
Jeg har fået en ny titel
Der er altid noget at bekymre
sig om. Den uforståelig skat
man bliver opkrævet, kunder
man har mistet, en bule i bilen,
vedvarende regnvejr, havear-
bejde, der skal nås, en sur
medtrafikant, oversvømmelse
i Pakistan, krigen i Afganistan
og urolighederne i mellemøs-
ten. Der er nok at blive depri-
meret over.

Men sommeren har vist sig
fra sin bedste side og givet os
en masse gode solskinsdage,
som er med til at løfte humøret
– og så blev jeg morfar midt
juli.

Og så er alt andet uden be-
tydning, jo jeg ser og lytter til
nyhederne, og jo det lyder
slemt, men mit sind er fyldt
med dette helt utrolige mira-
kel, at jeg er blevet morfar – en
titel jeg har resten af livet.

Det er stort og han er det
smukkeste barn, dejlig at have
i sin favn eller bare at sidde og
se på. Så får tankerne frit løb;
jeg glæder mig til, at han stav-
rer rundt i haven, og jeg glæ-
der mig til at vise ham den
verden, der omgiver os. Ikke
Mallorca, New York eller Ki-
na; næ vise ham skoven, mo-
sen, stranden, bade i havet,
hans første tur på cykel, trøste,
når han falder, fortælle om
hans familie – jeg flyder helt
over af glæde og har bare lyst
til at dele denne glæde med
Jer.

Og så er det jo nærværende
at opfordre Jer til at finde glæ-
den over Jeres nærmeste fami-
le og venner, tænk på alle de
gode timer, ikke kun dem I har
haft, men også dem I skal ha-
ve. Se at få inviteret til lidt
hyggelig sammenkomst også
uden, at der er en fødselsdag,
der skal fejres, men bare mø-
des og nyde, at vi har hinan-
den. Husk så også at komme
ud i luften; her kan jeg anbefa-
le en tur rundt i Nymosen, det
er kun 1,5 km, men man kan
gå den to gange.

Jeg glæder mig til vi ses
Allan Andersen
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Ny Zi Yang 4 års fødselsdag

Det er nu fire år siden, at Jon Xu
overtog driften af den kinesiske
restaurant på Vangedevej. Det
fejres med specialtilbud på kr.
69,- for ta’selv menuen i dagene
30/8 - 2/9 2010. Så her er der en
god mulighed for, at hele famili-
en kan komme på restaurant til
en billig penge. Bordbestilling
er nødvendig.
Thomsen cykler

Thomas og Line har startet cy-
kelforretning på Fuglegårds-
vænget. Se ville meget gerne ha-
ve startet i den gamle cykelfor-
retning på Vangede Bygade,
men det var desværre ikke mu-
ligt. Så selvom vi må helt op på
Fuglegårdsvænget, må vi bare
glæde os over at have fået en ny
cykelforretning i Vangede, og da
de samtidig tilbyder at hente
cykler for kun 30 kroner kan det
næsten ikke blive nemmere.
Thomas og Line har meldt sig
ind i gadeforeningen, så vi by-
der dem både velkommen i byen
og i foreningen.

PizzaMed 1 års fødselsdag
Et år er der gået siden La Spezia
blev til PizzaMed på Dan Turèlls
Plads. Det fejre de med 10% på
hele menukortet i uge 39 –
27/9-3/10-2010.
Ny daglig leder i Danske Bank

Pr. 1. juli blev Benedikte Berg-
mann daglig leder Danske
Bank, Vangede Afdeling, hun er
36 år og bor sammen med sin fa-
milie i Vangede. Benedikte
overtager jobbet efter Henrik
Hagstrøm, som efter 2½ år er
blevet udnævnt som ny souschef
i Gentofte Afdeling.

Henrik slipper dog ikke helt
Vangede, idet han, sammen
med filialdirektør Flemming
Ankjær (på billedet), fremover
har det overordnede ansvar for
Vangede Afdeling. Henrik er
meget tilfreds med at fastholde
ansvaret for afdelingen, da han
har et godt samarbejde med
kunder og kolleger, og han glæ-
der sig til at fortsætte samarbej-
det med Benedikte fremover.

“Jeg ved, at Benedikte er me-
get vellidt blandt kunder og kol-
leger, og jeg ved, at hun vil fort-
sætte det gode arbejde med at
rådgive og hjælpe vores kun-
der.” udtaler Henrik Hagstrøm.

Benyt dig af lejligheden til at
komme forbi og hilse på perso-
nalet i din bank til Vangede Fe-
stival, hvor banken har en stand.
Zumba Fitness
Nyt fra Danseskolen

Zumba er inspireret af de la-
tinamerikanske danse. Rytmer-
ne og dansetrinene er sammen-
sat til en ny og spændende træ-
ningsform til de dejlige og in-
spirende latinamerikanske me-
lodier. Der er ingen koreografi,
der skal huskes fra gang til gang.

Som underviser har vi
Catharina Wieth, der er certifi-
ceret Zumbainstruktør. Cathari-
na har stor erfaring indenfor de
latinamerikanske danse, så un-
dervisningen kan ikke være i
bedre hænder.
Privat Familierådgivning
Familierådgivning for voksne
og for børn og unge i Vangede.

LocusConsult er en privat
virksomhed med udspring i
mange års praksiserfaring i fel-
tet: Dialog, menneskelig og or-
ganisatorisk udvikling, og sår-
bare børn og unge. Virksomhe-
den har eksisteret i 14 år.

Vi har nu etableret afdelinger i
Vangede og Jystrup. Vi bistår
privatpersoner, med knas i rela-
tionerne og i livet, med at kom-
me videre på ønskværdig vis.
Vil du finde ud af, om vi kan bi-
stå Jer i en forandringsproces,
eller vil du bare gerne vide no-
get mere om os, er du velkom-
men til at kontakte os. Se mere
på vores hjemmeside: www.lo-
cusconsult.dk eller kontakt Git-
te Lipschitz på 30 31 18 68

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget
gerne pr. email: avisen@trykkeren.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.

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 håndstrøget

kr. 200,-

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Fre. 9.00-18.00 · Lør. lukket

-tor.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102
Tlf. 39 65 34 76

Klip fra 195,-

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Vi hjælper Jer med, at genfinde den energi, kreativitet,
erfaring og humor, som kan bringe Jer tættere på det liv I
ønsker.

Kom selv, kom sammen, lad barnet eller den unge komme.
Sammen finder vi det forløb der vil give Jer den bedste
udvikling.

Er der knas i relationerne for tiden?
– til dine børn, din partner eller bare i dit eget liv?

Privat rådgivning
Supervisor, konsulent og socialpædagog
Gitte Lipschitz
Byledet 18, 2820 Gentofte · 30 31 18 68
www.locusconsult.dk · locus@locusconsult.dk

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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En dag iVangede med fest og farver.

Bygaden vil være afspærret fra kl. 09.00 - 16.00

Tour deVangede starter kl. 9.30 med HansToft i
den gule trøje. Køb stempelkort i butikkerne.

Festivalen åbnes kl. 11.00 af borgmester HansToft

Tour deVangede
Motionscykelløb i Vangede på ca 8 km.

Man skal have et “Tour de Vangede”
cykelkort som koster kr. 100,- for voksne
og kr. 50,- for børn, overskudet går til
“Familier med kræftramte børn”.

Man bestemmer selv hvor lang tid man vil
bruge på turen, men senest kl. 12 skal
cykelkortet været afleveret i kassen ved
målstregen.

Kl. 12:30 trækkes der lod på scenen

Cykelkortene kan købes fra den 1/9 hos
Thomsens Cykler, SkjoldBurne, TinnaMia,
Colorama samt Vangede Avis.

Se mere på www.thomsenscykler.dk

og på www.vangede.dk

Start ved Dan Turèll Plads kl. 9.30

1. præmie: to cykler sponsoreret af
Thomsen Cykler.
2. præmie: Årskort til tivoli
Herudover:
gavekort fra mcdonalds, gavekort fra
rosemunde, fribilletter til Gentofte Kino.

Med cykelkortet følger en rabatkupon
som bl.a kan bruges når cyklen skal
serviceres hos Thomsens Cykler eller ved
køb hos Maxi Zoo samt en række
butkker i Vangede Bygade

Lørdag den
11. september

Butikkerne rykker ud på gaden med mange gode tilbud

Der er også
Gordon Pipes and Drums

Veteranbrandbil
Hoppeborg
Historiefortæller for børn
Lotteri

sækkepibeorkester åbner festivalen

Der vil være boder, hvor
vil fortælle om vinterens aktiviteter.

Lions Club, Kræftens bekæmpelse, SOS-børne-
byerne, Ældre hjælper Ældre

Gentofte Rideskole,
Hellerup SkydeSelskab,
Gentofte Svømmeklub.

Alle foreninger er velkomne,
se nærmere om tilmelding
på www.vangede.dk

Sports- og fritids-
foreninger

Bl.a. vil der være

som tager nogle heste med,

OBS!

DanTurèll
Vangede Bibliotek

Peder Bundgaard fortæller om vennen og
forfatteren Dan Turèll.
Efter foredraget viser en guide rundt i
Vangede med udgangspunkt i Dan Turèlls
“Vangede Billeder”.

kl. 14.30-17
Entre 60 kr.

Tilmelding og betaling sker via:
www.fof-gentofte.dk. Holdnummer: 203007 Se m
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Scenen
Danseoptræden

Sasha and Friend

Stykvis

(foran scenen)

Dylan inspiret musik

Vangedeband popmusik

Vangede Festival
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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

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

·

Et helt liv i Vangede – med busser, fodbold og fuld musik
Interview med Erik Bronke 89 år, interviewet ultimo juni 2010
Af journalist Trine Sofie Kjeldahl
På en varm sommerdag i juni
2010 besøger jeg Erik Bronke,
som bor på en af de smukke vil-
laveje i Vangede. Fuglene kvid-
rer fra de velplejede haver, hvor
duftende syrener frodigt hænger
ud over plankeværkerne, og rho-
dodendronbuskene lyser op i de-
res violette farvepragt. En længe
ventet sommer har nu endelig
fortrængt en lang og grå vinter.
Temperaturen har i dag sneget
sig op over de 30 grader. Maj
måned har været meget regnfuld
i år, og lysten til at gense som-
mersolen råber i vores indre.
Toftekærsvej ligger bekvemt til-
bagetrukket fra trafikken af
småhandlende på Vangede By-
gade. For år tilbage var kvarteret
kolonihaver for arbejderfamili-
er, der kunne dyrke et stykke ha-
vejord og trække frisk luft i na-
turen langt fra trange og fugtige
lejligheder. Nu er området be-
bygget med velholdte murerme-
stervillaer, hvor både børnefa-
milier og ældre lever dør om dør.

De har været heldige at flytte
ind, før huspriserne tog deres
himmelflugt.

Jeg skal møde Erik, som har
boet hele sit liv i Vangede og
som næste forår kan se frem til
at fejre sine 90 år, med et hel-
bred som Skipper Skræk – uden
alderdommens tyngende ska-
vanker.

Han sidder allerede og venter i
sin havestue og ser ikke ud til at
lide under dagens næsten tropi-
ske temperaturer. Hans fremto-
ning kunne sagtens minde om
en amerikansk filmstjerne, der
trods sin modne alder både har
charmen og fysikken i behold.
Jeg må erkende, at jeg ikke uden
grund er blevet sat på den nord-
lige halvkugle, for dagens hede
får mig til at drømme om isvand
og afsvalende bade. Erik aflæ-
ser straks min tilstand, måske
pga. af hans musiske følsom-
hed, og han tilbyder straks en
vifte af drikkevarer, som jeg
takker ja tak til. Jeg glæder mig

til at høre om Eriks mangeårige
liv i Vangede og rundrejser som
musiker ude i den store verden.
Vi starter med begyndelsen og
får ved fælles hjælp et overblik
over de vigtigste begivenheder i
hans liv, alt sammen med rødder
godt plantet i Vangede.
Opvæksten på Vangedevej 1
Bundet med reb
Erik voksede op som den ældste
af 3 søskende i en lille lejlighed
på Vangedevej nr. 1 i krydset
ved Lyngbyvej. Børnenes kom
til verden i næsten mistænkeligt
numerisk orden. Erik og hans 2
søskende, blev alle blev født

med 2 års mellemrum næsten på
dato. “Jeg har fødselsdag den 3.
feb. fortæller Erik, min yngre
bror er født den 15. feb. og min
lillesøster har ligesom mig også
fødselsdag den 3. feb. Hvis du
spørger mig, hvad jeg umiddel-
bart kan huske fra min barndom
var det, at jeg stod bundet med et
reb til vores stakit, for at jeg ikke
skulle løbe ud på Lyngbyvejen,
når min mor ikke lige kunne
holde øje med mig ”, smiler
Erik.
Min mors ismejeri
“Mine forældre kom begge fra
Lyngby. Min mor var født på Ca-

Ismejeri i samme hus som købmanden på Lyngbyvej. Bemærk trolleyvog-
nen på vej mod København. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

tlf. 39 65 55 56
Åbningstider: mandag-fredag 9.00-17.00

Vangede Lædervarer
&Salg Reparation af tasker og kufferter

Kufferttilbud oktober -25%
Se mere på www.vangede-laedervarer.dk

VANGEDE SPORT & FRITID
Fuglegårdsvænget 91, kld. · 2820 Gentofte

Ferielukket 23/8-14/9

CYKEL- &
SCOOTERSERVICE
Med over 25 års erfaring som faglært mekaniker kan du
trygt overlade din cykel / scooter til reparation her.

Vangedes

billigste
priser

Udskiftning af slange kr. 80,-
Udskiftning af rustfri kæde på
hjul med indv. gear kr. 120,-
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roline Amalievej 92, Min far
havde en lille vognmandsforret-
ning og kørte som hyrevogns-
chauffør og var sjældent hjem-
me hos os. Min mor havde sit
eget Ismejeri på Vangedevej
nr.1, hvor vores lejlighed lå.
Min mor var en arbejdsom da-
me. Hun åbnede sit Ismejeriet
hver morgen kl.6 og lukkede det
først igen kl.21 om aftenen,
hvorefter hun talte kassen op.
Når hun talte kassebeholdnin-
gen efter arbejdstid, så vi børn
hende tit falde i søvn hen over
bordet, men det var vel ikke så
mærkeligt efter så lang en ar-
bejdsdag, som varede hele året,
uden en eneste fridag,” fortæller
Erik. “Da min bror og jeg blev
store nok til at køre på cykel,
hjalp vi hende om eftermidda-
gen og i weekenderne med at
bringe varer ud til kunderne. Det
gav som regel ikke lommepen-
ge, for det at få bragt varer ud
var med i prisen. Jeg husker dog
en dame på Ræveskovsvej, som
stak mig ti øre i drikkepenge og
det var jeg godt tilfreds med.”
Lejligheden
“Vi boede i lejligheden bagved
Ismejeriet, som var indrettet

med et stort værelse, en lang en-
tré og for enden af den, et rum
med et primusapparat og mine
forældres soveværelse. Jeg delte
værelse med min bror, og sådan
kunne det godt fungere. Min
mor sørgede for det hele: mad,
husholdning og for at huslejen
blev betalt, og det var mig, som
fik tjansen med at gå ind med
pengene til vores vært. Huslejen
var på 166 kr. og 25 øre hver 3
måned! Det husker jeg godt, for
når jeg gav værten vores husle-
jepenge fik jeg altid 25 øren re-
tur, som jeg kunne beholde i
lommepenge. Jeg boede i lejlig-
heden til jeg var ca. 20 år”.
Skoletid på Tjørnegårdsskolen
“Inden jeg startede på Tjørne-
gårdsskolen, gik jeg på Vangede
Asyl på Stolpegårdsvej. Min
skoletid på Tjørnegårdsskolen
gik godt, og vi havde respekt for
lærerne og rejste os straks fra
vores pulte, straks de trådte ind i
klassen. Lærerne skulle tiltales
Hr., og der var ingen tvivl om
hvem, der bestemte. Jeg husker
ikke alle detaljer fra min skole-
tid, men jeg var god til regning,
fysik og træsløjd. Jeg havde en
rar gymnastik- og dansklærer

som hed Flensted Jensen. Han
var allerede en kendt person fra
sportens verden. Jeg husker og-
så en skrap lærer, som var kap-
tajn for reserven, og ham brød
jeg mig ikke om, for han var al-
tid ude efter mig.

‘Erik, du skal tale højt, klart og
tydeligt og se på den, du taler
med’ formanede han, men jeg
var jo bange for ham og ret ge-
nert og talte derfor lavt. Alle
vidste, at spanskrøret fandtes,
men jeg mærkede heldigvis ik-
ke noget til det eller så, at det
blev anvendt. Jeg var kommet
tidligt i skole, men blev rykket
et år op, og selvom jeg havde
fravær fra skolen i 6 uger pga.

sygdom, blev jeg aldrig rykket
ned igen”, smiler Erik stolt.
Skarlagensfeberen raser
“Min bror og jeg lå 6 uger på Fre-
deriksberg hospital med Skarla-
gensfeber i 6. klasse. Det var en
ret alvorlig affære dengang med
skarlagensfeber, og en mand
kom hjem til os og desinficerede
vores lejlighed med røg. Jeg hav-
de lidt hjerteproblemer efterføl-
gende, men meget alvorligt var
det vel ikke. Under sygdomsfor-
løbet måtte jeg ikke ryge, sådan
som vi gjorde det til dagligt, når
vi i frikvartererne samledes ved
Gentofte Sø. Så snart jeg kom
hjem fra hospitalet, tog jeg som
det første en smøg. Det er jeg ik-
ke så stolt over.

Hver torsdag kom fiskeman-
den og parkerede ved min mors
forretning med sin fiskebil. Han
lagde altid en halv cigaretskod
på trinnet i fiskebilen, og den fi-
skede jeg op og røg færdig, men
det opdagede han aldrig”, smi-
ler Erik. “Ja, det er lidt flovt at
fortælle”, ler Erik. “Det at ryge
var bare noget man gjorde uden
at tænkte nærmere over det. I
dag har jeg heldigvis været røg-
fri i mange år”, siger Erik stolt.

Tjørnegårdsskolen ved indvielsen i
1925. Foto Lokalhistorisk Arkiv,
Gentofte.

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

Ny Zi Yang

Selskaber op til 150 personer
Dinner Tranportable
buffet fra kr. 88,-

I vores hyggelige restaurant

kan du nyde maden med

betjening ved bordene eller

med delvis selvbetjening

ved ta’ selv bordet

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 98
fre-søndag kr. 118

Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte

Vangede/Dyssegård 39 40 80 90

S O L G T E L L E R G R A T I S

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

Jeres sikkerhed for en realistisk pris og et salg.
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Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49 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

På budcykel i isvinteren året
1929
“I 1929 var det isvinter. Sneen lå
så højt at den dækkede gaslygte-
pælene på Vangedevej, og aldrig
havde nogen i Vangede set så me-
gen sne. Jeg skulle jo passe mit
job med at hjælpe min mor i is-
mejeriet, og trods de enorme sne-
masser kæmpede jeg mig frem på
cykel til Mosebuen nr. 40 en søn-
dag med 2 morgenkryddere og 2
rundstykker til familien! Det var
da godt gjort ikke?”, ler Erik. “Se-
nere blev mine forældre skilt, og
min bror og jeg fortsatte med at
hjælpe til i min mors forretning.”
Ungdommen i Vangede –
Budkørsel
“Jeg tjente penge ved at køre
som cykelbud og havde næsten
altid job. Jeg kørte bud for en
kaffeforretning som lå på Trun-
nevangen ved Jægersborg Allé,
og her tjente jeg 4 kr. om ugen.
Udover det kørte jeg bud for det
ismejeri, som åbnede ved siden
af, og jeg kørte også bud for sko-
forretning Houborg og tjente 6
kr. om ugen. Min mor gav mig 5
kr. om ugen for at hjælpe til i is-
mejeriet, så lidt håndører blev
det til.”

En speciel søndagsattraktion
“Om søndagen tog vi til Lyngby
og kiggede på Hillerødtoget.
Ved Jægersborgvej gik bomme-
ne ned, og der holdt en masse bi-
ler og ventede. Når bommene at-
ter gik op, var der derfor mange
biler, som skulle passere, og
hver gang bilerne kørte frem,
skete der sammenstød! Ja, tænk,
det skete hver eneste søndag, og
det stillede vi unge os op og kig-
gede på. Der skete jo ikke ret
meget i Vangede”, fortæller Erik
slagfærdigt med et skuldertræk.
FDF og GVI
“Fra jeg var ca. 10 år gik jeg til
FDF i Vangede. Her lærte jeg at
spille trompet, og jeg spillede i
FDF-orkesteret. Her vaktes min
store interesse for musikken, det
er en interesse, som jeg også
dyrker i dag, hvor jeg spiller i
forskellige bands – dog på saxo-
fon og klarinet. Det var musik-
ken og de orkestre, som jeg har
spillet i, der har bragt mig rundt
i verden. Jeg husker også, at vi
unge tilbragte tid med at lytte til
musik på krystalapparaterne,
som var radioens forgænger.

Jeg begyndte i GVI, da jeg var
omkring 12 år, og jeg spillede

fodbold i klubben, til jeg var ca.
18 år. Boldbanerne lå, der hvor
Diligencen ligger i dag. Der var
et godt kammeratskab og en god
sportsånd. Nu er jeg i senior-
klubben i GVI, og vi mødes
hver gang, at der er kampdag,
og fanklubben hepper højt og
håber, at det hjælper med til, at
hjemmeholdet vinder.

Jeg stadig medlem af GVI,
som er en glimrende klub med
et rigtigt godt kammeratskab og
gode målsætninger, som jeg
varmt kan anbefale alle Vange-
denitter at melde sig ind i”, ler
Erik.

De grønne busser
“Som 14-15 årig startede jeg
som gående konduktør i linje 6.
Den kørte fra Lottenborg i
Lyngby til Hans Knudsens Plads
ved Ryparken St.

Til at begynde med arbejdede
jeg kun om søndagen, fordi der
var en ekstra bus. Dagvagterne
løb fra kl. 5.50 om morgenen til
kl. 15 om eftermiddagen og af-
tenvagterne fra kl.15 til kl. 01
om natten. Mit job var at gå
rundt i bussen med billettasken
og sælge billetter til passagerne.
‘Hvor skal De hen, spurgte jeg’.
Det bliver 20 øre og så videre til

GVIs første klubhus på pladsen, hvor Diligencen ligger i dag.

Miao Sushi

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 09 65 · Mob. 28 10 46 30

www.miaosushi.dk

Åbent alle dage 14-22

Fødselsdags-
tilbud

i hele september
-10%
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Vi har alt udstyr til den
aktive sportsfamilie

... plus mange gode tilbud

· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Vindjakker 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

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

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

mode

Efterårets        nyheder
Vi har et stort udvalg
af efterårets nyheder

fra vores leverandører
i str. S-XXL

Kig ind hos

Fra lager har vi super

tilbud nedsat med op til 70%

Kom og gør et kup

den næste. Billetterne kostede
15-, 20- og 30 øre. Fra Vangede
til Lyngby kostede det eksem-
pelvis 15 øre. Vi arbejde i skif-
tehold en uge ad gangen på dag-
vagter og en uge ad gangen på
aftenvagter. Efter 6 dage havde
vi en fridag. Min ugeløn var 25
kr., men jeg fik kun udbetalt 24
kr. og 75 øre. De sidste 25 øre
gik til en forsikring.”
Ansøgning til NESA
“Da jeg fyldte 18 år overtog NE-
SA driften af de grønne busser.
Jeg lagde en ansøgning ind hos
NESA, men jeg var endnu ikke
fyldt 18 år, og det skulle man
være for at blive konduktør hos
NESA. Det var i 1938, men først
i 1939 blev jeg ansat som kon-
duktør og chauffør hos NESA.

I mellemtiden var jeg cykelbud
hos ‘Cykler og Radio en gros’ i
Vestergade nr. 25. Jeg cyklede
rundt godt belæsset med varer til
jernbanevogne og fragtskibe og
kunder inde i København. Det
varet et ret krævende job. Som
startløn fik jeg 35 kr. om ugen og
endte med en ugeløn på 45 kr.
Jeg rykkede for min ansøgning
hos NESA, og manden, som jeg
talte i telefon med, boede også i

Vangede, og han kendte mig godt
af udseende. Efter samtalen blev
min ansøgning heldigvis lagt
øverst i bunken. Jeg var inter- es-
seret i at blive ansat hos NESA,
for det at få fast arbejde var som
at vinde i lotteriet.
Sporvogne
Jeg betjente både linje 14 og lin-
je 15. Linie 14 startede for NE-
SAs vedkommende ved Helle-
rup takstgrænse (ved Callisens
vej) og fortsatte ud mod Strand-
vejen, hvor hverandet vogntog
holdt ved Skovriderkroen og
hverandet vogntog fortsatte til
Klampenborg og Bellevue. Ved
Hellerup takstgrænse overtog
KS (Københavns Sporveje)
vogntoget, som kørte videre ind
til byen. Som billetkonduktør
annoncerede jeg også stoppeste-
derne. ‘Ermelundsvej’, råbte jeg
i bussen, ‘Kildegårdsplads’ osv.
ja, sådan er det ikke i dag,” for-
tæller Erik. “Linie 15 havde
takstgrænse ved Emdrupvej.
Hverandet vogntog kørte til
Femvejen, og hverandet kørte til
Ordrup station.”
Bivognen
“Min bedste tid var de 8 år, hvor
jeg var udelukkende var bivogns-

konduktør. Det gode ved at være
bivognskonduktør var, at det var
de samme mennesker, som kørte
med hver dag, og som jeg derfor
lærte godt at kende. Alle rygerne
sad i bivognen, for de måtte ikke
sidde i ‘konevognen’ (vognsty-
rens vogn red.). Folk havde altid
travlt med at nå sporvognen. Jeg
husker en dag på arbejdet i bi-
vognen under besættelsen i 1940,
hvor der ingen privat kørsel var,
at en af ØK-direktørerne kørte
med. Jeg prikkede ham på ryg-
gen, for han havde i skyndingen
taget både en sort og brun sko
på”, smiler Erik.
De blå Trolleyvogne
“I forbindelse med opførelsen af
Amtssygehuset i Gentofte, op-
rettede man en ny trafiklinje.
Ruten gik fra Hellerup takst-
grænse (Callisensvej) ad Helle-
rupvej, Kildegårdsvej forbi
Amtssygehuset til Kildegårds-
plads og videre ad Ellegårdsvej
til Vangede station. Derfra ad
Kildebakkegårdsallé til Søborg
Torv. Jeg kørte både sporvogn
og trolleyvogne som såvel kon-
duktør og som chauffør.

Enden på historie blev, at HT
etablerede deres store firma og

al NESA-personalet og jeg
overgik til en ny arbejdsplads,
og det var jeg lidt ked af, for
NESA havde været en dejlig ar-
bejdsplads, hvor jeg havde væ-
ret ansat i 40 år.”

Erik Bronke som ung konduktør
med billettaske og -tang. Foto pri-
vateje
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Folk og fæ i 50’ernes Vangede
Potpurri over Vangedes berømtheder fortalt af Poul Kragelund
Onkel Danny
Vangede har ikke fostret mange
berømtheder, men et par stykker
er det da blevet til. Mest kendt er
utvivlsomt skribenten og enter-
taineren Dan Turèll, der har fået
hele to byrum opkaldt efter sig:
Onkel Dannys Plads på Vester-
bro og Dan Turèlls Plads i Van-
gede. Den rablende, musikalske
poet skabte sin zitrende-dirren-
de storbypoesi på pulverkaffe,
smøger og tjald. Og hans poesi
emmede – og emmer stadig – af
levet liv.

Hans skrev omkring 100 bø-
ger, heriblandt hjemstavnssam-
lingen “Vangedebilleder” (fra
1975). Bogen gav arbejderfor-
staden en hidtil savnet identitet
– Vangede kom på landkortet!
Og fra da af kunne Vangedes
drenge og piger blot sige, at de
kom fra Vangede – så vidste
folk besked!

Blegdammens Rose
Og den polioramte forfatter, Ro-
sa Abrahamsen, flyttede til Van-
gede i 1958 sammen med sin
journalist-mand. I lang tid hav-
de hun ligget i “jernlunge” på
Blegdamshospitalet, men nu
flyttede hun altså ind i en lejlig-
hed tæt ved Kildebakke Station.
Og selv om hun kun var i stand
til at bevæge sin ene arm og nog-
le få fingre, så skabte hun bevin-
gede ord som: “Livet er min
hobby, der er altid noget at leve
for!” Og hun fik tilnavnet
“Blegdammens Rose”, og hen-
des digte blev læst op i radioen.
Især ét af digtene var kendt af de
fleste – digtet “Hænderne”, det

var fordi Hugo Gyldmark havde
sat det i musik, og Elsa Sigfuss
havde lagt stemme til. Og søn-
dag efter søndag kunne man i
Giro 413 høre “Hænderne” – og
samtidig glæde sig over, at tek-
sten var skrevet af en Vangede-
poet.

Musikalske venner
Og den populære, pop- og film-
stjerne, Sonja Steincke, boede i
Vangede. Hun havde haft roller i
film som “Mille, Marie og mig”
og “Alle går rundt og forelsker
sig”, og hun havde sunget øre-
hængere som “Ti små snavsede
fingre”. Og hendes dybe stem-
me lod sig stadig høre i radioen i
50’erne. Og hun var datter af
den berømte socialdemokrat K.
K. Steincke – og gift med en
oberstløjtnant. Og hun vakte op-
sigt i bybilledet, når hun – uhyre
velklædt – gik tur med sine to
store, veltrimmede hunde. Og
mor og Sonja Steincke talte altid
sammen, når de mødtes i byen.
Og Sonja Steinckes snakketøj
var lige så mørkt i tonelejet som
hendes sangstemme.

Også den sorte bluessanger,
Nat Russell, boede i Vangede.
Han kom fra Mississippi og var
gift med det socialdemokrati-
ske folketingsmedlem, Winnie
Russell. Nat Russell optrådte
tit i radio og tv – ikke mindst
med sin fortolkning af børne-
sangen “Elefantens vuggevi-
se”. Men den sorte amerikaner
blev offer for fremmedhad og
udsat for voldelige overfald.
Og da aviserne pludselig hæng-
te ham ud som marihuana-ry-

ger, fik han nok – og returnere-
de til USA.

Men også Stig Møller, Dan-
marks Donovan, er fra Vangede
– kendt fra bl.a. Steppeulvene
og Dødens Pølse. Og han kan –
om nogen – synge “Sikken dej-
lig dag, det er i dag!”, så solen
rejser sig i horisonten.

Ej blot til lyst
Og i 50’erne boede der to kendte
skuespillere i Vangede: Hans W.
Petersen og Mogens Davidsen.
Den første spillede med i mange
danske lystspil og lignede gran-
giveligt en glad gris. Og så hav-
de han en “løs overmund”, som
han på forunderlig vis fik jong-
leret på plads, hver gang den
forsøgte at undslippe sin ejer-
mand.

Og Davidsen spillede på teatre-
ne i Hovedstaden og havde to
usædvanligt smukke døtre, der
altid gik med deres far under ar-
men. Og alle kunne se, at i den fa-
milie havde man det bare godt
med hinanden. Men uheldet var
ude: Davidsen omkom ved en
trafikulykke – kun 41 år gammel.

Læge og livskunstner
Og der var kun én læge i Vange-
de – Villum Jensen, og han var
noget for sig selv. Vi børn holdt
øje med den mand, for han fore-
tog sig uventede ting. Når han
dukkede op på sygebesøg, kun-
ne han komme anstigende på
specialcykler med ulige store
hjul. Engang så jeg ham endog
på en “Væltepeter”! Og når han
så kom ind i huset, så kylede han
sin kasket op i lysekronen, hvor

den så hang og dinglede – og så
gik Jensen ellers i gang med at
kikke patienten efter i sømme-
ne. Og han forlangte, at vi læste
hans fars bøger, for de var gode!
påstod Jensen. Og han havde ret,
for hans far var nobelpristageren
Johannes V. Jensen. Og Villum
Jensen var selv forfatter. Hans
debutbog hed “Carlsø” og var en
børnebog, der udkom i 1959. Og
Villum Jensen fortalte gerne om
sine brødre, der begge var læger.
“Min storebror er en meget dyg-
tig læge!” forklarede Jensen –
og fortsatte: “det er jeg ikke!”
Og det var jo ærlig snak, men ik-
ke helt betryggende. Men sådan
var han, og det kom ham ikke til
skade, for han var, som sagt,
Vangedes eneste læge, og vi
kunne godt lide ham.

Blik for blomster
Og en dag, da jeg – som så man-
ge gange før – opsøgte dr. Jen-
sen i hans hus på Skolebakken
for at hente en recept til min far
– ja, da lå den gode Jensen inde i
haven med rumpen lige i vejret
og rodede efter et eller andet. Og
han signalerede bag om ryggen,
at han ikke ville forstyrres. Og
der gik en rum tid, hvor han bare
kravlede rundt i haven som et

Vi bruger kun
Dag til dag levering
Vi for
eller indlerver selv din cykel i vores værksted
Salg af nye samt lettere brugte cykler

din cykel til

kvalitetdele

henter reparation kun 30 kr.
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Fuglegårdsvænget 92 kld.
2820 Gentofte · Tlf. 31 11 12 41

www.thomsenscykler.dk

Tilbud i august og september

med service forGør cyklen efterårsklar

KUN 100 KR.
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sjældent insekt. Jeg stod og iagt-
tog ham og prøvede at gætte,
hvad der dog foregik. Og ende-
lig rejste han sig, børstede jor-
den af bukserne og kom mig i
møde: “Hej Poul”, sagde han,
“hvor mange vil du tro, der er?”
Og jeg må have lignet ét stort
spørgsmålstegn, for han fortsat-
te: “Ja, af de blå, selvfølgelig!”
Og først nu bemærkede jeg alle
hans blå blomster, der stod og
slog med nakken rundt om i ha-
ven. Og jeg gættede på et eller
andet antal. Det fik Villum Jen-
sen til at tage sig til hovedet, vri-
de sig som i smerte – og til sidst
råbe: Åh nej! Der er ....!" Og så
nævnte han ellers det korrekte
antal. Han havde ligget og talt
blomsterne! for han måtte bare
vide – helt præcist, hvor mange
blå blomster han havde. Sådan
var doktor Jensen!

Og efter at jeg var flyttet hjem-
mefra, blev Jensen pludselig
skilt fra sin kone og gift med sin
nydelige, unge sekretær. Og så
solgte han ellers sin praksis og
drog med sekretæren ud i den
vide verden.

Butikscentret på Mosegårdsvej
Til dagligt handlede vi i det lo-
kale “butikscenter”, der lå, hvor
Mosegårdsvej, Sognevej og
Fennevangen løber sammen – et
stenkast fra Den Røde By (Myr-
toften og Moselukket).

“Centrets” viktualiehandler
ejede hele “butikscentret” og
havde selv en fin forretning,
hvor han og konen blandede sa-
later til den store guldmedalje.

Og ved siden af deres butik lå
frugt- og grøntbutikken, der
blev drevet af den sagtmodige
gartner Vilbæk og hans knotne
kone. Det var ikke sjovt at hand-
le hos dem, men vi gjorde det
alligevel. Gulerødder og kartof-
ler skal man jo have – og karot-
ter for den sags skyld. Det men-
te mor i al fald. Hun havde net-
op læst en madopskrift i et da-
meblad – og så blev jeg ellers
sendt af sted for at hente råva-
rerne. Men ak og ve – fru Vil-
bæk læste ikke dameblade, så
da jeg efterlyste karotterne, fik
jeg et ordentligt riv-af – og be-
sked på, at hun ikke solgte dyre-
foder, men mad til mennesker!
Velbekomme!

Til venstre for Vilbækkernes
butik lå ismejeriet, der ustand-
seligt skiftede ejer. Her handle-

de vi hver dag – købte mælk,
fløde, smør, æg, ymer, knæk-
brød (KB), sigtebrød, fransk-
brød, rugbrød og et helt nyt pro-
dukt, der hed yoghurt. Ordet var
svært at udtale – jeg kaldte det
ny produkt for “jukkert”, men
ismejerimanden var ligeglad.
Når man havde bestilt alle sine
varer, placerede han dem på di-
sken og skrev priserne omhyg-
geligt ned. Derpå startede sam-
mentællingen. Og den blev altid
foretaget mindst to gange. Først
ovenfra og ned, dernæst nedefra
og op. Det tog en hulens tid,
men sådan var det bare.

Rundt om hjørnet lå “Tatol” –
en filial af “Schous Sæbehus”.
Butikken blev bestyret af en æl-
dre dame og hendes norske
medarbejder. Hos dem købte
man lidt af hvert, bl.a. sæbe,
krydderier og lingerivarer. Bu-
tikken var lidt “tantet”, men der
duftede altid godt.

Og ved siden af “Tatol” holdt
den lokale Vin-Tobaks- og
Avishandler til. Han hed Frø-
rup, men blev kaldt for “Vejr-
manden”. Dels fordi han med
stor sikkerhed kunne forudse
vejret mindst en uge frem i ti-
den, dels fordi han var så “vind-
øjet”, at øjenkontakten altid
glippede. Kombinationen af et
glasøje og et øje, der så skråt op-
efter, vanskeliggjorde tingene.
Men Frørup var en flink fyr,
som jeg handlede hos hver ene-
ste dag. Og hans kone var lige så
venlig, så det var en fornøjelse,
at komme i den kiosk.

I kælderen under Frørups bu-
tik sad der en lidt støvet, fåmælt
skomager og sled ved sin læst.
Han hed Henriksen, og han satte
tykke, tunge såler under vores
sko. Der var tale om rene
jernklodser. Og hans kunder var
lette at genkende i bybilledet –
sålerne dikterede nemlig gang-
arten.

Og Henriksens søn åbnede et
cykelværksted inde bag fade-
rens skomageri. Her lappede
han alle kvarterets cykler. Men
han solgte også elektriske pæ-
rer. Og han havde anbragt et
stort, uskønt skilt lige midt i
værkstedsvinduet. På skiltet
stod: “El-pærer sælges!” Cykel-
lapper og el-pærer var hans sær-
lige tilbud til Vangede-folket.

Det lille forretningscenter fin-
des ikke længere, men bygnin-
gerne de står der stadig!
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Brand i Vangede
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, historisk medarbejder
Nej, det brænder ikke, men det
har det altid kunnet, og det kan
det stadigvæk gøre. I gamle dag
var en gårdbrand en katastrofe,
idet de sammenbyggede strå-
tækte længer lynhurtigt kunne
blive overtændt, og med uheldi-
ge vindforhold kunne en hel
landsby blive en ruinhob på få

øjeblikke. Efter deres udflytning
kom gårdene til at ligge enkelt-
vis, men ilden var en reel fare,
og så måtte man stå sammen.
Tidlige brandkorps
Allerede i 1792 kom Kongelig
“Forordning angaaende Brand-
væsenet overalt paa Landet i
Danmark”, hvor Danmark blev

inddelt i brandfogedkredse, hvor
Gentofte sogn fik sin egen.
Brandfogeden skulle tilse brand-
redskaber og lede slukningsar-
bejdet, der var mødepligt for al-
le voksne mænd.
Vangede bysprøjte og sprøj-
tehus
I 1845 fik Vangede for første
gang en bysprøjte. For at beskyt-
te den mod vejrlig og hærværk

vedtog sogneforstanderskabet at
bygge et sprøjtehus. Sprøjtehu-
set blev bygget lige syd for den
gamle skole (nu Charlotteklub-
ben). Gadekæret på hjørnet af
Vangede Bygade og Snoge-
gårdsvej fungerede som brand-
dam. Sprøjtehuset blev nedrevet
i starten af 1970’erne.

En bysprøjte var en hestetruk-
ket vogn med en stor balje på,

Vangedes gamle sprøjtehus ved siden af huset, der nu rummer
Charlotteklubben. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

Åbent: lørdag 10-17 · søndag 12-17

13. - 14.
november

2010

Sæt i kalenderen

SNOGEGÅRDSVEJ 3 · 2820 GENTOFTE · Tlf. 3965 1026

Halv pris

Tilbudet gælder
så længe lager haves

på
DEMIDEKK

OLIEDEKKBEIS

FREILEV FARVE - TAPET - ISENKRAM

Brandøvelse omkring 1900. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.
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DANS – fra 3 år

VILD MED DANS

HIP HOP

SHOWDANCE

LANCIERS

ZUMBA

Ring efter program

DISCO/

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

www.wiethdans.dk

Kom på et
vore mange hold

af

og en hånddrevet pumpe. Fra en
sø eller et gadekær fyldte man
så vand i karret, og ved muskel-
kraft pumpedes vandet gennem
slangerne på ilden.

Alarmeringen skete ved by-
hornet eller evt. kirkeklokker-
ne. Hvis brand observeres fra
Gentofte, ringes der med kirke-
klokken, og en “fane” fra kirke-
tårnet markerede retningen til
brandstedet. Om natten var det
en lygte på en stage.
Gårdbrande i Vangede
Vi ved ikke meget om brandka-
tastrofer i tiden før udskiftnin-
gen, men vi ved, at omkring

halvdelen af Vangedes udflytter-
gårde har været hjemsøgt af ild-
løs på trods af al omhu for at
undgå brand.

I 1843 brændte Fuglegården,
men den genopførtes umiddel-
bart derefter. Samme skæbne
overgik i 1894 Søndre Ellegård,
i 1908 Nordre Enggård, i 1911
Holmegården ved Lyngbyvejen,
i 1914 Snogegården og i 1922
Søndre Hulegård. Alle disse
blev genopført, men da Søndre
Enggård i 1927 blev ildens byt-
te, blev den ikke genopført;
dens marker blev i stedet bygge-
modnede.

Nye tider for
brandslukning
I 1902 blev der
nedlagt 100 mm
vandledninger i
Vangedevej og
“Helsingørvej”,
nu Lyngbyvej.
Brandhaner med
2" brandgevind
blev opsat, så
brandslanger kan
skrues på. Der
blev også oprettet
et centraliseret
brandkorps med

brandstation i Hellerup, som var
kommunens vækstpol. I Vange-
de oprettes “Vangede frivillige
Brandkorps” med 6 mand under
ledelse af brandfoged Oluf Han-
sen. Der betales 8 kr. for hver
udrykning, mens en øvelse ud-
løste 3 kr. De fem lokale brand-
korps i kommunen indgår i den
nye organisation: “Gjentofte
Kommunes Brandvæsen”, med
hovedvægten på Hellerup
brandkorps. For at forøge effek-
tiviteten anskaffes brandbiler
med motor (i Hellerup). I 1909
blev Brandstationen indviet på
Hellerupvej 5 B, hvor nu brand-
museet ligger. Der blev i 1910
opstille brandalarmskabe flere
steder i kommunen, bl.a. på
hjørnet af Vangedevej-Lyngby-
vej, ved Vangede Station og ved
Vangedevej-Dyssegårdsvej. I
1913 blev Vangedes brandkorps
nedlagt, slukningsarbejdet blev
fremover foretaget af professio-
nelle.

I 1939 flyttede brandstationen
til sin nuværende centrale plads
i kommunen.
Artiklen er tidligere trykt i bo-
gen “Vangedes lokalhistorie”,
GentofteJournalen 2005

Holmegården brænder. Avisudklip fra Villabyerne
1911. Soldater fra Jægersborg Kasserne deltog i
slukningen.
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Apoteket informerer om graviditet
Er du i tvivl, om du er blevet gra-
vid, kan du på apoteket købe for-
skellige test som allerede på dagen
for forventet menstruation kan på-
vise, om du er gravid eller ej.

Vi har tests, som du blot skal
tisse på i mindst 10 sek. Så er det
blot at vente 3 minutter, og du
har svaret. Viser den en streg, er
du ikke gravid, men viser den to
streger, er du gravid. Nemmere
kan det næsten ikke være.

Er du blevet gravid, eller plan-
lægger du graviditet, anbefales
det, at du tager 400 mikrogram
folsyre, hver dag, minimum ind-
til du har været gravid i 12 uger.

Når du har været gravid i 10
uger, er det på tide, at begynde
at tage jerntilskud. Du skal tage
40-50 mg dagligt helst mellem
måltiderne, indtil du har født.

Drikker du ikke ½ liter mælk
og spiser mindst to skiver ost,
bør du tage kalktilskud. En tab-
let efter morgenmaden og en
tablet efter aftensmaden.

Mange gravide har et lavt D-
vitamin niveau, derfor er det
vigtigt, at du som gravid supple-
rer med et tilskud på 10 mikro-

gram, det gøres nemt ved at
vælge kalktabletter, som også
indeholder D-vitamin.

Om du skal tage almindelige
vitamin/mineral tabletter af-
hænger af, hvor sund og varieret
en kost du spiser til daglig.

Nogle gravide får let sure op-
stød eller halsbrand. Det er nor-
malt harmløst og forsvinder of-
test efter fødslen. Det kan skyl-
des, at graviditetshormonet pro-
gesteron får lukkemusklen mel-
lem spiserøret og mavesækken til
at slappe af, således at mavesaf-
ten lettere løber baglæns og op i
spiserøret. Du kan bruge
skumdæmpende midler, som for-
hindrer mavesaften i at løbe op i
spiserør og hals, eller du kan bru-
ge præparater, som neutraliserer
syren i maven. Denne medicin
skader ikke det ufødte barn.

Kalk og syreneutraliserende
midler nedsætter optagelsen af
jern, så disse præparater skal ta-
ges forskudt med ca. 1½ time.

Kom ind på Vangede Apoteks-
udsalg og få gode råd og vejled-
ning.

Helle Thomasen

Vangede Apoteksudsalg, Vangede Bygade 77, 39 65 46 00

- spørg bare os

Mandag-Fredag recepter afleveret før

Lørdag recepter afleveret før

kl. 11.30

kl. 11.00

kan afhentes samme dag kl. 16.00

kan afhentes lørdag kl. 11.30

kan afhentes mandag kl. 12.00

recepter afleveret før kl. 15.30

recepter afleveret før

Fredag

kl. 15.30
kan afhentes næste dag kl. 12.00

Tider for aflevering af
recepter og afhentning

af medicin fra 1. marts 2010

Oplev 1700-tallet i Gentofte
Gentofte er i år med i den Kø-
benhavnske historiefestival Gol-
den Days festivalen om 1700-
tallet.

Årets festivaltema er “1700-
tallet – globalisering, gossip og
grådighed”, og netop i 1700-tal-
let fandt nogle skelsættende be-
givenheder sted i Gentofte. I
1760-erne blev der skrevet Dan-
markshistorie i Gentofte, da
grev Bernstorff, som den første
i landet, gennemførte landbore-
formerne på sine egne jorder
her i Gentofte. Helt konkret be-
tød jordreformerne, at Gentof-
tes gårde blev flyttet fra lands-
byerne ud på de åbne jordlod-
der, og at bønderne fik selveje.
Fordelingen af jordstykkerne
foregik ved en simpel lodtræk-
ning på Bernstorff Slot, hvor
Gentoftes bønder var tilkaldt.
Nogle gik derfra som vindere,
og andre som tabere, det var li-
vets lod!

I 1700-tallet opholdt kongefa-
milien sig ofte i Gentofte – på
slottene Jægersborg Slot og
Charlottenlund Slot, og i sam-

me periode så mange landsteder
dagens lys. Ikke alle mennesker
var dog lige velhavende, og der
kunne være langt fra de overdå-
dige fester på slottene til bøn-
dernes slidsomme liv.

Festivalprogrammet i Gentof-
te tegner et levende billede af li-
vet i 1700-tallet – blandt høj
som lav, og byder på en bred vif-
te af spændende arrangementer
for børn og voksne. Festivalen
er støttet af kulturpuljen i Gen-
tofte.

Festivalen foregår i perioden
3.-26. september 2010. Festi-
valprogrammet kan du hente på
Gentofte Bibliotekerne eller se
på www.gentofte.dk/historiens-
dage

Mette Henriksen

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.

Hævnen Toy Story 3 Hold om mig
London River Eksperimentet Sammys store eventyr

The kids are all right Smukke mennesker Wall Street 2
Sandheden om mænd Olsen Banden på de bonede gulve

H H

H H

H H

H
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Fremtidens flotte film i Gentofte Kino!
Efter nogle måneders turbulente
bestræbelser på at finde økono-
miske midler til at skaffe det
livsnødvendige digitale udstyr,
er dette nu installeret og på plads
og fungerer forrygende godt.

Sammen med det dejlige gamle
35- og 16mm udstyr er vi nu klar
til at byde fremtidens nye mange
visuelle muligheder velkomne,
og af det førstkommende store
spændende udvalg, er det en for-
nøjelse bl.a. at fremhæve:

Hævnen Anton arbejder som
læge i en nødhjælpsorganisation
og pendler mellem en flygtnin-
gelejr i Afrika og sit hjem i Dan-
mark, hvor han har to små søn-
ner. Hævnen er et bevægende
drama og en nervepirrende thril-
ler i ét, en fortælling om menne-
sker, der prøver at gøre det gode,
og som konstant må vende den
anden kind til – indtil bægeret er
fyldt og kun hævntørsten, står
tilbage!

Toy Story 3 Da Andy gør sig
parat til at rejse væk til college,
bliver Buzz, Woody og resten af
hans loyale gamle legetøj forstå-
eligt frustrerede over deres tem-
meligt usikre fremtid. Et nyt
eventyr, der bringer alle vores
venner til et værelse fuld af
hæmningsløse unger, som næ-
sten ikke kan vente med at hær-
ge deres ‘nye’ legetøj.
Hold om mig Sara er klassens
stille pige, som Mikkel har et

godt øje til. Louise har været
kæreste med Hassan, som er ven
med Mikkel, og som måske er
ved at være lidt træt af Louise.

Men det, som skulle have været
en ganske almindelig skoledag
for Sara, Mikkel, Louise og Has-
san, udvikler sig til et tragisk
vendepunkt, som gør, at intet no-
gensinde bliver det samme igen.

Et intenst ungdomsdrama om
mobning, ansvar, afmagt og iso-
lation.
London River Elisabeth kan ik-
ke få kontakt til sin voksne dat-
ter i forlængelse af terrorangre-
bet i London, juli 2005. Afri-
kanske Ousmanes søn er i Lon-
don og lader ikke høre fra sig.
Elisabeth og Ousmane krydser
spor i den britiske hovedstad,
hvor de erfarer, at deres børn har
knyttet tætte bånd.
Eksperimentet handler om sy-
geplejersken ‘Gert’ (Ellen Hil-
lingsø), der i 1951 bliver ud-
nævnt til forstander for et helt
særligt børnehjem under den
danske stat i Grønland. Børne-
hjemmet skal huse 16 grønland-
ske børn, som efter et års dan-
nelse i Danmark skal udsluses i
det grønlandske samfund som
forbilleder.

‘Gert’ er idealistisk og ambi-
tiøs og brænder for at hjælpe
Grønland ud af armoden. I sin
blinde tro på eksperimentet, un-
dervurderer hun børnenes åben-
lyse personlige omkostninger.
Og da både børnene og den dan-
ske stat svigter hende, bliver det
sværere og sværere at bevare
idealismen.

Derudover vises Sammys sto-
re eventyr, The kids are all
right, Smukke mennesker,
Wall Street 2, Sandheden om
mænd og Olsen Banden På De
Bonede Gulve læs om disse
film på www.vangede.dk

... og herudover kommer en lang
række andre store oplevelser!

Blandt meget andet kan du op-
leve vore mange operaer over
hele sæsonen. Og så er der jo
også både ‘Kirke og Kino’ samt
Kino Klubbens som du kan læse
mere om på vor hjemmeside
www.gentoftekino.dk

God fornøjelsen i Gentofte Ki-
no!

Bedste hilsener,
Erik Hamre

se mere på

www.gentoftekino.dk
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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

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
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

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 14.00-16.00
lørdag lukket

IKEA Tlf. 70 15 09 09
mandag-fredag 10.00-21.00
lørdag 9.00-17.00

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

torsdag 12.00-18.00

Klinik Naturligviis Tlf. 26 70 52 04
Bestil tid

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 8.00-18.00
1. og sidste sønd. i mnd. 10.00-17.00

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 8.00-17.00
1. og sidste sønd. i mnd. 10.00-17.00

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

Thomsen cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag lukket

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

Fødselsdags-
tilbud

Uge 39 1 år 1/10-2010

10 % rabat
på hele menukortet

(tilbudet gælder ikke sammen
med andre tilbud og kun i

forbindelse med
afhentede varer)

Dan Turèll Plads
Vangedevej 2,
2820 Gentofte

Åbent alle dage: 11-22

3965 0212
3965 0262
www.pizzamed.dk

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


