
Aldrig det samme
Udtalelsen kommer som regel
frem efter en eller anden form
for tab. Det kan være tab af en
skole, der lukkes, en butik, der
ikke kan klare sig mere eller at
en markant personlighed dør.
Tilværelsen ændres hele tiden af
alle mulige former for tab, og det
kan i nogen tilfælde virke helt
håbløst at gå fremtiden i møde,
men uanset hvilke besværlighe-
der disse tab byder os, så har vi
en god evne til at komme videre.
Selvom det aldrig bliver det
samme, så er både nu- og fremti-
den bygget på det, vi mistede.

Når det er bygninger, veje eller
service vi mister, så kommer vi
altid over det; og tit viser det sig
at ændringerne er til glæde for
mange. Det er næsten også altid
muligt at fastholde minderne for
eftertiden, det er for Vangedes
vedkommende sket i form af bo-
gen “Vangedes lokalhistorie”.

Når det er en af vores medmen-
nesker vi mister, så mister ikke
kun de nærmeste én de holder af,
men også Vangede mister én,
som har betydning for lokalsam-
fundet. De bliver ikke glemt,
hverken af de nærmeste eller af
alle dem, der har kendt dem;
men deres historie om, hvad de
har oplevet, den kan vi risikere
at miste for altid. Så jeg vil op-
fordre alle – høj som lav – til at
få nedskrevet deres fortælling
fra livet i Vangede.

Her på Vangede Avis vil vi ger-
ne være med til at sikre
Vangedes medborgers beretnin-
ger fra hverdagslivet i Vangede,
både den, der foregår lige nu,
men især den, der har været. Her
er det vigtigt at få overdraget alle
beretninger og billeder, da disse
har betydning for eftertiden. Vi
modtager meget gerne både be-
retninger og foto fra private og
efter aftale vil vi overdrage ma-
terialet til kommunens Lokalhi-
storiske Samling.

Vi har siden avisens start i
1994 jævnligt bragt peronlige
beretninger fra Vangede, og det
er vores håb, at vi på et tidspunkt
kan udgive disse i bogform.

Fortiden skal fortælles i nuti-
den for at kunne bevares for
fremtiden.

For et dejligt forår
Allan Andersen

Forår 2009
58. nummer · 16. årgang

Livets milepæle

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation

i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: AU-Kommunikation.

Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen

Annoncekonsulent: Allan Andersen

Redaktør: Allan Andersen

Deadlinie til sommerens avis er den 4. maj 2009

Læs denne gang om
Vangede Asyl · Plakatsøjler
Milepæle · Historiens dage

Teater i Vangede
og meget mere

Puslespils-
konkurrence

se side 3

Vangedes
historie

18. marts kl.
19.30
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Nyt fra Vangede

Artikler og annoncer afleveres eller
sendes til: Vangede Avis, Snogegårds-
vej 49, 2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74
41. Meget gerne pr. email: avi-
sen@vangede.dk. Optagne artikler og
indlæg dækker ikke nødvendigvis re-
daktionens holdning. Der tages forbe-
hold for trykfejl, ligesom vi ikke påta-
ger os noget ansvar for følgevirkning
af evt. trykfejl.

Deltids cykelsmed
Cykel-Finn har fået det bed-
re, men må erkende, at han
ikke kan magte at passe cy-
kelværkstedet i Vangede By-
gade. Finn ønsker kontakt
med en fem-seks pensioni-
ster eller lignende, der kunne
tænke sig på skift at have an-
svaret for værkstedet. Finn
har ikke nogen færdig plan,
men er åben for idéer, bare
han selv kan være med de ti-
mer, han nu kan klare.

Hvis du er interesseret, bedes
du sende mail til avisen med
oplysning om baggrund og om,
hvad du kunne tænke dig.

Finn vil så vende tilbage, og
er der flere, der melder sig,
vil han holde et møde, hvor
man i fællesskab finder ud
af, hvordan værkstedet kan
drives af en gruppe cykelin-
teresserede.
Skriv til; avisen@vangede.dk
Du er også velkommen til at
sende brev til:
Vangede Avis, Snogegårds-
vej 49, 2820 Gentofte
Afleveringsfrist: 10. marts 09

Inge Turèll er død
Vangedes bedstemor sov stille ind torsdag d. 5. februar 2008.

Inge Turèll var en stor personlighed og kendt i Vangede. Vi har
længe savnet at se Inge på hendes rundtur i Vangede, altid i godt
humør og parat til at tage en snak ikke kun om Dan, men om li-
vet i Vangede. Man blev altid i godt humør af at tale med Inge,
for hun havde kun godt at fortælle; hendes motto var jo også at,
hvis du ikke har noget godt at sige om andre, så skal du tie. Men
det betød ikke, at hun ikke havde sine meninger, de kom bare
frem uden at træde andre over tæerne.

Man blev altid mødt med stor gæstfrihed hos Inge Turèll, ikke
bare af høflighed, nej man følte, at her var et stort hjerte med
plads til alle. Og selvom Dan naturligvis fyldte meget også i In-
ges liv, så var der ingen tvivl om hendes kærlighed for alle hen-
des børn.

Inge Turèll blev 84 år. Hun blev begravet fra Vangede Kirke
lørdag d. 14. februar.

Vangedes
historie – fra
plov til bil
Onsdag den
18. marts kl. 19.30
vil hovedforfatter til bogen
“Vangedes lokalhistorie”, cand.
scient. Niels Ulrik Kampmann
Hansen give en levende beret-
ning om bydelens fortid, dens
nutid og dens særpræg.

Foredraget tager afsæt i de æld-
ste kort over Vangede, følger
landbosamfundets udvikling fra
de store reformer til landbruge-
nes afvikling omkring 1950. I
landsbyen Vangede kom der
håndværkere, arbejdere og sene-
re handlende, så Bygaden efter-
hånden blev et servicecenter,
mens de gamle bymarker blev
dækket af bolig og erhvervsbyg-
geri. Vangedes specielle status i
kommunen og særpræg skinner
igennem i foredraget. Det vil og-
så fremgå af Dan Turèll-citater
undervejs.

Foredraget er i Vangede Kirke.

Ældre hjælper Ældre
i Vangede-Gentofte
Af Poul Glahn
Ældre hjælper Ældre i Vange-
de-Gentofte har gennem de sid-
ste ni år drevet et træ- og me-
talsløjdværksted i kælderen un-
der den tidligere Mosegårdssko-
le, Stolpegårdsvej 148.

Det er et pragtfuldt værksted
med mange muligheder for os
knap 30 ældre mænd. Vi repare-
rer gamle møbler, og vi hjælper
med vedligeholdelse af møbler,
der tilhører beboerne på Nymo-
sehave. Vi mødes fra morgen-
stunden omkring kaffekanden,
vi arbejder, udveksler idéer og
tager på et par fælles ture et par
gange årligt.

Ældre hjælper Ældre har an-
dre strenge at spille på: Her er
telefonstjerne, her er besøgstje-
neste, her er værksteder for vi-
deo og for edb, her er madlav-
ning – og alle disse aktiviteter
frekventeres af knap 110 ældre
kvinder og mænd.

Du kan komme forbi indenfor
åbningstiden, eller du kan ringe
til vores telefon 39 40 05 60 og
få mere at vide.

Snedker
&

Tømrermester
Jonas Gibhardt

Alle former for
reparationer, renovering,

tilbygning og tag

Uforbindende tilbud

kontakt@jonasgibhardt.dk

20 93 86 85

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Gentofte Idræts Klub

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
Udendørssæsonen starter
medio april

Flere oplysninger på
dieter.schaebethal@mail.dk

Kom og mød nye venner!

Vinterprogram

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen

Adolphsvej 25

Tlf. 39 77 44 39

Tlf.tid hver dag
kl. 8.30-13.30

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling

Massage

Hvem er på barsel?
Præcisering
Vi skrev i sidste nummer af avisen at Anne fra Mango er gået på
barsel den 31. dec. Omtalen står under et billede af Catharina
fra Frisør Tinna Mia og det har fået mange til at tro at det var
hende, der var gået på barsel. Det er det ikke, men altså Anne fra
den tidliger frisør Mango, der er gået på barsel. Anne forventer
at vende tilbage i efteråret og det bliver som sagt hos Tinna Mia.
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Vangede Puslespil

1. præmie på weekendophold or kr. 2.000,-
2. præmie Gavekort til SuperBrugsenVangede for 500,-
3. præmie Gavekort til kurv fra SkjoldBurne værdi 500,-
4.-7. præmie gavekort på 300,- til Freilev og Sweetie

f

VINDWeekendophold
Gavekort til SuperBrugsen
Gavekort til kurv fra SkjoldBurne
Gavekort til Freilev
Gavekort til Sweetie

Konkurrence

* Bemærk! Medlemmer er de butikker, der står på bagsiden afVangede Avis.

Oscar Fiehns akvarel afVangede Bygade, er skåret i 9
stykker, de skal nu samles til hele billeder.

I uge 10 og 11 (1. til 14. marts) får du udleveret én
brik hver gang du foretager et indkøb i en af de
butikker, der er medlem afVangede Bycentrum*, dog
ikke Ikea.

1. præmien bliver trukket blandt dem, der samler hele
billedet, og gevinsten er et gavekort til Kro- eller
Weekendophold efter eget valg på max. kr. 2.000,-
2. - 7. præmien trækkes blandt alle, der har afleveret
puslespilsbrikker – uanset hvor mange brikker, der er
afleveret.

Puslespilsbrikkerne samles i en kuvert med dit navn
og din adresse.

Afleveres senest den 16. marts 2009 hos
Vangede Avis, Snogegårdsvej 49 eller hos
Colorama, Snogegårdsvej 3.

v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi
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Historiens Dage i april, maj og juni
Af Mette Henriksen, Arkivleder,
Lokalhistorisk Arkiv
I år er det 75 år siden, at Gentof-
te blev anerkendt som en by-
mæssig kommune og hermed
fik mulighed for at opbygge en
professionel administration le-
det af en valgt borgmester. Den
nye status skal ses på baggrund
af den store befolkningstil-
vækst, som kommunen opleve-
de i 1930-erne.

Gentofte Kommune markerer
jubilæet ved at sætte fokus på
1930-ernes Gentofte under en
bred vifte af spændende arran-
gementer, som indledes den 1.
april og kulminerer under Kultur
og Festdagene den 18.-21. juni.

Historiens Dage byder på fore-
drag, film, musik, udstilling og
byvandringer – med 1930-ernes
Gentofte i centrum.

Temaet tager udgangspunkt i
den nye styrelsesvedtægt fra
1934, men vil også tegne et bre-
dere tidsbillede af livet i
1930-ernes Gentofte – indenfor
arkitektur, litteratur, historie,
kultur og ikke mindst hverdags-
livet i de mange nye boliger.

Befolkningstilvæksten betød,
at der blev opført mange nye bo-
liger i 1930-ernes Gentofte, og
det med nogle af datidens mest
visionære arkitekter, bl.a. arki-
tekt Arne Jacobsen. Der var i
kommunen fokus på nyt skole-
byggeri: Tranegårdsskolen, Dys-
segårdsskolen, Bakkegårdssko-
len og Søgårdsskolen. Også fri-
luftslivet var i fokus med indvi-
elsen af Bellevue Strandbad og
Charlottenlund Strandpark.
Samtidig levede borgerne et
hverdagsliv i en tidsånd præget
af tradition og nybrud.

Programmet for Historiens
Dage vil kunne fås på Gentofte
Bibliotekerne og på Gentofte
Rådhus fra den 18. marts.

Yderligere info:
www.genbib.dk/lokalarkiv

Lokalhistorisk Arkiv, lokalar-
kiv@gentofte.dk, 39 98 58 20.

Brugte
El-hæve-

sænkeborde

incl. moms
Fra kr. 2.500,-

Lige
nu

Lige
nu

Brugt
Arkivskab
m/4 skuffer

incl. moms
Fra kr. 750,-

Luxo
arkitektlampe

Kun i Sort

Kr. 180,-
incl. moms

Italiensk
Kontorstol
Sort stof

Lige
nu

incl. moms

Kr. 1.375,-

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

KONTORLAGERET
NYE OG BRUGTE KONTORMØBLER www.kontorlageret.dk

Det nye rådhus blev indviet i 1936. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)

Familiehygge i haven, 1930-erne.
(Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gen-
tofte)

Sommerstemning på Bellevue, 1930-erne. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i
Gentofte)

Sundhed
for

Seniorer

Sundhed for Seniorers
spændende program for 2009
kan hentes på bibliotekerne,
apotekerne, de praktiserende
læger samt på Gentofte Rådhus.

Har du forslag, ris eller ros er du
altid velkommen til at kontakte
Sundhed for Seniorer på telefon:

88 20 51 78

eller via e-mail:
sundhedseniorer@gentofte.dk
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Det sker på Vangede Bibliotek
“En aften på Færøerne”
Vangede Bibliotek har d. 25.
marts, kl. 19 et arrangement med
forfatteren og journalisten Lisbeth
Nebelong. Familien har boet i
Vangede i mange år og har flittigt
benyttet biblioteket, så vi er glade
for, at det endelig er lykkedes at få
et arrangement i stand.

Aftenen vil falde i to dele.
Først er der fortælling om og
oplæsning fra og musik med til-
knytning til romanerne, spillet
af Lisbeths søn Mikkel Krag
Nebelong. Efter pausen vises
billeder fra Færøerne og den
færøske natur. Undervejs for-
tæller Lisbeth lidt om landet,
politisk & kulturelt, og krydrer
det med egne oplevelser, bl.a.
fra en roman-research.
Biografi om forfatteren:
Lisbeth har boet præcis halvde-
len af sit liv i Vangede. Hun flyt-
tede til Søbredden i 1982, og
hun er netop fyldt 54 år. Mikkel
er født i 1987 og har boet hele sit
liv i Vangede, indtil han i efter-
året 2008 flyttede hjemmefra for
at studere. Mikkel har spillet
guitar fra han var ti og har bl.a.
fået tre års undervisning i klas-
sisk guitar hos Ingelise Christi-
ansson i Vangede.

Lisbeth er ikke mindst kendt
for sine seks økonomibøger og
fra TV2’s Go’ Morgen Dan-
mark, hvor hun har været fast
ekspert i sund økonomi. Som
barn og ung boede hun tre år i
Tórshavn og har siden haft en
drøm om at skrive romaner fra
Færøerne. Netop nu skriver hun
på en ny udgave af “Turen går til
Færøerne” for Politikens For-
lag. Læs evt. mere om Lisbeth
og hendes foreløbigt to romaner
på www.lisbethnebelong.dk

Gækkebreve Workshop

Lær at klippe smukke gække-
breve lørdag den 4. april kl.
10.30 - 12.30 i børneafdelingen.

Ved denne workshop kan man
lære at klippe smukke gække-
breve, som oldemor klippede
dem vejledt af Ulla Rasmussen.
Hun medbringer sin egen unik-
ke samling gækkebreve fra fire
generationer. Det ældste gæk-
kebrev, hun har i sin samling, er
fra år 1916. Ulla Rasmussens
har en særlig teknik, som hun
vil lære børnene. Det er en blan-
ding af klip med saks og prik
med nål. De mindste børn kan
derfor også være med, da de kan
prikke deres gækkebreve.

Arrangementet er for børn fra
fire år. Børn under seks år kan
kun deltage i følge med en vok-
sen. Arrangementet tager to ti-
mer. Er der plads, kan man sætte
sig – ellers venter man til der er
en ledig plads. Det er ikke nød-
vendigt at tilmelde sig.

Husk vi også har

Renseri-
indlevering

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

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

mode

Forårsnyt
hos Sweetie

Kig ind vi har

helt sikkert ogs
å noget

til dig fra

str. S til 
XXL.

Butikken er nu
fyldt op med
det sidste nye
fra alle vore
leverandører. I
dejlige lyse
farver.

Vi har altid
gode tilbud fra
lager -30% op
til 70%

Apoteket informerer om ernæring.
Snup en lille én, hvis du ikke
får nok at spise
Mens mange grupper i befolknin-
gen kæmper som gale for at holde
vægten nede, må mange ældre
kæmpe for at holde vægten oppe.
For desværre matcher appetitten
ikke altid behovet for ernæring.
Måske mister man lysten eller ev-
nen til at helt spise eller til at spise
tilstrækkeligt i en periode fx. pga.
sygdom eller en livskrise eller ap-
petitten falder bare støt og roligt.
Er der tale om en længere perio-
de, hvor kroppen ikke får nok næ-
ring, vil den begynde at tære på
fedtvæv og muskelmasse for at
have energi nok til at klare alle
kroppens øvrige funktioner. Det
påvirker humør, og det kan mær-
kes allerede efter nogle dage, hvis
man ikke spiser. Immunforsvar
bliver påvirket og det kan tage
længere tid eller være sværere at
blive rask. Hvis appetitten falder
over en længere periode, er det
vigtigt, at tage lægen med på råd,
så alvorlige sygdomme kan ude-
lukkes eller diagnosticeres.

Man kan berige den almindeli-
ge kost med f.eks. æg og fløde el-

ler de vigtige vitaminer og mine-
raler, men ofte er det en god idé at
supplere kosten med ernærings-
drikke, der giver både energi og
vitaminer. En ernæringsdrik skal
overholde visse regler med hen-
syn til indhold af vitaminer og
mineraler samtidig med, at der
skal være en balance mellem
fedt, protein og kulhydrater.

Proteiner er kroppens bygge-
sten. Spiser man ikke tilstræk-
keligt protein, vil kroppen i ste-
det begynde at nedbryde mu-
skulatur for at få dækket prote-
inbehovet, der gennemsnitligt
er omkring 60-90 gram pr. dag
ved en vægt på ca. 60 kg. En al-
mindelig ernæringsdrik giver
som oftest ca. 10 gram protein.
Hvor mange om dagen?
Hvis du udelukkende skal leve af
ernæringsdrikke, skal du drikke
en ernæringsdrik (300 kcal.) pr.
10 kg legemsvægt pr. dag. Er du i
stand til at spise noget almindelig
kost, kan du supplere op med 2-3
drikke pr. dag.

DitApotek
Vangede Apoteksudsalg

Helle Thomasen

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

Recepthentetider
Mandag-fredag recepter afleveret før kl. 11.30

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

Lørdag recepter afleveret før kl. 11.30
kan afhentes mandag kl. 12.00
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Vangede Asyl – 90 år i egen bygning
I 1882 oprettede gårdmandsko-
nerne fra Bakkegård og Elle-
gård, proprietæren fra Vintap-
pergården, sognepræst Jantzen i
Gentofte og frøken Sophie de
Lichtenberg “Vangede Små-
børnsasyl”. Sidstnævnte blev
asylets uforglemmelige støtte
og hendes mindeplade kan ses
på væggen, når man kommer in-
denfor i børnehaven.
Formålet
Formålet med oprettelsen af
asylet var ordret citeret fra pro-
tokollen: “lindre Nøden for
Børn i den store Arbejderbe-
folkning, der lever i meget fatti-
ge Kår”.

De første år havde asylet loka-
ler i den tidligere skolebygning
på Vangede Bygade 55 (den nu-
værende Charlotteklub), og den
første leder (forstanderinde) var
enke efter en løjtnant, som var
faldet i krigen i 1864. Driftsom-
kostningerne beløb sig til 520
kr. inkl. enkens løn – om året.
Opførelsen
I 1918 opførte Gentofte kom-
mune en ny bygning på Stolpe-
gårdsvej 6, som blev overdraget
asylet på et uopsigelig lejemål.
Indtil 1959 blev det drevet mere
som asyl end børnehave efter
dagens krav og behov, idet der
var indmeldt op til 120 børn som
blev “passet” af frk.Gadeberg og
frk. Møller – også kaldet tante
Henny og moster samt en ung
pige.
Bygningen
Stueetagen var et stort rum med
borde og bænke til børnene,
mens førstesalen var indrettet til
privatbolig for de to frøkener.

“Legepladsen” bestod af en
sandkasse omgivet af bar jord.

Frk. Gadeberg var forstander-
inde fra 1934 til 59.

Herefter blev der ansat uddan-
net personale, en leder og fire
pædagoger og senere også med-
hjælpere, som fik sat skik på
forholdene. Ved en nednorme-
rering til 70 børn og en grundig
ombygning, hvor også førstesa-
len blev inddraget til pasnings-
formål, virker bygningen
nutidig.

Huset og legepladsen er med
årene blevet forbedret og vedlige-
holdt, så det nu opfylder alle krav
til en velfungerende børnehave.

Det historiske navn “Vangede
Asyl” har vi beholdt til vores
børnehave.
Fødselsdagsfest
Den 15. maj 2009 er der fejring
af 90 årsdagen med borgmester-
besøg samt reception for gamle
og nye børn og forældre. Det bli-
ver en stor fest med forskellige
arrangementer.

Personalets ancienitet spæn-
der fra helt nyuddannede pæda-
goger til 36 år i samme job.

Asylets nuværende leder Hans
Erik Larsen har været ansat si-
den 2000 og den nuværende
formand for bestyrelsen er Lars
Meller Jensen.

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Vangede Asyl, som jeg oplevede det
Oscar Fiehn, barn på Vangede Asyl 1927-30
Vangede Asyl var, hvad man i
dag kalder en børneinstitution.
Asylet blev styret af frk. Hansen
og frk. Jørgensen med kærlighe-
dens stærke arm. Nogle gange
var armen stærkere end kærlig-
heden, for det var en noget ure-
gerlig flok, der var samlet. For
mit vedkommende vil jeg i dag
betragte det som en slags overle-
velseskursus; klarede man det
første halve år, kunne man klare
alt! Lokalet vi opholdt os i, var
et stort rum med lange borde og
bænke. Når vejret var dårligt sad
vi og nørklede med forskelligt
håndarbejde, pigerne lærte at
strikke og sy, og drengene flette-
de små kurve af tynde små træ-
pinde, papstykker med huller og
serpentiner. Før jul blev der

holdt juletræsfest, hvor der blev
trakteret med cacao og julebag,
og denne specielle tofarvede ju-
lekonfekt, hvis hovedbestandde-
le mest var sukker, frugtfarve og
mandelessens. Den var lidt fast i
konsistensen, og i dag har jeg en
lumsk mistanke om at den var
sponsoreret af de lokale
købmænd, som på den måde
kom af med sidste års julelager.
Så blev der uddelt gaver i form
af tøj til de mest trængende, men
alle fik en grå flonelsvest med
blanke knapper, der i årets l¢b
var syet af velmenende damer i
menighedsrådet. Hele dette or-
gie af spænding og forædelse
endte så med at en stor del af un-
gerne brækkede sig lystigt i lo-
kalerne eller på vej hjem.

Vangedevej 8 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 65 82 80
Åbent alle dage kl. 14:00 - 23:00

Ny Zi Yang
Stort ta’ selv bord: ma-to , fre-søn kr. 118

Mad ud af huset: på alle a la carte

Dinner Tranportable buffet fra kun

Selskaber op til 150 personer

kr.
20% rabat

kr. 88,-

98

Vi vil meget gerne have el-
ler låne dine foto, beretnin-
ger eller andet materiale
fra da du selv eller dine
børn gik i Vangede Asyl.
Materialet kan indleveres
til Vangede Avis, Snoge-
gårdsvej 49.

Dansende børn på legepladsen i 1919 – samme år som børneasylet blev
oprettet. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.
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Plakatsøjler i Vangede og deromkring
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, lokalhistorisk medarbejder på Vangede Avis
Der findes flere typer plakatsøjler i Vangede. De ældre modeller har stået her i mands minde, og er en del af det gadeinventar,
som vi er fortrolige med, det er en typisk del af Gentofte Kommunes image.

Engelhardts plakatsøjle
Knud Valdemar Engelhardt
(1882-1931) blev født på Frede-
riksberg og efter præliminærek-
samen blev han udlært som mu-
rer. Han huskes i dag som desig-
ner, skønt han næppe kendte or-
det, af mange forskellige former
for brugskunst. Han tegnede nye
kilometersten i 1907, en ny

sporvognstype i 1910, et bestik-
sæt og virkede som dekorati-
onskunster, ligesom han nåede
at tegne et utal af huse og møb-
ler. Han er kendt som den første
dansker, der indfanger den nye
historicistiske stilart Jugendsti-
len, Modern style eller Art Nou-
veau og overfører den til Dan-
mark.

Ved en bunden arkitektkon-
kurrence i 1923 mellem fire af
tidens fremmeste arkitekter
blev Engelhardts plakatsøjle
præmieret som den lille model
og efterfølgende fremstillet i 30
eksemplarer.

Den har den karakteristiske
udsvungne fod og toppes af en
paddehatagtig overbygning la-
vet i et enkelt og tidløst design.

Grundidéen er en cylinder un-
der en bredskygget hat, som kan
give skygge og læ for plakater
og deres læsere. Forneden run-
der plakatsøjlen udad, idet som
han selv skriver, er det: “for at
hindre at Søjlen blev et perma-
nent Hundetoilet”, men det er
nu også praktisk i almindelig
vedligeholdelse. Et andet sted
har han et notat om buen, der si-
ger: “Kultjæret som til Kamp

mod Hundegriseri”. Engelhardt
havde forestillet sig, at plakat-
søjlerne skulle kunne illumine-
res. Og han havde på de første af
dem fået indstøbt et antal kroge
i “hatteskyggen”, men dette ar-
rangement ses aldrig at have
været i brug, og det findes blot
på et mindre antal søjler. I dag
er der 28 tilbage, mens to har få-
et ny lige sokkel efter påkørsler.
Vangede Bygade-plakatsøjlen
Det andet vinderprojekt var teg-
net af Aage Paul-Petersen
(1882-1953), der var arkitektud-
dannet fra Teknisk Skole og i
mange år ansat ved DSB. I Gen-
tofte Kommune var han medlem
af kommunalbestyrelsen fra
1925 til sin død. Plakatsøjlen af
den store model er cylinderfor-

På hjørnet af Sognevej og Mosegårdsvej står en typisk repræsentant for
Gentoftes flotte plakatsøjler.

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.

På nærbilledet ses Engelhardts
signatur:
1923
Arkitekt K V E

�Murermester
Emmanuel Jensen
&
Schumacher
København

På den tjærede fod er anbragt
Gentoftes logo (de tre klokker) og
Engelhardts signatur.
De tre klokker var kommunens by-
våben dengang, og de symbolise-
rede de daværende tre sognekir-
ker: Gentofte, Ordrup og Hellerup.
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met med et halvkugleformet
kobbertag. Der findes ti eksem-
plarer med rund top og den lige
fod. På Vangede Bygade overfor
biblioteket står et smukt eksem-
plar.

De ti plakatsøjler af Paul-Pe-
tersen type er især placeret for-
an de forskellige trafikknude-
punkter, som S-stationer og tid-

ligere sporvejsendestationer og
takstgrænser.
Brogårdssøjlen
Der findes også en mellemform
mellem de to typer, det er en
Paul-Petersen fod med en En-
gelhardt hat. Der findes kun to
af disse, den ene står på Gentof-
te torv, mens den anden står på
Lyngbyvejens bro over Bro-
gårdsvej.

Der findes også nyere typer af
plakatsøjler og plakater i bus-
venteskure og som vitriner, men
de er ikke arkitektonisk interes-
sante, og de vil næppe overleve i
så mange år som Engelhardt- og
Paul-Petersen-søjlerne.
Vejskilte i Gentofte
I 1923 indførte Gentofte den
ensartede vejskiltning, som sta-
dig findes, og som ingen blot tør
tænke på at afskaffe. Mens stan-
deren er tegnet af kommunens
daværende brandchef Ejnar
Norup, så er selve skiltet desig-
net af – ja, gæt engang – Engel-
hardt.

Han har nytolket alfabetet og
selve skiltet er sortgrå med hvid
skrift. Når et vejnavn ender på J,
og det gør de jo tit her i kommu-
nen, så lavede Engelhardt den
lille finurlighed at forme prik-
ken over det som et hjerte. Det
er hans eget navn udtalt på en-
gelsk. Mange har undret sig
over, hvorfor dette hjerte er rød-
malet. Historien fortæller, at en
spøgefugl havde malet hjertet
rødt med neglelak, og da kom-
munens maler skulle opfriske
skiltene troede han, at sådan var
designmanualen. Nu er det ble-
vet en tradition.
Husnumre i Gentofte
Også disse tal er kreeret af En-
gelhardt. Hvis man vil vide me-
re om vejnavne og husnumre
henvises til “Regulativet vedrø-

rende vej- og gadenavne samt
husnumre i Gentofte Kommu-
ne”.

Gentoftes plakatsøjler, vej-
skilte og husnumre står diskret,
men de signalerer klart, når man
er i kommunen, det er en vigtig
del af vores visuelle identitet.

I filmatiseringen af Bjarne
Reuters bog: “Busters Verden”,
der jo foregår i Brønshøj og
Husum, er villabyen delvist
henlagt til Vangede, det ses ty-
deligt på vejinventaret, hvor vi
står i gældt til især K. V. Engel-
hardt.

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

På nogle af de flotte plakatsøjle-
hatte er der indstøbt et antal kro-
ge, hvor der kunne ophænges lam-
per til festlige lejligheder.

På Lyngbyvejen oven over
Brogårdsvej står en mellemform,
hvor den udadbuede fod er erstat-
tet af en lige fod.

Kort over Gentofte Kommunes plakatsøjlers placering. De røde prikker
er plakatsøjler omtalt i artiklen. Nr. 1 er Paul-Petersen typen med rund
top, nr. 3 er den oprindelige Engelhardt-type med udadbuet fod og stor
hatteskygge, mens nr. 2 er mellemform med lige fod og Engelhardt-hat.

På Vangede Bygade står overfor
biblioteket den store model af pla-
katsøjlen, der er tegnet af Aage
Paul-Petersen.

Velvære
i Vangede

Virker behandling for

Bioresonansterapi samt zoneterapi og massage

rygestop?
Naturligvis

Joyce Jensen
Mobil  26  70  52  04  ·  kl.  7-9  og  21-22

Vangede Bygade 41, st. tv.  ·  2820 Gentofte
Læs mere på www.klinik-naturligviis.dk
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Milepæle på Kongevejen og Strandvejen
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, lokalhistorisk medarbejder på Vangede Avis
Milepælenes historie
Frederik II (konge 1559-1588)
lod mod afslutningen af sin re-
geringstid i 1580-erne udføre
nye vejanlæg især mellem sine
slotte i København og Frede-
riksborg slot. Han lod opsætte
primitive tavler af træ med en
påmalet betegnelse for hver hele
og halve mil. Pælene overlevede
imidlertid ikke længe, de blev
udsat for hærværk og forsvandt.
Kongen skriver selv: “Nogle
har gjort fortræd på Kongens
Vej i Kjøbenhavns Len ved at af-
slå de Fjæl, der var afmærket,
hvor hver hele og halve Miil er.”
Hans søn Christian IV (konge
1588-1648) lod som nyudnævnt
konge i 1592 opsætte nye stol-
per også for hver hel- og halvmil
med udgangspunkt i den nye
Østerport.

Længdeenheden en dansk mil
er nok en gammel betegnelse
for, hvor langt en mand kunne
gå på en time, men den blev
først veldefineret af matemati-
keren Ole Rømer, der med sin
milevogn fra 1683 opmålte ve-
jene ud fra København. En
dansk mil er 12.000 alen, det
svarer omtrent til 7½ km i vore
dages mål, der blev indført ved
lov i 1907.

I 1698 kom der kongeligt bud
om, fra Christian V (konge
1670-1699), at der skulle rejses
milesten udover det ganske
land, loven lyder i uddrag: “Til
hver hele, halve eller fjerding
Milepæl som af Kampestene
skulle oprejses på små Høje,
her skulle tilføres 50 store kam-
pesten”.

I vore dage bruges udtrykket
milepæl og milesten mere i
overført betydning om mål i li-
vet og om mere professionelle
tilgange. Men i datiden var det
højst konkrete ting, som de vej-
farende  iagttog  på  deres  færd
igennem landet.
Strandvejens milesten
På Strandvejen findes der to mi-
lesten intakte i vores kommune,
og det samme gælder på Lyng-
byvej, herudover findes en flyt-
tet milesten fra Strandvejen,
nemlig halvmilestenen, der er
en lille, groft udhugget sten i
granit.
Halvmilestenen
Halvmilestenen står nu lige vest
for den gamle politistati-
on/brandstation på Hellerupvej
5. Den har Christian V’s navne-
træk indhugget. Denne sten stod
oprindeligt på Strandvejen over-
for Sankt Pedersvej. På et tids-

punkt omkring 1900 er den flyt-
tet ulovligt til en gård. Herfra er
den senere flyttet til sin nuvæ-
rende placering på offentligt
areal.
Helmilestenen
Strandvejens to øvrige milesten
er i øvrigt også forskellige. I
Skovshoved ganske tæt på min-
depladen for frihedskæmperen
“Flammen” står en af de gamle
Ole Rømer-sten udfor Strandve-
jen 186 altså på østsiden af ve-
jen. Stenen er blot 1 m høj, den
har en kongekrone og bærer tek-
sten: C5 1 Miil.

Femkvartmilestenen
Udfor Sølyst nær Emiliekildevej
findes den 1,6 meter høje 1¼
milesten med Chr. VIII navne-
træk og indhugget:
Chr VIII
1¼ Miil

Den ældre milesten, der stod
på dette sted, var af norsk mar-
mor. Dette materiale kan ikke
klare det danske klima, og er se-
nere udskiftet med en granitsten
af den såkaldte H. E. Freunds
model. Som et kuriosum kan det
nævnes, at denne sten står på
vejens vestside, mens alle andre
milesten står på øst- (eller
nord-) siden.

Lyngbyvejens milesten
Af Ole Rømer stenene er kun
ganske få bevarede. Afstandene
mod nord regnedes fra Øster-
port, og ca, 1,75 km ud af Øster
Allé findes netop en sådan sten
med en lille halvcirkulær grube,

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

Den gamle halvmilesten fra
Strandvejen står bagved den gamle
politi- og brandstation på Helle-

På Strandvejens østside udfor nr.
186 står den gamle originale mile-
pæl fra Christian V’s tid.

Milepælen 1¼ ved Emiliekildevejs
udmundeing i Strandvejen nær
Emiliekilden er Strandvejens nye-
ste milesten. Den står 9,4 km fra
Østerport.

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

·
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der betegner ¼ mil. Denne sten
har altså stået uantastet på sin
lille høj i over 300 år.
Halvmilestenen
Det samme kan ikke siges om
halvmilestenen på Lyngbyvej,
der stod på hjørnet af nuværen-
de Venøgade og Lyngbyvej (nu
nr. 62) tæt på markvejen til
Bryggervangen. Selve stenen er
forsvunden, den er formentlig

hugget til skærver, men der fin-
des på Københavns bymuseum
en akvarel fra 1902 af J. L. Rit-
ter.
Trekvartmilestenen
På Lyngbyvejen mellem vejgaf-
len ved Bernstorffsvej og Bern-
storffstøtten fandtes tidligere ¾
milestenen, men den er forsvun-
den formentlig ved en af de
mange vejudvidelser, som Kon-
gevejen/Lyngbyvejen har været
udsat for. Jeg har ikke kunne
finde fotos af denne, men brin-
ger en tegning af stenen med
Frederik V’s navnetræk.

Enmilestenen
Den 1-milesten der står nær
Fuglegårdsbroen er den tredje i
rækken. Den ældste 1 milesten
var af granit. De bar Christian V
kronede monogram og indskrif-
ten 1 (mil). Man har nok ikke
fundet, at den var flot nok, men

skiftet den i 1770-erne til en
obelisk af norsk marmor. Stenen
blev genbrugt som 1¼ milesten,
idet man blot indhuggede F V og
1¼ M. Denne interessante sten
findes på Frilandsmuseet, den
blev fundet i en vejgrøft nær
vintappergården.

J. H. E. Bernstorff havde været
gesandt i Frankrig, og fra sin tid
her kendte han de solide franske
vejanlæg. Også fra sin gesandt-
tid i kongeriget Sachsen, havde
han set obelisker som vejaf-
mærkninger, og han fik hofbil-
ledhugger Johannes Wiedewelt
til at tegne nogle udkast til mile-
pæle til Danmark og Holsten. Vi
ved, at J. H. E. Bernstorff foran-
staltede en kontrakt med hof-
stenhugger J. P. Pfeifer med ud-
hugning af 37 hel- og halvmile-
pæle, så de var klar til Mikkels-
dag 1765. Det norske Marmor
fandtes allerede i landet, da det
lå opmagasineret ved den ufær-
dige Marmorkirke. I løbet af
1771 blev disse obelisker opstil-
let på den helt nyanlagte og ud-
rettede Lyngbyvej og fortsættel-

sen over Hørsholm og Fredens-
borg til Helsingør.

Pælene havde ud over kronen
og kongens monogram beteg-
nelsen 1 Miil og nederst var der
et posthorn. De stod på en lille
høj på en lille sokkel også af
norsk marmor. De var rillehug-
gede, mens krone, monogram
og posthorn er i relief, mens mi-
letallet er fordybet. Ved Frede-
rik V’s død i 1766 var ikke alle
milestene rejst, men det var
fortsat hans monogram, der
fandtes på milestenene. Kvart-
milestene var fortsat af granit,
her brugte man de gamle sten
som ovenfor anført. Men norsk
marmor er mindre holdbart, det
kan ikke holde til det danske
vejrlig med skiften mellem frost
og tøvejr, og de går til ved frost-
sprængninger. Den nuværende
bornholmske granitsten er ud-
ført af H. E. Freund i 1839 og er
i to stykker, den står på en gra-
nitsokkel og er 345 cm høj. Ind-

Akvarel af den nu for længst forsvundne halvmilesten, der stod på det
ydre Østerbro. Malet af J. L. Ritter i 1902. Københavns Bymuseum.

Denne lille 1/4-milesten står på
Øster Allé i Fælledparken mellem
Idrætsparken og Vibenshus Rund-
del. Den står på sin lille høj, som
den har gjort i over 300 år.

Den gamle noget forvitrede helmi-
lesten af norsk marmor ved Gen-
tofte søs sydende findes afbildet på
denne akvarel fra 1830, der findes
på Øregård Museum. Akvarellen
er udført af M. Rørbye.

Tegning af Lyngbyvejens ¾ mile-
sten. Illustrationen stammer fra
“Gentofte Kommune: Billeder fra
den tekniske udvikling siden år-
hundredeskiftet”, 1961.
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hugningerne er malet gult Post-
hornet) eller rødt (monogram
og afstand). Den står nærmest
under Fuglegårdsbroen ved
Gentofte søs sydende, den bæ-
rer udover posthornet indskrif-
ten:
FR VI (monogram)
1 Miil

Vangedemilestenen
I Vangede findes en flot mile-
sten.

Nær Ørnegårdsvej tæt ved mo-
torringvej 3 skæring med Lyng-
byvejen findes som monolit 1¼
milestenen også af Freunds mo-
del fra 1839, der er ca. 230 cm
høj. Den bærer indskriften:
FR. VI (monogram)
1¼ Miil

Milestenen står stadig på den
oprindelige sokkel af norsk
marmor. Den oprindelige gra-
nitsten kan som nævnt ses på
Frilandsmuseet.

Nord for Gentofte kommune
findes på Lyngby Hovedgade

37 (ved palæet) 1½ milestenen
(noget indeklemt), ved Fri-
landsmuseet 1¾ milestenen og
ved sydhældet af Geels Bakke
den helt fornyede 2 milesten.

Kilder og tak:
Lyngbybogen 1970-71 side 73-
95: Kai Uldall: Lyngbyvejens
milepæle.
Draiby, Ejvind: Gamle danske
Milepæle. Miljøministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen. 1990.
Tak til Øregårdsmuseet for tilla-
delse til at affotografere Rørby-
es akvarel.

I dag står den store 1- milesten
noget indeklemt under Fuglegårds-
broen ved Gentofte Søs sydende.
Der findes blot tre af disse speciel-
le milesten på Lyngbyvejen, nemlig
1, 1¼ og 1½ milestenene.

I Vangede står 1¼ milestenen let
synlig for de vejfarende.

Den ældste etmilesten med Chr.
V’s monogram findes på bagsiden
af denne sten. Den er senere blevet
genbrugt som enenkvartmilesten
med Fr. V’s monogram. Den stod i
mange år i Vangede, og blev ved
en vejudvidelse fundet i vejgrøften
og er nu udstillet på Frilandsmu-
seet. 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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Prisbelønnet verdensteater
i Vangede
Meridiano Teatret turnerer både
Danmark og verden rundt med
forestillinger, der har ramt et an-
derledes og nyt udtryk og som
overalt overrasker og begejstrer
såvel publikum som anmeldere.

Men lokalt er der ikke så man-
ge, der kender til teatret og ikke
mange Vangede borgere ved, at
de er nabo til noget af det mest
spændende og nyskabende tea-
ter i Danmark.

Meridiano Teatret har eksi-
steret siden 1996, været
driftsstøttet af Kunststyrelsen
siden 2000 og har boet og pro-
duceret sine verdensturnerende
forestillinger i en gammel fa-
briksbygning på Sandtoften si-
den 2001. Teatret som produce-
rer forestillinger til flere mål-
grupper, både til voksne og til
børn/unge, har blandt andet re-
præsenteret Danmark ved festi-
valer og på længere turnerer i
det meste af Europa og i Japan,
Kina og Taiwan.
Et universelt udtryk
Overalt hvor teatret er kommet
frem er dets forestillinger blevet
forstået lige godt. Ja, ikke nok
med det. Det er blevet betegnet
som banebrydende og som et
helt nyt udtryk, man ikke før har
set mage.

Meridiano Teatrets stifter og
kunstneriske leder, den itali-
ensk fødte Giacomo Ravicchio,
forklarer dette således: “Siden
jeg i 1973 som 15-årig blev op-
taget som elev på teatret, har jeg
været optaget af det indre liv; af
de følelser og de problemstillin-
ger, som er fælles for alle men-
nesker kloden rundt, unge som
gamle. Jeg har siden i alle mine
forestillinger søgt at skabe net-
op dét universelle udtryk, som
kan tale til mennesker på tværs
af alle skel.”

Præcis dét er karakteristisk for
Giacomo Ravicchios forestil-
linger, som han som oftest selv
skriver, instruerer og skaber bil-
ledrige scenografier til. Han har
da også gennem årene fået en

lind strøm af priser og rosende
ord med på vejen. Jyllands-Po-
sten kaldte ham allerede ved
Meridianos første premiere i
1996 for “en billed- og teater-
mager af de sjældne og origina-
le” og ved det seneste gæstespil
i Kanonhallen på Østerbro i no-
vember 2007 med 10 års jubilæ-
umsforestillingen “Transit”
skrev Informations anmelder:
“Meridiano kender menneske-
ne”.

Siden efteråret 2007 har tea-
trets program blandt andet stået
på lange udlandsturnéer med
den prisbelønnede forestilling
“Genesis”. I øjeblikket er teatret
gået i hi på Sandtoften for i for-
året 2009 at barsle med to helt
nye forestillinger. Børnefore-
stillingen “Anima”, og voksen-
forestillingen “Robinson &
Crusoe”.
Mere lokalt samarbejde
I øjeblikket arbejder teatret med
planer om mere lokal synlighed
og Gentofte Kommune stiller sig
positivt overfor samarbejde
omkring nye lokale spillemulig-
heder. Men ind til videre må man
nøjes med at opleve teatret på
dets turnéer rundt i landet, hvor
forestillingen “Robinson & Cru-
soe” kan opleves i Lyngby Kul-
turhus den 1. april 2009 kl. 20.

Er du blevet nysgerrig? Så be-
søg teatrets hjemmeside på
www.meridiano.dk

www.just-eat.dk

Til selskaber tilbyder vi
Fem forskellige buffeter

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

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

Mexicanske retter
& italiensk pizza

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

Comet RensComet Rens

10 skjorter
– vasket og
håndstrøget
kr. 200,-

Mængderabat

Lige til døren
Ring for tilbud

Renseri
Frisk garderoben op
med nyrenset tøj

Vangedevej 137 · tlf. 39 67 08 47
Comet Rens

Miljøgodkendt

Gode parkeringsmuligheder ved butikken

man-fre 10:30-17:30 · lør 10:00-13:00

Velkommen til Nordvand
Af Carsten Nystrup, Direktør i Nordvand

Gentofte og Gladsaxe Kommuner har den 16. dec. 2008 stiftet det fæl-
les vandselskab Nordvand A/S. Borgerne betaler fortsat kun for aktivi-
teter i egen kommune. Eneste forandring er, at borgerne er blevet kun-
der i Nordvand A/S. Målet er at fremtidssikre levering af vand og hånd-
tering af spildevand i Gentofte og Gladsaxe.

Bedre forsyningssikkerhed, kvalitet og økonomi
I forbindelse med samarbejdet i
det nye fælles vandforsyningssel-
skab vil der ske en del ændringer
af rørføringer bland andet vil
Gentofte og Gladsaxe forbindes
med en ny vandledning.

I februar begynder Nordvand
etableringen af en ny vandforsy-
ningsledning i krydset mellem Ny-
brovej og Brogårdsvej. Arbejdet vil
stå på i en måned. Herefter fortsæt-
ter gravearbejdet over Vesterbyvej
og Snogegårdsvej til Buddingevej,
hvor det slutter til juni.

I den periode arbejdet står på,
vil Nordvand gøre en stor indsats
for, at borgerne ikke generes unø-
digt ved anlægsarbejdet.

Den nye vandledning skal forsy-
ne Gladsaxe Kommunes borgere
med drikkevand fra Gentofte,
sammen med Bagsværd og Sø-

borg Vandværker. Samtidig vil
ledningen være nødforsyning for
Tinghøj vandreservoir, som ejes
af Københavns Energi. Gennem
vandledningen skaber Nordvand
samtidig en backup fra Gladsaxe
til Gentofte Kommunens borgere,
idet hele hovedstadens forsy-
ningsnet bliver bundet sammen.
Samtidig vil det betyde en for-
bedret drikkevandskvalitet, fordi
Københavns Energi herefter vil
begynde nedlukningen af vand-
forsyningen fra overfladevand.

Borgerne i Gentofte og Gladsaxe
Kommuner får hermed en tredob-
belt bonus i form af en langsigtet
økonomisk gevinst, bedre forsy-
ningssikkerhed samt en bedre
vandkvalitet – alt sammen til stor
gavn for borgerne.
Læs mere på www.nordvand.dk

“Robinson & Crusoe”
Lyngby Kulturhus den 1. april 2009 kl. 20
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Lidt mere på bundlinjen til indbyggerne i Vangede
Af Henrik Hagstrøm, Filialdirektør i Danske Bank Vangede Afdeling
Regeringens skattelettelse vil nu
vise sig på bundlinjen for de fle-
ste borgere i Vangede. Samtidig
har Gentofte Kommune ikke
ændret ved kommuneskatten i
år. Ifølge Danske Banks skatte-
analyse betyder det flere penge
mellem hænderne for indbyg-
gerne i Vangede – for nogen
godt 9.000 kroner. Til gengæld
er der stigninger i energiafgifter
og i grundskylden.
Bedst for højindkomstgruppen
En samlet lettelse på godt 9 mia.
kroner sidste år slår nu igennem
i Vangede.

Alt i alt vil de fleste i Vangede få
en skattelettelse i 2009. Skattelet-
telserne slår igennem hos alle de
fire grupper, vi har valgt at kigge
på i vores analyse – lige fra pensi-
onister til højindkomstgrupperne.
Det er dog med en klar gevinst til
mellem- og højindkomstgrupper-
ne her i Gentofte.

Pensionister i Vangede kan se
frem til en lettelse på godt 1.000
kroner i år, mens dem med en løn
på 250.000 kroner får knap 1.800

mere at gøre godt med. Tjener
man omkring 350.000 kroner får
man knap 5.000 kroner mere til
forbrug, mens en løn på cirka
700.000 kroner udløser godt
9.000 kroner, hvis man altså har
bopæl i Gentofte Kommune.

På nær sidste år, hvor 94 ud af
de i alt 98 kommuner valgte at
sætte skatten op, har skattestop-
pet gennem de seneste syv år
betydet, at der har været ro om-
kring danskernes skatteforhold.
Hvor stor skattelettelsen i år en-
der med at være, afhænger af,
hvor stor en indkomst man har,
og hvorvidt man er på arbejds-
markedet eller ej.
Grundskylden op
Skattestoppet betyder, at bolige-
jernes ejendomsværdiskat til
staten ikke kan stige. Men når
det gælder den kommunale
ejendomsskat, også kaldet
grundskyld, kommer langt de
fleste af landets husejere til at
betale mere i år.

Selv om kommunen ikke har
ændret ved grundskyldspromil-

len, stiger regningen med cirka
650 kroner for en typisk husejer
i Gentofte Kommune. Derud-
over stiger afgifterne på benzin,
el, fyringsolie og gas med 1,8
pct. i år, og det kan mærkes lidt.
Ifølge tal fra Skatteministeriet
betyder de højere afgifter en
merudgift på godt 600 kroner

for en gennemsnitlig skatteyder
i Gentofte Kommune.

Selv om grundpriserne faktisk
er faldende, kommer de fleste
husejere til at mærke en stig-
ning de fleste steder rundt om-
kring i landet, fordi det grund-
lag, skatten beregnes ud fra, har
lov til at stige med op til 4,7 pct.

Centralt beliggende andelsbolig
Velfungerende andelsboligforening i godt murstensbyggeri med nyt tag.
Beliggenhed i det bedste hjørne i bebyggelsen = lille varmeudgift.
Fællesområder med grillplads og nyttehave. Se www.buddingepark.dk.
Kontant 860.523, afgift/md. 4.010 incl. varme. www.robinhus.dk/39633

Kontakt: 39 66 19 06 / 29 88 44 04 · metteba@gmail.com

70 m²

Skattelettelser til alle i Gentofte Kommune (årlig skattelettelse)

Indkomst Skat i 2008
Skat i
2009

Samlet
skattelet
telse

Stattelet-
telse i% af
indkomst

Pensionist 31.238 30.169 1.070 0,9%

250.000 88.980 87.243 1.737 0,7%

350.000 133.930 129.044 4.886 1,4%

700.000 350.581 341.088 9.492 1,4%

Kilde: Egne beregninger · Note: Beregningen for pensionister ser bort
fra, at selve pensionen automatisk stiger.
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F i lm  kan  s e s  i  d i n  l o ka l e  b i o g ra f

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

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

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

Slumdog millionær Eventyret om Despero Kærestesorger
Blekingegadebanden Che – Part One Monsters vs. Aliens
Fri os for det onde The Boat that Rocked Grand Torino

Baader Meinhof Komplekset The Reader Wolverine
Mammut Engle og Dæmoner Nat på museet II

H H

H H

H H

H H

H H

mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02

søndag
9 - 01

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Parisersalonen

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102 · 2820 Gentofte

Tlf. 39 65 34 76

Åben 9.00-17.30
Lør. 8.30-13.00

Man. 14.00-18.00 · Tir.-tor.
Fre. 9.00-18.00 ·

M/K
Klipningfra 195,-

Film i Gentofte Kino
Af Erik Hamre, Gentofte Kino

Ganske som i november sidste år, hvor de næste 3 måneders film
på forhånd bød på 14 danmarkspremiere, kan vi også nu se frem
til et sådant antal i de næste 3 måneder.
En flot bred vifte af film i alle genrer og for alle publikumsgrup-
per. Fællesnævner for dem alle er dog – kvalitet – for det er sim-
pelthen Gentofte Kinos adelsmærke, udover at være Danmarks
hyggeligste biograf. Kom f.eks. for at opleve:

Kærestesorger er Nils Malm-
ros’ nye storfilm om gymnasie-
ungdommen i 1960’erne. Fil-
men er ganske ekstraordinært
optaget over en tre-årig periode,
så filmens store persongalleri
reelt bliver tre år ældre. Jonas og
Agnete er på mange måder hin-
andens modsætninger, da de al-
lerede i 1.G bliver kærester på
Viborg Katedralskole. Jonas er
charmerende, vellidt af alle,
men ikke videre arbejdsom i
skolen. Agnete er en akademisk
ambitiøs og begavet pige, men
ikke særlig moden i livets andre
forhold og tynges af et an-
spændt forhold til sin familie.
Trods deres umiddelbare for-
skelle er de stærkt draget af hin-

anden, og de gør meget for at få
det til at fungere – men det er ik-
ke altid nok. Deres tid sammen
fra 1. til 3. G byder på alt fra for-
elskelse, jalousi, kærestesorger
til utroskab. Deres venner vikles
alle på den ene eller anden måde
ind i Jonas og Agnetes turbulen-
te forhold.

Blekingegadebanden. Filma-
tiseringen af Peter Øvig Knud-
sens bestseller. I filmen møder
vi aktivister fra dengang, også
nogle af dem, som gik linen ud.
Og vi møder det politi, som i så
mange år var lige i hælene på
banden, men som alligevel ikke
formåede at gribe ind før det
tragiske drab i Købmagergade.

Fri os for det onde er skrevet
og instrueret af Ole Bornedal,
og har Pernille Vallentin, Lene
Nystrøm Rasted, Sonja Richter,
Lasse Rimmer samt Jens An-
dersen i de store roller. Denne
gang fortæller Bornedal om
brødrene Johannes og Lars, der
bor i en gudsforladt provinsby i
det flade Jylland. Lars er lang-
turschauffør med hang til fest
og de våde varer. En morgen kø-
rer han Anna fra byen i smadder
ude på hovedvejen. Det lykkes
ham at skyde skylden på Alain –
en tidligere elitesoldat fra Bal-
kan, der arbejder for broderen
Johannes. Under den årlige by-
fest, hvor byen svømmer i alko-
hol, rejser der sig en bølge af
had og hævn mod Alain og se-
nere også Johannes, der indædt
forsvarer Alain.

Baader Meinhof Komplek-
set Storslået film om verdens
mest kendte terrorgruppe. I
1960’erne og 1970’erne spredte
den tyske terrororganisation
Baader-Meinhof gruppen gang
på gang rædsel i Tyskland og re-
sten af verden med bombe-
sprængninger, kidnapninger,
røverier og snigmord. Der Spie-
gels chefredaktør, Stefan Aust,
har skrevet den meget omdisku-
terede bestseller Der Baader-
Meinhof Komplex, om hoved-
personerne Ulrike Meinhof og
Andreas Baaders ekstreme liv
på den yderste venstrefløj i Rote
Arme Fraktion. Filmen instrue-
res af Uli Edel (Christiane F),
og på rollelisten finder vi bl.a.
Bruno Ganz, som spillede Hit-
ler i Der Untergang.

Blandt de mange øvrige danmarkspremierer er Slumdog millionær,
Eventyret om Despero, Che – Part One, Monsters vs. Aliens, The
Boat that Rocked, Grand Torino, The Reader, Wolverine, Mammut,
Engle & dæmoner og Nat på museet II så der er rigtig meget at glæ-
de sig til ...Se mere på www.vangede.dk

... og herudover har vi naturligvis også et flot udbud at film, som
vi ikke har haft plads til i forbindelse med danmarkspremieren eller
som publikum har ønsket igen at se i Gentofte Kino.

Vi glæder os til at se dig!
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Butikkernes åbningstider – februar 2009

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.

Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie

... plus mange gode tilbud

· regntøj fra
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Fodboldstøvler fra
Select Knickers & Vindbreaker

·
· Alt i løbesko/joggingsko
fra

· af på

300,-

300,-

400,-
Test løbestil løbebånd

Badminton, håndbold, fodbold

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

Din lokale

Vores speciale er løb:

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

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 lukket

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. 9.00-13.00

torsdag 12.00-18.00

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 Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00

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
mandag-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 10.00-16.00

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 Van-
gede Bycentrum. Medlemsbutikkerne
kan du kende på, at de har dette mærke
siddende i deres ruder.

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


