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Ingen fest i Vangede
På side 3 kan du se, hvad der
sker i Vangede under kommunens Fest- og kulturdage.
Der bliver masser af arrangementer rundt omkring i kommunen, og her af også nogle i
Vangede, men der bliver ikke
noget arrangement på festpladsen foran Super Brugsen.
Dette arrangement har vores
lokale handelstandsforening
stået for i mange år, men i år
har det ikke været muligt at
finde det overskud, der skal til
for at skabe et vellykket arrangement.
Måske skal der nye kræfter til;
det behøver jo ikke at være handelsstandsforeningen, der står
for netop dette arrangement.
I denne weekend bliver der afholdt Børnehjælpsdag og Loppemarked, og her håber jeg, I
alle kommer forbi og nyder det
forhåbentlige gode vejr.

Vangede på farten

Fest- og
Kulturdage
17.-20. juni

Vangede Festival 11. september

Vores nye tiltag med en Vangede Festival i september vil
til gengæld bliver gennemført
med en masse nye boder, så
her har I noget at glæde Jer til.

Sankt Hans
i Nymosen
kl. 20

Byfornyelsen

Man er i fuld gang, selv om
det ikke lige kan ses, men der
har i den sidste tid været afholdt møder med de ejendomsejere, hvis ejendomme bliver
berørt af byfornyelsen. Kommunens arkitekt har forelagt
forslag til, hvad de enkelte
ejendomme kan bidrage med,
hvis de vil tilpasse deres facader til den nye bygade. Herefter vil der blive udarbejdet en
endelig plan for byfornyelsen.
Projektet skal i udbud og
umiddelbart ser det ud til, at
man kan nå at komme igang
med gravearbejdet i år. Man
vil dog ikke begynde, hvis
man ikke kan blive færdige før
frosten går i jorden. Det er vi
også bedst tjent med, det kunne nemt fordyre projektet og
dermed give os mindre byfornyelses for pengene.
I ønskes alle en god sommer
Allan Andersen
redaktør

Se dagens
billede på
www.vangede.dk

Læs denne gang om
Mosegårdsskolens jubilæum
Emil Nielsens Smedeværksted
Bussen til Vangede
og meget mere

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
AU-Kommunikation
Journalist:
Trine Sofie Kjeldahl
Historisk medarbejder Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent
Allan Andersen
Redaktør
Allan Andersen
Deadlinie til efterårets avis er den 10. august 2010
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør
Sankt Hans Aften i Nymosen

Skjold Burne – post

Comet
Rens

Miljøgodkendt
renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

10 skjorter
vasket og håndstrøget

kr. 200,-

Endnu engang indbyder Netværkshuset og Vangede Kirke til
nogle hyggelige timer med
Sankt Hans bål onsdag den 23.
juni.
Musikalsk underholdning fra
kl. 20-21.
Bålet tændes/båltale kl. 21.
Konkurrence i Brugsen
Som optakt til det kommende
VM i fodbold i Syafrika har SuperBrugsen i denne uge en Premium-konkurrence, hvor kunderne kan score en flot minifodbold.
Der udloddes 10 bolde i butikken.
Det eneste man skal gøre for at
være med, er at udfylde en konkurrence-kupon i SuperBrugsen.
Sidste frist for at deltage i konkurrencen er den 4. juni.
Charlotteklubben
har fået en flot hjemmeside,
hvor alle kan læse om arrangementer og aktiviterer i huset.
www.charlotteklubben.dk

Sankt Hans festen er for alle
fra hele Vangede.
Tag kaffe/te kage eller en
øl/vand med og nyd aftenen
sammen med din nabo, gode
venner eller mød måske en ny
ven fra Vangede.
Vi ses i bålets skær
Store danskere
Post Danmark udgiver d. 25
august et frimærke med portræt
og digt af Dan Turèll. Det sker i
serien Store Danskere. Samme
dag udsendes også tilsvarende frimærke med Tove Ditlevsen, Henry Heerup og Dea Trier Mørch.
Frimærket er designet af Torben Skov. Portrættet er et foto
af Mik Eskestad.
Dan “sælges” for 5,50 – Post
Danmark mener, at frimærket
med Dan fortjener at blive mest
brugt.
Sammen med frimærket udkommer en samlermappe med

Efter Easy-butikken på Kildegårds Plads er lukket, har Skjold
Burne fået overdraget udleveringen af pakker fra deres område samt salget af frimærker.
Hvis man skal sende post, hente
flyttemeddelelser, lave adresseændringer, hente nej tak til reklamer klistermærker eller betale girokort skal man nu på posthuset. Nærmeste posthuse er
Søborg Hovedgade, Hellerup eller Lyngby.
Vi glæder os til at tage godt
imod de nye kunder “fra den
anden side af motorvejen”.

I vores hyggelige restaurant
kan du nyde maden med
betjening ved bordene eller
med delvis selvbetjening
ved ta’ selv bordet
Selskaber op til 150 personer

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 98
fre-søndag kr. 118
Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte
Dinner Tranportable
buffet fra kr. 88,-

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

Vangedevej 137 · 39 67 08 47

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

Tlf.: 39 68 01 78

FrisørK Koca
lip fra
195,-

flere frimærker og citater af
Dan Turèll.
I juli udsender Post Danmark
et kundeblad i 60.000
eksemplarer med en artikel
om Dan.

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.

Ny Zi Yang

Skrædderservice

Ferielukket i
ugerne 28, 29 og 30
v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102
Tlf. 39 65 34 76
Man.-tor. 9.00-17.00
Fre. 9.00-18.00 · Lør. lukket

Nøjh, skal vi have gaver
– det’ jo ikk’ engang jul

I den næste tid kan du finde “hemmelige” pakker med tilbudsvarer i Vangedes butikker.
Butikkerne har selv valgt, hvad der skal være i pakken i deres butik, og her er virkelig
tale om gode tilbud. Hvis du bare må vide, hvad der er i pakken, kan du købe den som
“lykkepose”. Ellers kan du se indholdet på Vangedes hjemmeside – www.vangede.dk,
og så derefter købe den.
Du kan også starte med at gå ind på Vangedes hjemmeside og udse dig de gode
tilbud, du bare er nødt til at købe, og så tage en indkøbstur rundt i Vangedes landsby.

Vangede
– Fest og Kultur
Som en del af Gentofte Kommunes Fest- og Kulturdage bliver der afholdt nogle arrangementer i Vangede.
Du kan læse mere på www.festdage.gentofte.dk og www.vangede.dk
Torsdag 17. juni kl. 20: Robert Schumann (Gratis)
Vangede Kirke, Vangede Bygade 135
Bl.a. Schumanns Romancer, op. 94, for obo og klaver.
Stücke im Volkston, op. 102, for fagot og klaver.
“Studien für den Pedalflügel” op. 56.
Fredag 18. juni

kl. 19.30: Verdensmusik ved duoen “Singh og Goldschmidt”(Entré 50 kr.)
Netværkshuset, Ericavej 149
Musik med rødder i Balkan, Mellemøsten, Orienten, Danmark.
Efter koncerten er der mulighed for at købe forfriskninger, te/kaffe mm.
Billetter købes i Netværkshuset fra 1. juni i
åbningstiden man., ons. og tors. 16-20, tirs.16-18.

Lørdag 19. juni kl. 9.00-11.00: Morgenbord (10,-)
Foran Vangede Kirke, Vangede Bygade 135
Morgenbord med kaffe/the og brød. Overskudet går til spejderarbejdet
kl. 10.00-11.00: Barbershop (Gratis)
Vangede Kirke, Vangede Bygade 135
Barbershop- og swingmusik.
kl. 10.30-11.30: “Kaj Gummisko” (Gratis)
Biblioteket, Vangede Bygade 45
Et forrygende gøglercirkus-show for alle fra 3-111 år.
Søndag 20. juni kl. 14.00-ca. 15.30 “Det Ny Salon-Orkester” (Gratis)
Aulaen på Nymosehave, Sognevej 39
Wienervalse, gamle revyviser og til nyere numre af bl.a. Birthe Kjær.
“Det skal klinge og swinge”. Nyd den gode musik til eftermiddagskaffen.
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Dan Turèll-plakatens tegner
Af Trine Sofie Kjeldahl
Da vi fik idéen til Vangede plakaten gik vi på jagt efter et billede
af Dan Turèll. Vi faldt for Jesper Bach Jensens illustration til
Alhambra Blues, som vi fandt velegnet som portræt og samtidig
var god til at sætte dans citater på. Vi kunne ikke finde frem til
Jesper Bach Jensens efterkommere, men de har efter trykningen
af plakaten selv henvendt sig. Vi har fået opbakning af familien til
at bruge plakaten; og vi sender en stort tak.
Trine har talt med familien og beskriver hér Jespers liv.
Det var et hårdt slag for en ellers aktiv og kreativ dreng med
masser af gå-på-mod at skulle
være fængslet til sin seng, og
det kom i høj grad til at præge
hans barndom.
Opvækst
Jesper voksede op på Nørrebro.
I tiden efter det svære sygdomsforløb skiftede hans sindelag, og
han blev mere indadvendt og reflekterende. Han brugte nu det
meste af sin fritid på at udtrykke
sig gennem tegninger, det var en
Jesper Bach Jensen
beskæftigelse, som han viste at
Denne sammensatte personlig- have gode evner for.
hed fik ikke noget langt liv, idet Studieårene
han døde som blot 36 årig efter I de første studieår på “Skolen
for Brugskunst” tegnede han en
et ret turbulent liv.
del tegneserier, men også illuBarndom
Han blev født på Nørrebro, hvor strationer til bøger for bl.a. Borgens Forlag.
han tilbragte sin barndom.
Hans daværende kæreste Mie
Han var i sin barndom en glad
og aktiv dreng med sans for det fortæller: “Jeg mødte Jesper på
dramatiske og med en særlig for- det hedengangne café Rosa
kærlighed for eventyrets verden. Luxenbourg i foråret 1981. Han
Sygdom stikker hovedet frem spurgte, om han måtte tegne et
Kun 7 år gammel fik Jesper portræt af mig, og snakken faldt
konstateret sygdommen Calvé hurtigt på kunst.
Han gik ofte rundt på caféer
Perthes; det er en sygdom, der
angriber lårbensknoglen. Dette for at tjene lidt lommepenge
betød, at han måtte gennemgå et som portrættegner. Han levede
længerevarende
hospitalsop- 100% for sin egen og andres
hold og efterfølgende ligge i kunst; Picasso, Cezanne og van
stræk i sin seng en lang periode Gogh var nogle af hans foreuden mulighed for at udøve fysi- trukne malere. Når han malede
ske aktiviteter som andre børn. var han helt opslugt, og ofte var

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”
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det billeder med alvorlig symbolik.”
Mødet med Dan Turèel
Mie fortsætter: “Engang mødte
han Dan Turèll på en af caféerne
og fik en aftale med ham.
Dan ville muligvis gerne have
ham til at tegne omslaget til Alhambra Blues, en bog som Dan
allerede havde bestemt skulle være håndskrevet. Jeg var med hjemme hos Dan Turèll, da Jesper ikke
kunne lide at gå alene derhen, og
jeg tog det som en oplevelse.”
Sygdom formørker hans
voksenliv
Til trods for sit talent for tegning
var Jesper var et meget følsomt
og sårbart menneske.
Alkohol begyndte langsomt at
blive en del af hans dagligdag,
og kun når han havde fået et par
genstande, var han i stand til at
tegne og male. Han fik det sværere og sværere med sig selv.
Tilværelsen endte med at blive
meget pinefuld for ham.
Otte måneder efter Dan
Turèlls bisættelse i 1993 tog
Jesper sit eget liv.

Turèll-Plakat 100 kr.

Vangede Avis har i samarbejde
med Chili Turèll og Turèllsamlingen trykt en plakat med
Turèll-citater. Den kan købes
på Vangede Bibliotek. Overskudet går til Turèll-samlingen.
Alfabetet er mit legetøj. Jeg vil
lege med det, lige til det bliver
for mørkt til, at jeg kan se det.

Af illustrationer og priser kan nævnes:
1979 Litteraturprisen som bedste illustrator
(Science fiction Cirklens pris)
3. pladsen i LO plakatkonkurrencen, 1986
Illustrationer til science fiction bladet “SÆR og KÆR”
Illustrationer til bøger udgivet fra Borgens Forlag af forfatterne:
Alan Dean Foster, Bo Green Jensen “I Løbet af året”,
Steve Jackson, “Lav dine egne eventyr”, Palle Petersen
“Kristian og Kirstine”, Jacob Jonia Duel “Alene”,
Erwin Neutzsky-Wulff “Havet”, 1978
Mange malerier :
“King Kong, som holder Den lille Havfrue i sine hænder”
– måske kendt af mange.
Plakater, postkort og portrættegninger.
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En Vangedevirksomhed

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Portræt tegnet af Niels Ulrik Kampmann Hansen, lokalhistorisk medarbejder
Smedeværkstedet har lange rød- middel, i perioder blev den er- de endnu bondeland, her kom
der tilbage i Gentofte, idet fir- stattet af hestedrevne sporvogne, udviklingen først senere i gang.
maet blev grundlagt 1. oktober og man byggede et specielt spor- Alle de nybyggede huse skulle i
1893 af Hans Christian Emil vejslokomotiv, der trak åbne og tidens stil udstyres med gelænNielsen, der er oldefar hen- lukkede vogne på ruten langs dere og smedejernsstakitter udholdsvis bedstefar til den nuvæ- Øresund. Hestene var bange for vendigt, og de nymodens gas- og
rende ejerkreds. Gentofte er- dampuhyret, der prustede og vandinstallationer blev opsat inhvervsmæssige centrum var dampede, og det kom til flere dendørs, så der blev hurtigt nok
dengang i Hellerup, og Emil ulykker med disse tidlige spor- at gøre for en nyetableret smedeNielsen kom til kommunen som vogne; økonomien hang slet ikke mester, der hurtigt fik autorisaudlært smed i 1884.
sammen, og selskabet gik fallit. tion som gas- og vandmester.
Dampsporvognen fra Triang- Firmaet grundlægges
Firmaet vokser
len til Klampenborg
Således stod Emil Nielsen i Firmaet startede beskedent på
Han kom i forbindelse med den 1892 pludselig arbejdsløs, men Sofievej i Hellerup. Da pladsen
herostratisk berømte dampspor- midt i en vækstperiode med her blev for trang flyttede den
vogn, der trafikerede Strandve- mange udstykninger og deraf ekspanderende virksomhed i
jen fra Trianglen til Klampen- følgende byggeri, startede han 1904 til Estersvej 43, hvor firborg i nogle få år fra 1884 til så det firma, der stadig eksiste- maet boede de næste 43 år. Søn1892. Til at betjene en dampma- rer. Især i Hellerup opførtes der i nen Helge Nielsen blev udlært i
skine krævedes svendebrev som disse år rigtig mange villaer og 1930 og var fra 1940 medejer.
smed, så Emil Nielsen lærte etageejendomme. Men også i Firmaet hed i en periode Emil
Gentofte at kende, og han blev Charlottenlund og omkring Nielsen & søn. Emil var med til
glad for egnen. Men dampspor- Gentofte station tog byggeriet at fejre firmaets 50 års-jubilævognen var et ustabilt transport- fart. Vangede var i denne perio- um i 1943, men døde to år senere. Smedeværkstedet påtog sig
mange forskellige opgaver, i
nogle år lavede man pengeskabe, men det var de gamle discipliner som gelændere, metalgitre og større metalkonstruktioner, man overlevede på. I 1940
skiftede man navnet tilbage til
det nuværende Emil Nielsens
Smedeværksted A/S.
Tredje generation, Helge Nielsens søn Flemming Agertoft
født 1946, er opflasket med virksomheden, selv om hans svendebrev er fra Orlogsværftet; han
gik ind i firmaet i 1971 og overtog det allerede i 1975. De første
Der findes ingen farvebilleder af dampsporvognen, men dette samlebille- fem år arbejdede han sammen
de fra Københavns Sporveje før og nu 1963 viser dampsporvognen med
med sin far. Bygningerne på
en åben bivogn foran lægeforeningens boliger på Østerbro.

Firmaets grundlægger Emil Nielsen (1862-1945) Fotografiet stammer fra ca. 1923.

Estersvej var nu efter 80 års brug
blevet for trange og utidssvarende, det var efterhånden blevet et
helt kunststykke at håndtere de
store emner i den trange gård, så
firmaet søgte nye lokaliteter.
Flytning til Vangede
I 1987 flyttede Emil Nielsens
smedeværksted så til Mesterlodden 33 til en nyindrettet smedje
indrettet efter den ny tids krav.
Firmaet havde på dette tidspunkt 17 medarbejdere. Den

Billetter fra Dampsporvognens tid.
NESA 1902-1952 s. 50.

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg
Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01

Vangede afdeling
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 60 18
Fax 39 65 16 59
Nummer 63 · maj 2010

Holte afdeling
Tlf. 45 42 05 30
Hellerup afdeling
Tlf. 39 62 36 39

Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
Læs mere på www.demantkiropraktik.dk
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Helge Nielsen foran værkstedet på Estersvej. Udateret foto

gamle ambolt, som i mange år
har været og stadigvæk er firmaets logo, flyttede som noget
helt naturligt med til de nye rammer. Fjerde generation Jesper
Agertoft født 1974 startede som
lærling i 1991, og sammen med
sine forældre driver han det
gamle smedeværksted efter moderne principper. Oprindeligt
satsede firmaet på det lokale
marked; især store virksomhe-

Yngste skud og 4. generation i smedefamilien Jesper Agertoft står ved
siden af ambolten, firmaets logo, som
har været med fra starten i 1892.

der som Tuborg og Gentofte
Kommune gav rigtigt mange opgaver, men ingen opgave var for
lille til, at man kunne tage sig af
den. I de senere år er kundegrundlaget ændret til det meste
af Storkøbenhavn, idet der efterhånden er ret få firmaer med
disse kompetencer. Gentofte
Kommune har i SKUB-regi på
Munkegårdsskolen overdækket
de små lysgårde til store glaspartier; det var et projekt, der
tog fire år. De kendte vejskilte,
der er designet af Engelhardt, er
i stor stil fremstillet hos Emil
Nilsens Smedeværksted A/S.
Beskæftigelsen
I det gamle firma var der meget
smedearbejde og lidt papirarbejde, men tiderne har ændret på dette, således at firmaet i dag har
seks mand på kontoret og tolv
svende og fire lærlinge i smedjen,
heraf bliver der hele tiden udlært
nogle. Tidernes ugunst gør, at de
nyudlærte svende går ud til arbejdsløshed, selvom de har fået
sølvmedaljer til deres svendeprøve. Tidligere lavede man mange
beslag, men disse kan nu købes
færdige i byggemarkeder, så de

Dan Turèlls alfabet er på vej! Bogstavet E er blandt de større, her er det
ved at blive svejset sammen for derefter at blive fremvist ved en reception på Vangede Bibliotek med kunstenern Kenn André Stilling til højre og
de to stolte smede til venstre.

opgaver, et moderne smedefirma
får, er oftest svære opgaver, der
kræver længere tid.
Dan Turèlls alfabet
Aktuelt arbejder firmaet på en
større opgave for Gentofte Kommune nemlig de 36 tegn, der indgik i Dan Turèlls arbejde, det var
hans legetøj, som han opererede
så ekvilibristisk med. På Dan
Turèlls Plads i Vangede skal der
opstilles alle alfabetets bogstaver
og mange tegn som for eksempel
?!;& samt såmænd også et @,
som Turèll næppe kendte og i
hvert fald aldrig brugte i sine
mange publikationer.

Bogstaverne laves i mange
størrelser, de største som ‘d’ og
‘T’ skal være 3,5 m høje, mens
de mindste blot bliver ½ m høje.
Bogstaverne udskæres i en speciel legering kaldet Cortinstål,
der korroderer på en særlig måde, så overfladen står med et flot
rødligt skær ligesom facaden på
Vangede Bibliotek. Bogstaverne svejses sammen med lysbuesvejsning, med en helt speciel
tråd, der opfører sig ligesom
Cortinstålet. Bogstaverne udgør
tilsammen den udsmykning, der
sat på en betonplade skal pryde
Dan Turèlls Plads.

På Mesterlodden 33 ligger den moderne smedje nær Statoil.

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

www.kjeldhansen.dk

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

å
se mere p no.dk
tofteki
www.gen

Mens vi venter på, at den nye digitale udstyr holder sit indtog i
Gentofte Kino, og dermed giver mulighed for utroligt mange nye og
vidtfavnende visuelle oplevelser, skal tiden bruges til at fordybe sig
i de fremtidige måneders mangfoldige herligheder.
Sex and the city 2 bringer tøjet, at passe. Men han savner denvenskabet og de vilde oplevelser gang, han var en RIGTIG trold.
tilbage og mere end det, når de
Den slebne Rumleskaft narrer
fire kvinder tager endnu en bid af ham til at underskrive en pagt,
det store æble, og de fortsætter der skal gøre alting, som det var
deres travle liv med karrieren og engang. Men i stedet forvandles
kærligheden i en film, der virke- landet Langt, Langt Borte til et
lig funkler.
vrangbillede, hvor trolde bliver
Deres liv er som de har ønsket jagtet, hvor Rumleskaft er konsig, men livet byder på overra- ge, og hvor Shrek og Fiona alskelser, hér i form af et glamou- drig har mødt hinanden. Nu er
røst, solrigt eventyr, væk fra det op til Shrek at vise, hvilket
New York og væk fra kampe stof han er gjort af – for at redde
mod de traditionelle roller for sin verden, sine venner og sin
ægtefæller og forældre, som de store kærlighed!
De fire helte kan opleves både
pludselig befinder sig i.
med originale og med danske
I Frihed på prøve bliver den stemmer.
midaldrende
småkriminelle Stone Brandstifteren Stone forJohn, som vi kender fra filmen søger at lokke sin værge Jack
“Ledsaget udgang”, løsladt på Maybury, i en fælde ved at bruprøve. John tager til Jylland for ge hans smukke hustru som lokat hjælpe sin søn, der efter eget kemad. Det er kattens leg med
udsagn “står i lort til halsen”. musen.
Endelig er der en chance for at Bølle Bob – Alle tiders helt.
være den familiefar, han altid Bølle Bob har efter et lille “progerne har villet være. En ægte blem” med militæret, skolen og
Clausen-film med både humor tante Anna fået politimester
og alvor, hvor han selv er i ho- Quist som oppasser. Da borgmevedrollen, i instruktørstolen og steren og skoleinspektør Friis besom manuskriptforfatter.
slutter at lukke Bølle Bobs skole,
Shrek den lykkelige Shrek er tager Bølle Bob og de andre eletilbage. Han er stadig grøn, men ver affære. Sammen med Bølle
borte er den tid, hvor han Bobs ven, rockmusikeren og peskræmte ophidsede bønder væk dellen Valde, vil de redde skolen
med sit brøl. Nu signerer han ved at opsætte en uforglemmelig
høtyve i stedet for. Han har sin musical.
elskede Fiona, han har sine trolDet er Gunnar Geertsen, der
deunger, og han har et kongerige har skrevet sangene, Martin

Schmidt instrueret, John Stefan
Olsen skrevet manuskript og
Regner Grasten er producent.
Det er nogle “tunge” drenge,
når det gælder familiefilm.
Knight and day. June møder
verdensmanden Roy, der også
viser sig at være mesterspion. På
en rejse, der går fra Wichita lufthavn til Boston, videre til en
fjern paradis-ø og videre til Sydspanien gør June og Roy alverdens krumspring for at undvige
de lejemordere og regeringens
agenter, der er lige i hælene på
dem. Midt i konstant skiftende
alliancer og uventede forræderier forsøger June at gennemskue,
hvorvidt Roy er hendes drømmemand, eller om han er en
skør, paranoid landsforræder
med en skrue løs.
Marmaduke er en almindelig
næsten 100 kilo tung, ung teenage Gran Danois, der har udviklet
sig fra sød hundehvalp til en lidt
kluntet, splejset, usikker men
blid kæmpe-hund. Marmaduke
er rimelig upopulær, men pludselig får han chanchen for et helt
nyt liv, da familien flytter til byen, og Marmaduke forelsker sig
hovedkulds i en hot afghansk
jagthund ved navn Jezebel.
Troldmandens lærling er en
episk action komedie om en

troldmand og hans håbløse lærling, der kastes ind i en kamp
mellem det gode og det onde.
Balthazar Blake er troldmand i
vore dages Manattan, hvor han
konstant må forsvare byen mod
sin ærkefjende Maxim Horvath.
Han rekrutterer en tilsyneladende gennemsnitsfyr, Dave Stutler
som sin modvillige lærling. Efter et lynkursus i magi og troldom kaster Dave og Balthazar
sig ud i kampen mod mørkets
kræfter. Det kræver alt hans
mod, hvis Dave bare skal overleve træningen, men siden skal
han også lige redde byen, score
pigen og anerkendes officielt
som troldmandens lærling.
Opera
Vi kan udover filmene også tilbyde to vidunderlige LIVE operaer direkte satellittransmitteret.
Den første er fra Felice-teatret i
Genua, hvor der den 10. juni
2010 er premiere på Puccinis
TOSCA, og 1. juli 2010 skal vi
til Liceu-operaen i Barcelona til
Tjajkovskijs SPADER DAME,
en smuk gotisk opera fra 1890.
Så som sagt: “Alt kan ske i
mørket!” Vi ses i Gentofte Kinos store mørke!
Bedste hilsener,
Erik Hamre

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
Sex and The City 2 H Frihed på prøve H Stone
Shrek den Lykkelige H Bølle Bob – Alle tiders helt
Knight and Day H Marmaduke H Troldmandens Lærling
Operaer: Tosca H Spader Dame

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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Bussen til Vangede
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, lokalhistorisk medarbejder
Det firma, der i dag eksisterer i gere) fra Nørreport til Lyngby
bedste velgående som Blachs over Vangede til erstatning for
Turisttrafik er stiftet så tidligt Blachs private busrute Købensom 1926 af den legendariske havn-Vangede-Lyngby
(De
vognmand Ejnar Rasmus Jen- grønne busser), der kørte melsen. Han drev tidligt en rute fra lem Vognmandsmarken (ved
Søborg til Bispebjerg, men ved den daværende sporvejssløjfe)
hans død i 1931 blev busfirmaet til Lottenborgvej i Lyngby. Da
overtaget af Frode Blach, hvis Lyngbyvejen var amtsvej kræsønnesøn i dag driver firmaet. vede dette en tilladelse – en konFrode Blach (1890-1958) var cession – fra amtet. Men her var
oprindeligt fra Jylland, men på problemet, at Blach havde kongrund af Mund- og klovesyge cession frem til 1936. Amtet
gik han fallit med sit landbrug forlængede så Blachs koncessiog fik hjælp til at købe de seks on til 1. april 1937. Trolleybusbusser fra dødsboet efter Ras- sen blev indviet i 1938 og fik
mus Jensen.
linjenummer 12 (fra 1945 ænNESA overtager busruten på dret til linje 23), den kørte fra
Lyngbyvej
Nørreport til Lyngby kirke, men
Nordsjælland Elektricitets og blev i 1939 forlænget til SorgenSporvejs Aktieselskab (kaldet fri, det var planlagt at videreføre
NESA) havde kik på trafikpro- ruten til Virum.
blemerne på Lyngbyvejen, og NESA bygger vendesløjfer i
det blev kædet sammen med et Vangede
forslag fra Københavns sporve- Under krigen byggede NESA en
je om at oprette en trollybuslinje vendesløjfe ved Vangedevej
(elektrisk bus med to strømafta- (nuværende Brogårdsvej) til lin-

Håndkoloreret tegning af rutebilen København-Lyngby drevet af Rasmus
Jensen 1926-1931. Firmaets nuværende telefonnummer er 46 87 03 42!
Privateje.

Foto af rutebilparken, der i mange år trafikerede Lyngbyvejen, her fotograferet i garageanlæget på Gyldendalsvej.

je 12 Ekstra, idet busserne var
fyldte, da de ankom til Vangede;
denne ekstrarute
trafikeredes så med
ældre materiel. Efter krigen flyttedes
vendesløjfen
til
den fuldførte, men
endnu ikke åbnede
Hørsholmmotorvej.
Da amtsvejvæsnet ombyggede
Lyngbyvejens bro over Nordbanen lige syd for Lyngby var det

besværligt at ændre køretrådene, så fra 6. august 1963 forkortede man trolleyruten til Vangede til
en reetableret vendesløjfe
via
Brogårdsvej for så
at køre med dieselbus det sidste stykke, men det var en
stakket frist. Allerede 15. oktober 1963 var det slut. Trolleybusdriften blev på linje 23 helt

Trolleybus på Lyngbyvejen foran Holmegården. Udateret postkort.

Miao Sushi Åbent alle dage 14-22
www.miaosushi.dk

Frivalgsmenu
Vangede Bygade 88

Tlf: 39 90 25 25
Hos os kan man betale med følgende kort:

Åbningstider
man-lør
10:00-21:00
søn og helligd. 12:00-21:00
Vi leverer til selskaber, fest og firma

www.mezzaluna.dk
Nummer 63 · maj 2010

298,-

2 forretter
2 Nigiri
2 Yakitori sticks
1x8 Ura maki
1x5 Futo maki
1½ ltr. sodavand

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 09 65 · Mob. 28 10 46 30
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NESAs røde trolleybus Linie 23 Ekstra havde vendesløjfe i en kort periode i 1963 på Vangedevej (nuværende Brogårdsvej), der endte på Lyngbyvej. Bemærk plakatsøjlen foran Folkevognen, der senere er flyttet over på
den anden side af Lyngbyvejen

opgivet på grund af Lyngbyvejens ombygning til motorgade.
Det var for besværligt at flytte
køretrådene adskillige gange i
ombygningsperioden. Det blev
så i starten linje 84, senere 184
og nu 150S, der kører på den
gamle strækning. Trolleybusserne kørte i Gentofte-regi frem
til 1971, så var det slut med dette transportmiddel i Danmark,
man må til Bergen eller til Sporvejshistorisk Museum ved
Skjoldenæsholm for at se elektriske busser i dag.
Blachs busser som turisttrafik
Nu stod Frode Blach med de
seks grønne busser, hvor det
gamle navn stod på den røde
bort for ruten Lyngby-Vangede-København og linjenummeret 6. De blev erstattet af orange
busser med en brun bort, og
kørslen blev nu udelukkende for
selskaber og skovture for foreninger. Under krigen blev nogle af busserne eksproprierede af
tyskerne til transport af arbejdere til det omfattende byggeri af
bunkers på Jyllands vestkyst. De
kørte i flere år i denne tjeneste,
og en enkelt fandt man efter kri-

gen som
vrag,
mens
en dristig chauffør reddede en bus til Lyngby,
således at den overlevede krigen.
I 1949 kom Frode Blachs søn
Jørgen Blach ind som chauffør i
firmaet og da Frode Blach døde
i 1958 drev han sammen med
sin moder firmaet videre. Hun
førte regnskab og havde andre
administrative funktioner, mens
Jørgen Blach passede garagen
og busdriften. I starten af

1960-erne kom nye funktioner
til som besøgsbus til Gentofte
Sygehus. Her opstod i en periode en bus helt fra Tåstrup til sygehuset, mens en anden rute
kørtes Trørød via Nærum og
Lyngby til Gentofte sygehus.
Bilismens fremgang i løbet af
1960-erne
overflødiggjorde
denne trafik. Jørgen Blach blev
i 1972 driftsleder og fortsatte
frem til 1988, hvor sønnen Jesper Blach tog over.
Blachs turistbusser i dagens
Danmark
Kerneydelsen i firmaet er dog
stadig turistkørsel, men gradvist
har kørselsmønstret ændret sig
fra den sæsonprægede turistkørsel til speciel rutekørsel såsom
udflytterbørnehaver. F. eks har
udflytterbørnehaven Grantoften
siden 1981 alle hverdage kørt
med Blachs fra Århusgade på
Østerbro til Rundforbivej i Trørød. Herudover kommer andre
børnehaver samt svømmekørsel
og lejrskoleture for Lyngby-Tårbæk kommune. Firmaet har i
øjeblikket 7 busser og 3 fastansatte chauffører og ligger på
Gyldendalsvej i den sydlige del
af Lyngby. På de gamle billeder
ses hvordan busruten tidligere
trafikerede Vangede.

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

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

Café Latte 29,Pariser Toast 22,Stor Fadøl
Grøn Tuborg
28,Alm. Kaffe 18,Foto fra garageanlægget på Gyldendalsvej i Lyngby i 2010

frisør KONRAD
Mosegårdsvej 1

Ring til områdets
mest sælgende
ejendomsmægler,
og bestil en gratis og uforpligtigende salgsvurdering.

Tlf. 31 36 31 36
Online booking
www.frisor-konrad.dk
Også ØKOLOGISKE
hårprodukter fra
La Biosthetique

Jeres sikkerhed
for en realistisk
pris og et salg.

frisør

KONRAD

Gentofte Tlf. 39 40 80 90
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Mosegårdsskolen i 50’erne
v/ Poul Christian Kragelund, forfatter & fortæller
Dette er kun et kort uddrag af en længere fortælling om livet på
Mosegårdsskolen i 50-erne. Vi vender tilbage med mere senere.
Over indgangsdøren til Mose- ren havde jeg en uanseelig, brun
gårdsskolen sad i min barndom skoletaske – og ikke det tornyet relief, hvorpå der stod et kon- ster, jeg så brændende havde øncentrat af en Grundtvig-salme. sket mig. Det hang til gengæld
En salme, som vi jævnligt sang på ryggen af flere af mine nye
om morgenen i skolens aula. På kammerater. Surt show!
relieffet stod: “En sædemand
Den klasse, jeg skulle gå i, hed
gik ud at så, og noget faldt i god 1. e – så der var mindst fem 1.
jord – og bar frugt!” Der mang- klasser på skolen det år. I klaslede en væsentlig tilføjelse: En sen var vi 32 elever. Og vi fik en
stor del af sædekornene faldt på klasselærer, der hed Lærer Lykalfarvej, hvor ingen sæd kan fæ- ke. Det lød jo lovende, men ak
og ve, det var falsk reklame. Alste rødder.
Min familie flyttede i 1948 ind lerede den første skoledag stak
i det nybyggede, almene række- han en af mine kammerater og
huskvarter, der blev kaldt “Den mig en syngende lussing. Den
Røde By” og rummede vejnav- slags var jeg (endnu) ikke vant
ne som Myrtoften, Moselukket til. Så jeg gik hjem til min mor
og Mosegårdsvej. De fleste af og sladrede (for sidste gang).
os, der boede der, blev elever på Dagen efter stod hun henne på
Mosegårdsskolen. Jeg gik på skolen og udbad sig en forklaring. Hun fik en sang fra de varskolen fra 1951 til 1961.
Bygningerne bærer i dag nav- me lande, og så gik hun ellers
net “Nymosehave” – og rum- hjem igen.
Jeg indså snart, at lussinger
mer plejeboliger. Men relieffet det hænger såmænd stadig og var en helt naturlig del af skolens hverdag.
troner over indgangsdøren.
Skolen på Stolpehøj
Kommunen byggede sin ny Opdragelse, jo tak
“skolefabrik” til et hav af børn – Øretævene sad løst på de fleste
mere end 12-1300 vil jeg tro. Og af Mosegårdsskolens mandlige
den blev placeret midt i udflyt- lærere. Men der var stor forskel
terkvarteret Stolpehøj. Her var på, hvorfor de slog, hvor ofte de
opført en masse almene lejlig- slog, og hvordan de slog. De
heder, og børnefamilier fra nær dårlige lærere kunne ikke redde
og fjern var flyttet til. Bakke- en tynd disciplin vha. øretæver,
gårdsskolen kunne ikke længere tværtimod. Og de gode lærere
klare presset, så der var brug for behøvede ikke at slå, men de
en skole mere.
gjorde det alligevel.
Øretævene blev suppleret med
eftersidninger. Man kunne
Skolestart
Det var med store forventninger, “svede den” tirsdag og torsdag
jeg startede min skolegang – en eftermiddag. Tit fik man af læaugustdag i 1951. Over skulde- rerne valget mellem en lussing

og en “sveder”. Raske drenge
valgte altid lussingen; det modsatte var utænkeligt.
Ofte var det pigerne, der “sad
efter”. Lærerne kunne vist ikke
lide at slå dem i ansigtet. Men
jeg sad nu også jævnligt efter.
Det var især de kvindelige lærere, der foretrak at skrive “svedere” ud, når man havde været for
rapkæftet. Når man så “sad efter”, skulle man sidde helt stille
med armene strakt ud på bordpladen. Man måtte hverken se
til højre eller venstre; brød man
reglerne, vankede der en ny sveder. Engang “svedte” jeg sammen med en fyr fra “fri mellem”. Han skyldte så mange
svedere væk, at han nok sidder
der endnu!
Den ultimative straf, bortset
fra bortvisning fra skolen, var
spanskrøret. Det hang inde på
skoleinspektørens kontor og bar
det skrækindjagende navn:
“Mester Erik”! Lærerne truede
os jævnligt med “kontoret”.

Heldigvis slap jeg for at stramme buk foran inspektøren.
Lærerne slog os tit bagi med
pegepinden. Var vi flere, der
havde syndet samtidigt, blev vi
linet op på en række og skulle
bukke os på skift. Læreren svingede så pegepinden, der jævnligt knækkede under processen
– den var trods alt konstrueret til
mere pædagogiske formål. Vi
fyldte tit baglommerne med
hårde genstande og knækkede
pinden, slap vi for videre tiltale
den dag. De nye pinde hang tilsyneladende ikke på træerne, og
lærernes blodtryk havde det
med at jævne sig hen over tid.

Foto fra Mosegårdsskolen 1950. Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte

Pensionist

Klip og permanent
kl.10-13

550,-

Normalpris fra 850,-

Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 78 91
Åbent: mandag-fredag 10.00-17.30 • Lørdag lukket
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Mosegårdstræf 19. juni kl. 11
Mosegårdskolen, som siden
1989 har været plejehjem under
navnet Nymosehave, ville til
august være fyldt 60 år, idet den
blev taget i brug i august 1950.
Der er Mosegårdstræf for
gamle elever og lærere lørdag
den 19. juni 2010 kl. 11 på

plænen ved Fortet og den gamle
Mosegårdsskole. Sig det videre
til dine venner, børn, naboer
eller andre du kan komme i
tanke om, har haft tilknytning til
Mosegårdssko- len. Det er
ganske uformelt, man møder
bare op med sodavand, øl, mad-

kurv eller hvad man nu har lyst
til, til eget forbrug. Kontakt
dine gamle klassekammerater
eller venner – fx ved hjælp af
Facebook eller Google-groups
– og sæt hinanden i stævne
denne dag.

50 og 60 års jubilæum
Samme dag mødes her 20 tidligere Mosegårds-elever, hvoraf
de fleste startede i 1950 i skolens allerførste 1. klasser, for at
fejre 50-års dagen for deres Realeksamen i 1960 og/eller 60-års
dagen for deres skolestart.
Det er fire tidligere elever,
Christen Sass Christensen, Finn
Aage Jørgensen, Annelise Koudahl (f. Drent) og Elsa Jensen,
der har taget initiativ til arrangementet.
Det er lykkedes os at finde 34
gamle elever fra realklassen
1960 og fra de to 4. mellemskoleklasser (1959), der leverede
elever til realklassen. 20 af disse

deltager i jubilæumsarrangementet på Fortet med efterfølgende besøg i en af plejeboligerne.
Otte af de tidligere elever er
desværre afgået ved døden,
mens seks ikke har kunnet eller
ønsket at være med. I alt 37 tidligere elever har vi fundet navnene på.
Tilbage resterer tre elever: Nina Rodian Hansen, Inga Petersen og Frank Christensen, som
vi ikke har kunnet finde. Måske
bor nogen af dem stadig i Vangede, eller måske er der familie
eller andre i Vangede, som kan
hjælpe os med at finde dem.

I så fald bedes I give besked til
Finn Aage Jørgensen,
tlf. 45 81 51 49, eller mail:
finnaagejoergensen@gmail.com.

Vi glæder os til jubilæet og festen.

Særtilbud hver
fredag og
lødag

Tider for aflevering af
recepter og afhentning
af medicin fra 1. marts 2010
Mandag-Fredag recepter afleveret før
kl. 11.30
- spørg bare os

Det største udvalg i smart

sommertøj
finder du i

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

mode

Husk indlevering til rens
Repeat · Miss Baron · Signature · One Two · Cream · Intown

kan afhentes samme dag kl. 16.00

recepter afleveret før

kl. 15.30

kan afhentes næste dag kl. 12.00

Fredag

recepter afleveret før
kan afhentes lørdag

kl. 11.30

Lørdag

recepter afleveret før

kl. 11.00

kan afhentes mandag

kl. 12.00

kl. 15.30

Vangede Apoteksudsalg, Vangede Bygade 77, 39 65 46 00
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Apoteket indformerer om mundhygiejne.
De fleste mennesker kommer til
tandlægen to gange om året,
hvor de får tænderne undersøgt,
renset og pudset. De resterende
363 dage har de selv ansvaret for
at holde tænderne rene. For at
holde munden sund, skal
tænderne være rene hver dag.
De fleste mennesker børster
tænder to gange dagligt, men alligevel ses det ofte, at alle tandfladerne langt fra er rene.
Hvis tænderne sidder tæt, er
der ofte også behov for tandtråd.
Der findes speciel tandtråd til
brug ved faste bøjler eller broer.
Der kan også være behov for at
bruge en mellemrumsbørste.
Børsterne fås fra ganske små til
meget store. Tandstikker har i
mange år været det foretrukne
hjælpemiddel, men erfaringerne viser imidlertid, at de andre
hjælpemidler, som regel giver
en bedre rensning.
Fjernes plakken ikke, breder
den sig ned i tandkødslommerne og bliver nu sværere at fjerne. Bakterierne i plakken danner skadelige stoffer, som kan
give betændelse i tandkødet.

Tegn på tandkødsbetænderlse
kan være: blødning ved tandbørstning og rødt/hævet tandkød. Får plakken lov at sidde i
længere tid, forkalker den og
bliver til tandsten. Behandles
tandkødsbetændelse ikke, kan
den udvikle sig til paradontose.
Paradontose ses ved at betændelsen breder sig ned langs tandens rod. Der dannes dybe lommer, med meget plak og tandsten. Kæbeknoglen kan ødelægges. Tænderne ser måske længere ud og de kan være løse.
Har du en protese, dannes der
også plak og tandsten ligesom
på naturlige tænder. At rengøre
en protese er derfor lige så vigtigt som at rengøre naturlige
tænder. Dårlig rengøring kan
forrsage dårlig ånde og betændelse i slimhinderne under protesen. Mange mennesker vil
gerne sove med protesen i munden, men ved helprotese kan det
imidlertid være en god idé, at
den tages ud om natten, så gummerne får lov at hvile. Gummerne og ganen børstes med en blød
tandbørste uden tandpasta, for

Støvsugerposer
at rense munden. Protesen skal
rengøres grundigt med en protesebørste og alm. sæbe eller
tandpasta beregnet til proteser
(alm.tandtasta har normalt for
høj slibeevne og kan således
forårsage, at protesen bliver ridset), og hvis den opbevares tørt,
er risikoen for svamp mindre,
end hvis de opbevares i et glas
med vand. Til rengøring af en
del-protese kan en solobørste
eller en børnetandbørste være
en god løsning.
Kom ind på apoteket for at få
råd og vejledning.
Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen
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Sommeren byder på mange muligheder for udendørs
aktiviteter, men prøv at se Sundhed for Seniorers program
for hele 2010 og bliv inspireret til at deltage.
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.
Mange arrangementer er gratis og kræver ikke tilmelding, man
skal bare møde op og være med.
Tilbuddene foregår rundt i hele kommunen.
Af tilbud kan nævnes:
❤ Gåture
❤ Nærgymnastik
❤ Petanque
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Ole Folm
Nybrovej 87
Tlf. 45 35 00 14
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❤ Diverse klubber
❤ Små skridt til varigt vægttab
❤ Og meget mere

Sundhed for Seniorer
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
Tlf: 88 20 51 78
Mail: sundhedseniorer@gentofte.dk
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Balletfest i Gentofte
Ballet er fjerlette piruetter snurret på alverdens fornemme scenegulve. Men nu bevæger dansetrinnene sig til Gentofte, hvor
alle får mulighed for at få indblik i ballettens forunderlige
verden. Danske Bank og Den
Kongelige Ballet er gået sammen om at invitere til gratis balletoplevelser i Gentofte. – Danske Sommerballet er muligheden for en hyggelig og spændende oplevelse. Ved tidligere Danske Sommerballet er mange
kommet med picnickurv og lune
tæpper. Så kan man i festlige
rammer opleve ballet i verdensklasse fra første parket her i
Gentofte siger filialdirektør
Henrik Hagstrøm fra Danske
Bank i Vangede. Han er derfor
glad for at Danske Bank i samarbejde med Den Kongelige
Ballet, Gentofte Kommune og
Slots- og Ejendomsstyrelsen
sikrer direkte adgang til ballet

rundt om i landet på steder, hvor
balletten ikke kommer så ofte.
Balletten er dansens mest krævende disciplin. Ballet er i sig
selv krævende, og det bliver ikke mindre krævende af at
optræde på en turné, hvor alt kan
ske. Den Kongelige Ballet glæder sig til at optræde udendørs –
Det er femte gang vi drager på
sommerturné, og det særlige er,
at vi kommer helt tæt på publikum. Det bliver en stor oplevelse for både dansere og publikum, lover balletmester Nikolaj
Hübbe. Gratis adgang-programmet for Danske Sommerballet er
sammensat af Den Kongelige
Ballet, så der vil være elementer
fra både det klassiske og moderne repertoire. En opførelse af de
dimensioner kræver særlige faciliteter, derfor er støtten fra
Gentofte Kommune og Slots- og
Ejendomsstyrelsen afgørende
for Danske Sommerballet. Dan-

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

Snedkermester

ske Sommerballet finder sted
søndag den 13. juni kl. 19.30 i
Bernstorffs Slotshave i Gentofte
med gratis adgang. Forestillingen varer cirka 1½ time. Tag
picnickurven med og få en kulturoplevelse i verdensklasse i
festlige og smukke rammer.

Sommerferie – kort hvileperiode, som giver folk anledning til at komme til kræfter
igen efter bekynringerne med at skaffe penge til den.
Dublin Opinion

Tom Christiansen

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

www.snedkermesteren.dk

Alt

i firmatryksager
AUKommun kation

i

Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
Tlf: 39 65 74 41
E-mail: au@vangede.dk
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Butikkernes åbningstider – maj 2010
Colorama – Freilev
Farve · Tapet · Isenkram
Tlf. 39 65 10 26
mandag
12.00-17.30
tirsdag-torsdag
10.00-17.30
fredag
10.00-18.00
lørdag
10.00-13.00

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

DanBolig
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

Tlf. 39 40 80 90
12.00-17.00
9.00-17.00
9.00-16.00
10.00-16.00

NM Autoservice
mandag-fredag

Tlf. 39 65 79 80
8.00-16.00

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

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

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
Tlf. 39 65 17 20
lukket
14.00-16.00
lukket

IKEA
mandag-fredag
lørdag

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

Kirken, Vangede Kirke
Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag
9.00-16.00
kontoret:
man.-ons. & fre. 9.00-13.00
torsdag
12.00-18.00
Klinik Naturligviis
Bestil tid
Matas
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 26 70 52 04

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

Miao Sushi, Sushi take away
Tlf. 39 65 09 65
Alle dage
14.00-22.00
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Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk
Fysioterapien.dk

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

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

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

Tinna Mia
mandag-fredag

Tlf. 39 65 78 91
10.00-17.30

Tyden
Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag

KONRAD

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

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

frisør

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

Tlf. 39 68 26 34

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

Tlf. 39 65 74 41
10.00-16.00

Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag

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

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

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

Dan Turèll Plads
Vangedevej 2

3965 0212
3965 0262
www.pizzamed.dk
Åbent alle dage: 11-22

