Forår 2008
54. nummer · 15. årgang

Dan Turèlls Plads
Sidste år kunne vi fejre Dan
Turèlls fødselsdag med navngivning af Dan Turèlls Plads i Vangede. Aldrig har der været så
stort et presseopbrud i Vangede.
De var her fra alle TV-stationer
og aviser, og om aftenen kunne
vi gense Hans Toft i samarbejde
med Chilli Turèll afsløre vejskiltene med Dan Turèlls Plads.
Det var en stor dag i Vangede,
men snakken gik, om det mon
nogensinde vil blive til mere end
et par vejskilte med Dan Turèlls
Plads, og det er derfor glædeligt,
at jeg kan afsløre, at Realdania
Fonden har besluttet at give 2,9
mill. til indretning af pladsen.
Gentofte Kommune besluttede
sidste år at bakke op om Initiativgruppens arbejde for både en
plads og en skulptur i Vangede
for at hædre Dan og hans forfatterskab. De ville være behjælpelig med at fremskaffe de nødvendige midler. Derfor har kommunaldirektør Jan Nielsen og
kulturchefen Lone Gladbo nu
fået tilsagn fra Realdania om de
2,9 mill. og de arbejder videre
med søgningen af fonde til selve
skulpturen.
Der er nu lavet en køreplan, der
skal resultere i, at pladsen står
færdig i foråret 2009. Der er
nedsat en styregruppe, hvor
blandt andet undertegnede er
med, denne skal sikre gennemførelsen af projektet, samt at
indretningen bliver harmonisk
med fornyelsen af Vangede Bygade.
Jeg glæder mig til arbejdet
med at skabe det nye Vangede og
til at bruge de mange penge: 8
mill. i år, yderligere 8 mill. næste år samt 1 mill., som har været
budgeteret i flere år til forbedringer i Vangede. Når vi så hertil
lægger pengene fra Realdania
samt de fondsmidler, der skal
bruges til selve skulpturen, så er
det noget, som virkelig må kunne fremme bylivet i Vangede.
Jeg ser nu frem til, at butikker
og ejendomsejere omkring bygaden vil følge op med f.eks.
renholdelse, så vores landsby vil
fremstå med et byrum, som vi alle kan nyde både når vi handler
eller går en søndagstur.
Med venlig hilsen
Allan Andersen
redaktør

Forskønnelsen starter i Vangede
Freilev
25 års jubilæum

8. marts

Læs denne gang om
Fastelavn · Freilev – 25 år
Ørnegården og Falck · Mosegårdsskolen
og meget mere
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Ny Frisør i Bygaden

Tinna Mia Holberg, som er opvokset på Østerbro, startede
som 13 årig hjælpepige i en frisørsalon og kom i lærer som 15
årig i den sammen butik.
Efter sin læretid arbejdet hun 3
år hos frisør Neumann ved Trianglen. Allerede som 22 årig
åbnede hun frisørsalon på
Østerbro, denne havde hun i hele 9 år med 3 ansatte.
En familieforøgelse i 2004
krævede ny bolig, og dermed
blev hun Vangedeborger.
To dage før Tinna Mia sluttede
sin barsel med sin anden søn
hørte hun den sørgelige meddelelse vedrørende Margit Winsløws pludselige død. Hun kontaktede derefter boet om en
eventuel overtagelse.
Tinna Mia fortæller: “Da jeg
nu har haft en del af Margits
stamkunder, vil jeg gerne takke
for den varme og imødekommende modtagelse, I har givet
mig, dette er på trods af, at jeg i
manges øjne er en frisør med
Vi har mistet Karlo
Karlo Krüger blev født i marts
1918 og døde den 2. december
2007 på plejehjemmet Egebjerg. Han havde sit arbejdsliv
hos Gentofte Brandvæsen fra
1944-78, han var aktiv medlem
af GVI gennem mange år, og
han var også med til opstart af
Charlotteklubben.
Karlo har hele sit liv boet i
Vangede, han boede som barn
i området omkring Fakta i et
gammelt hus som i dag er revet
ned.
Karlo var gift med Inge siden
1942, de havde krondiamantbryllup (65 år) i oktober og

nyere klippemetoder og anderledes idéer.
Jeg glæder mig til at servicere
Margits gamle kunder, og ligeledes byder jeg også nye kunder
velkomne og håber at mine 14
års erfaring kan gøre gavn og
sprede tilfredshed i Vangede.”
GVI SportsCafé
Vil meget gerne have besøg af
alle fra Vangede, selvom caféen
er en del af klubhuset, vil vi også
gerne være en del af lokalsamfundet. I er velkomne til at nyde
vores tilbud og om torsdagen tilbyder vi dagens ret. Ring gerne
og hør, hvad der er på menuen.
Bankoaften
Fredag 7/3-08 er der ungdomsbanko og her tilbyder SportsCaféen Buffet med oksefilet,
skinke, salat mv. for kun kr. 69,I bedes tilmelde Jer til Elvin på
tlf. 41 62 10 30
Ny behandlingsmulighed hos
Klinik Naturligviis
Hvis du bruger for mange penge
på kosttilskud, og hvis du ikke
aner, hvilke der er bedst for dig
eller er faret vild i alle de mange
gode råd om sund kost, så kan
Klinik Naturlig’viis tilbyde den
nyeste behandling indenfor bioresonansterapi, der scanner alle
kropssystemer for ubalancer og
belastninger. Ud fra analysen kan

Karlo efterlader sig 2 børn, 3
børnebørn og 2 oldebørn.
I de første år af Vangede Avis
var Karlo en af vores trofaste
skribenter, og han havde meget at berette, hele 9 artikler
har vi talt. Vi er meget taknemmelige for, at Karlo har
beriget os med disse artikler.
Æret være hans minde
Allan Andersen

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 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 påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.
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systemet afbalancere og behandle organfunktionerne.
Klinikken tilbyder:
• Rygestop programmer – én times behandling er som regel
nok!
• Helbredstjek herunder tjek af
vitaminer, mineraler, fedtsyrer,
urter m.m.
• Test af hvilke fødevarer, der er
optimale for din krop.
Læs om vores uddannelser og
Lybra på
www.klinik-naturligviis.dk
eller ring på tlf.: 22 79 44 14
eller 26 70 52 04
Pelsen i sommerhi
Comet Rens tilbyder at opbevare pelsen, når foråret kommer,
og vinterpelsen skal gemmes

væk. I de varme sommer måneder begynder pelsen populært
sagt at svede, og så duer det ikke
at gemme den væk i garderoben,
der ganske enkelt er for varmt,
og kælderen er for fugtig. Man
bør derfor sende pelsen til et
firma med speciale i pelsopbevaring.
Comet Rens tilbyder specialopbevaring, hvor pelsen luftes
og hårene gennembørstes, før
den hænges op i et rum bygget
af cedertræ med konstant temperatur og fugtighed. Cedertræet holder utøj væk, og rummets
fugtighed forhindrer, at tråde og
syninger mørner. Den nøjagtigt
tilpassede fugtighed betyder
samtidig, at pelsen ikke udtørrer og taber hårene.

IKEA er en del af Vangede

Det er en stor glæde at IKEA
nu er medlem af Vangede Bycentrum.
Den grå IKEA-kasse indeholder alt til boligen i alle
regnbuens farver, og selvom
IKEAs grå kasse har måtte
modtage en masse kritik for
både lysreklamer, trafik og
manglende grønne arealer, så
udvises der varm interesse for
det omkringliggende lokalsamfund. Vi har allerede haft
stor glæde af vores nye medlem, som er repræsenteret af
IKEAs marketingschef Lisbeth Dueholm.
Lisbeth Dueholm er lidt ærgerligt over, at IKEAs omdømme i lokalsamfundet ofte
er forbundet med noget negativt. De har nu været her siden
1995, og rigtig mange fra Vangede, Gentofte og det øvrige
nær-opland, har glæde af at
kunne handle lokalt, også når
der skal købes større forbrugsgoder til hjemmet.
Vi vil mere
Lisbeth Dueholm uddyber:
“Vi vil gerne være mere end
den store grå bygning. Vi anser os for at være en ansvarlig

nabo, der er interesseret i at
skabe et godt handelsmiljø i
Vangede. Derfor vil vi også
meget gerne deltage i fælles
arrangementer og aktiviteter.
På mange måder tror jeg, at vi
kan få glæde af hinanden.”
Socialt engagement
“Hos IKEA er det også helt naturligt at ansætte mennesker i
skåne- eller flexjob. Vores indstilling er, at der skal være
plads til forskellige mennesker
i IKEA. Både blandt vores kunder og vores ansatte”.
Også i lokalsamfundet
“I årenes løb har IKEA flere
gange sponsoreret arrangementer i Vangede, især til Festog Kulturdagene har Vangede
haft stor glæde af midler fra
IKEA, så der er ingen tvivl om,
at IKEA ønsker at bidrage til
Vangede, og at vi udover at nyde IKEAs udbud af møbler mv.
også vil føle, at IKEAs sociale
engagement rækker ud i lokalsamfundet afslutter Lisbeth
Dueholm.
Vangede Bycentrum byder
IKEA velkommen, og Vangede Avis vil i næste nr. have et
virksomhedsportræt af IKEA.

Fastelavn 2008
se flere billeder på www.vangede.dk

Fastelavn i gamle dage
Af Mette Henriksen,
leder af Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune
Fastelavnsfester kendes langt Boller op, boller ned ...
tilbage i tiden og fejres stadig – Skikken med at udklædte børn
også her i Gentofte. I den katol- rasler hos naboerne og truer med
ske tid var fastelavn indgangen at lave ballade, hvis de ingen boltil den 40 dage lange faste, hvor ler får, er også meget gammel.
man skulle rense sit legeme gen- Oprindeligt klædte gårdenes karnem fasten, inden den hellige le sig ud og drog fra gård til gård
påske. Før fasten begyndte, for- for at indsamle penge og mad til
synede folk sig rigeligt for at ha- ædegildet før fasten begyndte.
ve noget at stå i mod med. Efter Optogene sang og lavede drilleriReformationen i 1536 ophørte er for at lokke bidrag ud af gårfastepligten, men traditionerne dens beboere. I dag er det hovedomkring fastelavn fortsatte, så- sageligt børn, som er aktive i faledes at vi i dag stadig markerer stelavnsløjerne.
fastelavn.

Voksne og børn holder fastelavnsfest i Gentofte 1923. I dag er fastelavnsfester først og fremmest for børn, som slår katten af tønden, klæder
sig ud, riser far og mor op, synger, leger og spiser fastelavnsboller, hvilket alle er traditioner, som går langt tilbage i vores kulturhistorie. (Foto:
Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune)

Tøndeslagning og fastelavnsfest for ejendommens børn på Hyldegårdsvej
14-16 i Ordrup i 1953. Dengang var kostumerne enkle. For pigerne var
mors læbestift og et forklæde nok, og mange drenge var udklædte som indianere og cowboys. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune)

I dag spiser vi også fastelavnsboller og får fastelavnsris. Fastelavnsbollerne af det fine hvedemel betød tidligere en afveksling fra hverdagens mere grove
rugbrød og var meget afholdte
af børn og voksne. Fastelavnsriset stammer langt tilbage til et
frugtbarhedsritual, hvor man
slog hinanden med grene for at
naturens frugtbarhed skulle
overføres til kroppen. I dag er
fastelavnsrisene til pynt med
papirblomster og sorte papirskatte.
Traditionen med at slå katten
af tønden er også bevaret frem
til i dag. Tidligere var der rent
faktisk en levende kat i tønden
som symbol på den ondskab,
der skulle fordrives; i dag er der
slik og appelsiner i mange tønder.

Fastelavn i dag
Fastelavnsmandag var frem til
1960-erne en skolefridag, men i
forbindelse med skolelørdagens
afskaffelse blev den inddraget –
til stor ærgrelse for alle børn! I
dag er arrangementerne i skoler
og daginstitutioner med til at bevare fastelavnstraditionen, suppleret med fastelavnsarrangementer i de mange lokale grundejer-, sports- og spejderforeninger.
Har du billeder af fastelavnsfester?
Lokalhistorisk Arkiv er meget
interesseret i at modtage billeder
af fastelavnsfester, så skulle du
have sådanne billeder, så hører
arkivet gerne fra dig. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv,
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, 39 98 58 20 eller
lokalarkiv@gentofte.dk.
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Jørgen Freilev – 25 år i farver
Jørgen Freilevs farvehandel Colorama på Snogegårdsvej 3 har
25 års jubilæum den 10. marts i
år. Jørgen Freilev blev født i
1946 og kom efter 8. klasse i lære hos Kaj Erdmann i butikken
på Vangedevej 141 ved Vangede
Station. Den var en blandet
“landhandel” med materialhandel, vin og tobak samt postindlevering udover farvehandelen.
Og dengang fik man halvfabrikata. Alle varer skulle vejes af
eller tappes i emballage, så de
enkelte ekspeditioner kunne
godt tage tid med afmåling og
etikettering. Læretiden var
spændende, der var nok at se til,
idet butikken havde åbent mandag til torsdag 8-17.30, fredag
8-20 og lørdag 8-14, så det var
nogle lange dage, så det oftest
en 50 timers arbejdsuge. Omkring jul & nytår var der som en
selvfølge åbent alle dage 8-20,
så 12-timers arbejdsdage var en
del af hverdagen.
Efter bestået svendeprøve som
farvehandler og materialist,og

aftjent værnepligt kom Jørgen
Freilev tilbage til Kaj Erdmann i
1967 som kommis og senere bestyrer først på Vangedevej og
senere på Snogegårdsvej.
Kaj’s far Julius Erdmann drev
farvehandelen på Vangedevej
34 – i dag Vangede Bygade 92.
Jørgen Freilev fortæller: “Da
jeg blev ansat hos Kaj på Vangedevej var det Fru Andersen, som
passede postindleveringen, og
Fru Tullberg i tobaksafdelingen, som var en frisk og kontant
dame, der havde styr på alle
vin- og tobaksvarer.
Og så var der Frede Olsen,
som var bestyrer af Vangedevej
141, han er en meget rar og også meget morsom arbejdskollega, som ikke var bleg for lidt
spas med kunderne. F.eks. sagde
han til en kunde, der forlangte
jerntabletter, som vi på det tidspunkt ikke havde på lager: ‘De
ved jo nok frue, der er jernstrejke’ (det var der), hvorpå fruen
svarede: ‘det havde jeg da helt
glemt Olsen’.

Eriksen, Julius Erdmann, Jørgen og Jens Peter

Velvære i Vangede

• massage
• zoneterapi
• urteterapi

Fra 1. marts
rygeafvænning og
helbredstjek med
bioresonansterapi

Klinik naturlig’viis

v/ Joyce Jensen
Mobil 26 70 52 04 · kl. 7-9 og 21-22
Klinikdage: tirs-, tors- og lørdag efter aftale
Vangede Bygade 41, st. tv. – 2820 Gentofte
Læs mere på www.klinik-naturligviis.dk
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Eller kunden der skulle bruge
1 dåse 4-timers lak (dengang
havde man 2 og 4 timers lak)
hvor Olsen sagde: Vi har desværre ikke nogen 4 timers, men
kan De ikke bruge 2 dåser 2 timers. Kunden svarede: Nej så
får jeg bare alt for meget lak Hr.
Olsen. Ja der var mange sjove
oplevelser sammen med Olsen i
løbet af en arbejdsdag.”
25 år er gået ...
I 1983 overtog Jørgen Freilev så
butikken som selvstændig og
moderniserede og nyindrettede
den til tidens krav. I forretningen
sælges udover malervarer også
Tapet, kunstnerartikler, solafskærmning, isenkram og småværktøj samt plantebeskyttelsesmidler og plantegødning. I de

Erdmann, ved Vangede station,
hjørnet af Ellegårdsvej og Vangedevej. Det var her Jørgen stod i
lærer og boede i en lejlighed i huset bag forretningen.

første år hjalp fruen til sammen
med bydrengene Morten Nielsen og Henrik Kjær, senere kom
der lærlinge i butikken. Først
Steen Larsen og derefter Flemming Villadsen. Sidstnævnte arbejdede her til 2005, men på
grund af en ny stram fyrværkerilov forårsaget af Seest-katastro-

Gladsaxe pigegarde var med til at festliggøre indvielsen af Freilev Farver. Borup, Leila Freilev og Jørgen Freilev

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg
Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
Læs mere på www.demantkiropraktik.dk
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fen, opgav butikken at handle
med disse nytårsartikler og Jørgen Freilev måtte derfor desværre sige farvel til sin trofaste
og meget vellidte medarbejder
gennem 19 år.
Før overtagelsen hed butikken
Erdmann Farve-Tapet, derefter
Freilev Farve - Tapet - Isenkram
begge i Glodi regi, efter fusionen med Profa kom navnet Farvebasen til. Nu hedder butikken
Colorama, forårsaget af et Nordisk samarbejde til én stor Nordisk farvehandlerkæde.
Trods skiftende tilhørsforhold
er det den samme butik med
Jørgen Freilev i centrum i butikken på Snogegårdsvej. Kunderne har altid kunnet få gode råd
med på vejen om valg og brug af
malingstyper, om klargøring til
maling og om tusind andre ting,
som multimennesket Jørgen
Freilev har forstand på.
Kunder, forretningsforbindelser, venner og familie af butikken inviteres til reception lørdag 8. marts kl. 13-15 i butikken.

Før Erdmann overtog butikken på
Snogegårdsvej 3, lå der et Vime
supermarked. Nederste foto er efter at Jørgen Freilev overtog butikken.

Vangede er og har altid været et hyggeligt landsbyagtigt samfund, hvor alle kender hinanden på godt og
ondt, men det er trist at se,
hvordan udviklingen i Vangede er gået de sidste 25 år.
Da forretningen flyttede til
Snogegårdsvej var der mange flere butikker end i dag.
Vi har haft herremagasin,
boghandel, radio-TV, renseri, fiskehandel, lampeforretning, dyrehandel, møbelpolstrer samt flere cykelforretninger, bagere, slagtere,
damebeklædningsbutikker,
gavebutikker, grønthandlere o.s.v. Mange forretninger
er flyttet, og mange supermarkeder er skiftet ud i tidens løb.
Vi skulle gerne have vendt
udviklingen, så vi kan få
flere spændende butikker
til, ellers ser fremtiden sort
ud for Vangede.
I gadeforeningen “Vangede Bycentrum” forsøger vi
at holde sammen og styrke
samarbejdet mellem forretningerne. Foreningens driftige formand siden 1999
Allan Andersen har gjort og
gør stadig et stort arbejde
dels igennem denne avis
samt hjemmesiden
www.vangede.dk
Til slut vil jeg gerne sige
tak til alle mine trofaste
kunder, fordi de handler i
min butik.
Der vil i uge 11 være gode
Jubilæumstilbud i forretningen, så man kan gøre en
god handel inden påskeaktiviteterne kan gå i gang.
Jørgen Freilev

Bliv inspireret på vores hjemmeside
www.kontorlageret.dk
Besøg os og oplev kvalitet
til en fornuftig pris

TINNA MIA
tidl. W
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Få håret i
Åbent tir-fre 10-17.30
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

Parisersalonen

forårshumør
man - tirs
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

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

-----------

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

Vangede Bygade 114

Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag

Tel. 39 65 60 64

DK-2820 Gentofte

Vangede Bygade 41

Priser
Klip
Herre
Dame

200,200,-

Børn

0-1 år
150,2-4 år
170,5-10 år
180,kort mellem
Farvning
Farvning
280,- 350,Farvning & klip
450,- 415,Striber
kort mellem
Striber med hætte
350,- 410,Striber med hætte & klip 530,- 595,Striber med 3 farver
630,- 690,Striber med 3 farver & klip 810,- 870,kort mellem
Permanent
Permanent
430,- 495,Permanent & klip
520,- 570,-

langt hår
430,590,langt hår
500,680,770,960,langt hår
580,660,-

Tine Gram

Anette Grevad

39 65 71 35

39 65 83 13

Åbningstider
Mand.-torsd. kl. 9-17.30 · Fred. kl. 9-14.30
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Arrangementer på Vangede Bibliotek
Mandag d. 3. marts, kl. 19
Vi indbyder igen læselystne
medborgere til at deltage i forårets bogcafé på Vangede Bibliotek. Nogle bibliotekarer vil som
sædvanligt anmelde – og anbefale – en række, fortrinsvis nye romaner, som de selv er blevet begejstret for. Kom og få nogle nye
idéer, få et glas vin og lidt hygge,
men meld dig på biblioteket i god
tid, for vi har ikke ubegrænset
plads. Der er gratis adgang.
Onsdag d. 26. marts, kl. 19.30
“Om at være noget ved musikken”
Lise-Lotte Nielsen, operasanger
ved Det Kongelige Teater og
komponist og kapelmester Henrik Krogsgaard synger, spiller
og fortæller om deres arbejde indenfor deres fælles arbejdsfelt
nemlig musikteatret.
Kom og vær med, det bliver en
uforglemmelig aften!
Billetter á 50 kr. kan afhentes
på biblioteket eller bestilles pr.
tlf. 39 65 38 47 fra onsdag d. 19.
marts. Bestilte billetter skal afhentes senest mandag d. 24.
marts, kl. 18.
Lørdag d. 26. april kl. 12-14
Bamsedag
Vangede Biblioteks børneafdeling får besøg af skuespilleren
Karina Nielsen fra Teater Asta-

Basta og hendes bamser til en
rigtig hyggelig bamsestund for
de små. Først skal vi høre bamsehistorier, og bagefter er der
bamseværksted, hvor børnene
skal klippe bamser. Børn og
voksne inviteres til at tage sin
egne bamser, kramme eller sovedyr med. Bamsearrangementet er for børn over to år. Tilmelding er nødvendig. Meld børnene til bamsearrangementet på
Vangede Bibliotek eller på 39 65
38 47 fra lørdag den 19. april kl.
10. Så tag bamsen med, hør
bamseeventyr og klip de sødeste
bamser sammen med bamser og
Teater AstaBasta. Medbring
gerne egen saks.
Lørdag den 24. maj kl. 11-13
Stenmaling
Vi skal have det sjovt med at male sten i børneafdelingen på
Vangede Bibliotek. Den dygtige
og inspirerende kunstner Susanne Kristiansson vil hjælpe og inspirere børnene. Børnenes egne
malede unikke sten kan de tage
med hjem efter arrangementet.
Stenmalingsarrangementet
henvender sig både til drenge og
piger. Arrangementet er for børn
fra tre år, og kun børn må male
sten denne dag. Så kom og mal
de smukkeste sten i flotte farver,
mønstre, med afrikanske symboler eller dyremotiver eller mal
stenene i mønstre inspireret af de
australske aboriginals måde at
dekorere på. Der vil ligeledes
være en udstilling af Susanne
Kristianssons egen malede sten.
Tilmelding er nødvendig. Meld
børnene til arrangementet på
Vangede Bibliotek eller på 39 65
38 47 fra lørdag den 17. maj kl.
10. Giv helst børnene tøj på, som
kan tåle maling.

Hurtig
mad af
friske
kvalitetsprodukter til en
pris der
giver råd
til mere.

man-fre
11-22

Kino 70 år
I snart 70 år har Gentofte Kino
kunnet underholde og inspirere
borgerne i kommunen med den
visuelle kultur, og d. 31. marts er
den runde fødselsdag. Igennem
årene har 4 forskellige biografdirektører tilstræbt at Gentofte
Kino hele tiden udvikler sig.
Den nuværende biografdirektør,
Erik Hamre, har på samme dag,
d. 31. marts, drevet Kino i 22 år.
Aldrig har der været så mange
danmarkspremierer på store og
vedkommende film.
I dette forår er der særdeles mange dejlige film på repertoiret:
To verdener om Sara og hendes opgør med familien, der altid har fulgt Jehovas bud til
punkt og prikke. Da hun forelsker sig i den lidt ældre Teis,
placeres hun overfor sit livs
sværeste valg, for Teis er ikke et
af Jehovas Vidner. I hemmelighed mødes de to og mens kærligheden blomstrer, må Sara
kæmpe en indre kamp med sin
samvittighed, tro og lidenskaber. Inden længe er hun tvunget
til at træffe et valg imellem to
verdener.
Soning er filmatisering af Ian
McEwans roste roman. På Tallis-familiens
landejendom
forelsker Cecilia Tallis og husholderskens søn Robbie sig. Cecilias lillesøster Briony udpeger
Robbie som gerningsmanden til
en voldtægt! I 1940 ved Verdenskrigens udbrud får Robbie
mulighed for at veksle sin fængselsstraf til krigstjeneste. Han at
møder atter Cecilia, som hele tiden har troet på hans uskyld og
har brudt forbindelsen til sin familie. Briony står tilbage med
ansvaret for at have slået deres

lykke i stykker – men også med
muligheden for at sone, hvad
hun gjorde den sommerdag.
Ind i vildmarken I en alder af
22 og med en college-eksamen,
der kunne sikre Christopher
McCandless en plads på et fint
universitet og med forældre, der
kunne betale for det, vælger han
at vende ryggen til sit gamle liv,
slette alle spor og drage ud for at
finde friheden.
Nu eller aldrig En succesrige
finansmand og en mekanikeren
ender på samme hospitalsstue.
De har begge et stort ønske om
at se og opleve alle de ting, de
endnu ikke har nået. De laver en
liste og drager af sted. Det bliver
til en oplevelsesrig tur med
masser af finurlige eventyr.
Horton og støvfolket hvem?
Animation film, der foregår i
“Hvem-byen”, hvor en sød og
elskelig elefant, Horton, en dag
hører et råb om hjælp fra et lillebitte støvfnug.
Dansen Dansk film om den
lyse og glade Annika, der driver
danseskole med sin jordnære og
effektive mor. Hun forelsker sig
i Lasse. Men Lasse har noget i
sin fortid, der ikke er sådan at
tilgive. Da Annika konfronteres
med ukendte og farlige følelser,
både i Lasse og i sig selv, må
hun se i øjnene, at kærligheden
har sin pris.
Derudover kan du også i den
kommende tid se Jumper, Juno,
Børnehjemet, 3:10 til Yuma,
Tempelriddernes skat III, Flammen og Citronen, P.S. – I love
you, De levende, Spillets regler,
Blå mænd, No country for old
men, Kærlighed i koleraens tid
... og mange, mange flere!

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

lør-søn
12-22

Vangede Bygade 77
(Ved Bommen)
Nummer 54 · februar 2008

Film kan ses i din lokale biograf
31. marts har Gentofte Kino 70 års fødselsdag. Samtidig kan den
nuværende biografdirektør, Erik Hamre, drevet Kino i 22 år.
Kinos nyeste initiativ er en ugentlig dag-forestilling
– torsdag kl. 13.00 – for dem, som gerne vil i biografen,
mens det er lyst.
Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dejlige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

G e n t o f t e g a d e 3 9 · Te l e f o n 3 9 6 5 3 3 5 0
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Ørnegården og Falck i Vangede
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i Lokalhistorisk forening
Ørnegården, der lå umiddelbart
vest for Lyngbyvejen, startede
som en udflyttergård, og den var
N
i en menneskealder hjemsted for
en Falckstation. Gårdens bygninger blev nedrevet i forbindelse med udvidelsen af Lyngbyvejen.
Ørnegården i landsbyen
Før 1766 lå alle Vangedes 15
gårde samlet i en klynge omkring Vangede Bygade. I det
sydøstlige hjørne lå en gård, der
var ejet af bonden Rasmus Hansen. Den må have ligget, hvor
Netto ligger i vore dage. Johan
Hartvig Ernst Bernstorff ønskede en mere rationel landbrugs- Kort over Ørnegårdens tilliggende fra 1766. Bemærk marknavnet Øerne,
udvikling, og han foranstaltede som lagde navn til Ørnegården. Kilde: Kort- og Matrikelstyrelsen.
nogle landbrugsreformer, der
gjorde bønderne til selvejere og
samlede deres jord til helstøbte svarer til 47 ha. Gården fik ma- nordskel løb den gamle vej fra
gårde, der lå centralt på deres trikelnummer 7 af Vangedes by- Jægersborg til Buddinge, der i
jordtilliggende.
lav, og senere udstykninger bæ- vore dage blandt andet bærer
I 1766 var der lodtrækning om rer stadig dette tal.
navnet Ørnegårdsvej. Gården
de nye parceller, og Rasmus
Jordene lå som en lidt skæv blev imidlertid ikke flyttet ud på
Hansen trak bestemt ikke en nit- firkant umiddelbart nord for den prædestinerede plads midt
te, han fik det største jordtillig- den gamle landsby, og med iblandt markerne umiddelbart
gende blandt Vangedes gårde Lyngbyvejen løbende midt vest for Lyngbyvejen, men Rasnemlig 85 tønder land, hvilket igennem jorden. Langs gårdens mus Hansen gav sig god tid.

Udsnit af turistkort fra 1934, 1934 og 1948: København og nordlig omegn. Oprindelig målestok 1:20.000 Nord opad.

Ørnegården set fra Lyngbyvej. Ørnegården med tilhørende jorde
blev købt af kommunen i 1919. Senere blev bygningen solgt til
Falcks redningskorps, som åbnede
redningsstation i 1926. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

Faktisk var han den sidste vangedebonde, der fulgte med udviklingen, og nyopførte sin
gård, nemlig så sent som i 1791.
Ved folketællingen i 1787 møder vi den da midaldrende husbond Rasmus Hansen (47 år) og
hans hustru husmoder Inger Pedersdatter (39 år) samt deres 6
børn alle med efternavnet Rasmussen eller Rasmusdatter:
Hans (18 år), Iens (16 år), Dorte
(14 år), Peder (12 år) Lars (10
år) og Niels (8 år) samt tjenestefolkene den ugifte gårdskarl
Iens Rasmussen (26 år) og tjenestepigen Elisabeth Nilsdatter
(19 år).
Den udflyttede Ørnegård
Gården fik navn efter et gammelt marknavn: Øerne, som ikke har noget med rovfuglen at
gøre, men udtalemæssigt har det
gennemgået en udvikling, så senere slægter har troet, at navnet
kom fra fuglen.
Rasmus Hansen var næppe en
flittig og dygtig bonde, der var i
stand til at optimere sin produktion og sætte tæring efter næ-

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen
Adolphsvej 25

Alt i binderi

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
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Åbningstider i påsken:
Skærtors & langfre 10-13
Lørdag 9-14
Sønd. & 2. påsked. lukket
v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39
Tlf. 39 65 57 41

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling
Massage

Tlf.tid hver dag kl. 9-13

Tlf. 39 77 44 39
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Udsnit af fæstningskortet p8
fra år 1900. Oprindelig målestok 1:10.000. Højdekurveækvidistance 1 m.

ring. Fra panteprotokollerne
ved vi, at han i hvert fald tre
gange måtte låne penge, idet
gårdejer Niels Nielsen født
1733 fra Højsgården i Gentofte
i årene 1778, 1779 og i 1785
forstrakte ham med lån af størrelsesordenen 200 rigsdaler
mod prioriteter i gården. Efter
et skænderi med Niels Nielsens
måtte Rasmus Hansen indfri
pantet, og han optog et nyt prioritetslån denne gang hos gårdejer Søren Jacobsen fra Teglgården i Ordrup på 1000 rigsdaler.
I året 1789 døde hustruen, og
Rasmus Hansen blev kort efter
gift med den 25 år yngre Karen
Hansdatter født 1765 fra Søgården i Gentofte. Ved Rasmus

Ørnegården set fra gårdspladsen.
Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

Hansens død i 1791 skiftede enken med de seks børn af første
ægteskab og giftede sig kort tid
efter med den 5 år yngre Anders
Nielsen (født 1770), der var
ældste søn fra Højsgården, og
som hos sin fader havde lært
landbrugets præmisser på en
anden måde end Rasmus Hansen. Nu gled gården ind i en rolig gænge, hvor slægter fulgte
slægters gang frem til 1864,
hvor gården gled ud af bondeje
og blev et spekulationsobjekt.
Efter mange skiftende ejere, der
drev gården ved forpagterhjælp,
købte Gentofte Kommune gården i 1919.

Tidligt foto af en af Falcks
brandsprøjter med
påhængsmotorsprøjte. Kilde:
Falcks redningskorps 1906-1931.

Brandsprøjte foran Falcks Redningskorps’ første Station i Ny
Kongensgade. Kilde: Falcks redningskorps 1906-1931.

Gentofte Kommune opkøber
gården
Gentofte Kommune drev i årene
en aktiv jordpolitik, idet de foretog store jordopkøb for at kunne
styre udviklingen og sætte dagsordenen for udparcelleringen.
Sammen med Vintappergården
indgik Ørnegården nu i et spil,
hvor man placerede kommunale
og halvkommunale institutioner
på gårdenes jorder. Teglværker-

ne på jordarealerne indgik tillige i handlerne og da teglværksleret var opbrugt benyttede man
teglgravene til lossepladser.
Ørnegårdens jorder blev ikke
bebygget med parcelhuse, men
allerede før kommunens gårdkøb i 1919 var der opført en
transformatorstation
overfor
gården. Fra 1941-1944 byggede
NESA Lagergården og funktionærboliger, idet selskabet, der

En falck-udrykning i 1910. Forrest officersvognen med Sophus Falck og
hans ældste søn Rudolf Falck. Hornet er monteret på siden af
forskærmen. Kilde: De danske Redningskorps Falck og Zonen, 1956.

Anja og Willy Arpe
Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk

KLINISK TANDTEKNIKER

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

Tlf.: 39 68 01 78

Ordrupvej 86
2920 Charlottenlund
39 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen
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Zone-stationen på Bernstorffsvej 154. Vognene er kørt frem. Foto fra besættelsen. Kilde: Zone-Redningskorpset i Danmark, Museum for ZoneRedningskorpset, 2000.
Bilerne er kørt frem til parade foran den tiligere staldlænge på Ørnegården. Kilde: Falcks redningskorps 1906-1931.

oprindeligt var startet som sporvejsselskab, havde ret snævre
pladsforhold på Strandvejen
201 i Hellerup. Også en stor
sekstenkantet gasbeholder for
Strandvejsgasværket på Tuborg
Havn og et forbrændingsanlæg
blev placeret på Ørnegårdens
jorder, ligesom Ungdomsboligerne, hvis første etape var tegnet af Arne Jacobsen, blev placeret nær Ørnegården. Også
Niels Steensens Hospital ligger
på “Ørnejord”, og ovenpå den

gamle losseplads er der på stylter et indkøbscenter med IKEA
som den største enkeltbutik.
Ørnegården som Falckstation
Sophus Falck oprettede allerede
i 1906 sit redningskorps under
beskedne rammer i København
efter engelsk forbillede. Tiden
var moden til et sådant foretagende, og det udviklede sig hurtigt til et landsomfattende foretagende under mottoet: “Hurtig
hjælp er dobbelt hjælp”. Flere
og flere specialvogne med hjæl-

Familien Falcks mandlige medlemmer var alle aktive i redningskorpset.
Her er de samlet på stationen på Ørnegården, da korpset blev 50 år i
1956. fra venstre: Mogens Falck, Jørgen Falck, Harry falck, William
Falck (Jr.) og siddende ved rattet William Falck (Sen.), søn af Sophus
Falck. Kilde: De danske Redningskorps Falck og Zonen, 1956.

Ring til områdets
mest sælgende
ejendomsmægler,
og bestil en gratis og uforpligtigende salgsvurdering.
Jeres sikkerhed
for en realistisk
pris og et salg.
Gentofte Tlf. 39 40 80 90
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peudstyr kunne i tilfælde af katastrofer og ulykker rykke ud og
yde hjælp og transport. I starten
var det oftest uheld med husdyr,
men den ny teknik høstede mange ofre, idet flytrafik, jernbaner
og de nymodens biler var alt andet end driftsikre. Der var brug
for Falcks redningskorps og dets
ekspertise, det lå i tiden. Hovedstationen i København blev
overbelastet, og man havde ingen udvidelsesmuligheder.
I 1926 lejede Falck sig ind i
Ørnegården længer, idet der var
mindre landbrugsareal at dyrke.
Her opbyggede man så i årene
herefter en maskinpark, som der
blev rigeligt brug for, idet bilismen til det velhavende Nordsjælland passerede lige forbi på
Lyngbyvejen.
Falcks logo er formodentlig en
falk, men mon ikke mange gentoftebørn har aflæst fuglen som
en ørn og troet, at redningskorpset havde sit navn efter Ørnegården?
Zoneberedskabet blev oprettet
i 1931 som en konkurrent til
Falcks redningskorps, men de
to selskaber fusionerede i 1962
til Falck-Zonen. I Gentofte
Kommune oprettede Zonen en

redningsstation i 1938 på Bernstorffsvej 154, denne fungerede
frem til 1952. Her flyttedes aktiviteterne nemlig til Hellerupvej
49-51, hvor Zonen holdt til lokalt frem til fusionen i 1962.
Bygningen fungerede sammen
med Ørnegården som Falck-Zonen-station frem til 1991. I nogle år fungerede bygningerne
som magasiner, men de blev
nedrevet i 1994.
Krig og krise
Samtidig med Falcks lejemål
var der plads til andre funktioner. Gentofte kommune oprettede en plads til stødbrænde. Et
stød er et gammelt ord for en
træstub. Under krigen opstod
der behov for mere brænde, da
leverancerne af kul fra England
stoppede og fra Tyskland blev
dirigeret til krigsproduktionen. I
årene forinden havde man ladet
rødderne blive, men på grund af
energikrisen blev disse ved en
speciel teknik og muskelkraft
hevet op og savet ud på en maskinsav til brændsel og til generatorbrænde til brug for biler, da
der også var lukket for olien.
Brænde skal jo helst være tørt,
så man opbyggede store lagre af
stødbrænde på Ørnegården,

Fem forskellige buffeter
til selskaber – min. 10 personer
Se menukort på www.just-eat.dk
Levering kr. 30,- – min. 2 retter kl. 16-21:30

Åbningstider Mandag-fredag 15-22
lør-, søn- & helligdage 13-22

Brogårdsvej 100
Tlf. 39 65 09 65
Fax 39 65 50 50
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hvor mange af kommunens arbejdsløse fandt arbejde i disse
år, så de undgik at blive sendt til
Tyskland. Da kul- og olieleverancerne kom i gang igen efter
krigen ophørte denne funktion
efter 9 sæsoner i 1948.
Efterkrigstiden
Gentofte Kommunes brandvæsen overtog i 1960 sygetransporterne, således at Falck nu kunne
koncentrere sig om redningskørsel, og det var der rigeligt
brug for i disse år hvor bilbestanden voksede langt udover,
hvad vejnettet var dimensioneret til.
Mange Vangedeborgere kan
sikkert huske, når udrykningskøretøjerne med flag på forskærmen og med brug af hornet
svingede ud til assistance af havarerede biler. Det var altid
spændende at passere forbi Ørnegården i disse år.
Ørnegården bliver revet ned
Ørnegårdens bygninger blev
nedrevet omkring 1973 i forbindelse med udvidelsen af den
gamle fire-sporede betonvej fra
1930-erne. Københavns amt
ombyggede den til en ti-sporet

vej med tre motorvejsspor i hver
retning og mange steder to-sporede lokalgader i hver side. Da
Ørnegården startede sin funktion som Falckstation var det muligt at krydse Lyngbyvejen og
køre nordpå, men den stadigt
stigende trafik umuliggjorde
dette og i starten af 1960-erne
blev der opført et fodgængerhegn (“Berlinmuren”), så man
heller ikke kunne krydse vejen
til fods.
Falck på Ørnegården blev placeret centralt på en uheldsplaget
vejstrækning og den fungerede i
mange år som udrykningssted til
ulykker på hovedvejsstrækningerne mod Lyngby, Hørsholm og
København (A3 og A5).
Vi må ikke glemme, at de nuværende veje er langt sikrere og
bedre end de gamle veje, og dermed giver langt færre uheld. At
støjen fra vejen på trods af støjskærme er vokset til uanede
højder, det er så en anden sag.
Det havde den gamle Rasmus
Hansen nok heller ikke kunnet
forudse, da han flyttede sin gård
ud på marken for mere end 200
år siden.

Patronymer og metronymer
Over halvdelen af danskerne hedder noget med -sen til efternavn. Og alle de tyve almindeligste navne er sen-navne. Først
på en 21. plads kommer Møller, der er et “erhvervsnavn”, der
hyppigt ses knyttet sammen med en bindestreg til et sen-navn
f.eks. Møller-Madsen.
Efternavnene stammer fra dengang, hvor patronymer var
sædvane, og hvor hvert barn fik efternavnet konstrueret med
faderens efternavn efterfulgt af suffikset -sen eller -datter alt
afhængigt af barnets køn.
Efter navneloven i 1856 skulle familien hedde det samme til
efternavn fremover, dvs. det eksisterende efternavn fikseredes.
De danske “bondenavne” som bl.a. Jens, Hans, Niels, Peter,
Knud, Lars er derfor langt de almindeligste i efternavne med
-sen bagefter. Få drenge hed Abel, Benjamin, Gabriel, Lennart,
Leif, Jeremias, Markus og Torben, så de korresponderende efternavne med -sen er sjældne. I Island bruges patronymer stadig med suffikserne -son og dóttir.
Metronymer er den sjældne praksis, hvor det er moderens
navn, der bruges. Et kendt eksempel er Svend Estridsen, en
dattersøn af Svend Tveskæg, hvor den biologiske far Ulf var en
svensker, der forrådte Svends onkel. Et kendt eksempel på et
metronym er Jesus, der i Koranen konsekvent kaldes “Isa bin
Maryam” eller Jesus Mariasen, da Jesus ikke havde en biologisk far og fordi muslimerne ikke anerkender, at Jesus var
Guds søn.
Sen-navnene bliver sjældnere, da mange fravælger disse. Efter 1. april 2006, hvor den nye navnelov trådte i kraft, har
120.000 danskere valgt at ændre deres efternavn typisk bort fra
et -sen-navn. På længere sigt vil sen-navne derfor blive sjældnere.

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling
Bad og modernisering
Skifer · tegl · paptag
VVS service
m. døgnvagt
Foto af saven og lageret af stødbrænde på Ørnegården. Kilde: L.
Gotfredsen Gentofte Kommunestyre 1942-1967.

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
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.

Fuglegårdsvej Fysioterapi
v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 75 14 25
Vi har overenskomst med sygesikringen og “danmark”

www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

Vangede Lædervarer
Salg & Reparation af
tasker, kufferter mm.

NYT NYT NYT
Nu udfører vi
også cykelservice,
lapning, m.m.

Butik: Vangedevej 131

tlf. 39 65 55 56

Åbningstider:
mandag-fredag 14.00-17.30
lørdag 10.00-13.00

Behandling i Deres eget hjem

Fodforkælelse

• Klip- og rensning af negle
• Fjernelse af hård hud og ligtorne
• Afslutte med indsmøring af lækker
creme

Der ydes tilskud fra kommunen til patienter med medicinkort
Gavekort udstedes

Ingen ventetid

v/Statsautoriseret fodterapeut Joyce Pedersen

Tlf. 26 90 55 84
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GVI SportsCafé
Dagens ret
hver torsdag

Alle er velkomne
i Sports Caféen.
Selskaber op til 80

DERES
LOKALE
RENSERI

Alt i fineste rens & pres

Skind- & pelsrens
samt opbevaring

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

Gardin – Dynevask

GVIs klubhus
Mosebuen 28 · 29 92 36 50

Møbelbetræk &
tæpper

é La V i e
Caf

10 skjorter
vasket og
håndstrøget 200,-

Vangede Bygade 45
2820 Gentofte
(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66
Har altid mange gode
tilbud f.eks.:

5 par benklæder
for 4 pars pris
Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30
lør. 10 -13

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

d

Stor fadøl
Grøn Tuborg 28,- kr.
Seafood tallerken
59,- kr.
Lun croissant m. ost
25,- kr.

Se vores
tilbudstativ,
der altid
er fyldt
med tøj
til halv pris

ig

in

og se det
sidste nye.
Vi har igen
valgt det bedste
af det bedste hos
vore leverandører
i de nye farver og
faconer.

K

A

poteket informerer om rygning og hjerte-karlidelser
Efter 8-48 timer bedres kondiRygning er udover den fysiske
afhængighed af nikotin, forbun- tionen, fordi kulilten i blodet er
det med mange vaner og sociale væk, så har du mere ilt til rådigaspekter. Denne kombination hed. Lugte og smagssansen begør beslutningen om at blive gynder at blive normale.
Efter 4 uger mindskes hoste,
røgfri vanskelig for de fleste, og
mange rygere har prøvet at stop- tilstoppede bihuler, åndenød, og
lungerne bliver bedre til at bepe flere gange uden held.
Efterhånden er rigtig mange ry- kæmpe infektioner. Tænderne
gere blevet klar over, at rygning bliver hvidere. Risikoen for
er dårligt for deres helbred, men tandløsning bliver mindre. Håret begynder at se sundere ud og
ikke alle magter at holde op.
Patienter med hjerte-karlidel- den gråblege hud genvinder sin
se, der ryger, har øget risiko for, normale farve. Chancerne for at
at sygdommen forværres, eller blive gravid forøges.
Efter 1 år er risikoen for blodat der opstår komplikationer. De
hyppigste hjerte-karlidelser er prop eller hjerneblødning halhjertekrampe, blodpropper i veret.
Efter 5 år er risikoen for kræft i
hjertet, åreforsnævring, forhømund, hals, spiserør og lunger
jet blodtryk og hjertesvigt.
Det skønnes, at mindst 200.000 halveret. Risikoen for at få en
danskere er ramt af en eller flere hjerte eller kredsløbssygdomme
hjerte-karlidelser. Således er ri- er nu næsten den samme som for
sikoen for eksempelvis en blod- dem, der aldrig har røget.
Efter 10 år har du udviklet nye
prop i hjertet fordoblet allerede
ved et forbrug på 3-5 cigaretter sunde celler i luftvejene.
daglig for kvinder og 6 cigaretter Kræftrisikoen er nu næsten på
daglig for mænd. Selv passiv samme niveau som hos en, der
rygning giver en øget risiko for aldrig har røget.
Hvis du allerede har udviklet
udvikling af hjerte-karsygdom
sygdom, vil rygestop ofte lindre
på 30 %.
Rygning og hjerte-kar-lidelser generne samt nedsætte risikoen
er en farlig cocktail. 25 % af alle for forværring af sygdommen.
Rygestop er meget vigtigt for
hjerte-kar-dødsfald skyldes rygning, og det er altså til at undgå. dit helbred. Men der er kun en
Det er aldrig for sent at holde op person i hele verden, der kan bemed at ryge, og rygestop medfø- slutte, at du holder op med at ryrer næsten øjeblikkeligt nedsat ge: DIG SELV.
Kom ind på apoteket og få vejrisiko for eksempelvis blodprop.
ledning.
Fordele ved rygestop:
Efter 20 min. Blodtrykket og
Vangede Apoteksudsalg
pulsen er normaliseret og blodHelle Thomasen
cirkulationen er forbedret.

Lavenergipærer skal afleveres på genbrugspladsen ligesom lysstofrør, og må ikke smides i det almindelige husholdningsaffald.

Forår
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
Vangede Apoteksudsalg, Vangede Bygade 77
2820 Gentofte, 39 65 46 00
Nummer 54 · februar 2008

hos Sweetie
Husk vi også har
Bente og Bente

Renseriindlevering

mode

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Repeat · Pardon · Signature · One Two · Cream · Intown
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Mosegårdsskolen for 50 år siden
Af Bente Olsen
Jeg vil fortælle lidt om mine
klassekammeraters og mine oplevelser på Mosegårdsskolen.
Vi har ikke alle fulgtes siden 1.
klasse. Nogle startede på Tjørnegårdsskolen, nogle på Bakkegårdsskolen.
Da Mosegårdsskolen åbnede i
1950 kom nogle sammen i underskolen. Men fra 1. mellem
har vi fulgtes ad.
Vi mødte i skolen og stillede
klassevis op i skolegården, hvor
vi, efter besked fra gårdvagten
hr. Johnsen, gik ind til morgensangen i aulaen. Her blev hver
dag sunget en morgensalme.
Om torsdagen blev sangen udvidet med en fædrelandssang.
Der blev spillet til på flyglet,
som stadig står på skolen.
Herefter gik vi til vores klasse og
ventede – stående – til vores lærer
kom og bad os om at sidde ned.
Man kom ikke for sent til skolen, og der var ikke noget med at
snakke i timerne – Det var andre
tider.

Vi var ikke særlig rebelske, men
hørte efter, hvad der blev sagt.
Dog har der været enkelte tiltag til “oprør”.
Vi havde f.eks. til sangtimerne
fået hr. Poulsen, som spillede violin. Det syntes vi ikke var særlig “fedt”, så vi lod være med at
synge. Vi havde nemlig besluttet, at vi hellere ville have “spille-Hansen”, og naive som vi var,
troede vi, at den gik. Men sådan
blev det ikke. Først kulle vi stå
op i sangtimen, men vi ville heller ikke synge stående, så da det
ikke lykkedes, var det slut med
sangtimer hos Hugo Poulsen.
Vi fik i stedet vores ikke særlig elskede regnelærer, Ejlertsen, og så stod der regning på
programmet – Surt.
Engang havde pigerne besluttet, at vi ikke ville have vores
gymnastiklærer Inge Garnak til
gymnastik, fordi hun var gravid,
derfor kunne vi ikke få alle redskaberne frem, men kun skulle
lave “gulv-øvelser”. Vi skred

GRATIS SOL
NYE EJERE

Gratis sol torsdag d. 28. februar kl. 18-19.
Masser af tilbud på solkort og cremer.
Nye solrør som opfylder EU-krav.

R&N Sol · Brogårdsvej 100
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“En søndag på Amager” opført i 1955 på Mosegårdsskolen.
På forsiden af avisen ses klassebilledet fra samme år.

fra timerne, hvilket resulterede
i, at vi fik en “sveder”.
Det var ikke særlig morsomt,
for en eftersidning betød, at
man skulle sidde med hænderne
på bordet i en stiv klokketime,
overvåget af vores gårdvagt hr.
Johnsen – Så det gjorde vi kun
denne ene gang.
Der var dog også gode oplevelser:
Da vi gik i skole var det sædvane, at de der gik i “fri-mellem” kom på lejrskole i 3. fri på
en af kommunens kolonier.
Da vi gik i mellemskolen, ville
det ikke være tilfældet. Vi “brokkede” os gevaldigt, og det endte
med, at vi fik en tur til Ærø. Dog
var betingelserne, at vi skulle lave alle vore lektier samt en rapport om opholdet på Ærø.
I 1955 opførte vi årets skolekomedie “En søndag på Amager”. Det var også en af de gode
oplevelser.

Der var også juleballer og vist
nok enkelte skovture.
Men ellers var det bare at gå i
skole, sidde stille og høre efter,
hvad læreren sagde.
Vi skylder dog vores klasselærer
Ellen Overgård tak. Det var hende, der tog initiativet til at samle os
da vi i 1958 forlod skolen.
De første år mødtes vi hos fru
Overgård, men efter nogle år blev
hun vist træt af at have os, men
hun deltog gerne, da vi begyndte
at samles privat hos hinanden.
Nu har vi så holdt ud og har
mødtes hvert år den 1. lørdag i
oktober, og vi kan således fejre,
at det i år er 50 år siden, vi forlod Mosegårdsskolen.
Nogle valgte aldrig at deltage i
sammenkomsten, andre faldt
fra af forskellige årsager, så vi
er nu 12, der mødes. Vi har desværre måttet sige farvel til én af
kammeraterne, der døde i oktober 2006.

http://groups.google.dk/group/mosegardsskolen
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Maleri fra Vangede
Charlotteklubben har fået dette maleri foræret. Det
er malet af Finn Andersen og er fra Lyngby/Vangede.
Men vi ved ikke, hvor motivet er helt præcist? Er der
nogen af vores læsere, der kan fortælle noget om de
huse, der er på maleriet, hvor de var henne og hvem,
der boede i dem? Måske er der nogen, der ved noget
om maleren, eventuelt om hans tilknytning til Vangede, så hører vi meget gerne fra Jer.

Efterlysning
Ny filialdirektør i Vangede
Det er den tidligere stedfortræder i Vangede Afdeling, Henrik Hagstrøm, der nu vender
tilbage til afdelingen – denne
gang som ny filialdirektør.
Han afløser Rico Jacob Larsen, som tiltræder stillingen
som filialdirektør i bankens
Charlottenlund Afdeling. Skiftet sker officielt den 1. april.
Henrik vender altså tilbage
til Vangede, efter 13 måneder i
Danske Banks Holte afdeling,
hvor han til nu har været souschef.
- Jeg glæder mig til at overtage stillingen i Vangede og til at
genoptage samarbejdet med
kunder og medarbejdere. Jeg
mener, at jeg har en masse gode erfaringer med fra mine tidligere jobs. Og så kender jeg jo
i forvejen en del til Vangede
fra min tid som stedfortræder,
siger Henrik Hagstrøm, som
privat bor i Helsinge sammen
med sin kone.
Den tidligere filialdirektør i
Vangede, Rico Jacob Larsen,
overtager som nævnt jobbet

som filialdirektør i Danske
Banks Charlottenlund Afdeling pr. 1. marts.
- Det har været en fantastisk
tid i Vangede. Jeg har lært en
masse, og det har rustet mig til
de nye og spændende udfordringer, der venter mig i Charlottenlund. Igennem de knap 2
år jeg har tilbragt i Vangede,
har jeg altid nydt at komme på
arbejde, og jeg synes, at jeg
har haft en god dialog med
kunder og samarbejdspartnere.
Med de bedste Vangede-hilsner vil jeg gerne sige tak til
kunder, medarbejdere og min
afløser Henrik Hagstrøm – og
ønsker alle alt godt fremover.

LA SPEZIA PIZZA & GRILL
De ringer vi bringer

Tlf. 39 65 02 12

Køb 10 pizza,
eller pastaer
og få den
11. gratis
gælder ikke frokosttilbud

Åbningstider:
man til lør
fra kl. 11 til 22
søn & helligdage
fra kl. 12 til 22

Vangedevej 2
2820 Gentofte
Nummer 54 · februar 2008

Butikkernes åbningstider – februar 2008
Bien og Blomsten
mandag
tirsdag-fredag
lørdag
søndag

Tlf. 39 76 30 70
lukket
10.00-17.30
9.00-14.00
10.00-14.00

Brogårdens Ismejeri
mandag-søndag

Tlf. 39 96 11 99
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
mandag-onsdag
torsdag
fredag
søndag

Tlf. 39 40 80 90
9.00-17.00
11.00-17.00
9.00-17.00
10.00-16.00

Danni Sko
mandag-torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 53 63
9.30-17.30
9.30-18.00
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
mandag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag
søndag

Tlf. 39 68 01 78
11.00-01.00
11.00-02.00
9.00-02.00
9.00-01.00

Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 17 20
lukket
11.00-17.30
10.00-13.00

IKEA
Mandag-fredag
Lørdag

Tlf. 70 15 09 09
10.00-21.00
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
Mango
mandag-tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 60 64
9.30-17.30
lukket
9.30-19.00
9.30-17.00
9.00-13.00

Matas
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 33 22
10.00-18.00
9.00-14.00

Murer & VVS Kjeld Hansen
Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag
11.00-17.00

Vangede afdeling
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 60 18
Fax 39 65 16 59
Nummer 54 · februar 2008

Netto
mandag-fredag
lørdag

9.00-20.00
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
tirsdag-torsdag
fredag
lørdag
RealMæglerne
Geisler og Rønne
mandag-torsdag
fredag
lørdag
søndag
Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag
Super Brugsen
mandag-fredag
lørdag
1. søndag i mnd.

Tlf. 39 65 34 76
9.00-17.00
9.00-18.00
8.00-13.00
Tlf. 39 42 99 90
9.30-17.00
9.30-17.00
lukket
10.00-16.00
Tlf. 39 65 34 00
9.30-18.00
9.00-15.00
Tlf. 39 48 17 10
9.00-20.00
8.00-16.00
10.00-16.00

Sweetie Mode
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 31 38
10.00-16.00
10.00-17.30
10.00-18.00
10.00-14.00

Tinna Mia
tirsdag-fredag

Tlf. 39 65 78 91
10.00-17.30

Tyden

Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 74 41
9.00-16.00
Tlf. 39 65 38 47
11.00-18.00
11.00-16.00
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 medlemmer af Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikkerne kan du kende på, at de har dette mærke siddende i deres ruder.

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

Sportsforretning
Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie
· regntøj fra 300,· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Fodboldstøvler fra 300,Select Knickers & Vindbreaker
· Badminton, håndbold, fodbold
· Alt i løbesko/joggingsko
fra 400,· Test af løbestil på løbebånd
... plus mange gode tilbud

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.

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
mandag-fredag

Din lokale

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

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

