
Forskønnelsen
Skal stadig starte i Vangede,
men desværre har det været
nødvendigt at udskyde igang-
sætningen. Ikke fordi kommu-
nen mangler pengene, ikke for
at spare, men udelukkende fordi
Lars Løkke Rasmussen har
ment, at der sættes for meget
igang rundt om i kommunerne
og dermed har forlangt, at vi
sætter farten ned.

Herefter har det været kom-
munalbestyrelsens opgave at
vælge hvilke opgaver, der kan
tåle en udsættelse. Det har ikke
været nemt, men det er blevet
gennemført af de Konservative,
Venstre og SF, som alle har vist
deres ansvar for, at den pålagte
opgave bliver gjort bedst muligt
for flest mulige borgere.

Det er naturligvis ærgerligt, at
det går udover Vangedes for-
skønnelse, men vi overlever
nok et år mere.

Lad os imellemtiden selv ar-
bejde for forskønnelsen af Van-
gede. Det kan vi nemt gøre ved
at bakke op om kommunens
“Ren By”-kampagne. Vi kan
nemlig alle sammen være med
til, at det ikke flyder med skidt
på fortove og gader, og det er jo
blevet nemmere med de nye af-
faldsbeholdere, som er blevet
opstillet.

Lad os alle, både butikker og
borgere, gøre vores til at for-
skønne Vangede allerede nu, så
bliver det jo bare nemmere, når
kommunen kan begynde at bru-
ge af de båndlagte midler.

Henning Bonde er død
Vi har siden sidste avis mistet
Henning. Det er et stort tab for
Vangede Avis, som har mistet en
trofast skribent, Henning har
været med siden den første Van-
gede Avis, og det er blevet til ad-
skellige artikler og billeder fra li-
vet i Vangede. Her på avisen er
vi meget taknemmelige for Hen-
nings arbejde. Han har med sine
artikler beskrevet butikkernes
udvikling de sidste 15 år og der-
med efterladt et vigtigt historisk
dokument til eftertiden.

Vi glæder os over Hennings
indsats i Vangede.

Med ønsket om en god sommer
Allan Andersen

redaktør

Sommer 2008
55. nummer · 15. årgang

Vi skal være beredt

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk: AU-Kommunikation.
Journalist: Helle Larsen
Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent: Peter Bech Andersen
Redaktør: Allan Andersen
Deadlinie til efterårets avis er den 1. august 2008

Læs denne gang om
Hennings sidste tur · Spejder i Vangede

Grethe stopper · Ikea
Barndom i 30-erne i Vangede

og meget mere

Børne-
hjælpsdage
30.-31. maj

Fest og
Kulturdage
12.-14. juni
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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. Optag-
ne 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.

CD-udgivelse fra en Vangede-borger
Vangede-
borgeren
og opera-
sangeren
Jens-
Christian
Wandt er
netop nu
aktuel

med en CD, hvor han synger
klassiske danske sange. Det er
sange af bl.a. Carl Nielsen, Peter
Heise, Lange-Müller og Niels
W. Gade og med på CD’en har
han herrekoret fra Holmens Kir-
ke, violinisten Tinne Albrecht-
sen og sin faste pianist Ole
Schousboe.

- “Det er en stor drøm der er
gået i opfydelse med udgivelsen

af denne CD”, siger Jens-Chri-
stian Wandt. “Jeg er fra et hjem
med klaver og i mit barndoms-
hjem blev både salmebogen og
højskolesangbogen flittigt
brugt, så jeg er vokset op med
den danske sangskat, og den har
fuldt mig gennem livet”.

Jens-Christian Wandt er oprin-
delig vesterbrodreng, men flyt-
tede til Gentofte for 10 år siden.
Han har boet i Vangede det sid-
ste års tid og siger at han nyder
bydelen i fulde drag, “det er lidt
som at komme på landet, alle
kender alle og alle følger kær-
ligt med i livet, som leves også
på den anden side af hækken, og
så er der alligevel kun 15 min.
til Nørreport”.

Læs mere om Jens-Christian Wandt på Vangedes hjemmeside
www.vangede.dk – du kan også høre en af sangene fra cd’en
CD med Danske Sange kan købes fra 1. juni i Bien &Blomsten el-
ler fra hjemmesiden: www.jcwandt.dk

Grethe slutter i Brugsen efter 32 år
Helle Larsen fortæller om sin kollega

Grethe er udlært, som kommis i
Maribo på Lolland. Dengang ve-
jede man selv alle varer af, og
man kunne købe på klods (kon-
tobog).

Man havde et gammeldags ap-
parat, hvor man slog det samle-
de beløb ind efter at have regnet
hele varekøbet sammen.

Hendes månedsløn var 125
kroner.

I 1976 kom hun til Brugsen i
Vangede, som dengang lå, hvor
Fakta er nu. Hun startede som
grøntdame og har siden be-
skæftiget sig med områder som
mælk og kolonial.

De sidste mange år har hendes
ansvarsområde været kolonial

og hun har sørget for at kunder-
ne får dagens aviser og ugebla-
de.

Hun har “overlevet” 9 uddele-
re, og i dag er nogle af kunderne
3. generation.

Hun stopper efter 32 år som
“fast inventar” i Superbrugsen.
Hun ser frem til at bruge tid på at
dyrke sit barnebarn Samuel på 18
måneder, som er bosat i Spanien.
Ellers vil hun forkæle sig selv og
nyde sin pensionisttilværelse.

Grethe har været en trofast og
stabil medarbejder i SuperBrug-
sen i alle årene. Uanset vejret har
hun cyklet med cykelhjelm, til
Vangede, hver dag, året rundt.
En personlig hilsen fra
medarbejderne:
“Grethe, vi, dine kollegaer, vil
komme til at savne dit væsen,
din personlighed, din omhygge-
lighed, din stædighed, din ar-
bejdsiver. Kort sagt dig.... Som
du selv ville have uddtrykt det,
siger vi dig ‘Tak for Kampen’ i
alle årene.

Vi ønsker dig held og lykke
fremover og håber, at vi ser dig,
som en trofast kunde...”

Freilev takker
Kære kunder, forretningsforbin-
delser, venner og familie.

Vi vil gerne sige tusind tak til
alle som lykønskede os ved vo-
res 25 års forretningsjubilæum.

Det var en utrolig varm oplevel-
se, og en dag vi aldrig vil glemme.

Laila og Jørgen Freilev
COLORAMA – Gentofte

Vangedes lille grønttorv
Vi byder velkommen til Rahim,
der bruger sin mangeårig grønt-
erfaring til at sikre sine kunder
den højeste kvalitet.

Det er vigtigt for Rahim, at vi
kan have tillid til, at hos ham får vi
en kvalitet, som vi har det godt
med at sætte på bordet. Rahim til-
byder også at levere frisk grønt til
institioner i Vangede, direkte fra
grønttorvet, hver dag inden 9:00 –
besøg ham for at få en aftale.

40 år i banken
Finn Jacobsen kan den 1. juli fejre
40 års jubilæum. Finn startede
som elev i
Landmands-
banken, som
senere blev
til Danske
Bank, og han
har været en
tur rundt i di-
verse afde-
linger herun-
der også 10
år i det vestjydske, så han kender
til landsbymentaliteten. Siden
2001 har vi haft fornøjelsen af
Finn her i Vangede.

Vangede Avis ønsker tillykke

Der er reception i banken
den 1. juli kl. 10 - 12

Ny medarbejder hos Geisler
og Rønne
Thomas Øvlisen er ansat som ny
ejendomsmægler og er 29 år.

Han har i flere år været ansat
som Manager i forskellige fitnes-
scentre, men for 2 år siden udle-
vede han sin drøm om at blive
ejendomsmægler.

Thomas startede sin uddannelse
hos DanBolig i Brønshøj hvor
han fik en masse erfaring med til
Geisler & Rønne.

“Efter flere jobsamtaler var jeg
ikke i tvivl om hvad jeg ville:
Geisler & Rønne har alle de vær-
dier, der skal til for såvel køber

som sæl-
ger”, si-
ger Tho-
mas.

Generationsskifte
hos Comet Rens
Maria Haar har pr. 1. april, efter
endt barsel, overtaget butikken fra
sin svigermor.

Maria har tidligere solg tøj, for
firmaet Bestseller og har der
igennem et stort kendskab til be-
klædning.

Comet Rens har en stor afdeling
i Greve, hvor det meste af det tøj,
der afleveres i Vangede bliver
renset, vasket og rullet.

Vangede Avis byder
Maria velkommen

Der er reception i Super
Brugsen den 30. maj kl 15-17.

kl. 9 - 21
hele ugen

tlf. 39 90 25 25

Levere frisk frugt og grønt

Kontakt mig for en aftale
til institutioner

Vangedes lille
Grønttorv

Kvalitet til
vangedeborgerne

Vangede Bygade 88

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

Fest- og kulturtilbud

Tlf.: 39 68 01 78

Åbningstider

Grillstegt Oksefilet
med tilbehør

kr. 70,-

Den 14. juni ml. kl. 18-20
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Børnehjælpsdage i Vangede

Fest- og Kulturdage i Vangede

Fredag den

Lørdag den

30. maj

31. maj

Kl. 10.00 Åbner børnehjælpsdagene
Kl. 12.00 Åbner grillen.
Kl. 17.00 Musik af TWO AND A HALF,
til kl. 19.00 & danske viser.

Kl. 8.00 - Børnehjælpsdag med loppemarked
Kl. 8.30 Morgenkaffe med rundstykker

sælges i Charlotteklubben.
Kl. 9.00 Tombola og fiskedam åbner.
Kl.10.30 Åbner grillen.
Kl.11.00 Cirkus 3 Klovneshow
til 11.45
Kl.16.00 Børnehjælps-

dagen lukker.

med loppemarked

spiller irske
Sponsor

Sponsor

Arra
ng

ør:
DUI V

an
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de
Afd
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m
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m

ed
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ge
de

Byc
en

tru
m

Stort
loppemarked
begge dage

Stader til
loppemarkedet
kan købes
hos
Freilev

Torsdag den i Vangede Kirke12. juni
Kl. 20:00 Korkoncert musikhøjskolens kammerkor og

Søborg motetkor samt euphrosyne-orkesteret
opfører N. W. Gades Elverskud entre 50,-

Kl. 9:00 -10:30 Besøg Novo Nordisk, Hagedornsvej 2, porten
Kl. 15:00 På tur i Gammelmosen, mødested

parkeringspladsen for enden af Kellersvej

Kl. 9:00 - 10:00 Morgenbord ved Vangede Kirke
Kl. 10:00 - 10:45 Barbershop i Vangede Kirke
Kl. 11:00 - 11:30 Stuntshow på plænen
Kl. 11:30 - 13:15 Two and a half underholder på scenen
Kl. 13:15 - 13:45

anske sange på scenen
Kl. 13:45 - 15:30 Kim Sanders Band på scenen
Kl. 20:00 - Malcolm Lay i Dilligencen

Kl. 10 og kl. 11 Veteranbus rundt i Vangede,
start Charlotteklubben,

Kl. 14:00 - 16:00 Græsk eftermiddag med
i Nymosehaves Aula (Mosegårdsskolen)

Operasanger Jens-Christian Wandt
synger d

Trio Danika,

tilmelding www.booking.gentofte.dk
eller 39 98 58 00

Fredag den

Lørdag den

Søndag den

13. juni
*

14. juni

15. juni
*

*
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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

·

Fars barndom i Vangede
Min far blev født på Plantagevej
27 i 1931.

Dengang, da far var dreng i
Vangede, var vintrene hårde og
med metervis af sne, sommeren
var hed som en bageovn og for-
året, det var smukkere og dejli-
gere, end det er idag med klima-
forandringer og smog.

Min far boede på Mosegårds-
vej i glarmesterens gule ejen-
domme. Bagved husene var der
haver, som de enkelte lejligheder
rådede over. Nogle af haverne
gik ned til Nymosen. Idag er der
bygget rækkehuse på arealet.
Vinter
Om vinteren løb ungene på
skøjter på mosen, der dengang
altid frøs til, eller de lavede
kæmpe snemænd i haverne.

Fastelavn blev fejret med flot-
te hjemmelavede udklædninger
og tøndeslagning. Tønden var
fyldt med appelsiner, som var
en ret eksotisk frugt dengang.

Forår
Når foråret blev varslet med
erantis og vintergækker i febru-
ar/marts kom drengene ud af
deres plusfours og uldtrøjer. Før
det blev rigtig varmt, havde
drengene korte bukser på, hvil-
ket gav klædelige blå knæ.

Haletudser og myggelarver
blev fanget i små net i mosen og
hældt på tomme syltetøjsglas.
De kunne så stå og hygge sig un-
der udtrækssengen, indtil de en
dag blev opdaget ved, at de var
blevet til flyvende og hoppende
dyr, der var overalt i værelset.
Sommer
Forældrene med pædagogisk
snilde sørgede for at skræmme
børnene ved at sige, at mosen
var bundløs. Alligevel gik dren-
gene ud i mosen om sommeren,
og hvor der ikke var dynd, var
der tørv. Tørven gravede de op i
store plader, som kunne flyde -
også med en dreng ovenpå.

Der er vist aldrig nogen børn,
der er druknet i mosen, men min
farfar måtte engang løbe og
hoppe over havehegn, tilkaldt af
hyl fra de drenge, der var på
land. En af drengene var kom-
met lidt langt ud og havde fun-
det det sted, hvor mosen var
bundløs i forhold til hans højde.
Han blev reddet i land og fik en
ordentlig endefuld.

Senere, da krigen kom i 40-er-
ne, ændrede pædagogikken sig.
Et skib var gået ned med mus og
mand i Øresund, så man havde
ikke lyst til at bade der. Somme-

ren var varm og så var mosen ik-
ke længere bundløs, da de voks-
ne så også fik lyst til en dukkert.

Rationering og fødeknaphed
blev en del af hverdagen under
krigen. I haveskurene blev op-
drættet grise, høns og gæs. En
enkelt hest fandt også sin fold
bag husene.

Efter krigen blev haverne igen
små oaser med havehuse, terne-
de duge og et væld af blomster -
og ingen dyr.
Leg og spil
Børn dengang legede andre lege
end idag. Spil med glaskugler, at

Norge i sne? Nej min far på ski på
Øxnebakken i 1937.

Min farfar, far og faster på kælk
og skøjter på Nymosen i 1937

Tre udklædte vangedebørn til fastelavn i 1939.

Havehuset på Mosegårdsvej 1939.
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Bliv inspireret på vores hjemmeside
www.kontorlageret.dk

Besøg os og oplev kvalitet
til en fornuftig pris

sjippe og hinke var for begge
køn. Drengene spillede land,
som er noget med at kaste en
lommekniv ind i en firkant på
jorden og derved erobre land.
Den, der fik mest land, vandt.
Æblerov og bærtyveri var også
en spændende beskæftigelse,
når nu der lå et gartneri med de
eftertragtede koster på grunden,
hvor Nymose Huse ligger idag.

Drengene spillede fodbold på
banen, hvor Diligencen ligger
idag. Efter spillet gik de til bage-
ren, som lå på hjørnet, og købte
for 25 øre vrøvl (småkagesmu-
ler). Medens bageren, med ryg-
gen til, hældte vrøvl i en pose,
skete det, at en af drengene kørte
et par wienerbrødstænger di-
skret ned i skoletasken. Det blev
opdaget, og der blev uddelt en-
defuld og stuearrest.

I sommerferien cyklede far-
mor, farfar, min far og hans lil-
lesøster rundt i Danmark. Op-
pakningen var beskeden og
skulle kunne være i de voksnes
cykeltasker. En solid madpakke
til turen bestod af rug-
brødsklemmer pakket ned i en
skotøjsæske. Skotøjsæsken var
praktisk i størrelsen, da den var

en rundtenom bred, to rundten-
ommer lang og mange lag høj.
Sommerferier
En sommer tog de med natdam-
per fra København til Frederi-
cia. Damperen var til fragt, så de
10-12 betalende passagerer sov
på det hårde dæk. Fra Fredericia
cyklede familien en tur ned til
den dengang nye Lillebæltsbro.
Broen havde afløst færgen fra
Fyn til Jylland og var kun få år
gammel. Efter en tur frem og til-
bage over denne nye attraktion,
gik cykelturen op langs den jy-
ske ås til Ålborg. På vejen over-
nattede de på missionshoteller,
fordi de var billige, og hvor mor-
genmaden kun kostede 1,50
kroner. Hjemturen foregik med
Ålborgbåden til København.
Det var en sejlads, der mest hu-
skes for de mange søsyge passa-
gerer, her i blandt var min far.

Møn og klinten var et andet
yndet cykelferie-mål. Familien
rådede over et sejldugstelt, som
man overnattede i på uldne tæp-
per. Det blev ofte til nogle kolde
og også våde overnatninger, da
teltet var uden bund og kun sky-
ede vand, hvis man ikke rørte
ved teltdugen.

Ferierne huskes af min far som
dejlige, lange og oplevelsesrige
og det ser også sådan ud på de
billeder, som min farfar flittigt
tog med sit folde-ud-kamera.

AAg

Oplev de gamle gårde
I forbindelse med Lokalhistorisk
Arkivs miniudstilling om Gen-
toftes gamle gårde, afholdes cy-
kelture rundt i Vangede her i for-
sommeren. Vi mødes ved Vange-
de station kl. 13. Erik M. Jørgen-
sen fortæller undervejs spæn-
dende historier om syv nuværen-
de eller nedlagte gårde. Der hol-
des pause undervejs, så deltagere
kan medbringe kolde/varme
drikke. Turen ender ved Vangede
Station igen kl. ca. 16.

Kør med en af følgende onsda-
ge: 28. maj og 4. juni 2008. Det
er gratis at deltage!

Tilmelding: Lokalhistorisk
Arkiv, Ahlmanns Allé 6, 2900
Hellerup, tlf 39 98 58 20,
lokalarkiv@gentofte.dk

Fire cyklister på Strandvejen ud
for Charlottenlund Skov, ca. 1897.
(Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte)

Den fire år gamle Lillebæltsbro i
1939 fra cykelferien.

Udsigt over haverne og moserne fra lejligheden Mosegårdsvej 33 I.th,
1936. 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

tlf. 39 65 55 56tlf. 39 65 55 56
Åbningstider:
mandag-fredag 14.00-17.30
lørdag 10.00-13.00

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

Vangede Lædervarer
&Salg Reparation af

tasker, kufferter mm.

Vangede Lædervarer
&Salg Reparation af

tasker, kufferter mm.

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

Butik: Vangedevej 131Butik: Vangedevej 131
Ferielukket 20/6 til 12/7

Fuglegårdsvej Fysioterapi
v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
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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Henning har gået sin sidste tur gennem Vangede
Mandag den 25. marts døde Henning Bon-
de fredeligt hjemme i sin stol. Henning
blev 76 år, og til det sidste bankede hans
hjerte for Vangede.

Henning flyttede i 1962 til Vangede på
Stolpehøj, og her blev han klar over, at man
ikke sådan lige blev betragtet som en ægte
Vangede-bo, for som Henning fortæller i
Vangede Avis nr 16:

Man skulle have haft fast bopæl i Vange-
de i mange år, før man fik lov til at gå til
bageren efter morgenbrød i sutsko.

Nu var det bestemt ikke sådan, at min ko-
ne og jeg blev moppet. Tværtimod. Men vi
kendte godt vores status eller mangel på
samme. Men når vi ikke blev moppet,
skyldtes det nok, at jeg flyttede ind i en op-
gang med nogle dejlige udadvendte men-
nesker. Men på en eller anden måde skulle
man altså gøre sig fortjent til at kalde sig
Vangede-bo, og det ville jeg for alt i verden
gerne. For jeg elskede Vangede.

For mit vedkommende, var det heldet og
min store interesse for lystfiskeri, der hjalp
mig til at få virkeliggjort min drøm. Om-
kring 1970 deltog jeg i Europamesterska-
bet i havfiskeri ved Strømstad i Sverige.
Ved hjælp af det held, der skal til ved så-
danne mesterskaber, fik jeg en pighaj på
krogen. Det viste sig ved indvejningen, at
det var Europa-rekord for denne art. Jeg
blev fotograferet og kom i Villabyernes
Blad sammen med hajen.

Det blev min indgang til at blive accepte-
ret borger i Vangede. En dag, hvor jeg des-
værre ikke var hjemme, ringede det på dø-
ren. Udenfor stod to beboere og spurgte ef-
ter mig. Da jeg som sagt ikke var hjemme –
bad de min kone om at meddele mig føl-
gende:

“Du kan godt sige til din mand, at han for
fremtiden gerne må fiske sammen med
os!” Stor var min glæde. Og sammen fik vi
mange gode fisketure. Og jeg blev Vange-
de-bo.

Henning var i hele sit arbejdsliv typograf
på Berlingske Tidende, næsten 40 år blev
det til heraf nogle år som tillidsmand samt
andre tillidsposter. Han var i en periode for-
mand for Socialdemokratiet i Vangede, og
her var han blandt andet med til at kæmpe
for et medborgerhus i den gamle biograf
“Villabyerne”, det lykkedes desværre ikke.

Selvom Henning havde meldt sig ud af
Socialdemokratiet, havde han stadig en
stor interesse for det politiske – dog ikke
partipolitisk, og han havde jævnligt samta-
ler med borgmesteren, hvor han fremførte
Vangedes ønsker for fremtiden.

Som pensionist blev Henning en flittig
fritidsjournalist for Vangede Avis og skrev
om lokale begivenheder i sin egen faste
klumme “Hennings tur gennem Vangede”.
På denne måde var Henning med til at fast-
holde Vangede som en landsby. Henning
var et kendt ansigt i Vangede, som vi vil
komme til at savne.

Henning har altid rejst meget, og efter
hans kone Lilians død i 2005 tog han rundt
i verden flere gange om året. Sidste år blev
det til en tur rundt om jorden på 21 dage.
Henning nød disse ture, og der var altid
postkort hjem til Vangede med beretninger
fra rejserne.

Henning efterlader sig to voksne børn.
Henning blev begravet torsdag den 3.

april kl. 12.00 fra Vangede Kirke.
Allan Andersen

I 1970(ca.) deltogHenning i Europamesterska-
bet i havfiskeri og fik en pighaj på krogen,
som ved indvejningen viste sig at være euro-
parekord.

Hennings 75 års dag blev fejret i højt humør
på Café La Vie
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KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

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

“Vi er vel en slags nærbutik”
Kikker man nærmere på kunderne i IKEA Gentofte, så besøger borgerne i Gentofte og Vangede tit IKEA. Faktisk besøger
hver husstand i kommunen IKEA tre-en-halv gange om året.

- Da jeg startede i Gentofte, blev
det hurtigt klart for mig, at
IKEA Gentofte adskiller sig fra
andre IKEA varehuse, fordi vi
er en slags nærbutik, hvor folk
kommer rigtig meget. Det er
helt specielt ved Gentofte, og så-
dan håber jeg, at det bliver ved
med at være, for vi er rigtig gla-
de for de lokale kunder, fortæl-
ler IKEA Gentoftes nye varehu-
schef Fredrik Håkansson, som
startede i Gentofte for seks må-
neder siden.

- Men at være en lokalt forank-
ret virksomhed forpligter også,
derfor er vi aktive med hensyn

til at udvise lokalt ansvarlighed
og ved at opføre os som en god
nabo og medspiller, konstaterer
varehuschefen.
Plads til alle i møbelvarehuset
Et eksempel på godt naboskab
er samarbejdet med værkstedet
Sandtoften – et job- og aktivi-
tetscenter for udviklingshæm-
mede, som IKEA Gentofte star-
tede for cirka 2 år siden. I dag
arbejder flere fra Sandtoften i
varehuset. Blandt andet med at
lægge varer på hylderne og med
at stable paller og sortere affald.

Charlotte Eriksen, som er pæ-
dagog på Sandtoften, og som
følger værkstedets brugere på
arbejde i IKEA, siger om ord-
ningen:

- Det er en rigtig, rigtig god af-
tale. Vi er alle glade for aftalen
og bliver altid godt modtaget i
IKEA. I starten var IKEA meget
stor, men nu, hvor vi kender rig-
tig mange, er det, som om IKEA
er krympet. Det giver en masse
stolthed at komme ud blandt
nye mennesker, og det er meget
prestigefyldt for vores brugere
at være på IKEA holdet og have
uniformen på.

Et andet IKEA engagement i
nærområdet er indretningen af
Kastaniehuset, som er et være-
sted for unge etniske piger med
problemer. Værestedet, der er
en del af Diakonissestiftelsen,
blev indviet i 2004 af borgme-
ster Hans Toft, som støttede det
sociale initiativ. I dag har IKEA

ansat en af pigerne fra Kastanie-
huset.

I det hele taget forsøger IKEA
på at have en bred og forskellig
medarbejderskare; ikke mindst
for at afspejle sammensætnin-
gen hos kunderne. Derfor har
IKEA eksempelvis indgået et
samarbejde med Ældre Sagen
og satser på at ansætte flere æl-
dre.

Men hvordan er det så at arbej-
de hos IKEA Gentofte – spe-
cielt når man har så mange for-
skellige kollegaer? Kirsten
Bregnved fra personalerecepti-
onen, som har været i IKEA
Gentofte i 13 år siden åbningen
i 1995, fortæller:

“Det allerbedste ved IKEA
Gentofte er de mange gode kol-
leger fra forskellige steder i
Verden og i alle aldre. Det, at vi
i IKEA er så rummelige, gør det
rigtigt sjovt at være her.”
Noget for alle – og et glimt i øjet
IKEA skal være et sjovt sted at
arbejde, men det skal også være
sjovt at besøge. En oplevelse for
hele familien. Det er derfor, der
er både legeland og restaurant i
varehuset; ligesom der altid er
en skattejagt, som børnene kan
deltage i på turen rundt i huset,
samt flere legeområder rundt
om i huset.

“Et besøg her i varehuset skal
være en god og positiv oplevel-
se for alle, ikke mindst for bør-
nene,” siger den lokale marke-
tingschef Lisbeth Dueholm.

Carsten Jurlander fra Sandtoften
har arbejdet de sidste to år i Ro-
debutikken, hvor han samler møb-
ler og kører med affald. Han er
vild med ordningen:
“Det er 10 gange bedre at arbejde
i IKEA end på værkstedet. Efter-
hånden kender jeg næsten alle.”

Christian Andersen Busk, som og-
så kommer i Sandtoften, har kun
arbejdet i IKEA i 5 uger, men er
ikke i tvivl om sin holdning til sit
job i IKEA:
“Det er fedt og dejligt at prøve
noget nyt – og det bedste er, at jeg
får rørt mig i mit arbejde.”

Kirsten Bregnved fra personalere-
ceptionen:
“Det allerbedste ved IKEA Gen-
tofte er de mange gode kolleger
fra forskellige steder i verden og i
alle aldre.”

www.just-eat.dk

Til selskaber tilbyder vi
Fem forskellige buffeter

min. 10 personerBrogårdsvej 100
Tlf. 39 65 09 65
Fax 39 65 50 50

Levering kr. 30,-
min. 2 retter kl. 16-21:30

Mexicanske retter
& italiensk pizza

Mandag-fredag  15-22
Lør-, søn- & helligdage 13-22

Virksomhedsprotræt – IKEA
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Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Et af de mere utraditionelle til-
tag for at gøre varehusbesøget
sjovt, var Hotel IKEA, hvor
man kunne overnatte en enkelt
nat i IKEA. Først var der en sær-
lig middag, og efter en nat i so-
veværelsesafdelingen vågnede
de overnattende gæster op til
morgenmad og et varehus, som
blev gjort klar til en ny dag.

“Nogen synes måske det var
skørt, men både vi og kunderne
synes, det var en fantastisk op-
levelse,” fortæller Lisbeth Due-
holm.
Fremtiden for IKEA Gentofte
En ulempe ved IKEA er trafik-
ken, som kan være tung – sær-
ligt om lørdagen. Det problem
ønsker IKEA at gøre noget ved.
Derfor har IKEA indsendt et
forslag til Gentofte Kommunes
Kommuneplan 2009. Desuden
har IKEA lavet en aftale med
DONG om at dele parkerings-
pladser – det projekt er p.t. til
behandling hos Gentofte Kom-
mune.

“Vi prøver hele tiden på at gø-
re IKEA til et bedre varehus for

kunderne og beboerne i nærom-
rådet. Derfor håber vi, at kom-
munen ser velvilligt på vores
forslag, så vi kan afhjælpe nogle
af trafikproblemerne og gøre
IKEA Gentofte endnu bedre”,
afslutter varehuschef Fredrik
Håkansson.

Fredrik Håkansson, varehuschef:
“Vi er en slags nærbutik, hvor vo-
re naboer kommer rigtig tit.”

Fakta om IKEA

• IKEA blev grundlagt af
Ingvar Kamprad i 1943 i
Småland, Sverige. Der er
nu 276 IKEA varehuse i
36 lande.

• Vidste du, at kulturmini-
ster Brian Mikkelsen har
arbejdet i IKEA?

• Der svinges 1.144.040 styk-
ker svenske kødboller over
disken i IKEAs kundere-
staurant i Gentofte om året.

• Det går godt i IKEA Gen-
tofte, og der strømmer mas-
ser af varer gennem vare-
huset: 100.000 m³ om året,
hvilket er dobbelt så meget
som for bare seks år siden!

• Hvis du vil cykle hjem med
dine nye varer fra IKEA,
kan du snart kvit og frit
låne en cykel m. trailer til
at fragte dine varer hjem.

• Hver uge har vi besøg af
mere end 700 kunder fra
Vangede og Gentofte.

Tlf. 39 40 80 90

DanBolig er den eneste mægler som har
selvstændigt kontor i både Vangede og i
Gentofte.

Vi er 8 ansatte på de 2 kontorer, og vi
fungerer som ét kontor.

DanBolig
Vangede &
Dyssegaard
Brogårdsvej 137
2820 Gentofte
Tlf.: 3940 8090

DanBolig
Gentofte
Gentoftegade 49
2820 Gentofte
Tlf.: 3940 8090

Bestil en gratis og uforpligtende vurdering

Tine Gram Anette Grevad

39 65 71 35 39 65 83 13

Priser
Herre 200,-
Dame 200,-

Klip

0-1 år 150,-
2-4 år 170,-
5-10 år 180,-

Børn

Permanent 430,- 495,-
Permanent & klip 520,- 570,-

580,-
660,-

Permanent kort mellem langt hår

Striber med hætte 350,- 410,-
Striber med hætte & klip 530,- 595,-
Striber med 3 farver 630,- 690,-
Striber med 3 farver & klip 810,- 870,-

500,-
680,-
770,-
960,-

Striber kort mellem langt hår

Farvning 280,- 350,- 43
Farvning & klip 415,- 450,- 59

0,-
0,-

Farvning kort mellem langt hår

Vangede Bygade 41

Åbningstider
Mand.-torsd. kl. 9-17.30 · Fred. kl. 9-14.30
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“Vangedespejderne” – DDS
I “Vangedespejderne” er vi i dag
omkring 30 børn ml. 7 og 10 år
samt 2-3 ledere og en enkelte as-
sistent (u. 18 år). Gruppen er
delt op i forskellige farvede “ug-
ler” – i alt 4 patruljer med tilhø-
rende patruljefører og -assistent.

Når man møder gruppen på
samlingsdagen tirsdag, er der
liv og leg at spore, – det er børn,
der entusiastiske og ivrige går
til opgaverne, og dermed også
stiller krav til gruppens ledere.

Der er derfor brug for foræl-
drenes indsats, da ledergruppen
er lille og manglen på frivillige
også er slået igennem indenfor
spejderbevægelsen. For at grup-
pen kan fungere, for at støtte le-
derne og for at sikre tilbuddet til
spejder-ungerne, har forældre-
ne siden sensommeren 2007 fri-
villigt deltaget med 1-2 foræl-
dre pr. gang. Det gør det muligt
for lederne at tilrettelægge et
udfordrende og varieret aktivi-
tetetsprogram, som planlægges
af lederne ofte for 1/2 år ad gan-
gen.

Nu nærmer udendørssæsonen
sig for alvor, hvis udendørslivet
da ikke er helårssæson for in-
karnerede spejdere, der findes
ikke dårligt vejr, kun dårlige
klæ’r! Den er hørt før, og derfor
syr vi bålkåber og tilsvarende
puder, den nyudsprungne skov
studerer vi, hvor vi lærer at se
forskel på bøg og eg.

Aktiviteterne er mange – lad
mig i flæng nævne: at lære at
snitte og bruge dolk, første-
hjælp, morsealfabetet, usynlig
skrift, drikkekar af kokosnød,
lav dit eget bestik, opgaveløb,
studie af den lokale mose o.m.a.

Summa summarum: der er
mange gode grunde til at være
spejder – jeg var det selv og ny-

der at se min datter “ta’ for sig at
spejderlivets goder og glæder”.

Skulle du efter at have fået
indblik i spejderlivets fortrinlig-
heder have fået lyst og mod til at
bidrage med tid, kræfter og
energi, så er du velkommen til
at maile os og læse mere på
www.vangedespejderne.dk

På gruppen og styrelsens vegne
Anne-Marie Wulf

Vi holder til på Ericavej 7

KFUM-spejderne i Vangede
Der er mange gode grunde til at
sende ungerne til spejder. At
være spejder ligner ikke nogen
af de andre fritidsaktiviteter,
som man kan “gå til”. Her har du
en række gode grunde til at blive
spejder:

• At være spejder er at mødes
som ligeværdige kammerater.
Her handler det ikke om at
vinde eller om at være
“bedst” – men bare om at
være sig selv.

• Som spejder får man masser
af frisk luft og gode na-
turoplevelser

• Nye venner i lokalområdet,
hvor man lærer hinanden at
kende på en anden måde end
i skolen

• Man lærer om naturen og
samfundet ved at være der
selv, og ikke bare ved at læse
en bog eller lytte til en lærer

Spejderne i Vangede
Spejderidéen blev til for godt og
vel 100 år siden, og den blev for-
met, som vi kender den i dag af
en gut ved navn Robert Baden-
Powell, som var pensioneret of-
ficer i den Engelske hær. Han
fik idéer fra sin tid i hæren og fra
flere andre, bl.a. et par amerika-
nere der allerede var i gang med
at aktivere hver deres flok lokale
drenge med udendørs-liv, og fra
en anden englænder der havde
grundlagt “Boys Brigade”.

Baden-Powell sammensatte
alle disse idéer til “peace
scouts”, og han prøvede dem af
første gang i 1908, hvor han tog
ca. 20 drenge/unge mænd med
til Brownsea Island og trænede
dem udi selvstændighed, an-
svarlighed, samarbejde, overle-
velse og mange andre nyttige
emner. Det blev en stor succes,
og snart dannedes flere sådanne
grupper i hele England, og hur-
tigt fulgte flere lande med. Der i
dag kun 6 lande i hele verden
der ikke har spejdere! Indenfor
spejder-bevægelsen blev han
“World Scout Chief ” – Ver-
dens-spejder-chef.

I Danmark har vi flere spejder-
korps. Nogle ligger tættere på
den oprindelige spejder-idé end
andre, men fælles for dem alle
er at aktivere børn og unge, for-
me dem til netop at udvikle sig
til ansvarlige individer, der kan
tage hånd om sig selv, hjælpe
andre og tage aktivt del i (lo-
kal)samfundet. Nogle organisa-
tioner laver ting, der ligger me-
get tæt på spejderidéen, men
dog ikke kalder sig egentlige
spejdere. Nogle er religiøse, an-
dre neutrale. Som Baden-
Powell udtrykte sig om at sende
de unge til spejderbevægelsen:

“Vi hjælper skolerne. De gi-
ver dem viden så de klarer
sig godt til eksamener mm.,
og vi lærer dem karakter, så
de klarer sig godt i livet”

Det handler altså om en hold-
ningsbaseret fritid, hvor spej-
derne – typiske i alderen fra ca.
7 år og op – lærer at tage ansvar.

I Vangede har vi flere spejder-
grupper at vælge mellem, selv-
om ikke alle er lige synlige. Fæl-
les for dem er dog, at alle har di-
rekte tilknytning til Vangede.

Frisko

Åbningstider
Man. - Tors. 16:30 - 20:30

Lørdag 10 - 14
Søndag 11 - 14

GVI SportsCafé
Dagens ret
hver torsdag

Alle er velkomne
i Sports Caféen.

Selskaber op til 80

GVIs klubhus
Mosebuen 28 · 29 92 36 50

Mød spejderne
For yderligere at synliggøre
spejderbevægelsen og fortælle
Vangede om, hvad de forskelli-
ge spejdergrupper står for og ar-
bejder med vil vi senere på året
indbyde til en fælles spejderdag
i Vangede Bygade.

Det vi tilbage om i næste Van-
gede Avis. Men skulle du have
fået lyst til spejderlivet, så tag
kontakt til en af Vangedes spej-
dergrupper, du kan så få lov til at
være spejder på prøve. På Van-
gedes hjemmeside www.vange-

de.dk, kan du under links finde
alle spejdergrupperne.

Allan Andersen,
Vangede Bycentrum
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• Spejderliv er at lære respekt
for andre

• Spejderliv er at tage på lejr,
synge sammen omkring bå-
let, sove i telt, tage på tur i
skoven, bygge ting af rafter
og reb og masser af andre
sjove aktiviteter

Det sidste ser man tydeligt,
hvis man lige kigger på vores
program, som også kan ses på:
www.thingvalla.dk – her følger
et par pluk:

• Laser-game – snigningsleg i
Glostrup

• Minivandretur – 5 km i mør-
ke, mens resten af verden
sidder og ser tv

• Weekendtur med rollespil og
madlavning på bål

• Svømmehalsmøde

• Byløb i Ikea

• Netparty med chips, cola og
Starcraft-pc-game

• Har bededag noget med rød-
beder at gøre? Præsten for-
tæller

• Vi tager cykelcrossmærket i
skoven

• Skovens dag

• Vi bygger tivoli af rafter
oma. ved Arresø

• Orienteringsløb

• Vi bygger tømmerflåde og
besøger en øde ø

• Kanotur på Mølleåen

• Vi laver mad og serverer det
for forældre

Sommerlejren går i år til Born-
holm, hvor vi skal bo i telt en hel
uge, men det gør ikke noget, for-
di solen skinner altid – både på
Bornholm og på spejderne. Sid-
ste år var vi på Island.

Lars Ravn, Flokleder
Vangede Ungdomsgård

telefon: 39 68 34 81

Gentofte Vangede Gruppe –
De grønne pigespejdere
består af ca. 50 medlemmer i al-
deren fra 7 år og opefter.

For de piger som går i 2.-3.
klasse har vi Gentofte Vangede
Flok som består af ca. 15-20 fri-
ske piger, som ikke er bange for
at tage udfordringen op med de
større spejdere.

For piger i 4. klasse og op til
ca. 17 år, har vi to troppe – Gen-
tofte og Vangede. Disse to trop-
pe holder dels møder hver for

sig, men mindst en gang om må-
neden afholdes et fællesmøde.

Vores årlige højdepunkt er
sommerlejren, der i år går til Is-
land, hvor vi skal deltage i den
Islandske landslejr. Derudover
tager vi på gruppeweekend
hvert forår, hvor både spejdere
og smutter deltager.

Smutterne tager flere gange
om året på tema-weekender, for
de 4 spejderkorps mindste spej-
dere. Her får de sjove oplevelser
med andre spejdere og oplever
sammenholdet og friluftslivet.

De to troppe har et godt samar-
bejde og holder ligeledes week-
ender sammen rundt omkring i
forskellige hytter på Sjælland.
Spejderne deltager ofte i for-
skellige kurser hos de forskelli-
ge spejderkorps for at udvikle
vores færdigheder indenfor bl.a.
førstehjælp, lederegenskaber og
lejrliv.

Nogen tror måske det er kede-
ligt kun at være piger, men for
os betyder det større mulighed
for at udvikle en fortrolighed og
fællesskabsfølelse. Det er rart at
der både er plads til tøsesnak og
fjeldvandring.

www.gentoftevangedegruppe.dk
Vangede Kirkes Ungdomsgård,

Kontakt tropleder Anne-Sophie
Staack på tlfnr. 51 60 99 50

Vangede-Gentofte Spejderne
– DDS
Vi har møde en gang om ugen,
og hvert møde varer 2 timer.
Spejderne er her delt op efter al-
der, hvor vi har de 7-12-årige i
“Flokken”, og vi har alle de 13-
17-årige i “Troppen”.

På de ugentlige møder læres
alt det grundlæggende, teore-
tisk såvel som praktisk. Hos de
mindste handler det om indlæ-

ring via leg. Det kan være sam-
arbejds-lege eller tillids-lege,
men også brugen af simpelt
værktøj som kniv, sav og økse
skal læres. Hvordan skulle vi el-
lers kunne få vores kendte lejr-
bål og lave vores legendariske
snobrød og pølser? Som følge
af det er det jo egentligt meget
naturligt også at lære dem før-
stehjælp. Det er noget, alle i
grunden burde lære.

Lejrbålet er i øvrigt meget me-
re end snobrød og pølser. Bålet
er til at varme sig ved, at lave
(rigtig) mad på, the og kaffe, og
så har lejrbålet en helt særlig,
nærmest magisk virkning på
folk, når man sidder og hygger
omkring det, godt trætte, om af-
tenen. Det kender flere andre
end spejdere jo også.

Vi lærer også spejderne at læse
kort. Umiddelbart lyder det jo
nemt nok med Krak-kort og vej-
navne overalt, men det bliver
straks en anden udfordring, når
vi bruger de såkaldte 2-cm kort.
Her er der ingen vejnavne, og
ingen opslag bagerst i bogen.

Med disse kort, også kaldet to-
pografiske kort, skal man plud-
selig orientere sig og sammen-
holde kortet med omgivelserne
på en lidt anden måde. Det styr-
ker evnen for afstand, detaljer
og helhed!

På vores mange weekend-ture
og lejre bruger vi ofte disse kort
til opgaveløb, eller simpelthen
bare for at finde fra A til B.

Vi har det sk*** skægt på vores
lejre. Både børn og ledere hygger
sig med det og får en hel masse
ud af det på hver deres måde, og
for børnenes vedkommende sva-
rer en lejr på blot en uge til et
halvt års ugentlige møder!

Når vi taler spejdere, kommer
vi vel heller ikke udenom tov og
reb. Knob og knuder, tacklinger
og splejsninger er ikke kun nyt-
tigt indenfor sejlsporten (selv-
om vi også har søspejdere). Alle
har vel hørt om råbåndsknobet,
det mest elementære af dem al-
le. Men flagknobet er jo meget

rart at kunne, når vi hejser Dan-
nebrog, pælestikket og ottetals-
knobet er praktisk, når vi skal
lave en tovbane/svævebane, og
dobbelt halvstik bruges som en
del af besnøringen når vi bygger
med rafter.

Der er et utal af emner, som ik-
ke er nævnt her, men spejdernes
program kender ikke andre
grænser end fantasiens, og spej-
derne selv bliver jævnligt hørt,
om de har idéer til, hvad pro-
grammet skal stå på.

At vi skal have det sjovt, er der
ingen tvivl om.

- Vi har meget at byde på!
Stor spejderhilsen,

Frisko – www.chasper.dk,
Ræveskovvej 14,

ved det gamle vandtårn

DUI – leg og virke
er ikke et egentligt spejder-
korps, men en familieorganisa-
tion for voksne og børn. Vi har
siden 1932 holdt til i Vangede og
bor nu på Horsevej 6, lige ved
Vangede Batteri.

Vi mødes mandag og onsdag
kl 18.30-21.00 og hygger os
med boldspil og anden leg.

DUI arrangerer Vangedes bør-
nehjælpsdag og loppemarkeder.

Hvis du vil vide mere kan du
ringe på tlf. 61 68 48 75.

Gentofte Idræts Klub

i maj til og med 1. oktober
(juli undtaget)

Atletik for børn fra 5-10 år
hver tirsdag fra
kl. 17.00 - 18.30

og børn over 10 år fra
kl. 17.30 - 19.00

Kom og mød nye venner!

Kom til

på Gentofte Stadion
sommeratletik
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Comet
Rens

Comet
Rens

10 skjorter

kr. 200,-

kr. 225,-
Duge

kr. 72,-
Vask og rul
kr. 68,-

5 benklæder for 4’s pris
Vi kan alt inden for:

vasket og strøget

Enkelt dyne og hovedpude

– vask og rul

pr. kg

Vask/rens af gardiner
Skind- og pelsrens

Pelsopbevaring

–

Vangedevej 137
tlf. 39 67 08 47

Comet Rens
Miljøgodkendt renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

TINNA MIA

Åbent tir-fre 10-17.30

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

Oplevelser i Gentofte Kino
Foran os står en sommer med
dejlige film og forhåbentlig og-
så dejligt vejr.

De kommende måneder har et
væld af herlige oplevelser på
lærredet til publikum i alle ald-
re, og Gentofte Kinos nye uden-
dørscafé med dejligt afstressen-
de lænestole giver en god optakt
og/eller efterfølgende hygge-
stund. I det store mørke skal du
bl.a. opleve:

Indiana Jones og krystalkra-
niets kongerige. Eventyrhelten
over alle eventyrhelte er tilbage,
når Harrison Ford igen svinger
pisken i Steven Spielbergs nye
store actionfilm.

In the valley of Elah. Stor ny
stærk og følelsesgenererede ny
film af Paul Haggis (Crash)
med Tommy Lee Jones, Susan
Sarandon og Charlize Theron.

Sex and the city. Sarah Jessi-
ca Parker i filmen om Carrie
Bradshaw og hendes toptjekke-
de veninder, som ved alt om
mode, mad og hvad der hot og
hvad der er not. Til gengæld

kniber det mere med kærlighe-
den.

Gaven. Niels Gråbøls rørende
og humoristiske familiedrama
med Henning Jensen, Jakob Ce-
dergren og Paw Henriksen. Fa-
ren er åndeligt ustabil, men han
vil så gerne glæde sin ene søn
på dennes fødselsdag med en
særpræget gave.

Det som ingen ved. Spænden-
de politisk thriller instrueret af
Søren Kragh-Jacobsen med
bl.a. Anders W. Berthelsen, Ma-
ria Bonnevie, Ghita Nørby, Ma-
rie Louise Wille, Sarah Juel
Werner, Henning Jensen, Baard
Ove og Sonja Richter.

The happening. M. Night
Shyamalan, der også stod bag
“Den 6. Sans” og “The Signs”,
er tilbage med en ny thriller.
Den handler om et par på flugt
for en fare af apokalyptiske di-
mensioner.

Narnia 2. del af den forrygne-
de familiefilm har Liam Neeson
i hovedrollen og fortsætter le-
genden om det store og mysti-

ske land fyldt med fantastiske
feer og troværdige trolde.

Mamma mia. Meryl Streep
og en lang række af megastjerne
i filmatiseringen af musicalen
“Mamma Mia!”. Glæd dig til
juli når ABBAs tidløse sange
fylder Gentofte Kinos store sal i
denne livsbekræftende historien
om den selvstændige, enlige
mor Donna (Meryl Streep) og
hendes livsglade datter Sophie
(Amanda Seyfried), som nu
skal forsøge at give slip på.

Hancock. Will Smith i sin
karriers største anti-helt rolle.
Alting mislykkes lige indtil...

Batman – The Dark Knight.
Så er forkæmperen for det gode i
Gotham City tilbage. Med Chri-
stian Bale, Michael Caine, Heath
Ledger og Morgan Freeman.

Og dem vi ikke kunne finde
plads til; X-files, Blå mænd,
Kandidaten, Wall-e, Get smart.
Se mere på www.vangede.dk og
på www.gentoftekino.dk

Erik Hamre

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

Anne holder ferie
uge 29, 30 og 31

Salonen lukket
i uge 29

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.

Indiana Jones og krystalkraniets kongerige In the valley of Elah
Sex and the city Gaven Det som ingen ved

The happening Narnia 2 Mamma Mia Hancock
Batman – The Dark Knight X-Files Blå mænd

Kandidaten Wall-E Get smart

H

H H

H H H

H H

H H

NYHED · NYHED
Spille-

automater

Jacobsen
Fadøl

&

Café La Vie
Vangede Bygade 45

2820 Gentofte
(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66

NYHED

NYHED



13



Nummer 55 · maj 2008

14

Mosegårdsskolen
20 år
Ja tænk det er nu 20 år siden at
Nina blev udråbt til borgmester i
Vangede. Nina var elev i 4. klas-
se på Mosegårdsskolen. Vange-
de mente, at hun ville være den
bedste til at vurdere, om der
skulle lukkes en skole i Vange-
de. Nina fortalte dengang til Vil-
labyerne, at hun netop havde

lagt Barbie-dukkerne fra sig og
var opslugt af at læse “De fem”
bøgerne. Hun fik 10 kroner om
ugen i lommepenge. Livretten
var tarteletter med fyld, og frem-
tidsdrømmen var at blive skue-
spiller.

Vi var mange, der var bekym-
ret for børnenes nærmeste frem-
tid, men gad vide hvordan det er
gået dem? Er Nina blevet skue-
spiller eller er nogen af alle de
andre elevers drømme blevet til
virkelighed? Har de forladt
Vangede? Var det rigtig skidt
for dem at skifte skole eller var
der ligefrem nogen der fik sat
skub i deres egen udvikling?

Det er mange spørgsmål, som
vi meget gerne vil have tidligere
elever fra Mosegårdsskolen til at
fortælle. Skriv til Vangede Avis
og fortæl om, hvordan du havde
det med skolenedlæggelsen, og
hvordan det er gået dig siden.

Vi hører naturligvis også me-
get gerne fra tidligere lærerer på
Mosegårdsskolen.

Billeder
I opfordres også til at gennemgå
jeres fotoalbum for billeder fra
Mosegårdsskolen, og det gælder
helt fra skolens start. Vi vil ger-
ne låne billederne både til Van-
gede Avis og til Mosegårdssko-
lens gruppe, som alle kan læse
og skrive på, den findes på:
http://groups.google.dk/
group/mosegardsskolen

Gamle elever mødes
I mange år savnede de tidligere
elever et sted at mødes, for sko-
len blev jo nu brugt til beskytte-
de boliger, men mosegårdsele-
ver giver ikke sådan op. Helle

Hamann fik idéen til, at vi så ba-
re kunne mødes på fortet, og det
har vi så gjort i en årrække. Sid-
ste år fik regnen jaget de gamle
elever ind i skolegården, der var
stadig hyggeligt på bænken un-
der halvtaget.

I år håber vi, at rigtig mange
møder op på fortet (Vangede
Batteri). AA

Vi har et flot udvalg
af sommerens

mode parat til
vore kunder.
Feminint –
smart – prak-
tisk og elegant.
Kom ind og se –
der er noget for
enhver smag.

Ny sommer
Nyt tøj
Ny mode

Stort lagersalg – kom og gør et godt køb:
T-shirts ogToppe:
Før op til 199,- Nu 60,- – 2 stk. for 100,-
Før op til 299,- Nu 120,- – 2 stk. for 200,-
Udvalgte nederdele – kjoler – bukser og
jakker til halv pris. Husk vi også har

RenseriindleveringBente og Bente

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Repeat · Pardon · Signature · One Two · Cream · Intown

mode

Borgmester Nina Fabricius – Foto:
Morten Langkilde

Vi mødes
den 14. juni
kl. 13
Man sørger selv for egen for-
plejning – det kunne være
sjovt, hvis man medbringer
billeder – og alle de tidligere
klassekammerater og lærere
man kan støve op.

Med venlig hilsen
Helle Hamann
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Apoteket informerer om KOL.
430.000 danskere lider af lunge-
sygdommen KOL. Sygdommen
er måske bedre kendt som ryger-
lunger, fordi mellem 85 og 90 %
af KOL-patienterne er rygere el-
ler tidligere rygere. Sygdom-
men gør, at man hurtigt mister
sin lungekapacitet, og derfor bli-
ver KOL-patienter forpustede af
at gå på trapper, og det kan tage
flere uger om at komme over en
forkølelse.

Man får aldrig den mistede
lungekapacitet tilbage, og KOL
gør det svært at trække vejret.
Luftvejene bliver forsnævrede,
og lungevævet ødelægges lang-
somt. Der opstår en kronisk be-
tændelsestilstand i luftvejene,
hvilket gør, at der produceres
mere slim end normalt. Derfor
vil du som KOL-patient typisk
hoste mere for at transportere
slimen væk fra lungerne.

Hvis man har KOL og stadig
ryger, er et rygestop faktisk den
allerbedste måde at få det bedre
på. Det gør, at det meget hurtige
tab af lungefunktion bliver
bremset.

Medicin bliver også brugt til at
hjælpe KOL-patienter. Det er
typisk medicin til inhalation,
som rigtigt mange KOL-patien-
ter har svært ved at bruge rig-
tigt. Og lige præcis inhalations-
teknikken er afgørende for, at
man overhovedet får medicinen
ned i lungerne. Så kom ned på
apoteket, hvor vi hjælper dig
med at få tjek på inhalationstek-
nikken.

• KOL står for Kronisk Ob-
struktiv Lungesygdom, og
det betyder, at lungefunktio-
nen er blevet permanent ned-
sat og ikke kan blive bedre.

• KOL diagnosticeres oftest
hos den lidt ældre patient og
kun i sjældne tilfælde hos
personer under 40 år.

• 50 % af alle rygere, der er
over 50 år, får KOL.

Kom ned på ditApotek og få
vejledning.

Helle Thomasen
Vangede Apoteksudsalg

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte
39 65 46 00

Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk
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Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie

... plus mange gode tilbud

· Regntøj
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· F tøvler fra
·
· Alt i løbesko/joggingsko
fra

odbolds
Badminton, håndbold, fodbold

250,-

400,-

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

Din lokale

Vores speciale er løb:
Altid gode tilbud:

Kom ind og få den rigtige
vejledning;

netop til dig!

Løbesko & specialsko fra

Løbetøj til al slags vejr
NIKE, ASICS, NEW BALANCE m.fl.

NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.

vi sikrer, at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko,

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-onsdag 12.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-17.30
lørdag-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

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
Mandag-fredag 8.00-16.00

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

Tinna Mia Tlf. 39 65 78 91
tirsdag-fredag 10.00-17.30

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-
lemmer af Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikkerne kan du ken-
de på, at de har dette mærke sid-
dende i deres ruder.

LUKKER

giver derfor

rabat på alle varerAlt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80


