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Nu sker der noget!!
I ugen fra den 1. september kan
alle borgere se arkitekternes
bud på forskønnelse af kommunens bystrøg. Plancherne er udstillet i rådhushallen, og den

Forkæl dig selv

19. september
kl. 19.30
er borgerne indbudt til møde i
Vangede Kirkes sognegård. Her
vil vi få en gennemgang af oplæggene, som er udarbejdet af
tre uafhængige landskabsarkitekter. Vi har besøgt kommunens planlægningsafdeling og
har fået en kort gennemgang.
Det er vores indtryk, at der virkelig er tale om forskellige oplæg, som helt sikkert vil give en
livlig debat.
De tre arkitekter har alle inddraget nogle af de forslag, som
diverse borgergrupper har afleveret til kommunen, og de har
afleveret deres oplæg i meget
forskellige grafiske udformninger, som kan vanskeliggøre
sammenligning af projekterne –
så her er det vigtigt, at vi ser på
indholdet og hver især gør vores
tanker om det færdige resultat.
Oplæggene er koncentreret
omkring Vangede Bygade fra
Snogegårdsvej til Stolpegårdsvej, men der er også oplæg, der
går helt ned til kirken og mosen
og inddrager hele Bygaden i
forskønnelsen. Det er noget,
som især Vangede Bycentrum
har lagt vægt på. Der er også
forslag om at åbne for trafik ind
i Bygaden fra Vangedevej/Nybrovej.
Jeg kender pt. ikke det videre
forløb efter borgermødet den
19. september, men det er vigtigt, at der bliver en god debat,
som kan ende med en rimelig
enighed fra borgerne i Vangede.
Så mød op og giv din mening
til kende. Det er nu, det er vigtigt, og lad os så eventuelt mødes i samlet trop fra Vangede,
som sammen med kommunens
planlægningsafdeling kan finde
frem til den løsning, der vil sikre Vangede en flot og rar Bygade, som det sted, hvor vi fortsat
vil holde af at foretage vores
indkøb.

I håb om et lunt efterår
Allan Andersen

9
september

19
september

Læs denne gang om
Hennings tur · Forkæl dig selv
Skulptur i børnehaven · Nymosen
Indflydelse · Zinkos historie
og meget mere

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 vinterens avis er den 28. oktober 2005
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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

Vangede Festival 05
Der er mange ting, der skal gå
op i en højere enhed, når man
indkalder til Festival i Vangede.
For det første er det vigtigt, at
vejret arter sig. Og det gjorde
det i år. Endda rigtig dejlig solskinsvej det meste af dagen. For
det andet er det også vigtigt, at
festivalens hovedoptrædende
falder i de besøgendes smag, og
det gjorde Peter Belli, der tog tilhørerne med storm. Alle dansede, sang og morede sig højlydt.
Han indfriede til fulde forventningerne. Og sikke en fest, vi
havde i Vangede i år.
Det bliver svært at finde en så
stor stjerne næste år, men vi
prøver.
Festivalen begyndte i Nymosen, hvor Ejler guidede de morgenfriske deltagere på bedste
måde. Men det er jo tidligt at
starte dagen for mange. Mon de
ved, hvad de går glip af! Derefter overtog spejderne kaffeserveringen ved kirken, og det er
altid et tilløbsstykke, som mange glæder sig til hvert år, og
hvor man er sikker på at få et
håndtryk af borgmester Hans
Toft. For derefter at gå til Barbershop i kirken, som mange
synes er vidunderligt. De er også dygtige. Square Dance i skolegården Nymose Have blev en
succes for alle, der var mødt op.
Elevsammenkomsten på Vangede Fort var heller ikke i år for
godt besøgt. Lidt flere var der til
Breakdance, gruppen “Tothebeat” på gaden ved biblioteket,
der efterfulgtes af The Tomoto
på scenen ved Brugsen.
Når alt er gjort op må vi sige,
at årets Vangede Festival var en
succes. Dejligt at se så mage beboere samlet til fest i gaden.
Også borgmester Hans Toft
fulgte interesseret vore arrangeArtikler 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.

Nummer 44 · september 2005

menter. Det er også ganske rart
at møde bekendte og nyde en øl
sammen. Og sammen nyde Peter Belli, når han er allerbedst
og hele Bygaden svinger og
danser. Vi glæder os allerede til
festivalen næste år. Der er noget
at leve op til.
Ny “Pølsedame”
Vangede Avis vil gerne sende en
kærlig hilsen til Pølse Else, der
nu er gået på pension efter 34 år.
Hun har med sit arbejde i pølsevognen været et meget synligt
symbol på livet i Vangede City.
Altid frisk og glad for en snak
med kunderne, som hun allesammen kendte godt. Der er sikkert mange, der vil savne hende,
og Pølse Else vil sikkert også
savne Vangede og den daglige
cykeltur fra Søborg – men alting
har en ende – også pølser!
Den 1. oktober åbner pølsevognen i Vangede på ny. Pølsevognen kan ikke fortsætte i den
nuværende stand og bliver derfor fjernet for at blive restaureret.
Det er svært at sige, om pølsevognen er klar præcis d. 1. oktober, men ellers bliver der stillet
en låne-pølsevogn til rådighed
fra Steff-Houlberg.

Parisersalonen

Den nye pølsedame hedder
Kristina Holm. Hun er fra Vangede og glæder sig meget til at
føre den gamle pølsevogn videre
i ny stil med masser af nye kræfter og kvalitet. Kristina håber at
se gamle som nye kunder.
Nymosen
har fået udsat 120 små gedder,
der skal fjerne såkaldte skidtfisk, og det er sikkert godt for
trivselen dernede, men det fjerner ikke problemet med bundforholdene og stanken i Nymosen. Det kræver en omfattende
oprensning af mosen, sammen
med en bedre vedligeholdelse af
væksterne omkring selve mosearealet. Nymosen er absolut en
oase i Vangede, men den trænger til en større vedligeholdelse
til glæde for de mange, der besøger stedet. Jeg håber den ny
kommunalbestyrelse vil se positiv på sagen. Jeg skal gerne holde dem til ilden. Mange har kontaktet mig om dette emne, så jeg
har opbakning mange steder fra.
Sommertur med
Charlotteklubben
Onsdag den 3. august afholdt
Charlotteklubben sin årlige
sommertur til Ballerup Egnsmuseum, Pederstrupgaard, der
bl.a. fortæller om livet på landet
i gamle dage mm. En særlig afdeling med Storfyrstinde Olgas
billeder og historie vakte stor
begejstring hos mange deltagere, men i øvrigt var der masser at
opleve derude. Man fik også en
økologisk frokost fra gårdens
egne produkter – ja selv snapsen

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
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

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Vangede Bygade 114
2820 Gentofte
Nu lokalt i Vangede på 14. år!

var økologisk! Undervejs besøgte man Heerup Museet, der
var en stor oplevelse, selv om
der var meget forskellige opfattelser af hans kunst. Men hyggeligt har han selv haft det, og han
er da også international anerkendt. Med eller uden nissehue.
Sommerturen var begunstiget af
dejligt sommervejr, sluttede
med kaffe i Mosehuset ved Utterslev mose. En rigtig hyggelig
dag. Om kort tid er det tid til de
mange biografture i Gentofte
Kino, så skal du deltage, er det
sidste udkald.

Wiener
Salonen
Børneklip 0-9 år 120,Voksenklip
190,Septembertilbud
Flotte striber
– staniol eller effekter
1 eller flere farver
Kort hår
250,Mellemlangt hår 375,Langt hår
475,-

oncen
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med og
r
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t
a
r
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Nu også lørdagsåbent
Pernille og Margit
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91
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Forkæl dig selv

9. september

Super Brugsen
Slagteren rykker ud på gaden med
grillen og lækre bøffer.
Der er mange gode tilbud i butikken,
se annonce på side 13

Aftenåben
til kl. 22

Matas

Se også annoncen side 14
Livstilstjek, se annonce & artikel side 7
Shiatsumassage i lænestol, samme stol
som blev demonstreret på Gentofte Messen
Fysiurgisk- & Sportsmassage
Carsten Hillers fra Gentofte Stadion
slår massagebriksen op og giver 15 min.

Sweetie
Få råd om, hvordan du skaber balance
i din figur med påklædning.
Gode råd og inspiration til, hvordan
du vil føle dig tilpas i efterårsmoden.
Vi henter nogle varer frem fra lager
og giver op til 50% rabat.

Danni Sko
holder åbent

Charlotteklubben

Freilev
holder åbent

Biblioteket

Kulturcafé, forskellige
politikkere oplæser
VVS Kjeld Hansen noveller – start hver
holder åbent
time
Se side 5

Bien & Blomsten Skjold Burne
En buket roser til
“forkæl dig selv”-pris

Wienersalonen
Få øjenvipper og
bryn farvet 100,-

Smagning af: X.O Cognac, X.O Rom, 20 år gl. whisky
og Sommerbirds fantastiske Petit four
Tilbud på:
Brice d’anjou x.o
normal pris 399,75 i dag kun 199,75
Camus XO normal pris 810,- i dag kun 500,Sommerbirds Petit Four i sød gaveæske med 8 stk. 50,-

Se også www.vangede.dk

Alle tilbudene på denne side, gælder kun
den 9. september og kun mellem kl 18 og 22
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Hennings tur gennem Vangede

Ismejeri (1955)

Fortsat fra side 2

Nyheder hos Skjold Burne
Skjold Burne i Vangede (I ved
dem, der er pakket ind i stillads
på 10. måned) har som noget nyt
hver måned en spiritus på tilbud,
som man kan smage; denne måned er det en 15 års mørk rom.
Skjold Burne har fået udvidet sit
romsortiment betydeligt i den
seneste tid.
Desuden er der altid mindst 10
forskellige flasker spiritus til
smagning. Kom ind og smag.
Skjold Burne har nu også fået
et stort udvalg i danske specialøl fra bl.a. Bornholm, Refsvindinge, Thisted og Hancock.
Blandt andet har de den berømte fynske Ale, Ale no. 16 fra
Refsvindinge.

jeg besøgte forretningen mødte
jeg en kunde, der udtalte sin tilfredshed med kvaliteten. Hun var
blevet den anbefalet af en veninde fra Virum – så forretningen
har kunder langvejs fra. Selv fik
jeg en pizza med hjem – og den
smagte vidunderligt – så jeg vil
også gerne anbefale et besøg i
Mexico. Forretningen har åbent
hverdage 10-22. Lørdag/søndag
og helligdage 12-22.
Johan Svendsen

Wienersalonen

Ny indehaver

Mexico, Brogårdsvej 100 har
fået ny indehaver fra 15. juni. Det
er Shadab Ahmad, der for første
gang prøver branchen. Han vil
lægge stilen lidt om, idet
butikken specialiserer sig i Bagels, hvor man har mulighed for
at vælge mellem 8 slags
brødsmag, 5 slags dressing, 8
slags fyld eller 3 slags salat, priser 9-40 kr. De leverer til selskaber uden leveringsgebyr. Mens

Efter 29 år skulle man tro, at
Margit snart ville slappe lidt af,
men nej salonen er nu blevet
udvidet med Pernille, som er
gammel Vangedebo; født og
opvokset i Vangede. Pernille er
ikke kun kommet tilbage til
Vangede, hun er kommet tilbage
til sin mors tidligere salon – for
Margit købte salonen af
Pernilles mor for 29 år siden.
Pernille bor nu i Ganløse, men
kunderne kan helt sikkert få sig
en Vangede-sludder.
Vangede Avis ønsker Pernille
velkommen.
Livet er som en bondeskjorte – kort og beskidt.
Storm P.

i Vangede

Kvalitetsrens udføres
· Ruskind og pelse
· Kilorens
· Gardinrensning
· Alm. rens
· Skjortevask · Pelsopbevaring
Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22
Nummer 44 · september 2005

Vi havde i sidste nr. en artikel
om bebyggelsen på Dalstrøget. Der blev også fortalt lidt
om Johan Svendsen og hans
Ismejeri på Munketorvet. Vi
har lånt billedet af Johan,
som fortæller, at han glædede
sig over artiklen, som fik
ham til at tænke tilbage på
mange gode år på Munketorvet

Søger du et nyt job?
Så har du muligvis brug for
hjælp til skrivning af en
dynamisk og professionel
ansøgning, der giver
resultat! Jeg har mange års
erfaring og ved, hvor vigtig
ansøgningen er for at
komme i betragtning til en
stilling. Uanset hvilken
type job, du søger, kan jeg
hjælpe dig. Kr. 200,00.

Klip ud og gem!

Tlf. 39 69 17 77

Kvaliteten
i
højsædet
Alle former for gulvbehandling udføres for
boligselskaber, ejendomme
og private

Vild med dans
Kom på et af
vore mange hold

BØRNEDANS-fra 3 år
Dans for ungdom/voksne
HIP HOP
DISCO - JAZZ
AEROBIC
JITTERBUG
Ring efter program

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07
www.wiethdans.dk

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
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Arrangementer efteråret 2005 på
Vangede Bibliotek:

H. C. Andersen i Vangede
Fredag 9. september kl. 19.0020.30. Vangede Bibliotek
Kongelig skuespiller Paul
Hüttel: H. C. Andersens liv og
eventyr.
Arrangementet falder i to dele,
hver af ca. 40 minutters varighed. Første del er bygget op
over selvbiografien ”Mit livs
eventyr”, krydret med citater fra
dagbøgerne. Anden del er udvalgte eventyr.
For unge og voksne.
Gratis adgangskort kan afhentes på biblioteket eller bestilles
på tlf. 39653847 fra fredag d. 2.
september, kl. 11.
Torsdag 20. oktober kl. 15.00.
Vangede Bibliotek
Historiefortælleren
SvendErik Engh: H.C. Andersen og
Den Gode Historie.
I forbindelse med Børnekulturugen bliver der fortalt eventyr – historier – af H.C. Andersen. Det er Svend-Erik Engh,
der fortolker og spinder anderledes ender på H.C. Andersens

eventyr. Kom og lyt med –
det bli’r meget lidt kedeligt!
Fra 10 år. Varighed: 45 minutter.
Gratis adgangskort kan afhentes eller bestilles på 39 65
38 47 fra torsdag 13. oktober
kl. 10.00.
Gys for børn op til
HALLOWEEN
Lørdag 29. oktober kl. 11.00
– 14.00. Vangede Bibliotek
Special Effekts v/Janus
Vinther: Gyser-ansigtsmaling til halloween.
Kom hen på Vangede Bibliotek og få lavet noget rigtigt
”klamt”; skudhuller, vampyrbid eller sår, som I kan
bruge til Halloween. Der er
også mulighed for at se og røre ved ægte film-rekvisitter
som afhuggede arme og ben.
For børn og unge. Varighed: 3 timer.
Fri adgang efter princippet
”først til mølle”.

Akvareller på biblioteket
I øjeblikket
ankommer alle de

nye
efterårsvarer
Vi har været på modemesse og fundet nye
spændende varer og leverandører. Kom og se
de nye tasker, bælter,
smykker og sjaler. Desuden kommer der
skind- og pelsjakker.
Vi glæder os til at vise
dig det hele!
På gensyn i

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

Ulla Fog Christensen er født i
1926 og er autodidakt kunstner. Hun er tidligere folkeskolelærer og har i sin skoletid beskæftiget sig med tegning og
formning i mange år.
Efter pensioneringen er
akvarelmaling blevet hendes
store interesse, og hun har deltaget i flere kurser hos bl. a.
Annelise Jarvis Hansen, Kirsten Sikker Hansen, Erik Nervil, Ole Kortzau og Birthe
Hauge Hansen. En stor del af
hendes motiver er blomster fra
hendes have eller landskaber
fra rejser i ind- og udland.

Ulla Fog Christensen udstiller på Vangede Bibliotek 5/929/9-2005.

Dan Turèll uge i Vangede: Arven efter Dan
Mandag d. 14.- fredag d. 25. november hver aften kl.19 på Vangede Bibliotek
En perlerække af onkel Dannys arvinger: Moderne scenekunstforfattere, spoken word
artister, stand-up digtere og litterære entertainere er engageret
for at give Vangedes borgere et
indtryk af, hvordan Dan Turèlls
udtryk kunne være i dag!

Mød:
Frederik Bjerre Andersen og Jonathan Nielsen, Claus Høxbroe,
Claus Ankersen, Jens Blendstrup.
Endeligt program offentliggøres på Turèll-samlingens hjemmeside
www.turellsamlingen.dk – og
kan afhentes på biblioteket
primo november.
Nummer 44 · september 2005
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Ønsker du indflydelse…
Hver 4. år har du mulighed for at
have indflydelse på den lokale
politik. Du skal bare møde op
ved valgurnerne og sætte dit
kryds. Partierne har orienteret
os gennem brochurer, valgmøder og deres hjemmesider om,
hvad de vil gennemføre de kommende 4 år.
Men har du ideer til, hvad de
skal arbejde med, ønsker du at
sætte dit præg på udviklingen i
din kommune eller vil du bare
være med i den løbende debat
internt i partierne. Ja, så skulle
du overveje medlemskab af et af
de politiske partiers vælgerforeninger.
Der er rig mulighed for at være
med i den demokratiske proces
og få indsigt i, at politik både er
sjovt og spændende. Du møder
mange mennesker, der ganske
vist er medlem af det samme
politiske parti, men som ikke
behøver at være enige om alt, og
derfor opstår der interessante
diskussioner om alle de spørgsmål, der optager i hverdagen.

Sæt

Vælgerforeningerne holder
jævnligt medlemsmøder, hvor
der både orienteres og diskuteres den daglige politik. Det er
interessant at høre de politiske
fortolkninger af de politikere,
der har politikken som deres
daglige arbejde, og samtidig få
mulighed for at få luftet sine egne ideer og høre, om andre finder dem bæredygtige. Det er ikke politik alt sammen, der arrangeres også sammenkomster
af mere almen social art, lige fra
skovture til biografbesøg, så
meld dig ind i den lokale vælgerforening, som du sympatiserer med og få nye venskaber
med mennesker, der har samme
livsopfattelse.
I forbindelse med valgkampen
er der brug for en hjælpende
hånd til diverse praktisk arbejde. Her er der brug for alle, der
har lyst til at yde en indsats.
Der skal arrangeres møder, gadekampagner, virksomhedsbesøg m.v. og travle politikere er altid glade og taknemmelige over,

at der er nogen, der vil afsætte
tid og kræfter med at hjælpe.
Man bliver grebet af stemningen og opdager, at man i det små
gør en forskel.
De fleste nøjes med at fortælle
venner og familie om deres
holdning til de ting, som politikkerne gennemfører, det giver
jo kun et øjebliks tilfredshed,
især hvis tilhørerne er enige.
Men det fører ikke til medindflydelse eller en ændret holdning hos politikkerne – det kan
man opnå ved at melde sig ind i
et af partierne.
Det er allerede den 15. november, der kaldes til kommunalbestyrelsesvalg. Vælgerforeningerne er langt i deres planlægning og kandidaterne er valgt på
diverse opstillingsmøder. Du
kan stadig nå at få indflydelse
ved efterårets medlemsmøder.
Så måske er det i år du ikke kun
afgiver din stemme, men også
udøver indflydelse i din vælgerforening.

Ældre hjælper
ældre
Sæsonen 2005-2006 er i fuldt
sving, men der er plads til et
par stykker mere.
Går du rundt og føler, du har
tid i overskud – eller har du
bare lyst til at møde nogle andre mennesker – nogle der deler dine interesser – eller blot
er åbne for en god snak over
en kop kaffe, ja så har du muligheder i IDE-HUSET på
Stolpehøj 150, hvor der er
åbent alle hverdage kl. 10-14.
Vi er, som navnet siger det,
ældre – vi er pensionister og
vi er både kvinder og mænd.
Vi samles om at eksperimentere med film, video, edb,
træ- og metalsløjd og vi har
en gruppe, der går ture med
gangstave en gang om ugen.
Vi driver også en besøgstjeneste og en telefonkontakt,
hvorfra man går ud eller ringer til personer, der har meldt
sig som brugere.
Vi kan træffes på 39 40 05
60 Med venlig hilsen
Poul Glahn/Elsie Petersen

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

i kalenderen

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

Bagels
Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17

5.-6. NOVEMBER 2005

Vælg mellem
8 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
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Check din livsstil
Nu bliver det muligt at få foretaget et hurtigt livsstilscheck,
hvor en måling af frie radikaler i
kroppen kan afsløre, om livsstilen trænger til en justering.
De fleste kan godt mærke, hvis
de i perioder er meget stressede.
Men forskere verden over er begyndt at interessere sig for en
mere usynlig form for stress,
kaldet oxidativt stress. Denne
form for stress hænger sammen
med mængden af frie radikaler i
kroppen, og er et udtryk for,
hvor stor en belastning kroppens celler og væv udsættes for.
Rygning, sollys, hormoner,
stress og meget andet øger dannelsen af frie radikaler.
Frie radikaler og oxidativt
stress sættes i forbindelse med
en lang række sygdomme, ligesom de frie radikaler er en af årsagerne til at vi ældes. Man kan
ikke selv mærke, hvor stor en
belastning man udsættes for.

Nu giver healthcare-virksomheden Sprunk-Jansen A/S i
samarbejde med Matas danskerne mulighed for at få et
overblik over deres oxidative
stress, så man kan vende udviklingen, før problemerne bliver
for alvorlige.
“Vores konsulenter er blevet
uddannet i at måle kroppens
oxidative stress. Målingen giver
et billede af den stresspåvirk-

ning celler og væv udsættes for.
På den måde håber vi at kunne
hjælpe en stor gruppe mennesker med at komme i gang med
en livsstilsændring, der på sigt
kan få stor betydning for deres
helbred,” siger Kim Søholt Larsen, Forsknings- og Udviklingschef hos Sprunk-Jansen A/S.
For at bremse skadesvirkningerne fra de frie radikaler, er det
vigtigt af få rigeligt med antioxidanter. Antioxidanter findes
først og fremmest i frugt og
grøntsager, men kan også tages
som kosttilskud. Desuden vil

det være en god ide at begrænse
skadelige aktiviteter som rygning og overdreven solbadning
og solarium, samt i det hele taget bestræbe sig på at føre et
mindre stresset liv.
Målingerne foregår under lægelig supervision og på udstyr,
der også anvendes i klinikker og
til medicinsk forskning. Et par
dråber blod opsamles fra en finger, hvorefter det analyseres.
Hele proceduren tager omkring
ti minutter. Intro-prisen for at få
målt sit niveau af oxidativt
stress er 50,- kroner.

At leve er at ønske
Anatole France

Din lokale

Sportsforretning
Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie
· Regntøj fra 299,· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Fodboldstøvler fra 200,· 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

Matas Vangede
Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22

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

Det gode råd gør forskellen
Nummer 44 · september 2005
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Hvilke butikker har ligget hvor?
Af Lissie Olsen
ker blev totalt raseret af en dobbelt brand i begyndelse af december. Kl. 22.28 blev brandvæsenet kaldt ud til en brand,
der startede i en disk. De fik ilden under kontrol og forlod
brandstedet en time efter. Kl.
00.38 blev de kaldt til samme
adresse. Denne gang var der
flammer op ad muren og røg i
opgangen, så beboerne i lejlighederne over butikken måtte redes ud med brandstige. Den sidste brand opstod i bagbutikken.
Som Erdmann sagde, var det
værste, at det gik udover julehandelen.
På hjørnet ligger Erdmann og Bamba. Videre op ad gaden; Slagter Hansen, Grønthandler, Schous Sæbehus,
Cigarhandler, senere kontorartikler og Bager Dennig. Bemærk havehegnet på hjørnet, hvor Skjold Burne ligger
i dag, der var nemlig ingen butikker på den østlige side af gaden. Postkort fra Vangede Boghandel.

Efter artiklen om frisørerne i
forrige nr. måtte jeg i gemmerne
for at finde gamle foto og udklip
frem, for jeg kan huske, at der
ikke altid har været en frisør på
hjørnet af Snogegårdsvej-Vangedevej (Ja, det var før Vangedevej blev til Vangede Bygade).
Der var en Bamba, som flyttede

over hvor Freilev er nu, jeg har
selv været ansat i butikken.
Før 1940 lå der et stort Gartneri. Ejeren hed Axel Hansen, han
var også pantefoged. Alle unge
piger fik skrevet selvangivelser
hos ham. Bare han lige måtte give os et klap på popo’en, var det
gratis!

Genvejen til et godt liv

Ungdomsklubben på Nørrebakken hos Fru Smoll

Bebyggelsen stod klar 1940:
Barber Nielsen var i Snogegårdsvej 2 st. tv. 1940
Erdmann og Bamba i butikken
på hjørnet. I Bambas butik fra
ca. 1958 Vime senere Erdmann
Slagter Hansen til 1968
Grønthandler Jensen
Schous Sæbehus til ca. 1958, så
Banken.
Tobak Vin Jensen “Haltefanden”.
Bager Dennig Snogegårdsvej 1
til ?
Vaskeri Larsen i mange år, ca.
1958.
Asta Weisfin kjoleforretning,
så Erdmann.
Brand i Vangede Bygade
Fra Gentofte-Bladet har jeg
klippet en artikel om branden
hos Erdmann i 1966, hvor butik-
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De unge i datidens Vangede
Flere gange om ugen kunne vi
komme i Ungdomsklubben på
Nørrebakken hos Fru Smoll.
Der var en masse aktiviteter,
pigerne broderede. Vi fik te,
hjemmebag og spillede musik.
Vi lavede teater, bl.a. “En søndag på Amager”. Det var en
pragtfuld tid og et skønt kammeratskab, der var ikke mange
unge, der opholdt sig på gaden
om aftenen. Virkelig en tid man
tænker tilbage på.

Dobbeltbrand i Vangede raserede
farvehandel og tandklinik

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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bien & blomsten

Livet i mosen
Vejret
Med hensyn til det at “få sine
unger igennem” har vejrbetingelserne været rimelige i år.

Mosen skal holdes ren
Nymosen bruges meget hver
dag af hundeluftere, løbere og
almindelige motionister, skoleelever og fodboldspillere. Det
kan ofte ses; plastikposer, papirstykker, tabt tøj, stjålne cykler,
fodbolde og plastikflasker i søen. Der er brug for et regelmæssigt opsyn og jævnlig oprydning; især tømning af affaldskurvene. Det ser umiddelbart ud
til at have hjulpet med “Mandagsindsatsen”. Tak til de ansvarlige og så en opfordring til
brugerne om at sikre, at alt affald kommer i de dertil indrettede beholdere. Skulle det
knibe med pladsen, tager du naturligvis dit affald med dig igen.
Forbedring af
livsbetingelserne
For at forbedre “nogle af livsbetingelserne” i Nymosens søer, er
der blevet udsat små gedder her i
august måned.
Vanddybden er blevet klart formindsket, hvis man ser på kanalerne turen rundt. Der er stadig al
for lidt af bundplanter, hvilket

især svanerne må lide under.
Kanterne bør ændres lidt ved
græsarealerne ved legepladsen,
så næste års svaneunger kan
komme på græs og blive “tørret
igennem” i løbet af dagen. Vil
det hjælpe dem mod igler?
Fuglelivet
spurvehøg: ses stadigvæk af og
til hen over moseområdet, men
ofte generes de af kragerne.
Holder til i villahaverne, især
ved foderanlæg.
knopsvane: et uheldigt år.
Først døde hunnen pludseligt
ved redeforberedelserne, og
dernæst ankom en ny hun, som
desværre ikke var klar til familieansvar.
fiskehejre: de fik til gengæld
en unge på vingerne. Men om
den har overlevet, er et åbent
spørgsmål. I dag sås kun forældrefuglene (18/8).
lille lappedykker: i begyndelsen var de yderst livlige og synlige, de 3 par. Så kom gæsinvasionen og de mange blishønsepar,
og man så dem ikke så ofte, og til
sidst.. er de forsvundet? Gæssene forlader os, blishønsene har
deres unger på vandet, og 2 unger dukker overraskende op i
“Lillesø.” Med deres fine, uafbrudte kalden på føde! Den ene
unge faldt desværre hurtigt fra,

men den anden klarede sig igennem længere tid. Om den er blevet helt flyvefærdig vides ikke
med sikkerhed i øjeblikket. Lidt
senere kom endnu et par med 2
unger til syne i ”Storesø”.
grågås: Kun 1 par havde unger i år (6), der voksede sig klar.
Men til gengæld var der ofte
30-35 ungfugle fordelt over hele området. Alle forsvandt
straks i begyndelsen af juli.
gråand: et helt usædvanligt
vellykket yngleår. Mange hunner med ællinger, mange ællinger endda, men også mange tab
undervejs. Ingen tvivl om, at
der alligevel kom en del på vingerne. Bedste antal siden 2001 i
hvert fald.
troldand: det var længe usikkert, om der i det hele taget ville
komme nogle unger. Men da det
blev varmere og mere stabilt i
vejret, lykkedes det. For øjeblikket ses 3 hunner med 3-5
unger i søerne.
taffeland: 1 hun med 3 unger,
der klarede forhindringerne.
grønbenet rørhøne: disse seje
fugle kom lidt senere i gang end
blishønsene. Til gengæld var der
overraskende mange par fordelt i
alle søerne. En hel del halvstore
unger ses tydeligt søgende efter
føde i sivkanterne og mudderområderne i disse dage.
blishøne: mange reder at iagttage, og senere mange unger på
vandet, men en stor del af dem
er forsvundet nu. Er det kragerne og skaderne?
nattergal: lod sig også høre i
foråret. Hvordan skal deres
ynglebetingelser være? Er det
muligt i Nymosen?

Hvornår har du
sidst været i
bien & blomsten
vangede bygade 77
2820 gentofte
39 76 30 70

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

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.”

39 65 87 66
39 65 21 27

Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE

Fax 39 65 52 15
www.zinko.dk
admin@zinko.dk

Din personlige og lokale ejendomsmægler

Kontor & værksted

Med venlig hilsen
Kristian Ørtoft Geisler

Gentofte Tlf. 39 40 80 90

Mesterlodden 30
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Basaren 5. og 6. nov
Basaren i Vangede Kirke bygger
på mange traditioner. Men nu og
da skal traditioner brydes, og det
er, hvad der sker i år. Basaren
har i mange år været afholdt den
anden weekend i november, men
vi har i år besluttet at flytte den
en uge, så basaren i stedet afholdes en uge før, end den plejer.
Der bliver herved lidt mere luft,
inden julen står for døren, men
det skal ikke afholde nogen fra
at købe julegaverne på basaren.
Hvad basaren byder på i år er
endnu ikke fastlagt, men der vil
være tombolaer, salgsboder og
lotterier. Selvfølgelig også et
stort loppemarked – allerede på
nuværende tidspunkt er der indleveret store mængder af bøger,
tøj, porcelæn og nips, og vi håber selvfølgelig, at der indleveres endnu mere.
Basaren vil sædvanen tro få
besøg af en af de gamle museumsbrandbiler og mon ikke The
Gordon Pipes and Drums vil åbne basaren med sækkepibemusik. Der vil naturligvis også være underholdning begge dage.

Basaren er bl. a. med til at finansiere onsdagsmøderne, hvor
man kan møde mange spændende foredragsholdere, samt caféaftener med musik og sang.
Spejderne ved kirken modtager
også støtte, og det samme gør
KFUK-sociale arbejde, Danmission og Gadebørn i Afrika.
Når der sker større naturkatastrofer rundt om i verden, vil
nogle af pengene fra basaren
blive brugt til hjælpearbejdet.
Ved flodbølgekatastrofen i Asien blev der få dage efter katastrofen sendt kr. 15.000,- afsted
til hjælpearbejdet.
Vi håber, at mange Vangedeborgere igen i år vil lægge vejen
forbi Vangede Kirke, for at se på
de mange tilbud, der er.
Uden sponsorer kunne basaren
ikke afholdes, så derfor en stor
tak til Restaurant Cassiopeia ved
Planetariet, Finn vores lokale cykelhandler, Charlottenlund Bog
& Idé, Skjold Burne i Vangede
og Matas i Vangede.
Freddy Svitring

J.S.
Ejendomsservice
v/Jan Sørensen

Vinduespolering
Trappevask
Ældrehjælp

20 66 97 02

jema
antenner
jema-antenne.dk

39 670 580
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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Skulptur i børnehaven

Nymose børnehave, som ligger på hjørnet af Mosegårdsvej og Øxnevej, er en af kommunens ældste institutioner. I
1953 omdannedes den tidligere Vangede vuggestue til Børnehaven Norlevsminde, som
senere skiftede navn til Nymose Børnehave.
Børnehaven er kendetegnet
ved kun at rumme 23 børn, og
at bo i et villakvarter med have.
Børnehaven ønsker, at børn
og forældre oplever og erfarer, at vores hverdag med børnene på mange måder ligner
den derhjemme. Vi lægger
stor vægt på, at børnene lærer
at omgås hinanden og naturen
på en respektfuld måde.
Naturen undersøges i Nymosen og i vores egen have,
hvor vi gennem tre år har fået
opfyldt vores ønske og om-

dannet en nedslidt legeplads
til en frodig have, hvor planter, krydderurter, sten, frugttræer, buske og legeredskaber
inviterer til oplevelser, der stimulerer børnenes sanser og
fantasi.
Dette ønske har vi kunnet
realisere gennem støtte fra
Gentofte Kommunes legepladspulje.
Når Skulpturleg har lagt sidste hånd på arbejdet, kan vi
præsentere en smuk, brugbar,
anderledes og spændende legeplads, som ikke findes andre steder.
Vi holder reception torsdag
den 13. oktober fra 14-16.
Vi ser gerne tidligere børn,
forældre, naboer samt andre
interesserede.
Med venlig hilsen,
Britta Sieling
leder af Nymose Børnehave

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
og læs om vores muligheder for at hjælpe dig.

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”
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Film i Kino
I Gentofte Kino er sæsonen netop startet og hos os har den 67årige biograf absolut ingen planer om at gå på pension. Tværtimod viser de kommende måneders mange danmarkspremierer
og skønne filmtilbud, at den lokale biograf aldrig har været
hyggeligere, bedre og mere ungdommelig.
Faktisk er der så mange nye
film, at det er svært at få plads
til at nævne dem alle.
Gentofte Kino er både med i
Biografklub Danmark og Filmporten og vil fortsat satse på
kvalitetsfilm i alle genrer samt
god og personlig service.
I de næste 4 måneder og inden
året er forbi kan vi bl.a. byde på
20 danmarkspremierer som:
Cinderella Man med Russell
Crowe og Renée Zellweger i en
stærk følelssesfilm.
Charlie og chokoladefabrikken med Johnny Deep og Helena Bonham Carter og danske
stemmer af bl.a. Henrik Lykkegaard, Johnny Jørgensen og Nis
Bank-Mikkelsen
Den standhaftige gartner, en
stærk storfilm med Ralph Fiennes, Danny Glover og Rachel
Weisz og masser af følelser.
Broken flowers med Bill Murray i een af hans bedste film nogensinde og sammen med Sharon Stone og Jessica Lange.
Far til fire – gi’r aldrig op
med Niels Olsen, Jess Ingerslev,
Claus Bjerre og Martin Brygmann.
DET LEVENDE SLOT, en
forrygende flot tegnefilm med
danske stemmer.

MØRKE, stærkt dansk drama
med Nikolaj Lie Kaas, Nicolas
Bro og Laura Drasbæk.
ZORRO hvor Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta Jones og Raúl Mendéz
igen svinger sværdene.
NYNNE er en længe imødeset
dansk film med Stine Stengade,
Lars Kaalund, Jonas Elmer og
Mette Horn.
In her shoes er fyldt med humor med Cameron Diaz, Toni
Collette og Shirley MacLaine.
Walter & Trofast – Det Store
Grøntsagskup, en forrygende
verden i ny animationsteknik.
A history of violence med
Viggo Mortensen, Maria Bello,
William Hurt og Ed Harris. En
virkelig stor filmisk oplevelse.
Allegro med Helena Christensen, Henning Moritzen og Ulrich Thomsen.
Harry Potter og flammernes
pokal.
King Kong med Naomi Watts,
Jack Black og Adrian Brody
Narnia: Heksen, løven og garderobeskabet er en pragtfuld
film om naturens mysterier.
Herudover kommer der en
række arrangementer hvor kulturelle personligheder vil introducere en række arrangementer
som bl.a. vil indeholde spændende og givende film.
Ja, vi kunne jo blive ved... men
vi kan jo ikke blive ved. Kom
selv og se!
God fornøjelse i Gentofte Kino! Kino er Cool – både sommer og vinter!
Erik Hamre

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

Film kan ses i din lokale biograf
Blandt de næste måneders visuelle herligheder kan vi bl.a. fremhæve:
Cinderella man · Charlie og chokoladefabrikken · Zorro · Nynne
Den standhaftige gartner · Broken flowers · Det levende slot
In her shoes · Walter & Trofast · A history of violence · Allegro
Mrs. Henderson · Peddersen & Findus · King Kong · Narnia
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.

Vinhandel

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

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
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Zinko skifter ejer
Efter at have boet i Canada i 3 år
indtil 1966, flyttede min familie
og jeg til Vangede og startede
som vicevært i Vangede Bygade
115. Men jeg ville gerne noget
mere, og i 1969 startede jeg
blikkenslager firmaet Zinko,

Zinko på Vangede Bygade 77, her
holder Bien og Blomsten til i dag,
men der har været en del andre
butikker i dette lokale. Før blomsterforretningen var her en dyrehandel

som dengang lå i
kælderen
på Vangede
Bygade
115. Siden
er der sket
mange ting, vi flyttede til VB
110 og lavede en vvs butik. Da
huset skulle rives ned, flyttede vi
til VB 77 i nye lokaler. Firmaet
blev større og vi trængte til mere
plads. Så min gode ven møbelpolster Leif Christiansen og jeg
byggede et nyt hus/lokaler på
Mesterlodden 30. Her har vi til
huse i dag. I den tid, hvor vi har
været i Vangede, har vi været
med til at udsmykke byen, hvor
vi lavede de gamle lamper, som
blev tændt til jul og selvfølgelig
på Gentoftemessen. Samtidig
har jeg været med i bestyrelsen i
Gentofte Håndværkerforening i
ca. 28 år, og i dag er jeg formand
for borgerforeningen i Gentofte.
Det har været en god tid i Vangede for mig og min familie,
men alt har en ende. Efter 36 år

Tør du

vente med udskiftning af dine låse?

Det er alt for nemt at “snyde” de gamle
låse, så vil du sikre dine værdier,
anbefaler vi udskiftning til låse
med trapezformede nøgler.
AA cykler & låse samarbejder med
professionel låsesmed, som tilbyder
udskiftning af et stk cylinder på
hoveddør med 3 nøgler
kr. 600,- incl moms.

Her startede Per Johansen Zinko på Vangede Bygade. Det var lige overfor, hvor Netto ligger nu. Ved siden af Zinko havde murermester Svendsen sit kontor. På pladsen bagved var der, udover Svendsens materialer,
en trælasthandel en donkraft servicevirksomhed. Alt dette er nu erstattet
af den nye rødstensejendom med lejligheder.

som selvstændig trækker jeg
mig tilbage og vil nyde mit otium. Firmaet Zinko A/S bliver

drevet videre som altid, men dog
med ny ejer Bristen Ejendomsinvest A/S.
Jeg vil hermed gerne sige tak for de mange gode
år til vores kunder og håber at de fortsat vil bruge
firmaet Zinko A/S.
Per Johansen
Mesterlodden 30, hvor
Zinko holder til i dag

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

kr. 25,Tlf.: 39 68 01 78
mandag - onsdag 11 - 01 / torsdag - fredag 11 - 02
lørdag 9 - 02 / søndag 9 - 01

Café La Vie

Vangede Bygade 45
2820 Gentofte
Tlf. 39 61 66 66
(Ved biblioteket)

Er din cykel klar til efterårets prøvelser?
– ellers giv den et eftersyn

A.A. Cykel- Nøgle- & SkoService
Vangede Bygade 86
39 65 34 34
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Har altid mange gode tilbud
F.eks.:
Ø Stor fadøl Grøn Tuborg
25,- kr.
Ø Spaghetti m. kødsauce
39,- kr.
Ø Kylling i karry sauce med ris
39,- kr.
Ø 2 Pølsehorn
25,- kr.
Ø Lun croissant m. hønsesalat
25,- kr.
Ø Lun croissant m. ost
20,- kr.
Fødselsdage, private fester, møder m.m.
kan vi også finde ud af

13
www.superbrugsen.dk

Forkæl dig selv
9. sept. kl. 18-22
Oksefilet m/fedtkant
1,3 - 1,6 kg. dansk, pr. stk.

119 95

Små kartofler
650 gr. danske, pr. bakke

1000

Hansen is
850 ml. ægte fløde

39 95

Brunello di Montalcino
under ½ pris, 6 flasker

59500

Rosso di Montalcino
6 flasker

29500

Slagteren
tænder
grillen kl. 17

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

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Charlotteklubben
din lokale pensionistklub
tlf.: 39 68 03 41
Vangede Bygade 55
Medlemskab koster 140 kr. om
året (et år fra den dag man melder sig ind).
Gymnastik koster 90 kr. ekstra
hvert halve år.
Medlemskab + Biograf koster
140 kr. (11 film) hvert halve år.
Programmet for efteråret 2005
kan hentes i klubben fra den 25.
august.
Aktivitetsoversigt for
efteråret 2005
I efteråret 2005 er der 3 arrangementer i Vangede Kirke, hvoraf
det ene er en H.C.Andersen kabaret, som laves i samarbejde
med Vangede Kirkes menighedsråd (mandag den 14. nov.).
10. okt: Banko i Kirken.
11. nov går vores udflugt til
Fantasy-world.
7. dec arrangeres traditionel
juletur til Tisvilde højskole

12. dec: “Julefrokost” i Kirken
Det er lykkedes os sammen
med AOF at lave et par rundvisninger i OPERAEN for medlemmerne.
Der er biograf hver onsdag
12:30 – Gymnastik hver tirsdag
Vi spiller whist hver mandag
og bridge hver tirsdag & fredag.
Både til bridge og whist mangler vi substitutter.
Vi kunne tænke os at åbne for
skakspillere; så kom og snak
med os i Charlotteklubben, hvis
I er interesseret.
Vi har hyggesnak/hobby hver
torsdag – frimærker og biograf
hver onsdag
I biografen skal vi inden jul se:
Kongekabale, Finding Neverland, Blomstrende Efterår, Bag
det stille ydre, Bridget Jones,
Hotel Rwanda, Oh, Happy Day ,
Osama, Lad de små børn, Brødre, Pigen med perleørering.

Matas i Vangede bygger bro over sundet
Klinik for fodterapi
v/Stine Lund Mortensen
og Trine Lund Mortensen

Vangedevej 129
39 68 09 13

Dit velvære
starter med
fødderne

LA

SPEZIA

PIZZA & GRILL

39 65 02 12
39 65 02 62
Køb 10 pizza, pasta
eller pizzasandwich
og få den
11. gratis
Åbningstider:

mandag til lørdag fra 11 til 22
søn & helligdage fra 12 til 22
Vangedevej 2 · 2820 Gentofte

Sammen med 2 kolleger har
Christian Holme fra Matas, Vangede købt tre butikker i Sverige,
to i Malmø og en i Varberg (ca.
75 kilometer syd for Göteborg).
Butikkerne har eksisteret siden
1999 og har hidtil været drevet af
Matas A/S. Christian fortsætter
som ejer af butikken i Vangede.
Pr. 1. september er Anne Leditzig ansat som bestyrer i Matas på Vangede Bygade. Anne er
28 år og har tidligere været bestyrer i Matas i Hillerød.
“Jeg har længe gerne villet udvide med flere butikker og ser

det som en udfordring at udbrede kendskabet til Matas i Sverige. Det er vigtigt for mig at beholde butikken i Vangede, da
jeg har en meget loyal kundekreds, som jeg har kendt gennem mange år. Den vil jeg ikke
svigte”, fortæller Christian Holme.
Christian vil derfor selv være i
butikken i Vangede en gang om
ugen, men Anne Leditzig vil stå
for den daglige drift.
For yderligere information
kontakt Christian Holme på:
40 68 38 78.

Tilbudet gælder 9. sep.
touch of pink eau de toilette

eller
body creme og eau de parfum

Frit valg
99,-

Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 33 22
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Økonomisk
eftersyn
- Overvejelserne om pension
bør starte i god tid
Det er helt naturligt for os at give
bilen, tænderne og fyret et regelmæssigt eftersyn. Det samme bør
gælde økonomien og pensionsopsparingen – gerne regelmæssigt – og helt frem til pensionstiden.
– Der er mange gode grunde til
at investere tid og kræfter i en
grundig planlægning af pensionsalderen. Jo før man begynder
planlægningen, des bedre kan
man nå at sikre sig. Det er jo dejligt, at økonomien er på plads,
når man forlader arbejdsmarkedet og får mulighed for at dyrke
hobbyer og gøre de ting, der tidligere måtte vige til fordel for arbejdet, siger filialchef Henrik
Dyrborg, Danske Bank, Vangede
afdeling.
Som en tommelfingerregel kan
man sige, at det som ung er vigtigt at tænke på sine forsikringer,
der skal sikre ved dødsfald eller
ved tab af erhvervsevne. Senere i
livet er det en god idé at fokusere
ekstra på opsparingen. Og i slutningen af den erhvervsaktive alder og ved begyndelsen af tilværelsen som pensionist skal man
planlægge, hvornår og hvordan
opsparingen skal bruges.
Udnyttelse af friværdien i ejerboligen kan være med til at skabe
fleksibilitet i pensionsalderen.
Det kan blandt andet ske ved
hjælp af nedsparingslån eller afdragsfrie lån, fx Danske Prioritet. Her har man mulighed for at
frigøre penge til for eksempel
drømmerejsen for familien, et
nyt køkken eller udbygning af
pensionsopsparingen. Friværdien i ejerboligen kan i det hele taget være med til at skaffe luft i
økonomien.
– Der er mange forskellige muligheder. Vi lever af at hjælpe
med at skabe et godt økonomisk
overblik. Derfor er det en god idé
at tage de relevante papirer under
armen og kigge ind i den lokale
afdeling af Danske Bank. Vi kan
fortælle om ønsker og muligheder hænger sammen og præsentere forslag, der gør, at drømmene kan gå i opfyldelse, siger
Henrik Dyreborg.
Kontaktperson:
Filialchef Henrik Dyreborg,
telefon 39 75 09 89

D&G
Reparation af ruder
Billedindramning
Spejle i alle mål
Fotorammer
Gaveartikler

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

TIME

Quartz-værk. Rustfri stål urkasse med indfattede sten.
Mineralsk glas. Vandbeskyttet indtil 30 m.
Læderrem med bogstaverne “I D & G” med isatte sten.
D&G personificeret spænde

Gentoftegade 33
Tlf. 39 65 02 01
www.guldsmedpoulsen.dk

Kr. 1.895,-
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Butikkernes åbningstider - september 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
Glarmester Torp
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

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
10.00-22.00 www.mexico100.dk
Lør-, søn- og hel.d 12.00-22.00
levering alle dage 16.00-21.00
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
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
søndag-mandag
16.00-22.00
lørdag
lukket
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

Lokale til leje
beliggende på
Vangede Bygade
ledig pr. 1. okt. 05
Husleje pr. md. 3.000,incl. strøm excl. varme
2
27 m med adgang til
køkken og toilet.
Henvendelse
39 65 71 35 · 39 65 83 13
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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

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

