
Julens hilsner og
traditioner
Tidligere var det en god ju-
letradition, at man sendte
lange hyggelige julebreve
til hinanden, senere blev
tendensen, at man blot
sendte et julekort med gode
ønsker for Julen og nytåret.
I vore dage er den slags ju-
letraditioner blevet mindre
udbredt. Vi lever i en tid
med SMS og e-mails, hvor
kommunikationen er hur-
tig, men uden tidligere ti-
ders personlige varme.

Fra Vangede Avis spurgte
vi i efteråret, om der var no-
gen, der ville fortælle om
deres personlige juletraditi-
oner. Vi fik 2 (to) henven-
delser. Dem er vi glade for,
men mange flere må ligge
inde med gode minder om
den “gamle” Jul. Vi håber,
at I vil dele dem med os.

Sidste år mistede vi vores
eget posthus her i Vangede,
og i november blev også
Gentofte posthus lukket.
Det var et traditionsrigt
sted, hvor kommunikation
med breve og pakker er
foregået siden 1863. I star-
ten af forrige århundrede
var Einar Holbøll postme-
ster i Gentofte, han kom se-
nere til Charlottenlund.
Holbøll fik den idé at lave
Julemærker, hvor over-
skuddet skulle gå til træn-
gende især børn. Det har
over de sidste 100 år udvik-
let sig til en millionforret-
ning, dog er salget stagne-
ret lidt i de senere år.

Jeg synes selv, at det er
hyggeligt at modtage jule-
breve og julekort og vil op-
fordre til, at I holder fast i
traditionerne. Vangede Avis
har produceret nogle lokale
julekort, der kan hentes
gratis i Vangedes butikker.
Glædelig Jul og godt nytår

Allan Andersen
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Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårds-
vej 49, 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, ligesom vi ikke på-
tager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

Hvem vandt julestegen
I sidste nr. opfordrede vi læserne
til at komme med fortællinger
om, hvordan de har holdt jul i
Vangede. Der kom desværre ik-
ke så mange indlæg, men til
gengæld glæder det os, at kunne
give gavekort på en julesteg til
både Anne Agersnap og Oscar
Fiehn, som begge skal have
mange tak for deres indsats.

Skulle du være blevet inspi-
reret, vil vi også meget gerne
have din beretning om livet i
Vangede. Det gælder alle for-

mer for fortællinger om hver-
dagslivet, arbejdslivet, fritids-
interesser, deltagelse i klubber
eller skolehistorier. Prøv at
tænke tilbage, og lad minderne
komme på skrift og send dem
til Vangede Avis, meget gerne
med billeder.

Vi kan desværre ikke udlove
gavekort løbende, men vi brin-
ger meget gerne din historie,
som på denne måde også bli-
ver bevaret for eftertiden.

Allan Andersen

Nymosen og GVI Sports Café
Der bliver færre og færre lyse ti-
mer. Det kan virke trist, men
prøv at gå en tur i vores lokale
naturpark. En tur rundt om Ny-
mosen giver kroppen lidt moti-
on og sjælen fred. Der kan væl-
ges mellem en lile tur og den
lange helt rundt om boldbaner-
ne, lyt til og se fuglene, de er her
hele året. Skulle du blive tørstig
eller trænge til noget varmt at
drikke, er der mulighed for at
besøge GVIs Sports Café som
har åben for alle, både lørdag fra
10-14 og søndag fra 11-14. Der
serveres også burgere og pølser
mv. Der er desuden åbent man-
dag-torsdag 16:30-20:30. Der
kan være selskaber i lokalerne
og så beklager Sports Caféen, at
der er lukket for serveringen.

Banko
Hver torsdag kl. 19 ind til den 13.
december er der banko i lokaler-
ne, det er noget af et tilløbsstyk-
ke, men der er altid plads til flere
Vangedeborgere. Før bankoen er
der mulighed for fællesspisning
fra kl. 17:30 – husk tilmelding på
telefon 41 62 10 30.

Efter nytår serveres der da-
gens ret hver torsdag, se menu-
en på GVIs hjemmeside, den
finder du ved at gå ind på Van-
gedes hjemmeside www.vange-
de.dk og se under links og
sportsklubber.

Sports Caféens lokaler er op-
lagt til selskaber, og der er mu-
lighed for at holde alle former
for festligheder – tal med Peter
Hegelund 29 92 36 50

Husk at
Det er alle de butikker, der er
medlem af Vangede Bycen-
trum, der gør det muligt, at der
er både juletræ, julevandring
og alle de andre tiltag, som vi
samles om i Vangede Bygade.
Du kan kende butikkerne på, at
de har vores logo siddende på
facaden.

Julebelysningen bliver igen i
år lidt sparsom. De butikker,
der er med i Vangede Bycen-
trum, sparer sammen til en
flot, ny juleudsmykning. Vi vil
vente til kommunen er færdig
med forskønnelsen af bystrø-
gene, og i den forbindelse er

det dejligt, at kommunen har
valgt at starte med Vangede.
Der er på det kommende års
budget afsat 8 mill. til for-
skønnelse af Vangede Bygade.
Lige så snart vi har en idé om,
hvordan det kommer til at se
ud, begynder vi at finde vores
nye juleudsmykning.

Men indtil da vil jeg opfordre
Jer til at bakke op om vores
egen “landsby” ved at lægge
så mange af juleindkøbene
som muligt i Vangede.

Allan Andersen
formand for

Vangede Bycentrum

Se liste over medlemmer af Vangede Bycentrum på bagsiden

Margit Winsløw er ikke mere
Det er med stor sorg, at vi har
fået meddelelsen om, at Margit
fra Wienersalonen er død. Hun
døde alt for tidligt i en alder af
kun 60 år tirsdag d. 13. novem-
ber.

De fleste i Vangede vidste,
hvem Margit var, men især
hendes kollegaer blandt de an-
dre frisører vil savne Margit.
Margit var en rigtig god kolle-
ga, som altid var parat med
hjælp og råd. Wienersalonen
og Parisersalonen passede hin-
andens kunder under sygdom
og ferier.

Flere af Margits mangeårige
kunder var med tiden også
blevet venner og veninder.

Det er ikke længe siden, at
Margit fortalte, at hun både
glædede sig til at blive pensio-
nist, men også var ked af, at
skulle undvære Vangede og
især kunderne. Margit fortalte,
at hun holdt utroligt meget af
sit arbejde, som havde givet
hende mulighed for at lære en
masse søde, dejlige og spæn-
dende mennesker at kende.

Margit Winsløw har boet i
Nymosehuse fra hun var 7 år

og opfatttede sig selv som
Vangedeborger med stort V.

I 1963 kom Margit i lære på
Rebekkavej (La Dosin) og i
1976 blev Margit Winsløw
selvstændig, idet hun etablere-
de sig sig på hjørnet af Vange-
de Bygade og Snogegårdsvej.
Her har hun gennem næsten
30 år betjent kvinder og senere
også mænd med sin saks og
kam.

Margit havde netop rundet de
60 år, og havde sammen med
sin mand gjort klar til en pen-
sionisttilværelse i sommerhu-
set i Udsholt.

Æret være hendes minde.
Allan Andersen

Mai Britt Eisner fortæller
Margit har jeg kendt, fra jeg
var 15-16 år, hun boede i Høje
Gladsaxe med sine to sønner
og mand, senere købte de som-
merhus i Udsholt, hvor de blev
så glade for at være, at de flyt-
tede der op. Margit nød meget
deres eget lille palads.

Da jeg kom i lære hos Mar-
git, var jeg hendes første elev,
jeg blev meget hurtigt sat til at
ordne kunderne, for hun var
god til at lære fra sig. Margit
var en meget dygtig frisør,
kunderne var meget glade for
hende, hun løb aldrig med
sladder, hun var en, man kun-
ne betro sig til, og hun gav al-
tid gode råd. Senere fik Margit
to elever mere. Jeg blev der i

hele 17 år, for jeg var meget
glad for at arbejde sammen
med Margit. Vi var tre frisører
dér i mange år. I 1995 skiltes
vore veje, da jeg startede for
mig selv. Mine tanker var tit
hos Margit og min tid i Vange-
de. Men tralvhed og familie
gav ikke tid til besøg i Vange-
de, men i 2006 kom jeg til hen-
des fødselsdag, og det blev
hun meget glad for.

Mange kunder troede, at vi
var søskende, de syntes vi lig-
nede hinanden, men det vi
havde til fælles var vores fød-
selsdag den 13/9 – den kunne
vi fejre sammen. Jeg vil savne
Margit og tænker på hendes
mand og børn.



Juletræstænding
Fredag 30. november kl. 16.30

Vi mødes foran SuperBrugsen, hvor vi sammen med
Bakkegårdsskolens kor synger nogle af julens sange.
Jacob Rønnow vil i fællesskab med de fremmødte tænde
juletræet og frembringe den rette julestemning.

Der vil være godter til børnene og kaffe til de voksne.
Kaffen er sponsoreret af SuperBrugsen og serveres af
Charlotteklubben.

Søndag 16. december kl. 11 - 13

Julevandring
Turen rundt i Vangede tager ca. 1-1½ time.
Vi starter ved og skal
stemple hos

, i

Charlotteklubben
Skjold Burne, Spejderne ved

Kirken, GVI DUI’s hytte

Idé-huset, KEA Diligencen.
SuperBrugsen

tager vi et hvil
og får varmen med Gløgg og æbleskiver,

I og Herefter
skal vi bare i mål foran .
Turen afsluttes med at lægge
vandrekortet i kassen ved SuperBrugsen.

fremgår af vandrekortet, udover
Bygaden og Dan Turells Plads kommer vi
igennem den naturskønne Nymose.
Tag hele famillien med og gør turen til
familiens tradition. Man behøver ikke at
bo i Vangede for at deltage.

senest kl. 13

Ruten

... foran SuperBrugsen hvor der trækkes lod blandt de afleverede vandrekort – Husk legitimation.
Alle børn, der gennemfører ruten, får en godtepose sponsoreret af Super Brugsen.

Jul iVangede

Vi samles kl. 13.15

Som noget nyt vil der i år være tilbudskuponer på
vandrekortet. Kuponer med mange spændende tilbud,
man kan gøre brug af helt indtil jul, så det kan betale
sig at købe vandrekort i god tid.
Vandrekortene sælges fra udvalgte butikker i Vangede
fra den 30. november.

Vandrekort koster kr. 25,- pr. stk. og
købes i forvejen i medlemsbutikkerne.

2 Årskort til hele familien til Tivoli
4 stk. årskort til Tivoli

som præmier
– fra 100,- til 500,- og 2 juletræer

Hovedpræmier:

Mange gavekort

Ekstra!

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

Arrangeret af Vangede Bycentrum med støtte fra Charlotteklubben, Vangede Kirke, GVI, DUI og IDÉ-huset
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Rygestopinstruktør i Vangede
Eva Fabian tilbyder “Rygestop-
kurser”. I et forløb over 6 aftener
af 2 timer vil man få redskaber
til at hente ressourcer til ryge-
stoppet. Vi har alle mange flere
ressoucer, end vi tror.

På kurset vil man få hjælp til at
afdække sine rygemønstre, for-
di det er vigtigt at forstå, hvad
der ligger bag, når man skal
slippe en vane og erstatte den
med en ny. Man vil blive klædt
på til et rygestop, så der er stør-
re chance for, at det skal lykkes.

Man vil lære om nye måder at
håndtere rygetrangen på både
fysisk og psykisk, og vil også
blive undervist i nikotinafhæn-
gighed og evt. brug af nikotin-
præparater og alternative måde
at håndtere evt. abstinenser på.

I forbindelse med kurset vil
der blive brugt mentaltræning,
som er meget effektiv og som
også bruges af sportsfolk.

Alle kan deltage også folk
med dårligt hjerte, sukkersyge
eller andre medicinske sygdom-
me, de skal blot i forbindelse

med kurset kontakte deres læge,
fordi man sommetider i forbin-
delse med rygestop oplever, at
dosen af medicin skal ændres.

Eva Fabian bor i Vangede,
nogle af kurserne vil blive af-
holdt i Gentofte Fysioterapi og
træningscenter.

Næste kursus starter d. 9. jan
kl. 19.30 og kører fortløbende
over 6 tirsdagsaftener.

Kontakt Eva Fabian på
39 65 27 30 eller 39 68 21 24

Eva Fabian er uddan-
net rygestopinstruk-
tør med speciale i
mental træning. Hun
er desuden N.L.P.
master practoisioner,
som er en 2 årig
N.L.P. uddannelse.

Eva Fabian er tidli-
gere storryger, så
hun kender selv pro-
cessen fra sin egen
krop og sind.

Hun underviser
desuden i Køben-
havns Kommunes

sundhedsforvaltning
som freelance rygestopin-
struktør på borgerkurser.
Dette har hun gjort gennem
de sidste 3½ år.

Alt i fineste rens & pres
Skind- & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask
Møbelbetræk &

tæpper
10 skjorter vasket og

strøget 200,-

Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30

lør. 10 -13

Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

DERES
LOKALE

RENSERI

COMET RENS

5 par benklæder
for 4 pars pris

Vi ønsker
alle

glædelig jul

Lider du af muskelspændinger?

Ønsker du at udrense og genopbygge kroppen?

Er du stresset og eller energiforladt?

Velvære i Vangede

Så prøv én eller en kombination af nænsomme
men effektive behandlingsmetoder som:

• kropsmassage
• zoneterapi og eller
• phytoterapi/urteterapi

Hos

klinik-naturligviis
Vangede Bygade 41, st. tv. – 2820 Gentofte

Læs mere på www.klinik-naturligviis.dk

Åben: tirsdag, torsdag og lørdag efter aftale
Kontakt Joyce Jensen på

26  70  52  04  eller  43  45  96  17

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Læs mere på www.demantkiropraktik.dk

Gentoftegade 35

2820 Gentofte

Telefon 39 65 12 01

Søborg Hovedgade 209

2860 Søborg

Tlf. 39 66 39 39

Kiropraktik · Massage Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg

·

Bliv inspireret på vores hjemmeside
www.kontorlageret.dk

Besøg os og oplev kvalitet
til en fornuftig pris
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Juletraditioner i kirken
Af Jakob Rönnow, præst i Vangede Kirke
De fleste vil nok blive overras-
kede over at høre, at på selveste
juleaften gik man slet ikke i kir-
ke i gamle dage!

Næ, det var juleMORGEN,
der talte. Det synger vi om i
“Sikken voldsom trængsel og
alarm”, og i “Kirkeklokke” at
“julemorgen var mit himme-
rig”. Først så sent som 1992 –
altså for bare 16 år siden – fik
præsterne besked på, at der
skulle være gudstjeneste i alle
kirker juleaften. Indtil den dag
havde det været frivilligt! Den
dag i hele året, hvor flest gik i
kirke, var slet ikke en ‘rigtig’
gudstjeneste indtil da!

Mange kan osse huske, hvor-
dan juleaftensdag var AR-
BEJDSDAG med forretningerne
åbne indtil kl. 12. Der har nok
været mange kvinder i tidens
løb, der var MEGET trætte, når
de kom frem til juletræet – og jeg
kan godt forstå, hvis nogen må-
ske faldt en lille smule i søvn,
mens præsten prædikede.

Men jul har jo først og frem-
mest noget med Jesu fødsel at
gøre, og derfor er det helt natur-
ligt for børn og voksne, at det er
i kirken, den store fest som regel
begynder for alvor. Men det er
nu også SÅ hyggeligt, når Van-
gede Kirke er propfuld af fest-
klædte, glade mennesker, der kl.
14.30 eller kl. 16 synger de al-
lerbedste julesalmer sammen.
Når vi ved ‘min’ juleaftens-
gudstjeneste til sidst synger
“Dejlig er jorden”, sker det, at
organisten helt undlader at spil-
le under det midterste vers – og
så opdager man pludselig, at de
800 i kirken sagtens kan selv –
den dag! Det er så flot og en af
de ting, jeg ved, der er mange,
der glæder sig til.

Julemorgen er der stadig også
mange i kirke – og de mindre
kendte, men rigtig flotte julesal-
mer bliver sunget – men jule-
AFTEN er og bliver den mest
populære dag at komme i kirke
på.

Også selv om det ikke var så-
dan i gamle dage.

Prøv noget nyt – øh, gammelt!
Det skal være “den gamle melo-
di” siger man altid, når der er
flere melodier til en sang at væl-
ge mellem. Men når vi i julen
synger “Højt fra træets grønne
top”, så er det IKKE den GAM-
LE melodi, vi bruger, selv om
alle godt kender den gamle!

Da Peter Faber havde skrevet
sin udødelige julesang til sin fa-
milie i 1848 – med den lille Sig-
ne og Rikke og Peter – så sang
de den på melodien “Vejen går
til Nøddebo” – den, som “I en
kælder sort som kul” også syn-
ges på. Prøver man at synge
‘Højt fra træets grønne top’ på
den melodi, bliver den endnu
festligere – og altså endnu rigti-
gere! Det er for længst blevet
tradition her i præsteboligen.
Med den melodi bliver sangen
lidt hurtigere, selv med genta-
gelserne til sidst, men dansen
går endnu lystigere om juletræ-
et, så vov at prøve denne nye,
gamle måde at synge den herli-
ge julesang på. I originaludga-
ven! Rigtig god fornøjelse!

Behandling og træning hos

specialuddannede fysioterapeuter

Gentoftegade 52 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 · Åbent kl. 7-20
www.gentoftefysioterapi.dk

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Det sker i Kirken
Maria i høstakken, godtepo-
ser og trængsel
At der sker meget i Vangede
Kirke i juletiden kan ikke undre.
Her er et udpluk:

Hvis julen skal begynde med
Lucia-optog, er et af de flotteste
den 5. december kl. 19, hvor en
del af Vangedes piger af spej-
derne er forvandlet til engle og
luciapiger, der med sang og
tændte lys skrider gennem kir-
ken.

For de små er der også Børne-
havejulegudstjenesten den 11.
december kl. 10 med måske 700
flyverdragter med børn inden i,
der ser de gode gamle figurer
med Maria, Josef, æsel og vise
mænd og hører den udødelige
historie om den første jul.

Den 12. december kommer det
danske drengekor og synger ju-
len ind. Deres stemmer passer
utrolig godt til vort pragtfulde
kirkerum. Det er en flot, traditi-
onsrig aften.

Den “rigtige” juletræsfest er i
år den 16. kl. 15. Vi begynder i
kirken og derefter er der juletræ,
julenisse, julegaver og godtepo-
ser – så sødt som “til juletræ” i
gamle dage! Vi bliver nødt til at
sælge billetter, fordi der er så
mange, der gerne vil med.

Juleaftengudstjenesterne er i
år kl. 14.30 ved Niels Tjalve og
kl. 16 ved Jakob Rönnow. Her er
der også trængsel, men vi plejer
lige akkurat at få plads til alle.

På gensyn i julen – det er der
mange muligheder for!
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Repeat · Pardon · Signature · One Two · Cream · Intown

Vangede Bygade 79
39 65 31 38mode

Husk vi også har

Renseriindlevering

Jul igen
Nu bliver det atter

med hygge
og travlhed

Bente og Bente ønsker alle
iVangede en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår

Køb julegaver og tøj til en
festlig aften i god tid.
Fra d. 23. november vil vi i
butikken lave særlige
juletilbud hver dag nye
ting fratrækkes
v/kassen.
Vi har meget flot udvalg
til hverdag og fest, samt
en masse gode idéer til
gaver.

-25% Vi pakker ind med
bånd og sløjfer og
bytter gerne med
et smil efter jul.
Vi har altid et stativ
med tilbud -50%

Apoteket informerer om elektroniske recepter
Når du henter receptpligtig (or-
dineret af din læge) medicin på
apoteket uden recept på papir,
skal du vise dit sygesikrings-
kort. Sammen med medicinen
udleverer apoteket en recept-
kvittering, der fortæller, hvilken
medicin du har fået udleveret og
hvor mange udleveringer, der er
mulighed for.

I fremtiden bliver alle recepter
gemt elektronisk i et sikkert sy-
stem, som både du, lægen og
apoteket har adgang til. Det gi-
ver dig en række fordele, når du
skal hente medicinen. F.eks. kan
du hente recepten på et hvilket
som helst apotek eller apoteks-
filial blot ved at vise dit syge-
sikringskort. Du behøver heller
ikke at vise eller passe på en re-
ceptblanket, fordi alle relevante
oplysninger er elektronisk lag-
ret. (På Vangede apoteksudsalg
skal medicinen dog forudbestil-
les, så den kan gøres klar via
Gentofte Apotek).

Lægen kan som hidtil sende
din recept elektronisk til et apo-
tek, som du vælger. Hvis det er
en fordel for dig, er det stadig

muligt at bede lægen om at få
en recept på papir. Papirre-
cepten opbevares ikke elek-
tronisk, og du skal derfor som
sædvanligt selv medbringe
den på det apotek, hvor du øn-
sker at hente din medicin.
Elektroniske recepter er nu en
del af medicinprofilen, hvor
du kan få overblik over dit
medicinforbrug. Siden 1. fe-
bruar 2007 har der været nem
adgang til recepterne og bed-
re overblik for både borgere
og læger. Medicinprofilen er
udvidet med en funktion, som
gør, at elektroniske recepter
vises i Medicinprofilen. Der
er adgang til Medicinprofilen
med digital signatur via
www.sundhed.dk

Hver måned ekspederer
apotekerne omkring 3,5 mil-
lioner receptpligtige læge-
midler ved hjælp af Recept-
serveren. Vil du vide mere, så
kom ind på apoteket og spørg.

Vangede Apoteksudsalg
ønsker alle en glædelig Jul

og et godt nytår.
Helle Thomasen

Vangede Apoteksudsalg, Vangede Bygade 77
2820 Gentofte, 39 65 46 00

Recepthentetider
Mandag-fredag recepter afleveret før kl. 11.30

kan afhentes samme dag kl. 17.00
recepter afleveret før kl. 16.30
kan afhentes næste dag kl. 12.00

Lørdag recepter afleveret før kl. 11.30
kan afhentes mandag kl. 12.00

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

Håndlavet ring

Se hvad dit gamle

kan blive til

guld

Så er det ved at være den tid igen
Julen nærmer sig, og spejdernes
juletræssalg ved Vangede Kirke
er klar til at tage imod den; jule-
træerne er bestilt, fødderne er
samlet, skiltene er klar til at bli-
ve sat op, mens spejderne har
øvet sig på salgstalerne og ulve-
ungerne har kridtet skoene til
den gratis udbringning. Penge-
ne, der kommer ind ved jule-
træssalget, bruges til at lave
spejderarbejde for i det kom-
mende år.

Som altid er der mulighed for
at vælge sit træ, mens udvalget
er størst og få det opbevaret til
det evt. skal bringes ud. Opbe-
varing og udbringning er gratis,
udbringningen dog kun inden
for Vangede Sogn, da der brin-
ges ud på gåben.

Juletræssalget starter d. 8/12,
og der er åbent fra 17-20 på
hverdage og fra 10-17 i weeken-
den.

Vi glæder os til at se Jer.
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Gentofte Kino
Som altid har Gentofte Kino
mange skønne filmoplevelser at
byde på.

I de smukke og hyggelige lo-
kaler brænder ilden i pejsen og
skaber en dejlig stemning i den
store og veludstyrede café. Vi
har fået en fin ny kaffe, cappuc-
cino- og espresso-maskine, der
hurtigt kværner bønnerne til
skønne dråber.

Vore populære gavekort kan
du nu også købe via Gentofte
Kinos hjememside:
www.gentoftekino.dk
hvor du selv kan bestemme be-
løbet, som kan konverteres til
både billetter og alt hvad caféen
kan tilbyde.

De mange film, som vi i den
kommende tid skal opleve, har
det til fælles, at de alle indenfor
deres genrer giver kvalitetsople-
velser, og i det følgende beskri-
ves en række af disse visuelle
herligheder:

DET GYLDNE KOMPAS er
en storslået fortælling med bl.a.
Nicole Kidman og Daniel
Craig. Filmen tager udgangs-
punkt i bogen af samme navn,
skrevet af Phillip Pullman, og
den er den første del af en trilo-
gi. Det Gyldne Kompas bliver
af mange regnet for den bedste
fantasy-serie, der nogensinde er
skrevet.

MORDET PÅ JESSE
JAMES er fortællingen om den
karismatiske og uforudsigelige
(Brad Pitt), der samtidig med
planlægningen af sit næste
bankkup, fører krig mod sine
fjender, som forsøger at fange
ham for at få både dusørpenge
og ære. Men den største fare
kommer måske fra dem, han
stoler allermest på....

STARDUST beretter om den
unge Tristan, som vil krydse
oceaner og trodse alle farer for
at bringe sin udkårne Victoria et
stykke af den stjerne, de så fal-
de.

“Stardust” byder på et spæn-
dende og humoristisk og ikke
mindst stjernespækket eventyr
ud over det sædvanlige. Som
Tristan og Yvaine ses Charlie
Cox og Claire Danes, mens Mi-
chelle Pfeiffer er den skrupellø-
se og sexede heks og Robert De
Niro den berygtede Kaptajn
Shakespeare, der har et par
overraskelser i ærmet. Matthew
Vaughn har instrueret.

HAIRSPRAY handler om
teenageren Tracy Turnblad.
Hun er overvægtig, men det for-
hindrer hende ikke i at forfølge
sine drømme og blive fast in-
ventar på det populære Corny
Collins Dance Show. Tracy bru-
ger sin nyvundne berømmelse
til at tale offentligt for større in-
tegration mellem sorte og hvi-
de. Samtidig sværger hendes
største rival, den slanke Amber,
at hun vil få den nævenyttige
tykke pige ned med nakken.

• PERSEPOLIS

• JUNGLEDYRET HUGO

• FORTRYLLET

• I BEE MOVIE

• THE DARJEELING
LIMITED

• AMERICAN GANGSTER

• I SLUTH

• ... og mange, mange flere!!!

GVI’s seniorafdeling
ser tilbage på sæsonen 2007

Med udgangen af sæsonen
‘07, siges der farvel til cheftræ-
ner Michael Lyng. En træner
som nu i 3½ år har stået i spid-
sen for GVI’s 1.hold, og i den
grad må siges at have medvirket
til den opblomstring, som seni-
orafdelingen har oplevet de sid-
ste par år.

Der skal derfor lyde en stor tak
til Michael Lyng fra GVI’s side,
eftersom vi har været yderst til-
fredse med det arbejde, der er
blevet udført de seneste 3½ år.
2. seniors
Efter et noget ustabilt forår,
trådte træner Tommy Jeppesen
til efter sommerferien, hvilket i
høj grad var medvirkende til, at
der blev sat skik på tingene.

Ny træner, ny struktur
Da det var målsætningen at
GVI’s 1. seniorer opnåede op-
rykningsplads. Har man valgt at
hyre Thomas Gammelgaard
som ny cheftræner forud for den
kommende sæson. Holdlede-
re/hjælpetrænere bliver Thomas
Willer og Tommy Jeppesen.

Herudover vil det vigtige ar-
bejde omkring 2. senior, i den
kommende sæson blive vareta-
get af Michael Toftum og nuvæ-
rende førsteholdsspiller Jan
Madsen. En spændende og
nyskabende konstellation, som
forhåbentlig kan medvirke til, at
2. senior går endnu en succesrig
sæson i møde.

Julestue med Café
Benyt muligheden for at besø-
ge det beskyttede værksted
“Gentofte Håndarbejdsværk-
sted” og se, hvor dejligt det er
blevet indrettet efter en gen-
nemgribende restaurering.

NESA-pengene gjorde det
muligt at få værkstedet gjort
tidssvarende med nye mulig-
heder for brugerne. Her er der
stadig tradition for blive hele
livet på den samme arbejds-
plads; der har inden for de
sidste par år været hele to, der
har fået dronningens for-
tjenstmedalje for 40 års tro
tjeneste.

Og da værkstedet også har
ry for at levere den fineste
kvalitet, er der her en rigtig

god mulighed for et godt ga-
veindkøb.

Fra tekstilværkstedet er der
bl.a. viskestykker, tørklæder,
duge og broderier på dynebe-
træk, punge, puder og meget
andet.

Bogbinderiet har fine æsker,
telefontavler, blokke, skrive-
mapper, og de klarer også ind-
binding af gamle bøger.

Og fra multiværkstedet bl.a.
sterarinlys og smykker.

Du finder Gentofte Håndar-
bejdsværksted på
Teglgårdsvej 21 A i
Charlottenlund.

Se mere om værkstedet på
deres hjemmeside
www.ghv.dk

Åbningstider
Man- - Torsdag 16:30 - 20:30
Lørdag 10-14 - Søndag 11-14

GVI SportsCafé

– Første søndag i måneden
brunch fra kl. 10 - 13

– Banko hver torsdag til
til den 13. december

– Dagens ret hver torsdag
fra 1. januar

– Selskaber optil 80

GVIs klubhus
Mosebuen 28 - 29 92 36 50

Julestue 2007
Salg af

Gentofte Håndarbejdsværksted
Teglgårdsvej 21 A
2920 Charlottenlund
39 64 29 33 · www.ghv.dk

Onsdag 28. nov.
Torsdag 29. nov.

begge dage fra kl. 10-20

Julecafé med
kaffe og

hjemmebagte
småkager

kunsthåndværk
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Jul på Brogården
Af Oscar Fiehn, opvokset på Brogården
På opfordring til at skrive om ju-
len i tyverne og trediverne må
jeg desværre konstatere at jeg, i
modsætning til andre, som har et
klart billede af deres barndom
næsten fra undfangelsesøjeblik-
ket, intet kan huske fra mine før-
ste fem juleaftener.

I 1898 overtog min farfar og
farmor Brogården, hvor de med
seks børn boede i den nærlig-
gende villa. Gården blev drevet
som almindeligt landbrug, hvor
juleforberedelserne var de tradi-
tionelle med slagtning af ænder
og høns til eget forbrug og til
salg. Venner og bekendte blev
også begavet med en høne eller
and. I ugerne op mod jul blev der
bagt alle slags småkager, som
hørte julen til. Juleaften gik hele
familien til julegudstjeneste i
Vangede Kirke, og i de følgende
dage kom der mange gæster.
Min fars liv
Efterhånden forlod børnene
hjemmet. Først i 1920 kom min
far hjem efter næsten 20 år i ud-
landet, tilsidst som amerikansk

soldat i første verdenskrig. Han
tog ophold hos forældrene for at
hjælpe til med bedriften, da min
farfar efterhånden nærmede sig
de 80 år.

Der var ikke meget landbrug
tilbage, fordi det meste af jor-
den var solgt fra til byggegrun-
de, kun engarealer omkring
Brobæk Mose blev brugt til
græsning af fårene, som sam-
men med fjerkræ og et par heste
var det eneste, der var tilbage.
Julestue
Min farmor, som stadig stod for
husholdningen med hjælp fra en
“Kokkeenepige”, som det hed
dengang, søgte at bevare juletra-
ditionerne omend i noget min-
dre omfang, der blev stadig bagt
alle slags småkager, slagtet høns
og ænder, pyntet juletræ, og man
prøvede på at samle slægt og
venner i juledagene. En af dage-
ne før jul samlede hun alle går-
dens mindre børn og deres fætre
og kusiner i Vangede til julestue.
Dengang var Vangede stadig at
regne for en landsby, hvor alle

kendte hinanden og familierne
var indgiftede, så der let kunne
samles 14-16 børn. Ved et stort
bord i spisestuen blev de trakte-
ret med varm cacao, hjemme-
bagte boller og kager, derefter
blev der spillet billedlotteri om
pebernødder og små poser med
lakrids- og marcipankonfekt til
vinderne.

Alt dette sluttede i 1930, da
begge mine bedsteforældre lå
syge i juledagene, og hvor min
farmor døde kort efter.
En ny jul
Min far var blevet gift i 1923 og
var flyttet ind i to værelser på 1.
salen i villaen, hvor jeg blev
født. Det gik godt så længe min
farmor levede, og vi alle deltog i
julefestlighederne, men efter
min farmors død kom det til et
brud mellem min mor og min
farfar, hvor min mor og jeg blev
henvist til at spise i køkkenet, og
min far blev tvunget til at delta-
ge i alle måltiderne i spisestuen.
Til daglig gik det nogenlunde,
men ved juletid var det svært at
komme i stemning, når min mor
og jeg kunne høre tale og bæger-
klang samt lyd fra en madeleva-
tor, som førte fra køkkenet og op
til spisestuen. Efter måltidet i
køkkenet gik min mor og jeg op
i vores stue, hvor hun havde
pyntet lidt op med pynt fra hen-
des barndomshjem, senere duk-
kede min far op og vi udveksle-
de gaver, og min mor spillede
nogle julesalmer på klaveret.

Vi var så heldige, at der boede
en familie i en stor etageejen-
dom overfor, som mine forældre

var gode venner med. Faderen
var englænder med kone og to
børn, her blev vi næsten altid in-
viteret over, når vor egen juleaf-
ten sluttede ved enogtyvetiden,
hvorefter vi gik det korte stykke
over marken og deltog i deres
fest, som var en blanding af
dansk og engelsk jul.
Julemand
Min kusine med mand og to små
piger var på det tidspunkt flyttet
ind i samme ejendom, så da ju-
len nærmede sig og sneen for en
gangs skyld lå højt, besluttede
min far sig for at være julemand
og aflægge dem et besøg. Da
mørket faldt på, drog han afsted
iført min mors røde morgenkå-
be, nissehue, hvidt skæg og sæk
med gaver, blandt andet to ny-
slagtede høns, hvor fødderne
stak ovenud af sækken. Vi kun-
ne se ham gå over marken, til
han kom til Lyngbyvejen, som
dengang var en smal brolagt lan-
devej, her var han ved at skabe
lidt kaos i juletrafikken, da flere
standsede op for at deres børn
endelig kunne se en rigtig jule-
mand. Da han kom hjem, fortal-
te han, at det var blevet en fia-
sko. I døren var han blevet mødt
af to par forventningsfulde bar-
neøjne, men da sækken blev stil-
let i entreen og hønsefødderne
kom til syne, forsvandt pigerne
højt skrigende ind i stuen og vil-
le ikke komme frem før den
væmmelige julemand var gået.
Efter således at have berøvet
børnene deres barnetro, opgav
min far sin karriere som famili-
ens julemand.Snelandskab med ræveskovvandtårnet. Udsigt fra mit værelse, Brogården

1942 akvarel af Oscar Fiehn.

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Parisersalonen

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte

Tlf. 39 65 34 76
Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen

Adolphsvej 25

Tlf. 39 77 44 39

Tlf.tid hver dag kl. 9-13

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling

Massage
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Julemad
Efter at have holdt jul på denne
måde i nogle år, begyndte min
farfar at holde jul hos sin datter
på Møn. Kokkepigen tog også
med, da hun havde familie sam-
mesteds og så kunne holde sin
årlige ferie, så han samtidig
kunne undgå at betale hende
løn. Dagen før juleaften tog de
afsted. Forinden havde han sør-
get for at spisekammeret var
tømt, så vi ikke blev fristet til at
bespise venner og bekendte i ju-
len. Da min mor aldrig havde
lært at lave mad, havde han for-
inden bestilt en udbringning af
julemaden hos “Diner Transpor-
table”. Det transportable viste
sig at være tre hvide emailleskå-
le stablet ovenpå hinanden og
stillet foran køkkendøren om
formiddagen. Indholdet bestod
af en forret og en efterret til tre
personer, “Diner” var noget
overdrevet og var nærmest no-
get, man kunne få på et folke-
køkken. Min farfar var som altid
meget påholdende og har sikkert
taget det billigste tilbud. Da ma-
den havde stået ude det meste af
formiddagen måtte den varmes
op igen, det blev den ikke bedre
af. Julemiddagen var der gjort
lidt mere ud af, den bestod for
det meste af seks skiver steg,
rødkål, kartofler og brun sovs.
Desserten var risalamande med
kirsebræsovs.
Nye juletraditioner
Nu mente min mor, at tiden var
inde til at fejre en rigtig jul, nu
hvor vi var alene hjemme. Der
blev købt et stort grantræ i Van-
gede, en stor kurv blev fyldt
med en rulle marcipan, chokola-
de, konfekt, nødder af enhver
slags, især de store paranødder,
som er sjældne i dag, juleap-
pelsiner, bananer og de små røde

pigeoner, som kunne hænges på
træet sammen med lakridskon-
fekt og små chokoladepastiller,
som blev fyldt i kræmmerhuse-
ne. I det hele taget var alt det,
som kunne bringe den beskedne
julemiddag op til noget, der lig-
nede en rigtig jul.

I villaen, hvor hvert rum kun
kunne opvarmes med kakkelov-
ne, blev der hurtigt koldt. I
vores stue brændte ovnen altid
over hele vinteren. Nu blev der
også tændt op i min farfars kon-
tor, hvorfra der førte en dør ind
til havestuen, hvor juletræet
blev stillet. I køkkenet var der
tændt op i komfuret, så vi kunne
opvarme vores julemiddag. Den
23. tog vil til Lyngby Kirke,
som vi tidligere havde gjort. Før
havde det været i Vangede eller
Gentofte Kirker, men mine for-
ældre syntes, at Lyngby Kirke
var smukkere og mere stem-
ningsfyldt. Det var yderligere
en oplevelse, at kongeparret
Christian X og Aleksandrine
med børn og børnebørn var til
stede, når disse holdt jul på So-
genfri Slot. Før vi tog af sted
havde min mor pyntet træet i ha-
vestuen og dækket bordet i kon-
toret, hvor den beskedne mid-
dag hurtigt blev overstået. Der-
efter gik vi gennem den iskolde
forstue op til vores stue, hvor
min mor spillede de sædvanlige
julesalmer på klaveret. Den-
gang syntes jeg, at det tog en
uendelig lang tid, ligesom tiden
fra vi kom ned igen på kontoret
og min far fik tændt lysene på
træet. Så blev lyset slukket og
døren til herlighederne åbnet.
Det første, jeg koncentrerede
mig om, var, hvor mange pakker
der lå under træet.

Et stykke tid betragtede vi træ-
et, men så trængte kulden ind

fra havestuen, lysene blev sluk-
ket og gaverne bragt ind, og dø-
ren blev lukket. Gaverne var få,
og der var for mange bløde pak-
ker, syntes jeg, ind i mellem et
par med legetøj og et par jule-
hæfter og årets udgave af Blæk-
sprutten. Kurven med de søde
sager blev stillet frem, og der
blev smagt på indholdet. Heref-
ter gik vi til ro.

De følgende juledage blev træ-
et tændt hver aften, ligeså nyt-
årsaften og Hellig tre Konger,
hvor lysene fik lov til at brænde
ud, og pynten taget ned. Et par
dage efter kom min farfar hjem,
og alt var som før.
Krigsjul
I 1940 kom besættelsen, og den
følgende jul bar præg af mørke-
lægning, rationering og vare-
mangel. Det blev ikke bedre, da

der indtraf en isvinter med sne
og stærk kulde, hvor vandforsy-
ningen blev afbrudt. Julen 1941
mærkedes af mangel på brænd-
sel. Gasrationeringen især, så
julestegen måtte til den nærlig-
gende bager for at blive stegt.

Julen 1942 blev et vendepunkt
for familien. I efteråret døde min
farfar, og gården blev sat til salg.
Så mine forældre måtte finde et
sted at bo. Det lykkedes efter
lang tids søgen at finde et lille
hus i Vangede. Ugen før jul kom
de nye ejere af villaen på Brogår-
den og forlangte, at vi ryddede
vores lejlighed. Det lykkedes, så
vi kunne fejre vores egen jul
midt i alt flytterodet med jule-
træet og en gammel nisse, som
blev købt i 1879, da min far blev
født, og som nu i 126 år har sid-
det i toppen af juletræet.

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Charlottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital

mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
9 - 01

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Nissen fra træets top.
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Min Vangede-jul
Af Anne Agersnap
Nu er det snart jul – igen
Jeg har allerede julemus i ma-
ven. Jeg elsker julen.

Da jeg var barn i 50- og 60-er-
ne i Vangede, boede vi på Stol-
pehøj, mens mine elskede bed-
steforældre havde lejlighed på
Mosegårdsvej i de gule blokke
på øverste etage. Lige nedenun-
der i stuen boede moster 4, far-

mors søster, der var enke, med
sin store søn Jan. Min farmors
søster blev min moster 4, fordi
hun gerne ville kaldes noget
med familierelation og jeg, som
første barnebarn, allerede havde
tre rigtige mostre.

Nogle opgange længere henne
på Mosegårdsvej havde moster
4’s voksne datter, tante Putte
med onkel og kusine Winni, en
lejlighed.

Min fars søster, faster Ulla,
onkel Erling og kusinerne, boe-
de som de eneste ikke i Vange-
de, men de var altid med til hele
juleriet.

Vi var en familie med mange
“uægte” tanter, mostre, kusiner
og fætre, for noget skulle man jo
være, når familiebåndet trods
alt var der, og når julen var et
stort familierend.
Julemorgen
mødtes vi alle hos moster 4 til
morgenbord, og morgenbordet
var dækket med alt, hvad hjertet
ikke havde godt af! Der var lun

leverpostej med bacon og riste-
de svampe, fede oste, mørbrad-
bøffer i flødesovs, æggekage
med flæsk, en lagkage med en
glansbillede-julemand, der stod
og svajede på en fjeder midt i
glasuren og ved gud også fløde-
boller, nå ja og så helt almindeli-
ge rundstykker.

Stemningen var varm og hyg-
gelig. Når vi børn havde prop-
pet os, sendte farmor og moster
4 os udenfor med et fugleneg og
to æsker stjernekastere.

Det ældste barnebarn, nemlig
mig, stod for at hjælpe de mindre
med at sætte fugleneg op i et træ
og derefter få futtet ‘fyrværkeri’
af. Selv, da vi alle efterhånden
var langt over 30, og der var
kommet oldebørn til, blev den-
ne tradition holdt i hævd. De ef-
terhånden ret voksne voksne
sad så inde i varmen og så ud på
‘børnenes’ løjer.

I min erindring var der altid
sne, men virkeligheden var nok,
at det tit støvregnede, for jeg hu-

Juleneget sættes op. 1983

Rundt om træet. Moster 4’s søn, farmor, farfar og jeg, 1955.

Gentofte Tlf. 39 40 80 90

Ring til områdets

mest sælgende

ejendomsmægler,

og bestil en gra-

tis og uforpligti-

gende salgsvur-

dering.

Jeres sikkerhed

for en realistisk

pris og et salg.

Lækker stor 3-værelses
med egen hyggelig
gårdhave samt stor
solrig altan

Snogegårdsvej 49, 1., 2820 Gentofte

Boligtype: Ejerlejlighed

Kontant: 1.950.000 kr., Udbetaling: 100.000 kr.

Brutto: 12.307 kr., Netto: 10.110 kr.

Bolig (m²): 66, Rum: 3, Etager 1. Byggeår: 1951

Vi har plukket denne nyistandsatte og
lejlighed fra vores udvalg.indflytningsklare
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sker den fæle lugt af stjerneka-
sternes våde krudt.
Juleaften
holdt mine forældre, min lille-
bror og jeg oftest på Mosegårds-
vej hos mine farforældre. Der
var en flot, meget pyntet rødgran
med lametta, stjerne i toppen og
hvide levende lys. Gaverne lå i
store bunker, så vi børn havde
ondt i maven af spænding.

Til julemiddagen fik vi først
en rejemad, ikke særlig julet,
men det ville mændene gerne
have. Så fik vi and, for det ville
mændene også gerne have, og
dertil det sædvanlige tilbehør
incl. alt i surt, for der var for-
skellige meninger om, hvad der

var godt. Desserten var risala-
mande i portionsglas til børne-
ne, så man var sikker på, at alle
fik en mandel og til sidst en stor
skål med én mandel i til de
voksne.

Efter maden slog mændene
maver, for også det ville de ger-
ne. Vi andre vaskede op, før ju-
letræet blev tændt. Det var før
ligestillingens indtog.

Vi dansede om træet til mange
julesalmer sunget af en familie,
hvor kun min mor kunne synge
rent.

Midt i danseriet gik min farfar
altid på toilettet med avisen og
tre salmer senere bankede det på
døren. Det var julemanden med

en sæk fuld af gaver til børnene
og altid en indpakket spegepølse
eller en dåse rejer til min farfar.
Vi undrede os aldrig, men gemte
bare gaven til farfar. Når jule-
manden havde fået en godte
bugseret ind gennem vatskægget
og var trampet af sted til alle de
andre søde børn i Vangede, kom
farfar retur og var rigtig ærgerlig
over, at han igen var gået glip af
julemandens besøg.
Julemandskostume
Et år var æsken med julemands-
tøjet blevet væk, så der blev ind-
købt en skrækkelig plastic-jule-
mands-maske. Det år havde vi
spist på 1. sal hos farmor og far-
far og dansede om juletræ i
stue-etagen hos moster 4. En af
onklerne stillede sig op på en
kasse udenfor moster 4’s stue-
vindue iført julemandsmasken
og vi fik at vide, at i år havde
han ikke tid til at komme ind.
Det var det år min barnetro for-
svandt.

Sammen med moster 4 døde
julemorgentraditionen med des-
værre, men nye er siden kom-
met til.

Glædelig jul

Julemanden på besøg. På 1. sal hos farmor og farfar, 1985.

Mango
V a n g e d e B y g a d e 1 1 4
D K - 2 8 2 0 G e n t o f t e

T e l . 3 9 6 5 6 0 6 4

- - - - - - - - - - -

man - tirs 9.30-17.30
onsdag lukket
torsdag 9.30-19.00
fredag 9.30-17.00
lørdag 9.00-13.00

Salonen holder
åben mellem jul og

nytår, men
Anne holder ferie
25. dec. - 7. jan.

w w w . r e a l m a e g l e r n e . d k

Vangedevej 137
2820 Gentofte
Tlf. 39 42 99 90
Fax 39 42 88 80
E-mail 2820@mailreal.dk
www.realmaeglerne.dk/2820

RealMæglerne Geisler & Rønne
Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE

Østerbrogade 91
2100 København Ø
Tlf. 35 26 25 40
Fax 35 26 35 39
E-mail 2100@mailreal.dk
www.realmaeglerne.dk/2100

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Fuglegårdsvej 45 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 75 14 25

Vi har overenskomst med sygesikringen og “danmark”

Læs eller ring og hør om vores
muligheder for behandling og
genoptræning, hvis du har
smerter eller gigt i muskler og led.

Idrætsskader, rygtræning,
knæoptrænings-, nakke-skulder-,
sclerose- og ældrehold.

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
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Juletraditioner i skolen
Af Mette Henriksen, leder af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
Den danske “juletræsjul” startede
i de borgerlige hjem i 1800-tallet,
og er i dag en kærkommen traditi-
on overalt – også i skolerne.

Bøndernes måde at holde jul
på ændrede sig stort set ikke fra
middelalderen og frem til slut-
ningen af 1800-tallet, men i lø-
bet af 1800-tallet indfører bor-
gerskabet i byerne en lang ræk-
ke nye juletraditioner, bl.a. jule-
træet. “Juletræsjulen” har i dag
spredt sig til hele samfundet, og
har også sat sine tydelige spor i
skolerne.
Juletræ og juleudsmykning
I dag anskaffer de fleste skoler et
stort juletræ til jul. Det første
danske juletræ blev tændt i 1808.

Skikken kom fra Tyskland og
kendes tilbage fra 1500-tallet. I
Danmark bredte traditionen med
juletræet sig først blandt borger-
skabet. Familien Lehmann i Kø-
benhavn havde et juletræ for før-
ste gang i 1811. Det vakte så stor
opstandelse, at folk satte stiger
op til familiens vinduer for at se
juletræet i al sin glans.

I starten bestod julepynten af
spiselige ting, så som røde æb-
ler og nødder, men i slutningen
af 1800-tallet begyndte man at
producere glaskugler til jule-
træer i Tyskland, og glaskuglen
overtog de spiselige æblers
plads. Marcipangrisen blev til
udklip i karton, og marcipanro-

ser blev til silkepapir. Hjemme-
lavet julepynt klippet af glans-
papir eller farvet silkepapir pro-
duceres med stor entusiasme af
elever og udsmykker de fleste
klasselokaler. Det danske flag
kom ind i julepynten efter 1864,
hvor Danmark tabte krigen mod
Tyskland, og de nationale sym-
boler i landet blomstrede.
Julekalender
Siden 1930-erne er julekalende-
ren blevet en del af juletraditio-
nen, og i 1942 blev det første ka-
lenderlys tændt. Mange vil sik-
kert erindre fra deres skoletid de
24 lys på skoletavlen, som blev
tændt et efter et af en udvalgt
elev. I dag har mange elever en
‘nisseven’ i klassen, som kom-
mer med små gaver og drillerier
gennem december måned.
Adventskrans
De fleste skoler har også en ad-
ventskrans. Traditionen kom fra
Tyskland til Sønderjylland om-
kring 1900. Specielt under be-
sættelsen blev den et nationalt
symbol med sin røde bånd og
hvide lys. På skolerne mødes
eleverne til samling, hvor ad-
ventskransens lys tændes, mens
der synges julesalmer.
Lucia
På de fleste skoler arrangeres lu-
ciaoptog. Det er en svensk tradi-
tion, hvor de unge piger klædt i
hvidt med lyskrans i håret går i
optog og synger luciasangen.

Legenden siger, at det var den
hellige Lucia, der satte lys i en
krans på sit hoved for at have
begge hænder fri, når hun bragte
sine kristne venner mad under
deres skjul i nogle bjerghuler.
Den første danske luciabrud fin-
der vi i 1944, og i dag er traditio-
nen en fast del af skolernes jule-
traditioner.
Juleafslutning og kirkegang
På mange skoler afholder man
juletræsfester og juleafslutning
inden den længe ventede julefe-
rie, og klasserne går i den lokale
kirke for at høre juleevangeliet.

Har du julebilleder fra din sko-
letid liggende i dine skuffer el-
ler på loftet, så hører Lokalhi-
storisk Arkiv meget gerne fra
dig. Henvendelse til: Lokalhi-
storisk Arkiv, 39 98 58 20 eller
lokalarkiv@gentofte.bibnet.dk.

Den smukke luciabrud på Mose-
gårdsskolen 1955. (Foto: Lokalhi-
storisk Arkiv i Gentofte)

Juleafslutningsfest på Mosegårdsskolen 1955. Mosegårdsskolen eksiste-
rede fra 1950-1988, og blev derefter ombygget til ældreboliger kaldet
Nymosehave. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)

Juletræet med al sin pynt og glans på Mosegårdsskolen 1955. (Foto: Lo-
kalhistorisk Arkiv i Gentofte)

Vangede Bygade 77
(Ved Bommen)

Hurtig
mad af
friske
kvalitets-
produk-
ter til en
pris der
giver råd
til mere.

man-fre
11-22

lør-søn
12-22
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Kom

strømpe

med din
personlige

Julegave
Strømper

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 48 17 10

Hjælp os med at pynte butikken igen

Så er den fyldt med

JULEGODTER

Alle Strømper bliver hængt op i butikken
og kan afhentes fra lørdag 21.12.07

Vi skal have din strømpe
med påsat navn senest

2. dec.
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Et liv med Vangede
Af Ivan Røpke
Min barndom
I 1936 kom jeg til verden i Van-
gede, det er herfra min verden
går, Vangede er mit omdrej-
ningspunkt. Vi boede i de første
år på Snogegårdsvej 3 nær det
gamle gadekær, som for længst
er blevet fyldt op.

Huset, vi boede i, hed “Elle-
bo”, og vi var tre familier, der
havde hver vores lejlighed. Ha-
ven blev dyrket efter alle kun-
stens regler, og kartoffelkulen
forsynede os alle til langt hen på
foråret. Jeg husker, at vores
yndlingslegeplads var den mu-
reroplagsplads, der lå, hvor
banken senere blev bygget. Vi
legede også i grusgravene, både
den der ligger, hvor Holmepar-
ken er i dag og den, hvor IKEA i
dag ligger. Sidstnævnte funge-
rede som losseplads, og vi børn
kunne tjene en god skilling ved
at solde koks for de voksne. Det
halve Vangede gik på Tjørne-
gårdsskolen, men de store klas-
ser og den hårde disciplin gjor-
de, at jeg hurtigt blev skoletræt,
og at jeg forlod skolen efter de

syv år. Som niårig startede jeg
hos Vangedes bager Dennig, jeg
hjalp til i bageriet, men var især
med til udbringning af morgen-
brød. Da jeg som 19-årig havde
10-årsjubilæum fik jeg 20 kr. af
bageren i gratiale!

Læreår
Min faders ven Lützhøft-Chri-
stiansen havde et snedkerfirma
på adressen Rygårds Allé 5 i
Hellerup, her blev jeg lærling ef-
ter at have gået som arbejds-
dreng i et halvt år, til jeg var
gammel nok.. Det var en hård
tid. Dagen begyndte kl. 7 efter
en lang cykeltur og sluttede først
16.30, så hurtigt hjem og få af-
tensmad og så af sted til Teknisk
Skole på Hartmannsvej i Helle-
rup, hvor vi hele vinterhalvåret
hver aften fra oktober til marts
modtog teoretisk undervisning
kl. 17.30-20, men i sommer-
halvåret var de lange lyse afte-
ner vores egne.

GVI – mit halve liv
Som mange af Vangedes raske
drenge havde jeg min gang i
GVI nær Nymosen. Det var na-
turligt at søge derned, da min far
og storebror også kom der. Vi
spillede fodbold og hele mit liv
har været formet af GVI, her
mødte jeg min kone og mine
nærmeste venner, sidstnævnte
mødes jeg med til et træf den
sidste torsdag i hver måned:
“Senior boys”. Men vi spiller ik-
ke bold mere, det er vi blevet for
gamle til, vi hygger os med min-
derne fra dengang. GVI spillede
i Sjællandsserien og vi kan sta-

dig mærke suset fra grønsværen,
når de unge spillere tumler sig.
Mit voksenliv og seniorliv
Efter svendeprøven kom jeg i
1956 til militæret som ingeniør-
soldat og var blandt andet på den
dengang helt nye Farum kaser-
ne, der nu er nedlagt. Jeg var i en
periode udsendt til Tyskland,
hvor der stadig var udbredt fat-
tigdom. Jeg oplevede, hvordan
de tyske kasernearbejdere skra-
bede marmeladelåg for de sidste
rester og så, hvor forarmede ty-
skerne var. For en cigaret kunne
man købe en kvinde.

Men også her var velstanden
på vej, her så jeg for første gang
i mit liv en båndoptager.

Efter værnepligten var jeg i
kortere tid arbejdsløs indtil jeg
fik arbejde som snedkersvend. I
1960 fik jeg så arbejde som
montør i KTAS, senere Tele-
Danmark og nu TDC. I 36½ år
arbejdede jeg så med telefoner.

Som 70-årig lod jeg mig pen-
sionere. Siden da har jeg sam-
men med min kone boet i som-

merhuset i Rågeleje i sommer-
halvåret.
Vangede dengang
Jeg husker min barndoms Van-
gede som en utrolig dejlig by,
hvor man kom hinanden ved.
Der var et godt sammenhold,
man bakkede hinanden op.

Jeg husker også, at der var he-
stevogne med handlende som
fiskemand og mælkemand, der
kørte forbi og solgte deres varer.

Også byen har ændret sig. Jeg
husker, at der var cirkusplads,
hvor Villabyernes Bio senere
kom til at ligge, her besøgte
“verdensattraktionerne” cirkus
Bruun og cirkus Royal Vangede
og bragte den store verden hjem
til os.

Boligerne er blevet bedre.
Som et minde om det gamle
Vangede lå “Sladre-rækken” på
Snogegårdsvej bag “Ellebo”.
Jeg husker, at man afbrændte de
gamle materialer på grunden før
man byggede de nye gule mur-
stenshuse.

Vangede er et godt sted at bo!Artiklens forfatter

Forrest i billedet ses huset “Ellebo” i baggrunden ses “Sladre-rækken”.
Foto privateje.

www.kjeldhansen.dk

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

F i lm  kan  s e s  i  d i n  l o ka l e  b i o g ra f

G e n t o f t e g a d e  3 9  · Te l e f o n  3 9  6 5  3 3  5 0

Køb/bes t i l  b i l l e t te r
på  ne t te t
www.gento f tek ino .dk

Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dej-
lige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

AOK skriver: “Skal man udnævne en af hovedstadens omegnsbiografer
til at være den mest fuldendte, både hvad angår historie, indretning,

komfort og tekniske kvaliteter må Gentofte Kino ubetinget tage prisen.
Man skal lede længe efter en mere helstøbt biografoplevelse.”

GENTOFTE KINO er din biograf!!!

www.vangede.dk

Kultur fra
Vangede

Kalender fra
Vangede

Mennesker fra
Vangede

www.vangede.dk
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Charlotteklubben – din lokale pensionistklub

Medlemskab koster 150 kr. om
året. Gymnastik koster 100 kr.
ekstra hvert HALVE år. Med-
lemskab + Biograf koster 150
kr. (11 film) hvert HALVE år.

Programmet for foråret 2008
kan hentes i klubben fra begyn-
delsen af januar.

Aktivitetsoversigt for foråret
2008
Der er 3 arrangementer i Vange-
de Kirke, hvoraf det ene er un-
derholdning med teatergruppen
“STJERNESTØV” (Mandag d.
18. februar). Mandag d. 10.
marts er humoren sat i højsædet,
og vi skal grine meget. Mandag
d. 21. april afholdes det årlige
medlemsmøde.

Torsdag d. 22. maj går vores
forårsudflugt til SKUESPIL-
HUSET, som åbnes i februar.

Sommerturen er stadig i støbe-
skeen, men er planlagt til ons-
dag d. 6. august.

Der er biograf hver onsdag
12:30 med start d. 16. januar.
Der er gymnastik på Egebjerg
hver tirsdag.

Desuden spiller vi whist hver
mandag og bridge hver tirsdag
& fredag. Både til bridge og
whist er der ledige pladser.

Vi bytter frimærker og spiller
skak hver onsdag formiddag kl.
10-12 i perioden sep.-maj. Vi
tilbyder også PC-undervisning
(mandag & tirsdag).

Kom og snak med os i Charlot-
teklubben, hvis I er interesse-
rede.

Vi har hyggesnak/hobby hver
torsdag – frimærker og biograf
hver onsdag

I biografen skal vi efter jul se:
Da Vinci Mysteriet, Direktøren
for det hele, Marie Antorinette,
Drømmen, Babel, Broderier,
Walk the line, De andres liv og
Kærester.

Besfæstningsanlæg i Gentofte
Lokalhistorisk Forening for
Gentofte udgiver i disse dage en
ny bog om Befæstningsanlæg-
gene i Gentofte. Bogen er skre-
vet af foreningens næstformand
Niels Ulrik Kampmann Hansen,
som også er lokalhistorisk skri-
bent på Vangede Avis.

Bogen indledes med et afsnit
om landskabet under Gentofte,
her er der en nytolkning af is-
tidslandskabet, hvor de dal-
strøg, som udgjorde natur-
grundlaget for senere tiders ud-
nyttelse, blev skabt.

Ved hjælp af ældre kort fra Det
kgl. Bibliotek er der redegjort
for nogle vigtige kanalprojek-
ter, som var tæt på at blive til
virkelighed. Ved hjælp af kana-
ler skulle brænde have været
transporteret fra Furesøen til
Peblingesøen, og passager skul-
le kunne sejle til Ermelunden.

Sådan blev det ikke, men dale-
ne kom igen frem, da man byg-
gede Københavns landbefæst-

ning fra 1886. Her indgik de i
nogle store oversvømmelsessy-
stemer, som er grundigt omtalt i
bogen. Også forterne Garderhøj
og Charlottenlund samt de min-
dre batterier Vangede, Christi-
ansholm, Hvidøre, Gjentofte og
Bernstorff er omtalt tilligemed
en række mindre befæstnings-
anlæg rundt omkring i kommu-
nen.

Bogen kan købes hos kommu-
nens boghandlere, på Hoved-
biblioteket og også i Brugsen i
Vangede. Bogen koster 148 kr.

Lokalhistorisk forening for Gentofte Kommune
Gentofte Journalen 2007

Befæstningsanlæg i Gentofte
Niels Ulrik Kampmann Hansen

Med indledende afsnit om Landskaber og Kanalprojekter
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Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Vi har alt i julegaver til den
aktive sportsfamilie

... plus mange idéer fra
hårelastik til 15,- og til
løbecomputer til 3.800,-

· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Vinterjakker og bukser
· Sorel tøvler fra
· Select Knickers & Vindbreaker
·
· Alt i løbesko/joggingsko
fra

s

Badminton, håndbold, fodbold

500,-

400,-

Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14

Din lokale

Vores speciale er løb:
Vi har et meget stort udvalg af
løbesko og tilbehør til løb.
Vi har mange års erfaring med
løb, og vi filmer gerne din
løbestil for at sikre, at du får
den optimale sko.

Sportsforretning

Vangede afdeling

Tlf. 39 65 17 20
39 65 60 18

Fax 39 65 16 59

Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

Tlf.

Holte afdeling
Tlf. 45 42 05 30
Hellerup afdeling
Tlf. 39 62 36 39
Gentofte afdeling
Tlf. 39 76 00 02

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

Brogårdens Ismejeri Tlf. 39 96 11 99
mandag-søndag 8.00-22.00

Colorama – Freilev
Farve · Tapet · Isenkram Tlf. 39 65 10 26
mandag 12.00-17.30
tirs-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.00
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. 45 12 13 90
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

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 11.00-17.30
lørdag 10.00-13.00

IKEA Tlf. 70 15 09 09
Mandag-fredag 10.00-21.00
Lørdag 9.00-17.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: man.-ons. & fre. 9.00-16.00

torsdag 12.00-18.00

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

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

RealMæglerne
Geisler og Rønne Tlf. 39 42 99 90
mandag-torsdag 9.30-17.00
fredag 9.30-17.00
lørdag lukket
søndag 10.00-16.00

Skjold Burne Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag 9.30-18.00
lørdag 9.00-15.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-16.00
1. søndag i mnd. 10.00-16.00

Sweetie Mode Tlf. 39 65 31 38
mandag 10.00-16.00
tirsdag-onsdag 10.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

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

Alle disse butikker er med-
lem af Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikerne kan du
kende på, at de har dette
mærke siddende i deres ru-
der.


