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Respekt!
Hvordan får vi respekt til at leve
uden ubehagelige påvirkninger
på krop og sjæl og uden at miste
venskaber eller besværliggøre
samarbejde?
Jeg vil puste til debatten om
rygning / ikke rygning – der er
næsten noget helligt over rygernes ret til at nyde deres tobak en
ret, de mener, de altid har haft,
og dermed må ikke-rygerne acceptere røgen. Det har da også
været tonen i mange år, at når
nu rygerne viser hensyn, puster
røgen den anden vej eller måske
samler sig i garderoben eller
ude i det fri, så må ikke-rygerne
leve med, at de får en del giftstoffer ind i deres krop. Ikke
kun giftstoffer, som man kun
bliver dårlig af her og nu med
sviende øjne og besværlig vejrtrækning, men også giftstoffer
som resten af livet kan give forringet livskvalitet.
Og ikke-rygerne har da også
accepteret dette, for vi vil jo ikke miste venskaber, så vi har
måtte leve med svidende øjne,
dårlig vejrtrækning og ildelugtende tøj. Men nu er det blevet
god tone, at vi kan frabede os at
blive tvunget til at få disse giftstoffer ind i kroppen.
At alle disse dejlige mennesker, som vi holder af som familie, venner eller kollegaer, får
ødelagt deres helbred, det gør os
ondt, og vi vil meget gerne
hjælpe dem af med det, vi mener, er en last. Vi vil også gerne
havde, at de respekterer os og
vores helbred så meget, at de
undgår at ryge, når det kan påvirke vores velbefindende. Vi
er i det hele taget meget kede af
ikke at kunne være sammen
med nogle disse mennesker og
nyde deres selskab, uden at vi
skal få det dårligt.
Rygerne ønsker, vi skal respektere deres ret til rygning.
Det gør vi også, men vi ønsker
også, at de respekterer vores ret
til et liv uden påvirkning af røgens skadelige stoffer. Brug de
varme sommer dage til at være
sammen med dine rygende
venner udendørs og bed dem om
at få røgen væk fra dig. Jeg håber, at vi fremover kan have besøg af rygende venner, uden at
det går udover liv og helbred.

I håb om en god sommer
Allan Andersen

Ulven i Vangede
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Læs denne gang om
Hennings tur · Vangede Festival
Dyssegård og Dalstrøget · Nymosen
Charlotte i Bangladesh · Spejder
og meget mere
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Redaktør:
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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

Erna Nielsen 75 år
Charlotteklubbens leder gennem
mange år fyldte for nylig 75 år.
Det er ikke til at se det – hvis man
ikke ved det. For hun har stadig
fuld fart på, når det gælder klubben, der har til huse i Vangede
Bygade 55, eller som vi kalder
den “Det gule Hus” med stråtag,
der pynter Bygaden.

Borgmester Hans Toft kom forbi
Charlotteklubben, for at lykønske Erna med den store dag.

Næste år fylder klubben 40 år
og i alle årene har Erna Nielsen
været forrest. Hun sørger for at
klubben er vært ved 22 biograffilm samt mange andre arrangementer. Lad mig nævne følgende: Whist og hyggesnak –
Bridge og gymnastik – Frimærkeklub – Hygge sig og lave hobbyting. Klubben blev startet i
februar 1966 som biografklub i
Villabyernes Bio. Den var da
tilknyttet Pensionisternes Samvirke, der havde startet filmklubber i hele landet. Disse
klubber havde alle pigenavne
efter kendte personer. Her i
Vangede blev man enige om at
kalde klubben Charlotteklubben efter dens første formand
Lise Ryum, der boede i Charlottenlund. I efteråret 1971 overtog
Erna Nilsen formandshvervet,
der dengang foregik fra formanArtikler og annoncer afleveres eller sendes til:
Vangede Avis, Snogegårdsvej 49,
Postboks 11, 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41.
Meget gerne pr. email:
avisen@vangede.dk
Optagne artikler og indlæg
dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages
forbehold for trykfejl.
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dens private bolig. Erna har stadig denne post. Og jeg er sikker
på, at hun vil stå i spidsen for et
fint og festligt 40 års jubilæum
næste år. Op gennem 70’erne
udviklede klubben sig. Kommunen mente, at formandens
arbejde var af så høj kvalitet, at
formanden blev lønnet og fik sit
dejlige klubhus i et af Gentofte
Kommunes smukkeste stråtækte huse i Vangede.
Messen
i Kildeskovshallen var en begrænset succes på grund af parkeringsproblemer. Selv havde
jeg fornøjelsen at repræsentere
Vangede Avis et par dage og det
var opløftende at tale med vore
læsere. Jeg kunne konstatere, at
bladet er populært hos læserne.
Også mange udenfor Vangede
var interesseret i bladet – især er
vores dækning af Vangede i
gamle dage meget populær. Derfor en appel til alle, der har erindringer fra Vangede. Kontakt
venligst www.vangede.dk eller
Allan Andersen, 39 65 74 41 eller Henning Bonde, 39 65 65 87

ke de gemte butikker, det er sikkert at gå under stilladserne.
Vi har talt med Thomas Smedegård fra Boligudvikling, der
står for opførelse af 2 lejligheder
oven på Skjold Burne hjørnet.
Han fortalte, at byggeriet har
ligget stille et stykke tid, fordi
der har været usikkehed om
nogle beregninger. Alle beregninger er nu gennemkontrolleret og i løbet af ca. 8 uger skulle
byggeriet være færdigt, og så er
der 2 lejligheder på hver 110 m2.
Sølvbryllup
Ægteparret i Villabyernes Grill
havde sølvbryllup og havde besluttet at holde lukket den dag.
Men deres datter gik i ledtog
med Henrik Dyreborg fra Danske Bank og det lykkedes at lok-

Vangede Bygade 77

Det er sørgeligt at se så mange
af vores gode butikker pakket
ind i stilladser. Helt uforskyldt
mister de en stor del af omsætningen, og det er utroligt som
byggeriet trækker ud – svigt ikI sidste nr. opfordrede vi de
ældre, der savner kontakt med
en medborger til at kontakte
Vangede Avis. Det er derfor
glædeligt, at vi har modtaget
nedenstående kontaktønske, så
hvis De føler det er noget for
Dem, så hold Dem endelig ikke
tilbage, men fat pennen og
skriv nogle ord om dem selv, og
læg det i en kuvert med kontaktnr. 431 og aflever det enten

ke dem til Vangede Bygade, så
de kunne nyde den fine æresport
som datteren og svigersønnen
havde lavet.
Vangede Avis ønsker tillykke
med sølvbrylluppet og glæder
os til mange år endnu med deres
dejlige kineserretter.
her på kontoret eller i vores
postkasse i indgangen til Super
Brugsen.
Kontaktannonce
Absolut reel ven 80-85 år søges
af pæn enke i Gentofte til event,
dans, traveture, bilture og hjemmelig hygge.
Billet mærke 431
til Vangede Avis

Nyt hos Finn
A.A. cykler har indgået samarbejde med en låsesmed og tilbyder nu også alt indenfor repareration og montering af låse.
Kunstafdelingen hos
cykel Finn
kan nu tilbyde H.C.
Andersenplakater i
flere størrelser, også som
postkort,
af kunstneren Alex Fronci.
Ny elev i Mango
Cecilie er startet 1. april og
salonen har allerede stor glæde
af hende. Cecilie ser ud til, at
hun nyder at være i salon Mango. Så kunderne kan
glæde sig
over endnu
et dejligt
smil i Vangede. Velkommen til
Cecilie.

Skal boligen sælges,
så tal med os!
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
Nu lokalt i Vangede på 14. år!

11. juni

11. juni

Vangede Festival
11. juni
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11. juni

11. juni

11. juni

Program
kl.

11. juni

11.
11.juni
juni

11. juni

6.00: Morgentur i Nymosen med Ejler, læs mere side 7

kl. 10.00: Morgenbrød ved Kirken
kl. 10.30: Barbershop i Kirken

kl. 10.30: Square Dance i skolegården Nymose Have, læs mere side 9

11. juni
kl. 12.00: Komodo Quartet på scenen ved Brugsen, læs mere side 7

11. juni

kl. 12.00: Gamle Mosegård elever mødes på Vangede Fort, læs mere side 7

11. juni

kl. 12.00: Break-dance gruppen “Tothebeat” på gaden ved biblioteket, læs mere side 9
kl. 13.00: The Tomoto på scenen ved Brugsen, læs mere side 7
kl. 13.00: Åbent hus på Nymose Have, læs mere side 9
kl. 14.00: Peter Belli på scenen ved Brugsen, læs mere side 4
kl. 16.00: Slutter vi i Vangede

11. juni

11. juni

11. juni

Hele dagen:

• Butikkerne flytter ud på gaden med gode tilbud
• Loppemarked i Bygaden
• Hoppeborg

11. juni

• Popkorn

11. juni

• Mad fra grillen
• Øl og vand

• Charlotteklubben har loppetilbud på bøger
og byder på en kop kaffe

11. juni

11. juni

mytologi
astrologi
eventyr
fauna
flora

troldekugler.dk
sterling sølv
18 karat guld
italiensk glas
naturperler
ædelsten

udviklet
gennem de
sidste 28 år

Fortæl din
egen historie
– skab dit
eget smykke

mere end
300
forskellige
modeller

www.guldsmedpoulsen.dk
Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01
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Nyt fra Kirken – Kan man det?

Jazz i kirkerummet

Dronningens ceremonimester
Chr. Eugen Olsen spillede op!
Det var bare så festligt, da
Vangede Kirke fejrede sine beskedne 31 år denne vinter. Efter
gudstjenesten spiste 80-90
mennesker sammen i sidelokalerne og så gik man ind til jazzkoncert i kirken. Det var Uptown Jazzmen, der bragte os
helt ind og helt tilbage til New
Orleans i ’20erne. Det swingede
helt utroligt – og publikums begejstring smittede i høj grad af
på de syv musikere, der gav os
den herligste eftermiddag.
Hold øje i kirkebladet, for vi
lover, de kommer igen!
Gobelin ophængt i kirken
Da Vangede Kirke stod færdig i
sin tid, vidste alle, at her var et
stort værk af den kendte arkitekt
Johan Otto von Spreckelsen.
Det var jo ovenikøbet ham, der
nu skulle til at bygge den ny verdensberømte triumfbue på
Champs Elysee i Paris. Busser
og daglige turistbesøg vidner da
også om, at vor kirke er noget
helt særligt. Siden begyndelsen
har det været næsten en regel, at
man ikke må “forbedre” på von
Spreckelsens og kunstneren Tue
Poulsens færdige kirke: Ingen
billeder, ingen statuer, ingen
lysholdere, farver eller noget.
Nu har menighedsrådet ved kirken taget det dristige skridt, at
prøve, hvordan det vil se ud med

en kæmpe billedvævning på en af
murene. Tue Poulsens kone, billedkunstneren Marianne Poulsen,
var i stand til at låne os en gobelin, hun havde lavet i sit værksted
i Fårevejle: “Lux credendi” – ‘de
troendes lys’.
Det består nærmest af to landskaber; nederst de dødes, øverst
de levendes. Disse forbindes af
nogle bånd, som anes helt nede
fra bunden, og som går hele vejen op gennem billedet. Farverne er udprægede efterårsfarver;
blege, visne, gule, rustrøde.
Den nederste del forekommer
overvejende stille og tyst. I midten kan man ane konturerne af
en fugl, der ligger på ryggen...
farverne opefter bliver lysere og
mere positive.

Tag 2 ens Cacharel eller Lancôme produkter,
men betal kun for 1

Amor Amor Eau de Toilette, 50 ml
TA’ 2 ENS Kr. 375,-

Kom selv og dan dig en mening om det. Det vil hænge frem
til oktober, og først derefter skal
menighedsrådet overveje, om
man overhovedet skal tænke i,
at udsmykke Vangede Kirke
med et billedvæv. For kan man
det? Ja, døm selv, og sig din mening.

Noa bodylotion,
200 ml
TA’ 2 ENS Kr. 235,-

Gel Clarté vaskegelé,
125 ml
TA’ 2 ENS Kr. 175,-

Se flere “dobbelt-op-produkter” i Matas avisen

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
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Vangede Festival
11. juni 2005

Kvaliteten
i
højsædet
Alle former for gulvbehandling udføres for
boligselskaber, ejendomme
og private
Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne
med andre håndværkere
Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og
rydder selvfølgelig op
efter os

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

Din lokale

Sportsforretning
Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie
· Regntøj fra 300,· Badetøj og tilbehør
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Fodboldstøvler fra 250,· Badminton, håndbold, fodbold
· Alt i løbesko/joggingsko
fra 400,... plus mange gode tilbud

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

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

Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14
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Peter Belli
– en levende legende indenfor dansk underholdning !
Den 11. juni 2005 er hovednumret ved årets Vangede Festival Peter Belli og Five Roses – husk der er gratis entre.
Få danske kunstnere har haft så
omfattende en karriere som Georg Peter Brandt Belli.
“Min lagkage har mange farver”, sagde Peter Belli engang i
et interview, og sandt nok,
blandt de mange stillingsbetegnelser Belli kan skrive på sit visitkort er: Konferencier, film-,
teater-, TV-skuespiller, sprechstallmeister, bingovært, brevkassebestyrer og døds-dromracer, men først og fremmest er
Peter Belli sanger – han er til
pop, dansktop, soul, viser og
rock – og han har haft succes
med det hele.
En stor produktion
Han har udgivet ikke mindre
end 29 albums (heraf 2 dobbelte) og 63 singler – og hvor mange koncerter det er blevet til undervejs, har han for længst opgivet at holde tal på. Men han
har sunget overalt, hvor der var
en scene – i cirkus, i TV, i små
og store rockklubber og mælkepopper, på blokvogne, i dansehaller og på de store rockfestivals i både Roskilde, Ringe og
Skanderborg.
I 1992 modtog han den eftertragtede Grammy som “Årets
Sanger” – “Årenes sanger”
havde måske været en mere rigtig betegnelse, for Peter Belli.
Peters karriere
Peter Belli’s glorværdige karriere startede i 1959, hvor han
med sit første orkester, spillede
i københavnske ungdomsklubber. I 1963 datidens mest succesombruste orkestre nemlig –
Peter Belli & Les Rivals. De
blev hurtigt landets førende
“pigtrådsorkester”, og med Peter Belli’s 32 cm lange hår, blev
han et fænomen i Dansk musik !
Pladehittet, “You Better Move
On”, gjorde konstellationen til
de unges favoritter på linje med
The Beatles og Rolling Stones!

I 1966 blev “Helt Igennem
Respektabel” et af tidens mega-hits.
I halvfjerdserne var det
bl.a. “Kære Gamle Tog” der
huserede hit-listerne.
I starten af halvfemserne
trak rockmusikken stadig i
ulven, der fik et forrygende
come-back med sin rolle
som Mr. Martin i “Den store
lystfest”, efterfulgt af Hoboexpressen “En At Bli’
Som”, sunget af Peter i skøn
samklang med Johnny Madsen og Nanna.
I halvfemserne med bandet
De nye rivaler og meget roste
albums som “Yeah” og “Ribbet & Flået”, hvor Belli
vendte tilbage til rødderne.
Hits som “Hva’ Gør Man”, “For
Enden Af Regnbuen” og “København” (fra en DC-9) var
med til at sikre at Peter Belli
også i halvfemserne hører til
blandt de mest populære danske sangere.
Peter Belli fik sit gamle publikum tilbage og samtidig et helt
nyt, som ikke var født da Belli
startede sin glorværdige karriere i tresserne.
40 år med Peter
1999 havde han 40 års jubilæum, hvor han optrådte i 17 TVshows, 1 film, TV-serien “Taxa”, og bogen om hans liv “Jeg
Er, Som Jeg Er” udkom. Endvidere gav han 60 koncerter og
dobbelt-CD’en “Helt Igennem
Respektabel”.
År 2000 blev velnok Peter
Belli’s hidtil største år i hans
karriere. Det blev til ca. 100 optrædener ved festivaler, byfester, firmafester og andre spillesteder.
I år 2003 indspillede han sammen med en del af hans gamle
venner fra Hit House-pigtrådsdagene – Jørgen Krabbenhøft
fra The Hitmakers, Sir Henry,
og Rock Nalle – en ny cd.
Efter udgivelsen drog de på
turne med Peter Belli’s Hit
House Reunion-show – en

kæmpesucces – ikke mindst på
“Plænen” i Tivoli i København
foran 10.000 begejstrede publikummer.
År 2004 Single-CD’en “Bitter
sne” og “Når timerne bliver
små”, bringer den gamle
Rock-Ulv tilbage på TOP 10salgslisten. Det bliver til en 6.
Plads ! Imponerende – her mere
end 40 år siden sit gennembrud
er Peter Belli stadig Danmarks
førende rock-solist !!!
2005 startede med en tiltrængt ferie – hvorefter familien Belli i deres nye auto-camper er klar til endnu en sæson
på landevejen.
Peter Belli turnerede i foråret
med det akustiske hold musikere i fortrinsvis mindre koncertsale, mens sommeren sædvanen tro indtages på landets førende festivals, byfester, & frilufts-scener.
Indimellem koncerterne indspiller Peter Belli en ny dansk
film med premiere i juli.
Peter Belli
– en levende legende!
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Sæt kryds i kalenderen
og sikker dig en af de store oplevelser i Vangede
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Vangedespejdere til lands,
til vands og i luften
Af Lars Ravn, gruppeleder
Hos KFUM spejderne i Vangede, er vi klar til en forrygende
sommer. Efter vi deltog i Skovens dag i maj, hvor både ulve
og spejdere prøvede at flyve,
klatre i træer med rigtigt klatregrej, sejle i kano midt i Dyrehaven samt deltage i øksekast, skal
vi snart på sommerlejre.
Ulveungerne (8-12 år) skal i
slutningen af juli på lejr midt i
skoven ved Lystrup – og udover
olympiade med luftgevær, terrænbane, natløb efter måske en
hyggelig (og også lidt uhygge-

lig) heks, rengøringspligter,
slikbod, snigningsøvelse og
hvad der ellers hører til en rigtig
Vangede lejr, skal vi også på
vandretur, en dejlig solskinsdag
sammen med resten af Sjælland
(!) i et sommerland og på kanotur, hvor vi håber på, at vandet
for en gangs skyld, i en typisk
dansk sommer, nøjes med at
holde sig neden under båden.
Efter sommeren begynder så
de almindelige møder igen - og
vi koncentrerer os om sejlads på
Furesøen og ved Øresund i
Spejdersejlskibet, Lilli Zingel.
Vi skal også på vandreture, og
nu skal vi i løbet af efteråret til
at tage endnu flere mærker, når
vi har lavet noget rigtigt spejderarbejde.
De store spejdere (13-17 år)
skal i midten af juli på en fælles
Korpslejr sammen med Danmarks
KFUM-spejdere.
Korpslejren, der byder på mel-

lem 10- og 20.000 deltagere, er
rigtig spændende. Spejderne i
Vangede skal bla. have sin engelske venskabsgruppe med. På
lejren er der spændende eksperimenter inden for byggeri med
rafter og snor – og spejdermad
på bål er jo også altid spændende af den ene eller den anden årsag. Få et indtryk af den forrygende lejr, ved at læse på:
http://spejdernet.dk/guldborgsundlejren.aspx
Vi vil også efter sommerferien
opstarte en seniortrop, hvor de
allerældste spejdere kan få deres lyst styret efter udfordrende
aktiviteter: Vi har en klatrein-

NYT · NYT · NYT · NYT · NYT · NYT
Bliv låst ind, hvis du har
Glæd
lukket dig ude. Vi har
den l en over
ave
indgået samarbejde
korte pris er
med en låsesmed. ærgels re end
en
dårlig over de
Alt inden for låse
n
e kva
litet
reparation & montering

Er din cykel gjort sommerklar?
A.A. Cykel- Nøgle- & SkoService
Vangede Bygade 86
39 65 34 34
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Har du lyst til at se, hvad det
hersens KFUM-spejder er for
noget? Så kig forbi Ungdomsgården ved Vangede Kirke en
mandag mellem 19 og 21 og
mød de store spejdere – og onsdag mellem 18.30 og 20 og mød
ulveungerne. Det er helt uforpligtende.
Du kan også læse mere på
www.thingvalla.dk.

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

Succesen
med de billige nyrenoverede alu/stål løbehjul
til 75,- kr. fortsætter.

struktør og har netop opgraderet
vores klatreudstyrs sortiment
for 10.000 kr. nyt grej. Vi har
kontakt til et kano-center – og
endelig er vi så småt i gang med
at planlægge en sommerlejr til
Island i 2006 el. 2007.

Mexicanske retter & italiensk pizza
Og nu også
Sammensæt din
personlige Bagel

Bagels
Vælg mellem
7 slags brødsmag
5 slags dressing / cremer
8 slags fyld
eller 3 slags mixet salat
Priser fra 9,- til 40,- kr.

En nem og lækker frokost, hent til dig
selv eller ring og bestil til hele selskabet
Se menukort på www.mexico100.dk

Vi leverer til større selskaber uden leveringsgebyr

Nye åbningstider Mandag-fredag 10-22
lør-, søn- & helligdage 12-22

Vangede Festival
11. juni 2005

GVI’s Pinsestævne

11.00-11.45 på scenen

Af Henning Bonde

Komodo Quartet:
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4 MGK’ere fra Sankt Annæ Gymnasium spiller
jazz. Instrumenterne er altsaxofon, klaver,
trommer og elbas. Vi spiller standard-, grooveog latin-jazz. I forbindelse med Copenhagen
Jazzfestival kan I opleve os på Republik Weimar.

12 - 13 på scenen

The Tomotos
For drenge i alle aldersklasser
blev det igen i år en stor succes
med deltagelse af alle kommunens fodboldklubber (Jægersborg, B 1903, Skovshoved, HIK
og selvfølgelig GVI med mange
hold) som deltagere. Derudover
var der indbudt flere hold fra
omegnen, bl a. Brøndby og flere
Amagerklubber.
Både lørdag og søndag blev
der spillet kampe på alle baner.
Kampene blev overværet af

udtryk – når et hold have vundet
eller spillet op til forventninger-

ne. Alle trænere heppede på deres hold og medvirkede til, at vi
fik set drengefodbold i topklasse. Jeg talte med de to tilrettelæggere, der fortalte mig, at de
var dødtrætte – men det blev opvejet ved at se den glæde, der
udfoldede sig blandt deltagerne,
glæden over det gode vejr, pinsen var beriget med!

mødre og fædre – der alle fulgte
kampene med stor interesse og
indleven. Det var en stor fornøjelse at se den glæde, der kom til

Lørdag aften var der grill-fest
med masser af glade deltagere
til god mad – så, alt i alt, kan vi
lykønske GVI med endnu et
godt pinsestævne. Det er en årlig tradition – som alle drenge
og forældre glæder sig til at være med i næste år.

The Tomoto’s er glad bluesy jazz. Trioen består
af 3 unge drenge, der ånder for den tunge
blues, den glade jazz og den funky New Orleans. Bandet startede egentlig som et lille “sidespring” ved siden af de andre bands. Men efterhånden som folk ville have mere, tog drengene konsekvensen, og bandet “The Tomoto’s”
var en realitet. Siden er både gymnasieelever,
bowlinghaller og 50-års fødselsdage blevet
krydret med en gang glad musik.
The Tomoto’s består
af:
Morten Ristorp
–Saxofon
Tobias Stærbo
–Hammond
Thomas Jeff Persson
–Trommer.

Gamle elever på Fortet
Gamle elever og lærere mødes på Fortet ved
Mosegårdsskolen (nu Nymose Have) lørdag den
11. juni 2005 ca. kl. 12. (tidspunktet er fremrykket lidt i år pga. musikprogrammet i Bygaden)

Kl. 6.00

Morgentur i Nymosen
Vi mødes ved fugletavlen ved Mosegårdsvej og
går en tur med Ejler som naturvejleder. Forhåbentligt ser vi mange af mosens fugle og hører
deres sang og kalden i morgengryet. Tag kikkert og evt. fuglebog med.
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Forkæl
dig selv

Anna ferie 19/7-8/8
Katja ferie 8/8-21/8
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

Parisersalonen

Nymosen – søndag 15-05-2005
Vejr: En majdag, når den er allerbedst. Høj himmel. Gennemvarmt. Duft af ny kraft.
Øvrige forhold: Stadig en katastrofal mangel på oprydning
af almindeligt affald på området…. omkring GVI... omkring
hjørnet op til Vangedevej…
langs grusstierne…
Særligt slemt efter lørdag/søndag med mange besøgende.
Forslag:
• Fast ugentlig oprydningsdag
og tilsyn (hvor længe kommer
den gamle barnevogn til at stå
med affald i ????)
• Arbejdet gøres færdigt! Alt for
tit ender afsavede grene og små
træstammer ude i søerne og fylder op. Børn kan ikke lade bunkerne ligge – ret længe!
• Fugletavlen ved GVI laves inden 4/6 (tidligere 9.u rundvisning) og 11/6 (Vangede dage
arrangement).
Fuglelivet
Musvåge: 1 par ved Gentofte sø.
De bør lige kigge forbi!
Trane: Et par store flokke fløj
virkelig henover vores område i

år. Lyden af flyvende traner er
bemærkelsesværdig og fugleflokken et flot syn. Måske mellemlander en enkelt i mosen
næste år.
Knopsvane: Efter den oprindelige hunsvanes pludselige død
(blå ring M2J) er der i øjeblikket
2 til stede, nemlig (grøn 204) og
(grøn M2A). Det ser umiddelbart ikke ud til, at de vil bygge
rede. Desværre.
Fiskehejre: 2 i går. De må have
kronede dage i øjeblikket!
Spændt på om der kommer unge
på besøg i mosen senere.
Lille lappedykker: Der er tydeligvis 3 par. Men ingen reder
endnu. Det ligner lidt en ”rede” i
”Lillesø” – men alle er ellers

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 34 76

Genvejen til et godt liv

Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag
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yderst aktive, meget hørbare og
synlige. De er blevet langt mindre sky, end bare for et par år siden!
Grågås: Et underligt yngleår –
der ses kun et par med 6 gæslinger. Disse stortrives og ser kernesunde ud i deres bevægelser
og fjer/dundragter. Til gengæld
er der ofte yderligere 25-30
ungfugle, der nyder godt af
GVI’s boldbaner og det øvrige
areal.
Gråand: Par 1 har 4 ret store
ællinger nu (de morgensov lige i
solvarmen). Par 2 har 7 ællinger, måske 1-2 færre, medens
par 3 har fornøjet os med 12 nye
“speedier” hen over vandoverfladen. Ifølge Rasmus er dette
kuldet fra Busses skoles skolegård. Hver år “samles” ællinger
i en velegnet kurv og bæres til
mosen. Alt imens hunnen trygt
og roligt følger med optoget af
børn, lærere og pædagoger (ca.
40).
Troldand: Mon ikke 2-3 par
forsøger sig inden længe?
Taffeland: Er der 2 hunner på
rede i øjeblikket?
Vandrikse: Der er en hel del
omkring Insulinmosen ved
Gentofte sø. Blev set her, da alt
ellers var frosset til i vinters.
Grønbenet rørhøne: Ingen unger endnu. Måske generes de af
de mange blishøns. Reden ved
træbroen er i hvert fald forladt
nu – der var nemlig kamp på et
tidspunkt.
Blishøne: Par 1 har stadig 1
unge (“Kanalen”). Par 2 har 3
unger (“Slottet” i “Lillesø”).
Par 3 har 4 unger (“Glarmestermosen”). Par 4 har mindst 2 un-

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

Vangede Festival
11. juni 2005
ger (“Svinget ved det væltede
træ”). Desuden er der unger i rederne “Mosegårdsvejsvinget,”
“Ud for redningsstativet” og
højst sandsynligt også nu i
“Svinget ind mod GVI).
Gøg: Hørtes meget tydeligt i
går morges.
Stor flagspætte: Holder ofte til
i området ved “Mosegårdsvejsvinget.” Men hvor er deres redehul i år?
Sjagger: Usædvanligt mange
par spredt ud over området. Ses
ofte i kamp mod husskader, gråkrager og fiskehejren. Larmende angreb.
Stær: Fåtallig i år. Men snart
unger på vingerne. Opdagede et

redehul i det enorme træ op mod
Nymose Huse.
Allike: Forleden aften var der
samling i de imponerende bøgetræer ved legepladsen. En kolossal flok på 500-700 (?) i konstant fælles “fjernstyret” bevægelse. På et tidspunkt kunne
man stå og føle sig dækket at
“en sky af sorte vinger” og overvældet af “en massiv allikelyd.”
Billedet eller synet var som
Magrittemalerierne med hatte/paraplyer/gentlemen. Stærkt
blåt. Stærkt sort.
Og lidt om andre dyr:
Ræv: En alvorligt sygdomshærget ræv på græsarealerne bag
“Glarmestermosen”
Tudse(?): Føde for fiskehejren
i “Sjaggersøen” ved GVI. Et
fantastisk syn ved “æglægningsfesten.” Der var 50-75 tudser/frøer i fuld aktivitet. Ret store og med hvid underside ved
hals og hoved.
Vandrotte: Set en død i “Storesø.” Den gjorde et uudsletteligt
indtryk på eleverne fra 1.v!
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Hele dagen
Charlotteklubben er på gaden med bøger på loppetilbud og mulighed for en snak og en kop kaffe.
Super Brugsens slagter er på gaden med grillmad, man kan også få sig et glas vin og til dessert vil fryseren være fyldt med is.
Tuborgs ølpavillion vil sikre, at tørsten kan
slukkes –der vil også være sodavand.
Hoppeborgen vil, udover glæden ved at røre sig
sammen med andre børn, give en god appetit.

12.00-13.30 på gaden ved biblioteket
Break-dance gruppen

“Tothebeat”
“Tothebeat” er en hiphop gruppe,
som ønsker at udbrede kendskabet til blandt andet break-dance
og electric boogie. Arrangementet er en kombination af show og
workshop, hvor de tre dansere indleder med et
10-15 minutters show og derefter går rundt i
festivalområdet og underviser interesserede i
hvordan man kan lære de forskellige “moves”.

Ideer er som børn – dine egne er pragtfulde.

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

Mesterlodden 30

Kl. 10.30-11.30

Square-dance
i Nymose Have
Hos ældre hjælper ældre, Idé-huset og Nymosehave, Stolpehøj 150, Vangede.
Afhængigt af vejr og vind vil man danse enten i
gården eller i aulaen på Nymosehave.

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

Hertil kan man købe/nyde en øl, vand eller kaffe
med kage.
Det vil være muligt at se stedets værksteder
for træarbejde, film og video samt datalære,
ligesom der gives oplysninger om såvel
Besøgstjeneste som
Telefonstjerne.
Nymosehave tilbyder
rundvisning mellem
kl. 13-14.
Gratis adgang
Nummer 43 · juni 2005
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Dalstrøget og Dyssegård
Af Peter Valenius
Naboejendommene var kornmarker, da jeg som barn flyttede
ind på Dalstrøget.
Vi kom til at bo i en splinterny
lejlighed, som duftede af mursten og maling. Der var rift om
lejlighederne, for boligmanglen
var en realitet efter krigen.
Foreningen Socialt Boligbyggeri stod for opførelsen af byggeriet fra 1951-53. Det var den
konservative viceborgmester og
rådmand, redaktør Poul Melgaard, der havde gennemtrumfet, at der skulle bygges alment
byggeri på Ohlsens Enkes frøavls arealer, som dengang henlå
som kornmarker, hvilket ikke
ret mange skænker en tanke, når
de handler hos Netto på Dalstrøget. De 2 forreste blokke op
mod Vangedevej har flammer af
røde mursten i hele den gule facade, mens de to efterfølgende
måtte nøjes med samme i hvert
knæk, som blokkene tager. Også dengang kunne arkitekter dele opinionen.
Egentlig var det meningen, at
byggeriet skulle have fyldt hele
Enkens arealer. Så vidt kom det
dog aldrig. Et flertal i den konservative gruppe satte efter et
kommunevalg en stopper herfor. Fire boligblokke af den
slags byggeri måtte være mere
end rigeligt. I stedet blev det
meste af grunden i stedet efterfølgende solgt til tømrermester
Aage V. Jensen, som så bebyggede arealet, bortset fra nogle få
boligblokke ud mod Vangedevej. Den beslutning blev Poul
Melgaard så vred over, at han
meldte sig ud af den konservati-

ve gruppe og blev løsgænger i
kommunalbestyrelsen. Til gengæld kunne det socialdemokratiske amtsrådsmedlem, overtelegrafist Valdemar Christiansen
– kaldet Gnisten – fra sit lille
hus på Kildebakkegårds Alle se
over på, at byggeriet rejste sig.
Med til byggeriet hørte et lille
butikstorv, som ligger der den
dag i dag. I modsætning til de fleste andre af den slags små torve,
så er der stadig liv i butikkerne. I
starten lå der en bank, som oprindeligt var en filial af OrdrupCharlottenlund bank, der siden
blev opkøbt af Handelsbanken. I
alle årene har der ligget en kiosk.
Ved siden af var der en isenkræmmer og en købmand. Sidstnævnte havde en større automat,
hvor man kunne trække 5 Eifel
for 1 krone. Det var der rigtig
mange af os unger, som gjorde.
Også en slagter var der plads til.
Ved siden af lå et ismejeriudsalg,
som i mange år blev drevet af “ismand” Svendsen.
Mejeriudsalget ejedes egentligt
af Jægersborg Alles Mejeri,
sammen med flere andre udsalg.
På den måde søgte man at sætte
sig på mælkesalget i de børnerige kvarterer. Vi er mange, som
igennem årene har haft plads hos
Svendsen og tjent til lommepengene som bude både om morgenen og om eftermiddagen. Smør
kunne købes fra drittel - dvs.
bøtte. Der var også åbent søndag
morgen til klokken 9, halvdelen
af kunderne fik deres køb skrevet. Så afregnede de - sådan da når der kom løn til huse. Det var
lige før køleskabenes og dybfry-

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Charlottenlund
39 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen
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Klassefoto – det er artiklens forfatter i 2. række nr. 3 fra højre. Foto privateje.

sernes tid. Ismejeriet bragte krystalis ud i hele og halve stænger
et par gange om ugen til folks isskabe. I den nybyggede boligblok på Vangedevej 140-146 gik
vinduerne i opgangen fra stuen
og helt op til 3. sal. Så der var
varmt i opgangen om sommeren, når solen stod på. Var der ingen hjemme, når man kom med
isen, og var der tale om kunder
som aldrig gav bare 10 øre i drikkepenge, blev isblokken anbragt
på måtten. Så løb smeltevandet
ned gennem hele opgangen og
en senere rasende telefonopringning til ismejeriet var også gerne
et resultat af udbringningen.
Svendsen tog det i stiv arm, Johan – sådan hed han faktisk til
fornavn – var ikke sådan at kyse,
når det kom til stykket.
Der er skrevet meget om Vangede, men mindre om Dyssegårds-kvarteret igennem årene.
Det skyldes måske især, at Dan
Turell gjorde sit til at udødeliggøre Vangede med sin bog Vangede Billeder.
Dyssegård havde også sine
bisser og bander. Søborg-bis-

J.S.
Ejendomsservice
v/Jan Sørensen

Vinduespolering
Trappevask
Ældrehjælp

20 66 97 02

serne kunne pludselig dukke op,
ud af ingenting, hen over Enkens marker. Så gjaldt det om at
løbe, hvis man var i mindretal.
Vangedevej er kommunens
ældste vej. Dens oprindelse fortoner sig langt tilbage i historien.
Ved grænsen til Københavns
kommune lå der tidligere flere
større og mindre virksomheder,
bl.a. en vognfjederfabrik som
fremstillede vognfjedre til både
hestevogne og biler. Heraf navnet
Vognfjedergrunden, som der stod
så stor blæst om, da den skulle
bebygges for nogle år tilbage.
På den del af Vangedevej, som
løber fra Søborghus og op til
den nuværende Vangede station
var der i begyndelsen af sidste
århundrede en række gartnerier.
I dag er der ingen tilbage.
Plantevej og Munkely er begge
vejnavne til minde om et par af
de gartnerier, som for længst er
borte.
Nu ligger villaer og boligblokke ud mod vejen.
Markerne er blevet bebygget.
En stor del af byggeriet skete i
20-erne, 30-erne og 40-erne i

NM
Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader
Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80
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sidste århundrede, hvad byggestilen også vidner om. Det er
mindre villaer, bungalows og
nogle større rækkehusbebyggelser.
Ohlsens Enkes store bygninger – korntørringsmagasinet, i
form af et kæmpe pakhus, en
villa op mod Vangedevej og
nogle garager – blev først overtaget af Dan-Transport og siden
revet ned. Nu ligger der boligblokke på den del af grunden.
Først kom der dog en lille
blindtarm til, som ligger der
endnu. Det var Munkehøj med
nogle små etplanshuse, som
fandt plads, hvor der tidligere lå
drivhuse og noget af havearealet
til Enkens bygninger.
Også dengang var priserne
horrible for de pågældende huse,
syntes man, men solgt blev de.
Forbindelserne mellem kommunens østlige og vestlige del
var elendige i starten af sidste
århundrede. Det blev der først
rådet bod på med Ellegårdsvej
og Dyssegårdsvej, hvor man før
i tiden måtte helt hen og rundt
om Gentofte sø og Brogårdsvej
for at komme til Hellerup.
Togforbindelser var der oprindeligt ingen af i kommunens
vestlige del, men i 1906 åbnede
endelig en privatbane med udgangspunkt i Lygten på Nørrebro over Vangede og helt til Farum og Slangerup. I starten var
der ingen station i Vangede. Det
var der sådan set heller ingen
grund til, for der boede ingen
mennesker. Imidlertid pressede
overretssagfører P.A. Alberti på
for at få en station i Vangede.
Han ejede Dyssegaard teglværk
og havde brug for en station for
at få fragtet sine teglsten bort.
Det var samme Alberti, der nogle år senere blev justitsminister

og samtidig stod for et af århundredets store bedragerier. I
starten krydsede toget blot Vangedevej bag nogle bomme. I
1906 kom der en smuk rød murstensbygning, som tjente som
station helt frem til 60-erne.
Den fungerede bl.a. som kulisse
ved filmatiseringen af Soyas
bog “Sytten”, så på den måde
kan stationsbygningen stadig
ses på en gammel dansk film.
Toget bestod i mange år af motorvogn og en passagervogn.
Ved renden – eller åen – ved Ellemosevej gik det hostende op
ad bakke. Her var det en periode
en sport blandt kvarterets drenge at hoppe over sporene foran
toget, helst så tæt på som muligt. Set i bakspejlet er det et under, at der ikke skete nogen
ulykker.
Ved Vangede station kom der
hurtigt en bro. Det var her vi alle stod og kiggede op i luften, da
den første Sputnik passerede
hen over himlen.
I 1977 kom S-toget endelig til
Vangede, så den nye station lå i
næsten 10 år stilfærdigt hen,
mens NESA’s røde trolleybusser svingede rundt om stationen. Oprindelig var de blå og
udgjorde fra midten af 20-erne
den første tværgående forbindelse mellem kommunens østlige og vestlige del, forbi Amtssygehuset i Gentofte. Om hjørnet af stationen, ned ad Ellegårdsvej, lå nogle lave butiksbygninger. Oprindelig havde
Erdmann – kongen af Vangede
– sin første butik her, inden han
flyttede ned i Vangede Bygade,
da en bank bød på hans lokaler.
Vi er stadig nogle som husker
Bamba, det første supermarked,
som kom til Vangede Station,
og også de to værtshuse, som lå

overfor hinanden.. Det ene lidt
pænere end det andet, med hvert
sit publikum. Kaffebaren for de
morgenduelige håndværkere,
hvor man kunne få to blå sodavandsis for 25 øre, og hvor der
nu er lægehus, mens nattegængerne holdt til overfor.
På den anden side af Ellegårdsvej lå der både en bager og en
slagter samt, i mange år, en lille
trækiosk, klemt inde mellem de
to røde murstensbygninger. Gik
man lidt ned ad vejen, lå skomager Dans lille butik. Hos Dan
blev mangen et par børnesko forsålet, for at holde længere. Pengene var ofte små, og børn var der
nogle stykker af i kvarteret.
I det hele taget manglede der
ikke butikker omkring Vangede
station. Lidt nede ad Vangedevej lå der, blandt mange andre,
et Schous sæbehus, hvor jeg
som 10-årig købte min første
ring formedelst 25 øre, til Lene,
som jeg ville gøre indtryk på.
Byggeriet af Munkegårdsskolen i begyndelsen af 50-erne
lagde beslag på en del af de arealer, som ejedes af Ohlsens Enkes frøavl.

Det tog nogle år inden skolen
stod klar til de mange unger,
som efterhånden voksede op i
kvarteret. Så i stedet for at sende dem i Dyssegårdsskolen,
blev der indrettet en midlertidig
løsning i den hvide villa på Vangedevej 168, som ligger der
endnu. Her mødte jeg så op i
1953, sammen med en masse
andre, for at tage fat på folkeskolen. Vi fik i vores klasse tildelt klasselokale i havestuen. Vi
var 32-33 elever til start og måtte i løbet af vinteren erkende, at
det var en kold fornøjelse at gå i
skole, efterhånden som vinduerne totalt frøs helt til med de
mest fantastiske isblomster.
Udenfor overlevede guldfiskene i havebassinet.
Lærerkorpset bestod af 4 ældre personer – sådan virkede de
i mine og de andres børns øjne,
selvom de alle var i 30-erne. Det
var Erland Nielsen – døbt Cigar-Nielsen, på grund af hans
hang til store cigarer, lærer
Aarud, Damgaard Nielsen og
Vita Jæger.
Jeg har siden hen som voksen
mødt Erland Nielsen og revide-

Lærerne ved trappen foran Hvide Villa. Foto privateje.

Har du smerter i led og muskler?
- og har behov for behandling eller træning hos
specialuddannede fysioterapeuter så ring eller
klik dig ind på vores nye hjemmeside

www.gentoftefysioterapi.dk

Hver søndag
fra kl. 13.00

og læs om vores muligheder for at hjælpe dig.

2 stk. steg m/rugbrød og surt

Gentofte Fysioterapi & TræningsCenter
Gentoftegade 52 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 - Åbent kl. 7-20
Afd. Fuglegårdsvej 45 i Vangede
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

kr. 25,Tlf.: 39 68 01 78
mandag - onsdag 11 - 01 / torsdag - fredag 11 - 02
lørdag 9 - 02 / søndag 9 - 01
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Indgangsfacaden mod øst med flammemønster i røde og gule sten. Foto
“Foreningen Socialt Boligbyggeri 1942-1985”

ret min opfattelse af ham 180
grader – han var overhovedet ikke gammel, og han kunne mere
end blot at være regnelærer.
Han bestyrede i øvrigt også de
senere skolehaver på Munkegårdsskolen – sådan nogle havde man dengang – til mange elevers store fornøjelse.
Vi børn spillede bl.a. land i frikvartererne under den store
blodbøg, inden vi efter nogle år
endelig rykkede over i den færdigbyggede Munkegårdsskole.
Drengene gik i plusfour om
vinteren – det var halvlange
bukser med elastik under knæet,
og lange strømper. Omkring 1.
april kom de korte bukser frem
lidt afhængig af temperaturen.
I mange familier var moderen
hjemmegående, så vi var mange
børn i kvarteret om dagen. Man
kunne næsten bestemme årstiderne ud fra de forskellige lege
og gøremål. Der blev sjippet,
hinket, spillet med kugler, byttet dukker og glansbilleder,
bygget huler på markerne, samlet på sommerfugle, kælket, løbet på skøjter og rulleskøjter,
bygget snehytter, gået på æbleskud, spillet fodbold i Dyssegårdsparken eller hvor Kildegårds gymnasium nu ligger osv.
Den ene del af Munkegårdsskolen, med den lille skolegård,

blev i starten hjemsted for amerikanerbørnene. Det var børn af
herboende amerikanere, som
gik i deres egen skole. De fleste
var ambassadebørn, men også
andre havde plads. Senere flyttede de over i den hvide villa,
hvor vi havde haft hjemsted,
mens vi ventede på færdiggørelsen af skolebyggeriet.
På Søborghus kro, ved Vangedevejs start, blev grundstenen
lagt til Dyssegårdskirken. Oprindelig var kirken blot et par lokaler i kælderen på Dyssegårdsskolen, så sognet manglede en
kirke og penge at bygge denne
for, men man havde en sognepræst. Denne – Thyge Jacobsen
– var en flittig gæst på kroen,
når han ikke lige passede sit
konservative medlemskab af
folketinget. Hver gang en genstand blev nedsvælget i Thyges
selskab, måtte gæsterne efter sigende samtidig bløde tilsvarende til kirkefonden. Det blev efterhånden til ret mange penge,
så en dag kunne daværende kirkeminister Bodil Koch, med en
stolt Thyge Jacobsen ved sin side, indvi den nyopførte kirke,
som knejser højt i landskabet på
Dyssegårdsvej.
Dyssegård havde endelig fået
sin kirke ganske som Vangede
havde sin.

Skal

sommergarderoben
fornyes
Flot udvalg i nye lækre farver

Se også vores
rigtig gode tilbud fra lager
30-50%

Kig ind hos
Bente og Bente i

mode
Vangede Bygade 79 · 39 65 31 38
Repeat · Pardon · Signature · One Two · Soya · Intown
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www.superbrugsen.dk

Ny medarbejder i Super Brugsen, Vangede; Teamleder
Brian Nielsen har nu ansvaret for vores NonFood-afdeling.
Og nu hvor solen er ved at varme op til sommer, så glæder
det os at vi I år har kan tilbyde et stort udvalg i
grilltilbehør.
Så når du har forsynet dig med vore gode bøffer, grillpølser
eller et andet godt grill tilbud fra slagteren – husk brød og
grønt – så kan du sikre en hyggelige aften med alt det
nødvendige et lækkert grill måltid; grillkul, optænding,
grillbakker, grilltænger osv.
Og med en god vin eller prøv en af vore øl specialiteter
– husk sodavand til børnene – så skulle aften være sikret.
Personalet ønsker kunderne en god og varm sommer, vi vil
gøre vores bedste for at sikre at du altid kan få både den
gode kvalitet og service hos Super Brugsen i Vangede.
Vi har altid et godt tilbud i NON FOOD afdelingen,
det er vores mål, at du ikke skal gå forgæves til Super
Brugsen – har vi det ikke, skaffes det hjem

Stort udvalg af
· fabriksnye kvalitetcykler
· tilbehør til cyklen
· biltilbehør & olie mv.
· køkkenredskaber
På vores hjemmeside
www.superbrugsen.dk

MAD & VIN

ELEKTRONIK &
DATA

BOLIG & KONTOR

SPORT & FRITID

TØJ & TILBEHØR

Kan du bestille næsten
alt, til afhentning i din
lokal Super Brugs.

HAVE &
BYGGEMARKED

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag 9-20 · Lørdag 8-16

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Ud i verden med Danske Bank
Charlotte Jeppesen fra Gentofte
var blandt de heldige, da Danske
Bank i slutningen af april udtrak
80 modtagere af Danske Studielegater.
Knap 1900 studerende fra
Gentofte og resten af landet
havde søgt Danske Studielegater. Normalt bliver modtagere af
legater udpeget efter en individuel vurdering. De 80 modtagere af Danske Studielegater blev
derimod fundet ved en lodtrækning blandt alle de ansøgere, der
levede op til kriterierne. Charlotte Jeppesen vil få overrakt en
check med de rare penge ved en
reception, I Danske Bank.
Danmarks velfærd
- Ungdommens kreativitet og
iderigdom er med til at danne
grundlaget for Danmarks fortsatte velfærd. Det er evner, der
kan få et ekstra skub ved et ophold i udlandet, og det er baggrunden for, at vi har oprettet
Danske Studielegater, siger filialchef Henrik Dyreborg.
Legatportionerne er på 16.000
kroner, hvilket svarer til cirka
10.000 kr. efter skat.
Godt 3500 unge studerende
søger hvert år udenlands som et
led i studierne.
- Man må sige, at Danske Studielegater opfylder et reelt behov, når over halvdelen af målgruppen har søgt et af legaterne,
og jeg er glad for, at jeg er en af
de filialchefer, der har fået mulighed for at overrække et legat.
Nu håber jeg, de studerende får
et godt udbytte af deres ophold,
siger Henrik Dyreborg.

Det er første gang, Danske
Bank uddeler Danske Studielegater. Søgningen til næste års
legater vil blive annonceret på
Danske Banks hjemmeside, via
medierne og på uddannelsesstederne.
Danske Studielegater er en del
af Danske Banks sponsorunivers Danske Viden, der støtter
initiativer, der skal være med til
at sikre, at vi også i fremtiden
har velfærd og økonomisk velstand her i landet.
Studerende og andre kan læse
mere om Danske Studielegater
og Danske Viden på www.danskebank.dk/studielegater.
Charlottes studie
Charlotte er ved at tage en kandidatgrad i Human Ernæring på
Institut for Human Ernæring
ved den Kongelige Veterinærog Landbohøjskole (KVL). Hun
har valgt at tilbringe to måneder

på Bangladesh Agricultural
University.
Institut for Human ernæring
varetager forskning og undervisning inden for menneskers
ernæring for at fremme det videnskabelige grundlag for forebyggelse og behandling af
kostrelaterede sygdomme.
Vitamin mangel
Specialet er inden for området
ulandsernæring og handler om
vitamin A mangel blandt gravide og ammende kvinder i det
landlige område, Mymensingh,
i Bangladesh. Vitamin A mangel er udbredt i mange udviklingslande, herunder Bangladesh. De mest sårbare grupper
er børn under fem år, gravide og
ammende kvinder. Mangel på
vitamin A kan medføre natteblindhed og skader på øjnene,
samt forøget sygelighed og dødelighed.

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

Kosttilskud med vitamin A
piller har formindsket børns underskud af vitamin A. Dette er
dog ikke en holdbar løsning i
længden. Desuden er mødrene
ikke omfattet af disse kosttilskudsprogrammer. Børn der bliver ammet, får vitaminer gennem modermælken. Derfor
kommer disse børn til at lide af
mangel på vitamin A hvis moderen ikke får tilstrækkeligt
med vitamin A.
En undersøgelse i Bangladesh
har vist, at 87 % af en gruppe på
120 ammende kvinder havde et
dagligt indtag af vitamin A under det anbefalede niveau. Det
har vist sig, at der i lokalområdet findes nogle særligt vitamin
A holdige fisk, kaldet mola. Da
disse fisk allerede indgår i den
lokale diæt, er det planen at få
de udsatte grupper til at spise
mere af denne fødevare. Det vil
bl.a. blive undersøgt om der er
forhold, der begrænser indtaget
af vitamin A holdige fisk. Ved
at afdække evt. barrierer, vil det
være muligt at finde en strategi
til bekæmpelse af vitamin A
mangel i målgruppen.
Vangede Avis ønsker Charlotte
held og lykke med projektet.

Sådan
Da jeg fredag d. 29/4-05
stod og havde hævet 500 kr
ved den Danske Bank på
Vangede Bygade i automaten glemte jeg selv at tage
pengene med mig og det var
jeg ærgelig over og ringede
straks til banken og forklarede dem situationen, jeg fik
besked på at en ærlig Vangedeborger havde taget pengene og at de kunne afhentes
på Herredsvej, jeg skal idag
afhente pengene og i den
forbindelse skal den ærlige
kvinde have findeløn, det er
bare så dejligt at der er så ærlige mennesker i Vangede,
og det er det der er med til at
gøre Vangede til noget specielt.
A.B.Christiansen
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A
poteket om
solbeskyttelse

Nyt fra Biblioteket

Hudens beskyttelsesmekanismer mod solen er begrænsede
og afhænger af hudens phototype og solens UV-intensitet.
UVB-stråler gør huden rød og
brændt.
UVA-stråler udgør 95%, af solens stråler og trænger dybere
ned i huden end UVB strålerne,
helt ned til der hvor nye celler
dannes. Det er UVA-strålerne,
som fremskynder aldringsprocessen i huden og giver rynker
og pigmentforandringer (brune
pletter).
Derfor er det vigtigt at vælge
en solcreme, som beskytter både mod UVA og UVB stråler.
Ikke alle solfiltre er lige holdbare, og nogle solfiltre nedbrydes derfor efter kort tid i solen.
UVB-filtrene er holdbare og
gode i de fleste solcremer.
UVA-filtrene kan derimod være
mindre holdbare, fordi de ofte
nedbrydes af solens stråler.
Sørg for at anvende en solcreme med fotostabilt filter både mod UVA og UVB stråler.
Det betyder, at filtret ikke nedbrydes efter kort tid i solen, og
dermed er huden bedst beskyttet.
Læberne er beskyttet af et tyndere hornlag end resten af huden, og er dermed mere udsat
for forbrænding og udtørring.
Ved at beskytte læberne mod
UV-strålerne, reduceres risikoen for udbrud af forkølelsessår
(Herpes Simplex). Dette kan
forekomme efter en tur i solen,
da strålerne har indvirkning på
hudens immunforsvar.
På Kræftens bekæmpelses
hjemmeside – www.solen.dk –
oplyser de hver dag om, hvor
lang tid, man kan opholde sig i
solen uden solcreme. Hjemmesiden giver solvarslinger for det
meste af verden. Du kan også få
oplysningerne tilsendt via mail
eller sms.
Kom ind på apoteket og få vejledning.
Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Biblioteket arrangerer en familiekoncert med børnejazz-gruppen DJANZZ for alle fra 3 år og
opefter. Det sker lørdag d. 13.
august, kl. 12.00, udendørs, på
plænen ved biblioteket.
DJANZZ er jazz for både børn
og voksne, og det er sjovt. Mød
ællingen der opfandt “Rappen”,
den rumbadansende elefant, der
forelsker sig, det lille jazz-tog,
brøleaben og dovendyret, der
føder verdens første sovedyr! –

Vi håber naturligvis på godt
vejr, men hvis det skulle regne
vil vi forsøge at gennemføre
koncerten i børnebiblioteket,
selvom pladsforholdene ikke er
til det.
Ligesom de foregående år, holder biblioteket lukket tre uger i
skolesommerferien. I år er lukkeperioden fra mandag d. 27. juni til søndag d. 17. juli. Kom og
forsyn jer med læsning inden da
– I må gerne tømme biblioteket!

Reparation af ruder
Billedindramning
Spejle i alle mål
Fotorammer
Gaveartikler

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

Dem jeg elsker, ønsker
jeg et gran af vanvid –
det gør hjertet let.
Anatoile France
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Butikkernes åbningstider - juni 2005
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
mandag-fredag
14.15-17.30
lørdag
10.00-13.00
Mango
mandag-tirsdag
9.30-17.30
onsdag
lukket
torsdag
9.30-19.00

Tlf. 39 64 23 00
Tlf. 39 65 60 64

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 telefonnumre og åbningstiderne

Din lokale
Tømmerhandel
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

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
Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

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

Det billigste stk. tøj er gratis

Bemærk ekstra service

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

www.kjeldhansen.dk

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

