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Byfornyelse
Jeg har gennem det sidste
halvandet års tid været med i
en arbejdsgruppe med Ken
André Stilling, kulturdirektør
Lone Gladbo og en række
personer fra Teknisk afdeling. Vi har arbejdet med udformning af Dan Turèlls
Plads samt den skulptur, der
skal stå på pladsen.
Derfor glæder det mig meget, at kommunalbestyrelsen
på sit møde i juni vedtog
borgmester Hans Tofts forslag om at igangsætte det store Vangede-projekt; det indbefatter, ud over byfornyelsen, også etablering af Dan
Turèll Plads med Ken André
Stillings bogstavskulptur. Der
kommer således til at være en
naturlig helhed i den nye Vangede Bygade.
Kommunalbestyrelsen vedtog, at projektet skal igansættelse i efteråret.
Mens vi venter på byfornyelsen, går sommeren på hæld,
og det er tid til at overveje,
hvad man skal beskæftige sig
med i indendørssæsonen. Her
er der utrolig meget at tage
sig til; både lokalt her i Vangede og i resten af kommunen. Prøv at hente hæftet
“Fritid i Gentofte” på biblioteket og se det store udbud af
fritidsaktiviteter, der tilbydes.
Aftenskolerne har også netop
sendt deres vinterprogram på
gaden. Så der er ingen undskyldning for at gemme sig
derhjemme.
Skulle du få tid til at kigge i
familiens gamle fotoalbum,
og dér falde over billeder fra
livet i Vangede; især billeder
af butikkerne, skolerne, den
gamle kirke, huse i Vangede,
også dem, der ikke er der mere, så vil det glæde os her på
Vangede Avis, hvis vi kunne
låne disse billeder. Vi er stadig på jagt efter Vangedes historie.
Allan Andersen
redaktør

Ved Bommen
Vangede
Festival
12. sept.

Vangede
Festival
læs side 3

Læs denne gang om
Vangede Bom og Bomhus
Feje Frede er død · Helge Larsen
Idræt for alle
og meget mere

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 vinterens avis er den 2. november 2009
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Nyt fra Vangede
Colorama gi’r maling

Tag forbi og nyd de unges leg i
de farverige omgivelser.

Åbent hus hos Clinique Kubert

Derudover kan du samtidig bestille tid til en gratis hudanalyse.
Louise Kubert glæder sig til at
se alle på adressen Vangede Bygade 41, 2820 Gentofte.

La Sirena
I juni måned fik Skateboardbanen
‘Helligdommen’ ved Jægersborg
Station opstillet 11 betonklodser
til at sidde på. Klodserne, der normalt bruges til vejafspærringer,
var desværre temmelig grimme.
For at give dem lidt liv og farve,
ville skateboarderne derfor gerne
male dem. Men da de ikke havde
råd til al den maling, eftersøgte
de maling-rester, ruller og pensler, så de selv kunne forskønne
klodserne.
Colorama / Freilev Farver var
hurtig med tilbud om, at de kunne
afhente den nødvendige maling i
butikken på Snogegårdsvej. Det
er der kommet nogle smukke betonklodser ud af.

Vangede har fået en italiens restaurant på Vangedevej 129, hvor
brødrene bag La Sirena på Jægersborg Allé har åbnet endnu en
La Sirena, dog er spisekortene ikke helt ens i de to restauranter.
Vangede Avis byder den nye restaurant velkommen.

Ændrede åbningstider

Lørdag den 5. september kl.
12:00-16:00 slår kosmetolog Clinique Kubert dørene op og byder
alle velkomne i det nye lokale under Frisør Totten. Her vil der være
lidt godt til ganen og gratis behandlinger til de første 75, der bestiller tid.

Peter lykønskes med svendeprøven af oldermand Claus Erik Johnsen til
venstre og mester Kenneth Lillelund Larsen til højre.

Så blev Peter brolægger – tillykke
Peter Bech Andersen bestod torsdag
den 20. august sin svendeprøve som
brolægger med bronzemedalje.
Peter, som er opvokset og bor i
Vangede, blev udlært efter kun
1½ år som lærling, da han fik
godskrevet flere års virke som
brolæggerarbejdsmand.
Peter startede en militær karrierer i Slagelse, og efter sergentuddannelse i Sønderborg blev han
opfordret af en sergentkollegaer
til at arbejde sammen med ham
som arbejdsmand.
Peter kom til Irak i et halvt år,
hvor han var med til genopbygningprojekter. Samlet set blev det
til 44 projekter til et større millionbeløb. Efter det halve år i Irak

fik Peter tilbud om at komme tilbage til sit tidligere arbejde, og da
han blev 25 år, startede han som
voksenlærling.
Peter har også altid være meget
sportsinteresseret, og har i mange
år været aktiv amerikansk fodboldspiller hos Copenhagen Towers. Efter en skulderskade kan
Peter ikke mere være aktiv spiller,
men er nu en del af trænerteamet.
Peter har altid været glad for
Gentofte Kommune, og han vil
derfor være med til at sikre at
kommunen også i fremtiden vil
være et godt sted at bo. Derfor er
Peter opstillet som kandidat på
den konservative liste til kommunalvalget i november.

Brdr. Torp har nu åbent i butikken
lørdag formiddag.
Frisør Konrad har ændret sine
åbningstider, så det er mandag,
der er hans lukkedag.
Se alle Vangede Bycentrum
medlemmers åbningstider på
bagsiden af avisen.

DanBolig
Boligmarkedet er ikke sådan at
blive klog på i Gentofte, Vangede
og Dyssegård. Normalt er sommerferien et tidspunkt, hvor bo-

ligmarkedet ligger noget stille –
men det er bestemt ikke de meldinger, der kommer fra DanBolig
Vangede/Dyssegård/Gentofte. Juli måned blev nemlig den bedste
måned i firmaets historie. Det efterlader dog daglig leder Tyge
Hellberg med et positivt problem
– han kunne nemlig godt bruge
flere villaer og rækkehuse til salg
ikke mindst i de populære områder Vangede og Dyssegård. Han
opfordrer derfor folk, der går i
salgstanker, til at henvende sig.
Han mener stadig, at man kan
mærke finanskrisen, men der er
stadig mange, der har orden i økonomien, og som kunne tænke sig
at bo her i området.

Sushi i Vangede
Søskendeparet Miao og Wei har
gennem flere år arbejdet i familiens restaurant, men vil nu starte
for sig selv. Wei er sushikok og
har harbejdet mange år på sushirestaurant. Miao Sushi åbnede i
onsdags og vi byder søskendeparet velkommen til Vangede.

Efterårets
mode
2009

se
Kom og t, Intown,
ea
rys, Rep g Cream.
D
a
r
f
t
ao
ny
lg i
re, Ofeli
Signatu t kæmpe udva
e
u
.
Lige n
e butik
den lill
På gensyn hos Bente og Bente i

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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Vi pakker ud og fylder
på hylder og stativer.
Efterårets varer er ankommet. Modebilledet er stadig præget
af det afslappede
luksus-bohémelook; Løse kjoler
og tunikaer sættes
sammen med veste,
unikke tørklæder og
smykker. Pangfarver
og mønstrede stoffer
pifter basisgarderoben
op.
Husk vi også har

Renseriindlevering
Vangede Bygade 79
39 65 31 38

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

Vangede Festival
Den 12. september

En dag i Vangede med fest og farver.
Bygaden vil være afspærret fra kl. 08.00 - 16.00
Festivalen åbnes kl. 10.00 af borgmester Hans Toft
Derefter vil der dagen igennem være underholdning
fra scenen og i Bygaden.
Kom og mød sækkepibeorkesteret Gordon Pipes
and Drums, Bakkegårdsskolen kor, drengebandet
Noble Shades, En irsk folkesanger, Danseoptræden,
Veteranbrandbil, Ansigtsmaling, Historiefortæller for
børn og meget mere.
Forretningerne vil rykke ud på gaden, hvor der vil
være rejst to store pavilioner, til blandt andet boder
for børn.
Sports og fritidsforeninger vil have boder, hvor
man kan få oplysning om vinterens aktiviteter.
Det endelige program kan ses på Vangedes hjemmeside
www.vangede.dk fra den 5. september

net

Nyåb

Sushi take away

Miao Sushi

Kosmetologen

i Vangede

Åbent alle dage 14-22
10% rabat
resten af aug. og
hele sept. måned

Åbent hus

Lørdag 5. sept. kl. 12-16

CLINIQUE KUBERT

with passion for inner & outer beauty

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 09 65 · Mob. 20 10 46 30

Tlf. 29 70 66 68
Vangede Bygade 41
www.cliniquekubert.com

Comet
Rens

Miljøgodkendt
renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

10 skjorter
vasket og strøget

kr. 200,-

Skrædderservice
alt i reparationer

Vangedevej 137 · 39 67 08 47
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Vangede bom og bomhus
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, historisk medarbejder
Lyngbyvejens historie
nomisk uoverensstemmelse blev
Lyngbyvejen er et stykke af Marmillod afskediget i 1766,
Kongevejen fra residensstaden men han blev genansat året efter
København til de to nordsjæl- og ledede vejarbejdet frem til
landske slotte Frederiksborg (i 1775, da han selv ansøgte om afHillerød) og Fredensborg. Vejen sked. Han døde i 1786 i Grenoudgør endnu i dag rygraden i det ble som “Ingénieur en chef des
nordsjællandske vejnet. Et re- ponts et des chaussées”. Blandt
skript af 30. september 1763 hans mange streger på kortet er
fastslår, at de stærkt forsømte den retlinjede Lyngbyvej, der
veje i Danmark skal omlægges, går tværs gennem det nordlige
og deres standard højnes. I Dan- Vangede.
Den vejbygningsteknik, som
mark fandtes ikke den nødvendige ekspertise, så man hen- Marmillod indførte til Danvendte sig på J. H. E. Bernstorffs mark, bestod af en vejkasse med
foranledning til udlandet og ind- kantsten i siderne. I bunden af
kaldte den schweizisk fødte vejkassen var der et lag paksten,
vejingeniør Jean Rodolphe så et lerlag og ovenpå et til to lag
Francois Marmillod i 1764. paksten med grus ovenpå. På
Denne gik straks i gang med ar- hver side af chausséen var der
bejdet med de nordsjællandske grusstier og grøfter. De centraveje, som kongen ønskede at op- le, befæstede dele af vejen brugprioritere. Ligesom i Frankrig tes af køretøjer, mens gående og
blev Marmillods veje trukket ef- ridende benyttede grusdelen.
ter rette linjer, kun ved Vintap- Marmillod byggede også smukpersøen måtte Marmillod lave et ke broer, i vores område en minherresving. På grund af en øko- dre bro ved udflyttergården, der

Udsnit af fæstningskortene p8 NV og NØ. Oprindelig målestok 1:10.000,
kurveækvidistance 1 m, opmålt 1900.

Udsnit af Marmillods oprindelige opmålingskort fra 1764 af vejen fra
Lundehus til Lyngby: Plán et Projet d’un Chemin entre Lundehúus et
Lingbye. Bemærk, at den franskkyndige vejbygger har skrevet: Lac de
Gientofft, Vieux Chemin (den gamle vej), RøveskovsBakken og Grande
Törveskjer for Vintappersøen. Den gamle kongevej forløb længere vestpå, men ved passage af Ræveskovsbakken mødtes de to veje. Passet ved
Ræveskovsbakken har så at sige fungeret som sigtekorn, og vejen slår
det kendte herresving vest om Vintappetrsøen. Originalen findes i vejdirektoratets arkiv. Her fra Geografisk Tidsskrift 52. bind.

fik navn efter dette kunstværk,
nemlig Brogården. Broen ligger
nu sandsynligvis nedenunder
den flere gange ombyggede og
udvidede vej. Marmillod boede
i sine første år i Danmark på Jægersborg kaserne i Thurahs
jagtbygninger.
Bomhusene bygges
Da store dele af vejnettet fra København til Roskilde og til
Nordsjælland var færdigbygget,
oprettede man i 1786 de nye
bomhuse. På Roskildevejen blev
der oprettet bomhuse ved Damhuset, i Vridsløselille, i Baldersbrønde og før Roskilde. På
Lyngbyvejen blev der omtrent
for hver mil opført bomhuse ved
Emdrup Sø (Lundehuset) på
Københavns jorder umiddelbart
syd for den nyanlagte snorlige
Bernstorffsvej, derefter bomhuset i Vangede og længere nordpå
i Ny Holte nord for Geelskov
den såkaldte Røjels bom. Senere
indførte man brugerbetaling for

vejbenyttelse på Amager Landevej og på Strandvejen.
Efterhånden som det nye vejnet udvidedes, blev der bygget
bomhuse for omtrent hver mil
på Korsørvejen, Kalundborgvejen, Køgevejen, Vordingborgvejen og vejen tværs over Fyn. I
alt blev der etableret 53 bomhuse.
Bomhuset i Vangede
Lidt nord for den udflyttede
Holmegård på Lyngbyvejens
vestlige side byggede man som
nævnt i 1786 en vejbom med et
bomhus, hvor de vejfarende
skulle betale en vejafgift for at
bruge vejen og dermed være
medbetalende for vejens vedligeholdelse. Denne institution
fungerede så længe som til
1915. Det var et forsøg på at beskatte en ressource, som hidtil
havde været gratis, og vejafgiften blev i stigende grad upopulær. Da bilismen satte ind, måtte
denne beskatningsform ophøre,

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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Vangede Bom 1890 set fra Lyngbyvejens vestside. (Beskåret til stakit
uden venstre halvdel) Fotograf A: Th. Collin, Lyngby. Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte,

men i nyere tid er der røster
fremme om at lave brugerbetaling eller road-pricing, som det
heder på nudansk. Siden 1915
har det altså været gratis at køre
på de danske veje. Betaling for
bropassage var på tale ved Lillebæltsbroens åbning i 1935, men
det blev ikke realiseret. Ved
Limfjordsbroen i Ålborg i 1935
blev der i kortere tid opkrævet
broafgift, men først ved Storebæltsforbindelsens åbning i
1997 har det igen kostet at køre

på vejene; det var en del af forliget, der medførte, at broen overhovedet kunne bygges. Som et
kuriosum kan det nævnes, at
man skal betale et mindre beløb
ved Møns Klint til vejvedligeholdelse.
Bomhusets historie
I folketællingen fra 1789 optræder som 169. familie Rasmus
Nielsen 50 år benævnt: “Opsynsmand ved Kongeveyen”,
hans kone Ane Sofie Mannheim
49 år, deres datter Lovise Ras-

Fra starten i 1786 var der fastsat ensartede
priser af Rentekammeret:
Karet med seks heste bespændt 12 skilling
Karet med fire heste bespændt
8 skilling
Karet med to heste bespændt
6 skilling
Jagtvogn med to eller flere heste 6 skilling
Bondevogn
2 skilling
Kane eller slæde
2 skilling
Andre vogne herunder karioler
4 skilling
En ridende person
2 skilling
Bæster og hornkvæg pr. styk
1 skilling
Fire får, lam eller svin
1 skilling

Til højre er et udsnit af Gjentofte
kommunes vejviser 1908 visende
Lyngbyvejens vestside.
På dette tidspunkt var der endnu
ikke indført vejnumre, men matrikelnummeret er anført. Efter
Søholm (8), der er Gentoftes eneste bygning tegnet af C. F. Hansen,
ser man Gentoftegårdene Højsgård (6) og Havsgård (7), derefter
gartneriet Osmunda (7d) (opkaldt
efter Kongebregnen), derefter Dyssegården (5), der var omdannet til
et teglværk og var ejet af finansmanden Alberti, der på dette tidspunkt var justitsminister. Derefter
følger Vangedegårdene Ellegård
(14) med gartneriet Ellely (26b),
Fuglegårdene (13), Bakkegårdene(11 og 12) og Holmegården (2a)
og parcel 2d skrev, at her var Kjøbenhavns amts Bomhus med H. S.
J. Andersen som bomforpagter.
Naboen mod nord var smedemester H. C. Jensen, og derefter kom
hjulmand Nic. Petersen. På den
anden side af Brogårdsvej (dengang kaldet Vangedevej) ses Vangede og Omegns Brugsforening
(9v) og gartneriet Solvang (9t);
derefter kommer Ørnegården (7a),
og efter Gammelmosevej (omtrent
hvor Ringmotorvejen går) ses Vintappergården (5). Læg mærke til,
at mange af gårdejerne er begyndt
at kalde sig proprietærer! (Fra
Gjentofte Vejviser 1908).

Vangede Bom 1905 set sydfra 1905.
Fotograf: Peter Alstrup. Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte

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”
Nummer 60· september 2009

6
musdatter 14 år samt de to ugifte
bombetjente Lars Olsen 26 år og
Peder Hendriksen 37 år.
Bomhuset fungerede som
brevsamlingssted fra 1853 til
1864, da Nordbanens station i
Gentofte fik postkontor. Umiddelbart nord for Bomhuset bosatte smeden sig. Det er bemærkelsesværdigt, at Vangedes
smed ikke blev boende i landsbyen, men bosatte sig ved vejen.
Det må formodentlig skyldes, at
hesteskoning var en stor del af
jobbet.
Københavns forsyning med
frugt, grønt og andre fornødenheder skyldtes ikke kun Amagerbønderne, som Christian II
havde hentet til Danmark. Også
de gamle bondeslægter fra
blandt andet Vangede så det store marked, som København udgjorde, og de forsynede byen
med tørv til de altid sultne kakkelovne, halm til senge og kreaturer samt hø og kerner til de
mange heste foruden selvfølgelig flæsk, fjerkræ, æg og mælkeprodukter, så datidens landbrug
var produktionsmæssigt og
økonomisk tilpasset hovedstadens behov. Københavnerbønderne fra Vangede-området blev
derfor mere velhavende, end det
var almindeligt på landet andre
steder. Leverancerne til hovedstaden fra omegnen ebbede
langsomt ud omkring første ver-

Bomhuset på Lyngbyvej ved Lundehuset passeres af et flyttelæs på
dets sidste dag 31. marts 1915.

Bomhuset ved Emdrup sø 1900.
Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte

denskrig, men det var udefrakommende faktorer, der bestemte dette. Heste blev gradvist afløst af last- og personbiler, så behovet for foder og strøelse bortfaldt. Fjedermadrasser
afløste tidligere tiders sengehalm, så Halmtorvet fik nye
funktioner! Importen af kul erstattede træ og tørv fra skove og
moser, så der var mindre at køre
med for nordegnens bønder, ligesom trækul fra Gribskov blev
mindre efterspurgt, Kultorvet
blev mindre sort. Mejerier og
senere ismejerier kom til og afløste den direkte levering fra
gård til forbruger, ligesom slagterier overtog stalddørssalget.
Kvægtorvet samt Kødbyen
overtog den direkte handel. Den
ildelugtende returfragt i form af
gødning blev gradvist overtaget
af kloaksystemerne. I koleraåret
1853 blev smitten spredt med
gødning, således at mange bønder blev smittet.
Gentoftes andre bomhuse
Som nævnt byggede man også
bomhuse andre steder. I Gentofte opførtes bomhuse i Hellerup,
Charlottenlund og ved kommunegrænsen ved Emdrup Sø ved
Lundehuset.
Strandvejen i Hellerup var tidligere i dårlig stand, den var
egentlig blot to hjulspor. Da kilderejser til Dyrehaven og ud-

Hellerup Bomhus ved Slukefter, Strandvej 92. Koloreret postkort ca.
1875. Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte

flugter til den smukke nordegn
blev mere almindelige fra “Qualmfulde Mure”, blev vejen totalt nedslidt, således at det var
nødvendigt at lave en brolægning, en såkaldt makadamisering. Støvplagen var imidlertid
så voldsom på Strandvejen, at
det på strækningen fra Vibenshus til Klampenborg var nødvendigt at vande den to gange
dagligt i sommertiden. Bomhuset lå mellem Frederikkevej og
Strandparksvej på vejens østside. Det blev opført 1825, da
bompengeordningen blev ved-

Foto af Hellerup Bomhus kort før
nedrivningen i 1900. I huset til
venstre boede bombetjentene,
mens bommanden havde bolig i
selve bomhuset. På facaden ses de
to bomtavler med priser for bompassage. Fra Fem mil langs
Øersund s.197

“Hvad skal
vi have
til aftensmad?”
en lettere hverdag

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

Råvarer af højeste kvalitet
sammensat til en menu; pakket og
leveret – og du laver selv maden.
Alle retter er lette at tilberede på
kort tid.

Snerlevej 37, 2820 Gentofte
Telefon: 39 66 75 15
letmette@gmail.com
Se mere www.letmette.dk

taget, som et enetages hus med
afvalmet tag. Bomhuset her
blev nedrevet 1900 ved en vejudvidelse, og senere blev der
opført en etageejendom på den
østlige del af grunden. Bompengene blev dog fortsat opkrævet lige til 1915 ligesom i Vangede.
Charlottenlund bomhus lå
midt i skoven ved indmundingen af Jægersborg Allé. Bomhuset her var i en længere periode forpagtet af restauratøren på
Constantia.
Bomhusets nedlæggelse
De øvrige vejbomme i Danmark
blev afviklet i 1851 på Fyn og i
1854 på det øvrige Sjælland, men
Københavns amt ville ikke af med

Bomhuset ved Charlottenlund
(Strandvej 239). Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte
Vi tilbyder kontorfællesskab til

Selvstændig
Kreativ

dtp’er eller ligende.Vi har
et kontorlokale med
adgang til printer, fax og
andre faciliteter.

Ring og lad os se om vi kan
havde glæde af hinanden.
AU-Kommunikation
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41
au@vangede.dk
www.trykkeren.dk
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Også på Roskildevejen ved
Damhussøen umiddelbart øst for
Damhuskroen fantes et bomhus
parallelt med det i Vangede.

sine. Man slagter ikke en høne,
der lægger guldæg, så institutionen kørte videre i de næste 50 år.
Fritaget for afgift var ud over de
kongelige også soldater og de
bønder, der skulle sørge for vejens vedligeholdelse. Bommene
var af Københavns amt forpagtet ud til bomforpagtere, der tit
kunne være nidkære i tjenesten.
Ved det sidste takstreglement fra
1906 var systemet udbygget
med ikke mindre end 33 forskellige kategorier. Nytilkomne i
prissystemet var motorkøretøjer, der kaldtes “Motoromnibusser til fragtkørsel” til en pris på
35 øre, vejlokomotiver(!) 25 øre
og damp- omnibusser 35 øre,
mens ridende måtte af med 4 øre

for hver bompassage. Men også
forskellige typer af hestekøretøjer kunne give anledning til diskussioner.
Først ved cyklernes og bilernes fremkomst blev det umuligt
at håndhæve dette system, og
det afvikledes helt pr. 31. marts
1915, da bomhusene overgik til
privat beboelse. Vangede bomhus blev nedrevet omkring
1920, da Lyngbyvejen for første
gang skulle udvides. Stedet,
hvor det lå, findes nu midt i den
sydgående kørebane på Helsingør-motorvejen ud for vejen:
Ved Bommen.
Bommen lever endnu!
I Vangede avis nr. 31 har Grethe
Andersen, der er født i 1914, levende fortalt om sine forældres
liv som bombestyrere i bomhusets sidste år.
Da Gentofte kommune i 1931
skulle finde på et vejnavn til vejen mellem Lyngbyvejen og
Vangedevej, fik man øje på, at
bomhuset og bommen havde
været på dette sted. Man navngav således vejen: Ved Bommen. Senere er vejnavnene
Bomporten og Tværbommen
kommet til i 1945.

I en privat have på Ved Bommen står denne mindesten med
teksten: “Bomhuset”. Ejeren
har syntes, at netop hans hus
kunne betitles som bomhus, fordi det ligger på Ved Bommen,
og han har således erindringer
over 200 år tilbage, da Bomhuset blev oprettet på Lyngbyvej.
Kilder:
Torben Topsøe-Jensen:
Ad hjulspor og landeveje. 1966
Torben Topsøe-Jensen:
Fem mil langs Øresund. 1968
Steffen Elmer Jørgensen:
Fra chaussé til motorvej. 2001

“Bomhuset” er det nye navn på
dette hus på Ved Bommen. Det
erindrer således om stedets stolte
fortid.

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

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49

Bilservice med alt under samme tag
Hos os er en bil ikke bare en bil, men tværtimod
kundens værdifulde eje og behandles altid derefter.
Alle bilmærker kan blive serviceret hos AutoCenter
Gentofte. Alle nye biler beholder deres nyvognsgaranti
– Det giver dig et frit værkstedsvalg.
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Feje Frede er død
Han var ikke fej, Frede men han
fejede fredeligt i børnehaven for
snart mange år siden. Det var
nærmere bestemt Vangede Asyl,
hvor Frede holdt udendørs arealerne rene, og lavede sjov med
ungerne, som nu for længst er
voksne, men stadig kan huske
feje-Frede.
Før tiden som fejemand var
Frede Olsen gennem 10 år disponent, som man kaldte det
dengang, i Kaj Erdmanns farvehandel, der havde adresser på
Vangede Bygade og ved Vangede Station. Det var før Silvan og
de andre lavprismarkeder holdt
deres indtog, og de lokale forretninger spillede en stor lokal
rolle. Man blev som ekspedient
et kendt ansigt i lokalområdet,
og det var Frede da også. Han
havde ofte en sjov bemærkning
til kunderne, og lagde vægt på
høj faglighed og ekspertise, når
der skulle gives gode råd om
maling ude og inde. Men sjovt
skulle det være.
Jørgen Freilev, der var i lærer i
1960-erne, og fik Frede som
chef husker mange sjove episoder, som han stadig tænker tilbage på. I dag er Jørgen Freilev
Vangedes farvehandler, og han
fører ånden videre. Der skal stadig leveres god og personlig
service. Han stod i en god lære
hos Frede.
Flittig skribent
Også her på Vangede Avis havde
vi glæde af Frede Olsen, der
gennem hele livet, var en flittig
skribent og leverede mange gode og sjove artikler til vores
blad. De havde altid en humoristisk tone, fra de mennesker,

Frede havde mødt i Vangede.
Historierne var altid skrevet
med venlig ironi og en god og
skarp iagttagelse af menneskelige pudseløjerligheder. Humoren
var en tro følgesvend i hele Fredes liv.
Også når han skrev sine skæve
digte, eller teaterstykker, hvoraf
flere er opført med Frede selv i
en af rollerne. Blandt andet har
Teatret bag Kroen i Ordrup nydt
godt af Fredes til tider helt Holbergske pen og hans skuespillertalent. Et talent, der gik videre til de yngre generationer. Fredes søn folder sig ud som manuskriptforfatter på tv og spillefilm, og hans barnebarn Sara
har spillet med i flere film og
går nu på teaterskole i Århus.
Født i Vedbæk
Sara fortæller, at hun altid havde
stor glæde af at tale dramatik og
teater med sin farfar, og savner
de sjove og kloge samtaler, som
altid indeholdt gode grin. Og vi
andre fik også tit noget at tænke
over, og ikke mindst en del at
grine af, når vi havde talt med
Frede. Han var god til at se det
skæve i tilværelsen. En tilværelse, der blev afbrudt den 5. juli på
plejehjemmet Drosselbo i det
Vangede, der var blevet Fredes
hjemstavn. Selvom tankerne og
cykelturene, da helbredet endnu
tillod det, gik til fødebyen Vedbæk. Frede blev født i 1923, da
Vedbæk var et ydmygt fiskerleje, og han har tit beskrevet de
personligheder, som tiden bød
på. Måske lagde han lidt på af
hensyn til underholdningsværdien, men som han selv sagde,
så må en historie hellere være

underholdende og sjov end nødvendigvis 100 procent sand.
Gift med Karla
Frede var gennem mere end 60
år gift med Karla, som mange
kender fra hurtig gangart i Nymosen, hvor ulydige cyklister og
bøller på knallert har måttet sande, at hun har et stort og markant
ordforråd. Mosen er ikke til
larm og ballade. Ikke når Karla
er der. Frede og Karla boede
sammen i Moselukket i over 50
år. De har sammen været aktive
og engagerede i det lokale liv.
Som medlemmer af kredsen i
Vangede Kirke, og i en periode
også som aktive medlemmer af
socialdemokratiet i Gentofte.
Fik en blodprop
I 1997 satte en blodprop en stopper for Fredes meget aktive liv.
Kun få dage efter, at han havde
solgt møbler på loppetorvet i
Vangede Kirke blev Frede lam i
hele den ene side, og mistede til
dels sproget. Det kom tilbage,
og det skarpe vid og humoren
blev bevaret. Men førligheden
røg sig en tur, nu var det rullestol og elektrisk handicapscooter, der kom i brug. Trods sygdommen var stædigheden in-

takt, og Frede trodsede lægeprognoser, og boede i 10 år i
hjemmet på Moselukket, før han
måtte give efter for sygdommen
og indlogerede sig på Nymosehave (den gamle Mosegårdsskole), hvor det, der har været fysikolaket, blev hans nye hjem,
som Karla trofast aflagde visit i
mange timer hver dag, gennem
de sidste to år af Fredes liv.
Vangede Avis udtrykker sin
medfølelse med Fredes efterladte hustru, samt børn og børnebørn og vil gerne mindes Frede med hans egne ord. Vi genoptrykker derfor i næste nr. af
Vangede Avis en artikel Frede
skrev i 1995, om livet i Ermanns
Farvehandel i 1960-erne.
Allan Andersen

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

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

9

Velkommen hos

Vi tilbyder italienske retter fra vores
store menukort, sammensæt selv din
menu.
Fra kl. 11 serverer vi vores brunch eller
prøv vores frokostmenu.
Hele dagen kan du få La Sirena's
hjemmelavede burger.
Vores kunder er vigtige, derfor arbejder
køkkenet altid med stor omhu og friske
råvarer.
Mad ud af huset tilbyder vi med 10%
rabat!
Frokosttilbud
Kylingfilet 150 gr.
eller mør Entrecote 190 gr.
med dansk garniture og kartofler
vælg mellem flere saucer

89,-

Hold festen hos os
Vi har plads til selskaber op til
50 personer til privat fest, konfirmation, bryllup eller anden
festlig begivenhed. Men vi
leverer også gerne ud af huset
til større arrangementer.

Åbningstider
Hele ugen kl. 11.00 til 22.00

Telefon 39 96 96 11
Vangedevej 129 · 2820 Gentofte
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Helge Larsens ungdom som cykelstjerne – Et helt liv i Vangede
Interwiev af Trine S. Kjeldahl, Journalist, optaget i feb. 2009. Foto privateje
Det er en adræt mand, som venligt byder mig indenfor i sin stuelejlighed i Tværbommen 5, hvor han har boet i 57 år. At han snart
fylder 85 år, skjuler hans fysik. Ubesværet bevæger han sig rundt
i den lyse lejlighed. Hele sit liv har han boet i Vangede og her
dyrket sport. Især cykelsporten satte sit præg på hans ungdomsliv.
I oktober 2008 holdt han diamantbryllup med sin kone Grethe.
Desværre ville skæbnen, at Helge blev enkemand i januar i år.
Rask ser han ud, selvom der står
1924 på Helge Larsens fødselsattest.
I anledning af mit besøg har
han hentet en rød attachétaske
frem fra sin kælder.
“Ved du, hvad det er for en
kuffert”? spøger han mig drilsk.
Jeg tøver et øjeblik, men foreslår kækt en Egon Olsen attachémappe med 5 mio. kr. i kontanter! Mens Helge langsomt
skubber låsene til side, åbner tasken, venter jeg i spænding på at
se indholdet. Desværre må jeg
konstatere, at mappen ikke in-

Helge med forældrene hos fotografen.

deholder Egon Olsens forliste 5
mio. kr. i kontanter, men derimod en rig samling fotos fra hele Helges liv i Vangede, hvilket,
i denne sammenhæng, må siges
at være en stor skat.
For Helge har attachémappen
særlig affektionsværdi. Den er
et levn fra den forretning, som
han i mange år drev i Vangede:
“Vangede Lædervarer”, der lå
Ved Bommen, dér hvor Bien &
Blomsten ligger i dag.
Med vævre skridt anviser han
mig en plads i den lyse sofagruppe i stuen, som på én gang
virker moderne i et diamantbryllupshjem, men samtidig er
et levende eksempel på, at Helge ikke er sunket helt hen i fortidens minder.
Født i Vangede
Helge var eneste barn af familien Larsen, der boede på 1. sal i
“Vangede Minde” Vangedevej
55, hvor nu Netto ligger. Moderen var fra Kgs. Lyngby, og faderen var tilflytter fra Skovshoved, mens Helges farmor boede
i Vangede. Familien Larsen lejede sig så ind i et hus, hvor der
havde været gartneri på grunden. Lejligheden var uden indlagt vand og med en pumpe i
gården. Her boede han i sin tidligste barndom. Senere flyttede
familien en del rundt i Vangede.

KONTORLAGERET
NYE OG BRUGTE KONTORMØBLER

Lige
nu
Lige
nu

www.kontorlageret.dk

Italiensk
Kontorstol
Sort stof

Luxo
Lige
nu
arkitektlampe

Brugte
El-hævesænkeborde

Brugt
Arkivskab

skuffer
Kun m/4
i Sort

Fra kr. 2.500,-

Fra kr. 750,incl. moms

incl. moms

Kr. 180,incl. moms

Nybrovej 87 · 2820 Gentofte
Man. - Fre. 9-17:30 Lør. lukket
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Skoletiden
Helge startede sin skoletid på
Tjørnegårdsskolen i første klasse, mens Bakkegårdsskolen var
under opførelse. Allerede året
efter stod Bakkegårdsskolen
færdig, og Helge kunne starte
her i 2. klasse.
Kammerater
“Jeg havde et par skolekammerater, som jeg kom sammen
med, de var alle fra Vangede. En
af dem boede i området omkring
Busses skole, og to andre kom
fra Mosegårdsvej.
“Jeg husker især Ove Petersen,
som også har boet i Vangede i
hele sit liv. Jeg så ham lige før Jul
godt nok med rollator”, fortæller
Helge med let bekymret blik.
Det berygtede Vangede
“Som også Dan Turèll har beskrevet det i sin bog ‘Vangede
Billeder’ var Vangede noget specielt”, fortæller Helge. “Personligt oplevede jeg aldrig, at Vangede var et slemt sted at være,
sådan som rygterne sagde. Men
man skulle helst ikke sige, at
man kom fra Vangede. Det var
ikke fint nok. Der var jo den pæne og den mindre pæne side af
Lyngbyvejeen”, fortæller Helge
med et smil i stemmen.
“Skulle man f.eks. ha’ en taxa
til Vangede sagde chaufføren
som regel: ‘Ja, tak, men vi holder på Lyngbyvejen, og så må du
gå resten af vejen’. Taxaerne turde ikke køre helt til Vangede!”
Den berømte fodboldklub
“Alle kendte alle i Vangede – sådan var det bare”, beretter Helge
og forklarer videre, at fodbold-

Helge som ung mand

klubben GVI dengang var et
samlingssted, dér hvor man mødtes om søndagen. “Fodboldbanerne lå på stykket bag Diligencen og Ikea. GVI var dengang en
stor klub, der spillede med nogle
af de kendte klubber”.
Men for Helge kom cykelløb
til at fylde mest i hans ungdom;
det var affødt af faderens store
interesse for sporten.
Cykelsport med far og mor
“Min far dyrkede ikke selv nogen form for sport, men han var
meget interesseret i cykelløb.”
“Jeg husker, at jeg tog med
min far og mor ud og var cykelkontrollør til forskellige cykelløb, og så lavede vi en skovtur
ud af det”, fortæller Helge, men
en friskhed i stemmen, som var
det i går.
“Vi kørte på motorcykel derud. Jeg sad bagpå, og min mor
sad i sidevognen.
Senere fik min far en to-personers bil med klap bagpå, og der

Har du prøvet en kartoffelpizza?
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
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sad jeg så på klappen. Jeg var
vel omkring 14-15 år”. Her vaktes interessen for cykelsporten,
som senere fik stor betydning i
Helges liv.
“De Unges Cykelløb” i 1940
Avisen “Politiken” arrangerede i
1940 et cykelløb som hed “De
Unges Cykelløb”.
“For at stille op måtte man ikke være medlem af en cykelklub, og man måtte kun køre på
turist-cykler uden gear”, fortæller Helge, alt imens han viser
avisudklip og fotos fra tiden
samlet i en stor plastikmappe.
“Løbet var 10 km langt med
start fra Posemanden hus og slut
ved Fortunen i Lyngby. Et løb
som Henry Hansen og Willy
Falch Hansen vandt. Helge viser en nøje udført liste med forskellige cykeltider.”
“Jeg kørte ruten igennem og
prøvede at træne op til løbet.
Første gang, jeg stillede op, blev
jeg nr. 19”, beretter Helge i et
afdæmpet toneleje. “Min fars
kommentar var, at det kunne jeg
gøre meget bedre!”
“Herefter trænede jeg i 3 måneder op til 4-5 gange om ugen,

for hvis jeg stiller op til noget, er
det for at vinde, og jeg noterede
mig omhyggeligt, hvor længe
jeg var om ruten”, smiler Helge,
mens han rækker et foto over
sofabordet med ham og to kammerater i cykeltøj.
Vandt cykelløbet i 1941
Allerede i 1941 lykkes det Helge at vinde førstepladsen i “De
Unges Cykelklub”, og præmien
var 2 ægte sølvpokaler og en
helt ny cykel. “Ja, jeg gjorde jo
næsten hele Vangede berømt
ved at have vundet”, fortæller
Helge med et grin.
I 1942-43 gik jeg til optagelsesprøve på Ordrup Cykelbane
og bestod første gang.
Jeg kørte cykelløb indtil
1950”.
Høns og kaniner i baghaven
Under krigen var familien flyttet
tilbage til Mosegårdsvej 42, og
her opdrættede faderen mange
kaniner og kyllinger, som Helge
var med til at passe. En gris blev
også indkøbt og fedet op for at
kunne forsøde julen. Dyrene var
tiltænkt kun at tjene til familiens
eget forbrug, men under krigen
solgte familien Larsen mange

Tre lykkelige Vindere med baade Cykler og Sølvpræmier. Fra venstre. Sv.
Thorleif Arneberg, Helge A. Larsen og Elis Vilsted Jensen. (Politiken, 1940)

NM
Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

hende mit telefonnummer, da
ballet var forbi”.
Gensynet med Grethe
“Otto spurgte mig om mandagen, om jeg ville med til sammenskudsgilde den følgende
lørdag hos hans dansevenindes
fra ballet på ‘Gimle’.
Jeg fik at vide, at de manglede
en bordherre. Jeg vidste ikke,
hvem der var single, men håbede selvfølgelig på, at det var
Grethe.
Sammenskudsgildet
blev
holdt i Holmbladsgade helt ude
på Amager, og det er jo rigtig
langt væk fra Vangede. Jeg vidste ikke rigtigt, for jeg skulle
køre orienteringsløb på cykel
den samme lørdag, men sagde
til Otto, at hvis det var hende fra
ballet om lørdagen, så ville jeg
gerne komme.
Det viste sig heldigvis, at det
var Grethe, der manglede en
bordherre – og ja, det har jo så
holdt lige siden”.
Forlovelsesringe betalt af
præmiechecks
“Grethe og jeg fortsatte med at
ses, og mens hun boede på Islands Brygge, cyklede jeg til
Amager for at besøge hende.

vvs

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

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

kaninskind til Daells Varehus,
som anvendte dem til handskeproduktion.
Buddreng efter skoletiden
“I slutningen af min skolegang
fik jeg forskellige budpladser.
Jeg tjente kun lidt lommepenge,
selvom jeg arbejdede hele dagen
med at cykle ud med varer til
folk. Det var en fin tjans for en
cykelrytter. Som supplement til
grønthandlerens aflønning, fik
jeg gode drikkepenge. Her fik
grønthandleren jordbær hjem,
som jeg kørte jeg ud med i det fine kvarter, og det gav rigtig gode
drikkepenge” fortæller Helge levende med tilfreds attitude.
Taskefabrikken
Arbejdet på taskefabrikken var
inspirationen til Helges senere
butik i Vangede “Vangede Lædervarer”.
“Min fætter arbejdede på en
taskefabrik. Den lå ved Ringvejen ved Gladsaxe. Det var en
større virksomhed, hvor man lavede dametasker på 1. sal og
havde en kuffertproduktion i
stuen.
Mødet med Grethe på “Gimle”
“Efter soldatertiden i efteråret
1946 var vi 3 soldaterkammerater, som gerne ville ud at se lidt
på københavnerlivet. Den ene,
Otto Eriksen boede på Østerbro,
og en lørdag aften aftalte vi at
mødes hos ham.
Jeg vidste, at cykelklubberne
holdt til ude på Frederiksberg på
“Gimle”. Når der ikke var revyer og anden underholdning, var
der tit sammenkomster i selskabslokalerne.
Der var så en køn lille pige
Grethe på kun 17 somre, som
jeg straks bød op til dans, og vi
dansede hele aftenen. Jeg kunne
vældig godt kunne lide hende,
men desværre glemte jeg at give

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

www.kjeldhansen.dk
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Grethe og Helges forlovelsesbillede.

Grethe var heldigvis ret interesseret i cykelløb og tog med
ud og kikkede på sammen med
de andre unge og hendes veninder, når jeg kørte cykelløb på
“Ordrup banen”.
Man kunne vinde en præmiecheck alt efter, hvilken placering man fik i cykelløbet.
For de penge, som jeg vandt på
cykelløb, købte vi forlovelsesringe og forlovede os. Det var et
lille års tid efter, at vi havde
truffet hinanden”.
Selve forlovelsen foregik ude
hos Grethes mor på Amager,
hvor mine forældre var inviteret
ud.
Mens familierne var samlet,
meddelte vi så, at vi gerne ville
ringforloves.
Det var kort før Grethe fyldte
18 år”.
Grethe flytter til Vangede
“Et par måneder efter forlovelsen flyttede Grethe til Vangede.
På 1. salen i mine forældres
hus på Mosegårdsvej 42 boede
en ældre dame, som godt vidste,
at vi var blevet forlovede. Hun
sagde til min far, at hvis vi skulle giftes, ville hun gerne søge en
pensionistbolig og flytte, sådan
at vi kunne få lejligheden. Da
det kom i orden, flyttede vi så
ind i den lille lejlighed til en

husleje på 30 kr. om måneden.
Lejligheden bestod af 2 værelser, et meget stort køkken med
indlagt vand og kakkelovn, men
ikke bad”.
En travl tid med arbejde
“Jeg arbejdede stadig på taskefabrikken, som jeg havde fået
lov at vende tilbage til efter min
soldatertid, og jeg kørte stadig
cykelløb i Charlottenlund.
Min værkfører fra taskefabrikken havde spurgt mig, om jeg
ikke kunne tænke mig at lave
nogle reparationer af lædervarerne for ham. Jo, hvorfor ikke
tænkte jeg. For jeg har altid haft
det princip, at jeg ikke siger nej
til noget arbejde, førend jeg har
prøvet, om jeg kan lave det. På
den måde startede jeg også med
at reparere lædervarer”.
Virksomhed i loftsrum
Jeg havde gennem en annonce i
avisen erhvervet mig en symaskine, som jeg stillede op i et
loftsrum. Her kunne jeg sidde
og lave reparationer for min
egen forretning.
Jeg skrev en annonce ‘Diverse
reparationer udføres’ med mit
telefon nummer og adresse.
Det var sådan en slags prøveballon, men allerede mandag
morgen ringede der to.
Det resulterede i, at jeg 1.
august 1948 startede min egen
virksomhed i loftsrummet.
Hvis det var så let, kunne jeg
jo ligeså godt udvide forretningen, tænkte jeg.
Bryllup
“Vi blev gift den 16. oktober
1948. Grethe var fyldt 19 år måneden før”.
Kirkebrylluppet foregik i
Hans Tausen Kirke på Amager,
og festen bagefter blev holdt
hjemme hos mine forældre i
Vangede.

Vangede Læservarer i butikken på Ved Bommen. I samme butik ligger i
dag Bien og Blomsten. Butikken blev i 1952 solgt til en skomager og
Vangede Lædervarer flyttede op på Fuglegårdsvænge.

Et turbulent år
“I 1951 døde min far pga. dårligt
helbred. Jeg måtte så udover min
egen forretning også køre hans
vognmandsforretning. Jeg fik
nogle medhjælpere, som kunne
køre bilerne, bl.a. én fra taskefabrikken. Økonomien var i orden.
Det havde min far sørget for.
Vi måtte finde en ny og mindre lejlighed til min mor, og i
1952 fik min mor en lejlighed i
et stråtækt hus ved Vangedevej.
Samtidig fik vi vores lejlighed
i Tværbommen 5, da min far
havde lidt forbindelser og kendte advokaten, der administrerede ejendommen”.

Skomageren
“I 1952 kom der en skomager
ind i min butik”
‘Du kender vel ikke én, som
har en tom butik her i Vangede?’
‘Det tror jeg sørme ikke’, svarede jeg, ‘men prøv at komme
igen i morgen’.
Så gik jeg hjem til min kone og
snakkede. Hvad gør vi? Skal vi
lade ham få forretningen?
Vi havde for meget at lave, og
forretningslokalet var blevet for
trangt.
Min kone var ikke vild med at
stå i forretning, så hun var med
på, at vi skulle sælge.

Grethe og Helge blev gift, og festen blev holdt i stuerne på Mosegårdsvej

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk
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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
Åbent alle dage kl. 14:00 - 23:00
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Det var ikke altid let at have
butik. Det tog jo tid, når kunderne så på de udstillede varer i forretningen, og ofte ville de ikke
købe noget alligevel. Det tog
tiden, fra alle de reparationer,
som jeg skulle lave.
Skomageren kom igen dagen
efter: Jeg sagde til ham, at han
da kunne købe denne forretning
på den betingelse, at han også
købte inventaret, dvs. glasdiske,
lysstofrør og det halve af varelaget, som jeg gav ham 10% nedslag på.
Skomageren blev meget glad
og spurgte, hvornår han kunne
overtage den. ‘Tag det roligt
sagde jeg’, jeg må også lige have fundet et andet lokale, hvor
jeg kan ha’ min forretning”.
Ja, sagde jeg, jeg vil gerne kikke på det.
Kegler afløser cykelløb
“Sideløbende med al vores arbejde spillede vi kegler. Det begyndte vi på i 1952, hvor jeg besluttede mig for at ophøre med
at køre cykelløb. I Valdemarsgade på Vesterbro var der nogle
gamle cykelryttere, som spillede
kegler, og der tog vi ind og spillede indtil 1960.

I 1960 tog vi til Sverige for at
prøve at spille bowling. Bowling blev ikke indført her i landet før året efter, hvor den første
bowlinghal i Danmark blev opført.
Først i 1962 begyndte bowlingspillet rigtig at blive organiseret herhjemme. Jeg var med i
bestyrelsen, og vi lavede turneringer. Grethe og jeg var ret
dygtige til det, og omkring
1965-66 var der Europamesterskab i Birmingham. Udtagelsen
foregik på den måde, at de bedste, som meldte sig, ville komme med til Europamesterskabet
og deltage for egen regning.
Omkring år 1968 var der Verdensmesterskab i bowling i
Sverige, og Grethe og jeg kom
med til udtagelseskampe, da vi
spillede på landsholdet. Vores
hold blev vist bedste danskere,
som deltog. Det blev en lang
karriere. Jeg spillede 24 Unionskampe, og 11 gange var jeg
på landsholdet”.
Et langt liv i Vangede med
Grethe
Da jeg i slutningen af vores interview spurgte Helge om, hvad
det var, der gjorde, at han og

Grethe kunne leve et langt liv
sammen og opleve at holde diamantbryllup, svarede han.
“Det var nok sammenholdet.
Vi holdt sammen i vores familie, hvor vi hjalp hinanden. Det
var noget, som jeg var vant til
hjemmefra. Da Grethe og jeg
var unge, spiste vi ofte sammen
med mine forældre, og min mor
hjalp lidt til i huset. Vi kom hinanden meget ved i min familie
og støttede hinanden.
Grethe og jeg var altid fælles
om tingene både i vores lædervarerforretning, i vores familieliv og i sporten, som vi også delte med hinanden. Hun var også
glad for Vangede. Da vores søn
John var lille, tog vi ham med
alle vegne, og senere blev han
også meget engageret i sport på
højt plan. Først bowling og senere bueskydning.
Mht. til livet i Vangede blev
der færre og færre forretninger
især pga. udbygningen af Lyngbyvejen, men jeg og Grethe klarede os godt og havde altid meget at lave. Vangede var et rart
sted, med gode indkøbsmuligheder og mange aktiviteter:
Biograf, danseskole, bankospil

Grethe og Helge nåede at fejre
diamantbryllup

og musik på Vangede kro, som
vi af og til deltog i. Jo, der var
nok at tage sig til”.
Til sidst i interwievet fortæller
Helge: “Desværre er jeg gennem de sidste fem år blevet meget svagtsynet, og jeg har svært
ved at se gamle bekendte, jeg
møder på gaden. Så det er ikke
fordi jeg ikke vil hilse mere.”
At Helge altid har været parat
til at tage en udfordring op og
været både engageret og vedholdende med sine interesser, er
der ingen tvivl om. En anden
dag, da jeg besøgte ham for at
hente nogle fotos, gik jeg derfra,
mens jeg smilede for mig selv,
for Helge var ved at se cykelløb
på TV.
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Apoteket informerer om underlivsgener Arrangementer på Vangede Bibliotek
Alle kvinder i den fødedygtige
alder har normalt lidt lugtfrit og
klart sekret fra skeden. I skeden
findes forskellige bakterier og
svampe, bl.a. mælkesyrebakterier, som holder skedens pH under 4,5. Hvis mælkesyrebakterierne kommer i undertal stiger
pH og skadelige bakterier og
svampe kan komme til og forårsage problemer. Vask dig derfor
kun med vand og evt. en sæbe,
som er beregnet til underlivet.
Skylning af skeden bør undgås;
det kan føre til, at man skyller
den slimprop væk, som normalt
sidder i livmoderhalsen, og som
beskytter livmoderen mod udefrakommende
mikroorganismer. Undgå trusseindlæg, da det
opsuger alt sekretet, som jo skal
beskytte underlivet.
Den hyppigste årsag til underlivsgener er “bakteriel vaginose”, som giver et generende ildelugtende, grå-gulligt udflåd
fra skeden. Dette skyldes mangel på mælkesyrebakterierne og
kan oftest behandles med vagitorier som indeholder mælkesy-

Sæt

rebakterier, og som kan købes i
håndkøb på apoteket.
En anden årsag kan være candidasvamp, som under normale
forhold ingen gener giver. Der
er hos mange lidt tørhed og udflåd. Det mest generende er dog
kløe, som kan blive meget voldsom. En svampeinfektion kan
(sjældent) også smitte partneren. Infektionen behandles
med creme og vagitorier som
fås i håndkøb på apoteket.
Tørhed kan opstå ved flere
former for hormonelle forandringer, det kan være under og
efter graviditet, omkring menstruation eller efter indtagelse
af visse former for medicin, og
ses oftest hos kvinder i og omkring overgangsalderen. På
apoteket har vi forskellige glidecremer med korttidsvirkning
samt en fugtgel, som virker i op
til 6 timer.
Hvis du trods egen behandling
stadig har gener, bør du altid
kontakte din læge.
ditApotek
Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

i kalenderen

7. - 8.
november
2009

Åbent: lørdag 10-17 · søndag 12-17
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Rytmik for de yngste
Gentofte Musikskole
Torsdag den 8. oktober kl.
9.30-10.15 og 10.15-11.00 på
Vangede Bibliotek
Sang, leg og bevægelse. Rytmiklektioner for børn i vuggestuealderen. Annette Kibsgaard
fra Gentofte Musikskole er fantastisk dygtig. Hun synger godt,
kan spille på mange forskellige
instrumenter, og her er altid sådan en god stemning, når hun
besøger os. Det er nødvendigt at
melde sig til, da der kun er plads
til et begrænset antal børn. Tilmelding fra torsdag den 1. oktober kl. 11. Det er gratis.
Alder:1-3 år.
Varighed 45 min. pr. lektion.
Manga tegnekursus
v. Lynn og Cecilie
Mandag den 12. oktober kl.
14-16 på Vangede Bibliotek
To timers manga tegnekursus i
efterårsferien. Cecilie og Lynn er
begge fra Vangede. De er yderst
dygtige til at tegne. Ved dette
tegnekursus vil de gennemgå
væsentlige punkter for tegners
stil samt introducere grundteknikker i tegning. Deltagerne afprøver disciplinen “speed-manga” hvor deltagerne får fem minutter til en bestemt tegneopgave. Det bliver både lærerigt og
sjovt. Medbring selv blyant og
viskelæder. Alder: 10-16 år. Tilmelding nødvendig fra mandag
den 5. oktober kl. 11 på Vangede
Bibliotek. Det er gratis.
Et år ved Sirius-patruljen.
v/Erik B. Jørgensen
Onsdag d. 14. oktober, kl. 19 21 på Vangede Bibliotek.
Oplev “et år ved Sirius”, den
fantastiske natur og det utrolige
dyreliv. Hør om de personlige

udfordringer, der er forbundet
med at være 26 måneder på
Grønland. Alene to mand på patruljer i op til 4 måneder.
Der fortælles lidt om optagelse og træning, om ankomsten til
Nordøstgrønland, hvor vi ser,
hvordan man arbejder om sommeren, hvad man skal lære;
bygge slæde, køre hund, lave
mad og passe stationen.
Den første slæderejse strækker sig fra nov. til dec. – 2 måneder i den mørke tid, hvor man
skal lære at styre skiene.
Vi oplever jul og nytår – begiver os derefter ud på en 4 måneders slæderejse, med alt hvad
det indebærer af slid og slæb,
natur, kulde, hunde osv.
Et foredrag med musik og fantastiske billeder af naturen sommer og vinter, dyrelivet og hundene. Foredraget fanger alle
aldre – helt ned til 8-9 år.
Entre: 30 kr. Forsalg og tlf. bestilling (39 65 38 47) fra 30.
september.
Halloween uhygge og klamme
sår!
Janus Vinther kommer forbi igen!
Torsdag den 29. oktober kl.
15-18 på Vangede Bibliotek
Kort før halloween, besøger
Janus Vinther Vangede Bibliotek med sit uhyggelige Gyser
Event for børn og unge. Han vil
male blodige ansigter og klamme sår på børnene, så selv de
voksne bliver skræmte. Han
medbringer også sine uhyggelige rekvisitter som afhuggede
arme, ben og andet klamt. Det
bliver bestemt uhyggeligt. Tilmelding ikke nødvendig – bare
møde op. Det er gratis.
Alder: fra 7 år.
Varighed 3 timer.

15

Sundhed for Seniorers

Idræt for alle
Af Jan Carstens, GIK
Hvis man læser dagbladenes
sportsreportager, får man indtryk af, at idræt kun er for de unge talenter. Vi hylder mestre og
medaljetagere og følger landsholdenes bedrifter. Men det billede, der tegnes, er langt fra
sandheden. Idrætslivets glæder
er for alle, det er også for dem,
der ikke har ambitioner om at
stå øverst på skammelen, når der
skal uddeles medaljer. Men i
Vangede kan vi vise, at alle uanset alder og træningstilstand kan
deltage i idrættens glæder. De
fleste vil sikkert helt automatisk
svare: “Det er fordi, det er
sundt” eller direkte: “Det er fordi, det slanker.” Det er bestemt
heller ikke forkert, at det har en
positiv effekt på helbredet at
dyrke motion, men det vigtigste
er nok, at det er sjovt. Netop derfor er der en dobbelt effekt på
helbredet. Det er ikke kun hjerte
og kredsløb, der styrkes. Det giver psykisk sundhed at være
glad og at have det sjovt.
For mange er det idrætten, der
sikrer kontakten til vennerne
både de gamle “legekammerater” og de venner, som man lige
har mødt. Specielt når vi ser på
idrætten for seniorer, har det
stor betydning, at de fysiske aktiviteter foregår under hyggeligt
samvær. Her er den traditionelle
danske idrætsforening en perfekt ramme. Det er medlemmerne, der demokratisk fastlægger
rammerne for aktiviteterne, og
som sikrer en løbende tilpas-

program for efteråret 2009

ning af tilbuddene til medlemmernes ønsker og behov. Vores
foreningskultur er enestående i
verden, og selvom meget har
forandret sig, siden de første
danske idrætsforeninger blev
stiftet, er der stadig kraft og udvikling i foreningslivet.
Vangede har mange idrætsaktive områder. Størst er Gentofte
Stadion, men GVI’s anlæg i Nymosen og stisystemet rundt i
mosen fyldes også dagligt af aktive. Men også de indendørs
haller og sale er et stort aktiv.
Der er ikke langt at gå for de aktive vangedeborgere, og forenings tilbuddene er mange.
Det er bare om at komme i gang.
Gentofte Idræts Klub er en af de
foreninger, der tilbyder aktiviteter for alle fra ungdom til super
veteraner på 80+. Om sommeren foregår det udendørs på Stadion og i vintermånederne i salene på Nymosehave. Selvom
gruppen af aktive er stor, er der
altid plads til flere.

Af spændende tilbud kan nævnes:
- Gåture for seniorer. Søndage fra kl. 11 - 12
- Nærgymnastik. Hold oprettes i gåafstand fra bopælen
- Træning i varmtvandsbassin
- Seniortræning. Hold oprettes løbende
- Rygestop. Hold oprettes løbende
- Foredrag om slidgigt tirsdag 17.11.2009 kl. 17 - 19
- Motivationsgruppe for Type II Diabetikere & pårørende
- “Lær at leve med kronisk sygdom”
- Marielyst Højskole – Fokus på religioner
Tilmelding Sundhed for Seniorers program, der findes
på biblioteker, kommuneservice, praktiserende læger, apotekere og Tranehaven.
E-mail: sundhedseniorer@gentofte.dk
Telefon: 88 20 51 78
Sundhed for Seniorers program
for 2010 forventes at udkomme
primo oktober 2009

Bliv sund og glad!

Gotved
gymnastik

Gentofte Idræts Klub

Vintertræning

Onsdage
17.00-18.00/18.10-19.40
Gentofte Skole
Baunegårdsvej 33
Tlf. 23 27 34 23 eller
www.gotvedforeningen.dk

Vild med dans
Kom på et af
vore mange hold

Børnedans-fra 3 år
Dans for ungdom/voksne
Hip Hop
Disco
Showdans

Ring efter program
Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07
www.wiethdans.dk

i salen på Nymosehave,
Stolpehøj 148
Ungdomshold
Tirsdag 17.00 - 18.30
for børn 5-10 år, start 20. okt.
Tirsdag 8.30 - 20.00
for unge 10-16 år, start 20. okt.
Kontakt
dieter.schaebethal@mail.dk
Motionshold seniorer
Torsdag 10.00 - 11.00,
start 17. september
Kontakt
Leif Helsted. 39 67 01 22
Torsdag 19.00 - 20.00,
start 1. oktober
Kontakt Carl Bech 39 62 76 57

Kom og mød nye venner
OBS. Der er træning for
ungdomshold på Gentofte
Stadion hver tirsdag fra
kl.17.00 frem til efterårsferien,
alle er velkomne til at møde op
og prøve atletik.
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September i Gentofte Kino
Af Erik Hamre, biografejer
På denne tid af året glæder jeg mig altid voldsomt til at vise en
lang række dejlige film til Kinos store publikum. I år er ingen
undtagelse, for såvel danske som udenlandske film trænger sig på
i et omfang, så det er en lyst, og på toppen af det har vi arrangeret en række aktiviteter som forhåbentlig vil glæde publikum.
Headhunter
beltmord. Lisbeth Salander sætMartin Vinge er succesrig head- tes i forbindelse med mordet.
hunter. N.F. Sieger, koncernchef Endnu en gang krydses Mikaels
for Danmarks største rederi- og og Lisbeths veje.
olieimperium, bestiller Martin til Looking for Eric
at finde en alternativ arvtager til Postbuddet Eric samler mod til at
virksomheden, frem for hans opsøge Lily, som han elskede for
søn, Daniel. Han opdager snart at tredive år siden? Hans eneste alliden gamle direktør har andre erede er idolplakaten af fodboldagendaer; Martin bliver trukket helten Eric Cantona. Cantona bliind i et brutalt magtspil.
ver Erics eneste sande og imagiTaking Woodstock
nære ven, der fra tid til anden
Tag med på et vildt trip! I 1969 dukker op og udfordrer Eric til at
kommer Elliott til at spille en møde fortiden og se den i øjnene.
stor rolle i fænomenet Wood- Ved verdens ende
stock. Egentlig vil han bare Et humoristisk actioneventyr om
hjælpe sin far og mor med at få den danske eneboer Severin
gang i deres motel, men initiati- Geertsen, kriminalpsykiater Adrivet med en musikfestival udvik- an og hans assistent Beate på vild
ler sig pludselig til en generati- flugt fra både lykkejægere og den
onsdefinerende oplevelse, der indonesiske hær. Alle jager de
ændrer hans liv. En hel generati- blomsten, der kan give et evigt liv.
on begyndte i Elliotts baghave. Up
Det er en vidunderlig film.
En eventyrlig komedie om Carl
Pigen der legede med ilden
Fredricksen, en 78-årig ballonMikael Blomkvist er tilbage på sælger, der binder tusinder af
Millenniums redaktion, da en balloner fast til sit hus, stiger til
kollega og dennes kæreste sæt- vejrs og sætter kursen mod Sydter ham på sporet af en nyhed amerikas vildmarker med den
om sexhandel med kvinder mel- voldsomt belastende 8-årige
lem Østeuropa og Sverige. Hi- ‘opdagelsesrejsende’ Russell
storien overskygges af et dob- som blind passager.

100 m. tryksager
Vi er parate til at dække alle grafiske
sportsgrene lige fra idé til færdig tryk
Vi har siden 1986 produceret
tryksager til erhvervslivet samt
amter og kommuner. Det er
blevet en sport for os at bruge
vores brede kontaktflade og
mangeårige erfaring til at
rådgive vore kunder om den
bedste løsning af de enkelte
opgaver.

Lad Trykeren,
løse din næste
opgave, vi ser frem til
et spændende samspil,
hvor vi går efter at din
tryksag bliver en
vinder.
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41

www.trykkeren.dk

Trykkeren
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ved AU-Kommunikation

Derudover byder vi også på:
Monsterjægerne
Julie og Julia
Over Gaden, Under Vandet
Simon & Malou
Julefrokosten
The Fantastic Mr. Fox
Herudover har vi vores Kino
Klub, der nu kører på 3. sæson
med tilbud om både mad, foredrag og film en tirsdag og onsdag i hver måned.

Vore operaaftener med bl.a.
direkte transmission fra store
operahuse i Europa.
Nyeste aktivitet er vort samarbejde med provstiets præster i
‘Kirke og Kino’, hvor vi lørdage i efterår og forår hygger os
med indlæg, diskussioner og
film af inspirerende art.
Jo, der er nok at opleve i den
nu 71-årige biograf! På gensyn i
Gentofte Kino!

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
Looking for Eric H Taking Woodstock H Headhunter
Pigen der legede med ilden H Monsterjægerne
Ved verdens ende H Up H Over gaden, under vandet
Julie og Julia H Simon & Malou H Julefrokosten
The fantastic Mr. Fox
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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Få mest muligt ud af skattereformen
Af Henrik Hagstrøm, Danske Bank i Vangede
En almindelig dansk familie kan mest brug for her og nu. I år er
se frem til en skattelettelse på det nemlig sidste chance for at
omkring 15.000 kroner til næste få fradrag i den marginalskat på
år. Kombinationen af lavere 59 procent, som topskatteydere
bundskat, afskaffelse af mel- har. Til næste år er marginallemskatten, en højere grænse for skatten højst 51,5 procent, og
topskatten og en grøn check til for rigtig mange vil den være
alle uden højere indkomster væsentligt lavere, fordi de ikke
kommer til at lune. Selv om længere er topskatteydere. Derbundfradraget ikke bliver regu- udover kommer der en grænse
leret op som normalt, er nettoef- på 100.000 kroner årligt for indfekten af skattereformen allige- betalinger til ratepensioner.
vel positiv.
Men der kommer en regning
for skattelettelserne, idet de er
fuldt finansierede, som det hedder. Det betyder, at skatterne
samlet set kommer til at stige lige så meget, som de falder. Det
sker godt nok ikke lige med det
samme, men i 2018 skulle vi –
efter planen – være tilbage til
udgangspunktet, bare med en
anden fordeling mellem de forskellige typer af skatter.
De skatter, der kommer til at
stige, er især skatter, som betales af erhvervslivet. Det vil i
sidste ende betyde, at vi alle
sammen kommer til at betale,
fordi virksomhederne må sende
regningen videre til enten deres
kunder, ansatte eller aktionærer.
Og de er i alle tilfælde skatteydere. Men der kommer også en
mere direkte regning til borgerne. Afgifterne på forurenende
og usunde ting stiger, og det vil
allerede næste år koste et par tusinde kroner i en gennemsnitsfamilies budget. Pensionsindbetalinger og dermed fradrag
bliver begrænsede. Desuden reduceres værdien af flere fradrag
fra 2012.
Kunsten er at få så meget som
muligt ud af skattelettelserne og
så vidt muligt at undgå der, hvor
der kommer stigninger. Den
mest direkte vej er at arbejde
mere for derved at få glæde af
den lavere skat på indkomst.
Det er også et af formålene fra
politisk side. Et andet formål er
at få os til at forurene mindre og
spise sundere. Ved at gøre det
kan man undgå en del af de nye
afgifter.
Med hensyn til pensioner gælder det for mange om at indbetale så meget som muligt i 2009,
selv om det måske ikke lige er
det, samfundsøkonomien har

Selvom der findes et udmærket
alternativ i form af livrenter, betyder det også, at det for en del
gælder om at få indbetalt mest
muligt på ratepensioner i år.
Men det er vigtigt, at man taler
med sin bank eller sit pensionsselskab først, for ellers kan man
også i år komme i klemme i reglerne.
Det er i det hele taget en god
idé at få set sine opsparinger og

investeringer efter i sømmene,
for der er også ændringer og
lempelser på mange andre områder. I dag betaler mange for
eksempel næsten 60 procent i
skat af renteindtægter, men fra
nytår vil langt de fleste kun
skulle betale omkring 37 procent. Det gør eksempelvis obligationsinvesteringer mere fordelagtige, men igen er det vigtigt at se sig rigtig godt for.
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Butikkernes åbningstider – september 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
lukket
11.00-19.00
10.00-17.00
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

Tlf. 39 65 17 20
lukket
11.00-17.30
10.00-13.00

IKEA
Mandag-fredag
Lørdag

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

Kirken, Vangede Kirke
Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag
9.00-16.00
kontoret:
man.-ons. & fre. 9.00-13.00
torsdag
12.00-18.00
La Sirena, italiensk restaurant Tlf. 39 96 96 11
Hele ugen
11.00-22.00
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Tlf. 39 65 33 22
10.00-18.00
9.00-14.00

Matas
mandag-fredag
lørdag

Miao Sushi, Sushi take away
Tlf. 39 65 09 65
Alle dage
14.00-22.00
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

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

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

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

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

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

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

Sweetie Mode
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag

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

Alle er velkomne

Tinna Mia
mandag-fredag

Tlf. 39 65 78 91
10.00-17.30

Banko hver torsdag
Fra 1. okt. til 17. dec

Tlf. 39 68 26 34

Tyden

Tlf.: 39 68 01 78
GVI SportsCafé

Selskaber op til 80 personer

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

Åbningstider
Man. - Tors. 16:30 - 20:30
Lørd. 10 - 14 / Sønd. 11 - 14

Vangede Avis
mandag-fredag

Tlf. 39 65 74 41
10.00-16.00

GVIs klubhus
Mosebuen 28 · 29 92 36 50

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.

