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Landsbysammenhold
Her i Vangede er vi noget særligt,
for vi er nemlig gode til at samles
om arrangementer og hygge os
med hinanden. Kigger jeg i min
billedsamling, er den fyldt med
glade mennesker, der er sammen i
Vangede. Først på året samles man
omkring tøndeslagning og det er
ikke kun for børn, for i Vangede
har vi også en tønde til de voksne.
Vi samles igen til DUI’s børnehjælpsdage og Vangedes festdage
i juni. Sommeren bydes velkommen med Sankt Hans bål i Nymosen og efter sommerferien har vi et
par dage med loppemarked.
Julen indledes i Vangede med
kirkens julebasar i begyndelsen
af november, og den sidste fredag
i november samles vi til juletræstænding foran Brugsen. Inden
jul tager vi alle sammen den store
tur rundt i Vangede – på årets julevandring.
Hvorfor mon der er så mange i
Vangede, der deltager i disse arrangementer? Jeg tror det er fordi
vi alle føler, at vi på denne måde
har et sammenhold her i Vangede.
Et sammenhold som gør os til noget særligt.
Opfordring til mere sammenhold
Der er hård konkurrence mellem
butikkerne her i Vangede og indkøbsmulighederne i diverse centre. Mange af Jer er nok nødt til at
gøre en del af Jeres julegaveindkøb uden for Vangede, men lad os
her ved årets slutning vise, at vi
står sammen om vores landsby og
bruge flest mulige af vores indkøbskroner i vores egen bydel.
Med tre supermarkeder, en lang
række specialbutikker og Ikea lige om hjørnet dækker Vangedes
butikker stort set familiens indkøbsbehov så der er gode muligheder for at få klaret mange af
julegaverne.
Trænger I til at kræse for Jer
selv, er der fin mulighed for restaurantbesøg i kinerserrestauranten eller i Ikeas cafeteria og
skal det gå lidt hurtigere byder
Vangede også på flere grill og
pizzariaer.
I kan også forkæle Jer selv med
et besøg hos en af Vangedes mange frisører og selv en gang
kropsmassage kan man få i Vangede.
Husk også at julegaven kan være et gavekort fra en af Vangedes
mange butikker.
I ønskes alle en god jul
og et godt nytår
Allan Andersen

Jul, jul, jul, jul

Juletræstænding
28. nov.

Julevandring
20. dec.

Læs denne gang om
Mosegårdsskolen · Charlotteklubben
Folketællingen i 1787
Skolehistorie på Film
og meget mere

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
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Nyt fra Vangede
Parisersalonen

Til nytår har Anne Lise Bronke
valgt at gå på efterløn efter næsten 40 år i Parisersalonen heraf
de 33 ½ år som selvstændig.
“Det har været dejlige år som
jeg vil se tilbage på med stor glæde, og jeg er sikker på, at det kun
er i vores område, at man har så
dejlige kunder, som det har været
en fornøjelse at betjene. Der har
vist ikke været mange dage, hvor
jeg ikke har gået glad på arbejde.
Tak for alle årene.”
Nu overlades salonen og de
dejlige kunder til Güner Koca,
som er 31 år, gift med Martin
Andersen og har lille Laura,
som snart er 2 år. Flere vil nok
huske Güner fra hendes tid i
Fakta for nogle år siden, hvor
hun var et dejligt lyspunkt, når
man var ude at handle.
Anne Lise håber, at alle vil tage godt imod Güner.
Anne Lises sidste dag på job er
den 27. december og de holder
fælles reception mandag 29.
december kl. 15-17.30.
Dialogbænk
Bænke i bygaden skal fremme
den kulturelle dialog.
Torsdag den 6. november afslørede en flok glade børn tre
dekorerede bænke på “Juletræspladsen” ved Super Brugsen på Vangede Bygade.

Det er de ældste børn fra Børnehaven Vangede Asyl og Børnehuset Egegården, der har dekoreret 3 bænke i samarbejde
med årets gentoftekunstner
2007 Tine Jakobsen.
Idéen er, at de farvestrålende
bænke skal give børn og voksne
lyst til at stoppe op og tage et
hvil og en snak med hinanden
på bænkene.
“Dialogbænk” er et initiativ fra
Dansk Flygtningehjælp og Integrationsrådet i Gentofte Kommune. Målet er at skabe gensidig respekt og bygge bro mellem mennesker med forskellig
kulturel baggrund. År 2008 er
det europæiske år for interkulturel dialog.

mune, og det er helt klart én af
grundene til, at jeg er utrolig
glad for at være, hvor jeg nu er.”
En salon mindre
– en frisør mere

Vangede – et godt sted at bo
Danbolig har nu udvidet med
endnu en forretning. Forretningen er den fjerde i rækken af
DanBolig-butikker i Gentofte
Kommune og har adresse i Gentoftegade 49. Den nye forretning har samtidig betydet en omrokering i medarbejderstaben.
Den nye daglige leder af DanBolig Vangede-Dyssegård, på
hjørnet af Brogårdsvej og Vangedevej, hedder Tyge Hellberg.
Han er nu ikke ny i den forstand,
idet han har været med helt fra
åbningen af butikken i DanBolig-regi. Han har en baggrund
som statsautoriseret ejendoms-

Fejl i Vangede Avis
Vi har i de to sidste udgaver haft en fejl i Vangede Bycentrums
medlemsliste. Vi har haft Geisler & Rønne stående som Realmægler – dette beklager vi meget.
Geisler & Rønnes samarbejde med Realmæglerne ophørte omkring årsskiftet og de er nu en selvstændig kæde med 3 butikker.
Vi beklager vores fejl overfor Geisler & Rønne og overfor Realmæglerne.

Med beklagelse
Allan Andersen, Vangede Avis
Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49,
2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk. Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages
forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af
evt. trykfejl.
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Hans Kurt Nielsen
Hans Kurt døde fredag den 17. oktober i
forbindelse et besøg på genbrugsstationen,
han fik et ildebefindende og døde kort efter. Hans Kurt har været medlem af D.U.I.
Leg & Virke Vangede afdeling siden han
var 13 år og var vores daglige leder for flere
generationer af vores medlemmer. Hans
hjerte bankede som I ved for D.U.I. i Vangede og socialt arbejde i lokalområdet,
hvor medmennesker, der trængte til en
hånd, unge som ældre, fik glæde af Hans Kurts aktivitet og naturlige venlighed. Hans Kurt blev 66 år.
Hans Kurt blev bisat den 23. oktober fra Dyssegårdskirken.
På foreningens vegne
Leif Erritsø Nielsen

mægler og valuar ligesom han
også er civiløkonom.
Lige fra begyndelsen har Tyge
Hellberg været utrolig begejstret for området – og det i en
sådan grad, at han for et par år
siden flyttede hertil – for som
han siger: “Her må mine børn
godt vokse op”.
Tyge Hellberg fremhæver de
gode forhold for børn, dejlige
naturoplevelser, gode indkøbsmuligheder og nærheden
til København som væsentlige
årsager til, at Vangede i dag er et
utroligt attraktivt sted at bo.
“Mange børnefamilier vil gerne
bo tæt på byen, men med rolige
og ordentlige omgivelser for
børnene – her er Vangede et rigtig godt valg”.
Tyge Hellberg glæder sig
meget over at have overtaget
rorpinden, men glæder sig
samtidig også over det nære
samarbejde med de øvrige DanBolig-butikker. “Alle vores
butikker har samme ejerkreds –
så lidt populært kan man sige,
at man får fire butikker i stedet
for én – det gør, at vi efter min
mening har det stærkeste
salgskoncept i Gentofte Kom-

Anne i Salon Mango går den 31.
dec. på barsel og lukker i den
forbindelse salonen. Når Anne
til efteråret 2009 kommer
tilbage bliver det i samarbejde
med TinnaMia i salonen på
Vangede Bygade 92.
Allerede nu er der blevet flere i
salonen, da Tinna Mia har ansat
Catharina Pedersen som ekstra
frisør. Catharina har den fireårige frisøruddannelse og bor i
Helsingør.
Udbringning af rensetøj
Comet Rens tilbyder nu også at
hente og bringe dit vaske-, rulleog rensetøj. Gebyret afhænger
af mængden. Ring og få et tilbud.

kan du få omtale af boBoliger i Vangede Her
liger i Vangede, evt et link
WWW.vangede.dk under Køb og Salg

til den ejendomsmægler,
der har din bolig til salg.

Jul iVangede
Fredag 28. november
kl. 16.30

Juletræstænding

Vi mødes foran SuperBrugsen, hvor vi sammen med Bakkegårdsskolens kor synger
nogle af julens sange. Jacob Rønnow vil i fællesskab med de fremmødte tænde
juletræet og frembringe den rette julestemning.
Der vil være godter til børnene og kaffe til de voksne.
Kaffen sponsoreret af Brugsen og serveret af Charlotteklubben.

Lørdag 20. december kl. 12 - 14*

Julevandring

Turen rund i Vangede tager ca. 1-1½ time. Vi starter ved
Charlotteklubben og skal stemple hos Sweetie, Spejderne ved
Kirken, i GVI tager vi et hvil og får varmen med Gløgg og
æbleskiver, DUI’s hytte, hvor vi får kaffe, Idé-huset og
Diligencen. Herefter skal vi bare i mål foran SuperBrugsen.
Turen afsluttes senest kl. 14 med at lægge stempelkortet i
kassen ved SuperBrugsen.
Ruten fremgår af Vandrekortet, udover Bygaden og Dan Turèlls
Plads kommer vi igennem den naturskønne Nymose.
Tag hele famillien med og gør turen til familiens tradition. Man
behøver ikke at bo i Vangede for at deltage.

a!

tr
Eks

Vandrekort koster kr. 30,- pr. stk. og
købes i forvejen i medlemsbutikkerne.
Hovedpræmier: 2 x familietur i Tivoli
4 stk. årskort til Tivoli
Mange gavekort som præmier
– fra 100,- til 500,- og 2 juletræer

Vangede Julepostkort
Så er spændingen udløst, og vi har udvalgt vinderne
af Vangedes Bycentrums postkortkonkurrence. Det
er flotte forslag der er kommet ind. Mange med helt
klare signaler om noget fra Vangede.
Julepostkortene vil blive solgt i Vangede Bycentrums
medlemsbutikker og overskuddet vil blive anvendt til
forbedring af julebelysningen i Vangede.
1. præmien gik til: Johanne Guldager Nielsen

2. præmien gik til: Ester Anna Nørregaard-Jensen

Vandrekortet giver adgang til gaver og rabatter, og dermed
mulighed for at tjerne kortets pris hjem igen. Disse specielle
tilbud/gaver gælder kun ved fremvisning af vandrekortet og
kun én gang pr. kort.
Forretningen overstempler tilbuddet, når det er brugt.
Tilbuddene kan kun bruges i dagene fra den 1. dec. til og
med den 19. dec. det kan altså betale sig at købe vandrekort i
god tid.
Vandrekortene sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra den
29. november.

3. præmien gik til
Laura Nielsen

* Vi samles kl. 14:15
... foran SuperBrugsen hvor der trækkes lod blandt de afleverede
vandrekort – Husk legitimation. Lodtrækningen tager ca. 30 min.

Alle børn, der gennemfører ruten, får en godtepose, der
er sponsoreret af Super Brugsen.

Arrangeret af Vangede Bycentrum med hjælp fra DUI, Charlotteklubben, Spejderne ved kirken, GVI og Idéhuset
Nummer 57 · november 2008

4

Minder fra Mosegårdsskolen
Malelærreder i flere størrelser

Fra:

Coloursoft starter kit
m/modeldukke

Galleria acryl sæt
i trækasse

Akvarel malesæt

Atelierstaffeli

FREILEV · FARVE TAPET ISENKRAM
SNOGEGÅRDSVEJ 3
2820 GENTOFTE · 39 65 10 26

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg
Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
Læs mere på www.demantkiropraktik.dk

Når man læser om Mosegårdsskolen på henholdsvis Vangedes
egen hjemmeside, og på Mosegårdsskolens gruppe1), er det
som om, at man er medlem af
noget særligt, især når man er
født i Vangede og har gået på
Mosegårdsskolen i 10 år.
Man bliver også til noget specielt, når man tænker på, at dem
der kan blive medlem af Mosegårdsskolens gruppe for altid vil
være i et antal, der ikke kan øges.
Jeg hedder Mette Svendsen
(elev fra 1964-74), søster til
Erik (elev fra 1963-73) og til
Trine (elev fra 1970-80). Jeg var
lærerbarn, min mor Gudrun
Svendsen var ansat på Mosegårdsskolen før jeg i 1958 blev
født, og hun var blandt dem, der
blev flyttet til Bakkegårdsskolen ved Mosegårdsskolens lukning i 1988.
Jeg er opvokset på Myrtoften,
hvor en anden lærer fra Mosegårdsskolen, H.J. Hansen, også
boede, hans fire børn gik ligeledes på Mosegård.
Hverken min mor eller
sang/spille-Hansen lever længere, og jeg er den af os tre søskende, der arvede mors skolebilleder.
Derfor kan jeg med næsten
100% sikkerhed påstå, at jeg har
et billede, der er ældre end det,
der er vist på nettet Mosegårdsskolens gruppe. Det er fra 1956,
tror jeg.
Min mor var aldrig gift med
spille-Hansen, der var mange,
der troede, at han var min far.
Men min mor og Spille-Hansen,
havde altid samme klasse, min
mor i dansk og HJH i matematik. De stod også hvert år for luciaoptoget. HJH stod for at få
eleverne (incl. mig selv) til at
synge pænt, endda tostemmigt,
hvad jeg aldrig siden har hørt.
Mor syede kjolerne sammen

med luciapigerne, og bruden
havde levende lys på hovedet.
Jeg var for lille til at blive brud,
men jeg mener, at min søster
Trine har et billede af sig selv
med “lys i hår”. HJH havde øgenavnene “Spille-H” og “sang
H”, dels fordi han altid spillede
på flygelet til morgensang, og
dels fordi han havde sangkoret,
som han gik meget op i. Jeg har
nogle af de rigtig populære sange fra koret, bl.a en, som Katja
Kampmann og Lene Olsen sang
til en festaften. (Jeg tror at alle
dem, der hørte det, stadig kan
huske det.)
Jeg har stor glæde af alle de
minder, jeg har arvet fra min
mor. Her er blandt andet alle lærerbilleder fra 1956 til 1991 fra
Mosegårdsskolen og Bakkegårdsskolen samt alle klassebillederne af de klasser, som min
mor har haft. Hertil kommer
klassebilleder fra min egen skoletid. Endvidere har jeg nogle fine lykønskningskort med gamle
billeder af skolen isat til officielt
brug og en fin tegning af skolen
tegnet af Sven Sjøl i 1952.
Derudover har jeg et hæfte lavet af eleverne i 1975 og en dertil hørende sang, lavet i forbindelse med skolens 25 års fødselsdag.
Jeg håber min beretning kan inspirere andre til at skrive på Mosegårdsskolens gruppe, så vi kan få
en stor samling af minder fra en
skole som ikke er skole mere.
F.eks husker jeg tydeligt
“Øre”, og jeg nød virkelig at læse hans indlæg.
Vi er trods alt mange elever og
klasser, der gennem tiden har
gået på Mosegårdsskolen, og vi
kunne måske lægge links ind alt
efter, hvornår vi startede på skolen.
Mette Svendsen

1) http://groups.google.dk/group/mosegardsskolen
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Nyt fra Vangede
Det lykkedes – jeg er eks-ryger!

Selvfølelig er vaner svære at gøre op med, men så snart jeg havde
besluttet mig til at slukke for den
sidste cigaret, var det dejligt at vide, at der er hjælp at hente imod de
svære abstinenssymptomer, og det
virker. Det er utroligt, men sandt.

Anette Grevad
Røgfri på sjette måned.

“Efterlysning”

Da jeg i maj 2008 besluttede, at
NU ville jeg kvitte smøgerne,
tænkte jeg, at der skal hjælp til
denne gang. Jeg kontaktede Joyce
Jensen – Klinik Naturlig’viis, angående det der “computer noget”
(Bioresonansterapi), jeg havde
hørt om. Vi satte en dato, hvor slaget skulle stå. Behandlingen tog
en times tid, bagefter var trangen
væk. Lysten kommer en gang
imellem 2-3 sek., men trangen er
væk. JEG ER IKKE-RYGER.

Loppemarked

Vi er en gruppe m/k’ere i GIK,
unge som ældre, som med glæde
vedligeholder vore kroppe gennem fysiske øvelser under kyndig
vejledning.
Vi efterlyser dig, som sidder for
tit foran TV’et, er blevet lidt for
trind. Det er også et godt tilbud,
hvis du ønsker at udbygge dit sociale netværk.
Vi inviterer dig til en prøvetime
på vort motionshold, som træner
hver torsdag kl. 19-20 i Nymosehavens Gymnastiksal (sal A),
Stolpehøj 148. Medbring gymnastiktøj og hør mere om vore andre

tilbud i såvel vinter som sommersæsonen.

Netsikkerhed
Den 6. oktober fik Ældre hjælper
Ældre i Vangede besøg af videnskabsminister Helge Sander og
borgmester Hans Toft. Helge Sander har igangsat en landsdækkende
kampagne igang for at forbedre alle borgeres sikkerhed mod misbrug af det elektroniske net. Hans
Tofte markerede, at Gentofte
Kommune var blandt de første i
landet, der tog del i kampagnen.
Når det gælder den enkelte borgers
sikkerhed og som i dette tilfælde
specielt de ældre borgeres, gøres
der fra ministeriets side en ekstra
indsats mod misbrug: Dette års
kampagne “netsikker nu!” sætter
focus på aktuelle it-sikkerhedsproblemer, som vi støder på i vores
færden på Internettet, og hvordan
vi kan undgå eller afhjælpe dem.
Et stort antal af de daglige brugere af Ældre hjælper Ældres datastue var mødt op til en god ef-

Hver dag på Vangedes hjemmeside; www.vangede.dk
her kan alt købes og sælges

termiddag med mulighed for at
høre nyt og mulighed for udveksling af idéer og erfaringer.

Gentofte Idræts Klub

Vinterprogram
Børn fra 4-9 år,
hver tirsdag fra 17.00-18.30
Børn fra 9 år,
hver tirsdag fra 18.30-20.00
Voksen m/k motion til musik.
Hver torsdag fra 19.00-20.00

Sted: Nymosehave
dieter.schaebethal@mail.dk

Kom og mød nye venner!

To bliver til tre
Catharina

Anne

Tinna Mia

Anne i Salon Mango går den 31. dec.
på barsel og lukker i den forbindelse
salonen. Når Anne til efteråret 2009
kommer tilbage bliver det i samarbejde med Tinna Mia i salonen på
Vangede Bygade 92.
I anledningen af at Catharina er blevet
ansat, giver Tinna Mia i uge 48 og 49
en gratis id-voks ved hver klipning
(værdi 125,-) eller en hårkur (værdi
180,-)
Anne har restudsalg i salonen på
Mosegårdsvej 1. Restlageret af Salon
Mangos DAVINES-produkter bliver
solgt til halv pris.

Mango
Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 78 91

Mosegårdsvej 1 · Tlf. 39 65 60 64
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Aflæg Charlotteklubben et besøg!
Når juletræet tændes i Vangede
fredag den 28. november, åbner
vi dørene i det julesmykkede
stråtækte hus (Vangede Bygade
55). Kl. 15-18 holder vi julestue,
hvor vi sælger klubbens hobbyprodukter f.eks. strikkede bamser, sokker og smykker. Man kan
desuden købe glögg og æbleskiver.
Vi er i fuld gang med forårsprogrammet, der kommer
17. december. Det indeholder
ture til DR-byen, fænomenet
“sort sol” og sommertur til
Avernakø. Vi rejser til Willingen i nordtyskland til sommer.
Vi har også arrangementer i
Vangede Kirke: Erik Grip,
banko og medlemsmøde.
Denne sæson har været en succes, idet vi nu næsten ikke kan
være flere til gymnastik på Egebjerg om tirsdagen. Biografklubben har haft så stor tilslutning, at vi har nået biografens
maximale kapacitet, 300 pladser, hvis alle møder til en forestilling.
Vi har venteliste til PC undervisningen, men der er plads til
flere faste spillere og substitutter til whist om mandagen. Vi
mangler tre på begynderniveau
(måske lidt øvede) til at spille
bridge om tirsdagen. NB! Der er
ingen undervisning.
Man kan spille skak eller bytte
frimærker om onsdagen. Kom
og få yderligere information på
kontoret. Tlf. 39 68 03 41
Med venlig hilsen
Niels Andersen

Snedkermester
Tom Christiansen

Nyt på Biblioteket
Møde på Dialogbænken
Zara Y Jensen, der er flygtning
fra Iran, fortæller i samtale med
Arne Madsen om kampen mod
uretfærdighed, kampen for at
overleve og kampen for en værdig tilværelse.
Zara er født i Tehran og uddannet i Irans luftvåben som flymekaniker og helikopterpilot. Konflikter i hjemlandet tvang hende
på flugt, og hun endte i Danmark
i 1989. Barske oplevelser og en
sygdomsperiode slog ikke Zara
ud. Hun begyndte at male på silke og på lærred. Himlens blå farve, som hun tidligere så helikopteren lette imod, har en stor rolle
på hendes palet.
Zaras fantasi og snilde kombineret med uddannelsen som flymekaniker førte hende til kunsthåndværket. Silke, sølv og stene
er de foretrukne materialer, der
ihærdigt formes til smukke genstande. Zaras kamp for sig selv
har ført hende til at arbejde for
og sammen med andre, der også
har meget at kæmpe for og imod.
Vangede Bibliotek,
Mandag den 9. februar kl. 19.

Vangede Kirke gjorde det igen
Af Freddy Svitring
Den årlige basar i Vangede Kirke
blev afholdt den 8.-9. november.
Det blev igen i år en festlig oplevelse med mange besøgende.
Basaren startede traditionen
tro med, at basarens “husorkester” The Gordon Pipes and
Drums marcherede gennem bygaden med fuld musik og Triangelsprøjten fra Gentofte Brandvæsens Museum som bagtrop.
Der er ingen tvivl om, at mange
Vangedeborgere både har set og
ikke mindst hørt optoget.
Det var starten på en basar
som oversteg alle forventninger.
Mere end 2000 besøgende oplevede loppetorvet, salgsboderne,
lykkehjulet og mange andre ting
til den årlige basar.
Vangede Kirkes basar kunne
ikke afholdes på det niveau,
som vi har i dag, uden alle de
frivillige medarbejdere. På selve basaren arbejder omkring
150 medarbejdere, og mange af
dem har været i gang det meste
af året med at sy, strikke og
hækle. Desuden var der lavet

Julestue 2008

email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk
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Julecafé med
kaffe og
hjemmebagte
småkager

Salg af
kunsthåndværk

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

syltetøj og marmelade af efterårets frugter.
Der skal derfor lyde en stor tak
til alle frivillige medarbejdere,
men også til alle de besøgende,
som har støttet basaren.
Basaren opnåede en omsætning på over kr. 200.000,00.
Og hvad skal pengene så
bruges til?
Der er ingen tvivl om, at basaren
vil støtte spejderarbejdet ved
kirken. Derudover vil det humanitære arbejde, som mange Vangedeborgere beskæftiger sig
med rundt om i verden også nyde godt af pengene, og ikke
mindst tilbud til Vangedes borgere med foredrag, café-aftener
m.m.
Vi ses igen til næste år.

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

Onsdag 26. nov.
Torsdag 27. nov.
begge dage fra kl. 10-20
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Folketællingen 1787 – Et øjebliksbillede af Vangede
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, historisk medarbejder
Der har været dyrket landbrug domme. Den sidste gang, hvor
og dermed været bønder i Van- Gentofte er optaget i landbrugsgede-området i 1000 år. Nu er statistikken er i 1956, hvor 14 ha
området totalt urbaniseret med var besået med korn, 5 ha med
villaer, rækkehuse og etageejen- rodfrugter og 3 ha brugtes til

Pløjning og såning var de vigtigste forudsætninger for en god høst. Det
var typisk husbonden selv, der med rund hånd spredte den kostbare såsæd. Landbohistoriske billeder, 1978.

Vangedes Gårde, som de lå omkring år 1800 efter at udflytningen fra
landsbyen var fuldført og mange af gårdene var delt i halvgårde.

græs og grøntfoder til kvæg og
heste, herudover var der 14 ha
med gartneriafgrøder, det har
uden tvivl været på en af Vangedegårdene.
Jeg har ved hjælp af Folketællingen fra 1787 forsøgt at puste lidt
liv i det gamle landbosamfund.
Folketællinger
Allerede i oldtiden var der interesse for folketallets størrelse
blandt andet i forbindelse med
soldaterhvervning og fødevaresikkerhed. Man ved, at der i Babylon, Ægypten og Kina fandt
folketællinger sted 2000-3000
år før Kristus. Mest kendt er nok
folketællingen for 2008 år siden, hvor Romerriget lod “Verden skrive i mandtal” jævnfør
Juleevangeliet.
Ved Romerrigets opløsning ophørte egentlige folketællinger og
først fra starten af 1700-tallet og
oplysningstiden, dukker der igen
pålidelige tællinger frem. Vi ved,

at der forekom rigtige folketællinger første gang i Island i 1701,
Sverige i 1748, Danmark i 1769,
USA i 1790 og i 1801 i England
og Frankrig. I Danmark kan man
dog ved kirkebøgernes hjælp følge fødsler, døde og ægteskaber
tilbage til midten af 1600-tallet. I
Danmark blev der senere udført
folketællinger i 1787, 1801, 1834
og derefter hvert femte år frem til
1970, hvor CPR-systemet tog
over.
Folketællingen 1787
Den første grundige folketælling var den i 1787, hvor man i
hele riget skulle udfylde folketællingsskemaer. I praksis var
det de skrivekyndige præster,
der forestod arbejdet. Fra prædikestolen gav præsten ordre til at
alle husstandsoverhoveder skulle møde på præstegården og
meddele præsten oplysninger
om alle husstandens medlemmers navne, køn, alder og ægte-

Ring til områdets
mest sælgende
ejendomsmægler,
og bestil en gratis og uforpligtigende salgsvurdering.
Jeres sikkerhed
for en realistisk
pris og et salg.
Gentofte Tlf. 39 40 80 90
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skabelig status samt deres erhverv.
De enkelte folketællingslister
fra Gjentofte sogn fylder 48 tætbeskrevne sider i en protokol,
der opbevares på Rigsarkivet,
og som er ført med gotisk håndskrift af pastor Høegh. Heldigvis har en 5.-6. klasse fra Tjørnegårdsskolen lavet et projekt,
hvor de ved hjælp af kartotekskort har omskrevet hele folketællingen på en letlæselig måde.
Jeg vil her præsentere dele af
denne folketælling.
Vangede i 1787
Ved en lodtrækning i 1766 foran
Bernstorff hovedgård blev Vangedes bønder vidner til en sceance, der angik dem selv på en
epokegørende måde. De var af
Johan Hartvig Ernst Bernstorffs
nevø Andreas Peter B. og godsforvalteren Torkel Baden blevet

indkaldt til en lodtrækning. Sedler med de enkelte bønders navne blev lagt i én krukke, mens
sedler med de nye gårdes navne
blev lagt i en anden. To bondedrenge trak samtidig en seddel
fra hver krukke, og alt blev noteret ned i en protokolog.
I årene forud havde landmålere opmålt deres bymarker og
takseret jorden efter ydeevne.
Det gamle landbrugssystem
med fællesdrift stod for fald, og
gårdene skulle være selvstændige brug med arveret, udflytning
og dermed sprængning af det
gamle trygge landsbyfællesskab.
Næste dag var bondefamilierne formentlig ude og inspicere
og besigtige de nye parceller,
hvor de var blevet selvejere.
Vangedebønderne forsøgte med
et bønskrift til kongen at forhin-

Folketællingen fra 1787 i originaludgaven, der viser Brogårdsfamilien
med Christen Andersen (37 år), hans kone Ane Larsdatter (33 år), deres
tre børn, fire tjenestefolk og mandens stedmor, den 80-årige Eble Hansdatter. Der ses også dele af Ørnegårdens familie, der var udførligt omtalt i Vangede Avis nr. 54.

Høsten var den travle tid for husbond og daglejere, der med leen mejer
kornet, mens deres koner binder negene op. Der var kun små
hvilepauser, så de unge piger kom ud i marken med tejne og ølbimpel.
Landbohistoriske billeder, 1978.

dre dette nymodens påhit, men
tiden var til reformer. Gårdene
blev i de næste tyve år udflyttede til bymarken. Rundt i landet
skete der i de næste mange år en
lignende udvikling.
I 1787 var næsten alle gårdene
flyttede, blot Ørnegården, Tjørnegården og Nørregården lå
endnu på Bygaden på deres
gamle pladser. På de udflyttede
gårdes tomter rejste der sig efterhånden flere og flere huse.
De personer, der boede sådan,
kaldtes husmænd. En husmand
havde typisk flere bierhverv og
tjente på en gård, når der var
brug for hans arbejdskraft i
spidsbelastningsperioder som
høst og pløjning.
Der var i 1787 ialt 17 udflyttede gårde i Vangedes ejerlav, idet
Baunegården (senere kaldet
Bakkegården nær Baunehøjen),
Hulgården og Munkegården allerede på dette tidlige tidspunkt
var delt i to halvgårde og på
Knæbjerget, hvor der oprindeligt var planlagt fire boelsste-

der, her var de tre udflyttede.
Disse småbrug blev senere samlet til Gammelmosegård.
På folketællingstidspunktet
var der i alt 162 personer på de
21 gårde, mens husmandsfamilierne udgjorde 128 personer
fordelt på 41 husstande, således
at der i alt boede 290 personer i
Vangede på dette tidspunkt.
Vangedes bøndergårde
Typisk bestod gårdens indvånere af en husbond, en husmoder,
deres børn samt et større eller
mindre antal tjenestefolk til
hjælp i mark og i husholdning.
Herudover var der ofte i husholdningen forskellige andre
personer f.eks. aftægtsfolk (typisk mødre), stedbørn og niecer/nevøer. Børnedødeligheden
var stor, så det var almindeligt
med større børneflokke, så man
kunne håbe på, at nogle ville
overleve. På Stolpegården og
Sdr. Hulegård var der blot to
børn, på Brogården og Mosegården tre børn, på Fuglegården og
Sdr. Munkegård fire børn, mens

afé La Vie
CVangede
Bygade 45
2820 Gentofte
(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66
Har altid mange gode
tilbud, fx:

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Stor fadøl
Tuborg Julebryg

39,- kr.

Julefrokost, fødselsdage,
private fester, m.m. kan vi
også finde ud af
Gratis trådløst internet
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I bryggerset er der gang i ølbrygningen med gruekedel, ølfade og
gæringskar. Her oplærte husmoderen de unge piger i de kvindelige
sysler. Arbejdet på en gård var i høj grad et team-work, hvor både mand
og kone var uundværlige. Derfor var det almindeligt, at hvis en
ægtefælle døde, giftede enken/enkemanden sig forholdsvis hurtigt igen.
Landbohistoriske billeder, 1978.

Snogegården, Engsgården, Ndr.
Hulegård og Holmegård havde
fem børn, så toppede Vintapppergården (Nørregården) med
seks børn.
Der var ofte stor aldersforskel
på mand og kone, f. eks. var
Christian Baggesen på Vintappergården 60 år, mens hans hustru Magdalene blot var 40 år,
de havde børnene Christiane 21
år, Johanne 18 år, Sara 17 år,
Bagge 15 år, Ane Elisabeth 7 år
og Helene på blot 3 år. På Tjørnegården boede den barnløse
enkemand Thomas Mangor på
45 år, mens hans hjælpere avlskarlen Peder Andersen og hustru Ingeborg boede på gården
og blev hjulpet af de fire tjenestefolk. Nogle af tjenestefolkene på gårdene var landsoldater
eller afskedigede soldater.
Vangedes husmænd
I denne gruppe ses familier med
langt mindre husstande og ingen
tjenestefolk. Hvor gårdene i

gennemsnit har 2,7 hjemmeboende børn, så er det tilsvarende
tal hos husmændene blot 1,2
barn.
Folketællingen opererer med
forskellige titler, mens det på
gårdene typisk var husbond og
husmoder, så er der en rigdom
af mærkelige titler og i vore øjne ubarmhjertige klassifikationer, der anføres om husmændenes husstande. Det var i samtiden åbenbart helt naturligt at
bruge ord som almisselem,
blind, døv, gammel krøbling,
stum, syg på forstanden, vanfør
og vanvittig om hjemmeboende
slægtninge, der var jo ingen offentlig forsorg på den tid.
Men mange husmandsfamilier
havde også andre erhverv, hvor
de var specialiserede. Folketællingen nævner som husstand
129 skoleholder Caspar Marcussen på 27 år, hans kone Maren Sørensen på 27 år, der tituleres spinderske samt konens

halvbroder Anders Beck på 12
år, som åbenbart boede hos
dem. Der forekommer tyve daglejere, to væversker, en ryttersoldat, seks afskedigede soldater, en skomager, en smed og en
sadelmager.
På grund af Kongevejens placering findes der en gift opsynsmand i Vangede samt to ugifte
bombetjente ved Vangede Bom.
Husstand 161 består af den 66
årige Maren Rasmusdatter, der
tituleres skoleholder, enke og
hospitalslem og hendes søn af
sidste ægteskab, den ugifte 27
årige Christoffer Amstrup, der
tituleres landmåler, det var et
job, som der var god brug for i
samtiden, idet alle Danmarks
landsbyer opmåltes og udskiftedes i disse år kort før stavnsbåndløsningen, men altså efter
Gentoftes udskiftning, der var
landets tidligste.
Følgerne af udskiftningen
Gårdenes udflytning til bymarken medførte en vældig produk-

Før landboreformerne var bønderne fæstere under Bernstorff Gods.
Fæsteafgiften hertil blev udmålt ved høst under opsyn af ridefogeden
med en godsskriver som regnskabsfører, mens de underkuede bønder ser
til. Dette system ophørte efter reformen, hvor bønderne blev selvejere og
dermed mere selvbevidste og selvstændige producenter. Landbohistoriske
billeder, 1978.

Vangede Bygade 41

Juleferie

Vangede afdeling
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 60 18
Fax 39 65 16 59
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Holte afdeling
Tlf. 45 42 05 30
Hellerup afdeling
Tlf. 39 62 36 39
Gentofte afdeling
Tlf. 39 76 00 02

tionsforøgelse, og gårdejerne
blev holdne folk, som det ses af
skønmalerierne, der idealiserer
bondestanden, men der opstod
en ny underklasse ved udskiftningen, idet de besiddelsesløse
husmænd mistede deres gamle
rettigheder blandt andet til græsning på fællesarealerne. I denne
gruppe findes også et større antal uægte børn, dvs. børn født
udenfor ægteskab og givetvis en
social nød og elendighed, som vi
i vore dage har svært ved at forstå. F.eks. ses 138. familie at bestå af 36 årige Ole Jørgensen i 1.
ægteskab med den 60 årige Karen Jensdatter, der er i 2. ægteskab, sidstnævntes blinde, ugifte datter af 1. ægteskab på 32 år
med den uægte datter på blot 3
år.
Folketællingen i 1787 giver på
en måde indblik i disse forhold
og derfor er den et godt tidsbillede.
Taknemmelige bønder indsamlede helt frivilligt penge og

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen
Adolphsvej 25

Tine
Anette
39 65 71 35 39 65 83 13
holder åbent holder fri
kun fri
fra 23. dec
2. jan
til 4. jan

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling
Massage

God jul og
godt nythår

Tlf.tid hver dag kl. 9-13

Tlf. 39 77 44 39
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rejste i 1783 Bernstorffstøtten
på Lyngbyvej syd for Kildegården, men som følge af landboreformerne opstod den nye underklasse, der levede på et eksistensminimum, og hvis levevilkår var vanskelige. På Vangede
Bygade ligger der endnu et hus,
der har rødder tilbage til udskiftningstiden.
Afslutning
Folketællingen 1787 giver et
præcist billede af det landbrugssamfund, der var engang og som
endnu eksisterede indtil midten
af 1950-erne. Er der nogen af
Vangede Avis’ læsere, der ligger
inde med viden om landbrugets
afvikling og eventuelt har billeder af dette? Vi vil være glade
for at få informationer om dette.
Kilder:
Folketællingen 1787, udgivet i
Gentofte i 1985. (Kan lånes på
biblioteket)
Vangede Avis nr. 46 forår 2006
(kan læses på www.vangede.dk)
Skalk 1975 nr. 6 (om folketællinger)
Landbohistoriske billeder. Tune
landbrugsskoles akvarelsamling
er publiceret af Landbrugets Informationskontor i 1978.

Julelotteri
hos Sweetie
For hver 200 kr.
du køber for,
får du et lod.
Den 21. dec. kl.
14 trækker vi
lod om gavekort på 1000,
500 og 100 kr.
I vores butik vil
du hver uge finde nye tilbud
hele november
og december.
Taknemmelige bønder rejste i 1783
den oprindelige Bernstorffssøjle,
der stod omtrent, hvor Kildegård
Privatskole ligger i dag. Ved flytningen i forbindelse med motorvejsbyggeriet omkring 1970 blev
den lagt på lager, men den gik i
stykker og blev kasseret. Man
måtte derfor udfra fotos og tegninger rekonstruere søjlen, som i dag
står på den trekantede hjørnegrund ved Lyngbyvejen, Fristedet
og Barsehøj.

Danni Sko
er i gavehumør

ores
og se v
Kig ind til hverdag og
e
dvalg
store u en masse god
g
o
t
s
fe
er.
gaveidé

Alle ønskes en glædelig jul
Bente og Bente

Se vinduet
fra 10 til 50%

Husk vi også har

Renseriindlevering

mode

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Repeat · Miss Baron · Signature · One Two · Cream · Intown

Vangede Lædervarer

Salg & Reparation af tasker og kufferter
Cykelservice, lapning, dæk og slanger

December
måned 50 %
på alle tasker, smykker og smykkeskrin
I november og december giver
vi gavekort på 100 kr. for hver
500 kr. du bruger i butikken

Salg og værksted er nu samlet på

Fuglegårdsvænget
Fuglegårdsvænget 91,
91, kld.
kld. ·· 2820
2820 Gentofte
Gentofte

tlf. 39 65 55 56

Åbningstider: mandag-fredag 13.00-17.00

GVI SportsCafé
Dagens ret
hver torsdag

Alle er velkomne
i Sports Caféen.
Selskaber op til 80
Åbningstider
Man. - Tors. 16:30 - 20:30
Lørdag 10 - 14
Søndag 11 - 14
GVIs klubhus
Mosebuen 28 · 29 92 36 50
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De store banker er billigere end de små

I Gentofte Kino
Der er så mange gode film i øjeblikket at de nærmest står i kø.
Derfor må vi forsøge at vælge og drage omsorg for, at der indenfor begrebet kvalitet er noget for enhver smag.
Nedenfor er et udvalg af de kommende måneders repertoire:
Læs meget mere om de enkelte film på www.vangede.dk
Madagascar 2
Da løven Alex første gang ser
den afrikanske savanne, bliver
han slået af en fornemmelse af
déjà vu. Men han er også som
unge blevet bortført netop herfra. Alex er kommet hjem!
Egentlig ville han, zebraen
Marty, giraffen Melman og flodhesten Gloria hjem til New York,
men deres fly når ikke langt fra
Madagaskar, før det går galt.
Strandet i Afrika finder de fire
venner ud af, at dette kan være
det paradis, de har drømt om.
Vicky Christina Barcelona
Woody Allen rykker til en ny
europæisk storby, Barcelona,
der i den grad har fortryllet og
inspireret filminstruktøren.
Vicky Cristina Barcelona er en
finurlig og filosofisk hyldest til
flirten og passionen og ikke
mindst til byen Barcelona.
De amerikanske veninder
Vicky og Cristina er på ferie i
Barcelona. På et galleri møder
de den charmerende og direkte
kunstnerboheme José Antonio,
der uden omsvøb tilbyder både
sightseeing og sex.
Max Pinlig
Max synes bare, at hans mor er
max pinlig, og siger en masse
kiksede ting, der hele tiden får
ham til at krumme tæer. Samtidig er han brændt varm på en pige fra klassen, som han gerne vil
imponere. Men det hele er meget svært, når man gerne vil være blandt de seje i skolen, en god

ven og samtidig forhindre at ens
mor får spoleret det hele ved bare konstant at være gennemført
pinlig.
Niko og de flyvende rensdyr
Rensdyrdrengen Nikos største
drøm er at kunne flyve ligesom
sin far, et af Julemandens fabelagtige flyvende rensdyr. Men Niko kan ikke flyve, og han har aldrig mødt sin far, som vist slet ikke ved, at han har en søn. Da Niko kommer til at afsløre sin floks
sikre gemmested for de sultne ulve, stikker han af for at finde sin
far sammen med sin bedste ven,
det aldrende flyveegern Julius.
Det bliver en farefuld rejse, hvor
de to venner får hjælp af væslen
Wilma, men også får et ulvekoppel i hælene, som har deres helt
egne (bord)planer med Julemanden og hans rensdyr. Et dramatisk og varmt animations-eventyr
med humor og spænding for hele
familien.
The day the earth stood still
Mor Muh & Krage
Australia
The yes man
The changeling
Revolutionary Road
Valkyrie
Karla og Katrine
Frost/Nixon
Mænd der hader kvinder
...og det er så kun en lille del af
de mange herlige film, som vi
de næste måneder kan tilbyde i
Danmarks hyggeligste biograf.

– gør hverdagen lettere

– gør hverdagen lettere...

Stort og
bredt udvalg
i el-scooter.

Danmarks største udvalg
og billigste priser på otiumstole.
Gør det let
at komme
op og ned af
trappen med
en trappelift.

Praktiske ting til seniorer Telefon 39 43 05 50
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“Skift bank og spar en halv million”. Sådan lyder overskriften
fra en af de mest kritiske forbrugerrøster i landet, nemlig Forbrugerrådet. Deres magasin
TÆNK kårer Danske Bank til at
klare sig bedst i en omfattende
prissammenligning blandt de 24
største forbrugerbanker.
At Danske Bank klarer sig så
godt, kommer lidt på bag på – ja
– Danske Bank.
- Vi har i lang tid arbejdet med
at få nedbragt vores gebyrer, så
vi er selvfølgelig meget stolte af,
at vi nu kan høste frugterne af
det møjsommelige arbejde. Vi
har hele tiden vist, at vi har konkurrencedygtige priser. Men at
vi er den billigste bank for lejerne og næstbilligst, når du er ejer,
overrasker os. Vores image som
dyr bank må vi sige, vi nu kan
mane i jorden, siger Filialdirektør Henrik Hagstrøm, Danske
Bank Vangede Afdeling.
At storbanker er dyre, er ellers
en gængs opfattelse, men det
billede bliver der nu vendt op og
ned på. Danske Bank har i løbet
af de sidste knap to år arbejdet
målrettet på at fjerne en række
gebyrer. Andre pengeinstitutter
har siden fulgt med.
- Vi vil først og fremmest være
kendt for at være den kompetente og solide bank. Vi ønsker ikke
at være billigst på enkeltprodukter, men i hele livsforløbet. Vores
mål er, at du oplever, at du sam-

let over et livsforløb får en sund
og relevant rådgivning til en
konkurrencedygtig pris. Så kan
du med ro i sindet blive hos os og
lave forretninger gennem hele livet, siger Henrik Hagstrøm.
Også bankeksperten John
Norden fra mybanker.dk, der til
dagligt giver gode råd omkring
banker og finansieringsselskaber, er positivt overrasket.
- Der har i de senere år været en
massiv priskrig om bankkunderne på både gebyrer og renter, og
det har vendt op og ned på styrkeforholdene. Jeg har et par gode
råd til kunderne i et sådan marked: “Tjek dine kontoudtog, sammenlign priserne, og stil krav – så
er der mange penge at spare ved
at vælge rigtigt”, siger direktør i
MyBanker John Norden.
Forbrugerrådets undersøgelse
viser, at det koster 201.636 kroner over et livsforløb at være
kunde i Danske Bank, hvis du er
lejer, mens det i den dyreste ende af skalaen koster 447.296
kroner. En forskel på 245.660
kroner. Er du ejer, koster det
372.914 kroner over et livsforløb i Danske Bank, mens det i
den dyreste ende tilsvarende koster 870.470 kroner. Det er en
forskel på 497.556 kroner.
Undersøgelsen fra TÆNK bygger på tal fra netportalen pengepriser.dk. En portal, hvor bankerne
selv indberetter deres priser, som
bliver kontrolleret af Finansrådet.
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Skolehistorie på Film
Mosegårdsskolen bliver filmstjerne!
Den 27. november udkommer På filmen følger vi Åse og alle
DVD’en ‘Gentoftehistorier 2 – hendes nye skolekammerater på
På skolebænken med Åse og al- Mosegårdsskolen i Vangede i
le de andre’. Filmen fortæller 1950-erne, og vi får et kig ind i
om livet på Gentoftes skoler fra den nære hverdag på alle Gentoftes skoler med morgensang,
1930 til 1950-erne.
undervisning, gymnastik og
madpakker. På den måde får vi
et indblik i skoleudviklingen
gennem en markant del af Danmarkshistorien.
Den første lokalhistoriske
film om familielivet i Gentofte
havde premiere i december
2007, og nu fortsætter rækken
af lokalhistoriske film tilrettelagt og produceret af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

På skolefilmen følger vi Åse og alle de andre på første skoledag, til
lægen og skoletandlægen i klasselokalet og til skolens fødselsdag
mm. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i
Gentofte)

Den nære historie
“Vi lever i en tid, hvor vi gerne
vil kende vores rødder, og det
sted vi bor. De sidste år er der
udkommet en lang række historiske DVD’er med afsæt i den
nære og lokale historie, som er
blevet uhyre populære,” siger
Mette Henriksen, leder af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

Et typisk klasselokale på en af Gentoftes mange skoler, 1950’erne. (Foto:
Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)

“Vores arkiv vrimler med gode
historier og fantastiske optagelser, som det er oplagt at formidle,” siger hun.
I Gentofte har skolerne siden
1913 været prioriteret højt, og
det har også sat sig spor i det store og interessante filmmateriale,
som findes om skolehistorien.
Fakta om filmen
DVD’en indeholder 33 minutters
levende fortælling og dokumentariske filmklip, der alle stammer
fra samlingerne i Lokalhistorisk
Arkiv i Gentofte. Mange aldrig
tidligere har været vist.

Parisersalonen
Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

Åbningstider

vvs

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

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

www.kjeldhansen.dk

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

Tlf.: 39 68 01 78

DVD’en udkommer den 27.
november 2008. Den vil kunne
lånes på Gentofte Bibliotekerne, samt købes for 100 kr. hos
Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og i de lokale
boghandlere i kommunen.
Filmen er tilrettelagt og produceret af Mette Henriksen og
Majken Astrup, Lokalhistorisk
Arkiv for Gentofte Kommune.
Mere info: Lokalhistorisk Arkiv, lokalarkiv@gentofte.dk, 39
98 58 20.
Filmen kan købes for 100 kr.
hos bl.a. Vangede Avis.

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

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Læs eller ring og hør om vores
muligheder for behandling og
genoptræning, hvis du har
smerter eller gigt i muskler og led.
Idrætsskader, rygtræning,
knæoptrænings-, nakke-skulder-,
sclerose- og ældrehold.

Fuglegårdsvej Fysioterapi
v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 75 14 25
Vi har overenskomst med sygesikringen og “danmark”
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Køb/bestil billetter
på nettet
w w w. g e n t o f t e k i n o . d k

Film kan ses i din lokale biograf
Madagascar 2 H Vicky Christina Barcelona H Mor Muh & Krage
Max Pinlig H Niko og de flyvende rensdyr
The day the earth stood still H Australia H The yes man
Revolutionary Road H Valkyrie H Karla og Katrine
Frost/Nixon H Mænd der hader kvinder H The changeling
Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dejlige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

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

15

Apoteket informerer om influenza
Influenza er en meget almindelig sygdom i vinterhalvåret. Den
optræder ofte som en epidemi,
der kan spredes fra by til by og
fra land til land. Det vil sige, at
mange mennesker i et område
bliver syge på samme tid.
Sygdommen skyldes en virusinfektion og kan derfor ikke helbredes med penicillin. Derimod
finder der receptpligtig medicin
som kan hæmme influenzavirus. Det helbreder ikke influenza, men den lindrer symptomerne og nedsætter sygdomstiden,
hvis de tages inden for de to første døgn af sygdommen.
Influenza starter pludselig
med høj feber 39-40° C, kulderystelser, stærk hovedpine og
smerter overalt. Den varer normalt 3-5 dage, men man kan
godt være træt lang tid efter.
Influenza smitter meget let
ved at en influenzasyg hoster eller nyser i nærheden af dig, eller
at du rører ved f.eks. et bord,
dørhåndtag eller lign. som den
syge lige har hostet eller nyst
hen over. Når du bagefter gnider
dig i øjnene eller piller næse får
du virus ind i kroppen. Derfor er
det ekstra vigtigt at vaske hænder, idet det er den eneste måde
hvorved smitten kan minimeres. Det gælder også for de helt
små børn. Fugtig luft eller kulde
kan ikke udløse influenza, men
derimod kan pludselige temperaturændringer få symptomerne
til at vise sig hurtigere.
Hvad skal du gøre
Når du har influenza, bør du holde dig hjemme, fordi du har
brug for det og for ikke at smitte
andre. Drik rigelig med væske,

varme drikke kan lindre i halsen. Tag evt. smertestillende
midler som gør, at du føler, du
får det lidt bedre. Husk børn under 2 år må ikke få medicin uden
lægens anvisning. Du skal være
let påklædt og opholde dig i et
køligt rum for at få temperaturen til at falde.
Du skal kontakte lægen, hvis
feberen varer mere end 4 dage
samt, hvis der kommer vejrtræknings-problemer.
Du kan lade dig vaccinere
mod influenza. Hvert efterår
kommer en vaccine, som med
stor sandsynlighed beskytter
mod den influenzatype, man
forventer, der vil komme. Du
skal vaccineres om efteråret, for
at den kan virke hele vinteren,
hvor risikoen for at få influenza
er størst. Vaccinen er effektiv
2-3 uger efter vaccinationen,
men giver desværre ikke 100 %
beskyttelse for alle og den virker kun 1 år. Sundhedsstyrelsen
anbefaler, at ældre og mennesker med kroniske sygdomme
lader sig vaccinere.
Den Spanske Syge var en influenza-pandemi, der rasede i
1918. En pandemi er en epidemi
som dækker hele verden og påvirker alle mennesker. På det
tidspunkt havde man ingen vaccinationer eller lægemidler mod
sygdommen, så man forsøgte,
at begrænse smitten ved, at lukke offentlige steder, som skoler,
teatre og biografer. Alligevel
døde 50 millioner mennesker,
heraf 14.000 danskere.
På vegne af Vangede Apoteksudsalg ønsker jeg alle kunder
en glædelig jul og et godt nytår.
Helle Thomasen

midt i Gentofte

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

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

t
y
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e
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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

Daisy

Gentoftegade 33
Tlf. 39 65 02 01
www.guldsmedpoulsen.dk
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Butikkernes åbningstider – november 2008
Bien og Blomsten
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag-søndag

Tlf. 39 76 30 70
lukket
12.00-17.30
10.00-17.30
10.00-14.00
Tlf. 39 96 11 99
8.00-22.00

Brogårdens Ismejeri
mandag-søndag

Colorama – Freilev
Farve · Tapet · Isenkram
Tlf. 39 65 10 26
mandag
12.00-17.30
tirs-torsdag
10.00-17.30
fredag
10.00-18.00
lørdag
10.00-13.00
DanBolig
mandag-onsdag
torsdag
fredag
søndag

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

Danni Sko
mandag-torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 53 63
9.30-17.30
9.30-18.00
9.30-14.00

Matas
mandag-fredag
lørdag

Murer & VVS Kjeld Hansen
Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag
11.00-17.00
Netto
mandag-fredag
lørdag
NM Autoservice
Mandag-fredag

9.00-20.00
8.00-17.00
Tlf. 39 65 79 80
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 Restaurant
Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag
14.00-23.00
Pariser Salonen
tirsdag-torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 34 76
9.00-17.00
9.00-18.00
8.00-13.00

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 34 00
9.30-18.00
9.00-15.00

Tlf. 39 65 31 07

Danseskolen, EKA Dans

Danske Bank
Tlf. 45 12 13 90
mandag-fredag
10.00-16.00
torsdag tillige
16.00-17.30
Rådgivning efter aftale 8.00-18.00
Diligencen
mandag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag
søndag

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

Geisler og Rønne
mandag & torsdag
tirsdag
onsdag
fredag
lørdag
søndag

Tlf. 39 42 99 90
10.00-17.00
11.00-17.00
efter aftale
10.00-16.00
lukket
efter aftale

Super Brugsen
mandag-fredag
lørdag
1. søndag i mnd.

Tlf. 39 48 17 10
9.00-20.00
8.00-16.00
10.00-16.00

Sweetie Mode
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag

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

Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 17 20
lukket
11.00-17.30
lukket

IKEA
Mandag-fredag
Lørdag

Tlf. 70 15 09 09
10.00-21.00
9.00-17.00

Kirken, Vangede Kirke
Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag
9.00-16.00
kontoret:
man.-ons. & fre. 9.00-16.00
torsdag
12.00-18.00
Tlf. 39 65 60 64
9.30-17.30
lukket
9.30-19.00
9.30-17.00
9.00-13.00
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Din lokale

Sportsforretning
Vi har alt i julegaver til den
aktive sportsfamilie
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Vinterjakker og bukser
· Sorel støvler fra 500,· Select Knickers & Vindbreaker
· Badminton, håndbold, fodbold
· Alt i løbesko/joggingsko
fra 400,... plus mange idéer fra
hårelastik til 15,- og til
løbecomputer til 3.800,-

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.

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

Comet
Rens
10 skjorter
– vasket og strøget

Tinna Mia
mandag-fredag
Tyden

Mango
mandag-tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

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

Tlf. 39 65 78 91
10.00-17.30
Tlf. 39 68 26 34

Vangede Apoteksudsalg
Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag
9.30-17.30
lørdag
9.30-13.00
Vangede Avis
mandag-fredag

Tlf. 39 65 74 41
10.00-16.00

Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 38 47
11.00-18.00
11.00-16.00
10.00-14.00

Vangede Pizza & Grill
Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag
11.00-22.00
lørdag-søndag
12.00-22.00
Alle disse butikker er medlemmer af
Vangede Bycentrum. Medlemsbutikkerne kan du kende på, at de har
dette mærke siddende i deres ruder.

kr. 200,Enkelt dyne og hovedpude

kr. 250,Vask og rul
kr. 70,- pr. kg
Vask, rul og rens
lige til døren
Ring for tilbud
Vi kan alt inden for:
Vask/rens af gardiner
Skind- og pelsrens
Pelsopbevaring

Miljøgodkendt renseri!

Comet Rens
Vangedevej 137
tlf. 39 67 08 47
man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

