
Demokrati og ytring
Vi har ingen ambitioner om at ud-
fordre store og vigtige værdier i
vores samfund. Vi blander os i lo-
kaldebatten, men har ingen store
politiske ytringer.

Nej, vores lille avis er mere hyg-
ge. Den skriver de søde og rare
hverdagshistorier. Og det har vi
gjort i 15 år. Det fejre vi med en
reception den 10. november, men
når denne avis bliver omdelt, er
det jo overstået, så vi vil på for-
hånd sige tak til dem, der kom.
Også tak til dem, der ville komme,
hvis de havde vist det. Og tak til
alle vores søde læsere, for den go-
de respons vi får for avisen og de
gode historier.

Valg
Jeg føler, at demokratiet er godt
rodfæstet her i Vangede, og jeg ser
derfor frem til, at alle kommer op
af sofaen og møder op på stemme-
stederne og får sat deres kryds ef-
ter bedste overbevisning. Alle par-
tier og kandidater har nu i flere
uger fyldt vores postkasser og avi-
ser med deres budskaber. Jeg kan
godt love, at informationsstrøm-
men ikke aftager her i de sidste da-
ge af valgkampen. Hvis du mang-
ler information, er der gode mu-
ligheder på partiernes og kandida-
ternes hjemmesider for at blive
orienteret om deres politik, og
hvad hver enkelt kandidat står for.

Høj stemmeprocent i Vangede
Det kan være svært at finde rundt
i dette mylder af information,
men gør en indsats for demokrati-
et og mød frem på valgdagen og
sæt dit kryds, og lad os vise, at her
i Vangede deltager vi i demokrati-
et og gør vores indflydelse gæl-
dende.

Så lad os alle stemme
Byfornyelse – så er vi igang
Der blev afholdt borgermøde den
4. november. Høringsperioden er i
gang og afsluttes den 9. december.

Herefter går kommunens plan-
lægningsafdeling i gang med den
endelige udformning og detail-
planlægning. I forårets Vangede
Avis kan vi fortælle mere detalje-
ret om, hvornår det første spade-
stik bliver taget.

Har du ændringsforslag eller nye
idéer, skal de være hos kommunen
senest den 9. dec. 2009.

Læs meget mere om dette på si-
de 4.

Alle ønskes en glædelig jul
og et godt nytår
Allan Andersen

Vinter 2009
61. nummer · 16. årgang

15 år med avisen

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 forårets avis er den 2. marts 2010

Læs denne gang om
Kirken i Vangede

Byfornyelse · Hundrede års fødselsdag
Bendt Knudsens liv

og meget mere

Juletræs-
tænding

27. nov.
læs side 3

Jule-
vandring

20. dec.
læs side 3



Nummer 61 · november 2009

2

Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Charlotteklubben har fået sin
hjemmeside
Charlotteklubben har fået en flot
og brugbar hjemmeside, hvor
det er hensigten at lægge aktuel-
le informationer omkring klub-
ben ud på.
Adressen er:
www.charlotteklubben.dk

Der er hyggedag om torsda-
gen, hvor alle medlemmer er
velkomne. Der er ledige pladser
på whist-holdet om mandagen.

Den første biografdag er ons-
dag den 13. januar, og klubben
er allerede begyndt at sælge de
nye biografkort.

Forårsprogrammet for 2010
kan hentes fra midt i december
eller tilsendes mod betaling af
porto. Charlotteklubben holder
juleferielukket fra 18. december
til 4. januar.

Litografier
Kontorlageret på Nybrovej sæl-
ger indrammede litografier af
bl.a. Lars Swane, Per Kirkeby,
Richard Mortensen, Ib Spang
Olsen og mange flere.

Vangede Avis beklager
I omtalen af Clinique Kubert
kom vi i sidste Vangede Avis til
at skrive, at der var “gratis be-
handling til de første 75, der be-
stillte tid”, der skulle have stået
at “der er gratis behandling oven
i hatten til de første 75, der be-
stiller tid”. Vi beklager, hvis den
forkerte formulering har betydet
ærgelser for nogen.

Ny uddeler i SuperBrugsen

Jacob Johansen, som er 30 år, er
selveste Mr. Coop! Han startede
som flaskedreng, blev udlært i
SuperBrugsen, har haft en mas-
se lærerige år i diverse Super-
Brugser. Jacob har arbejdet flere
år som souschef og sidst i Super
Brugsen i Nordre Frihavnsgade
på Østerbro. Selv hans fritidsin-
teresse foregår med firmafod-
bold for Coop.

Det er Jacobs mål, at Super-
Brugsen i Vangede skal være lo-
kalområdets foretrukne super-
marked. Han vil arbejde for, at
det skal være den bedste mad-
butik, og nye og gamle kunder
vil helt sikker møde stor lyd-
hørhed for deres ønsker.

Vangede Avis byder Jacob
velkommen til vores lille lands-
by, og vi glæder os til samarbej-
det. Jeg har store forventninger
til, at han er den uddeler, der vil
udvikle vores lokale Super-
Brugs til fremtidens
supermarked for borgerne i
Vangede.

Lucia optog i IKEA, Gentofte
Søndag den 13. december er der,
traditionen tro, Lucia optog i
IKEA Gentofte. Ligesom sidste
år er det “De grønne pigespejde-
re fra Gentofte/Vangede”, der
kommer forbi varehuset klok-
ken 14.30. Pigerne går gennem
hele varehuset, mens de synger
den kendte Lucia sang. “Det var
en helt fantastisk oplevelse sid-
ste år. Normalt er der masser af
stemmer, kundevogne o.s.v.,
men alt blev stille da optoget gik
forbi,” siger Local Marketing
Manager Lisbeth Dueholm, som
glæder sig over, at spejderne
igen i år kan afse tid.

Luciatraditionen stammer op-
rindeligt fra Sicilien senere kom
Luciatraditionen til Sverige og
derefter i ca. 1950 i resten af
Norden.

Se flere juleaktiviteter på
IKEA.dk

Vangede Festival – vinder ud-
trukket

Ved Vangede Festival lørdag d.
12. september kunne man delta-
ge i en konkurrence i boden hos
Danske Bank. Vinderen er ud-
trukket, og den heldige blev Mo-
gens Rasmussen, som her får
overrakt præmien i Danske
Bank af Filialdirektør Henrik

Hagstrøm. Præmien var et gave-
kort på 2.500 kr. til Skodsborg
Kurhotel og Spa.

Vi håber, at Vangede Festival i
2010 endnu en gang vil blive en
stor succes – vi oplevede en stor
fordel ved at komme i dialog
med både nuværende og poten-
tielle kunder på dagen, udtaler
Henrik Hagstrøm.

Pensionering i Danske Bank i
Vangede

Hovedkasserer Ole Brusch er pr.
01.10.2009 gået på pension efter
44 år i Danske Bank-Koncernen
– heraf de sidste 10 år i Vangede
Afdeling. Vi ønsker Ole held og
lykke med otiummet.

Kærlig hilsen dine kolleger i
Danske Bank i Vangede.

Jubilæer hos Tinna Mia
Der er allerede gået to år siden
Tinna Mia overtog Wienersalo-
nen, og det er et år siden at Ca-
tharina startede. De er begge
glade for de søde kunder, de har
her i Vangede.

Fragtsikkerhedseksperten

“Når de ikke kan brydes,

TydenBrammall
®

of Scandinavia
Stolpegårdsvej 7 · 2820 Gentofte

Vi leverer og fremstiller

sikkerhedsplomber

til enhver situation.

kan der ikke snydes”

Se mere på

www.tyden.dk

eller ring 39 68 26 34

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 føl-
gevirkning af evt. trykfejl.

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

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

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

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi
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Juletræstænding

Fredag 27. november kl. 16.30
Vi mødes foran SuperBrugsen, hvor vi sammen med Bakkegårdsskolens kor synger
nogle af julens sange. Jacob Rønnow vil i fællesskab med de fremmødte tænde
juletræet og frembringe den rette julestemning.

Der vil være godter til børnene og kaffe til de voksne.
Kaffen sponsoreres af Brugsen og serveres af Charlotteklubben.

Søndag 20. december kl. 11 - 13*

Julevandring
Turen rund i Vangede tager ca. 1-1½ time. Vi starter ved

og skal stemple hos
i tager vi et hvil og får varmen med Gløgg og

æbleskiver, , hvor vi får kaffe, og
. Herefter skal vi bare i mål foran .

Turen afsluttes med at lægge vandrekortet i kassen
ved SuperBrugsen.

fremgår af Vandrekortet, udover Bygaden og Dan Turèlls
Plads kommer vi igennem den naturskønne Nymose.
Tag hele famillien med og gør turen til familiens tradition.
Man behøver ikke at bo i Vangede for at deltage.

Charlotteklubben Sweetie, Spejderne ved
Kirken, GVI

DUI’s hytte Idé-huset
Diligencen SuperBrugsen

senest kl. 13

Ruten

... foran SuperBrugsen hvor der trækkes lod blandt de afleverede
vandrekort – Husk legitimation. Lodtrækningen tager ca. 30 min.

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

Jul iVangede

* Vi samles kl. 13:15

Vandrekortet giver adgang til gaver og rabatter, og dermed
mulighed for at tjerne kortets pris hjem igen. Disse specielle
tilbud/gaver gælder kun ved fremvisning af vandrekortet og
kun én gang pr. kort.
Forretningen stempler tilbuddet, når det er brugt.

Tilbuddene kan bruges i dagene fra den 27. nov. til og
med den 19. dec. det kan altså betale sig at købe vandrekort i
god tid.
Vandrekortene sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra den
27. november.

kun

Vandrekort koster kr. 30,- pr. stk. og
købes i forvejen i medlemsbutikkerne.

2 x familietur i Tivoli
4 stk. årskort til Tivoli

som præmier
– fra 100,- til 500,- og 2 juletræer

Hovedpræmier:

Mange gavekort
Ekstra!

Arrangeret af Vangede Bycentrum med hjælp fra DUI, Charlotteklubben, Spejderne ved kirken, GVI og Idéhuset

Vangede Julepostkort
Vi har igen i år julepostkort,
som vil blive solgt i Vangede
Bycentrums medlemsbutikker
og overskuddet vil som sidste
år blive anvendt til forbedring
af julebelysningen i Vangede.
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Gentofte Tlf. 39 40 80 90

Ring til områdets

mest sælgende

ejendomsmægler,

og bestil en gra-

tis og uforpligti-

gende salgsvur-

dering.

Jeres sikkerhed

for en realistisk

pris og et salg.

Den grimme ælling
Af Allan Andersen, redaktør af
Vangede Avis og formand for
Vangede Bygade
Som et godt gammelt eventyr er
Vangede på vej til at få skabt en
moderniseret, men stadig lands-
bypræget bygade med masser af
muligheder for, at borgerne kan
mødes i et hyggeligt bymiljø.

Det startede, som alle eventyr,
for mange mange år siden, og
der har været rigtig mange pla-
ner for, hvor godt det kan blive.
Nogle af planerne var så højtfly-
vende, at vi alle godt vidste, at
sådanne drømme kunne der nok
ikke findes midler til.

Vi har vist alle ønsket, at pro-
jektet skulle gå igang noget før.
Nu sker det så samtidig med, at
vi får færdiggjort Dan Turèll
Plads. Det gør bare det hele næ-
sten perfekt; næsten, for der er
jo altid ønsker om mere. Der
bliver efter byfornyelsen et stort
behov for, at butiks- og ejen-
domsindehaverne kommer på
banen og får skabt nogle faca-
der, der matcher vores nye by-
gade. Dette kan de lige så godt
gå i dialog om nu, så de også
kan være klar når vejfolkene af-
leverer en færdig bygade.

Lige nu er vi midt i høringspe-
rioden for kommunens del af
projektet, projektmateriale har
været fremlagt på biblioteket og
i butikkerne en måneds tid, og
efter borgermødet på Bakke-
gårdsskolen onsdag den 4. no-
vember skulle vi alle have den
information, der er nødvendigt
for at komme med ændringsfor-
slag, som skal afleveres senest
den 9. dec. 2009.

Borgermødet 4. november
På borgermødet var der et flot
fremmøde af 50 aktive og inte-
resserede borgere, som kom
med konstruktiv kritik af arki-
tekternes forslag. Både arkitek-
terne og kommunens tekniske
folk lyttede, ville gå hjem og
overveje de gode forslag. Det
blev bl.a. fremført, at vi ønske-
de, at bybilledet skulle give ind-
tryk af en hel bygade fra Dan
Turèlls Plads til kirken. Hans
Toft svarede, at hvis det, der
skulle til, var nye træer, ville det
være helt naturligt, at der bliver
fundet penge til dette, for at vej-
forløbet ikke pludselig bliver af-
brudt.

Projektet for Dan Turèlls
Plads blev også fremvist på bor-
germødet og sikken en plads,
der venter os. Bogstavskulptu-
ren bliver placeret, så den er
synlig fra biblioteket og fra
Vangedevej. I et stort V bliver

der sat en bænk på 47 meter –
bænken er tænkt så lang, for at
den ikke kan “erobres” af nogle
få, men altid give plads til flere
og længden er valgt fordi Dan
Turèll blev 47 år. Selve bog-
stavskulpturen er til ære for Dan
Turèll og hans digtekunst. Den
er tænkt som Dan Turèlls værk-
tøj: alfabetet. Kunstneren Kenn
André Stilling, som har kendt
Dan Turèll, forestiller sig, at
Dan efter en god aften i byen
sidder og ser på sit værktøj og
tænker på om bogstaverne i dag
vil samle sig til et digt eller en
kriminalroman. Tænker man vi-
dere på den idé, kan vores
skulptur samtidig blive et sym-
bol på vores vigtigste kommu-
nikationsværktøj.

Vi fik efterfølgende at vide, at
det er det lokale Emil Nielsens
smedeværeksted, der skal stå
for fremstillingen af skulpturen
til Dan Turèlls Plads.

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen

Adolphsvej 25

Tlf. 39 77 44 39

Tlf.tid hver dag
kl. 8.30-13.30

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling

Massage

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49

Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 78 91

Specialtilbud
10 stk.

id-voks
normalpris 125,- pr. stk.

Indtil jul

på alle vores produkter
25 % rabat

750,-

Der kan læses meget mere og ses flere billeder på www.vangede.dk

Visionsplan for
Byfornyelse i Vangede
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Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Læs mere på www.demantkiropraktik.dk

Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01

Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39

Kiropraktik · Massage Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg

·

Stem personligt på
Peter Bech Andersen

Meget mere om mig på www.peterbechandersen.dk

Jeg vil arbejde for en viderudvikling
af mulighederne for de unge

En god begyndelse ...

med en nyudviklet folkeskole og
mangtfoldige sports- og fritidstilbud har
Gentofte givet de unge en god begyndelse.

Bassintræning
Så er vi nået sensommeren, og
fysioterapien i Kildeskovshallen
starter nye hold i varmtvands-
bassinet. Efterspørgslen har sid-
ste år været så stor, at vi har star-
tet nye hold, udtaler autoriseret
fysioterapeut og indehaver af
Kildeskovshallens fysioterapi,
Lars Eberhardt. At bade, især i
varmt vand, giver en helt særlig
følelse af velvære, og for mange
har det en direkte terapeutisk
virkning. Blodgennemstrøm-
ningen øges, og hormonet en-
dorfin, kroppens eget smerte-
stillende stof, bliver frigjort,
mens hele kroppen afspændes,
fortæller Lars Eberhardt. Har
man smerter i muskler og led el-
ler har vanskeligt ved at bevæge
leddene fuldt ud, er det en fordel
at træne i varmtvandsbassin.
Vandets opdrift og temperatur
gør øvelserne lettere at udføre,
men samtidig kan vandet med
sin tyngde skabe modstand, og
dermed træne og på sigt øge mu-
skelstyrken. Når man opholder
sig i vand, vil vandets bevægel-
ser og fysioterapeutens øvelser

udfordre balanceevnen og evnen
til at koordinere bevægelser. For
gigtramte og personer med ryg-
problemer eller andre kroniske
tilstande, som nedsætter den fy-
siske funktion, kan træning med
en fysioterapeut i varmvands-
bassin være lige netop det, der
gør dagligdage til at holde ud.
Derfor har der, i de 10 år jeg har
haft klinik i Kildeskovshallen,
altid været meget stor efter-
spørgsel på træning i varmt-
vandsbassin. Vi har mange, der
har gået her siden starten, for-
tæller Lars Eberhardt, og tilfø-
jer, at vandet er 34° C varmt.

Ønskes nærmere information,
kontakt fysioterapien på 39 77 44
39 alle hverdage ml. 8.30-13.30.

Også plads til de unge
Af Peter Bech Andersen,
brolægger og kandidat ved kommunevalget
Mange unge føler ikke, at der er
plads til dem i dagens samfund,
og de bruger derfor gaderummet
som deres. Dermed opstår der
konflikter med andre borger
som føler, at det er usikkert at
færdes ude, især om aftenen.

Kommunen er i gang med fle-
re gennemprøvede projekter,
der skal hjælpe de unge på rette
kurs. Der er bl.a. ansat en bo-
ligsocial medarbejder i butik-
ken på Stolpehøj, der skal fun-
gere som en daglig sparrings-
partner for de unge. Der er
iværksat nogle træningstimer,
hvor de unge udfordres på fysik-
ken. Der er en proces i gang om-
kring opstart af en specialklasse,
der skal fungere uden om det
“almindelige” skolesystem.

Lad os lytte til de unge
Tiltagene er gode, men for at sik-
re, at vi kommer ud til alle, skal
vi være langt mere progressive.

Der er en gruppe af unge, der er
svære at komme ind på livet af,
og her mener jeg, der skal opsø-
gende kræfter til. En socialarbej-
der i lokalområdet, der opsøger
de unge på gaden, og som lytter
til de unge og finder muligheder-
ne for den enkelte unge f.eks.
med uddannelse/arbejdsplads.
Lad os samtidig mobilisere vores
lokale erhverv og få skaffet lære-
pladser eller arbejde til dem. Ved
at benytte os af klausuler i kom-
munens renoverings- og byggeaf-

taler, bør vi sikre arbejde eller
praktikpladser til vores unge.

Jeg er selv opvokset i Vangede
og bor her stadigvæk. Der var
mange fritidstilbud til os, da vi
voksede op, og der er kommet
flere til. Vi hyggede os mest
hjemme hos hinanden med no-
get fed musik. Men ungdoms-
kulturen ændrer, sig så der skal
fornyelse til.

Et tæt samarbejde mellem
idrætsorganisationerne og kom-
munen har virket med stor suc-
ces i flere andre kommuner.

Lad os give vores mange gode
frivillige trænere en håndsræk-
ning, og dermed give endnu fle-
re mulighed for at mærke sam-
menholdet ved en aktiv sports-
gren.

Derudover skal kommunen i
dialog med de unge, så de sam-
men kan skabe nye attraktive
fritidstilbud. Ungdommen har
masser af idéer, vi skal bare lyt-
te, hjælpe og vejlede dem. Når
man spørger dem, fortæller de
også selv, at de har brug for op-
syn og vejledning.

I Vangede har vi plads til alle,
vi lytter og snakker gerne med
hinanden i vores landsby.

Måske kan vi ved at huske til-
bage til vores egen ungdomstid
sætte os ind i de unges fornem-
melse af fremmedgørelse, og vi
vil dermed være med til i samar-
bejde at skabe en god begyndel-
se for de unge.

Hvo intet vover intet vinder.Vinder man allige-
vel ikke – har man i al fald vovet.

Lis Andersen
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Vangede Kirke(r)
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, medarbejder ved Vangede Avis
Artiklen er tidliger publi-
ceret i bogen “Vangedes lo-
kalhistorie”

Gentofte Kirke og Sogn
Det oprindlige Gentofte Sogn
er, bortset fra mindre grænseju-
steringer i den sydøstlige del,
sammenfaldende med Gentofte
Kommune af i dag. Først i 1891
starter opdelingen, hvor Ordrup
sogn som det første blev udskilt.
Efterhånden som befolknings-
tilvæksten tog til rundt omkring
i kommunen, oprettedes nye kir-
ker med egne sogne. I 1931 op-
stod således Vangede Sogn – i
første omgang dog uden egen
kirke.

De ældste kirker
Gentofte Menighedsråd lejede i
første omgang en villa, davæ-
rende Vangedevej 7. Allerede i
1918 var her en slags kirkesal i
underetagen, mens kapellanen
boede på førstesalen. Det var
dog en for kortsigtet løsning, og

ved Tjørnegårdsskolens indviel-
se i 1923 blev den gamle Vange-
de skole ledig.

Menighedsrådet købte skolen
af kommunalbestyrelsen og
ombyggede de gamle klassevæ-
relser og badeafdeling til en kir-
ke med 150 pladser. Denne kir-
ke lå omtrent, hvor biblioteket
ligger i dag. Fra indvielsen i
1926 og frem til sognets opret-
telse i 1931 var denne “gen-
brugskirke”, der lå i skolens
gamle badeanstalt, annekskirke
til moderkirken i Gentofte.

Men glæden var kort. Det viste
sig, at tagspærene var ved at bli-
ve undermineret af et billean-
greb, der havde været undervejs
i flere år. Under bekæmpelses-
forsøget på skadedyrene i 1932
gik der ild i tagkonstruktionen,
og dele af hvælvingerne styrte-
de ned. Ved genopførelsen æn-
drede man kirken, så der nu blev
siddeplads til 180 kirkegænge-
re. Bygningerne havde også fle-
re anvendelser bl.a. som møde-
sal og søndagsskole.

Men befolkningstallet var sta-
digt stigende, så også denne kir-
ke føltes for snæver.

Den nye kirke
Den gamle genbrugskirke måtte
erstattes. Der var slet ikke plads
ved de store højtider, og der var
stejle trapper derop, så det nær-
mest var umuligt at få balanceret
en kiste ud og ned ved begravel-
ser! Vangedeborgerne beslutte-
de sig derfor for at bygge nyt –
og fint!

Kirkekomitéen kontaktede så
arkitekturprofessor Johan Otto
von Spreckelsen, der i 1968 le-
verede et skitseforslag, der efter
forskellige ændringer materiali-
serede sig til den nye kirke, vi
kender i dag. Den blev indviet i
1974 under biskoppelig medvir-
ken. Den var godt nok en del an-
derledes, end de fleste havde
forestillet sig. De andre “nye”
kirker i kommunen lignede
landsbykirker, så protesterne
mod dette modernistiske bygge-
ri væltede ind. Men det var en
modig kirkekomité, der havde
styrke til at fastholde perspekti-
vet og ikke vakle i troen på pro-
jektet.

Ud over selve kirken kom der
menighedslokaler, kapel og
ungdomsgård i tilknytning til
selve “kirkeskibet”. Hele kirke-
komplekset er fastholdt af von
Spreckelsens sikre arkitektoni-
ske hånd.

Kirkebygningen
er rigtig flot murerhåndværk.
Den er meget speciel, hvor store

murflader er brudt af kileforme-
de indhak med sigtekornlignen-
de indsnit i murkroppen. Over-
alt dominerer firkantede former
– von Spreckelsens kendemær-
ke er “det kubistiske princip”.
De mange kvadratiske former
og de meget specielle lysindfald
giver rummene en helt speciel
stemning. Samtidig føler man
sig alligevel hjemme i kirke-
rummet, da det har klassiske
grundtræk som f.eks. korsfor-
men, søjlerne og de røde mur-
sten.

Kirkerummet kan deles i to
kuber af en foldevæg, og kirken
virker smuk og nytænkt, idet
store dele af menigheden kan se
hinanden fra de tre bænkerader.
Den fjerde del er sæde for or-

Vangede afdeling

Tlf. 39 65 17 20
39 65 60 18

Fax 39 65 16 59

Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

Tlf.

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

Den gamle kirke, der lå der hvor biblioteket ligger nu

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Comet
Rens

Comet
Rens

alt i reparationer
Skrædderservice

Vangedevej 137 · 39 67 08 47

Miljøgodkendt
renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

10 skjorter
vasket og strøget

kr. 200,-

Forgængeren til kampanilen var
dette klokketårn bygget af træ,
hvor Vangedes enlige kirkeklokke
ringede til gudstjeneste. Tårnet
fungerede fra 1926 til 1932.
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gelopbygningen. Lysekronerne
svæver som glorier over bænke-
rader, alter og orgel.

Kirken virker på en gang let og
luftig, samtidig med at den sig-
nalerer samhørighed og nærhed.

Kirkeinventaret
Centralt i den store kirkesal er
alteret. Det er ligesom den orga-
niske døbefont og den smukke
prædikestol udført i keramik,
designet og fremstillet af kera-
mikeren Tue Poulsen.
Orgelet
I de første år genbrugte man et
lille orgel fra forgængerkirker-

ne, men det harmonerede ikke
med det nye kirkerum, så efter
en større indsamling i sognet
plus nogle kirkelige midler kun-
ne menighedsrådet lade bygge
et pragtfuldt Frobenius-orgel,
der er kirkerummet værdigt. Det
var færdigt i 1973 og føjede sig
totalt ind i kirkens arkitektur, så-
ledes at akustik, orgel og kirke-
rum nu går op i en højere enhed.
Det siges, at man kan høre eng-
lene synge med! På grund af den
gode akustik afholdes der man-
ge store koncerter med kendte
internationale organister.

Kampanilen
Kirken var imidlertid ikke fuld-
endt: den manglede et tårn. Jo-
han von Spreckelsen havde teg-
net en kampanile, et fritstående
klokketårn. Men nu var penge-
kassen tom. Først i 1996 fik man
råd til kampanilen, som først
blev lavet efter von Spreckelsens
alt for tidlige død, men efter hans
tegninger og helt i hans ånd.

Ingen andre af kommunens
kirker har en kampanile, men
har klokker ophængt i kirketår-
net. Sådan skulle det ikke være i

Vangede! Kampaniler er ikke
almindelige i Danmark, men ses
tit i Sydeuropa især i Italien, og
Vangedes kampanile blev kon-
strueret ved ganske enkelt at
stable seks stål-terninger (igen:
kuber) ovenpå hinanden. De tre
nederste og den øverste er tom-
me, mens de tre smukke klokker
hænger i de to sidste. Klokkerne
er sponsoreret af A.P. Møller og
Hustrus Fond og de kan, modsat
de fleste andre klokker, ses af de
forbipasserende ved ringning.

Vangedes “diamant”
Kirken er af Danmarks Turist-
råd udnævnt til at være en “nati-
onal seværdighed”. Mange
mennesker kommer forbi for at
bese denne meget specielle og
smukke bygning af arkitekten
bag “Menneskehedens Triumf-
bue” på Champs Elysee i Paris.
Den er den daglige, velfunge-
rende ramme om et ganske ak-
tivt sognearbejde med mange
frivillige og mange kirkegæn-
gere.

Det var flot, at Vangedebor-
gerne bakkede op om deres me-
nighedsråd, da de havde mod til
at gå nye veje. Kirken ligger nu

som et vartegn for Vangede,
hvor Bygaden og Vangedevej
adskilles. Den er blevet et iden-
titetsskabende symbol for det
nye Vangede og en stolthed for
kommunen. Vangede er kom-
met på arkitekturens ver-
denskort med von Spreckelsens
mesterstykke.

Vangedes nationale seværdighed

Bryd det konservative flertal
Stem personligt på

Søren B. Heisel – nr. 1 på liste A

Nu skal forskønnelsen af Vangede Bygade ikke
udsættes flere gange.
Billigere mad til vore ældre og udskrevne
patienter. I dag betaler de landets højeste priser
for udbragt mad.
Farten skal ned ved skoler og i boligområder
Vores skolebørn skal have mulighed for sund
mad for en 10’er om dagen.

Søren B. Heisel
– bor i Dyssegård/Vangede-kvarteret

Stor fadøl
Tuborg

JULEBRYG
39,- kr.

Julefrokost, fødselsdage,
private fester, m.m. kan vi

også finde ud af

Café La Vie
Vangede Bygade 45

(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66

Har altid mange
gode tilbud, fx:

Gratis Trådløst internet

Kirketjenerens søn Bendt fik som-
metider lov til at trække i snoren
til den gamle kirkeklokke.

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

I 1996 blev von Spreckelsens egne
tegninger til det karakteristiske
klokketårn endelig realiseret. Her
hejses en af de seks stålrammer fra
Bornholm på plqads.
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Bendts liv omkring Vangede Kirke
Interview ved Niels Ulrik Kampmann Hansen, medarbejder ved Vangede Avis
Bendt Knudsen beretter om sine
80 år omkring Vangede Kirke.

I 1926 flyttede Bendt Knud-
sens forældre til Vangede. Fade-
ren havde fået jobbet som kirke-
tjener og med til jobbet hørte en
embedsbolig nemlig en bolig på
Vangedevej 35; det er det hus,
hvor Charlotteklubben nu holder
til. Familien boede i den sydlige
del af huset, mens der var post-
kontor med indgang fra gavlen i

den nordlige del. I dette hus blev
Bendt så født nytårsmorgen
1930 som den midterste af tre
søskende. Når man er født på
denne dato, så bliver man fejret
med maner hvert år hele sit liv!
Kirken
Den gamle Vangede Kirke lå,
hvor biblioteket nu ligger. Kir-
ken lå højt omgivet af præstegård
og menighedshus med en central
kirkeplads. Denne placering af

kirken var egentlig tænkt som en
midlertidig foranstaltning, idet
huset oprindeligt var blevet byg-
get som badeanstalt til Vangede
Skole. Denne skole afløste den
ældste Vangede Skole fra 1786,
der netop lå i Charlotteklubbens
hus. Faderen skulle som kirketje-
ner passe kakkelovne og såmænd
også grave præstens have, så det
var et alsidigt job. Til de mere
spektakulære pligter var sneryd-
ning, der foregik med skovl og
trillebør.

Kirkeklokken hang midlerti-
digt i en klokkestabel, ligesom
det tit ses ved jyske kirker. På et
tidspunkt rejste menighedsrådet
et lidt lavstammet kirketårn ved
siden af kirkens facade mod
Vangede Bygade, der dengang
hed Vangedevej. Tårnet var i to
etager og normal ringning fore-
gik fra den nederste. Her var der
et tykt tov til at svinge klokken,
mens der var et tyndere reb til at
slå de ni bedeslag. Ved juletid,
hvor klokkerne skulle kime eks-

tra meget, brugtes en hammer til
at slå på klokken, her skulle man
så stå nær klokken. Dengang
brugte man ikke høreværn og
den slags, men den opfindsom-
me “klokker” opfandt et system
med trisser og lodder, så klokken
virkede, som den skulle.

Julestue
Salg af
kunst-
håndværk

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

Onsdag 25. nov.
Torsdag 26. nov.

begge dage fra kl. 10-20

Julecafé med
kaffe og

hjemmebagte
småkager

www.kjeldhansen.dk

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

frisør

KONRAD

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

Tørt Tilbud
føn + fladjern
normalpris 1780,00

TILBUD KUN 495,00
Professionelt sæt bestående af wigo ionic letvægtsføn på 2000w med 2 hastigheder
samt 2 varmeindstillinger og koldluftsknap. Endvidere regulerbar ionfunktion.
Herudover wigo nano ceramisk fladjern med variabel varmeindstilling. Klar på bare 10
sekunder. Sættet sælges LANGT under markedspris. Begrænset antal!

Alteret pyntes op til en kirkelig
højtid af Bendts mor og søster. Fo-
to i privateje.

Komponisten Bernhardt Christen-
sen var organist ved Vangede Kir-
ke 1945-76. Her spiller han på det
gamle orgel. Foto i privateje.Kirkepladsen med kirke og menighedshus. Foto i privateje.
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Menighedshuset
Da den bedre bolig ovenpå me-
nighedshuset blev ledig fik fa-
milien lov til at flytte. Menig-
hedshuset var jo oprindeligt
bygget som klasseværelser, og i
mange år fungerede huset som
mødelokaler og til konfirmand-
forberedelse. I kælderen var den
tidligere gymnastiksal, her ind-
rettedes senere spejderlokaler.
Deres gamle bolig blev nu bolig
for Vangedes landbetjent Arne
Wilson. Han var en stor person-
lighed og holdt fin justits i hele
Vangede. Når ungerne havde
forbrudt sig mod gældende reg-
ler vankede der ikke bøder, men
sagen blev ordnet ved kontant
afregning.

Bendt startede i skole i 1937 i
den nyopførte Bakkegårdsskole
i en klasse med 28 elever, sko-
len havde på dette tidspunkt
over 800 elever. Her gik han så
til og med 7. klasse, det var al-
mindeligt at forlade skolen efter
de obligatoriske syv år.

Bendt husker 9. april 1940 ty-
deligt. Hans far var blevet op-
mærksom på flyverne, der kom
fra den tidligere Lundtofte fly-
veplads og fløj ind mod byen,
først senere kom der tyske sol-
dater til byen.

Da skolegangen sluttede,
gjaldt det om at få en læreplads,
men tidernes ugunst gjorde, at
det var umuligt. Bendt ville
egentlig gerne have været tøm-

rer eller snedker, men mestrene
tog ikke gerne lærlinge ind.
Hans far var med rundt i omeg-
nen for at tale med mestrene.

Bendt boede hjemme og hjalp
helt naturligt til med forefalden-
de arbejde. Under krigen skulle
der bæres tørv ned i fyrkælde-
ren og aske op, det var ikke et
populært arbejde.
Kirkebranden
Den gamle skole havde fået hus-
bukke, det er en bille, der graver
gange i træværk, og den gamle
skolebygning var hårdt angrebet
i tagkonstruktionerne både over
kirkesal og menighedshus.

Skadedyrsfirmaet havde en
metode med opvarmning. De
lagde rør ind i tagetagen, hvori-

gennem der sendtes varm luft.
Familien flyttede en etage ned
mens operationen stod på, men
den varme luft gjorde, at maling
på døre og karme boblede og
smeltede. Husbukkene for-
svandt, men desværre udbrød
der brand i loftsetagen over kir-
kesalen ved uforsigtighed. Selv-
om brandvæsenet hurtigt kom
tilstede, udbrændte tagkon-
struktionen, men selve kirkesa-
len forblev intakt. Under bran-
den reddede Bendts far kirkens
lysekroner ud af den brændende
kirke.

FREILEV FARVE - TAPET - ISENKRAM

SNOGEGÅRDSVEJ 3 · 2820 GENTOFTE · Tlf. 3965 1026

Vind Gavekurv
Vi udlodder 3 gavekurve (værdi 500,-)
Kom ind i Colorama og få en
konkurrencekupon med spørgeskema
Konkurrencen afsluttes 15.12.09

Konkurrence

NYHED
Støvsugerposer til alle

kendte mærkerde

Introduktions tilbud
Køb
Betal kun for

3 pakker
2

Tilbud gælder til 1. december 2009

Menighedshus set tværs over by-
gaden, i forgrunden Charlotteklub-
ben. Foto i privateje.

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Varmeslanger er lagt ind under tagkonstruktionen for at udrydde skade-
dyr. Foto i privateje.

Under branden reddes lysekronen
ud af kirken. Foto i privateje.

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

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

Mad ud af huset: på alle a la carte

Dinner Tranportable buffet fra kun

Selskaber op til 150 personer

kr.
20% rabat

kr. 88,-

98
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Den gamle kirke nedrives
Kirken var kun midlertidig, og
ved et mageskifte mellem kom-
munen og menighedsrådet byt-
tede man arealer, således at man
fik den nye kirkegrund. Den
gamle kirke lå højt, således at
fortrappen var stejl, den benytte-
des derfor aldrig til begavelser,
men kun til dåb, konfirmation
og bryllup. Kirken var for lille,
og det gamle menighedshus var
helt nedslidt. Kort efter mage-
skiftet nedrev kommunen det
gamle kirkekompleks med præ-
stegård. Derefter byggede man
kvartersbiblioteket på grunden.
Det var oprindeligt tanken, at
den nye kirke skulle have ligget
nær Vangede station, men Bendt
er glad for den nye kirke og dens
placering.
Ungdom i Vangede
Fritiden var ikke noget problem
dengang, dels var der mindre af
den, og dels var friluftsliv en del
af hverdagen. Bendt blev spej-
der, og det foregik jo to etager
under barndomshjemmet. De
grønne spejdere var kommet til
Vangede med Kaj Erdmann, der
har gjort meget for Vangedes
ungdom. Bendt fik stor glæde af
KFUM-spejderne, han deltog i
ture og sommerlejre og travede
Ermelunden tynd. Sammen med
en kammerat cyklede han ofte til
Helsingør, spiste en is og cykle-
de hjem igen; det er en tur på 90
km! Senere blev han leder af ul-
veflokken sammen med sin fars
efterfølger som kirketjener Ej-
nar Christiansen. Flokken var på
sommerlejre på Lolland og i
Odsherred gennem mange år.

Arbejdsliv og otium
Bendt havde mange jobs i sin
ungdom, han startede med at gå
til hånde hos en snedkermester,
men fik ikke nogen læreplads,
senere reparerede han militær-
støvler på Jægersborg Kaserne,
han var ansat på en keramikfa-
brik i Hjortekær. Blivende ar-
bejde fandt han hos et firma, der
lavede maskiner til arkitekt- og
ingeniørfirmaer. Oprindeligt lå
firmaet på Tværbommen, men
senere udflyttede det til Balle-
rup til større forhold. For at
komme fra Vangede til Ballerup
skulle Bendt med det første tog
fra Gentofte, skifte tog i Helle-
rup og Vanløse og så gå fra toget
til fabrikken, det var en tur, der
tog næsten to timer hver vej
oveni en otte timers arbejdsdag.
I 1990 havde firmaet en nedtur,
digitaliseringen gjorde, at ny ar-
bejdsprocesser kom til, og som
den ældste i firmaet blev Bendt
fristillet. Heldigvis var efter-
lønsreglerne netop indført, så
Bendt har haft tyve rolige år i
Vangede, hvor han følger med i
stort og småt.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Visker- og vaskeanlæg

Kontrol af div. olier, væsker m.m.

Kølervæske frostsikring

Kontrol af dæk, mønster og tryk

Visuel kontrol af styretøj og
bremser

Batteri og ladeanlæg

Lys og lygters højde og funktion

Udlæsning af egendiagnose med
tester

Rustkontrol

Kontrol af undervognsbehandling

Vinterhjulskift

Tilbudet omfatter:

Mesterlodden 35 · 2820 Gentofte
www.autocentergentofte.dk

Ring og bestil tid nu på
39 68 16 22

PAS GODT

PÅ DIN BIL

– DET ER GOD

ØKONOMI!

Pris kun
inkl. moms og
miljøafgift

395,-

– vi servicerer alle bilmærker

Bendt Knudsen fra Vangede.

Til finansiering af kirkebyggeri foregik der igennem mange år en stor
indsats med mange forskellige aktiviteter, her ses en tombola udvidet
med salg af æbleskiver og is! Foto i privateje.



Nummer 61· november 2009

11

ditApotek
informerer om
kalk og D-vitamin

Ved fødslen har vi ca. 25 g kalk i
skelettet og som voksne ca. 1 kg.
Lidt mere hos mænd end hos
kvinder.

Det anbefales, at man som
voksen får 800 mg kalk i døgnet
enten gennem kosten eller som
kosttilskud.

Et normalt basisindtag fra ko-
sten uden mælk og ost, er på ca.
300 mg. som kommer fra bl.a.
grønne grøntsager.

Så hvis du drikker ½ l. mælk
og spiser 2 skiver ost har du
dækket dit daglige behov. Gør
du ikke det, kan apoteket hjælpe
dig med et kosttilskud.

For at du kan optage kalk i
kroppen, kræver det, at du får
D-vitamin og har mavesyre i
maven. D-vitamin får du om
sommeren fra UV-B strålerne
samt fra fede fisk. 52 % af alle
danskere lider af D-vitamin-
mangel, og de kan derfor ikke
optage det kalk, som kroppen
har brug for. Tager du kalk med
d-vitamin, solbader og får en
alm. vitamintablet, får du tilført
mere D-vitamin end normalt
anbefales. Dette er imidlertid
helt ufarligt og måske endda
kun gavnligt for knoglerne.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt
syre i mavesækken, betyder det,
at kalken ikke kan blive opløst
og optaget. Derfor skal du tage
dit kalktilskud efter, at du har
spist. Hvis du skal tage to tablet-
ter, så tag en tablet efter mor-
genmaden og en tablet efter af-
tensmaden. Hvis du kun skal ta-
ge en tablet er det bedst efter af-
tensmaden. Jo mere kalk, der
indtages på en gang, jo mindre
optages der. Maksimumopta-
gelse af kalk er ca. 500 mg pr.
gang. Derfor er det bedst at tage
små mængder flere gange dag-
ligt.

Tager du Magnesia som affø-
ringsmiddel, bør du vente med
disse til ved sengetid, da de kan
hæmme optagelsen af kalk.

Er du i tvivl, spørg på apote-
ket.
Vangede Apoteksudsalg ønsker
alle vores kunder en glædelig

jul og et godt nytår.
Helle Thomasen

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

Recepthentetider
Mandag-fredag recepter afleveret før kl. 11.30

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

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

Stem personligt på

Peter Bech Andersen
Vangedeborger

Jeg vil møde
udfordringerne med

gåpåmod og åbenhed.
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Rita Kragh Jensen fyldte 100 år 4. sept. 2009
Interview optaget september 2009 af journalist Trine Sofie Kjeldahl
Der er langt imellem, at man
som journalist får til opgave at
interviewe en 100-årig, og der-
for var forventningsglæden stor,
da jeg en efterårsdag tog på be-
søg i Nymosehave for at møde
Rita Kragh Jensen, som har op-
nået mere end de fleste af os tør
håbe på – nemlig at blive 100 år!

Rita er en sød, kvik og meget
venlig dame, der, kun med lidt
støtte fra rollatoren, er i stand til
at klare det meste af dagligda-
gen i Nymosehave. Hun laver
selv morgenmad og aftensmad
af  varer  fra  Vangede  Bygade,
som indkøbsbudet fra Nymose-
have har bragt ud til hende.

Hendes hyggelige lejlighed er
møbleret i let 60-er stil, som i
dag igen har fundet sin renæs-
sance, og straks efter min an-
komst går hun i gang med at ar-
rangere de morgenfruer, som
jeg har medbragt fra min kolo-
nihave.

Jeg havde i min kalender afsat
en time til interviewet, men blev
hurtigt klar over, at med Ritas

gode evner for kommunikation,
har jeg været meget urealistisk
med min tidsplanlægning.

Da vi har sat os omkring spise-
bordet i hendes smagfuldt ind-
rettede stue, hvor der er bemær-
kelsesværdigt højt til loftet, for-
tæller Rita, at vi sidder i et gam-
melt klasseværelse fra den tidli-
gere Mosegårdsskolen. Rita fø-
ler sig meget tilpas i sine omgi-
velser, for hun har allerede til-
bragt mange timer i klassevæ-
relser på Dyssegårdsskolen,
hvor hun var lærer i 40 år. Mens
jeg kikker rundt for at opdage
nye samtaleemner, fortæller
hun mig spøgefuldt, at nogle af
hendes gamle elever nu også er
flyttet til Nymosehave.

På sofabordet i stuen står et en
vase med visne blomster. Det
ser ud til at have været en både
dyr og smuk buket. “Den stam-
mer fra min 100 fødselsdag d. 4.
september, som blev fejret med
åbent hus, hvor mere end 100
mennesker besøgte mig”, for-
tæller hun glædesstrålende.

“Til receptionen var både vo-
res borgmester og den ene af
præsterne fra Vangede Kirke,
Jacob Rønnow, som holdt en
flot tale, og så den tidligere in-
spektør fra Dyssegårdsskolen
Palle Raaberg samt familie og
venner” fortæller hun, mens
hun forslår mig at finde tele-
grammet fra Dronningen med
lykønskningen i sin reol.
Barndom og skoletid på
Østerbro
Rita er opvokset på Østerbro,
Agersøgade 1 (nu Reersøgade)
med sin mor, lillesøster Ulla og
far, som var af jødisk afstam-
ning.

Hun gik i privatskolen Kom-
tesse Moltkes Pigeskole i Øster-
søgade 86, med drengeskole i
bygningerne ved siden af. Sko-
len kom nogle år senere til at
hedde Østersøgadens gymnasi-
um, som senere flyttede til Gen-
tofte, og blev til det nu nedlagte
Kildegårds Gymnasium.

“Vi delte fysiklokale med
drengene, og vi piger ville gerne
flirte med drengene, hvis vi var
så heldige at møde dem dér, for
vindusruderne ud til drengesko-
len var matterede, og vi havde
ingen chance for at følge med i,
hvad de lavede.

Skolegangen var langt fra så
fri som i dag, og restriktionerne
for at være uartig var meget
skrappe”, fortæller Rita med
glimt i øjet.
Frk. Hjort
“Jeg husker, at vi havde en lærer
ved navn Frk. Hjort. En dag da
Frk. Hjort ikke dukkede op efter
at det havde ringet ind, rejste

min lillesøster sig fra sin pult,
gik op til tavlen og tegnede en
hjort på tavlen. Pludselig dukke-
de den rigtige Frk. Hjort op og
blev så vred over tegningen, at

frisør

KONRAD

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

frisør

KONRAD ønsker ALLE en glædelig jul, samt et godt nyt(h)år...

Gælder alle produkter, fladjern, føn, børster osv. Gælder tom. 30.12.2009. Kan ikke kombineres med andre tilbud

TILBUD PÅ ALLE PRODUKTER I BUTIKKEN ...
1 produkt -5% Rabat
2 produkter -10% Rabat
3 produkter -20% Rabat

Kig ind i butikken, og se de mange gaveidéer
til julegaver, pakkekalender, advent osv.
Mange forskellige gavesæt og gavepakker.

Rita i sin egen have. Foto i privat-
eje.

Ritas lillesøster Ulla, Ritas far og
Rita med de lange fletninger. Foto
i privateje.

Ritas mor og far. Foto i privateje.
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hun straks sendte min lillesøster
hjem, men da hun var for lille til
at gå alene hjem, blev jeg sat til
følge hende. Da vi kom hjem og
fortalte vores mor om hændel-
sen, kom vores mor til at le, men
var samtidig irriteret over sko-
lens strenghed. Skolen forlangte
imidlertid en officiel undskyld-
ning for min søsters uartighed,
hvis hun kunne få lov at fortsæt-
te sin skolegang.” beretter Rita.
Skoledagen
“Når skoledagen begyndte stil-
lede vi op i skolegården i ræk-
ker, og den række, der stod pæ-
nest, fik lov til først at gå ind i
sangsalen, hvor vi samledes og
sang salmer under ledelse af den
eneste mandlige lærer på sko-
len.

Vi havde skolefag som i dag
dansk, regning, matematik,
fysik, naturhistorie, håndarbej-
de og gymnastik.

I håndarbejde broderede vi
korssting og strikkede vanter,
husker jeg, og i gymnastikti-
merne sprang vi buk, lavede
øvelser på hesten, lavede gym-
nastikøvelser på gulvet og øvel-
ser i ribben. Madlavning havde
vi ikke noget af.”
Vidnesbyrdbogen
“Når vi havde været uartige og
forstyrret i timerne f.eks. ved at

snakke, fik vi en anmærkning i
vores vidnesbyrdbog, som kunne
betales med en eftersidning. Vi
skulle sidde stille i en hel time!

Jeg var ret dygtig til naturfag
og vandt en første præmie for
mit herbarium af pressede
blomster. Jeg elskede blomster
og fortalte mine forældre, at jeg
gerne ville være gartner, når jeg
blev voksen, men det syntes de
ikke om, da det dels ikke var et
arbejde for piger og dels ikke
kunne føre til en overordnet stil-
ling. Senere i livet valgte jeg
selv at blive lærer.

Min far var handelsrejsende
og solgte jern og stål for firmaet
Christian C. Rohr & Co., bl.a. i
Rusland.

Min farmor havde en manu-
fakturforretning i Ryesgade 1 i
København, mens min mor gik
hjemme og holdt hus og sørgede
for, at der blev fyret op med
koks og optændingsbrænde i
kakkelovnene. Derudover lave-
de hun mad og passede os pi-
ger.”
Rullekonens datter
“Dengang var det ikke som i dag
med SFO og pasningsordninger,
så vi børn gik lige hjem fra sko-
le, hvor min mor sørgede for ka-
kao og franskbrødsmadder.

Min bedste veninde var rulleko-
nens datter, Elna, som boede i
stueetagen i samme opgang. Til
højre for dem boede en spor-
vognskonduktør med sin familie,
og hans kone hjalp min mor med
rengøring, og den årlige bank-
ning af sengetøjet i vores gård.

Elna og jeg legede godt, vi
sjippede, spillede bold, legede
med dukker og kørte ture med
dem i dukkevogne. Min ynd-
lingsdukke hed Bjarne.

I fælledparken var der bl.a. en
sandkasse, hvor vi også legede
af og til, og senere begyndte jeg
at gå til dans.”
Tøjet
“Vi gik klædt næsten som de un-
ge piger i dag med lange, uldne
strømper om vinteren, og neder-
dele og strikkede bluser. Om
sommeren gik vi i halvstrømper!

Om søndagen fik vi vores pæ-
neste tøj på, og mit tøj var syet
af en dameskrædder, som også
boede i Ryesgade 1, hvor min
farmors manufakturhandel lå.

Engang jeg var oppe hos da-
meskrædderen, havde jeg ‘stjå-
-let’nogle nipsenåle, fordi at jeg

gerne ville ‘nipse’ med mine
veninder (et spil, der minder om
Mikado, pindespil), men min
mor opdagede det på vej ned ad
trappen, og jeg måtte straks til-
bage til 4. sal og give dame-
skrædderen en ordentlig und-
skyldning.”
Ungdom
“Da vi som unge også skulle op-
leve lidt, tog vi gerne i biografen
eller ud til Langelinie for at se
på skibe og gå ture. St. Bede-
dagsaften tog vi altid til Langeli-
nie og tilbragte aftenen dér. Vi
gik gerne i biografen og så dan-
ske film – de udenlandske film
kom først i 1933.

Jeg husker også, at vi om vin-
teren løb på skøjter i Fælledpar-
ken.

Om søndagen tog jeg af og til
sporvogn linie 15 til Malte-
gårdsvej for at besøge min far-
mor, som boede ved moseområ-
det ved Gentofte Sø. Vi børn el-
skede at gå ned til søen og fange
aborrer og stege dem i min far-
mors gryder.

Vi var heldigt stillet og havde
ingen huslige pligter, da vi jo
skulle lave lektier.”
Efter skolen
“Efter min realeksamen blev jeg
hjælpelærer på Komtesse Molt-
kes Skole. Jeg endnu var for ung
til at blive optaget på Zahles læ-
rerseminarium, hvor man skulle

Vangede Bygade 77
(Ved Bommen)

... eller en af

de mange

andre

pizzaer –

eller noget

andet fra

vores store

grillprogram

man-fre
11-22

lør-søn
12-22

Hurtig

mad af

friske

kvalitets-

produk-

ter til en

pris, der

giver råd

til mere.

Har du prøvet en kartoffelpizza?

Rita med mor og lillesøster. Foto i privateje.

Rita på en vippe i Fælledparken.
Foto i privateje.

Pigerne på realskolen. Foto i pri-
vateje.

Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 78 91

Juletilbud
Tag

annoncen
med

Flerfarvet
striber

fra 500,-

værdi
125,-

Ved klipning:
gratis id voks
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være fyldt 18 år. Jeg fik også et
job som ung pige hos skolebe-
styrerinden og hjalp bl.a. til i
hendes feriehus i Humlebæk.”
Feltsengen
“Mine forældre synes på et tids-
punkt, at det var på tide, at min
lillesøster fik sit eget værelse,
da pladsen var trang i lejlighe-
den, endte det med, at jeg måtte
sove på en feltseng i entreen.

I min voksne alder genoptog
jeg dansen, og her mødte jeg
gennem min veninde min kom-
mende mand Torben, som læste
til ingeniør. Vi blev gift i 1935
og fik 3 drenge.

Vi flyttede ind på Hellerupvej
56, i en 2½ værelses lejlighed,
og da han skulle have sit ar-
bejdsværelse, og barnepigen
skulle sove sammen med vores

første barn, endte det med, at jeg
igen måtte sove på min med-
bragte feltseng i gangen!.”
Besættelsen
“Da det skrækkelige hændte at
engelske flyvere tog fejl og bom-
bede den franske skole d. 21.
marts, husker jeg, at vi skulle
medbringe den største og den tyk-
keste bog at sidde på for stengul-
vene i kælderen var rigtig kolde.

Min far nåede at flygte til Sve-
rige, og min mor og vi søskende
blev tilbage og måtte klare skæ-
rene, men da min far ofte var på
handelsrejse føltes forandrin-
gen heldigvis ikke så stor, men
vi var glade for at få et enkelt
brev fra ham.

Jeg husker, at der ikke var
mange varer tilbage i butikker-
ne, da de fleste fødevarer skulle
gives til de tyske soldater.

Da tyskerne havde tabt krigen,
og folk igen kunne vende tilba-
ge, blev Dyssegårdsskolen taget
i brug som flygtningecenter, så
derfor måtte min skole flytte til
Bakkegårdsskolen”.
Pensionstiden
“Jeg blev pensioneret som 65-
årig efter et langt og rart virke på
Dyssegårdsskolen. Jeg mangle-

de pludselig et formål med til-
værelsen og startede derfor som
rengøringskone i 3 forskellige
hjem, som jeg cyklede ud til.
Det gav god motion og flotte tu-
re op ad strandvejen. Jeg fortsat-
te rengøringsarbejdet i 10 år.

Jeg fik samtidig stor tilknyt-
ning til Vangede Kirke, hvor jeg
ofte mødte gamle elever og blev
engageret i Kirkes velgørende
arbejde bl.a. i forbindelse med
Kirkens Basar.

Jeg sørgede for at møbler, fra
afdøde på plejehjemmet, der ba-
re skulle smides ud, havnede i
Vangede Kirkes Basar, så pen-
gene derfra kunne gå til et godt
og velgørende formål.

Jeg indgik sammen med Van-
gede Kirke et hjælpearbejde til
fordel for forældreløse børn i
Uganda og indsamlede også
penge til sangkor fra Uganda,
som turnerede i Danmark.

Et andet projekt, som også har
betydet meget for mig, er et
hjælpearbejde til fordel for de
tre baltiske lande, som startede
som en venskabsforening i
60-erne, “Danmark-Letland,”
skabt efter at Russerne var be-
gyndt at trække sig tilbage.

Jeg sørgede for at skaffe mid-
ler til lastbiler, som skulle køre
genbrugstøj til landene. For-
eningen Norden, som var en
kulturel og litterær forening
støttede også den nye forening
“Danmark-Letland.”

Jeg har den dag i dag stadig
mange gode kontakter, som jeg
fik i forbindelse med venskabs-
arbejdet med de baltiske lande.

Jeg kunne tale meget mere,
men mon ikke, at det er nok for
denne gang, afslutter Rita vores
interview, alt imens hun bevæger
sig ud i køkkenet for hælde de
visne blomster ud i skraldespan-
den, imens hun siger, “Nu har
jeg jo nogle nye pæne at se på.”

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

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

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

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

Carmen fra La Scala i Milano Trubaduren fra Gran Teatre del Liceu
Salome fra Teatro Comunale di Bologna 2012
Kapitalismen Luftkastellet der blev sprængt

Coco Før Chanel Avatar Sherlock Holmes
Alvin og de frække jordegern Mig og Melody

The men who stare at goats

H

H

H

H H

H

Ritta på støgtur. Foto i privateje.

ønsker alle kunder glædelig jul
og godt nytår

Catharina og Tinna Mia

Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 78 91

Rita Kragh Jensen
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Juletræer
KFUM-spejderne siger på for-
hånd tak til vore juletræskunder!

Tak til de trofaste og nye kun-
der, der i år vil vælge at støtte
vores spejderarbejde ved at kø-
be deres juletræ hos KFUM-
spejderne ved Vangede Kirke.

Indtægterne går til det lokale
spejderarbejde. Selve juletræs-
salget er udelukkende sket ved
en frivillig indsats fra spejdere,
ledere og forældre, hvoraf sidst-
nævnte på sublim vis giver en
hjælpende hånd ved juletræssal-
get.

Vangede gruppe skal til som-
mer på korpslejr ved Skive. En
lejr, hvor mere en 20.000 spej-
dere fra Danmark og fra uden-
landske gæstetroppe, vil delta-
ge. Og en lejr, der også 100% er
baseret på frivillighed. Alene
transport til Skive gør en sådan
korpslejr ganske dyr, men pga.
juletræssalget kan vi give delta-
gerne et pænt tilskud, der gør
det muligt for alle “høj som lav”
at deltage.

Vi ses til juletræssalget – og
klik endelig ind på
www.thingvalla.dk

Julestemning i Vangedes stuer med
et træ fra spejderne.

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Repeat · · One Two · Cream · IntownMiss Baron Signature ·

Husk vi også har
Renseriindlevering

Hos Sweetie kan

du finde en gave

der luner.

På gensyn hos Bente og Bente i

Hver uge nye tilbud  hele
november og december

Vi har et stort udvalg i smart
tøj til hverdag og fest

Fra str. S-XXL

Spar op til 50 %

Juletilbud
hos Sweetie

Sundhed for Seniorers
program for 2010

Sundhed for Seniorers program for 2010 er nu udkommet.

Det kan blandt andet fås ved henvendelse på
Kommuneservice på Gentofte Rådhus, Tranehaven,
bibliotekerne, apotekerne og de praktiserende læger.

Programmet findes også på Gentofte Kommunes hjemmeside.

Procedure for tilmelding fremgår af programmet.

Gåture, gymnastik, motion, træning,
diverse klubber, åbent hus med sang og håndarbejde,
højskole og forkælelsestur, kurophold, foredrag, kursus i
betjening af mobiltelefon, madlavning, kursusforløb for
borgere med kroniske sygdomme og Type II Diabetes,
Kursusforløb: Små skridt til varigt vægttab.

Tilbuddene foregår rundt i hele kommunen.

I fald du ønsker yderligere oplysninger, er
du altid velkommen til at henvende dig til:

Sundhed for Seniorer
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
Tlf: 88 20 51 78
Mail: sundhedseniorer@gentofte.dk

Af tilbud kan nævnes:

Gentoftegade 33
Tlf. 39 65 02 01
www.guldsmedpoulsen.dk

Håndlavet ring

Se hvad dit gamle

kan blive til

guld

Humor er sandhed
med en lille kruse-
dulle til slut.
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Frokosttilbud

Aftentilbud
i november

Cafétilbud

Prøv også vores
fantastiske pizzaer

Kyllingfilet 150 g eller mør
entrecote 190 g med
garniture og kartofler til.
Vælg mellem flere saucer

Sammensæt selv fra vores
store menukort: Forret,
salat, pizza, pasta, kødret
eller dessert

2 retter

3 retter

Kaffe eller varm chokolade
med chokoladekage
eller æbletærte

f.eks Delizosa med
kødstrimler, rucola, pesto,
parmesan, tomat og ost

Vangedevej 129 · 2820 Gentofte · Telefon 39 96 96 11
Åbent hver dag kl. 11.00 til 22.00

Vi anvender altid friske
råvarer og tilbereder
maden med stor omhu.

Selskaber op til 50
personer modtages

Ny indehaver

145,-
199,-

Fra til55,- 89,-
49,-

69,-

Alt ud af
huset

10% rabat
Gentofte Idræts Klub
Vintertræning
i salen på Nymosehave,
Stolpehøj 148

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

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

Hjerteforeningen anbefaler
motion, mindst en gang
ugentlig

Det er aldrig for sent!

Ungdomshold

Motionshold seniorer

Kom og mød nye venner

Vi har alt i julegaver til den
aktive sportsfamilie

... plus mange idéer fra
hårelastik til 15,- og til
løbecomputer til 3.800,-

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

s

Badminton, håndbold, fodbold

500,-

600,-

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

Din lokale

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

Sportsforretning

Frisør Koca

Tilbud
20% på striber
resten af året

Åben
Man. 9.00-17.00

Fre. 9.00-18.00
Lør. lukket

-tor.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 34 76

Gentofte Kinos herligheder!
Af Erik Hamre, biografdirektør
Efterårets er på sit højeste, og
det er antallet af publikummer i
Gentofte Kino også.

De kommende måneder bug-
ner af succesfilm, så Kinos lær-
reds tiltrækningskraft har for-
øget styrke.
Opera
Successen med live satellit
transmiterede operaer direkte
fra Europas største scener fort-
sætter, og i december og januar
skal vi opleve: Carmen fra La
Scala i Milano, Trubaduren fra
Gran Teatre del Liceu, Barcelo-
na og Salome fra Teatro Comu-
nale di Bologna. Billetsalget til
de to førstnævnte er startet.
Film
Roland Emmerichs 2012 er en
forrygende storfilm med en per-
lerække af filmstjerner som
f.eks. John Cussak, Woody Har-
relson, Danny Glover samt vor
egen Zlatko Buric. Med sin
spændende handling om den
skæbne, der om et par år venter
vor gamle klode samt overdådi-
ge scenerier og speciel effects,

vil denne film bringe alle tilsku-
erne i visuel åndenød.

Michael Moore er tilbage med
endnu en samfundsrevsende vi-
suel rævekage Kapitalismen:
En kærlighedshistorie. Med
sit bidende vid er det den finan-
sielle sektor i Guds eget land,
der må holde for. Man må se
denne film og fryde sig over Mr.
Moores mageløse evne til at
sætte sine fingre på samfundets
ømmeste punkter.

I Luftkastellet der blev
sprængt får vi afslutningen på
den største skandinaviske film-
serie i nyere tid. Presset på bil-
letkontorerne er allerede startet.

Coco Før Chanel balancerer
imellem lækker lingeri og liden-
skab, skønhed og skandale, pi-
kanteri og pigeproblemer, man-
dighed og mode. Filmen har alt,
hvad man kan forlange af dragen-
de handling, flotte piger og mere
eller mindre ædle mænd. Ikke
mindst fortæller den historien om
en lille fattig pige, der blev én af
sin tids største modeskabere.

Avatar har James Cameron
som instruktør, så der er dømt
storfilm.

Denne længe ventede film har
været 14 år undervejs og har
fordret de største og dyreste
special effects i nyere tid.

Bag den forholdsvis korte titel
Sherlock Holmes gemmer sig
en virkelig genial visuel version
om privatdetektiven, Dr. Watson
samt de skrækkelige skurke og
fyrige fruentimmere, som hører
til det Conan Doyleske univers.

Fortsættelsen af Alvin og de
frække jordegern kan og skal
opleves af hele familien, for det
har sjov, harme og alt, hvad en
juleferie har brug for.

Woody Allen har gjort det
igen – på en ny måde. I Mig og
Melody er der fokus på livets
store mening dog i et overskue-
ligt senarie. Filmen er herlig og
fyldt med Allensk humor og
menneskesyn.

Vi ses i det spændende bio-
grafmørke, hvor der med garan-
ti bliver rift om sæderne.
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Aftenvandring
Den Tid er jo for længst forbi, da
man i en Aftentime fra sin Plads
i Liggestolen kunde følge de dri-
vende Skyers Flugt og fange den
synkende Sols Straaler.

Men endnu er Aarstiden saale-
des, at en Aftentur paa de stille
Veje kan have sin Tillokkelse.
Skønt vi er i Oktober Maaned,
er der blomstrende Gyldenris og
Georginer i Haverne og Snebær
og Hybenpragt paa Gærdet. Af-
tenstjernen staar over “Erica-
vej”, medens Fuldmaanen hol-
der Vagt hist ovre paa den anden
Side Gentofte.

Her er hyggeligt og landligt
paa “Vangedevej”, hvor Hæk-
kens stedsegrønne Blade veks-
ler med Tjørnekrat og Hyben-
buske, og hvor de røde Rønne-
bær lyser om Kap med “Brand-
alarmen”s Lyskasse og Postkas-
sen henne paa Hjørnet.

Iøvrigt synes Vejen at staa i
Forvandlingens Tegn. Der ba-
nes nye Sideveje og ryddes op
helt ind i Gartnerhaven. Hvor
der før stod en Række Valdnød-
detræer, vil der snart rejse sig
nye Bygninger.

Et Pindsvin løber forskræmt
tilbage under Hegnet, idet vi
drejer om ad “Skolebakken”, en
lille, sirlig Vej, der beherskes af
den højtliggende, monumentale
“Bakkegaardsskole”.

Inde på Marken dukker den
gamle Kæmpehøj op. Her mø-
des paa mærkelig Vis den graa
Oldtid med Symbolet paa Nuti-
dens Flid og Stræben: Ungdom-
mens Skole.

Der er noget spøgelsesagtigt,
trolddomsfuldt over denne Høj.
Man kunde tænke sig den –
som“Elverhøj” – pludselig hæ-
ve sig paa fire gloende Pæle,
medens Elverpiger kom frem
fra dens Indre for at træde Dan-
sen i det blege Maanelys.

Her rundt om skyder smaa
kønne Huse – Mellemting mel-
lem Bungalower og Villaer –
op, og fra Bakkens Top ser vi
foran os Gentofte Sø, der ligger
som et Hav, hvori Lygterne fra
den modsatte Bred Spejler sig
og kaster en Bro af Lys ud over
den blanke Flade.

“Lyngbyvej”, som vi nu kom-
mer ud paa, ejer paa engang en
svunden Tids Idyl og Nutidsli-
vets forjagede Tempo, Idyllen

kendetegnes ved den lange Allé
af høje Træer, gennem hvis
Bladhang vi skimter Maanen,
der sejler bag smaa hvide Skyer;
Tempoet mærker vi paa Bilerne,
der suser forbi, og paa Motor-
cyklernes Drønen, disse Udlø-
bere af den larmende Storby.
Deres Indehavere vil (om de el-
lers har Stunder dertil) efter al
Sandsynlighed høre Tonerne fra
det gamle Klokkespil i Frede-
riksborg, før end vi har faaet
hængt Hatten fra os paa Knagen
i den hjemlige Korridor.

Ad den stilfulde, fornemme
“Fuglegaardsvej” søger vi hjem
igen. Vi nyder Synet af kønne
Villaer og vandrer under Ædel-
graner, over hvis Grene Edder-
koppen har spundet sit fine
Fletværk.

Nu er vi omsider naaet tilbage
til vort Udgangspunkt, idet vi
nærmer os den oplyste Viadukt.

I Forbifarten kikker vi ned ad
“Plantagevej”, der svarer til sit
poetiske Navn. Med store, gam-
le Haver og tætte Buskadser
minder den os levende om vor
Barndoms Leg i den lille Pro-
vinsby, hvor Stien “bag Haver-
ne” var et Kapitel for sig.

Der er visse Fænomener, som
Tid efter anden gaar over i Hi-
storien, bliver “en saga Blott”.

Til disse Fænomener maa man
henregne de grønne og røde
Lys, der før i Tiden blinkede
venligt til En fra Slangerupba-
nens Overkørsel.

Nu foregaar al Færdsel over
den nyistandsatte, brede Via-
dukt. En Række høje Buelam-
per spreder deres Lys over Bak-
ken, og trindt om skinner der
andre Lys, Lys fra fjerne Veje,
Lys fra Himmelhvælvet og Lys
fra de tusinde Hjem.

Vangede, i Oktober 1935.

Klip fra C.O. Whitte: “Stem-
ningsbilleder fra Gentofte og om-
egn.” 1942

Fra forfatterens forord citerer
vi: “Nærværende 27 Smaastyk-
ker har alle (på to nær) gennem
en Aarrække været optaget i “Vil-
labyernes Blad” og fremtræder
her i væsentlig samme skikkelse,
hvori de i sin Tid fremkom”.

Den oprindelige retstavning er
fastholdt.
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Danske Bank vil være en bedre bank
Danske Bank vil have flere til-
fredse kunder og et bedre funda-
ment. Knap 3.500 meninger fra
danskere har skubbet til banken,
og i disse dage starter Danske
Bank en lang række initiativer.

75 millioner til at efteruddan-
ne rådgiverne, netbankskole for
seniorer, mere åbenhed om eti-
ske investeringer, maks. 30 se-
kunders ventetid på hovednum-
meret, hurtigzoner i udvalgte fi-
lialer, øget åbenhed om klager,
og en tur backstage for at se,
hvordan banken tjener penge –
er blot nogle af initiativerne.
Aggressive mål
“Ud over det aggressive mål
med f.eks. at tage telefonen in-
den for 30 sekunder vil vi også
arbejde med vores image. Vi er
blevet beskyldt for bl.a. at være
tavse, utilnærmelige og arrogan-
te. Og det gider vi ikke høre på
mere, så vi tager skeen i den an-
den hånd,” siger filialdirektør
Henrik Hagstrøm, Danske Bank
Vangede Afdeling.

Han slår fast, at der ikke skal
være tvivl om, hvad man betaler
for i banken. Åbenhed om priser
og gebyrer er en naturlig del af
det at drive bank. Med et nyt
prissite på Danske Banks hjem-
meside bliver det nemt at gen-
nemskue, hvad produkterne ko-
ster. Samtidig kan man her
komme bag scenen og se, hvor-
dan banken tjener sine penge.
Går foran i branchen
“Vi vil være en åben virksom-
hed og vil på en brugervenlig
måde fortælle, hvad du får for
pengene, og om du kan finde
billigere alternativer,” siger
Henrik Hagstrøm.

Ud over hurtige telefonbesva-
relser og åbenhed om priser vil
Danske Bank få en kundetil-
fredshedschef – en slags kun-
dens ambassadør, der skal være
en slags talerør i banken. Han
eller hun skal være tæt på ban-
kens kunder, deres tanker og
holdninger om og oplevelser
med Danske Bank.

“Det er ikke, fordi vi er ved at
drukne i klagesager, men krisen
har gjort, at mange føler sig dår-
ligt behandlet, og det sker især,
fordi vi ikke har været gode nok
til at give dem en forklaring.
Vores nye kundetilfredsheds-

chef skal blandt andet sikre, at
klagerne følges til dørs, og at vi
aktivt bruger den viden, vi får
fra klagerne til fremadrettet at
minimere antallet af fejl,” siger
Henrik Hagstrøm.
Være bedre klædt på
For nylig blev det kendt, at Dan-
ske Bank har afskaffet bonus til
deres rådgivere. En beslutning,
der bl.a. er taget i forlængelse af
Din Mening.

“En anden beslutning, der er
taget i kølvandet på Din Me-
ning, er at bruge 75 millioner til
at uddanne vores rådgivere. Og
det er ikke, fordi vi ikke er dyg-
tige nok, men fordi tiderne er
forandrede, og fordi krisen stil-
ler nye krav til både os og for-
brugerne generelt. Som rådgi-
vere skal vi være bedre klædt på
til at møde kunder, der har andre
behov nu om dage – på grund af

krisen, og fordi der i dag ganske
enkelt er flere ting, man skal
forholde sig til i sin daglige
økonomi,” siger Henrik Hag-
strøm.

Danske Banks nye blog så da-
gens lys den 28. september.
For mere information
Filialdirektør Henrik Hagstrøm,
Danske Bank Vangede Afde-
ling, tlf. 45 12 13 90
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Butikkernes åbningstider – november 2009

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Bien og Blomsten Tlf. 39 76 30 70
mandag lukket
tirsdag-onsdag 12.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-17.30
lørdag-søndag 10.00-14.00

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

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag-onsdag 9.00-17.00
torsdag 11.00-17.00
fredag 9.00-17.00
søndag 10.00-16.00

Danni Sko Tlf. 39 65 53 63
mandag-torsdag 9.30-17.30
fredag 9.30-18.00
lørdag 9.30-14.00

Danseskolen, EKA Dans Tlf. 39 65 31 07

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

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 11.00-01.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 9.00-02.00
søndag 9.00-01.00

Frisør Konrad Tlf. 31 36 31 36
mandag lukket
tirsdag 11.00-19.00
onsdag 10.00-17.00
torsdag 10.00-19.00
fredag 8.00-17.00
lørdag 9.00-13.00

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

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 11.00-17.30
lørdag 10.00-13.00

IKEA Tlf. 70 15 09 09
Mandag-fredag 10.00-21.00
Lørdag 9.00-17.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: man.-ons. & fre. 9.00-13.00

torsdag 12.00-18.00

La Sirena, italiensk restaurant Tlf. 39 96 96 11
Hele ugen 11.00-22.00

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 9.00-14.00

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 9.00-20.00
lørdag 8.00-17.00

NM Autoservice Tlf. 39 65 79 80
Mandag-fredag 8.00-16.00

Nymose Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
mandag-fredag 12.00-17.00
onsdag tillige 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00
Konsultation efter aftale

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

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

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-16.00
1. søndag i mnd. 10.00-16.00

Sweetie Mode Tlf. 39 65 31 38
mandag 10.00-16.00
tirsdag-onsdag 10.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Tinna Mia Tlf. 39 65 78 91
mandag-fredag 10.00-17.30

Tyden Tlf. 39 68 26 34

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

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 10.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 65 38 47
mandag-torsdag 11.00-18.00
fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-14.00

Vangede Pizza & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00

Alle disse butikker er med-
lemmer af Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikkerne kan du
kende på, at de har dette mærke
siddende i deres ruder.

frisør

KONRAD
Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk

Mand-Fred. . 10-17.30

Lørdag. . . . . . . lukket

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 78 91


