
Hvor er I henne?
Butikkerne undre sig over,
hvor kunderne er henne. Der
er stadig sommer-stille i Van-
gede Bygade – er der mange,
der er på sen sommeferie?

Det kan ikke kun være på
grund af, at børnenes skole-
ferie er flyttet for, dér skulle
alle nu være igang igen.

Vi ved at det vil være mest
naturligt for mange at handle
dagligvarer i nærområdet,
men tider skifter og vaner
ændres, og måske lever Van-
gede Bygades butikke ikke
op til dine forventninger, så
måske er du begyndt at hand-
le andre steder; hvis du er, vil
vi godt vide hvorfor. Bl.a.
har vi i dette nummer af avi-
sen et indlæg fra en gruppe
borgere, der er bekymrede
for vores grønthandler, der
måske skal til, at dreje nøg-
len om kort tid efter han er
startet – Jeg er bekymret for
hele bygaden.

Bygaden står foran en for-
skønnelse og fornyelse, så
det er nu vi skal vide, hvad
det er der gør, at der er nogen
af Vangedeborgerne, der ik-
ke handler i Vangede og hvad
du mener, der skal til for at
flere vil købe deres dagligva-
re i Vangede Bygade.

Lad os høre fra Jer; enten
pr. mail til avisen@vange-
de.dk eller pr. brev til Vange-
de Avis, Snogegårdsvej 49,
2820 Gentofte. Breve kan
også afleveres til Colorama
“Freilev” Snogegårdsvej 3.

Der er flere positive bivirk-
ninger ved at handle lokalt.
F.eks. sparer man på den dyre
benzin og er med til at mind-
ske forureningen ved at tage
cyklen til Vangede Bygade.
Hvis man udvider turen til en
gang rundt i vores dejlige
Nymose, så får man ikke kun
en naturoplevelse, men også
en ganske gratis omgang mo-
tion.

Vi ses i bygaden!
– med håbet om et godt efterår

Allan Andersen
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Nyt fra Vangede

Niels Seier er ny uddeler i
SuperBrugsen

Niels har boet 10 år i Vangede,
men bor nu i Herlev. Men Niels
kender også Vangede fra de år
hvor han var på Statoil-tanken
på Nybrovej.

Niels har allerede taget ar-
bejdshandskerne på og er i fuld
gang, sammen med personalet,
med at gøre SuperBrugsen mere
åben og lys.

Niels Seier har også en meget
åben indstilling til samarbejde
med både handelstandsforenin-
gen og andre, der vil være med
til at synliggøre handelslivet i
Vangede.

Vangede Avis byder Niels Sei-
er velkommen, vi glæder os til
samarbejdet

Fødselsdag

Freddy Svitring, specialkonsu-
lent i Nationalbanken/Den Kgl.
Mønt, fylder 9. september 60 år.

Freddy er formand for styrel-
sen ved Vangede Kirke, besty-
relsesmedlem i Vangede Bycen-
trum og Svenske Villaens støt-
teforening.

Dagens markeres med en re-
ception i Vangede Kirkes møde-
lokaler fra kl. 15.00 - 18.00.

Cykleture
I efteråret arrangeres der 5
spændende cykelture med ud-
gangspunkt fra Vangede Stati-
on. Turene er fra 35 til 50 km.
Man kommer rundt til så for-
skellige steder som; Naturmuse-
et i Hørsholm, Revymuseet,
Svanesøen, Kringelstien og Ol-
detopia udstilling på Østerbro.

Se mere om datoer og tider på
Vangedes hjemmeside
www.vangede.dk eller kontakt
Erik M. Jørgensen på
tlf. 40 21 23 36

Tilbud om livsgivende motion
GIKs Motionshold m/k

Til næste år har holdene tirs-
dag og torsdag formiddag virket
i 20 år.

Da vi alle er blevet de 20 år æl-
dre, har det resulteret i, at der nu
kan blive plads til nogle nye mo-
bile pensionister, der vil vedbli-
ve med at være mobile.

Så kom og bliv én af os kl. 10
tirsdag og kl. 11 torsdag.

Det foregår på Nymosehave,
Stolpehøj 150 sal A.

Vild med dans
Danseskolens nye kursuspro-
gram er klar til at blive nærstu-
deret for mulige aktiviteter til
efteråret. Progammet kan ses på
www.wiethdans.dk eller bestil-
les på tlf. 39 65 31 07.

IKEA finder cyklerne frem i
Vangede

Nu kan du fremover, gratis, låne
både cykel, cykelanhænger og
cykelhjelm hos Ikea i Vangede
og fragte dine varer hjem med
pedalkraft – helt uden at CO2-
belaste miljøet.

Cykellånet er først og frem-
mest et tilbud til de kunder, der

besøger møbelhuset til fods el-
ler på cykel, og som gerne selv
vil transportere større indkøb
hjem.

Ikea-cykel med anhænger
bookes via nettet og kan gratis
benyttes til kl. 11.00 dagen ef-
ter.

I første omgang bliver det kun
hos Ikea i Vangede, man kan
låne cykel og anhænger. Men
bliver ordningen en succes, vil
Ikea indføre conceptet på
verdensplan.

Du kan se mere og booke din
trailer på www.freetrailer.dk

5000 nye møbel-m2 i IKEA
Efter flere måneders arbejde
holdt IKEA Gentofte lørdag den
28. juni åbningsfest for en
spritny møbeletage på næsten
5000 m2. Alt er blevet vendt op
og ned for at gøre plads til mere
af det, som kunderne vil have:
Inspiration og gode indretnings-
løsninger.

- Vi har løbet stærkt for at få det
hele færdigt så hurtigt som mu-
ligt og indenfor vores planlagte
tidsramme. Nu er vi endelig fær-
dige, og vi er meget stolte over
resultatet, som jeg er sikker på,
at kunderne vil tage imod med
kyshånd, fortæller Lisbeth Due-
holm fra IKEA Gentofte.
Et bedre varehus
Det er ikke første gang, at der
bliver bygget om i IKEA Gen-
tofte. Blandt andet blev hele
stueetagen ombygget sidste år.

- Vi bygger om fordi, at vi hele
tiden forsøger at gøre vores va-
rehus inspirerende og tidssva-
rende. For eksempel har vi givet
meget mere plads til køkkenaf-
delingen og til senge og garde-

rober, siger Lisbeth Dueholm
og fortsætter:

- Vi kan nu præsentere mere
end 40 nye og spændende bolig-
miljøer fyldt med inspiration og
smarte indretningsløsninger til
alle, uanset om man er ung eller
gammel, har børn eller er sing-
le, holder mest af det moderne
eller det romantiske look.

Restaurant Ny Zi Yang
Famlien Xu har nu haft restau-
ranten på Vangedevej 8 i 2 år, og
det fejres med specialtilbud på
deres lækre tagselv-bord til kun
kr. 59,- både den 1. og 2. sep-
tember 2008. Bordbestilling er
nødvendig.

Xiuli Xu, som overtog restau-
ranten for 2 år siden, har haft
mange års erfaring med kine-
sisk madlavning og har et godt
kendskab til de forskellige kine-
sisk retter. Han står selv for
madlavningen, mens sønnen
Jon Xu står for driften i restau-
ranten. De føler sig godt modta-
get i Vangede, og de er glade for
den store kundetilfredshed, som
kunderne udtrykker. Det er da
også vigtigt for familien at
kunne tilbyde et godt måltid
både i restaunten og ud af huset.

Da familien Xu har ønsket at
vise, at de er en del af Vangede,
har de nu også meldt sig ind i
Vangedes handelsstandsfor-
ening “Vangede Bycentrum” og
er dermed med i det fællesskab,
som står for arrangementer i
Vangede.

Vangede Bycentrum byder
dem velkommen og sammen
med Vangede Avis ønsker vi til-
lykke med to års jubilæet.

Tak

Jeg vil gerne takke for den ven-
lige opmærksomhed ved min

afskedsreception i Brugsen d.
30. maj 2008 – det var en me-
get ovevældende dag, hvilket
jeg slet ikke havde regnet med.
Jeg vil i de kommende år se til-
bage på den gode dag.

Jeg vil ligeledes gerne takke
for mange flotte blomster, go-
de vine og søde ord, jeg fik
med på vejen fra kollegaer og
kunder.

Med venlig hilsen
Grethe Christensen

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.
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Hvordan ser jul i Vangede ud?
Find tegnepapir, kamera, pap og klister eller hvad du nu
har lyst til at bruge og fremstil et Julepostkort.

Alle kan deltage

Forslaget afleveres / indsendes til

Alle aldersgrupper kan deltage i udformning af ‘Vangedes Julekort’.
Motivet skal være velegnet til at gengive på postkort str. 148 x 105 mm,
men du må aflevere alt fra 100 x 150 mm (alm. fotostr.) til 210 x 297 mm (A4).
Hvis du afleverer digitalt, skal dokumentet være mindst 158 x 115 mm og 300dpi.

:
Vangede Avis eller Hvis du har spørgsmål kan
v/AU-Kommunikation Colorama du ringe til Vangede Avis
Snogegårdsvej 49 Snogegårdsvej 3 mellem kl. 10 og 16
2820 Gentofte 2820 Gentofte 39 65 74 41
avisen@vangede.dk BUTIK@webspeed.dk

Læg dit forslag i en kuvert, skriv ‘Vangedes Julekort’
på kuverten eller i emnefeltet og skriv tydeligt navn,
alder, adresse og telefonnummer på kuverten og på
bagsiden af det indsendte.

Skriv med en blød blyant, så skriften ikke ses på
den anden side af papiret.

Vi skal have tegningerne senest
den 10. oktober 2008. Alle vindere
får direkte besked og bliver
offentliggjort på Vangedes
hjemmeside www.vangede.dk.

Dommerpanelet tager hensyn til indsendernes
alder, når vinderne skal kåres.
Vi kan desværre ikke påtage os at sende
tegningerne retur, men de kan afhentes hos
Colorama, Snogegårdsvej 3, fra 1. december

Vangede Bycentrum forbeholder sig ret til at
anvende de indleverede forslag til trykning af
årets Vangedejulekort.

Bemærk 1. præmie

Gavekort til køb i
Vangede Bycentrums

butikker

kr. 500,-

2. og 3. præmie

Gavekort til køb i
Vangede Bycentrums

butikker

kr. 250,-

Og en masse trøstepræmier

Vær kreativ
Skab

julestemning

Få dit julekort trykt

Julepostkortene vil blive solgt i Vangede Bycentrums medlemsbutikker og overskuddet vil blive anvendt til
forbedring af julebelysningen i Vangede.

Alle der får deres forslag trykt, modtager 25 stk. postkort.

God fornøjelse!
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90 års fødselsdag i Vangede

Rosa Villadsen Andersen,
født Tvede, fylder 90 år 21.
september 2008.

Rosa blev født på Østerbro,
men allerede i 1920 blev hun
Vangedeborger om somme-
ren, da hendes forældre købte
grunden Rørskærsvej 15. He-
le barndommen tilbragte hun
og familien hver sommer i det
af hendes far selvbyggede
sommerhus. Huset står der
stadigvæk, nu nymalet og
istandsat.

I 1958 overtog hun og hen-
des mand, Børge Andersen,
grunden af hendes forældre,
der ikke længere kunne klare
arbejdet med haven. De byg-
gede samme år huset, som
hun tegnede med hjælp fra sin
onkel, der var arkitekt. Rosa,

Børge og deres to døtre flytte-
de ind i huset i januar 1959.

Rosa har altid været meget
aktiv og er engageret i vejens
liv og dens beboere bl.a. ved
indsamling i forbindelse med
runde fødselsdage o.lign.

Hendes 5 børnebørn og 3 ol-
debørn kommer med stor
glæde i huset og den fantasti-
ske have både for at nyde godt
af hendes dejlige kogekunst
og for at give en hånd med,
når det ønskes, f.eks. når flag-
stangen – der bruges flittigt –
skal males, frugten plukkes,
eller det bare er en hyggedag.

I Vangede ser man daglig
Rosa på indkøb med rygsæk,
ofte på cykel.

Døtrene Birte og Kirsten

Familiens hus på Rørskærsvej.

Damen i nummer 5
S-togsforbindelsen fra Farum til
Svanemøllen blev lukket i længere
tid i juli. I stedet kunne vi benytte
togbus. Ja, ja – bedre end slet ingen-
ting, så jeg bevægede mig den første
dag til stoppestedet på den anden si-
de af Kildebakke Station for at be-
nytte mig af denne løsnning. En yng-
re dame kom løbende og spurgte, om
det var her, bussen kørte – og hvor-
når? Vi studerede køreplanen i fæl-
leskab. Joh, nu skulle den komme.
Det gjorde den med 10 minutters
forsinkelse. Damen steg ind først, og
spurgte chaufføren om noget. Jeg
hørte ikke svaret, men damen satte
sig på forreste sæde, greb bykortet,
der lå ved siden chaufføren og fortal-
te mig, at han havde sagt, at han ikke
kendte vejen og ikke havde kørt den
før. Og så på engelsk!

Så smøgede damen sine psykiske
ærmer op. Hun blev chaufførens
guide. På nydeligt engelsk gik det
så i retning mod Svanemøllen. Af
og til konfererede hun og jeg med
det noget misvisende kort. Det blev
til en alternativ vej til Svanemøllen.
Vi spurgte, hvor den meget rolige
og velkørende chauffør kom fra og
“Italy” var svaret.

Turen tog tre kvarter og damen
kom for sent til sin aftale, men via
hendes mobil blev det forklaret.

Da vi genså Svanemøllen, sprang
vi af. Jeg bød dog chaufføren vel-
kommen til Danmark. Så fik jeg et
charmerende smil og et varmt
håndtryk.

Damen og jeg mødtes i S-toget, og
hun fortalte mig, at hun bor i nummer
5 på min vej. Jeg fik så mulighed for
at fortælle hende at hun er usædvan-
lig. Jamen er det ikke bare godt at vi-
de, at der bor den slags mennesker
her i vores dejlige Vangede?

Lisa Andersen

Ja, de kære chauffører må stå for
meget. Jeg var en tur på Buddinge Sta-
tion for at få et billede af en af disse
busser. Her fik jeg en snak med en me-
get behagelig jysk chauffør. Han synes
det var ‘træls’ med kunder, der var su-
re, især fordi han normalt kører som
turistbus; her er det en selvfølge at gø-
re kunderne tilfredse, og det er næsten
umuligt med de forhold de kører disse
togbusser under.

Men det har har også sine fornøje-
lige oplevelser. Han fortalte, at for
nogle dage siden holdte han i Fa-
rum, bussen var næsten klar til af-
gang, da der kommer en bedugget
herre og spurgte om bussen kørte til
Farum. Chaufføren fortalte at den
faktisk holdte i Farum. OK, sagde
herren og satte sig på forreste sæde
og faldt straks i søvn. Chaufføren
lukkede herefter døren og satte bus-
sen igang, men stoppede efter en
meters kørsel og sagde højt at de
var i Farum, hvorefter den bedug-
gede herre rejste sig og steg ud til
stor morskab for resten af bussens
passagere. Da den beduggede herre
var kommet næsten hele vejen
langs bussen, vendte han om og gik
tilbage, og chaufføren tænkte “nu
får jeg nok en overhaling”; men nej,
han ville bare sige, at det var den
hurtigste tur, han havde været ude
for til Farum og takkede for hurtig
service – så der er nogen, der er
nemme at at stille tilfreds.

AA

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

·

Det er utroligt hvad man IKKE kan, når man af ærlig
vilje IKKE prøver.

Mogens Frohn Nielsen, Skipper
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– gør hverdagen lettere...

Se mange flere ting og bestil på

www.seniorshop.dk
men du kan også besøge os i vores butik

Vangedevej 144 · Munketorvet · 2870 Dyssegård · Telefon 39 43 05 50

Praktiske ting til seniorer
Fodindlæg og aflastning

Fodpleje

Sko og fodtøj

Strømper

Bandager

Elektriske artikler

Hvile- & Otiumstole

Trappeløsninger

Gangredskaber

Seksualitetshjælpemidler

... og meget mere

Fitness, Sport og Motion

Hvilestol

Håndtræner

Gribetænger

Badestol

Spillekortholdere

Ergonomiske knive

Stokkestol

Rollator

Du kan se alle vores produkter på www.seniorshop.dk og bestille dem til levering
direkte hjem. Men du er også velkommen til at se varene i vores udstilling, og her
kan du også bestille til levering eller få varene med hjem.

Det er vores mål at have de bedste praktiske ting til seniorer, så er der noget, du

savner, prøver vi gerne at skaffe det hjem.
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Seniorshop

Et nyt forretningskoncept for de
mange seniorer ser nu dagens
lys. Find netop det, du savner!

Hvad enten det drejer sig om
en lille ting eller en stor ting, så
kan du let finde det på www.se-
niorshop.dk.

Forretningen, der har alt det,
du kan finde på at lede efter!

Seniorshop.dk er butikken,
der er åben, når du har tid og lyst
til at handle. Du kan naturligvis
også besøge os i vores
showroom på Vangedevej 144,
Munketorvet, lige ved Vangede
Station. Her har vi hele vores
udvalg præsenteret, så du nemt
kan prøve varerne, og blive råd-
givet om det, du ønsker.

Du er også velkommen til at
kontakte os på telefon eller e-
mail for rådgivning, inden du
handler.

Hos os har du altid 14 dages
returret, og du får alle pengene
retur, blot varerne returneres i
original emballage og ikke er
beskadiget.
Når du har lyst og tid...
Tænk at kunne handle når man
har lyst, og nemt at kunne sam-
menligne priser, kvalitet og le-
vering hjemme fra sofaen. Det
kan du med et kig på www.seni-

orshop.dk, og samtidig får du
det fulde overblik.

Du kan i fred og ro vælge de
varer, du har lyst til. Lægge dem
i din indkøbskurv, og få dage ef-
ter har du varerne på din adresse.
Stort showroom...
Du er naturligvis også velkom-
men til blot at kigge og undersø-
ge varerne i vores showroom,
hvor du selvfølgelig har den
samme sikkerhed.
Fra idé til virkelighed...
Idéen er opstået ud fra vores
kunders behov. Det har hidtil
været svært at skaffe sig et stort
overblik. Men det er det ikke
mere. En idé er blevet til virke-
lighed til glæde for dig. Nu gør
www.seniorshop.dk det meget
lettere. Du klikker blot ind på
www.seniorshop.dk og finder li-
ge netop, det du skal bruge.

Hvorfor Seniorshop?
Fordi – www.seniorshop.dk er
åben når du har tid. www.seni-
orshop.dk handler med alt inden-
for hjælpemidler, til personer der
er nået lidt op i alderen. Vi be-
stræber os på at finde varer, der
er med til at gøre din hverdag let-
tere også prismæssigt.
Se annonce på side 5

Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17

8. - 9. NOVEMBER 2008

Sæt i kalenderen

Vangede

Kirkes Basar
www.vangede.dk
På Vangedes hjemmeside kan
du se billeder fra de forskellige
aktiviteter, der er i og omkring
Vangede.
Se bl.a. billeder fra Sankt Hans
aften i Nymosen og tilføj en
kommentar, hvis du kender
nogle af personerne på billedet.
Følg også med i, hvad der ellers sker i Vangede.
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August-oktober i Gentofte Kino – og en lille konkurrence
Så er den nye sæson allerede i
gang, og der venter simpelten
mange skønne oplevelser i Gen-
tofte Kino, og ikke mindst et
stort antal danmarkspremierer.
Wanted
Wesley er en underkuet, under-
ordnet sælger. Hans kæreste er
ham utro. Livet synes lige så stil-
le at glide ham forbi – indtil han i
kiosken pludselig ser op i et par
forførende kvindeøjne, og i løbet
af et splitsekund bliver han truk-
ket gennem en skudduel, hvor
hun fører ham med svimlende
fart gennem det meste af Chica-
go på hvinende dæk og med kug-
lerne piftende om ørerne.

Timur Bekmambetov har in-
strueret, og på rollelisten finder
man Angelina Jolie, James
McAvoy, Morgan Freeman og
Terence Stamp.
Anja og Viktor i medgang og
modgang
Anja, Viktor og deres lille datter
bor i et ramponerede øvelokale i
Sydhavnen, efter de er blevet
smidt ud af deres lejlighed. Pe-
ters hysteriske kæreste Regitze,
har uretsmæssigt tvunget dem
ud. Da sagen kommer for retten,
får de muligheden for at købe
lejligheden som andel for en
million. De bestiller tid i ban-
ken, Anja kæmper på sit en-
mandsreklamebureau, og Viktor
tager døgnvagter på brandstatio-
nen. Viktor er kommet på gifte-
tanker, inspireret af Gitte, der li-
denskabeligt følger med i årets
reality-hit, hvor gifteklare par
kæmper om en million og bryl-
lup midt i den bedste sendetid.
Gitte vil melde Anja og Viktor
til showet, men Anja vil ikke.
Deres projekt bliver endnu mere
presserende, da kommunens iv-
rige mand afslører dem i at bru-
ge øvelokalet som bolig, og de
nu regulært står på gaden, hvis
de ikke skaffer penge til lejlig-
heden. Mødet i banken bliver en
katastrofe efter Viktors amatør-
agtige investeringsplan, og de
går slukørede derfra. De bliver
dog mindet om, at de har hinan-
den under en romantisk skøjte-
tur på Kongens Nytorv, hvor
Viktor frier til Anja, der accep-
terer. Uden Anjas vidende har
Gitte meldt Anja og Viktor til
TV showet, og de bliver valgt.
Viktor beslutter sig for, at de

skal deltage og satser på, at Anja
nok skal komme på bedre tan-
ker, når de først er i gang.
Arn 2
I “ARN – Riget ved vejens en-
de” fortsættelsen af ”ARN –
Tempelridderen” sendes Arn på
en sidste drabelig mission i ør-
kenen mod den saracenske hær-
fører Saladin, før han kan vende
hjem til sit eget land – og ende-
lig gifte sig med Cecilia og stifte
en familie.

Sammen vil de gøre hvad som
helst for at sikre en stabil frem-
tid sammen – og Arn må kæmpe
en ulige kamp mod den truende
danske hær, for at skabe fred i
sit eget land.

Det er igen den danske me-
sterinstruktør Peter Flinth, der
styrer den flotte produktion.
En enkelt til Korsør
Rasmus afslutter sin ph.d.-af-
handling i litteratur, “Den ro-
mantiske idiot”, med klapsalver
og et ægteskabstilbud fra sin lidt
ældre og forelskede vejleder,
Astrid. Da Rasmus ikke ønsker
at gøre brug af sine strategiske
evner, afviser han hende og en
forskerstilling; han får i stedet et
årsvikariat i dansk på VUC i
Korsør. Her møder han en
sprælsk og sammensat gruppe
voksne, hvis drømme og liv han
træder ind i. Rasmus forelsker
sig voldsomt og aldeles ukorrekt
i sin elev Signe. Hun drømmer
til gengæld om at få et barn med
sin kæreste, Camilla. Det er ikke
enkelt at være en romantisk idiot
i Korsør. ‘En Enkelt til Korsør’
er instrueret af Gert Fredholm
(At Klappe med en hånd, 2001),
og på rollelisten ses Carsten
Bjørnlund, Lærke Winther An-
dersen, Kurt Ravn og Bjarne
Henriksen.
Rejsen til Saturn
“Rejsen til Saturn” er det første
danske folke-rum-eventyr i ver-
denshistorien. En film om ære,
respekt, kærlighed og integritet.
En historie om at sætte livet på
spil, for at forsvare hjørnesofa-
en, kolonihaven og den kælder-
kolde pilsner. Per, en helt almin-
delig dansker, lidt for slap og
smart bliver tilfældigvis naviga-
tør på rejsen til Saturn. Til hans
tidligere store kærlighed og nu-
værende tekniske chef – Susan-
nes – bestyrtelse! Hendes prote-

ster til trods træder Per ind i
astronautteamet, og ekspeditio-
nen rejser ud i det uendelige uni-
vers under ledelse af den for-
styrrede major Arne Skrydsbøl.
Per falder til hos “rengørings-
holdet” med den integrationsiv-
rige Jamil og den sexfikserede
Ole. Alt går tilsyneladende
planmæssigt, men ved ankom-
sten til Saturn gør hverken taler
om ytringsfrihed, glasperler el-
ler håndvåben indtryk – for Sa-
turn ER allerede koloniseret. Og
det viser sig, at multimillionæ-
ren Kurt Maj havde en hemme-
lig plan, der vil føre til jordens
udslettelse, Danmarks besættel-
se og uoverskuelige naturkata-
strofer. Kun Per, resterne af
teamet og Susanne kan forhin-
dre det utænkelige, men det vir-
ker næsten umuligt: Per dør (for
en stund), amerikanske atom-
missilbevæbnede marinesolda-
ter vil entusiastisk hjælpe til, og
det viser sig, at der er billige øl i
rummet… Og hvis det lykkes at
redde jorden, vil Jamil så nogen-
sinde få statsborgerskab, vil Ar-

ne glemme stemmerne i hove-
det, og vil Per og Susanne ende-
lig erkende deres kærlighed til
hinanden? Her er dømt visuals
uden sidestykke, følelser i den
tunge ende, humor og hæsblæ-
sende action.
Glæd Jer også til:
Once
Gensyn med Brideshead
Far til fire på hjemmebane
Disco ormene
Frygtelig lykkelig
James Bond – Quantum of solace

....og det er så kun en lille del
af de mange herlige film, som
vi de næste måneder kan tilbyde
i Danmarks hyggeligste bio-
graf.

FREILEV · FARVE TAPET ISENKRAM
SNOGEGÅRDSVEJ 3

2820 GENTOFTE · 39 65 10 26

Konkurrence
Hvor mange stole er der nu i
Gentofte Kino?
Svaret sendes til:
konkurrence@gentoftekino.dk
Der vil blive trukket lod om
4 x 2 fribilletter blandt de rigti-
ge besvarelser.
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Spejder i Vangede
Kom og oplev, hvordan det er at være

lørdag d. 13. september kl. 10-16
på plænen bag Charlotteklubben

Spejderdag i Vangede
Vi inviterer alle til en rigtig Spejder-
dag, en “kom-og-mød-os”-dag,
hvor flere af grupperne møder op
og viser hele Vangede og omegn,
hvem vi er og hvad vi laver.

Jeg har hørt fra en lille fugl, at der
nok bliver konkurrencer, spejder-
telte, rafter, bålpladser, rodeotyr for
børn, varm lakrids-drik, og lur mig,
om ikke der også bliver mulighed
for at lave pandekager eller sno-
brød med pølser.

“Spejder i Vangede” arrangeres af:

Kontakt: Frisko

Vangede-Gentofte Spejderne
Ræveskovsvej 14
(bag det gamle vandtårn)

www.chasper.dk
frisko@chasper.dk, Tlf. 31 14 05 25

Hvorfor en spejderdag?
Spejdergrupperne giver børn og
unge en masse spændende ople-
velser, en masse nye venner og
lærer dem samtidigt en vigtig kun-
nen til livets vej.

Vi bruger denne lørdag til at kom-
me tættere på Vangedes børn og
forældre i deres daglige omgivel-
ser, og vi giver dem mulighed for at
møde os, se, spørge og hygge sig
helt uden forpligtelser.

Vi finder det meget naturligt, da
kontakten til lokalsamfundet er vig-
tig og fordi mange ikke rigtigt ved,
hvad det er, vi egentligt går og
laver.

Dagen er for børn i alle aldre, så vi
kan kun opfordre børn og voksne
og alle midt imellem til at komme
og hilse på vores ledere og de
andre spejdere.

– giv dine børn noget værdifuldt.
lad også dem blive spejdere!
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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

Kildebakke – trinbrættet mellem Vangede og Buddinge
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen
De to gamle landsbyer Vangede
og Buddinge er nu for længst er-
stattet af bebyggede områder,
men i århundreder har de ligget
som nabolandsbyer i hver sit
sogn. Ved anlægget af Slange-
rupbanen i 1906 var her ikke
brug for et standsningssted for
togene, men i 1935 byggede
man et simpelt trinbræt, og si-
den 1977 har her været station
på S-banen.
Buddinge, der i 1242 er benævnt
Buthinge i 1296 Bwdingn og, i
1335 Butinge, var den største
landsby i Gladsaxe sogn med si-
ne 22 gårde, der alle hørte under
Kronen. Gårde og huse lå sam-
lede, og jorderne blev dyrket i
fællesskab. Men fællesdriften
virkede hæmmende på initiativ
og virkelyst. Efter at have set de
gode erfaringer fra Gentofte
med de Bernstorffske reformer
med udskiftning og overgang til
arvefæste udstedte kongen en
forordning, hvor de enkelte går-
de kunne blive frikøbt for “1

Rigsdaler pr. Tønde Hartkorn”.
Gladsaxe sogns landsbyer
(Gladsaxe, Mørkhøj, Bagsværd,
Herlev, Hjortespring samt Bud-
dinge) blev opmålt og udskiftet
omkring 1770.

Modsat det meste af byjorden i
Gentofte, der blev blokudskif-
tet, blev landsbyerne her stjer-
neudskiftede, så hver gård fik
en smal “lagkagestrimmel”, der
strålede ud fra landsbyen. Et få-
tal af bønderne valgte i første
omgang at udflytte deres gårde,
selvom de blev tilskyndet af
Kongen, der af egen kasse hjalp
til med 50 til 100 rigsdaler i flyt-
tehjælp. I 1770 var blot 10 af
Buddinges gårde flyttet ud på
marken heriblandt Kildebakke-
gård, der havde sit tilliggende
øst for byen og grænsende op til
Vangedegårdene Snogegård og
Mosegård. Den første ejer var
Christen Stephen Povelsen, der
var en driftig mand, og hvis ef-
terfølgere senere købte na-
bogården.

Vangede, nævnt første gang
1346 Wangwetha, havde ved ud-
skiftningen 15 gårde. Her blev
der gået mere rationelt til værks
af J. H. E. Bernstorff, der som
nævnt blokudskiftede landsby-
erne, kun Snogegård og Mose-
gård fik tilnærmelsesvis trekan-
tede parceller. Alle gårde var her
udflyttede omkring 1790. Dan-
marks første udflytterbonde var
Hans Jensen, der allerede i 1764
flyttede sin gård fra Gjentofte
landsby og byggede Bjerregår-
den syd for landsbyen.

Vangede fik ved Slangerupba-
nens åbning i 1906 blot et be-
skedent billetsalgssted ved skæ-
ringen med Vangedevej. Først
to år efter byggedes den pynteli-
ge station umiddelbart nord for
vejskæringen. Denne station er
omtalt i Vangede Avis nr. 28 fra
efteråret 2001 og i bogen: Van-
gedes Lokalhistorie. Stations-
bygningen blev desværre nedre-
vet i 1968, den burde klart have

været fredet, da den ligesom
Slangerupbanens endestationer
var tegnet af professor Heinrich
Wenck, som også er mester for
Københavns Hovedbanegård.
Slangerupbanen har en lang og
broget forhistorie som del af et
net af latrinbaner ud fra Køben-
havn, men først i 1906 kom pro-
jektet på skinner. Banen udgik
fra Nørrebro nærmere betegnet
Nørrebrogades skæring med
Lygteåen. Her byggedes statio-
nen København L. flere 100 me-
ter fra den daværende Nørrebro
station, der lå, hvor Nørrebro-
parken nu er. Banen gik i en bue
øst om Bispebjerg bakke til
landstationen Emdrup og uden-
om Søborgområdet til Dysse-
gården, hvor der fra banens start
var sidespor til det store tegl-
værk Dysseværket. Herfra gik
banen retlinet igennem grænse-
egnene mellem Vangede og
Buddinge til Buddinge station,
der lå og ligger umiddelbart

Udsnit af fæstningskort p8 SV fra 1900, der viser hvordan områden mel-
lem Buddinge og Vangede så ud seks år før banens anlæg. Oprindelig
målestok 1:10.000 og højdekurveækvidistance 1 m.

Kildebakke stations forgænger, trinbrætbygningen fra 1935 og nedrevet i
1960. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

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
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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

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

nord for landsbyen. Det videre
forløb er uden for vores område
via Bagsværd - Hareskov - Vær-
løse - Farum - Vassingerød -
Lynge/Uggerløse til endestatio-
nen i Slangerup. Allerede fra
1917 verserede der planer om
elektrificering og sidebanean-
læg til Søborg, hvor der var en
kraftig byudvikling i gang. DSB
havde også fået øje på den lille
bane og havde planer om en vi-
dereførelse fra København L. til
Boulevardbanen. (Docent A. R.
Christensen i Ingeniøren 1916),
men der kom intet ud af planer-
ne, privatbanen kørte sit eget løb
med en primitiv drift på de
spinkle skinner. Op gennem
1920 voksede der beboel-
seskvarterer op i oplandet og
flere mennesker pendlede nu

frem og tilbage ad en stadig me-
re nedslidt bane. På et tidspunkt
overtog kommunerne driften og
dannede et aktieselskab, flere og
flere utilfredse banebrugere for-
langte nu statsovertagelse, og
først ved koncessionens udløb i
1943 kunne dette komme på ta-
le. Ved en beslutning af 11. sep-
tember 1945 i Trafikministeriet
blev statsovertagelsen så ende-
ligt besluttet og fra 1. april 1948,
for over 60 år siden, blev Slan-
gerupbanen en del af DSB.

DSB arbejdede sindigt med
ombygning af banen. Det var
fra starten meningen, at banen
skulle have dobbeltspor og ind-
gå i S-banenettet, men fordi der
var drift på banen tog det lang
tid, rigtig lang tid, før S-banen
var en realitet. Køge bugt-banen

og andre projekter overhalede
det flere gange, så først i 1977
kom der S-tog på Hareskovba-
nen, som siden 1954 har haft en-
destation i Farum og som i 1976
blev omlagt fra Lygten til Sva-
nemøllen.
Udviklingen mellem Vangede
og Buddinge
Med Slangerupbanens anlæg
startede en udvikling, der næ-
sten tog pusten fra de to sogne-
råd i Gjentofte og Gladsaxe. I
Gladsaxes annekssogn Herlev
så man med stor forbavselse på
“invasionen” af nye borgere, der
forlangte moderne ting som
skoler, kloakering, gadebelys-
ning og alderdomsforsorg, der
gik langt udover, hvad man tidli-
gere havde set. I Gladsaxe-Her-
lev Sognetidende var der i 1907
en artikel, hvor en landmand fra
Herlev skrev: “Vi er – og vil
vedblive at være en agrarisk
By”. Dette fik han jo som be-
kendt ikke ret ret i, og Gladsaxe
og Herlev indgik efter afstem-
ning nu i en frivillig skilsmisse,
der trådte i kraft 10. oktober

1907. De to sognekommuner
har således været selvstændige i
mere end 100 år.

I Gladsaxe, hvor urbaniserin-
gen var godt i gang i Søborg-
området, var man nok lidt mere
fremsynede, man stod ved star-
ten af en udvikling, der ikke lod
sig stoppe, byudviklingen rulle-
de frem, gårdene blev erstattet
med gartnerier, der efterhånden
bebyggedes med lysthuse og se-
nere med parcelhuse. Kvarteret
var oprindeligt en blanding af
villaer, kolonihavehuse og små-
skure, der så efterhånden om-
dannedes til helårshuse. Senere
kom der også etageboliger til.

Kildebakken Station 1957. MO-vogn fra København L mod Farum. Ba-
nen krydsede stien i niveau kort tid før tunnellen blev bygget. Lokalhisto-
risk arkiv, Gentofte.

Køreplanen fra 1948 efter statsovertagelsen. Bemærk at banen fortsætter
udover Farum mod Slangerup. Yderstrækningen nedlagdes i 1954.

Så landligt så der ud ved Kilde-
bakken Station i 1948. Lokalhisto-
risk arkiv, Gentofte.

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
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Vejmønstret ved Kildebakke
trinbræt
Omkring en kommunegrænse
bliver vejmønstret sjældent sær-
ligt gennemtænkt, således er det
også i området omkring Kilde-
bakke, de to sogneråd arbejdede
ikke sammen om byplanlæg-
ning, deres horisont gik kun til
den administrative grænse.

Kommunegrænser er oftest de
gamle sogneskel, der har måske
1000 år på bagen. Mange gange
følger sogneskel naturlige græn-
ser som vandløb, således som
det også ses her. Fra Snogegårds-
vej gik den gamle og nu rørlagte
Gammelmoserende, mens Van-
gederenden forløb sydpå fra
Mosegårdsvej, så var den admi-
nistrative grænse omkring vand-
skellet mere takket. Dette for-
hold blev først ændret omkring
1930, hvor der fandt mindre
grænserevisioner sted imellem
de to kommuner, velsagtens
mest af praktiske årsager.

I Gladsaxe anlagde man Kil-
debakkegårds Allé på gårdens
gamle markvej. Samtidig navn-
gav man Ericavej og Silene Allé
efter to gartnerier, der igen var
opkaldt efter planteslægterne
Klokkelyng og Limurt. Det er
en hel parallel udvikling, der
har fundet sted syd for Gentofte
by på begge sider af Gentofte-
gade, hvor der også fandtes
gartnerier med plantenavne. I
1960 navngav man Ericaparken
og i 1967 Ericastien. Disse om-
råder herunder Ericavej 41-139
samt 40-152 ligger som en en-
klave i Gentofte, men tilhører
Gladsaxe Kommune. Når man
færdes i området, kan man se, at
der er chaussesten imellem fli-
serne i Gentofte, mens fliserne
ligger uden disse i Gladsaxe.
Dette område har i en periode
forsøgt at blive overført til Gen-
tofte.

I 1956 navngav Gladsaxe
kommune en ny vej Solnavej ef-

ter sin svenske venskabskom-
mune nær Stockholm, og sam-
me år oprettedes Hagavej som
forbindelse til Søborg Hovedga-
de, vejen blev opkaldt efter kon-
geslottet, der jo netop ligger i
Solna Kommune. Haga er blandt
andet kendt fra Bellmans sange.
Vadbro fra 1950 er et konstrue-
ret vejnavn efter Buddingegår-
den Vadgård.

I Gentofte er vejen Mose-
gårdsvej fra 1903 navngivet ef-
ter udflyttergården, Moselukket
fra 1948 er en lukket sidevej til
Mosegårdsvej, Myrtoften er og-
så fra 1948, idet man har an-
vendt det norske og svenske ord
for mose. Stænget er navngivet
1934 efter et loftsrum til høets
opbevaring.
Kildebakke trinbræt oprettes
Da banen blev anlagt boede der
som nævnt meget få mennesker
imellem Vangede og Buddinge,
det var faktisk kun familierne på
gårdene, der havde udsigt til de
få damptog på Slangerupbanen.
Men udviklingen medførte, at
flere og flere mennesker bosatte
sig og efterhånden var der så
mange potentielle passagerer, at
togene begyndte at stoppe midt
mellem Vangede og Buddinge

stationer, selvom strækningen
herimellem blot er to km. I 1935
byggede Slangerupbanen A/S et
mindre venteskur af mursten,
der rummede ventesal, toilet og
en billetsalgsluge. Sidstnævnte
brugtes nu ikke meget, idet der
solgtes billetter i togene. Da
man planlagde Kildebakke trin-
bræt, var det oprindeligt menin-
gen, at bygningen skulle have
været i funkis-stil, men i disse år
ændres smag og behag sig, såle-
des at den nye bygning blev byg-
get i en mere neutral stilart dog
med bibeholdelse af de karakte-
ristiske hjørnevinduer. Denne
bygning fungerede helt til 1965,
hvor den blev nedrevet, da den
ny station nu havde overflødig-
gjort den.

I en periode i 1960-erne var
der en billetsælger på perronen,
der gik rundt med billettaske og
rullebilletter kun internt til Ha-
reskovbanen.
Oplevelser omkring Kilde-
bakke trinbræt
For mange børn er der noget fa-
scinerende ved jernbanedrift. Vi
er mange, der har prøvet at læg-
ge 1-, 2- eller 5-ører af zink ud
på skinnerne før togpassage og
så bagefter konstatere togets

Det gamle jernbanetrace ved Ericavej set mod Vangede Station. Banen
er endnu enkeltsporet og ikke elektrificeret. Banestrækningen afskærer et
stykke af Gladsaxe Kommune, således at tilsyneladende ligger som en
enklave i Gentofte kun tunnelforbundet med det øvrige Gladsaxe. Foto:
Kaj Mose Nielsen Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

Udsnit af to turistkort fra 1934 og 1938: København og nordlige omegn.
Oprindelig målestok 1:20.000 - Nord opad. Her ses grænseændringen
mellem Gentofte og Gladsaxe Kommuner omkring det nyanlagte trin-
bræt.

Gentofte Tlf. 39 40 80 90

Ring til områdets

mest sælgende

ejendomsmægler,

og bestil en gra-

tis og uforpligti-

gende salgsvur-

dering.

Jeres sikkerhed

for en realistisk

pris og et salg.
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store vægt med de fladmaste
mønter. Drengene fra Vangede
dyrkede også den særlige
sportsgren, der senere er blevet
kaldt “train-surfing”, hvor Ha-
reskovbanens langsomme tog og
vognenes åbne endeperroner li-
gefrem opfordrede til ulovlig
påstigning. Togkontrollørerne
så næppe med blide øjne på den-
ne sport, men de nøjedes som
oftest med at beordre ungerne til
at stige af ved næste station, det
var før bødernes tid, men under-
tiden var der kontant afregning
med en lussing for sådanne for-
seelser.

Mange Vangedebørn blev ef-
ter 2. Verdenskrig sendt på eks-
pedition langs banen for at san-
ke kul til de evigt sultne kakkel-
ovne. Banens stigning fra Van-
gede til Buddinge gjorde, at
damptogene fik en ekstra spand
kul på denne strækning, og så
skete det, at fyrbøderen tabte
nogle af de sorte klumper ud på
skinnerne til glæde for de små
frysende hjem.

Slangerupbanen/Hareskovba-
nen var i mange år hovedstadens
udflugtsbane for især Nørrebro-
ere. Banen førte ud til Haresko-
vene, til de smukke søer og til
vintersportsglæder, dengang
der var sne om vinteren, men
mange mennesker oplevede på
turen, at det var muligt at bo me-
re grønt end på broerne, så fra

1930-erne kom der gang i til-
flytningen til blandt andet Kil-
debakkeområdet.
Kildebakke bliver en “rigtig”
station
I 1959 byggede de to kommuner
i fællesskab en fodgængertun-
nel, på østsiden bærer portalen
årstallet 1960, mens vestsiden
må være renoveret senere, da
tunnelen her bærer årstallet
1963. DSB arbejde sindigt vide-
re med opgradering af banen
med dobbeltspor og elmaster,
men det gik langsomt. I 1964
var den nye og nuværende stati-
on færdig, men i de næste 13 år
fungerede blot det ene spor, ind-
til S-toget kom, og stationen
blev taget i brug til det, den var
designet til. Den nye stationski-
osk i opgangen til perronen fik
ingen lang levetid. Senere er der
installeret elevator fra perron-
tunnel til perron ligesom på alle
andre S-stationer.
Udviklingen i området
Fra at have været et tyndt befol-
ket landbrugsområde ændredes
det via gartneridrift til et beboel-
sesområde, der havde et stigen-
de behov for offentlig transport.
Her kommer Kildebakke trin-
bræt som i takt med udviklingen
ændrer sig til S-station, som vi
kender i dag. Standsningsstedet
kom så sent, at der ikke opstod
behov for butikker, dels var der
et relativt tyndt befolket opland

og dels var butiksdøden begyndt
på grund af småsupermarkeder,
og derfor ligger Kildebakke sta-
tion lidt afsides, her ligner den
de tilsvarende standsningssteder
Dyssegård og Stengården. Mens
Vangede fik en slags stations-
præg kom der en anden type af
butikker omkring Kildebakke
station. På Gentoftesiden byg-
gede man en enkelt butik, der
eksisterede i mange år senest
som en Netto, men huset er nu
tilskoddet. På Gladsaxesiden
opstod et mindre butikstorv for
de omkringliggende boligblok-
ke. Oprindeligt var der et alsi-
digt butiksliv med slagter, bager
og købmand, men af de oprinde-
lige butikker er nu blot ismejeri-
et tilbage, de øvrige butikker har
fundet anden anvendelse som
grillbar, grønt og liberale er-
hverv.
Ombygningen i 2008
De mange års intense toggang
har slidt på skinner og køretråd,
så i sommeren 2008 er hele ba-
nens teknik blevet fornyet. Tog-
gangen har været aflyst hele
sommeren og afløst af S-busser,
så man kunne arbejde i døgn-

drift med fornyelsen. Her er det
blevet tydeligt, hvor vigtig S-ba-
nen er for området.

Kilder:
P. Thomassen:
Kjøbenhavn-Slangerupbanen
1980 og Slangerupbanen-Hare-
skovbanen 1981.
Gladsaxebogen I, II og III.
www.gladsaxe.dk/files/filer/do
kumenter/byraad%20og%20ko
mmune/byarkiv/slangerupbane
n_ny.pdf
Vangede Avis nr. 28 side 8-9

Hareskovbanen som S-bane. Bemærk omlæg-
ningen fra København L/Nørrebro til Rypar-
ken og Svanemøllen. Illustration Ib Withen

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

Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

TINNA MIA

Åbent tir-fre 10-17.30

I 1977 indviede man S-banen med en publikation, der sammenligner den
gamle privatbane med den nye stømlinede bane.

Kildebakke Station i 2008 efter
sporombygningen set fra øst.

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



Nummer 56 · september 2008

14

Somersby

29,- kr.

30,- kr.

Jacobsen
Fadøl

Café La Vie
Vangede Bygade 45

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

Barndomserindringer fra Kildebakkehuse
Af Bente Olsen, Vangede borger.
Den 1. april 1948 flyttede jeg
sammen med mine forældre og
mine fire søskende ind i Mose-
lukket 8.

Vi kom fra en 2-værelses lej-
lighed på Ellebækvej, så det at
flytte til et nyt rækkehus med 4
værelser i Kildebakkehuse, ja

det var jo næsten som at komme
til at bo i et palads.

Desuden havde vi jo nu også
fået en lille have.

Omkring os var der også luft
og plads til de mange børn, som
efterhånden kom til i de andre
huse.

Kildebakkehuse består af 70
boliger. Jeg husker ikke, hvad
det nøjagtige antal børn var, men
jeg tror, at der var flere end 200.

Omkring os var der masser af
plads. Vi boede lige på grænsen
til Gladsaxe Kommune kun ad-
skilt af et trådhegn. Dette hegn
var dog for det meste lagt ned,
for her hvor Stationsparken og
Kildeparken i dag ligger, ja der
var marker, som var en mægtig
tumleplads for de mange børn,
og hver gang hegnet blev sat, ja
så gik der ikke lang tid, før det
igen var trådt ned af de mange
unger, der skulle over at lege på
marken.

Landbrug
Markerne her tilhørte Vadgår-
den, som lå ved Buddingevej,
den var ejet af bonden Valde.
Ham fik vi lov til at hjælpe med
at samle korn o.l. Vi kunne også
være heldige at komme med på
turen til Gladsaxe Mejeri for at
aflevere mælken.

Som sagt var det en mægtig le-
geplads, markerne nåede næ-
sten til Søborg, kun adskilt at
“Slangerupbanen”.

Slangerupbanen
Dengang kørte der bare 1 tog i
timen, så også her var der plads
til leg. En yndet sport var at læg-
ge mønter på sporet for så at se
en 1-øre forvandlet til en stor
mønt, når toget var passeret.

Der kørtes dengang med
damplokomotiver, hvilket med-
førte hyppige brande på bane-
skråningerne, det var også et

indslag, som kunne trække alle
kvarterets unger til.

Leg og fest
Altid var her børn at lege med,
alle mødre var hjemme, så når
skolen var slut, var det aldrig
svært at finde legekammerater.

Om sommeren foregik legen
på Valdes marker. Om vinteren,
(hvor der næsten altid var sne)
havde vi en mægtig kælkebakke
på marken for enden af Kilde-
bakkehuse. Det er den nuværen-
de vej Sognegrænsen. Her kun-
ne vi med god fart på nå næsten
ned på Ericavej.

På Mosegårdsvej, modsat Kil-
debakkehuse, ligger og lå de gu-
le rækkehuse. Her var børnene
vist ikke helt tilfredse med, at vi
kom. Det kunne i starten medfø-
re nogle kampe mellem kvarte-
rets drenge, men det endte dog
med, at vi blev venner med dem.

I beboerforeningen i Kilde-
bakkehuse blev der også gjort
noget for børnene. Vi havde år-
ligt både fastelavnsfest og jule-
fest.

Til fastelavn mødtes vi på
pladsen udklædte og gik så i
samlet flok til Vangede Kro,
hvor der var tøndeslagning og
film. Og godteposer. Jeg hu-
sker, at vi fik bolcher fra Bol-
che-Hansen. En fabrikant som
boede i egen villa længere oppe
på Mosegårdsvej. De blev leve-
ret i en høj dåse, og så fordelt i
poserne. Nu var ejerne vist nok
lidt “finere” end os andre. Jeg
husker, at Bolche-Hansens dat-
ter Inge, hvis man ellers var in-
de i varmen, inviterede os tøser

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

Recepthentetider
Mandag-fredag recepter afleveret før kl. 11.30

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

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

kl. 9-21 hele ugen

tlf. 39 90 25 25

Leverer frisk frugt og
grønt

Kontakt mig for en aftale
til institutioner

Vangedes lille
Grønttorv

Kvalitet til
vangedeborgerne

Vangede Bygade 88

Præmieoverrækkelse på Kildebakken 1955
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ind for at se fjernsyn. Det var jo
først i halvtredserne, så det, vi
så, var et mægtigt skab med et
meget lille glas, men der var al-
drig noget billede.

Også julefesten var en dejlig
oplevelse. Den foregik også på
Vangede Kro med juletræ og
godteposer.

Sankt Hans
En ting som nok også står stærkt
i manges erindring var Sankt
Hans-festerne. Her blev lege-
pladsen lavet om til bal. Her
blev hængt kulørte lamper op,
og så var der musik og dans. Bå-
let blev tændt på marken, hvor vi
kælkede om vinteren.

Jobs og penge
Som tiden gik, skulle vi til at tje-
ne lommepenge. De kom jo ikke
bare fra forældrene. Drengene
fik som regel en budplads hos
en af de handlende, og pigerne
kunne tjene en skilling ved at
passe småbørn.

I den store ejendom på hjørnet
af Fennevangen og Mosegårds-
vej havde vi dengang butikker.
Her lå et ismejeri, en grønt-
handler, slagter, skomager, to-
bakshandler og Tatol.

Det var nok her, de fleste af
vores lommepenge endte.

Hos tobakshandler Frørup
kunne vi købe cigaretter i “løs
vægt”, og dengang var der man-
ge af os, der startede med at ry-

ge. Hos Fru Tatol kunne vi også
få en hel del. For en billig penge
kunne vi købe knækkede kiks,
en god ting for altid sultne børn,
og “bolche-snuller”, det var re-
sterne, som var tilbage i bun-
den, når de hele bolcher var
solgt.

Speedway
På den tid var vi også mange,
der var optaget af speed-way.
Der blev kørt løb på søndage på
Gentofte og Gladsaxe Stadion.

Her i huset var vi så heldige, at
vores far kendte en kontrollør
på Gentofte Stadion, så her fik
vi lov til at smutte gratis ind.

Skulle vi på Gladsaxe Stadion,
ja så måtte vi på en eller anden
måde få skrabet sammen til en-
treen.

Ofte kunne vi også samle en
hel flok, der kørte på cykel til
Roskilde Ring eller Selskov-ba-
nen ved Hillerød for at se mo-
torløb. Da har vi nok været kon-
firmeret, cyklen var ofte gaven
fra forældrene og for mange den
første nye cykel.

Drengene her var jo ikke gam-
le nok til at køre motoriseret, så
det blev til cykel-speed-way. På
marken ned ved Kildebakke
Station blev der “lavet” en bane,
og her kom alle, når der var løb.
Det foregik med ærlig konkur-
rence og præmier. Drengene
kørte alt, hvad de kunne, og pi-
gerne så fornøjet til.

Minderne har man da lov at ha’
Nu er jeg så tilbage i Kildebak-
kehuse. For 4 år siden arvede jeg
lejemålet efter mine forældre.
Også nogle af de “gamle dren-
ge” er tilbage så der bliver fri-
sket op på fortællingerne, hvad
de ikke bliver ringere af.

Og her er stadig dejligt at bo.

25 m med selvstændig indgang
Meget lyst lokale udlejes, kr. 2.500,- + moms
Henvendelse til Niels Madsen Tlf. 39 65 79 80

2

Kontor/lagerlokaleKontor/lagerlokale

25 m med selvstændig indgang
Meget lyst lokale udlejes, kr. 2.500,- + moms
Henvendelse til Niels Madsen Tlf. 39 65 79 80

2

Vild med dans

BØRNEDANS-fra 3 år

Dans for ungdom/voksne

HIP HOP

DISCO - JAZZ

AEROBIC

Ring efter program

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

www.wiethdans.dk

Kom på et
vore mange hold

af

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

På Kildebakken d. 28. juli 1956

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
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Nu
kommer
efterårs-

varerne!

Kom og se nyhederne
fra Cream, Intown
og Signature, og et
nyt mærke – “Drys”,
som er et søster-
mærke til det
populære Repeat.

En af efterårets
store farver
er lilla. Stilen
er romantisk
og feminin i
løse tunikaer og
kjoler – rigtig
flot med leggins
eller russerbukser
under.

På gensyn
i Sweetie!

Husk vi også har

RenseriindleveringBente og Bente

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

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

mode

Efterårets
“musthave”
er tørklæder
med fx.
mønster og
fryns til at
fuldende
looket.

Fra Gentofte lige nu

Løse hunde og efterladenskaber
Hunde er velkomne i de grøn-
ne områder, når de føres i
snor.

Desværre er der et stigende
problem med løsgående hun-
de i de grønne områder, og det
kan skabe utryghed.

Mange steder benytter hun-
deejerne kommunens
græsarealer til hundeluftning.
Desværre medfører dette til
tider, at boldspil og andet op-
hold bliver ødelagt, fordi hun-
denes efterladenskaber ikke

altid fjernes. Af hygiejniske
grunde er det derfor vigtigt, at
hundeejerne altid fjerner ef-
terladenskaber.

Modsat i kommunens grøn-
ne områder er løse hunde vel-
komne i Bernstorffsparken og
Charlottenlund Skov, der beg-
ge ejes af Slots- og Ejen-
domsstyrelsen. Her må hun-
dene løbe frit omkring – na-
turligvis under forudsætning
af, at ejeren har kontrol over
sin hund.

Apoteket informerer
... om stik/bid fra insekter og flåter
Bier og hvepse (gedehamse)
stikker kun, hvis de føler sig tru-
ede. Andre insekter som myg,
bremser og mitter bider deres
ofre for at suge blod. Ved biddet
kommer der gift/spyt i såret. De
bider, blot man er i nærheden,
når de er sultne.
Insektbid kan være meget ube-
hagelige, men er sjældent farlige.
De kan give kløende eller smerte-
fulde røde hævelser, der kan hol-
de sig nogle dage. Det er ubeha-
geligt, men ikke farlig. Hos nogle
bliver hævelsen meget stor og
mere langvarig, fordi de er meget
sarte eller man bliver stukket et
uheldigt sted.

Hvis brodden sidder tilbage,
fjernes den ved at skrabe med
en negl, kreditkort eller kniv-
blad. Tryk ikke brodden ud, da
det blot presser giften yderlige-
re ind i huden. Herefter kan man
suge giften ud, med en giftsu-
ger, som kan købes på apoteket.
En giftsuger er nærmest en om-
vendt sprøjte. Vask stikket med
sæbe og vand. Rindende koldt
vand eller isterninger i en klud
nedsætter hudens optagelse af
giftstofferne og kulde hæmmer
hævelse. Du kan evt. bruge en
antihistamin creme eller et lo-
kalbedøvende middel. I svære
tilfælde kan det være nødven-
digt at anvende antihistamin
kapsler.

Du skal søge læge, hvis du bli-
ver stukket i munden, luftrøret
eller på halsen, fordi hævelsen
omkring insektstikket/biddet

kan give kvælning. Hvis du bli-
ver utilpas, får vejrtræknings-
problemer, opkastning, besvi-
melse eller kramper skal du
straks tilses af en læge.
Flåten er en mide i familie med
edderkopperne. Flåten sidder
som regel i skyggefuld beplant-
ning et lille stykke over jorden,
og de griber fat i den nye vært i
forbifarten. Når de har fundet et
stykke bart hud, borer de mund-
delene godt ind og ned i en blod-
åre. Samtidig med biddet over-
fører de stoffer, der forhindrer
blodet i at størkne. Der går ca.
24 timer, inden flåten begynder
at overfører eventuelle bakterier.
Undersøg omhyggeligt alle,
som har været med på tur. Fin-
der du en flåt, vil du opdage, at
den sidder godt fast, hele huden
løfter sig når du hiver i den.
Brug en speciel pincet (som kan
købes på apoteket). Vask bidste-
det med sæbe og vand. I Dan-
mark regner man med nogle tu-
sinde infektioner om året, og af
dem får ca. 150 euroborreliose
som effektivt kan behandles
med antibiotika. Hududslettet er
ringformet evt. med en kraftige-
re rødmen i yderkanten, mens
ringen bliver større. Du bør kon-
takte lægen, hvis du får influen-
zalignende symptomer eller ud-
slæt. Husk! Der kan gå fra få da-
ge til 4 måneder efter biddet, før
hududslættet viser sig.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Kontorstole
Computerborde
Hæve-sænkeborde
Skriveborde
Reoler
Arkivskabe
Skranker
Lamper
Design-møbler
Møde / kantineborde
Sofaborde
og meget mere

Nyt
eller

brugt

www.kontorlageret.dk
Alt i kontormøbler

både til det
professionelle

kontor og til
hjemmekontoret

Tjek vores
brugt udvalg,
før du køber

et billigt tilbud
af dårlig kvalitet

Nybrovej 87 · 2820 Gentofte
Man. - Fre. 9-17:30 Lør. lukket

tlf. 39 65 55 56tlf. 39 65 55 56
Åbningstider: mandag-fredag 13.00-17.00Åbningstider: mandag-fredag 13.00-17.00

Vangede Lædervarer
&Salg Reparation af tasker og kufferter

Vangede Lædervarer
&Salg Reparation af tasker og kufferter

Cykelservice, lapning, dæk og slanger

NB: Vangede Lædervarer
flytter pr. 1. september 2008 til
Fuglegårdsvænget 91, kld. · 2820 Gentofte (værkstedet)

NB: Vangede Lædervarer
flytter pr. 1. september 2008 til
Fuglegårdsvænget 91, kld. · 2820 Gentofte (værkstedet)

Ferielukket 2/9 til 17/9

begge dage incl.
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KINO KLUBBEN i Gentofte Kino
starter sin 2. sæson

Med udgangspunkt i, at der er så
mange gode nye film i Gentofte
Kino, og det kan være svært at få
taget sig sammen til at få dem al-
le at se, opfandt vi – ansporet af
filmentusiaster blandt publikum
– sidste år KINO KLUBBEN.

8 arrangementer på faste må-
nedsdage i perioden septem-
ber–april med film, foredrag,
mad fra slagter Broe samt vin
eller øl. Publikum vælger selv,
hvor de vil sidde, og vi reserve-
rer disse pladser hver gang, li-
gesom der også er reserveret
plads i caféen.

Sidste år tilbød vi kun 1. tirs-
dag i hver måned, men da vi let
kunne have solgt dobbelt så
mange billetter, har vi i år udvid-
et med såvel en ekstra dag samt 3
ekstra borde. I år tilbyder vi der-
for også 1. onsdag i hver måned.
Her vil vi drage omsorg for, at
alle får en række skønne og ån-
deligt berigende filmoplevelser
med hyggeligt samvær i den lo-
kale biograf. Der er kun mulig-
hed for 50 spisende gæster og 10
gæster uden mad pr. gang!

Udover selve filmen vil der
hver gang inden den pågælden-
de film være et lille foredrag om
aftenens film, dens instruktør
og skuespillere, således at ople-
velsen bliver endnu større. Det
er altid filmen til 2. aftenfore-
stilling, der danner det visuelle
udgangspunkt, og selvom tids-
punktet varierer mødes vi ca. kl.
18.30 til spisning.

Ordningen fungerer således at
man på forhånd tegner sig for 8
forestillinger alle den første
tirsdag eller onsdag i hver må-
ned. Filmene vil i forvejen være
på repertoiret, og de vil ganske
som Gentofte Kinos sædvanlige
film, blive valgt blandt de kvali-
tetsmæssigt bedste på marke-
det. Arrangementerne finder
sted i månederne: september,
oktober, november, december
januar, februar, marts og april.

Via vort snart mangeårige
samarbejde med slagter Broe
tilbyder vi også mulighed for
at nyde dejlig og lækker mad
fra et af byens bedste køk-
kener inden filmen. Man

vælger dog selv, om man ønsker
at deltage med eller uden slagter
Broes lækkerier, så længe bil-
letter til begge kategorier haves.

Med mad, en øl eller et glas
vin, foredrag samt billet kr.
1.300,- inkl. moms for samtlige
forestillinger.

Uden mad, men med en øl eller
et glas vin, foredrag samt billet
er prisen kr. 720,- inkl. moms
for samtlige forestillinger.

KINO KORT til den foretruk-
ne dag kan købes hver dag i bio-
grafens åbningstid i Gentofte
Kinos billetkontor, så længe bil-
letter haves.

Skulle man ved et arrange-
ment være forhindret i at delta-
ge, kan et familiemedlem eller
en ven naturligvis benytte kortet
i stedet for.

Vi håber, at dette tilbud vil gi-
ve mange skønne og berigende
oplevelser til et filmengageret

publikum.

Støt din
lokale
grønt-
handler
Det har været en usædvan-
lig stille sommer for vores
lokale grønthandler på Van-
gede Bygade. Og nu er bu-
tikken ved at dreje nøglen
om. Det vil være særdeles
trist, hvis vi skal miste en af
vores allersidste lokale spe-
cialbutikker.

Derfor håber vi, at alle
Vangede-borgere vil være
med til at støtte butikken, så
vi også dette år vil kunne få
frisk kvalitetsfrugt – og
grønt.

Du kan gøre en forskel,
hvis du bare én gang om
ugen køber frugt og grønt
hos Rahim – og være med
til at forhindre, at Vangede
ender som endnu en af de
mange københavnske for-
stæder uden liv og butikker.

Vi ses forhåbentlig hos
vores lokale grønthandler.

Med venlig hilsen,
En kreds af Vangede-borgere

F i lm  kan  s e s  i  d i n  l oka l e  b i og 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.

Wanted Once Anja og Viktor i medgang og modgang
Arn 2 Rejsen til Saturn Gensyn med Brideshead

Far til fire på hjemmebane Disco ormene
Frygtelig lykkelig James Bond – Quantum of solace

H H

H H

H

H

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

Der er lige så
meget godt at
sige om en slet
person som dår-
ligt om en god.

Leonardo da Vinci
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Danskerne er vilde med betalingskort
- MasterCard og American
Express du’r både til gule-
rødder, Gucci og Græken-
land
Aldrig før har så mange danske-
re haft så mange forskellige be-
talingskort i pengepungen.
Knap 4 millioner danskere har

Visa/Dankort eller dankort.
Danskere der har MasterCard
har nu rundet 1 million. Antallet
af internationale kort er fem-
doblet, så der i dag ligger mere
end 1,7 millioner MasterCard
og Visa/Electron i danskernes
pengepunge.
- Vi rejser mere. Vi køber
mere
og derfor har vi også brug for
forskellige betalingsmidler. Så
af praktiske årsager og især for
at spare tid har vi ganske enkelt
brug for betalingskortene. Det
moderne, urbane menneske har
ikke tid til at gå i banken og hæ-
ve kontanter til rejsen.

Vores velfærdsnation er kom-
met i spil for ikke at tale om ef-
terlønnerne, der også rejser en
del. Vi kræver valuta for penge-
ne og frem for alt løsninger, der
er nemme, tilgængelige og flek-
sible. Og du kan komme ud for,
at en forretning eller et hotel ik-
ke accepterer et af dine kort, og

så er det jo godt med et alterna-
tiv.

Også hos Danske Bank, der
formidler American Express, er
efterspørgslen støt stigende. I
forsommeren slog SuperBrug-
sen, Irma, Kvickly, SuperBest
m.fl. dørene op for brug af Ma-
sterCard og American Express,
så du kan købe mælk, gulerød-
der og andre dagligvarer, men
f.eks. først betale op til seks
uger senere.

- En ting er, at vi i Danske
Bank har produkter, hvor der
automatisk følger et eller flere
kreditkort med. Noget andet er,
at vi kan fornemme, at Ameri-
can Express er et kendt produkt
i folks bevidsthed. Samtidig er
det et godt alternativ til Vi-
sa/Dankort. Når man rejser, skal
man dog huske på, at man kun
kan hæve op til 2.000 kroner om
dagen på sit Visa/Dankort, siger
Henrik Hagstrøm fra Danske
Bank i Vangede Afdeling.

Han understreger, at en del af
den stigende cirkulation af kre-
ditkort er naturlig i og med, at vi
forbruger mere.

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80www.vangede.dk

Kultur fra
Vangede

Kalender fra
Vangede

Mennesker fra
Vangede
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Vi har alt udstyr til den
aktive sportsfamilie

... plus mange gode tilbud

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

s

Badminton, håndbold, fodbold

500,-

400,-

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

Din lokale

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

Sportsforretning

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

Geisler og Rønne Tlf. 39 42 99 90
mandag & torsdag 10.00-17.00
tirsdag 11.00-17.00
onsdag efter aftale
fredag 10.00-16.00
lørdag lukket
søndag efter aftale

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

Ny Zi Yang Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00

Pariser Salonen Tlf. 39 65 34 76
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-18.00
lørdag 8.00-13.00

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

Super Brugsen Tlf. 39 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 medlemmer af
Vangede Bycentrum. Medlemsbuti-
kkerne kan du kende på, at de har
dette mærke siddende i deres ruder.

Comet
Rens

Comet
Rens

10 skjorter

kr. 200,-

kr. 250,-
Duge

kr. 35,-
Vask og rul
kr. 70,-

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

vasket og strøget

Enkelt dyne og hovedpude

– vask og rul
pr. løbende meter

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


