årets Gentofte Messe, så
i weekenden 8.-10. april kan vi
besøge Sweetie, Skjold Burne,
Bien & Blomsten og Matas i
idrætshallerne på Adolpsvej.
Hvis du skal op og besøge
Gentofte Messen, så husk at
slå et smut forbi Vangedes
hjørnet.

Godt forår
Allan Andersen

Forår 2005
42. nummer · 11. årgang

2810 Vangede!

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk: AU-Kommunikation.
Journalist: Henning Bonde
Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent: Peter Bech Andersen
Redaktør: Allan Andersen
Deadlinie til sommerens avis er den 25. maj 2005

Læs denne gang om
Hennings tur · Bank i Vangede
Påskens betydning · Nymosen

Vores Frisører
og meget mere

Husk
Gentofte
Messen
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Hennings tur gennem Vangede
I er velkomne til at kontakte mig med nyheder til avisen på 39 65 65 87 og mobil 30 51 32 07.
Jeg vil altid være glad for en god historie om Vangede. Henning Bonde

Sølvpåskeæg

Skjold Burne kan i år tilbyde det
lækre sølvpåskeæg fra “Som-
merbird” som er fyldt med 15
små chokoladeæg, som får
mundvandet til at flyde, og sam-
tidig har Skjold Burne udvidet
sit sortiment af Sommerbird
chokolade, så der nu er endnu
flere lækkerier at vælge imel-
lem. Det har været nødvendigt
at anskaffe et specielt skab som
både præsenterer chokoladen på
fornemeste vis og samtidig hol-
der chokoladen frisk.

Skjold Burne og forretninger-
ne deromkring har været en del

generet af byggeriet af 2 lejlig-
heder ovenpå. Det er gået ud
over omsætningen. Man mener
også, at der har været en dårlig
orientering om byggeriet, så
man venter ned spænding på af-
slutningen.

Frisk bagt brød i Vangede

Super Brugsen har taget et godt
initiativ, der kompenserer for
vores mangel på en bager, man
sælger nu frisk bagerbrød hver
dag, der leveres fra en anden
Brugs med bageri. Der er planer
om på et senere tidspunkt at ud-
vide sortimentet.

Superbrugsen har også fået et
meget stort og flot udvalg af øl
fra forskellige danske og uden-
landske bryggerier. Sortimentet
er udstillet i et overskueligt og
flot reolsystem bagest i lokalet.
Jeg gætter på, at det på et tids-
punkt udløser en øl-smagning.

Lisbet R mode
glæder sig til forårets komme.
Hun går og arbejder med for-
årskollektionen, der består af
mange dejlige farver. Men vej-
ret gør det lidt svært at få øje på
foråret. Men skulle foråret plud-
selig komme over landet, så er
hendes lille forretning klar. Hun
er tilfreds med forretningen – og
hun har mange faste kunder.

Markedsdag i
“Bien og Blomsten”
Den 1. lørdag i hver måned kan
man gå på jagt i “Bien & Blom-
sten”. Der er gode tilbud på
blomster og buketter samt brug-
te møbler m.m. Kig ind og få et
godt tilbud.

Apotekervarer
rykker ind i Matas
Matas går nu ind på et marked,
som apotekerne har haft mono-
pol i årevis.

Matas Vangede indretter en
speciel afdeling; “Matas Medi-
Care” som har et bredt sorti-
ment inden for dermo-kosme-
tisk hudpleje, håndkøbsmedi-
cin, sygepleje samt veterinære
lægemidler. Blandt andet med
de kendte dermo-kosmetiske
hudplejeserier Locobase, Euce-
rin, Roc, Danatekt og Sebamed.
Der er tale om højkvalitetspro-
dukter, som forbrugerne hidtil
kun har kunnet købe på apote-
ket.

Fra Matas Vangede lyder det:
“Forbrugerne har i årevis ønsket

også, at kunne købe disse spe-
cialcremer til hudproblemer hos
Matas, der også er kendt for at
give kvalificeret rådgivning. Vi
er glade for, at forbrugernes øn-
sker nu er en realitet.”

Gode råd fra MediCare
“Vi har naturligvis valgt at

satse på uddannelse i
forbindelse med salg af disse
specialcremer, der ofte
anbefales af hudlæger”
fortæller Christian fra Matas
Vangede. I løbet af kort tid har
alle fra butikken således
deltaget i et intensivt kursus for
at lære, hvordan cremerne og de
øvrige varer i afdelingen Matas
MediCare virker og skal
anvendes.
Hennings tur fortsætter på side 4

Artikler og annoncer afleveres el-
ler 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 re-
daktionens holdning. Der tages
forbehold for trykfejl.

Vi har modtaget dette memorandum fra Lilians arbejdskolle-
gaer på Novo og vil benytte os af muligheden for at mindes
Henning Bondes kone.

red.

Lillian er ikke længere blandt os.
Det er helt ufatteligt at Lillian, som var så frisk, arbejdsom og så
engageret, pludselig er revet væk. Lillian holdt meget af sit ar-
bejde, og vi var meget glade for hende. Lillian fyldte 67 år for et
par måneder siden, men i stedet for at gå på pension, ønskede
hun at forlænge sin ansættelse til glæde for alle.

Lillian arbejdede altid med fuld fart på, hun ville have styr på
tingene, og det havde hun. Selv om Lillians arbejdstid begynd-
te kl. 7.00, kunne vi være sikre på, at hun var inde på det grønne
område mindst et kvarter før. Hun ville være den første derin-
de, hun ville sikre sig at alt var klar til dagens produktion.

Lillian var en entusiastisk og ansvarsbevidst, hun følte virke-
lig, at det store grønne område (det gl. 2.80) var hendes. Havde
man brug for hjælp, kunne man altid gå til Lillian. Stod man en
aften eller en weekend og havde problemer med SIP/CIP-an-
lægget kunne vi altid ringe til Lillian, og kunne det ikke klares
på telefoon, så kom hun i løbet af 10 minutter. Ingen, der har ar-
bejdet sammen med Lillian, vil fremover kunne læse Sop 42,
uden at tænke på hende. Hun var Sop 42.

Lillian efterlader sig et kæmpe tomrum, som bliver svært at
udfylde.

Vore tanker vil gå til Lillians mand og børn, der har mistet en
hustru og en mor, der favnede så stort.

Ære være Lillians minde.
Tidligere kolleger

Reparation af ruder
Billedindramning
Spejle i alle mål

Fotorammer
Gaveartikler

Tlf.: 39 65 17 20
eller 39 65 60 18

Vangede Bygade 39

Byttelejlighed
Haves

Ønskes

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

2

2

bruseniche

Rækkehus med fuld kælder

Henvendelse med billetmrk
“2004-1” til Vangede Avis
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Fløj på ryggen af en vingeløs due,
for at købe, hvad jeg skulle bruge.
Duen blev træt og måtte lande,
derfor måtte jeg sande,
at jeg kom ikke langt fra hjemme,
men byens navn jeg ej kan glemme.
Kan du byens navn med prikker tyde
vil jeg måske et påskeæg dig yde.

. . . . . . .
Udfyld kuponen på side 15 og aflevér den i Avisens kontaktkasse i
SuperBrugsens indgang senest og deltag i
lodtrækningen om guld-, sølv- og chokoladeæg.

1. præmie: Guldæg fra Georg Jensen (omtalt på side 4)
2. præmie: Sølvæg fra Summerbird (omtalt på side 2)
3.-17. præmie: Chokoladeæg fra SuperBrugsen

Vinderne får direkte besked om, hvor de kan hente præmien.
Vinderne kan ses påVangedes hjemmeside www.vangede.dk.

21. marts 2005

Mexicanske retter & italiensk pizzaMexicanske retter & italiensk pizza

Se menukort på
www.mexico100.dk

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

Åbent: Mandag-fredag 15-22 · lør-, søn- & helligdage 13-22

Større selskaber ud af huset

8.-10. april
på Gentofte Messen

Bien & Blomsten · Matas
Skjold Burne · Sweetie

Vangede i Kildeskovshallen

Vangede Avis ogVangede Bycentrum
vil på plancher

præsentereVangedes handelsliv
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Hennings tur fortsat

Lav dine egne vielsesringe
Mogens Poulsen – ure, sølv og
guldforretning på Gentoftegade
33, deltager i år på Gentofte
Messen med et helt specielt til-
bud. Man kan selv designe sine
ringe i en speciel voks. Ringene
bliver efterfølgende støbt i guld-
smedeværkstedet, så de får den
overflade man ønsker evt. med
en sten i.

Årets påskeæg i guld fra Ge-
org Jensen vil pynte i ethvert
hjem, det kan købes hos Guld-
smeden.

Hairdesign – fornyelse
I Vangede Avis nr. 39, kunne vi
byde velkommen til Rebekka,
som havde overtaget Hairdesign
på Vangedevej 129. Nu glæder
det os at kunne byde velkom-
men til hendes datter Enisa, som
efter sin færdiguddannelse er
klar til at tage imod både mod-
erens kunder, men især også
glæder sig til at bruge sin erfa-
ring til at ordne hår på de unge i
Vangede.

Salonen har netop startet for-
handling af fladjern til en meget
fordelagtig pris.

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

hos Matas i Vangede

Matas MediCare

Nyt i Matas
Dermo kosmetisk hudpleje

Eucerin
Eye Make-up
Remover
125 ml 399,60/ltr.

Eucerin
Mattifying
Cleansing Gel

EucerinQ10

150 ml 466,33/ltr.

Vælg mellem: Anti-
Wrinkle day, Anti-
Wrinkle Night og
Anti-Wrinkle Fluid
50 ml 2.580,00/ltr.

SPAR 955 SPAR 1055

SPAR 3050

4995 6995 129,-

Nana Lind Gissum
havde forretning på Vangedevej 129 i perioden 1960-72. Forret-
ningen, hvis navn var Trikotage Magasinet, handlede med børne-
tøj m.v. Den blev solgt til en damefrisør. Nu er Nanna Lind Gis-
sum igen vendt tilbage til Vangede og bor på Tværbommen. Hun
har gemt et billede af forretningen fra dengang og kan sikkert hu-
skes af mange af Vangede Avis’ læsere.

Klip her og nu
– med og uden tidsbestilling

Familiefrisør

Vangedevej 129 · Tlf.: 39 65 62 14
Åbningstider: 9.30-17.30

Lørdag 9.30-13.30

Alle kunder ønskes
en god påske

Vangede Avis er meget gla-
de for at få lov til at låne så-
danne foto og dermed fortæl-
le læserne om de gamle bu-
tikker. Så kig i de gamle
gemmer og send dine foto fra
Vangede til avisen, meget
gerne med en lille forklaring.
Vi returnere naturligvis bil-
lederne efter brug.

På forhånd tak
red
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Gentofte Tlf. 39 40 80 90

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

Skal boligen sælges, så tal med os!!

Påskebryg og korsfæstelse
Også hos Vangedes handlende
kan man se alt muligt med “på-
ske”. Der er kyllinger allevegne,
der er lækre og ulækre påskeæg,
der er gigantiske opskrifter på,
hvordan påskebordet kan fyldes,
der er selvfølgelig påskebryg-
gen, det er jo næsten den, på-
sken er opkaldt efter! Georg
Jensen har lavet årspåskeæg i 24
karat guld, tyskerne sørger for,
at der nu også dukker påskeHA-
RER op i Danmark, der er lam-
mekød, der er påskesnaps og alle
forretninger, der ikke kan finde
på andet, har bare “påsketil-
bud”.
Hvad var det nu der skete?
Men påsken er også den mest
fantastiske fest-tid, dog jeg vil jo
hævde: større end julen! Som
kristen vil jeg sige, at det er jo på
grund af det, der skete i påsken,
at vi mennesker egentlig ikke
behøver at gå og være bange og
nedtrykte for noget som helst i
hele verden, men glade, for den
største magt i verden er ikke
Bush, er ikke Arla, er ikke syg-
dom, er ikke engang Døden, det
er Gud – det så vi dengang Jesus
overvandt Døden og stod op af
graven i påsken.

Det har folk i alle lande og til
alle tider indset det helt store i,
og derfor har de opfundet
mindst hundredeoghalvtreds
meget forskellige måder at fest-
ligholde det på. Nogen står tid-
ligt op påskemorgen med leven-
de lys som tegn på, at det ikke
var mørkets magter, der var
stærkest, andre pisker sig selv
for at lide lidt som Jesus(!). Vi
danskere har valgt en noget me-
re doven måde at udtrykke det

samme på: fed mad og stærk øl,
og så har vi til sidst glemt, hvor-
for vi hygger os så godt ved det
gode påskebord...

Og det er synd, for vi burde
virkelig kunne se det store i, at
vi ikke selv behøver at være ver-
dens herrer og have styr på alt,
men at vi har hørt om en, der er
stærkere end den største magt,
vi kan forestille os.

Vi skal kende påskebegiven-
heden for 2000 år siden, hvor
kvinderne søndag morgen gik
ud til Jesu grav med deres par-
fumer og cremer for om muligt
at få et pænt lig ud af den stin-
kende, svedende, blødende,
mishandlede, stakkels unge
mand, de havde lagt i graven
fredag aften. Og da de så kom til
graven var den tom! Kvinderne
var de første, tvivlende vidner
til det, der var sket.
The Passion of The Christ
Og så har jeg slet ikke turdet for-
tælle, at vi danskere i dagene
FØR påskemorgen burde højtid-
ligholde den dramatiske og dy-
stre forhistorie om justitsmordet
på Jesus, hvor hans fjender sør-
gede for, at han blev forrådt, an-
holdt, anklaget, pisket, hånet,
dømt og så: sømmet fast på et
kors til en langsom og pinefuld
død som gemen forbryder. Gru-
en kan ikke engang overdrives!

Jo, påsken kan siges at have
det hele!

Da jeg var barn, kan jeg huske,
at vi i de dage som regel havde
besøg af nogle gamle, svenske
tanter. Det var vi ikke for glade
for, for de mente, at ingen kunne
feste og hygge sig skærtorsdag
og langfredag, når det var på det

tidspunkt, at Jesus døde på kor-
set. Derfor måtte vi børn ikke
lege højlydt, ikke le, ikke spise
godt, og de måtte ikke strikke –
jeg har nu en mistanke om, at
det var derfor, de var så sure!
Men så kom påskemorgen hel-
digvis, og så var der fest over
hele linien! Selv præsten i kir-
ken var lidt festligere, og der var
pyntet så flot med påskeliljer –
og salmerne var nogen, vi kend-
te og kunne lide.

Tager du sydpå i disse dage,
vil du se de mest fantastiske op-
tog i de katolske lande. Der slæ-
bes kors og opføres teaterstyk-
ker med Pontius Pilatus og Ba-
rabbas og Maria og dem alle
sammen. Det kan være utrolig
flot og gribende. De vil gerne
minde os allesammen om at Je-
sus LED for os, og derfor for-
tæller de “lidelseshistorien” om
dagene fra Palmesøndag til
langfredag aften, da Jesus bliver
lagt i graven. Efter stykket dæk-
ker de altrene til med sorte tæp-
per, slukker alle lys og alt går i
stå. Jesus var jo død.
Danmark og Vangede
Hos os har nøjagtig den traditi-
on aldrig slået igennem! Det var
det, de svenske tanter ikke for-
stod. Gamle Grundtvig lærte os
nemlig, at vi skulle ikke tænke
så meget på at Jesus LED og
DØDE, men at han VANDT og
STOD OP af graven påskemor-
gen. Derfor er det dansk traditi-
on snarere at springe rundt og
være glad og sige: “Han vandt
over Døden!” og derfor har
Grundtvig skrevet de mest højt-
truttende påskesalmer med fest
og glæde – dem skal vi også syn-

ge i Vangede Kirke, selvfølge-
lig. Og derfor har danskerne
med kyshånd taget imod påske-
harerne, påskeæggene, påske-
kyllingerne og især påskefro-
kostbordet og -maden og bryg-
gen og snapsen, det er nu en-
gang den måde vi danskere viser
vor glæde allermest på....!

Jeg syn’s jo også du skal feste i
påsken – men jeg syn’s du skal
vide hvorfor, og det minder vi
meget gerne om henne i vores
flotte kirke i ALLE påskedage-
ne.
Vangedekonfirmander i TV
Påskemorgen er der nogen, der
går i Vangede Kirke, andre bli-
ver hjemme og ser Bubber i
Snurre Snups Søndagsklub i
fjernsynet. Men gør man det sid-
ste, får man stadig en smag af
Vangede Kirke, for jeg og to af
mine konfirmander, Sofie
Kaufmanas og Thomas Brügge-
mann, har af Bubber fået som
opgave at fortælle de mange
fjernsynsseere over hele landet
hvorfor vi egentlig fejrer påske
og har fri fra skole i dagevis. For
dem, der altså lige havde glemt
den meget dramatiske og spæn-
dende fortælling, kan de høre
den fra Vangedekonfirmander
søndag den 27. marts mellem kl.
10 og 12.

Glædelig påske!
Jakob Rönnow

Sognepræst
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Vangede Bycentrum
har 4 Frisører
Kan du ikke skrive en artikel om
de frisører, der er medlem af
Vangede Bycentrum, sagde min
redaktør. Det er nu lidt svært, da
de jo alle er beskæftiget med det
samme. Men jeg prøver efter
bedste evne.

Jeg starter i Parisersalonen hos
Annelise Bonke, der til juni har
haft salonen i 30 år og er til det
hele – både unge og gamle – og

trives godt med den faste kun-
dekreds. Hun nærmer sig de 60
år og har planer om at gå på ef-
terløn. Herefter vil hun glæde
sig til at møde sine kunder i dag-
ligdagen. Så vi må håbe, at der
er nye kræfter som vil fortsætte,
så vi kan bevare det store udvalg
af frisører i Vangede.

Dernæst tager jeg til Wiener-
salonen, hvis indehaver er Mar-
git Winsløw. Forretningen er en
af de bedste beliggende
butikker på Bygaden nr. 92.

Hun er ikke optaget af at slut-
te, selvom alderen er ved at væ-
re til det. Hun trives godt med
sine kunder og de trives også
godt hos hende. De kunder, der
var tilstede, mens jeg talte med
Margit, gav udtryk for, at man
kom her, fordi der var hyggeligt
og rart, og man blev venligt
modtaget.

Hun havde haft 2 henvendelser
om salg, men hun ville ikke sæl-
ge. Til gengæld fortalte hun om
en kunde på 101 år, som var

kvik og rask og satte stor pris på
at få håret sat, selvom hun så
skulle tage taxa, når vejret var
dårlig. Margit Winsløw har haft
salonen i 28 år, men der har væ-
ret frisørsalon i lokalet i 77 år.

Mango ligger på Mosegårds-
vej, men adressen er Vangede
Bygade 114. Indehaveren hed-
der Anne Christiansen, og hun
har haft forretningen i to et havt
år. Det er en af de nyeste saloner
i Vangede, men hun fortæller at
hun befinder sig godt i bydelen
og har få en god og fast kunde-
kreds. Foruden Anne er der en
lærling, der snart er udlært og
en ny lærling er på vej. De kan
lide at bruge megen tid med
kunderne. Det er dejligt at høre
om kunders liv og når vi lærer
mere om den enkelte kunde, er
det nemmere at vejlede om den
frisurer, der vil passe bedst til
den enkelte. Kunderne nyder
også den sociale omgangstone i

salonen. Selv bruger Anne
Christiansen også meget tid til
at følge udviklingen indenfor
faget og uddanner sig løbende.
Man arbejder med extension,
der går ud på, at forlænge hår-
længden, samt at sætte lidt eks-
tra hår på.

Til sidst mødte jeg op i Salon
Totten, Vangede Bygade 41,
hvor indehaverne har dybe rød-
der i Vangede. Vi kender dem
som Anette og Tine. Her er det
først Tine der fortæller: “Jeg var
i lære hos Marianne Westh,
(Westh Hair Design), Vangede-
vej og blev udlært i april 1987.
Jeg blev selvstændig i 1990, og
jeg har stadigvæk et par kunder
fra dengang, jeg stod i lære. Da
jeg selv kommer fra Vangede, er
det sjov at se, hvor mange der
flytter herfra, men som kommer
tilbage, når de får børn. Mi-
ne/vores kunder er stort set alle
fra Vangede/Lyngby/Søborg.
Og mange af dem er fra store
familier, og de børn jeg
klippede fra starten er jo 14-15
år i dag.

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

Vangede Bycentrum ønsker
at fortælle om de butikker,
der forstår betydningen af
fællesskabet i handelsstands-
foreningen. Det er vores
medlemmer, der betaler for
juleudsmykning, juletræ-
stænding, juletraveturen, fa-
stelavn mv. Vi har derfor be-
stilt nogle artikler med omta-
le af de forretninger, der er
medlem af Vangede Bycen-
trum.

Med Vangede hilsen
formanden

Du kan se oversigten over
medlemsbutikkerne på bag-
siden af avisen

Vangede Bygade 41

Anette 39 65 83 13

Frisør Totten har i gaveboden 25% på
udvalgte varer kig ind.

Vi holder ferie i uge 21

39 65 71 35Tine

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
onsdag lukket
torsdag 9.30-19.00
fredag 9.30-17.00
lørdag 9.00-13.00
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vangede bygade 77
2820 gentofte
39 76 30 70

bien & blomsten

bien & blomsten

Man kommer jo tæt på folk,
når man har en lille butik og ik-
ke mere end en kunde ad gan-
gen. Mange af mine/vores kun-
der kan også huske min mors
blomsterbutik og min søsters
grøntbutik, der begge lå i Van-
gede, så man snakker om en
masse ting fra gamle dage og
snakken tager til når “Vangede
Avis” udkommer, og det er rart.
Man kan godt blive lidt træt af
tom snak, og det mærker man
også på kunderne.

Vi har lavet et legerum til bør-
nene, så de ikke keder sig, når
de skal vente på at mor eller far
skal blive færdige, eller til det er
deres tur.

Vangede er en by, der er blevet
mindre med tiden og det er lidt
kedeligt, men jeg tror, at de bu-
tikker, der er tilbage, nok skal
holde, da det er folk, der forstår,
hvad det vil sige at køre en butik
og altid smiler og er venlige”,
slutter Tine.

Anette er udlært hos Michel-
jan på Frederiksberg og begynd-
te hos klippestedet på Mose-

gårdsvej i 1990. Halvandet år
senere blev salonen solgt, og
hun kom ind som selvstændig
hos Tine i Totten i 1992 på Van-
gedevej 2. Anette fortæller:
“Her havde vi det godt, men eje-
ren ville sælge butikken, så vi
besluttede at flytte til Vangede
Bygade 29. Det var en lille bu-
tik, så da Kontakten flyttede til
Nymose Huse, flyttede vi igen,
og her har vi været i otte år. Vo-
res kunder synes, her er rart at
komme, da vi har begge ben på
jorden og yder en god service.
Jeg bor selv i Vangede og synes
det er en hyggelig by, man mø-
der også mange, man kender,
når man har fri. Jeg synes gene-
relt, at folk fra Vangede er et
behageligt folkefærd.” slutter
Anette

Tillad mig at runde af med føl-
gende: Vangede er et dejligt
sted at bo, og selv om vi mang-
ler butikstyper, så er dem, vi har
et besøg værd. Det er en kends-
gerning, at jo mere vi handler
lokalt, jo bedre bliver udvalget.

Henning Bonde

Repeat · Pardon · Signature · One Two · Soya · Intown

mode
Vangede Bygade 79 · 39 65 31 38

den nye

Butikken er nu fyldt op med de dejlige nye farver som præger dette forår.
Vi har bl.a. et rigtigt godt tilbud på:
Cowboybukser til kr. 299.-,
Jakke til kr. 349,-

med og uden stretch,

Kig ind og se
forårsmode

i Vangede

Kvalitetsrens udføres
· Kilorens
· Alm. rens
· Skjortevask

· Ruskind og pelse
· Gardinrensning
· Pelsopbevaring

Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22

39 65 87 66
39 65 21 27
Fax 39 65 52 15

Kontor & værksted
Mesterlodden 30

www.zinko.dk
admin@zinko.dk

for ham og
hende

klip & krøl
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Åben, anonym
rådgivning for
børnefamilier

Gentofte Familierådgivning

Ordruphøjvej 1
Tlf. 39 64 00 99

Telefonisk og personlig
henvendelse:

Telefonisk henvendelse:

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

torsdag kl. 9-11

Al henvendelse er gratis

Vangede og Omegns Bank
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i lokalhistorisk Forening

Tidlige banker i Hellerup
Bankvæsenet i Gentofte kommu-
ne startede i Hellerup, idet Kjø-
benhavns Laane- og Diskonto-
bank i 1902 oprettede en afdeling
her. Senere fik den følgeskab af
andre gamle banker, idet den hæ-
derkronede Landmandsbanken
fulgte efter i 1910, og under den-
nes problemer i 1920-erne fik og-
så Handelsbanken i 1925 fodfæ-
ste på Hellerup Strandvej.

Den første lokale bank i
Hellerup
Lokalt initiativ fra førende hånd-
værkere og detailhandlende førte
i 1906 til stiftelsen af Hellerup
Bank, der ville frigøre sog-
net/kommunen fra Københavns
økonomiske dominans. Med
største selvfølelse tog man nav-
net Hellerup Bank, men fra 1928
omdøbte man bankvirksomhe-
den til Hellerup og Omegns
Bank, hvor omegn skal forstås
bredt, idet filialnettet efterhån-
den nåede op på næsten 20 filia-
ler så langt væk som Humlebæk
og Kokkedal (1973), men også

Birkerød (1971)og Bistrup
(1964)og i Gladsaxe kommune
Hareskoven (1975)og Stengår-
den (1961) kom med. Herfor-
uden var der filialer på Amtssy-
gehuset og i mange by- og lokal-
centrer i kommunen. Hovedsæ-
det var i hele bankens levetid på
Strandvejen. Først på hjørnet ved
Sct. Pedersvej og fra 1939 på det
attraktive hjørne ved Hellerup-
vej. Men i 1988 var det slut med
selvstændigheden, først fusione-
rede man med Andelsbanken,
der så i 1990 blev til Unibank.

Ordrup-Charlottenlund Bank

Kommunens andet store bycen-
ter var også tidligt ude med etab-
lering af en lokalbank. Det er
karakteristisk, at udviklingen
startede omkring stationerne på
Klampenborg- og Nordbanen
anlagt 1863. Herved blev det
muligt for landliggerne at blive
pendlere, og der sattes en udvik-
ling i gang, der efterhånden før-
te til, at landbrugsjordene blev
bebyggede med høj bebyggelse
omkring de nyetablerede han-
delsstrøg og villakvarterer læn-
gere væk. Udviklingen startede

østpå nær skov og strand, senere
kom de vestlige dele til, og efter
1930 bebyggedes områderne
vest for Gentofte sø.

Den 1. december 1905 åbne-
des Ordrup-Charlottenlund
Bank i en fornem “købstadsag-
tig” bygning på Jægersborg Al-
lé 31. Også denne bank fik vok-

seværk og etablerede filialer an-
dre steder. Først tilkom Gjentof-
te filial, der fra 1906 og et års
tid holdt til på Gentofte Post-
kontor, hvor postmester Einar
Holbøll, den senere kreatør af
julemærket, gav husly til filia-
len. Derfra flyttede den til en

Annonce fra Gjentofte Kommunes
Vejviser 1920.

Ordrup-Charlottenlund Banks ho-
vedsæde Jægersborg Allé 31. Jubi-
læumsskrift 1931.

Annonce fra Gjentofte Kommunes
Vejviser 1920.

Hellerup Banks hovedsæde på
Strandvejen 159-l61 på hjørnet af
Strandvejen og Hellerupvej. Foto
fra ca. 1954, Lokalhistorisk Arkiv,
Gentofte.

Ordrup-Charlottenlund Banks første fillial på Gentoftegade. Jubilæums-
skrift 1931.

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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Blandt de næste måneders visuelle herligheder kan vi bl.a. fremhæve:
Hotel Rwanda, Den store dag, Et dristigt kys, Sideways, Kinamand,
Der undergang, Adams æbler, Million dollar baby, Shall we dance,
Kingdom of heaven, Starwars

F i lm  k an  s e s  i  d i n  l o ka l e  b i o g r a 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
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.

villa på Brogårdsvej. De Vange-
de bønder havde således ikke så
langt til banken.

Men dette ændredes, da filia-
len flyttede til Gentoftegade,
hvor banken fra 1925 fik eget
hus efter den krakkede Gentofte
Bank. Skovshoved filial åbne-
des i 1917, Ordrups filial på Or-
drupvej i 1934, og så gik det løs
i Vangede. I 1939 åbnedes Van-
gede og Omegns Bank, og i
1953 kom Munkegård afd. på
Vangedevej 144 til, mens Char-
lottenlund Autobank etabledes i
1969. Også denne lokale bank
mistede sin selvstændighed,
idet den fra 1974 indgik i Han-

delsbanken og fra 1990 i Dan-
ske Bank.

Vangedes første bank
Som en konsekvens af Vangedes
udbygning i 1930-erne åbnede
Ordrup-Charlottenlund Bank
som omtalt sin Vangedefilial.
Den fik til huse i det nuværende
postkontor overfor Charlotte-
klubben. Man startede småt med
blot to ansatte, men efterhånden
voksede staben, således at der
fra 1958 måtte bygges ny bank-
bygning. Den nye bygning lå
dengang i udkanten af bycentret
på hjørnet af Snogegårdsvej og
Vangede Bygade.

Ved landsbyens gadekær...
Midt i den gamle Vangede lands-
by lå gadekæret omgivet af de 15
gamle gårde. Efter 1765 flyttede
gårdene ud på bymarkerne og de
blev gradvist erstattet af pensio-
nist- og håndværkerhuse. Gade-
kæret mistede sin funktion og
blev gradvist opfyldt af alskens
affald i tidens løb.

Da den moderne forretnings-
ejendom skulle bebygges var
det således nødvendigt med en
stabil pilotering af betonpæle. I
dag kan man stadigvæk opleve
krydset ved Bygaden og Snoge-
gårdsvej som en lavning.

Det fortælles, at ved bankflyt-
ningen fra Bygaden 22 til nr. 36
transporteredes bankens penge-
beholdning under politiekskor-
te helt henover fortorvet i bedste
“Wild-West-stil”.

Banken, der var tegnet af den
kendte arkitekt Ib Martin Jen-
sen MAA, var yderst moderne
indrettet både med hensyn til in-
ventar og det irregulære loft,
hvor et østvendt ovenlysvindue
gav en helt speciel belysning.
Denne bygningsdetalje er des-
værre senere fjernet.

Erindringsbillede fra banken
i 1964
Bankbestyrer Sigurd Petersen
alias “Bank-Peter”, var i mange
år en kendt skikkelse i Vangede.
Han fortæller om sit 25 års jubi-
læum i Villabyerne 5. maj 1964.
Han havde siden 1939 ledet ban-
ken. Han beretter: “Vangede var
en lille hyggelig by, da jeg blev
ansat som bestyrer i den nyåb-
nede bank, og Vangede har i lø-
bet af forholdsvis få år udviklet
sig til et moderne samfund med
et driftigt forretningsliv. Vi hav-
de (i 1939) fået indrettet helt
moderne lokaler, hvor posthuset

nu ligger. Ingen kunne dengang
ane, at udviklingen ville gå så
stærkt, som det blev tilfældet.
Foruden mig var der kun en en-
kelt dame, og hun måtte hurtigt
suppleres med flere. Inden vi
havde set os om, var lokalerne
for små. I stedet fandt vi så ste-
det her, som blev indviet i 1958.
Skønt Vangede har vokset sig
stor, synes jeg, befolkningen er
charmerende. Måske kan man
ikke ligefrem føle sig som én stor
familie mere, men der er et godt
sammenhold. Vangedeboerne
har også altid været ærlige,
selvom der ikke er noget i vejen
med fantasien.

En mand henvendte sig for
nogle år siden til mig og bad om
at låne penge til en kakkelovn.
Afdragene faldt promte, og da
han senere skulle låne til endnu
en kakkelovn, hjalp vi ham sel-
følgelig igen. Til sidst havde
han lånt penge til fem ovne. Da
hans lejlighed kun var på tre
værelser, besluttede jeg mig for
at spørge ham, hvad han brugte
så mange kakkelovne til.

Men det fik jeg slet ikke lejlig-
hed til, for næste gang bad han
om at måtte låne penge til knal-
lert. Jeg kan vel ikke forlange, at
De skal blive ved at tro på den
med kakkelovne, sagde han.
Selvfølgelig fik han pengene...”

Flere erindringer om
Vangede Bank
Ved Lyngbyvejens breddefor-
øgelse sidst i 1960-erne måtte
hele den vestlige husrække på
Lyngbyvejen nord og syd for
Brogårdsvej nedrives. Herved
forsvandt en hel række af Van-
gedes butikker, de måtte flytte,
og mange etablerede sig på By-
gaden, der således fik mere ka-
rakter af et bydelscenter.

Foto fra kort efter indvielsen i 1958. Privateje

Foto fra 1979. Ovenlysvinduet er afblændet. Privateje

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

Tlf.: 39 68 01 78

Hver søndag
fra kl. 13.00

2 stk. steg m/rugbrød og surt

kr. 25,-
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Banken har altid været en del
af byens forretningsliv, men nu
kom den til at ligge mere cen-
tralt. Dan Turèll fortæller i sine
Vangedebilleder: “Og der var
en bank i Vangede, og den hed
“Vangede og Omegns Bank”,
hvad satan så “Omegns” skulle
betyde – for i Gentofte lå der en
“Gentofte og Omegns Bank” og
i Søborg en “Søborg og Om-
egns”, og de var alle sammen fi-
lialer af “Ordrup-Charlotten-
lund og Omegns bank” som selv
er blevet en filial af Handels-
banken...”

Ja, Vangede har ikke længere
nogen bank opkaldt efter byen
og omegnen længere, men
bankbygningen, som så fremsy-
net blev bygget, ligger der sta-
digvæk på sit hjørne. Gentoftes
bankliv er blevet fattigere, efter
at de lokale banker forsvandt,
og antallet af filialer er hastigt
på vej tilbage efter at moderne
metoder til pengeoverførsler er
blevet tilgængelige. Men mon
ikke Vangedeborgerne bakker
op om deres egen lokale bank i
fremtiden?

To banker i Vangede!
Vangede havde i en årerække 2
banker, da Bikuben i 1965 etab-
lerede en filial på Brogårdsvej
137 (nu DanBolig), flyttede på
et tidspunkt over på Vangedevej
i den tidligere “Irma” (nu Kine-
sisk restaurant). Vi håber senere
at kunne vende tilbage med me-
re historie og billeder fra Biku-
ben/BG banks tid i Vangede.

Vinterbillede af banken, der nu er blevet overtaget af Handelsbanken og
fået sit ovenlysvindue helt fjerne. Privatejet

Danske Bank klar med

Lån til andelsboliger
Pant i andelen
Den 1. januar trådte den nye lov
i kraft. Den betyder, at andelsha-
vere nu kan tage lån i banken
mod sikkerhed i andelsbeviset.

- Muligheden for at tage lån
med pant i lejligheden har med-
ført, at mange andelsboligfor-
eninger er i færd med at fastlæg-
ge andelskronen ud fra en valu-
arvurdering. Det betyder i langt
de fleste tilfælde forøgede an-
delsværdier, som nu kan belå-
nes. Andelsboligkreditten fra
Danske Bank er en billig finan-
sieringsform, hvor der princi-
pielt ingen lånegrænser findes –
så længe økonomien tillader
det. Andelsboligkreditten kan
for eksempel bruges til at
istandsætte boligen eller som-
merhuset, til at give luft i privat-
økonomien eller til drømmerej-
sen. Og så kan du blandt andet
få tilknyttet VISA/Dankort til
kontoen, siger filialchef Henrik
Dyreborg, Vangede Afdeling.
Behov for rådgivning
- Den nye lovgivning betyder
flere valgmuligheder. Men de

nye muligheder betyder samti-
dig et større behov for rådgiv-
ning. Vi har allerede fået mange
henvendelser om finansiering af
andelsboliger og de nye lånety-
per. Køb af en andelsbolig kræ-
ver en lige så grundig analyse,
ligesom når det gælder køb af en
ejerbolig. Det er altid en god ide
at søge professionel rådgivning.
I Danske Bank har vi uddannet
et stærkt team af boligrådgivere,
der kan belyse dine muligheder,
når det gælder andelsboliger og
deres finansiering, siger Henrik
Dyreborg .

Vangede Bygade 86
39 65 34 34

A.A. Cykel- Nøgle- & SkoService

Gør 2-hjulet kup
i Vangede
Foruden cykler haves
kun ca. 175 stk løbehjul
brugte/nye alu/stål
til 75,- kr. pr. stk.

med nye batterier i armbåndsure.
Fortsæt blot med at komme med
døde ure.

Eftersyn og smøring af slålhesten

Succes

inden 1. april 10%.

Vangedes første bank. I bygningen
er der i dag posthus. Foto privat-
eje.



Nummer 42 · marts 2005

11

Charlotteklubben
“Hist, hvor vejen slår en bugt
ligger der et hus så smukt
væggene lidt skæve stå
fryd det er at se derpå.”

Vejen er Vangede Bygade og hu-
set er det snart 220 år gamle lille
gule stråtækte hus, som i dag er
Charlotteklubbens “hjem”. Det
er her nogle af klubbens pensio-
nister kommer og hygger sig.
Charlotteklubbens aktiviteter
rækker ud over "hjemmets fire
vægge". Den største aktivitet er
biografen (De 11 film hvert hal-
ve år, som vises for klubbens
medlemmer i Gentofte Kino);
men også vore arrangementer i
Vangede kirkes mødelokaler er
kendt uden for kommunegræn-
sen. Her påtænkes en H.C.An-
dersen underholdning en gang i
efteråret. Vi må ikke glemme de
fornøjelige udflugter (f.eks. vo-
res sommertur til Heerups mu-
seum og Ballerup egnsmuseum
den 3. august). Desuden delta-
ger Charlotteklubben altid i ga-
deforeningens arrangementer
(juletræets tænding – fastelavn –
loppemarked og Gentofte kom-
munes kulturdage). Kom ind og
få vores program og læs mere
om vore aktiviteter.

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

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

Åbningstider:
mandag-fredag 15.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Åbningstider:
mandag-fredag 15.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Vangedevej 131Vangedevej 131

FORÅRSVARERNE

ER PÅ VEJ

IND AF DØREN

Vangede Lædervarer
Reparation & Salg

Vangede Lædervarer
Reparation & Salg

Pas på ikke at vende ryg-
gen til livet, du risikerer,
at livet vender ryggen til
dig!

Anonym



Nummer 42 · marts 2005

12

Nymosen
Af Ejler Svendsen
Det har været en hård vinter for
mosen i år. Med stormvejr med
usædvanlig mange væltede træer
til følge. Og kuldegrader med
langtidsholdbart isdække og
masser af sne – alt i alt problema-
tiske forhold for især fuglelivet.

Men de er klar igen. Daglæng-
den øges, og de synger allerede
foråret i møde, de gør sig klar til
kamp.

Knopsvaneparret foretræk-
ker at blive her selv under den
værste kulde. Det er jo deres
mose. De tager ingen chancer,
der kunne jo komme et andet
par forbi og få øje på herlighe-
derne. Jeg er spændt på, om der
er “nogen” i systemet, der gør
noget ved iglefaren for de kom-
mende svaneunger. Iglerne er
ikke farlige for mennesker.

Hvem sætter rovfisk og rovfi-
skeyngel ud til at æde iglerne?

Grågæs har været næsten
konstante gæster vinteren igen-
nem for første gang i øvrigt. Al-
lerede nu ses 6 par på boldba-

nerne, de er meget hørbare og
meget på vagt overfor konkur-
renter eller nysgerrige. De del-
tager også i “vagten” omkring
den eneste isvåge i et tæt samar-
bejde med blishøns, grønbenet
rørhøns, gråænder og gråkra-
gerne.

Silkehaler sås forleden efter-
middag i en livlig flok på 50-60
individer. De havde særdeles
travlt med enten at guffe røde
bær i sig eller bare sidde på el-
ledningen og kommentere begi-
venhederne (og advare mod
“Fuzzy”). Med deres karakteri-
stiske “bløde” stemmer. Et rig-
tigt forårskor.

Spurvehøgene er her stadig,
men ses sjældent i moseområ-
det. På grund af kragerne? De-
res foretrukne jagtterræn er vil-
lahaverne, især omkring foder-

husene. Elegante flyvere som
min nye kikkert glæder sig til at
indfange/fastholde i et stykke
tid.

Stor flagspætte høres dagligt
nu. Hvor mon de vil lave deres
redehul i år? I nærheden af
“Sjaggersøen” højst sandsynligt.
Men de skal være opmærksom-
me på egernparret, der har deres
territorium her. Sidstnævnte par
var i overdådigt forårshumør her
til morgen, de drønede op og ned
ad stammerne i en slags “Kon-
gens efterfølger.”

Småfuglene i øvrigt er sjag-
gere, en hel del musvitter og
blåmejser, enkelte bogfinker,
grønsisken, grønirisk og mange
andre.

Og forhåbentligt snart kom-
mer nogle stillitser, halemejser,
træløbere, spætmejser og stære.

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Apoteket informerer
om hvordan du undgår, at ho-
vedpinepiller giver hovedpine.
Smertestillende piller kan give
hovedpine, hvis man tager dem
imod hovedpine.

Symptomerne på en medicin-
fremkaldt hovedpine kan være
svære at skelne fra symptomerne
på f.eks. spændingshovedpine.

Derfor kan du komme ind i en
ond cirkel, hvis du meget ofte
griber til glasset med smerte-
stillende piller.

Det hjælper ikke at skifte præ-
parat eller modtage anden be-
handling f.eks. fysioterapi.

Du bør ikke tager smertesti-
lende piller hver dag, men du
må højst tage piller 10 dage pr.
måneden. Desuden bør du holde
mindst tre medicinfrie dage om
ugen.

Det kan også være en god ide
at begrænse den dosis, du tager,
så du ikke hver gang når op til
den maksimale grænse. Kan du
ikke nøjes med det, bør du tale
med din læge.

Du kan kun få medicinfrem-
kaldt hovedpine, hvis du i forve-
jen har spændingshovedpine el-
ler migræne.

Advarslen gælder kun, hvis du
tager smertestillende medicin
mod hovedpine, og ikke hvis du
tager det imod gigt eller andre
former for smerter.

Det anslås at 96 % af alle dan-
skere har hovedpine en gang
imellem, mens 3% har daglig
eller næsten daglig hovedpine.

100.000 danskere har hoved-
pine som følge af forkert brug
af smertestillende medicin.

Kom ind på apoteket og få vej-
ledning.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie

... plus mange gode tilbud

· Regntøj fra 299,-
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Fodboldstøvler fra 200,-
·
· Alt i løbesko/joggingsko
fra 400,-

Badminton, håndbold, fodbold

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

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

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

fra kr. 1800,-

www.guldsmedpoulsen.dk

Ringene er fremstillet
i 14 karat guld i 3 farver,

Mange kombinations
muligheder
med brilliantslebne
diamanter

gult, hvidt og rosa.

– også

Varige gaver
fra guldsmeden

Vi er med på Gentofte Messen 8. - 10. april
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Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38

www.superbrugsen.dk

Slagterne

i Vangede
Vangede har hele 2 slagtere, du finder dem i SuperBrugsen.
Allan og René ønsker kun at levere det bedste kød til
kunderne. Da det bedste oksekød i øjeblikket er fra
Austalien, det meste af SuperBrugsens oksekød fra
den anden side af jorden.

For Allan og René  er det vigtigt at al kød, der er i køle-
boksene i SuperBrugsen er det bedste.

I Delikatessen er alt pålæget hjemmelavet og i bedste kvali-
tet, det er frisk skåret hver dag, og vi tilbyder nu også frisk-
smurte sandwich hver dag.

Slagterne tilbyder dagens ret, så hvis det skal være hurtigt,
nemt og en god kvalitet så prøv slagternes dagens ret.

De 2 nye slagter er en, synes vi selv, god kombination af
Allan (Slagtermester), der kommer fra en af Dan-
marks største Kvickly og René, der kommer
fra privat slagteren.

kommer

,

Premium
udsøgt smag

Det møre, saftige og lækre oksekød
kommer fra racer som Herford, Angus
og Shorthorn, der græsser frit på de
australske vidder. Det giver i sidste ende
en fantastisk smag. Servér det for dine
gæster, hvis du vil være sikker på, de
kommer igen.

betyder
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Gentofte Kino
Gentofte Kino er klar med et
forrygende forårsprogram. I den
smukke bygning er såvel det
store lærred som det farverige
galleri klar til at byde på visuelle
herligheder, mens caféen nu til-
byder kulinariske oplevelser fra
Slagter Broe hver dag.

Bestil for en sikkerheds skyld
mad via www.gentoftekino.dk.

Blandt det store udbud af film I
Gentofte Kino kan bl.a. nævnes:

HOTEL RWANDA, en stærk,
tankevækkende og følelsesge-
nererende film fortæller med
udgangspunkt i den lokale hote-
linspektør og hans familie om
den tragiske udvikling i Rwan-
da for kun 10 år siden, da
800.000 mennesker over få må-
neder blev slagtet.

DEN STORE DAG. Med var-
me og humor samt ikke mindst
kærligheden i fokus fortæller
Morten Arnfred om bryllups-
festarrangøren, som har proble-
mer med at finde melodien i sit
eget parforhold, indtil hun bli-
ver hyret til at arrangere årets
hotteste bryllup.

En herlig vifte at dansk teater
og films populæreste navne
medvirker.

ET DRISTIGT KYS er histo-
rien om den unge engelske læ-
rerinde som pludselig forelsker
sig i en ung pakistansk indvan-
drer. Hans familie har ganske
andre planer, og forstår ikke, at
han kan svigte sin baggrund.

SIDEWAYS er allerede blevet
overstrøet med internationale
filmpriser og handler om 2
kammerater der holder “polter-
arbend-uge” i Napa Valley i Ca-
lifornien. Her oplever de, at så-
vel venskab, fremtid og kærlig-
hed bliver sat på hårde prøver.

KINAMAND. En rørende, ro-
mance i et “arrangeret ægte-
skab” – kynisk, kommercielt,
kinesisk og kærligt!

DER UNDERGANG – den
omdiskuterede og kontrover-
sielle film, der skildrer Adolf
Hitlers sidste dage under det
tredje riges fald.

I ADAMS ÆBLER er Mads
Mikkelsen præsten Ivan, der er
en moderne, positivt tænkende
mand. Herudover møder vi ny-
nazisten Adam, spillet af Ulrich
Thomsen, Gunnar (Nicolas

Bro), Sarah (Paprika Steen) og
Khalid (Ali Kazim). Der er af-
sløringer på vej, øretæver i luf-
ten og uro i Paradis.

Der kommer mange flere
film, jeg vil lige nævne:
MILLION DOLLAR BABY
oscarbelønnet film instrueret af
Clint Eastwood om boksetræne-
ren Frankie Dunn og han elev
Maggie Fitzgerald. Maggie har
aldrig haft ret meget, men der er
en ting, som hun har til overflod
– en klippefast viljestyrke.
Maggie og Frankie får familiære
følelser for hinanden, men snart
står de begge over for en kamp,
der vil kræve alt deres mod og
styrke.

SHALL WE DANCE er den
amerikanske version af en vid-
underlig kinesisk film af sam-
me navn.

KINGDOM OF HEAVEN er
skabt af Ridley Scott. Blandt
mange store stjerner ses Jeremy
Irons, Liam Neeson & Orlando
Bloom.

STARWARS. George Lucas
har tryllebundet publikum over
hele verden med sin berømte
episodefortælling, og dette er
sidste afsnit.

Gentofte Kinos rabatkort
giver op til 20% rabat. Gavekort
kan fås på det ønskede beløb, og
frem for alt yder vi en personlig
service. Danmarks bedste ræk-
keafstand og dejlige café venter
på at byde kræsne biografgæster
velkomne.

Erik Hammer

Vinhandel
Vangede Bygade 77 · 2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 34 00

Fra et af USA’s mest berømte vinhuse,

Robert Mondavi Winery

Robert Mondavi

Merlot 2000

Napa Valley,

California

2000 Merlot fra

Napa Valley – er

“håndlavet” på

traditionel måde

og lagret på

franske ege-

fade. En blød

nydelse!

Kr.

219,-

Kr. 219,75

Private Selection

Robert Mondavi

Fumé Blanc 2003

California

Min far, Robert Mondavi, pro-

ducerede den første Fumé

Blanc i 1966 – en frisk, fadlag-

ret vin med den lyse karak-

ter fra Sauvignon Blanc

druen. Igennem årene har

vi raffineret fremstillingen

af denne vin. 2002-udgaven

har et frugt udtryk og flere

lag af smag fra fadlagrin-

gen.

Tim Mondavi,

vinavler

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
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KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Charlottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital

Ældrehjælpen
tilbyder:

Alt fra til
samt
i eget

hjem.

Ring og få en snak

Hilsen
L.S.Ældrehjælp

rengøring
tøjvask

massage

23 80 26 114 år og man er som indfødt
I flere år boede vi ved Gentofte
Torv, men for 4 år siden var vi
heldige at få en bolig her i Van-
gede og det har vi ikke fortrudt
et sekund.
Hvorfor?
Alle steder møder man glade og
venlige medmennesker, både de
handlende og folk man kommer
i kontakt med på gaden, i klub-
ber og foreninger.

Her  i  Vangede  er  der  social
tryghed, og hvis man er bare lidt
åben selv, får man hurtig et godt
netværk, hvor man kommer
hinanden ved og hjælper hinan-
den.

Når jeg gik i byen i Gentofte-
gade, tog det en ½ time, her i
Vangede kan det godt tage 1-1½
time, selvom jeg skynder mig.

Jeg var heldig at komme i
Charlotteklubben som frivillig
hjælp og bestyrelsesmedlem, jeg
skulle passe et af bridgeholdene.

En dag kom en af mine venner
Bent Kamper og sagde, jeg spil-
ler ikke kort, hvor skal jeg stille
min høvelbænk? Straks meldte
DUI sig, vi måtte komme op i
hytten på Horsebakken, men in-
den vi blev etableret klagede El-
sie Petersen sig, da de stod i en

kø i et supermarked til Kim, der
er centerleder på Nymosehave,
og uden tøven tilbød han os, at
vi måtte være i sløjdsalen, der
ikke var nedlagt, men ikke blev
brugt ret meget, efter at skolen
var blevet til plejehjem, og så
var IDE STEDET født, hvor
10-15 mænd tirs- ons- og tors-
dag fra 10-14 hjælper hinanden
med forskellige projekter og har
et pragtfuldt socialt sammen-
hold. Vi håber og glæder os til,
at der er nogen nye, der vil mel-
de sig, for også her er man åben
for nye medmennesker, der har
lyst til enten selv at fremstille
noget eller måske hjælpe en an-
den med at reparere f.eks. en
gammel stol.

Ide-Huset, der har ca. 70-80
medlemmer, har åbent mandag
til fredag fra kl. 10-14 og er ud-
videt med “smalfilm til video”,
datastue, motion, madlavning
og telefonstjerne under ÆL-
DRE HJÆLPER ÆLDRE, der
ligesom Besøgsvennerne blev
startet i Charlotteklubben.

Med venlig hilsen en glad
Vangedeboer med sin kære hu-
stru, vi skal bæres herfra.

IW

Hvilken by blev besøgt i gækkebrevet på side 3

Påskekonkurrence

Aflever kuponen i avisens kontaktkasse,
der står i SuperBrugsens ,
senest 21/3-05

indgang

Der trækkes lod om:
1 Guldæg, 1 Sølvæg og 15 Chokoladeæg
Vinderne får direkte besked og kan ses på
Vangedes hjemmeside www.vangede.dk

Husk!
at udfylde
bagsiden

Vangede Avis
nr. 42

_ _ _ _ _ _ _

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

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%

Nyt fra biblioteket
Børneteater

Nu får Vangede Bibliotek igen
besøg af Jytte Abildstrøms Tea-
ter denne gang med forestillin-
gen “Kassekammerater”.

Stykket handler om en om-
kringfarende insektsamlerda-
me, som møder en tillukket
mand, der hele sit liv har boet i
en kasse med alle sine kasser.
Hendes naturlige nysgerrighed
forbyder hende at fare videre,
før hun har set nærmere på både

kasserne og manden! Hvad er
det for en hemmelighed han
gemmer på? Og tør han mon de-
le den med hende?

Det foregår altså på biblioteket
lørdag 23. april, og det starter
kl. 15 præcis. Stykket varer ca.
50 min. Det er for børn fra 3 til 6
år, med så få forældre som mu-
ligt (så er der plads til flere
børn!).

Gratis billetter kan afhentes på
biblioteket eller bestilles på tlf.
39 65 38 47 fra lørdag d. 16.
april, kl. 10.

Mange hilsener fra
Jørgen i børnebiblioteket
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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
Comet rens Tlf. 39 67 08 47
mandag-fredag 11.00-17.30
lørdag 10.00-13.00
DanBolig Tlf. 39 40 80 90
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
Farve Basen 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
Torp Glarmester Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 11.00-17.30
lørdag 10.00-13.00
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 Tlf. 39 64 23 00
mandag-fredag 14.15-17.30
lørdag 10.00-13.00
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
Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 9.00-14.00
Mexico Tlf. 39 65 09 65
mandag-fredag 15.00-22.00
www.mexico100.dk
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
Netto
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-17.00
NM Autoservice Tlf. 39 65 79 80
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
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
Tyden Tlf. 39 68 26 34
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

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!

Butikkernes åbningstider - november 2004

Navn, adresse, postnr. og telefonnr.:

Påskekonkurrence iVangede Avis nr. 42

Afleveres senest 21/3-05


