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Affald og genbrug
Ren by kampagnen løb af
stabelen den 19. april. Ca.
120 borgere, både børn og
voksne deltog og samlede 70
store sække med i alt ca. 400
kg affald.
Lad os i fællesskab få stoppet dette svineri af vores veje
og grønne områder, så de frivilliges indsats næste år ikke
sætter ny rekord. Tænk hvis
de bare kan nyde deres tur
gennem kommunen uden, at
der er noget affald at samle
op. Jeg vil opfordre til, at
man tager sit affald med sig
eller bruger de opstillede affaldsbeholdere. Denne indsats vil pynte og samtidig
være med til at skåne miljøet.
I denne forbindelse vil jeg
desuden opfordre til, at vi beskytter miljøet ved at genbruge så meget som overhovedet muligt. Vi kan være
med til at sørge for at f.eks.
flasker, pap, papir, aviser,
batterier og metal kommer i
de rette hænder, så mest muligt bliver genbrugt. Kommunen har opsat beholdere,
så det er nemt at komme af
med det meste og ellers kan
man benytte sig af storskraldsafhentningen hver 14.
dag.
På genbrugspladsen er der
nu opsat separate containere
til plastmateriale. Der er to
muligheder som gør, at næsten alt plast kommer til genbrug.
I håb om en dejlig og
ren sommer
Allan Andersen

Møller kommer igen

Sankt Hans
aften
23. juni kl. 20

Houdini har taget
flugten, men er nu i
kærlig pleje. Hvis du
savner din undulatunge, så henvend dig
på Vangede Avis

Fest i
Vangede
20. juni

Sankt Hans aften
Tirsdag den 23. juni kl. 20 i
Nymosen.
Båltale ved Basim Osman.
Sang og musik: Operasanger
Pia Gruwier Larsen og pianist
Madelaine Sjøstrand.
Arrangeret af Netværksgruppen i samarbejde med
Vangede Kirke.

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede · Skolekammerater
Torsdagsmøde i Charlotteklubben
Vi Valgte Vangede · Vangede Asyl
Opringning til ældre medborgere
og meget mere

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
AU-Kommunikation
Journalist
Trine Sofie Kjeldahl
Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent:
Allan Andersen
Redaktør:
Allan Andersen
Deadlinie til efterårets avis er den 3. august 2009
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Nyt fra Vangede
Shop når der er ro på
og tid nok

De fleste kender en travl hverdag med børn, job, fritidsaktiviteter, indkøb og lidt for meget
stress. Sene åbningstider kan give ro til at få styr på nogle af de
ting, som måske kan være svære
at få presset ind i en hverdag.
Hos IKEA lukker man først
klokken 21 på alle hverdage, og
her mærker man behovet hos
mange kunder for at kunne
handle på sene tidspunkter.
I weekenden er der tit rigtig
mange kunder, og har man ikke
mulighed for at handle indenfor
almindelig åbningstider på hverdage, så er det et godt alternativ
at handle sent på hverdage, siger
Lisbeth Dueholm, IKEA Gentoftes lokale marketingchef.
Den oplevelse nikker man
genkendende til i sofa- og reolafdelingen i IKEA Gentofte:
- Vi har ofte kunder, der specifikt har planlagt at komme sidst
på dagen, hvor de har god tid, og
hvor vi almindeligvis også har
bedre tid. Der er simpelthen en
mere afslappet stemning i varehuset sidst på dagen og det sætter både vi og kunderne pris på,
siger afdelingsleder Emme
Hedman.
Mange benytter sig også af de
mange tilbud i restauranten,
som lukker klokken 20. Efter at
have stillet sulten er der stadig
en time til at handle i.
- Jeg handler rigtig tit i IKEA
Gentofte, mest sidst på dagen.
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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Så tager jeg ungerne med til en
omgang kødboller, og personalet har god tid til ekstra service.
Det passer godt ind i min travle
hverdag med lange åbningstider, siger Nicolai Stahl, IKEA
kunde fra Gentofte.
Hvad skal vi ha’ å’ spise?
Ann-Mette Orbe har startet firmaet Let-Mette for gøre det let
for travle familier at klare aftensmaden. Ann-Mette laver en
menuplan for ugens fire først
dage, det hele leveres om mandagen med alle ingredienser
samt opskrifter, som gør det
nemt og hurtigt at få fremtryllet
et lækkert og sundt måltid til hele familien, og hvis man følger
Let-Mettes opskrifter, lover
Ann-Mette, at alle bliver mætte.
Ann-Mette sikre sig, at råvarerne er af højeste kvalitet og så
vidt muligt økologiske.
Vi ved alle, at vi har bedst af
varieret kost med masser af
frisk frugt og grønt, men tiden
tillader ikke altid, at der bliver
handlet lige økonomisk og ernæringsrigtigt ind. Og fuldt forståeligt. Det er en hektisk hverdag mange børnefamilier har.
Menuer og priser kan ses på
hjemmesiden www.letmette.dk,
menuerne kan ses flere uger
frem.
Back in town
For 10 år siden hed frisøren på
Mosegårdsvej 1 “Silhouet”. Dengang var Daniel elev i butikken.
Nu, 10 år senere hedder butikken “frisør KONRAD” – og det
er med Daniel som indehaver.
Udover sin tid på Mosegårdsvej, har Daniel tidligere arbejdet som frisør på Østerbro, og

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen
Adolphsvej 25
Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling
Massage

Tlf.tid hver dag
kl. 8.30-13.30

Tlf. 39 77 44 39

berg, der er daglig leder i DanBolig. Som områdets største
mægler, vil de gerne sætte vægt
bag ordene, når de siger, at de er
rigtige til at sælge din bolig.
Derfor tilbyder de solgt eller
gratis. “Vi er lokalt funderet og
bygger på en stor kendskab til
området.” slutter Tyge.

senest har han slået sine folder i
Roskilde. Her har Daniel udover det “daglige frisørarbejde”
også været en del af diverse arrangementer, shows og undervisning for både “almindelige
mennesker” og frisører.
Inspiration bliver hentet på
kurser i alt fra København og
Rødekro til London og Paris.
Daniels ønsker at skabe en anderledes frisørsalon, hvor der er
tid til kunden. Hvor det skal være hyggeligt, sjovt, kreativt og
rart at komme.
Frisør KONRAD finder du på
Mosegårdsvej 1.
Se de seneste tilbud og få mere
information på hjemmesiden
www.frisor-konrad.dk, hvor der
også kan bestilles tid.
Vangede Avis byder Frisør
Konrad velkommen til Vangede.
DanBolig
Hos DanBolig på Brogårdsvej
er efterspørgslen på boliger lige
nu så stor, så man ikke er bange
for at tilbyde at sælge efter konceptet “Solgt eller Gratis”. “Det
kan godt være at markedet er
svært, men vi har i den grad formået at sælge de boliger, vi har
til salg, at vi sagtens kan sælge
flere boliger.” siger Tyge Hell-

GI-idræt
Hver torsdag i maj, juni, august
og september kl. 10-11.
Kom og vælg mellem “AtletLege”, forskellige ringspil og
petanque. Der startes med en
samlet opvarmning. Der er også
mulighed for at spille stikbold/høvdingebold og evt. beachvolleyball.
Hver tirsdag kl. 10-11 er der
motion til musik i det fri på
Gentofte Stadion.
Efter motionen samles vi til
fælles spisning af vores medbragte frokost.
Mød op eller kontakt Leif Helsted på tlf. 39 67 01 22.
Miljøbevidsthed hos Tinna-Mia
Hos frisør Tinna-Mia har man
valg at være miljøbevidst og
bruger så vidt det er muligt produkter fra de leverandører, der
fremstiller deres produkter økologisk med naturens farver.
Med f.eks. Natulique tilbyder
de en farvebehandling med
maksimal mildhed, som kan
dække 100% gråt/hvidt hår og
kan lysne op til 4 toner. Det er
en langtidsholdbar farve, der
samtidig er ekstrem mild.
Shampoo og conditioner fra
“kemon” er nogen af de bedste
produkter, der er fremstillet
med respekt for miljøet.

Fest i Vangede lørdag d. 20. juni

også
f
Huskegårdstræ
Mos ortet
på F

Kl. 9.00-11.00

Morgenkaffe og brød i Vangede
Morgenbord med kaffe/the og brød til 10,- pr. person som går til spejderarbejdet.
Foran Vangede Kirke

Kl. 10.00-11.00

Barbershop Banden – det gamle drengekor
Barbershop Banden startede i 1979 – egentlig som en slags hyggeklub for “pensionerede” drenge fra det danske drengekor. Man samles en gang om ugen for at holde kontakten
ved lige, drikke lidt te og hygge sig med at synge. Således er medlemmerne hovedsageligt gamle drenge fra det
danske drengekor. Ret hurtigt fik “bande-medlemmerne” en forkærlighed for Barbershop- og swingmusik. Og
denne musik er blevet dyrket lige siden.
Vangede Kirke

Kl. 11.00-12.00

Sækkepibeorkester
Varmer op ved kirken og går af Bygaden til Dan Turéll Plads og videre til biblioteket/plænen og afslutter ved festpladsen ved Brugsen. Dette følges af Brandbiler fra Brandmuseet
Vangede Kirke – Dan Turells Plads – Festpladsen ved Brugsen

Kl. 12.00-17:00

“På festpladsen er der grill med mulighed for at købe en lækker frokost, samt at man kan
få slukket tørsten i Tuborg pavilionen. I Charlotteklubben kan man købe kaffe/the og kage”
Festpladsen mellem Super Brugsen og Charlotteklubben

Kl. 13.00-13.30

Operasanger Jens Christian Wandt, synger danske sange
Opvarmning på stor scene
På scenen, mellem Super Brugsen og Charlotteklubben

Kl. 13.30-15.00

Malcom Lay
Engelsk folkesanger og guitarspiller, har spillet i Danmark siden 1982. Repertoiret bygger på
Folk-rock fra 60’erne og 70’erne, irske, engelske og amerikanske folkesange og ballader
samt eget materiale.
På scenen, mellem Super Brugsen og Charlotteklubben

Kl. 15.00-17.00

Stig Møller Band
Oplev den gamle “Steppeulv” Stig Møller sammen med Peter Ingemann på bas (husket fra
Young Flowers, Røde Mor, Skousen & Ingemann og Kim Larsen) og Ken Gudman på trommer (husket fra The Defenders, Young Flowers, Savage Rose m.fl.). Stig Møller Band er – efter sigende – Danmarks eneste overlevende hippie band – med Danmarks gladeste mand –
Stig Møller – i spidsen. Gi’ dig selv en rigtig glad og stemningsfyldt eftermiddag i Vangede.
På scenen, mellem Super Brugsen og Charlotteklubben

KL. 16:00

Koncert i Vangede Kirke

Kl. 18.30 - ?

Aftenmenu på Diligencen
Grillarangement kl.18:30, grillede Jomfruhummer + bøf og salat kr. 100,-. Malcom underholder fra kl. 20:00
På hjørnet af Brogårdsvej og Vangedevej

ag
SøD.nd21. kl. 14-15.30

To Trobadourer Britt og Almer
Synger viser og spiller på guitar mellem kl.14.30-15.30
I aulaen på Nymose Have. Arrangementet er gratis

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Behandling og genoptræning
af muskler, led og ryg.
• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.
v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

“Hvad skal vi have
til aftensmad?”
en lettere hverdag
Vi sammensætter én menu om ugen til mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag, de travleste dage i ugen – og du laver selv maden.
Alle retter er lette at tilberede på kort tid.
Råvarerne er af højeste kvalitet og frisk leveret fra vores leverandører og
pakket og leveret til dit hjem eller arbejdsplads i Gentofte eller Gladsaxe.

Snerlevej 37, 2820 Gentofte
Telefon: 39 66 75 15 · letmette@gmail.com
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Torsdagsmøde i Charlotteklubben
Af Trine Sofie Kjeldahl, journalist.
Thermokanderne piber sagte på indgraveret i guld og vi bliver
det veldækkede kaffebord. Det mindet om, at vi i denne stund,
er torsdag og kl. er 10.00 i Char- på forunderlig vis, også bliver
lotteklubben. Stearinlysene står en del af historien.
tændt på det gamle træbord,
I de øvrige rum står computermens vi skriver d. 5 marts. Ingen borde linet up, for pensionister
kan være i tvivl om, at hygge er nu om dage er flittige i informaet centralt begreb, når torsdags- tionssamfundet. Men i dag, er
klubben mødes i det gamle bon- der slukket for de teknologiske
dehus, smukt beliggende ved hjælpemidler.
Tiden står stille et øjeblik. De
bakken i Vangede.
Mange har i årenes løb fundet mørke stofbetrukne stole står
vej hertil og udvekslet minder klar til at modtage de første
og erfaringer, eller deltaget i de torsdagsdeltagere og Erna venaktiviteter, som huset tilbyder ter roligt på sin plads. Hun har
været leder af Charlotteklubben
de øvrige dage.
Her bliver talt om alt, hvad fyl- i 43 år og har gennem årene lagt
der hjertet. Senest faldt snakken et uvurderligt stykke arbejde i
på ungdomsballerne, som har husets mange aktiviteter og arsat sine uforglemmelige spor i rangementer.
Den første torsdagsdame anmanges erindringer.
Ungdomslivet ligger en del år kommer – er det ikke Mary?
“Jeg plejer altid at være den
tilbage for de fleste her, men
minderne friske og stemningen første” fortæller Mary frejdigt
ude fra entréen, mens hun hænungdommelig.
Håndlavede, smørblomstfar- ger overfrakken. “Egentlig hedvede indkøbsnet, som kan er- der jeg Mary udtalt med dansk
hverves for 30 kr. hænger side Y, men alle kalder mig nu Mary,
om side med skiltet med kaffe- som ‘kronprinsessen’. Jeg beprisen, som er varslet til at stige gyndte at komme herned hver
til 3 kr.
En perlekunstner har sat nogle
smykker til salg på et bord, som
utvivlsomt ville klæde en ung
Vangedepige på vej til fest.
Bondestuen emmer af aktivitet, traditioner og historie.
For endevæggen hænger falmede, historiske fotos af Charlotteklubben, mens nutiden insisterer på, at få overtaget, når
torsdagsklubben bringer liv i
det gamle hus.
På den midterste hanebjælke i
opholdsstuen står årstallet 1786

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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torsdag, da jeg blev enke for 3 år
siden. Jeg er også besøgsven
nogle timer om ugen, en kontakt
jeg fik gennem ‘Idéhuset’ (Ældrecentret ved Sognevej).
De har noget som hedder
‘Mænd hjælper mænd og damer’ og så går de ud og hjælper
andre med lidt håndværk, lamper, el og den slags”, fortæller
Mary slagfærdigt.
Flere er ankommet og snakken
tager til. Et medlem har medbragt et lille blad udgivet af
Handelsbanken, “Det nye og det
gamle Vangede” med historiske
fotos fra Vangede.
“Synes I ikke godt om filmen
‘Drageløberen’ i går?” spørger
Erna, og de, som har været med
på turen, tilkendegiver begejstret, at det var en rigtig flot fotograferet film. En kagedåse
med klejner bliver budt rundt.
De blev ikke spist i Julen, men
her forsvinder de i forrygende
hast, mens der spørges til, hvem
der har bagt dem. “Karen
Wulff ”, råber Inger fra bordenden, med en skraldlatter.

“Johanne har fødselsdag i dag
og gi’r vin til maden”. Erna prøver at trænge igennem de snakkende damer, der hygger sig gevaldigt – uden strikketøj og
håndarbejde. Et medlem har
imidlertid lavet nogle hjemmestrikkede bamser, som sidder
bænket på en hylde, mens de
med melankolske blikke venter
på en køber. En begejstring over
fødselaren og udsigten til et glas
til den medbragte madpakke,
øger stemningen.
Så dukker Laura på 95 år op.
“Du kommer for sent” bliver
der råbt fra flere sider, men Laura er B-menneske og kan ikke li’
at stresse om morgenen. Hun er
et frisk pust i selskabet med sin
klingende, jyske accent, som
stadig præger stemmeføringen
til trods for, at hun det meste af
sit liv har boet i Vangede. Hun
kom til Gentofte fra Jylland, da
hun fik plads i huset i Jægersborg og siden blev gift og fik
lejlighed i Vangede Bygade.
Der bliver igen skænket kaffe,
og Erna prøver at fortælle en hi-

KONTORLAGERET
NYE OG BRUGTE KONTORMØBLER

Lige
nu
Lige
nu

Italiensk
Kontorstol
Sort stof

Luxo
Lige
nu
arkitektlampe

Brugte
El-hævesænkeborde

Brugt
Arkivskab

skuffer
Kun m/4
i Sort

Fra kr. 2.500,incl. moms

www.kontorlageret.dk

Fra kr. 750,incl. moms

Kr. 180,incl. moms

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

Kr. 1.375,incl. moms
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storie. “Da jeg var ung..” men
rap i replikken afbryder Laura
hende “Det må da vist være meget længe siden” og en bølge af
latter fylder rummet.. De to
kender hinanden godt fra et
langt samarbejde i Charlotteklubben.
Lis har medbragt et fotoalbum
fra Sct. Josefs Hospital, hvor
hun var sygeplejerske i sine unge dage, dér hvor Charlotteklubben senest har været. Rundt
om bordet spørges der interesseret til Lis virke på fødegangen, mens fotos ivrigt studeres i
fotoalbummet. Et kommende
fuglearrangement
tiltrækker
opmærksomheden: Sort sol i
Sønderjylland. “De sidste 3 billetter er nu også revet væk” fortæller Erna. På samme vis har
sommerturen til Avernakø været et tilløbsstykke. “Vores seneste musikalske oplevelse var
en koncert med Erik Grib i Vangede Kirke”, fortæller Erna,
“ikke ét øje var tørt”.

Har du prøvet en Vangedepizza?

Liv og aktiviteter fylder Charlotteklubben og gør den til et attraktivt sted for pensionister.
Hver torsdag fra kl. 10-14 mødes snakkeklubben og nye deltagere er altid velkomne. Medlemskab af huset koster kun 150
kr. årligt, med pensionistrabat.

Charlotteklubben
Vangede Bygade 55
Tlf. 39 68 03 41

Danske Bank shinet op
Hammerslag og lugten af maling har dårligt fortaget sig i
Danske Banks lokaler på Vangede Bygade. Den 30. marts slog
Danske Bank dørene op til en
nyistandsat afdeling – på den
“gamle adresse”, hvor design og
velvære er til at se og føle.
Ord som behagelig, indbydende og tryg har været nogle af
nøgleordene under ombygningen, for udviklingen går mod
ønske om mere tid til fordybelse
– også i bankverdenen, hvor forbrugeren og kunderne ønsker
individuel rådgivning til sager,
der rækker ud over dagligøkonomien, derfor er der kommet
to nye mødelokaler til rådighed
i afdelingen.
- Udviklingen går mod mere
ekspertise. Vores omverden bliver mere kompleks, og rådgivningen tilsvarende. For at være
fremme i skoene med den seneste viden og følge med vores
kunders krav, er vi nødt til at
være omstillingsparate. Samtidig ved vi, at mange værdsætter
diskretion, som vi derfor også
gør en dyd ud af, siger filialdirektør Henrik Hagstrøm, Danske Bank, Vangede Afdeling.
Og han fortsætter:
- Hvis du f.eks. skal købe hus,
er der mange typer lån at forhol-

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

... eller en af
de mange
andre
pizzaer –
eller noget
andet fra
vores store
grillprogram

Vangede Bygade 77
(Ved Bommen)

man-fre
11-22
lør-søn
12-22

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

de sig til – også for os som rådgivere. Hele investeringssiden
er blevet mere krævende pga.
nye EU-regler, og så vokser
pensions- og skatteområdet –
forstået på den måde, at der løbende kommer nye tiltag og regler.
Den nyistandsatte afdeling
med de 8 ansatte vil også fremover betjene kunder med daglig
økonomi og kontantudbetalinger. Fokus fremadrettet vil dog
stadig være på rådgivning. Hæveautomaterne bliver, hvor de
er.
- Sidst men ikke mindst vil jeg
gerne fremhæve, at vi kan byde
på tid til fordybelse over en god
kop kaffe, når du lægger vejen
forbi her, og at vi gør en dyd ud
af at møde folk, dér hvor de er.
Samtidig har vi også et ansvar
for at vise vej til de bedste løsninger, slutter Henrik Hagstrøm, der samtidig opfordrer til
at bestille tid forinden.
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Mosegårdstræf
Der er Mosegårdstræf 2009
lørdag den 20. juni på plænen
ved den gamle skole (Fortet) –
ca. ved 13-tiden – der er musik i
bygaden senere – men sæt X i
kalenderen og tag din gamle
klassekammerat under armen.
Til dem der ikke har været med
før – så er det et helt uformelt
træf – hvor man bare dukker op,
evt. med lidt hyggeforplejning
til sig selv – og så er det jo
spændende og se om der skulle
komme nogen man har gået i
skole med og måske ikke har set
længe!
Jeg har oprettet en begivenhed
på Facebook – Mosegårdstræf
2009 – hvor man kan tilmelde sig
– det kan være at det giver nogen
mod på at komme, hvis man ser
Hvor blev I af og hvordan
har livet formet jer?
Starten, hvis ellers nogen af os
kan huske, hvordan den var, går
“helt” tilbage til august 1965. På
Bakkegårdsskolen, hvis lærere
fik ansvaret for, at “klæde” os
på, så vi kunne klare os godt i
“Det store samfund”, som ventede på os.
Hvordan gik det så og hvor i
verden befinder I jer så?
Nogle valgte efter 7. klasse, at
forsætte i 8. klasse, andre valgte
realskolen, som jeg selv. Nogle
gik ud i juni 1974 for at gå på
gymnasium og os der blev, fik
vores eksamen i juni 1975. Ja
tænk – det er snart 34 år siden,
måske ikke et jubilæum, men i
mine øjne alligevel en god anledning til, at opfriske minder,
fortælle hinanden om, hvordan
det så er gået.

at andre man kender har planlagt
at komme, men det er overhovedet ikke nødvendigt at tilmelde
sig – ALLE er velkomne.
Der er også et par andre grupper
på Facebook og Google for Mosegårdsskolen – hvor der efterhånden er en del medlemmer,
og man måske kan finde nogen
man engang har gået i skole med.
Med venlig hilsen
Helle Hamann Mortensen
Hvor er I? Jeg håber, at I kan
være med til, at udfylde alle
hullerne i min hukommelse,
evt. også via klassebilleder, som
jeg desværre ikke selv har.
Jeg er lige blevet 50 år, har boet flere steder i kommunen og er
nu endt på Dalstrøget 165, 1.th.,
2870 Dyssegård, men aldrig
langt væk fra Vangede.
Jeg spiller foldbold i GVI, har
job i Nordea Danmark A/S, som
bankrådgiver i Hørsholm. Min
dagligdag deles med min kone
Janne og vores 18-årige søn,
Rune.
Jeg håber, at jeg vil høre fra så
mange af jer som muligt og måske give grobund for at vi kan
mødes i løbet af efteråret 2009?
På snarligt gehør
Bjarne Busgaard
(JABB@post.tele.dk)

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
Zoomerne H Young Victoria H Sorte kugler
I love you man H Crossing over H Ice age 3
Harry Potter VI H Last chance Harvey
Vanvittig forelsket H The taking of Pelham 123
Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dejlige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

G e n t o f t e g a d e 3 9 · Te l e f o n 3 9 6 5 3 3 5 0
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Juni og juli i Gentofte Kino
Den danske sommer er efterhånden også blevet biograf-sommer.
Både danske og udenlandske
filmselskaber spændende og
store film, og i takt med at vejrliget har ændret sig således at vi
har lyse tider fra april til oktober, så er der så mange aftener
til at nyde udendørs herligheder,
at de dejlige fælles visuelle oplevelser også er prioriteret højt.
Ikke mindst da 2 timers filmiske adspredelse fra hverdagens
stadig kun i gennemsnit koster
kr. 70,-. Af de kommende måneders meget varierede og righoldige udvalg kan vi bl.a. nævne:
Zoomerne
Herlig dansk familiekomedie.
Tim vil have en kæreste og Alexander vil have gode karakterer.
De lægger den perfekte plan,
hvor de skal bruge: En elkedel,
en robot, en tegning over skolen
og 100 overvågningskameraer!
Hvad gør man så, når man pludselig opdager noget, som man
slet ikke skulle have opdaget.
Young Victoria
Et storslået kærlighedsdrama. I
1837 er prinsesse Victoria hovedperson i et magtspil i det engelske kongehus. Kong William
er døende og da Victoria skal
overtage tronen, kæmper alle
om at få indflydelse på hende.
Vi følger den unge dronnings
liv, de første turbulente regeringsår med intriger og hendes
stormende forelskelse i Prins
Albert, hvilket kommer på tværs
af den dominende Lord Melbournes planer.
Sorte kugler
Anders Matthesen er den fallerede ejendomsmægler Alex
Klein. Alex er plaget af en suc-

cesfuld kone, et kriseramt ejendomsmarked, en familie med irriterende vaner, kunder med
dårlig smag og 14-årige baristaer, som tror de kan kende forskel
på højlandskaffe indsamlet af
jomfruer ved midnatstide og den
fra Brugsen. Så Alex har rigeligt
at være irriteret over, så han den
dag, det hele bliver alvor, ikke er
udstyret til at ride stormen af på
den empatiske måde... Det er
der kommet en rigtig originaldejlig film ud af.
I love you man
Peter er blevet forlovet med sin
drømmekvinde, men har ingen
venner, som kan være hans forlover. Så han begynder at ‘mande-date’, hvilket afstedkommer
nogle bizarre situationer.
Crossing over
En multi-karakter film om immigranter af forskellig nationalitet – om kampen for at opnå en
lovlig tilværelse i Los Angeles.
Filmen handler om grænser, dokumentfalsk, asyl og vejen til et
green-card.
Ice age 3
Vore herlige helte er endnu en
gang på et fantastisk eventyr.
Harry Potter VI
D. 17. juli går det igen går løs!
Derudover har vi:
Last chance Harvey
Vanvittig forelsket
The taking of Pelham 123
... og så kommer der i øvrigt en
rigtig dejlig lang række skønne
og kvalitetsmæssigt store film
resten af året, så bare forbered
dig på mange inspirerende oplevelser i mørket sammen med alle de andre!
Mange venlige hilsener,
Erik Hamre

Ny Zi Yang

kr. 98, fre-søn kr. 118
Mad ud af huset: 20% rabat på alle a la carte
Dinner Tranportable buffet fra kun kr. 88,Stort ta’ selv bord: ma-to

Selskaber op til 150 personer

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

d:fi voks

CREW
shampoo
& voks

t
a
b
a
r
på
25%
Kevin øko
og label.m

Ved klipning:
gratis id voks eller
hårkur værdi 125-180-,
Anne

Catharina

Tinna Mia

Flerfarvet striber
fra 550,Gratis solkur

ved køb af shampoo og conditioner
pris for hele sættet kun 138,Så længe lager haves

Anne er stadig på barsel
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Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 78 91
mandag-fredag kl. 10.00-17.30
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Danmarks bedste rustbeskyttelse udføres i Gentofte
AutoCenter Gentoftes Dinitrolcenter på Mesterlodden er for
femte år i træk Danmarks bedste
til rustbeskyttelse. Ved Teknologisk Instituts omfattende kvalitetskontrolbesøg i 2008 opnåede
centret nemlig en fejlfri gennemgang på samtlige stikprøve-kontrollerede biler.
AutoCenter Gentofte kan derfor pryde sig med titlen af at
være det bedste blandt Danmarks 73 Dinitrol-centre.
Det flotte resultat er baseret på
et omhyggeligt personale, som
udfører rustbeskyttelse med
præcision og efter nøje fastsatte
kriterier.
Rust angriber året rundt
Med en gennemsnitlig luftfugtighed på 85 procent året rundt
hører det danske klima til blandt
verdens mest korrosive, hvilket
betyder, at der er fugtigt i bilens
karrosseri stort set året rundt.
Det udsætter bilerne i Danmark
for rustangreb allerede i bilens
første leveår.
Teknologisk Institut og Dinitrol anbefaler, at man rustbe-

skytter sin bil fra ny af, og får
den genbehandlet mindst hvert
andet eller hvert tredje år. Desuden skal man undlade undervognsvask i vaskehallen. Det giver den bedste rustbeskyttelse
og længst mulig levetid for bilen.
- På værkstedet ser vi tit ældre
biler, hvor motoren stadig har
masser af kilometer i sig, men
hvor rusten er så omfattende, at
det ikke kan betale sig at reparere på den. Den slags kan man
undgå med ordentlig rustbehandling. Så hvis man vil spare
penge, skal man passe godt på
sin bil igennem hele dens leve-

tid, siger Christian Buhelt fra
AutoCenter Gentofte.
Krævende kontrolordning
Alle Dinitrols rustbeskyttelsescentre er underlagt Teknologisk
Instituts kontrolordning.
Også værkstedet kontrolleres
AutoCenter Gentofte består desuden af et stort autoværksted,
der ligesom afdelingen for rustbeskyttelse er tilmeldt Teknologisk Instituts krævende kontrolordning, hvor der kigges på, om
værkstedet anvender de rette
værktøjer og måleinstrumenter,
har adgang til opdateret viden
om alle bilmodeller, og om regninger til kunder ligger på et rimeligt niveau.
- Ved frivilligt at være med i
sådanne
kontrolprogrammer
holder vi os selv oppe på en høj
kvalitet, og kunderne kan føle
sig trygge ved at lade os servicere deres køretøjer, siger Christian Buhelt fra AutoCenter
Gentofte.

Der er ferielukket i uge 32

fé La Vie
CaVangede
Bygade 45
(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66

Har altid mange
gode tilbud, fx:

Æblekage m. flødeskum
& alm. kaffe

Kun 40,-

Hjemmelavet
hønsesalat,

bacon, salat og rugbrød

Kun 49,-

Nummer 59 · maj 2009

10
Frivillig arbejde med unge mennesker

Fest
og ferie
Så er sommerens nyheder i butikken.
Skal der nyt i feriekufferten eller til en
festlig aften så kig ind
Fra str. s-xxl
gode
virkelig n hver
s
e
r
o
v
Se
mere
ele som
tilbud h ag og lørdag
fred

Husk vi også har

Renseriindlevering
Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Vangedespejderne har et utroligt godt tilbud til dig, der ønsker at arbejde med unge mennesker, der møder op med højt
humør og lyst til fællesskabet
omkring spejderarbejde.
Du behøver ikke at have været
spejder, bare lysten er der.
Charlotte B. Lindberg, der er
gruppeleder hos Vangedespejderne, pointerer, at man som
spejderleder bliver en del af et
fællesskab, hvor man får mulighed for at præge målsætninger
og aktiviteter. Målet er at give
børn og unge oplevelser i naturen, mod på nye udfordringer,
lære dem om samarbejde og det
at tage del i et større fællesskab.
Mange års erfaring viser, at
man igennem arbejdet med børnene og planlægningen af møderne får udviklet nogle fundamentale ledererfaringer. Dette
gør spejderarbejdet til en kompetencegivende fritidsaktivitet,
der sammen med fællesskabet,
motivere personer inden for så
vel som uden for spejdermiljøet
til at engagere sig i arbejdet.

Charlotte understreger, at det
ikke er afgørende, om man har
erfaring med ledelse eller med
det at være spejder, når man
starter op som spejderleder. Det
vigtigste er lysten til at arbejde
med børn og unge.
Vangedespejderne, der består
af både drenge og piger i alderen 7-11 år, er ca. 30 spejdere i
alt, så alle kender hinanden. Der
holdes ugentlige møder i hytten
på Ericavej 7 tæt på Vangede
Station og vi er jævnligt på
weekendture fortrinsvis i Nordsjælland. Eventuelt interesserede der har lyst til at høre mere,
er meget velkommen til at kontakte Charlotte B. Lindberg.
Tlf. 39 69 71 83 eller e-mail:
Keego@vangedespejderne.dk.

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

SPAR
25%
på
DEMIDEKK
OLIEDEKKBEIS

Vangede afdeling
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 60 18
Fax 39 65 16 59

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

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg

Tilbudet gælder
så længe lager haves
FREILEV FARVE - TAPET - ISENKRAM

SNOGEGÅRDSVEJ 3 · 2820 GENTOFTE · Tlf. 3965 1026
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Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
Læs mere på www.demantkiropraktik.dk
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En daglig opringning
Vi tilbyder en daglig opringning til dine ældre pårørende
I Ældre hjælper Ældre er vi en
gruppe der på skift sidder i en
telefonstjerne for ældre medborgere – vi ringer på alle hverdage
for at sige God-morgen, for lige
at høre om alt står godt til – og
hvis det gør det, så siger vi bare:
Hav en god dag – men hvis der
ikke svares, ringer vi videre til
f.eks hjemmeplejen for at sikre
kontakt og evt. hjælp.

Formålet er at sikre, at alle
dem som vi ringer til har det tåleligt/godt fra morgenstunden.
Hvis der ikke svares, kontakter
vi hjemmeplejen eller anden instans indenfor kommunen, der
så tager affære/ansvar; vi sørger
også for at pårørende adviseres.
Er du på ferie, kan du altså på
alle hverdage sikre en kontakt
til dine ældre hjemmeblevne.

Ordningen er gratis, så længe
der ikke er behov for låsesmed.
Hvis du/I vil høre mere om
idéen eller tilmelde dig eller din
pårørende, så ring til Karen Andersen på telefon 39 65 66 21.

så henvend dig til Ældre hjælper
Ældre og hør om mulighederne.
Besøg også vores hjemmeside
og se nogle af alle de andre spændende aktiviteter vi byder på.

Nyttehaver
Bag Idéhuset har vi fornøjelse af
nogle dejlige nyttehaver, som
kan stilles til rådighed for et år
ad gangen til de aktive i Ældre
hjælper Ældre, så hvis du både
har har lyst til at give en hjælpende hånd og samtidig har lyst
til at få lidt jord under neglene,

Ældre hjælper Ældre
Stolpehøj 150
2820 Gentofte
tlf 39 40 05 60
Hjemmeside:
www.idehuset-vangede.dk

frisør

KONRAD

frisør KONRAD har åbnet butikken
Kig ind i butikken på Mosegårdsvej nr. 1 eller bestil din næste tid online på ...

www.frisor-konrad.dk

Åbningstider: Mandag 10 - 17 / Tirsdag 11 - 19 / Onsdag Lukket / Torsdag 10 - 19 / Fredag 8 - 17 / Lørdag 9 - 13

frisør KONRAD · Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte · Tlf. 3136 3136 · www.frisor-konrad.dk

10 % RABAT

Klip denne kupon ud og aflever den i butikken, så får du 10% rabat på behandling/produktkøb.
Kuponen gælder kun én gang. Der kan kun benyttes én kupon pr. behandling/produktkøb.
Gælder t.o.m. 01-08-2009
Nummer 59 · maj 2009
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Vi Valgte Vangede
Inger Kleinschmidt fortæller om sine 57 år i Vangede
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen

Inger Kleinschmidt

Flytning til Herredsvej
“Efter krigen var det umuligt at
få en lejlighed i København, så
da jeg skulle giftes, var det nødvendigt med et huskøb – og valget faldt på villaen på Herredsvej
26 i Vangede” fortæller Inger
Kleinschmidt, der til sommer
fylder 80 år og stadig passer hus
og have på forbilledlig vis. Huset, som parret købte, var en murermestervilla i ordets egentlige
betydning, idet det blev bygget af
en murermester, der selv boede
her fra 1932 til 1952, dvs. at huset i dets 77 års levetid blot har
haft to ejere. Førhen blev parcellen benyttet som kolonihave med
et lille lysthus; det var typisk for
mange udstykninger på den tid,
at ejeren startede sådan. Lysthuset blev i de næste mange år benyttet som hønsehus.

Nummer 59 · maj 2009

Dengang var der udsigt over
ubebyggede marker, hvor senere Vangedehuse blev bygget.
Murermesteren interesserede
sig ikke så meget for haveanlæg, så bevoksningen på grunden var ikke i gang.
Sammen med det nygifte ægtepar flyttede også svigerfar, og
han boede der frem til sin død.
Det var naturligt på den tid, at
forældre flyttede med – også i
byerne.
Prisen for det gedigne hus var
den efter tidens forhold store
sum på 43.000 kroner, hvoraf
over en tredjedel blev betalt i løbet af det første år. Da Inger
ventede sit første barn i 1954,
trak hun sig tilbage fra arbejdsmarkedet. For at undgå problemer skrev Erik Kleinschmidt til
Skattevæsenet: “Jeg anmoder
det ærede skattevæsen om nedsættelse af skat, da min kone ophører med selverhverv”. Sådan
gjorde man, før kildeskatten
blev indført for 40 år siden.
Kvarteret
Det var et andet landskab, man
mødte i Vangede dengang. Der
var åbne marker med frit udsyn,
og Sognevej var udlagt som skolesti, dvs. der var ingen mulighed for biltrafik. Herredsvej var
en fredelig villavej, som kun
brugtes af beboerne samt af NESA’s teknikere, der skulle besøge transformatorstationen for
enden af vejen. De fleste af vejens beboere var yngre par med
små børn, der brugte den nyopførte Mosegårdsskole. Skolesti-

Kort 1:20:000 fra 1949

en på Sognevej var planlagt som
bilvej, og som noget nyt havde
kommunen plantet plataner som
vejtræer; de har nu nået skelsår
og alder. Det var faktisk Gentofte og Lyngby-Tårbæk kommuner, der startede med at indføre
plataner som vejtræer, ligesom
de findes i mange franske byer.
Det var et heldigt valg, idet træerne netop tåler luftforurening
bedre end andre træarter.

Man handlede lokalt. Det var
et særsyn, at familierne havde
bil, og da kvinderne var hjemmegående, var det en del af formiddagens ritual at handle. Inger Kleinschmidt handlede i det
lille butikscenter ved Snogegårdsvej/Sognevej og Middelvej, hvor der langt op i 1960-erne endnu var købmand, slagter,
bager, sybutik og damefrisør.
Lidt længere væk, nemlig på

Udsigten mod Vangedehuse fra Herredsvej 26 omkring 1955. Personerne
på billedet er fra venstre Ingers mand Erik, hans moster og hans far. Bag
bleerne kan man se alleen, der fører op til Gammelmosegård, hvor der i
1892 var indrettet et “Arbejdshjem for idioter”, sådan kaldte man de
hjem, der senere kom til at hedde åndssvageanstalter. Foto i privateje.
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.Inger Kleinschmidt i sit brændeskur, hvor træet ligger sirligt ordnet.

torvet ved Mosegårdsvej/Sognevej og Fennevangen fandtes
en tilsvarende torvedannelse
med en viktualiehandel, Tatol
og cykelsmed. Man handlede
ikke i Bygaden, der var næsten
ingen butikker, men oppe på

Lyngbyvejen lå Vangede Brugsforening samt blandt andet en
antikvitetshandel.
Vangedehuse
De første ti år frem til omkring
1960 dyrkede de voksne fra
Gammelmosegård de åbne marker med især korn. Ved høstarbejdet bandt de åndssvage negene sammen og samlede dem
sammen i traver, nogle af dem
småløb ligefrem med negene.
Her var der et arbejde, som de
kunne overskue at udføre. Tidligere har vi her i Vangede Avis
efterlyst oplysninger om de sidste landbrug. Noget tyder på, at
Gammelmosegårds åbne arealer
således var det sidste sted, hvor
man høstede korn i kommunen.
Men efter en halv snes år blev de
åbne arealer bag huset bebygget
med den smukke bebyggelse
Vangedehuse. Ved piloteringen
af husene rystede hele undergrunden; det er solidt byggeri.

Ved Inger Kleinschmidts fødselsdag i 1989 sendte børnene en kærlig hilsen til deres plejemor.
Øverste række: Thomas, Inger, Linda, Heidi, Henrik.
Mellemste række: Henrik, Anja, Anna, Pernille, Helene, Inger
Nederste række: Thomas, Johnny, Heidi, Ukendt, Inger og Henrik
Foto i privateje.

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 785.000, afgift/md. 4.283 incl. varme. www.robinhus.dk/39633
Kontakt: 39 66 19 06 / 29 88 44 04 · metteba@gmail.com

Giv et bud!

NY

IS
R
P
70 m²

Dette møblement kan ses på Frilandsmuseets herregård Fjellerup hovedgård siden 2003. Det er lavet til Inger Kleinschmidts svigerforældres
bryllup af en ven, der var snedkersvend. Sengetæpperne er arvet fra hendes farmor. Foto i privateje.

Til indvielsen deltog Dronning
Ingrid; det var en stor dag for
Vangede.
I 1974, da Inger havde gået
hjemme i tyve år, kom der bud
fra Vangedehuse i 1974, og hun
blev ansat som tilkaldevikar i
Hus E, der nu hedder Camillehuset. Her fungerede hun så
frem til 1990, og ved tresårsdagen blev hun fejret som en kærlig plejer og som uddanner af
nye plejere.
Oprindeligt var Vangedehuse
bygget til åndssvage børn under
18 år, men nu huser bebyggelsen et bredere aldersinterval.
Hvor børnene tidligere boede
sammen, er der nu indrettet enkeltværelser, så det sociale samvær er ikke så let som tidligere.
Livet som pensionist
Inger Kleinschmidts mand, Erik
døde for nogle år siden, og mens
mange andre enker i kvarteret
har foretrukket den løsning at
flytte i lejlighed og sælge huset,
så har Inger valgt at blive boende. Hun er knyttet til sit hus og
sin have. Haven er nu tilvokset,
og træerne skal fældes eller stynes. Alt det træ, der kommer ud
af det, skal saves op og kløves;
det klarer Inger selv. Den tidlige-

re garage opført af jernbanesveller fungerer nu som brændeskur,
hvor det opskårne træ ligger ordnet efter træart og størrelse.
Ved indflytningen i 1952 arvede det unge par et soveværelsesmøblement fra hans forældre.
Da Frilandsmuseet for nogle år
siden averterede efter gamle
møbler til Fjellerup Hovedgård,
syntes Inger Kleinschmidt, at
det lignede noget, hun havde.
Det gamle soveværelsesmøblement, der består af dobbeltsenge med en længde på 1,8 m, natborde, toiletbord og klædeskab,
er over 100 år gammelt og udført i mahogni med indlagt elfenben. Det er lavet af en af svigerfaderens venner. Dette møblement kan nu ses på Frilandsmuseet.
Afslutning
Inger Kleinschmidt har et godt
liv som pensionist med hus og
have, naboer, børn og børnebørn
og engagement i kirken og i bydelen. Hun følger med i stort og
småt, og hun fortalte, at hun har
samtlige numre af Vangede
Avis, der nu gennem næsten 14
år er udkommet med 58 numre.
Vangede har altid været et godt
sted at bo.

man-fre 10:30-17:30 · lør 10:00-13:00

Comet Rens
Miljøgodkendt

Renseri
Gode parkeringsmuligheder ved butikken

Frisk garderoben op
med nyrenset tøj

10 skjorter
– vasket og
håndstrøget
kr. 200,-

Prøv vores dyne-rens
og få en frisk nattesøvn
Ring og hør om

Comet Rens

Lige til døren

Vangedevej 137 · tlf. 39 67 08 47
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Vangede Asyl fylder 90 år
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen
Vangede Asyl oprettes i 1882
og bolig for kirkebetjenten (kirDen gamle skolebygning, hvor kekontor), hvorefter Charlottenu Charlotteklubben holder til, klubben for Vangedes pensionivar i mange år hjemsted for Van- ster flyttede ind i 1975.
Vangede asyl opstod på privat
gede Asyl, ja asylet blev faktisk
oprettet, da skolen fik sin nye, initiativ, idet en arbejdsgruppe
nu nedrevne bygning i 1881, med følgende medlemmer havidet der var et stort behov for de nedsat sig:
J. Guldborg, properitær (Vindenne institution. Af pietetsgrunde har den moderne børne- tappergården)
A. T. Jantzen, sognepræst
have fortsat beholdt sit gamle
Lars Sørensen, sognefoged
hæderkronede navn.
Emma Larsen (Bakkegården)
Det gamle Gentofte sogn var
Karen Marie Petersen (Elleaf Frederik IV forsynet med to
såkaldte rytterskoler, nemlig gården), samt ildsjælen i kredDanmarks ældste rytterskole fra sen
Sophie de Lichtenberg, der er
1721 på Gentofte torv fra og
Hvidøre skole fra 1722, men da hædret ved en mindeplade i asyGjentofte skole var overbela- lets forstue.
Denne kreds holdt sit første
stet, foranledigede A. P. Bernstorff i 1786, at der blev opført møde 8. januar 1880 i Gentofte
en “greveskole” i Vangede. præstegård. De oprettede statutDenne fungerede uden de store ter og formulerede foreningens
ændringer frem til 1881, da en formål: “lindre Nøden i den stoefter tidens forhold moderne re Arbejderbefolkning, der leskole blev opført, hvor nu Van- ver i meget fattige Kaar”.
Bestyrelsen var afhængig af
gede Bibliotek ligger. Da asylet
flyttede, blev bygningen kom- private midler. Dengang annonmunalt overtaget og havde i en cerede man i aviserne, hvem der
årrække skiftende funktioner gav bidrag, og i femte fortegnelsom bolig for landpolitibejen- se ses bl.a., at kronprinsen og
ten i Vangede, bolig for menig- kronprinsessen ydede bidrag.
hedssygeplersken, biblioteks- Det er den senere Frederik VIII
læsestue, postindleveringssted født 1843 (konge 1906-1912)
og hustru Louise (1851-1926),
idet parret boede på Bernstorff
slot.
Den gamle forhandlingsprotokol for Vangede Børneasyls Komite er en bog i kvartformat, der
med omhyggelig skrift er ført
fra 1880 og frem til 1971, hvorefter den i næsten udskrevet tilstand er blevet opbevaret på
Marmormindeplade for Sophie de
asylet. I 2009 er protokollen
Lichtenberg i asylets forstue.

Asylbørn foran det sydvendte læhus med legeredskaber, f. eks. en cykelfælg som tøndebånd og en trædukkevogn. Fotos fra asylets arkiv.

overgivet til Lokalhistorisk Arkiv. Bogen starter med et andragende til sognerådet om at måtte oprette et asyl i lighed med
dem, der findes i Gjentofte, Ordrup og Skovshoved. Forslagsstillerne var også her afhængige
af bidrag fra private for at kunne
føre deres planer ud i livet.
Den ny bygning opføres i 1919
På bestyrelsesmødet 28. august
1916 ansøgte bestyrelsen om
midler til en ny asylbygning, da
den tidligere skole dels trængte
stærkt til vedligeholdelse og
dels var alt for lille. Den nye
bygning, der blev opført i 1919,
var tegnet af arkitekt MandrupPoulsen. Bygningen var tænkt
som børnehave, og den fungerer
stadigvæk som sådan nu 90 år
efter, men selvfølgelig efter flere ombygninger. Oprindeligt var
der to asylstuer i stueetagen beregnet til hver 65 børn, og på
første sal var der bolig for for-
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KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Børn fra 4-9 år
hver tirsdag fra 17.00-18.30
Børn fra 9 år
hver tirsdag fra 17.30-19.00

Sted: Nymosehave
dieter.schaebethal@mail.dk

Kom og mød nye venner!

standerinde og medhjælp samt
et pigeværelse. I stueetagen var
der et brænderum, vaskerum
med gruekedel, spisekammer og
køkken med anretterværelse.
Bygningens ydre mål er 22 meter gange 11 meter, og taget er
halvvalmet med tegl. Oprinde-

Stolpegårdsvej var kun lidt bebygget i 1920. I Gjentofte Kommunes
Vejviser fra 1920 ses Stolpegaardsvej 6 omtalt med det da helt nybyggede asyl og plejemoder Pauline Hansen.

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

15

ligt var der dør i sydgavlen, men
her er nu et vindue, idet indgangen er flyttet til det tredje fag i
vest-facaden, hvilket giver bedre adgangsforhold til legepladsen.
Personalet i årene der fulgte
I 1920 ansattes frk. Pauline
Hansen som leder med titel af
plejemoder. Hun afløstes i 1926
af fru M. Madsen, der atter i
1929 blev afløst af fru Emma
Hansen, der fungerede frem til
1934. Her tiltrådte frøken Hanne Gadeberg nu som leder med
titel af asylbestyrerinde. Hun

nåede lige at fejre femogtyveårs
jubilæum, idet hun først fratrådte i 1959. De fremtidige ledere
havde ikke mere bopæl på asylets overetage, idet der indrettedes børnepasning på 1. sal. I bestyrerboligen indrettesdes småbørnsafdeling med plads til 12
små, mens den anden ende blev
ombygget til rød stue. Frk. Gadeberg afløstes af fru Inge Lise
Madsen, der var leder frem til
1972, hvor Bente Haldrup tog
over, hun fortsatte frem til 2000.
Asylet ledes i jubilæumsåret af
Hans Erik Larsen.

Asylet i jubilæumsåret
Når man ankommer til asylet i
dag, bliver man mødt af et skilt
på lågen, der byder velkommen
til asylet, og det fortæller, at asylet tilhører De frie børnehaver
og fritidshjem. Den private godgørenhed er nu ophørt. Når man
nærmer sig bygningen, ser man
sydfacaden med de to mindeplader med tekst fra 1919. Adgangen er flankeret af to stenskulpturer af henholdsvis en skildpadde og en tudse.
Børnehaven fik i 2007 nyindrettet sin legeplads, idet asfalt
og gamle legeredskaber blev
fjernet og erstattet af moderne
inventar, bl. a. en ny scene, hvor
børnene leger teater.
Asylet rummer for tiden 62
børn, men fra august nednormeres institutionen på grund af faldende børnetal til 44 børn, der
bliver fordelt på 2 stuer, idet rød
stue på første sal nedlægges, og
børnene nu skal være på gul og
grøn stue, der er de oprindelige
asylstuer fra indvielsen. Loftsetagen, der blev taget ind til pasning i 1949, glider således ud af
brug. I den gamle bestyrerindebolig er der soverum med sam-

menklappelige køjer. Det oprindelige køkken er udvidet ved
inddragelse af det tidligere lægeværelse.
Klientellet er ikke så meget
mere “trængende arbejderbørn”, men en almindelig sammensætning af børn fra alle
hjem, dog med en overvægt af
tosprogede børn, og for at fremme deres integration er Nanna
Marie Pedersen blevet ansat
som tosprogspædagog.
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Butikkernes åbningstider – maj 2009
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

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

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

Danni Sko
mandag-torsdag
fredag
lørdag

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

Danseskolen, EKA Dans

Tlf. 39 65 31 07

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

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

Frisør Konrad
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 31 36 31 36
10.00-17.00
11.00-19.00
lukket
10.00-19.00
8.00-17.00
9.00-13.00

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

Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag
IKEA
Mandag-fredag
Lørdag

Tlf. 39 65 17 20
lukket
11.00-17.30
lukket
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. 9.00-13.00
torsdag
12.00-18.00
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Matas
mandag-fredag
lørdag

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

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

9.00-20.00
8.00-17.00

NM Autoservice
Mandag-fredag

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

Tlf. 39 65 34 00
9.30-18.00
9.00-15.00
Tlf. 39 48 17 10
9.00-20.00
8.00-16.00
10.00-16.00

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

Tlf.: 39 68 01 78

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

Sweetie Mode
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag

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

Tinna Mia
mandag-fredag

Tlf. 39 65 78 91
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
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.

www.kjeldhansen.dk

Alle er velkomne
GVI SportsCafé
Du finder os midt i
Nymosen. Kom forbi
og nyd en kop kaffe, øl,
sodavand eller en is i
sommervarmen
Selskaber op til 80 personer

Åbningstider
Man. - Tors. 16:30 - 20:30
Lørd. 10 - 14 / Sønd. 11 - 14
GVIs klubhus
Mosebuen 28 · 29 92 36 50

