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GVI i hallen
Der var lagt op til noget af en
begmand til GVI, da de måtte
se sig som udvist af indendørs
mulighederne i den nye Bakkegårdshal. GVI har i 30 år
nydt godt af Bakkegårdsskolens gæstfrihed og haft stor
glæde af gymnastiksalene til
børnenes træning i vintersæsonen. Hele miseren opstod da
det var besluttet at de større
idrætshaller skulle forbeholdes de egentlige indendørs
sportsgrene; men på trods af
alle gode regler kan man ikke
se bort fra en lokal klub, som
har fået tildelt timer i de sidste
30 år. Da GVI ikke kunne
komme igennem med deres
krav om haltid i SIGs haludvalg, gik de på barrikaderne
med underskriftsindsamling
og klage til borgmesteren. Der
er blevet forhandlet om mange
løsninger og kommunen kom
med et tilbud om 18 timer fordelt over ugen, mange af disse
timer lå på tidspunkter som
GVI ikke kunne udnytte, så de
fortsatte deres kamp for bedre
forhold. Borgmester Hans
Toft lyttede endnu engang, og
efter forhandling med de andre klubber, der skal bruge
hallen, kunne man tilbyde hele den nye hal til GVI om lørdagen. Alle involveret havde
forståelse for nødvendigheden
af, at GVI skal have brugbare
timer i Vangedes sportshal, og
der er fundet en løsning, som
alle erklærede sig tilfreds
med.
Ny Vangede bog
Vi har i samarbejde med Lokalhistorisk forening, udvalgt
nogle af de historiske artikler
fra Vangede Avis’ første 10 år.
Disse bliver udgivet i en bog,
som kan forventes til julehandlen i december måned.
Læs mere i mit julebrev på side 4.
Med Jule- og nytårshilsen
Allan Andersen

Stjernen over Vangede

Julevandring

18.
december

Juletræstænding

26.
november

Læs denne gang om
Hennings tur · Jul i Vangede
Hellesens fabrik · Byvandring
Jul på Stolpegård
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 forårets avis er den 26. januar 2006
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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.

Frisette på Ellegårdsvej

Under det navn har Lene Nielsen fået opfyldt sin livsdrøm om
at blive selvstændig. Hun har
nemlig åbnet en damefrisørsalon. Hun konstaterer, at de gamle kunder er trofaste og følger
med efter åbningen, og det glæder hende selvfølgelig. Foruden
at være uddannet som damefrisør, er hun også uddannet zoneterapeut og har indrettet et rum
til zoneterapi. Med den baggrund er hun optimistisk for salonens fremtid. Angående åbningstider m.m. henviser vi til
salonens annonce her i bladet.

indehaver Stella Holm, der har
taget over efter Pølse-Else. Så
vidt jeg har erfaret, er der god
gang i forretningen – man mødes og sludrer og spiser dejlige
varme pølser, som der er stort
udvalg af. Så skal vi have en pølse i Vangede, er det Stella’s Pølse. Held og lykke.
Juleand fra Brugsen
Vangedes slagter, hos Super
Brugsen i Vangede Bygade, har
naturligvis købt et større parti
juleænder/flæskestege til jul.
Vil du være sikker på, at få
f.eks. en af de lækre og kødfulde Berberisænder, er det en god
idé at bestille i god tid. Så husk
du kan bestille juleænder/flæskesteg hos Super Brugsen indtil den 18. december.
Langt hår

Vangedes ny blå pølsevogn

Så blev den endelig åbnet igen
efter modernisering – Jeg kan
varmt anbefale at besøge den ny

Hos frisør Mango er man i disse
dage i gang med at introducere et
nyt hårforlængningssystem –
HairContrast. Der er tale et unikt
system, der ikke ødelægger håret. Ingen brug af varme og lim
og håret kan bruges igen og igen.
Mere naturligt – nemmere og
hurtigere at arbejde med.

Dødsfald
Et af Vangedes kendte ansigter Inge Lis Haagensen, tidligere vicevært i Gentofte
Vænge II og kassedame i
VIme og HAMI, som i sin
tid lå i Vangede og senere i
ISO Jægersborg Allé, er gået
bort efter længere tids sygdom. Inge Lis var kendt i hele Vangede som et sødt og
elskværdigt menneske, altid
med en frisk bemærkning
om alt og alle.
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Kom ind i salonen og oplev det
nye extensionsystem, som ikke
har de ulemper, der er ved det
gamle extensionsystem, hvor
håret kan blive ødelagt, svært at
rede ud samt lang tid at sætte på.
HairContrast er en revolutionerende verdensnyhed indenfor
hårextension og hårforlængelse.
Vangede Bygade 77
Så kom butikkerne ud af mørket
igen, og de nye lejligheder er sat
til salg. Vi glæder os over igen at
kunne bruge butikkerne, uden at
skulle løbe spidsrod mellem diverse bygningsmaterialer og
kravle rundt om stillads og pressingerne. Projektet har trukket
helt urimeligt ud, og jeg håber, at
de indelukkede butikker får en
rimelig erstatning for indespærringen. Det må have kostet en
del i tabt handel. Det er også kedeligt, at Vangede har fået en
hjørneejendom, som ser helt
forkert ud på dette sted; hvordan
får vi gjort det pænt igen?

Men lad os nu glæde os til
nogle nye Vangedeborgere, de
kan i hvert fald ikke gøre for, at
bygherren har lavet et grimt
byggeri

Æret være hendes minde
Torkild

Artikler 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.

bien og blomsten
holder
julekomsammen
søndag
d. 20. november
kl. 10-16

vangede bygade 77
2820 gentofte
39 76 30 70

Salon
Frisette
Ny indehaver

Lene har overtaget salonen efter Anne og vil
servicere kunderne
under samme hyggelige atmosfære som
tidligere
10% familie- og
pensionistrabat
Tilbyder også zoneterapi
På gensyn hos

Salon Frisette
Ellegårdsvej 25
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 72 22

Jul iVangede
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Lørdag 26. november kl. 16.00

Juletræstænding
Vi mødes foran SuperBrugsen, hvor vi synger nogle af
julens sange. Jacob Rønnow vil i fællesskab med de
fremmødte frembringe en stemning, som vil få lysene til
at glimte i vores bygade.
Julemanden vil hilse på børnene i Vangede og dele godter
ud.

Søndag 18. december kl. 11 - 13

Julevandring
Turen tager ca. 1-1½ time. Vi starter ved
Charlotteklubben, herfra går vi til Matas,
og videre til Spejderne ved Kirken.
Derefter en lille tur gennem Nymosen til vi
møder Ejler (ved GVI’s klubhus), derfra en
tur til den gamle Mosegårdsskole, hvor der
stemples i Idé-huset og derefter kan vi
varme os med gløgg og æbleskiver i DUI’s
hytte. Efter en tur over Vangede Batteri skal
vi ad Stolbergsvej og Stolpegårdsvej over på
den anden side af Vangedevej til
Diligencen. Herefter skal vi bare i mål
foran SuperBrugsen. Turen afsluttes senest
kl. 13 med at lægge stempelkortet i kassen
ved SuperBrugsen.

Vi samles kl. 13.15

Mange af butikkerne har
specielle tilbud i dagens
anledning. Gå en tur i
Bygaden og opdag, hvad
der tilbydes.

Vandrekort koster kr. 20,- pr. stk. og
købes i forvejen i medlemsbutikkerne.
Hovedpræmie Familietur til Lalandia
Mange gavekort som præmier
– fra 100,- til 500,- og 2 juletræer
Hos Super Brugsen i Vangede kan børn, der har
gennemført ruten, hente en godtepose.
Kuponer udleveres når I afleverer vandrekortet.

... foran SuperBrugsen hvor Julemanden trækker lod blandt de afleverede vandrekort – Husk legitimation.
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Kvaliteten
i
højsædet

Brun
dig selv

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

Katja ferie uge 1-3
man - tirs
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

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

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

-----------

Mango
Mosegårdsvej 1
DK-2820 Gentofte
Tel. 39 65 60 64

Traditionsrig
julefrokostbuffet
Lækker frokostbuffet
på travløbsdage
Dejlige lyse lokaler til
Selskab og kursus
med plads op til 200
Restaurant
Restaurant
Skjoldgården
Skjoldgården
Ordrup
Ordrup Jagtvej 213
2920
2920 Charlottenlund
Telefon:
10
Telefon: 39 64 25 10

Et fælles projekt i sognet …
Hvert år holder vi juletræssalg
ved Ungdomsgården ved Vangede Kirke for at tjene penge, så
lejre og kontingent kan holdes
billigt. I år er det fra den 10. december – men vi kan også lokkes til sælge træer i weekenden
før, hvor vi går og gør klar.
De store spejdere er sælgere.
Forældre har lavet de 300 juletræsfødder (som vi tager kr.
20,00 for) og har stillet træerne
op. Og op mod en tredjedel af
de træer, som sælges hos spejderne, bliver gratis bragt ud. På
denne måde kan vi levere et
‘unikt servicekoncept’, som den
slags vist hedder. Ulveunger til

fods bringer træer ud til nærområdet, og de af vores kunder der
bor længere væk får bragt ud af
forældre med påhængskrog.
Og som rosinen i pølseenden
mangler der såmænd blot nogle
købere til vore træer, men dér
ved vi, at De – kære Vangede
Borger – heller ikke i år vil svigte os. Tak for det.
Se mere på
www.thingvalla.ep27.dk
Årets juletræ kan måske købes
billigere, men ikke bedre og leveret til døren; ikke noget med
grannåle i bilen. Når overskuddet går til det frivillige spejerarbejde, så kan ens juletræspenge
ikke bruges bedre.

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

39 56 04 11

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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KFUM Spejdernes Juletræssalg

Vi har udvalgt de flotteste træer ..........og fravalgt andre

Julebrev fra redaktøren

Vi har i det sidste års tid samarbejdet med lokalhistorisk forening, om at udgive en bog med
de bedste artikler fra de første
10 år med Vangede Avis. I disse
dage lægges der sidste hånd på
bogen for at få den færdig til julehandlen, så midt i december
kommer bogen i en eller flere af
Vangedes butikker.
I bogen har vi samlet de lokalhistoriske artikler, der har været i Vangede Avis de sidste 10
år. Det er aldrig nemt, at skulle
vælge, og slet ikke at skulle fravælge, men jeg mener, at det er
lykkedes at få samlet de artikler, som vil have værdi at læse i
mange år. Vores ambitioner
var, at bogen også skulle indeholde alle de gode erindringsskrivelser vi har haft i avisen.
Dette er ikke opgivet, men vi
kan desværre ikke have dem

med i denne bog. Dermed ligger jeg op til, at der senere vil
komme endnu en bog fra Vangede Avis, med de bedste fortællinger fra borgere i Vangede,
som giver indsigt i, hvordan det
har været at bo i Vangede.
Så glæd dig; bogen bliver en
god julegaveidé.
Der findes stadig lokalhistorisk stof, og det er fortsat vigtigt at få fortalt, hvordan det
har været – og er – at bo i Vangede. Derfor fortsætter Vangede Avis sit arbejde. Så find
gamle Vangede billeder frem
og lån dem til Vangede Avis,
meget gerne med en lille fortælling. Vi har også brug for
flere personbeskrivelser om livet i Vangede. Jeres medborgere glæder sig til at læse om
livet i landsbyen vest for søen.
Allan Andersen

Julegave
Strømper
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Hjælp os med at pynte butikken igen

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

Så fylder vi den med

JULEGODTER
Alle Strømper bliver hængt op i butikken og
kan afhentes fra søndag 18.12.04

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Julegaveidéer –
vi har set i Vangede

2006
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Charlotteklubben din lokale pensionistklub

Vi hygger os i Charloteklubbenmen der er også mange aktivitestilbud, hvor vi både har mulighed for at få rørt os og få gode
oplevelser.
Aktivitetsoversigt
I foråret 2006 er der 3 arrangementer i Vangede kirke. Seniorshop kommer og viser forårskollektionen frem, og der bliver
lejlighed til at købe tøjet. Senere
kommer der underholdning
(forhåbentlig med Bodil Heister
og Ulrik Cold). Forårssæsonen i
Vangede Kirke afsluttes med
medlemsmøde.
Det er lykkedes os sammen
med AOF at lave endnu en rundvisninge i Operaen for medlemmerne i marts måned.
Der er i øvrigt planlagt en tur
til Zoo efter lukketid i maj og en
heldagstur til Samsø i august.
Det er også i august, at klubben arrangerer en 6-dagstur til
Rhinen.
Der er biograf hver onsdag kl.
12:30, gymnastik hver tirsdag,
whist hver mandag og bridge
hver tirsdag & fredag. Både til

bridge og whist mangler vi substitutter.
Charlotteklubben har lige startet en ny aktivitet: skak. Er du
interesseret, så kom hen og snak
med os i Charlotteklubben.
Vi har hyggesnak/hobby hver
torsdag og frimærker, skak og
biograf hver onsdag
I biografen skal vi efter jul se:
Solkongen, Der Untergang,
Upside of anger, Da foråret kom
til byen, Vera Drakes hemmelighed, Café Paradis, Sideways,
Den Grædende Kamel, Luther,
Tid til forandring, Shall We
Dance.
Medlemskab koster 150 kr.
om året (et år fra den dag man
melder sig ind).
Gymnastik koster 100 kr. ekstra hvert HALVE år
Medlemskab + Biograf koster
150 kr. (11 film) hvert halve år.
Programmet for foråret 2006
kan hentes i klubben fra den 2.
januar.
Vangede Bygade 55
tlf.: 39 68 03 41
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Vangede Bycentrum
Da vi sidste år havde jubilæum
skrev jeg om butikkernes uheldige udvikling i bygaden; nu er
der udsigt til lukning af posthuset. Post Danmark har på
baggrund af den faldende postekspedition i Vangede besluttet, at posthuset skal lukkes
næste år. Der arbejdes på en
løsning evt. med postudlevering fra en af bygadens andre
butikker. Det betyder, at borgerne i Vangede skal til Gentofte Postkontor for at indlevere pakker og specielle forsendelser til postekspedition.
Det er fint at vi kan bevare noget af postekspeditionen i Vangede. Det havde været bedre,
hvis der blev skabt mulighed for
at en af de eksisterende forretninger kunne udbygge og dermed give plads til et mindre
postkontor og gerne også plads
til en bagerforetning.
Det ville være en god start på
en forskønnelse og fremtidssikring af Vangedes handelsliv.
Den lille kælderbutik i bygaden har nu fået “solgt” skilt på,
lad os håbe det bliver en butik

som kan give lidt liv til vores
hyggelige landsby.
Men hvorfor kan butikslivet
ikke udvikle sig i Vangede? Det
er der mange bud på:
• Borgerne bruger ikke de lokale butikker nok
• Butikkerne mangler plads,
altså større butikslokaler
• Vareudvalget er for lille, man
er nødt til at tage til f.eks.
Lyngby Storcenter for at kunne få de fleste specialvarer
• Åbningstiden er for kort
Forslag til forbedring af udviklingsmulighederne kunne
være, at vi bruger vores lokale
butikker noget mere, at butikkerne udvidede deres åbningstid
og blev enige om mere ensartet
åbningstid, at butikkerne får et
større vareudbud, at butikkerne
blev bedre til at fortælle kunderne hvad der kan købes og i hvilke butikker i Vangede, at politikerne med NESA pengene skaber en mere attraktiv bygade
med rigelig parkeringsmuligheder og mulighed for nye og større butikstyper, at der kun er de-

tailbutikker i gadeplan; liberalt
erhverv med begrænset kunde
besøg og begrænset åbningstid,
bør ikke kunne erhverve lokaler
i bystrøgene.
Glædelig jul og godt nytår fra
formanden for
Vangede Bycentrum
Allan Andersen.

Wiener Salonen

Børneklip 0-9 år 120,Voksenklip
190,-

Pernille og Margit
ønsker glædelig jul
og godt nytår

Flotte striber
– staniol eller effekter
fra 250,gså
Nu o
t
åben
s
g
a
lørd

Vangede Bygade 92 · telefon 39 65 78 91

Op til 50% rabat
på udvalgte varer
i hele nov. og dec.

Julerabat
–
Lørdag 3/12

10% rabat på alle
varer fra “Signature”
Lørdag 10/12 –
10% rabat på varer fra
“Intown”
Lørdag 17/12 og
søndag 18/12 –

10% rabat på varer fra
“Pardon”
Gaveidéer: Tasker, tørklæder, smykker m.m.

Kr. 1.680,-

På gensyn i

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

Kr. 555,Kr. 1.380,-

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01 · www.guldsmedpoulsen.dk
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Hellesens fabrikker A/S i Vangede
Niels Ulrik Kampmann Hansen, medlem af bestyrelsen i Lokalhistorisk forening
Historien om Hellesen tager sit Hellesen fik en idé, der i 1887 vognporten på hans Frederiksudgangspunkt andre steder og blev patenteret, idet han i stedet bergbolig.
Elektromekanikeren Valdeslutter også andre steder end i for batterier i glas eller krukker
Vangede, men en væsentlig epo- med syre fandt på at lave en kul- mar Ludvigsen havde rejst i
ke i Fabrikkernes historie fandt sten omgivet af brunsten og atter USA og der set hvor meget
faktisk sted i Vangede.
omgivet af zink med salmia- elektriciteten var udbredt, han
Opfinderen og pengemanden kopløsning, der fungerede som så det banebrydende og værdiElektriciteten er kommet for at elektrolyt. Hans eksperimente- fulde i Hellesens forsøgsresulblive, men at bære rundt på den ring fandt sted i kælderen og i tater. Hellesen selv døde allerede i 1892 som 56-årig uden at
krævede nye idéer. Wilhelm
komme til at opleve tørelementets eventyrlige udvikling og
udbredelse, men Ludvigsen var
manden med kapital og initiativ,
der var den egentlige “Gründer”, selvom Hellesens navn var
og fortsat er forbundet med batteriet.
Fabrikken opstår og udvides
Fabrikationen af tørelementer
startede på flere adresser på
Nørrebro, hvor de ansatte boede
nær fabrikkerne. Efter at hjemmemarkedet var konsolideret
med det nye produkt, fik man
oparbejdet en export til en lang

Fabrikkens indkørsel fra
Brogårdsvej, sommer 1956. Foto
Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

Genvejen til et godt liv

Forside af slagskatalog fra 1934. Bemærk Vangedefabrikken i den nederste vignet.
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Potientielle kunder fik tilsendt en
farvelagt brochure som denne.
Denne form for markedsføring var
hidtil ukendt, men gjorde at Hellesens batterier fik en global udbredelse.

række af lande. Det var et rigtigt
exporteventyr, som der gik ry af
i samtiden. I 1905 flyttedes fabrikationen til et samlet fabrikskompleks på Aldersrogade
6, hvor der før havde ligget et
bryggeri. Omkring fabrikken
nær Store Vibenshus opstod i
årene herefter et veritabelt industrikvarter.
Hellesen i Vangede
Da der ikke var plads til udvidelser til den fortsatte ekspansion,
blev dele af fabrikationen lokaliseret andre steder. Det var mest
naturligt at flytte filialfabrikken
mod nord; her var arbejdskraft,
billige byggegrunde og gode
trafikforbindelser. Det må være
de samme overvejelser, man
havde gjort sig hos Beauvais
A/S. Fra 1918 lejede man en
2
15.000 m stor grund af “De

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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samvirkende Menighedsplejer”
syd for den gamle Ørnegård, der
tilhørte Gentofte Kommune.
Her byggede man lidt tilbagetrukket fra Lyngbyvej en kulfabrik. Fabrikken havde adgangsvej fra daværende Vangedevej,
nuværende Brogårdsvej, men
havde adressen Lyngbyvej 447a.
Mange af de ansatte var arbejdsmænd fra Vangede, der fik kort
afstand til deres arbejde på denne fabrik.
Lokalt kaldtes farikken “Elementen” og den var i drift helt
op til marts 1960, hvor maskinerne var helt nedslidte, Lyngbyvejen stod for en større udvidelse, og huslejen var stigende.
Elementkullene blev i årene
herefter købt i Frankrig. Grunden blev langt senere bebygget
med Ikea-komplekset.
Hellesens videre skæbne
Tørelementer til lommelygter,
ringeapparater og anden anvendelse var der hele tiden brug for,
så ekspansionen fortsatte også
uden for Vangede med fabrikker
rundt om i København bl. a. i

Din lokale

Sportsforretning
Julegaver til den
aktive sportsfamilie

Elementfabrikken sommer 1953 set fra syd. Foto Lokalhistorisk Arkiv,
Gentofte.

Ryesgade, Rønnegade og Teglværksgade, idet man samtidigt
havde råvarelagre flere steder. I
perioder var der i alt beskæftiget
op til 2000 personer på Hellesens fabrikker rundt omkring i
Københavnsområdet. I 1963
købte Hellesen en grund i Køge
til udflytning og i 1964 byggede

man en licensfabrik i Ægypten.
Men lokaliseringen i Københavnsområdet var for omkostningstung, så i 1972 besluttede
man at flytte fabrik og administration til Thisted med egnsudviklingsstøtte. Her byggede man
en tidssvarende fabrik, hvortil
overflytningen var tilendebragt i
1976.

Alt tilbehør til skituren:
· Huer, vanter, sokker
· Super undertøj
· Fleecetrøjer
· Skijakker og sæt
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· 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 BALANCE 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

39 65 87 66
39 65 21 27

Elementfabrikken set fra Vangede med Ræveskovsvandtårnet på den anden side af Lyngbyvejen ses i baggrunden, 1955. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

Café La Vie

Vangede Bygade 45
2820 Gentofte
Tlf. 39 61 66 66

(Ved biblioteket)
Har altid mange gode tilbud
F.eks.:
35,- kr.
Ø Stor fadøl Julebryg
25,- kr.
Ø Stor fadøl Grøn Tuborg
22,- kr.
Ø 3 cl. alm. spiritus
25,- kr.
Ø Lun croissant m. ost
39,- kr.
Ø Røget laks salat, asparges & brød
Julefrokosten, fødselsdage, private fester,
møder m.m. kan vi også finde ud af
HUSK at bestille julefrokost i god tid
Også mad ud af huset

På elementfabrikkens grund var
der rester af de gamle teglværksgrave. Når det havde regnet blev
disse vandfyldte og kunne opfordre
Vangededrenge til farlig leg, forår
1955. Foto Lokalhistorisk Arkiv,
Gentofte.

Fax 39 65 52 15
www.zinko.dk
admin@zinko.dk
Kontor & værksted

Mesterlodden 30

Mobil Diskotek

DJ BECH 24 41 27 75 • DJ Ebskov 22 39 30 36
Livlige DJ’s, med lyd, lys og masser af godt humør.
Til samme pris som en jukeboks

Din Julefrokost, din privatfest
Op til 120 gæster
3000 kr
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Jul på Stolpegården
Af Hasse Neerbek, medlem af bestyrelsen i Lokalhistorisk forening
Stolpegården var en kendt fat- digt, at det københavnske blad
tiggård langt tilbage i forrige år- Politiken fik øje på anstalten.
hundrede.
Hovedbygningen ligger der Juleartikler
endnu og er en del af plejehjem- Gennemgangen af Stolpegårdens historie er summarisk, formet Egebjerg.
Stolpegården var oprindelig di den hovedsagelig bygger på
en af de 43 gårde, som blev ud- artikler fra to lokalaviser: “Polistykket i forbindelse med land- tiken – distriktsblad for Gentofte, Lyngby og Søllerød kommuboreformerne i 1760’erne.
ner” (fra Julen 1907) samt VillaStarten
byernes Blad (fra Julen l934).
Den blev omkring 1870 omdannet til fattiggård og arbejdsan- Socialreportage
stalt. Den havde ikke det bedste Politiken var kendt for lødig sory, og den spirende arbejderbe- cial reportage i chefredaktør
vægelse kørte i kampavisen Cavlings storhedstid, bl.a. har
“Socialdemokraten” en hård re- avisen mestret kunsten at skrive
portagekampagne mod den i fremragende reportager om so1880’erne, som rettede sig mod ciale problemer i datidens Dandårlig og tyrannisk ledelse, mark.
Politiken havde en lokal “lilpinsler og grov udnyttelse af
lebror”, der var “Distriktsblad
“lemmerne”.
Det var forvirrende boligfor- for Gentofte, Lyngby og Søllehold. Fattige ældre mennesker rød kommuner”.
levede side om side med tvangsCavling ansatte ved juletid
indlagte og med forældreløse 1907 en skarp pen, journalisten
børn. Der var sprittere (vagabon- “Treff ”
der), når det blev for koldt at færdes på landevejen og gamle og Treff besøger Stolpegården
ofte syge mennesker og børn i Det er bemærkelsesværdigt, at
alle aldre. Der var ikke blot krav han ikke starter med at omtale
om tvangsindlæggelse, men og- julefesten på Stolpegården. Den
så krav om tvangsarbejde i mar- omtales i en kort notits nederst
kerne, i frugtplantagen (400 træ- på siden. Treff starter meget
er) og i staldene, som hørte til nærliggende ved indgangsporlandbruget (ca. 43 tønder land). ten. Han skriver: “Med et enerDet var naturligt, at en fattiggård gisk ryk i klokkesnoren udenfor
af den karakter vakte opsigt, den forsvarligt aflåsede port
navnlig når den lå i området, melder vi vort komme.
som ellers var bedre kendt for
Straks efter høres lænkehunskovture til Dyrehavsbakken, dens glam og slæbende træsmukke landsteder og bon- skotrin henover stenbroen. Pordeidyl. En sådan anstalt på en ten åbnes på klem af en hvidhåvelhaver-egn måtte vække op- ret gamling.” Læg mærke til den
sigt, og det er næppe helt tilfæl- uhyggestemning Treff får skabt.

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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En sovesal på Stolpegård. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

Så analyserer Treff stedet:
“Ikke så snart har man kastet et
blik ind i gården, før det lidt
fængselsagtige indtryk forsvinder, som man udefra har fået af
anstalten ved at se de store røde
bygninger, hovedbygningen adskilt fra landevejen med et mægtig højt plankeværk, der ovenpå
er forsynet med respektindgydende jernpigge”.
Konklusionen bliver for Treff
lidt modsætningsfyldt. Der hvi-

ler endnu trods de mere moderne tilbygninger og udvidelser et
vist hyggeligt gammeldags
præg – underforstået – over den
tidligere bondegård.
Treff møder beboerne.
Ikke helt tilfældigt møder Treff
som den første person originalen Anthon. Det får Treff til at
spidse pennen, for her kan fortælles socialhistorie.

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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“Anthon. Ja, hvem kender ikke den evig glade og fornøjelige
Anthon fra Stolpegården, der er
den bedst kendte og mest populære personlighed i Gentofte og
omegn, kendt som han er af hver
en sjæl, ja sågar af kongehusets
medlemmer. Prinsesse Marie
lader således sjælden nogen lejlighed gå fra sig til at få sig en
passiar med Anthon. Som bedre
folks børn måske det sidste skud
på en engang ædel stamme, så
sidder der trods de manglende
åndsevner endnu noget af gentleman’en i blodet.
Se ham blot engang trække et
par handsker på den gamle hånd
med en elegance, som ville være
en fransk vicomte til ære – og stive flipper og manchetter er hans
lidenskab. Ingen konfirmand
kan derfor være stoltere end Anthon, når han med sko på fødderne spadserer til Hellerup
med sin store kurv på armen med
æg og smør i. Men Anthon har
travlt. Forspændt sin gode trækkevogn, som han udtrykker sig,
skal han af sted til Gentofte apotek for at hente medicinkurven.”
Treff har her vist sin evne til at
skrive mellem linjerne. Anthon
er original samtidig med at han
er af ædel byrd antydes det, og
så taler han dialekt.
“Et øjeblik efter befinder vi os
på anstaltens kontor i samtale
med inspektøren hr. Hansen,
der med beredvillighed tilbyder
at vise os omkring, idet vi da begynder at bevæge os fra lokale
til lokale i den store hovedbygning fortæller inspektøren: Vi
har plads til 200 lemmer. Om
sommeren har vi som regel kun
et hundrede stykker men efterhånden som vinteren mere og
mere nærmer sig og det begynder at blive for koldt at ligge

ude, så kommer de således hen
imod jul, hvor vi som regel har
optaget. Til Stolpegården hører
50 tdr. land og en have på ca. 5
tdr. land samt en besætning på 5
heste, ca. 20 køer og nogle og
tyve svin. Det drives altså udelukkende ved hjælp af lemmerne. De vil kunne indse, forklarer
inspektøren, at netop deri ligger
min største opgave: at kunne
fordele opgaver til disse mange
mennesker og sætte hver især
på den rette plads af efter deres
arbejdsevne. Der er en stor
mængde som ikke kan tage del i
udendørsarbejdet, men som alligevel er for virksomme til at
undvære beskæftigelse. De sidder inde og laver sivmåtter, sivsko, stråkurve, som vi kan sælge
for en å ganske lille net sum.”
Treff har blik for det gode og
det dårlige ved fattighuset. Det
gode er ”en vis hygge” og pinlig
orden, det dårlige er de mange
mennesker, der er stuvet sammen. Om det er godt, at der skal
arbejdes tager han ikke stilling
til. Han forholder sig ret til at la-

de Hansen beskrive hvorledes
“At alle arbejder efter evne.”
Er Treff da slet ikke i julestemning? Jo, elegant og lidt ironisk
lader han artiklen slutte i køkkenet hvor fru Hansen regerer:
“Omsider er vi nået køkkenet
hvor nogle mægtige kogekar,
næsten store nok til at koge en
lille okse på én gang straks stikker en i øjnene på grund af de
store blankpolerede låg. Her
har inspektørens hustru sin
langtfra lette opgave at forestå
madlavningen.
Vi træffer den elskværdige fru
Hansen omgivet af kogejomfruer og piger ivrigt optaget af julebag – og øvrige forberedelser
til den forestående julefest.
Også på Stolpegården fejres
nemlig julen ikke alene med juletræ med pynt og stads og en
pæn lille gave til hver enkelt af
de mange beboere Der er nok at
tage vare på. Men tiden iler. Efter at have sat smag på bagningen tages afsked med den elskværdige frue og forvinder”
Treff forsvinder med munden

fuld af kvædebrød, en klejne i
den ene og en jødekage i den anden hånd.
Udviklingen
Vi har en helt anden belysning
af Stolpegården i en nyere
juleartikel skrevet af bagermester Grønbech i Gentofte i 1934
i Villabyerne.
“De store, næsten herskabelige bygninger giver ikke én et
indtryk, at det er en fattiggård
man ser fra vejen, og dette indtryk fæstner sig når man besøger Stolpegården.
Kun portvagten med klokken
til de besøgende minder én om,
hvor man er. I øvrigt imponeres
man over den renlighed og orden, der straks møder én såvel
ude som inde. Så snart man er
inden for porten, står man på
den mægtige gårdsplads, der
mod nord støder ud til haven.
Her under havens høje træer
er anbragt bænke, der på varme
dage flittigt bruges af beboere.
Mod vest har man avlsbygningerne, mod øst folkebygning og

Stolpegården. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

J.S.
Ejendomsservice
v/Jan Sørensen

jema
antenner
jema-antenne.dk

39 670 580

Vinduespolering
Trappevask
Ældrehjælp

20 66 97 02
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værksteder og mod syd hovedbygningen indeholdende kontor, køkken og bolig for inspektør og funktionærer.
Stolpegården har i de sidste år
gennemgået en gennemgribende forandring. Der er bygget
badeanstalt, indlagt centralvarme, elektrisk lys, vand og w.c.
De oprindelige jernvinduer i
folkebygningen er erstattet med
trævinduer. Og værkstedsbygningen er ombygget.
Men største forandring er dog
sket i behandlingen af de indlagte.
Takket være inspektør Speer
og frues mønsterværdige ledelse er Stolpegården ikke længere
en berygtet gård langt snarere
et alderdomshjem. Mange af
dem, der bliver indlagte, fandt
her et langt bedre hjem end de
nogensinde ejede ude i verden.”
Julen på Stolpegården.
Grønbech fortsætter: “Julen er
den tid, hvor alle funktionærerne kappes om at gøre det så godt
og festligt som muligt for de indlagte. Uger i forvejen er der kogt
klejner og bagt småkager. Og
man forstår, at det ikke er små-

portioner, der skal til, når man
hører, at der er ca. 75 indlagte
ved juletid, foruden funktionærer. Juleaften er hele Stolpegården i festdragt. Hovedbygningen
er dekoreret med granguirlander. Kontoret er pyntet med flag
og gran. Her holder funktionærerne juleaften. I folkestuen og
på sygestuerne er rejst juletræ
og pyntet med gran og papirblomster. Juleaften begynder festen k1.16. I folkestuen samles
alle mændene om risengrøden
og flæskestegen, mens konerne
spiser i deres stuer.
Når alle har spist, samles
man, unge og gamle, funktionærer og inspektøren med frue i
folkestuen. Juletræet tændes.
Nu synger man de gamle, kendte julesalmer. Juleevangeliet læses op, og der siges måske et par
ord, som undertegnede har fået
lov til i en årrække. Så oplever
man, at nogle visker en tåre
bort, måske ved mindet om
barndommens jul. Efter talen
synges atter et par salmer. Og
så hentes mægtige kurve fyldt
med julepakker, Hver får en pose fyldt med klejner, småkager
og andre julegodter. Desuden

Stolpegårdsvej med lemmer på arbejde i marken til venstre. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

gaver i form af forklæder, undertøj, strømper eller lignende.
Mændene får desuden en lille
pengegave samt tobak og cigarer og snart står den blålige tobaksrøg tyk i lokalet. Derefter
ønsker inspektøren i smukke ord
alle en glædelig jul. Det samme
gentager sig fra sygeafdelingen,
stue for stue. Først når der er
sørget for alle, kommer turen til
funktionærerne, som samles i det
smukt pyntede kontorlokale og
holder jul sammen En glædelig
jul efter at have glædet andre.”

God hjul
og ...

Konklusion
Sammenligner vi de to artikler,
er de vidt forskellige. I 1907 artiklen beskrives Stolpegården
med ord som anstalt og fængselsagtig. Grønbechs pointe er derimod, at Stolpegården nu er en
forsørgelsesanstalt. Artiklen er
skrevet efter det store Kanslergadeforlig (i 1933), hvor socialreformen blev vedtaget med
K.K.Steincke som “fader”. I vore dage er serviceprincippet videreført som en skærpelse af individets retsstilling.

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

godt
nytår

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

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.”

A.A. Cykel- Nøgle- & SkoService
Vangede Bygade 86
39 65 34 34

Med venlig hilsen
Kristian Ørtoft Geisler
Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Din personlige og lokale ejendomsmægler
Gentofte Tlf. 39 40 80 90
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Danske Bank med åbne døre
Som den eneste bank i landet
har Danske Bank telefonerne
åbne 24 timer i døgnet alle 365
dage om året.
– Det skal tages helt bogstaveligt, når vi siger, at vi som bank
aldrig har lukket. Helt konkret
betyder det, at man kan få lavet et
lånetilbud, når man sidder med
papirerne i hånden til drømmehuset – også selvom det er aften eller weekend. Har man glemt at
bestille en rejseforsikring aftenen
inden afrejse, eller man vil have
hævet kassekreditten til at købe
en ny vaskemaskine, kan det også
lade sig gøre – uanset om det er
påskesøndag eller kl. fire om
morgenen, siger filialdirektør
Henrik Dyreborg, Danske Bank,
Vangede Afdeling.
De åbne telefoner gælder ikke
kun i Danmark, men også fra ferien i udlandet. Står man syd for
ækvator og vil ændre på sin kassekredit eller spærre sine kreditkort, kan Danske Bank nås
døgnet rundt.
Sover aldrig
Danske Bank har et netværk af
specialister, der arbejder til fordel for hele filialnettet og for alle kunderne.

– Den viden, vi har på vores
skærm, når vi møder hver morgen, stammer fra vores net af
eksperter. De arbejder døgnet
rundt for at følge med i udviklingen fra hele verden. Altså en
viden, vi benytter til vores egen
information, så vi kan rådgive
vores kunder med den senest
opdaterede og dermed mest
præcise viden. Med andre ord
kender vi afdelingernes lokalområde, men har samtidig
storbankens servicefordele i
ryggen, siger Henrik Dyreborg.
Brugervenlig netbank
Ud over, at Danske Bank altid er
tilgængelig over telefonen, kan
man også få overblik over sine
konti via netbanken. Danske
Netbank bliver løbende opdateret og gjort mere fleksibel og
brugervenlig. I netbanken er der
også 24 timers service, som betyder, at de bogførte posteringer
sker med det samme på alle
hverdage.
Danske Bank har haft afdeling
i Vangede i over 50 år. Ud over
de 291 Danske Bank-afdelinger
i Danmark kan kunderne også
blive betjent i BG Banks 174 afdelinger landet over.

Apoteket informerer om diabetes

Diabetes kaldes også for sukkersyge.
Tegnene på den hyppigste
form for diabetes – type 2 diabetes – er ofte så svage, at man
ikke opdager dem. Type 2 diabetes kan vise sig ved øget tørst,
hyppig vandladning, kløe i
skridtet eller hyppige infektioner. Du kan have type 2 diabetes
i mange år uden at vide det og
alle kan få det, du behøver ikke
at være fyldt 50 år.
Hvis du ikke får behandling
kan det på længere sigt give dig
alvorlige problemer med hjerte,
øjne, nyrer og fødder. Du kan
forebygge type 2 diabetes ved at
holde dit blodsukker normalt.
Et blodsukker, der svinger meget, slider på kroppen. At måle

sit blodsukker selv, er ligesom
rigtig kost, motion, vægttab og
medicin en del af behandlingen
af type 2 diabetes. Du skal vide,
hvad der sker med dit blodsukker, hvis du spiser, drikker eller
motionerer anderledes, hvis du
er syg eller ude at rejse. Derfor
er det en god idé selv at måle
blodsukkeret og lære at bruge
resultaterne. Et jævnt blodsukker i normalområdet mindsker
din risiko for at få følgesygdomme.
På apoteket kan du købe blodsukkerapparat og få mere information.
Vangede Apoteksudsalg ønsker alle vores kunder en glædelig jul og et godt nytår.
Helle
Nummer 45 · november 2005

14

Nyt fra Kirken

Gå på opdagelse i Vangedes historie

Børn, børn, børn

Tirsdag den 6. december ligner
gadebilledet i Vangede ikke helt
sig selv! Fra alle hjørner vil man
nemlig se en masse flyverdragter gå hånd i hånd mod det samme mål. Ser man godt efter er
der børnehavebørn inde i flyverdragterne og de er alle på vej i
kirke. Klokken 10 har 600 – måske 700 – måske 800 børn og deres voksne fundet en plads i
Vangede Kirkes store, flotte
rum, og så begynder den traditionelle halve time med julegudstjeneste i børnehøjde. Orglet
spiller og der synges både “På
loftet sidder nissen med sin julegrød” og “Et barn er født i Betlehem” for fuld hals. Det tidspunkt, hvor der er mest stille er,
når præsten, Jakob Rönnow, fortæller alle de tilstedeværende
om begivenhederne den første
jul. Det sker ved at vise nogle
farvestrålende papfigurer frem
med æsel, hyrder og det lille Jesusbarn. Budskabet er, at med til
en dansk jul hører nisser, gaver,
juletræ og knas, men at den

egentlige grund til julen er, at
Gud kom til jorden for 2000 år
siden som et lille barn i fattige
kår. Det er værd at fejre; og når
hver eneste barn har fået en
håndfuld pebernødder ved udgangen af kirken, går flyverdragter med indhold atter tilbage til den børneinstitution i Vangede, de kom fra, og juler videre
dér. Det er en af de mange, dejlige Vangede juletraditioner.
JR

Hvordan var det at bo i Vangede
i gamle dage? Eleverne i 3. og 4.
klasse på Bakkegårdskolen syntes, at det var et meget spændende spørgsmål, som de godt kunne tænke sig at få svar på. Derfor
har de sammen med deres historielærere arbejdet med Vangedes historie, og fundet mange
overraskende oplysninger om
dengang, Vangede var en lille
landsby.
Men hvordan finder man frem
til historier fra gammel tid i lokalområdet? Man spørger selvfølgelig Lokalhistorisk Arkiv
for Gentofte Kommune, om de
vil hjælpe. Og det vil de meget
gerne.
Lokalhistorisk Arkiv ligger på
Hovedbiblioteket i Hellerup.
Her kan man bl.a. finde en samling af dokumentariske materialer med information og gode historier fra Gentofte Kommune.
Her kan man altid få hjælp til
spørgsmål om forgangne tider i
Vangede.
Børnene fra Bakkegårdsskolen fandt bl.a. ud af, at Vangedes første rigtige skole havde

været den bygning, hvor Charlotteklubben ligger i dag.
Børnene ville gerne vide,
hvordan livet i den gamle landsby var. Derfor tog de på en byvandring gennem Vangede med
studenten fra Lokalhistorisk
Arkiv. På byvandringen hørte
børnene om Vangede landsby
og Grev Bernstorffs landboreformer. De hørte om, hvordan
det var at gå i skole i gamle dage, og om hvordan Vangede Kilde har været en af de mest populære hellige kilder. Det blev også fortalt om, hvordan Gammelmosehus opstod, og at det dengang blev kaldt “Arbejdshjem
for idioter”.
Det er blot nogle få af de oplevelser, man kan få på en byvandring i Vangede. Byvandringerne med Bakkegårdskolens engagerede elever var en stor succes. Har andre skoleklasser lyst
til at opleve det gamle Vangede,
så kontakt
Lokalhistorisk Arkiv, Hovedbiblioteket, Ahlmanns Allé 6,
2900 Hellerup.
Telefon: 39 48 75 81.

Julestue 2005
Salg af

Reparation af ruder
Billedindramning
Spejle i alle mål
Fotorammer
Gaveartikler

Tlf.: 39 65 17 20
eller 39 65 60 18
Vangede Bygade 39
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kunsthåndværk
Gentofte Håndarbejdsværksted
Teglgårdsvej 21 A
2920 Charlottenlund
39 64 29 33

Julecafé med
kaffe og
hjemmebagte
småkager

Onsdag 30. nov.
Torsdag 1. dec.
begge dage fra kl. 10-20
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Vangede Kirkes Basar
Af Freddy Svitring
Lørdag den 5. november åbnede
basaren i Vangede Kirke – sædvanen tro – med piber og trommer.

Det var igen i år “Gordon Pipes and Drums”, der kl. 10.00
havde fået blæst sækkepiberne
op og kunne starte marchen
gennem Bygaden. Tradition tro
gav orkesteret en mindre koncert ved Matas. På orkesteret
anden tur gennem Bygaden var
den gamle museumsbrandbil
nået frem, og den dannede bagtrop på denne tur.
Da brandbilen kom tilbage til
kirken havde børn og andre
barnlige sjæle mulighed for at
komme ombord og få sig en
snak med mandskabet.
Selve basaren var igen i år en
god oplevelse. Der var en hygge-

lig stemning og mange benyttede sig af muligheden til at gøre
de første juleindkøb i form af
nisser, marmelade eller lignende
sager. Også loppetorvet var igen
i år en stor succes, hvilket kunne
ses på den store interesse, der var
for at gøre et godt køb.
Basarens omsætning nåede
næsten kr. 200.000,- hvilket er
lidt mindre end sidste år, men
det er svært at være utilfreds,
når omsætningen er på det niveau. Det betyder, at der igen i
det kommende år vil være mulighed for at tilbyde nogle spændende arrangementer i mødelokalerne samt støtte spejderne
ved kirken og de projekter i afrika vi plejer.
Fra basarkomiteen skal der lyde en stor tak til alle de besøgende, kirkens personale og de
mange frivillige, der hjælper til.
Uden sponsorer ville basaren
ikke være det den er. Derfor også en stor tak til Finn, vores lokale cykeldoktor, Restaurant
Cassiopeia, Skjold Burne i Vangede, Matas i Vangede og Charlottenlund Bog & Idé.

Husk også de kommende arrangementer i Vangede Kirke.
Adventsfesten den 30. november, J. S. Bachs Juleoratorium den
4. december og juletræsfesten den 18. december.

Gaver

til julepriser

Elizabeth Arden
Deodorant Spray
Vælg mellem ardenbeauty,
5th avenue, Red Door og
FRIT
White Diamonds.
150 ml. 660,00/ltr.

VALG

99,-

JULETILBUD

Tilbuddet er KUN gældende

SPAR OP TIL 121,- til d. 27. november 2005

Lancome
Miracle gaveæske
EdP 30 ml, Body Lotion
50 ml og Brusegelé 50 ml.

JULETILBUD

295,-

VÆRDI 430,-

Ægte bazar
Laura Biagiotti
Gaveæske
EdT 25 ml og
Deo Roll-on 50 ml.
JULETILBUD

ske endda borgmesteren. Som
de foregående år, var dette års
basar et tilløbsstykke med gæ-

Spreckelsens smukke kirke bliver hvert år, i et par hektiske dage, forvandlet til en ægte indendørs bazar. Her købslås der på
bedste vis om både kram og kvalitet. Der falbydes alt fra bøger,
husgeråd, elektronik, møbler og
meget mere. Man kan også tage
en pause i basarens hyggelige
café. Og man kan ikke undgå at
møde ens gode naboer, lokale
personligheder, præsten og må-

299,-

VÆRDI 435,-

HUGO Energise
Gaveæske
EdT 75 ml og
Deo Stick 75 ml.
JULETILBUD

399,-

VÆRDI 520,-

hos Matas i Vangede
ster fra nær og fjern. Det er forståeligt, da bazaren bygger på
hygge og god stemning, samt
selvfølgelig handel til glæde for
både sælger og køber.
-PR

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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Butikkernes åbningstider - november 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
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 22 90

mandag-lørdag
onsdag tillige
søndag
kontoret:

9.00-16.00
-19.00
kun i forbindelse med
gudstjeneste
mandag-fredag 9.00-13.00
onsdag også 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00

Kontakten, El-service
mandag-torsdag
fredag
Mango
mandag-tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
Matas
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 47 60
10.00-16.00
10.00-15.00
Tlf. 39 65 60 64
9.30-17.30
lukket
9.30-19.00
9.30-17.00
9.00-13.00
Tlf. 39 65 33 22
10.00-18.00
9.00-14.00

Mexico www.mexico100.dk
Tlf. 39 65 09 65
mandag-fredag
13.00-22.00
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.

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag
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aut. EL-installatør
Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60

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

Parisersalonen

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

KONTAKTEN

vvs

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

NM
Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

20%

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

Bemærk ekstra service
Færdigrens & pres fra dag til dag

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

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

