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Vangedes Venner
En ny forening har set dagens
lys. Vi har i mange år talt om at
lave “Vangedes Venner”, og nu
er de første “spadestik” endelig taget.

Foreningen skal bl.a. ...
• samle alle, der vil være ven
med Vangede – både de, der
bor her og de, der ellers synes, at de har en relation til
Vangede
• samle praktiske og kreative
ildsjæle, der vil bidrage til, at
landsbyen Vangede bliver
endnu mere attraktiv og synlig for alle
• skabe et netværk af frivillige,
der har lyst og kræfter til at
udvikle nye og spændende
tiltag i bydelen – og som vil
være villige til at tage del i
det praktiske arbejde.
Den 22. marts kl. 19 inviteres
alle interesserede til opstartsmøde på biblioteket. Så alle,
der har lyst, kan møde op og
høre mere om idéen.
Læs mere på side 9.
Byfornyelsen går i gang
Vi glæder os alle til at få en ny,
fin bygade. Byfornyelsen går i
gang i begyndelsen af april, og
det vil henover sommeren give
nogen gener for færdsel i bygaden, men der vil blive sikret
god adgang til alle butikker.
Det kan i perioder blive nødvendigt at finde parkeringsmuligheder på de tilstødende veje,
men med lidt god Vangedevilje, og med udsigt til en mere
hyggelig bygade, håber vi, alle
vil vise forståelse og fortsat
gøre deres indkøb i vores egen
landsby.
Dan Turèll-skulptur
Den endelige arbejdsmodel er
nu lavet, og billeder af den kan
ses her på forsiden. Smedene
er i fuld gang med at samle
bogstaverne.
På www.vangede.dk er der
flere billeder og her kan skulpturens færdiggørelse også følges.
Alle ønskes et godt
og aktivt forår
Allan og Susanne

Venskaberi

Vangedes Venner

22. marts
se side 9
Fastelavn
5. marts
se side 3
Citat
konkurrence

14. marts
Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • NESA i Vangede
Afstemning om citater af Dan Turèll
De røde huse – Myrtoften
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 sommerens avis er den 4. maj 2011
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør
Køreskolen i Vangede
Per Chr. Jensen, som har boet i
Vangede i næsten 30 år, har startet Vangede Køreskole, så nu
kan du også tage kørekort i Vangede. Teoriundervisningen foregår i samarbejde med to andre
køreskoler, hvor du får en lærerbaseret undervisning en gang
om ugen. Sideløbende får du
netbaseret (pc) undervisning og
gratis teoriprøvetests.
Det er vigtigt for Vangede Køreskole, at du består første gang.
Både for at spare dig for penge
og fordi vi vil være kendt for at
have en høj beståelsesprocent.
Og da køresikkerheden er vigtig tilbyder vi en gratis opfølgningstime tre måneder efter du
har bestået, så kan vi få rettet
evt. unoder. Se mere
www.vangedekoreskole.dk
Plads på holdet
I julenummeret eftersøgte GVI
nye spillere. De tilbød oven i købet gratis prøvetræning i 2011
og det var både fodboldtalenter

og hyggespillere der var plads til
og det er der stadig og det er blevet meget mere aktuelt med forårets komme. Skulle dette vække din interesse, er du meget velkommen, kig evt. forbi når der
er træning og gerne med forældre, hvis det er mindre børn.
Træningstider står på klubbens hjemmeside:
gvi-fodbold.dk.
På hjemmesiden findes også
oversigt over de forskellige
ungdomshold samt telefonnr. til
afdelingsansvarlig og trænere.
Nyt pizzaria i Vangede
Vangede Pizza, Vangedes ældste pizzaria, har ligget der i mange år, og udefra ligner butikken
da også sig selv, men indendørs
er den blevet shinet op. Det har
givet pizzabagerne bedre plads
til fortsat at fremstille nogle af
Vangedes bedste pizzaer. Men
der er stadig plads til at man kan
sidde og nyde sin mad.
Saban Gokcen fortæller at de
holder fast i det gamle menu-

Vi har brug for flere venner
– alle har brug for en ven
Ved BESØGSTJENESTEN hos
“Ældre hjælper Ældre” mangler
vi besøgsvenner.
Vi tilbyder hjemmebesøg, gåtur, ledsagelse til læge, apotek
eller måske på rådhuset og højtlæsning. Så hvis du har lidt
overskud og kan lide at tale med

andre, kan du melde dig som besøgsven.
Besøgsvennerne mødes en
gang om måneden i Idé-Huset.
Vi har en årlig sommerudflugt
samt en årlig julefrokost.
Henvendelse til Ninna Dyhrmann - tlf. 39 65 01 94 eller 22
38 04 60.

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.

kort, så du kan stadig få de
kendte Vangede Pizza og
Vangede Burger og alle dine
andre pizzalivretter. Du er
velkommen til at komme forbi
og hente menukortet som også
kan ses på www.just-eat.dk,
hvor du også kan bestille maden
online til levering direkte hjem.
Du kan naturligvis også bare
vælge at møde op eller ringe og
bestille.
Jægersborg Boldklub søger
seje piger!

Har du lyst til at
spille fodbold?
Har du spillet fodbold før og søger en ny klub?
Har du lyst til at blive udfordret
kreativt og fysisk?
... eller har du bare lyst til, at
give dig i kast med en fantastisk
sport?
Så kom til prøvetræning i Jægersborg Boldklub og oplev ånden, fællesskabet og sammenholdet klubben kan tilbyde!
Se mere på www.jb-bold.dk
Kontaktpersoner:
Dorte Nielsen
Telefon: 23 95 26 74
Nicolaj Berendt
Telefon: 50 53 16 07

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

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

Vangedes første Pizzaria

Vangede PIZZA & GRILL

Tom Christiansen

De ringer
vi bringer
kl. 16-21
Kørsel 25,-

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

v/min. køb 50,Frokosttilbud
hver dag 11-15
Vangede
Bygade 77
(Ved Bommen)

Snedkermester

Du kan betale med følgende kort
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Åbent
man-fredag
11-22
lør-søndag
12-22

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.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

www.kjeldhansen.dk

Fastelavnsfester
i Vangede
Lørdag
s
5. mart
0
kl. 11.0

på pladsen ved
SuperBrugsen
Vangede Bycentrum i samarbejde med D.U.I Vangede og Charlotteklubben

Kakao og fastelavnsboller til tøndeslagerne
De fremmødte inddeles efter størrelse og alder og fordeles mellem de
tre tønder, der skal slås ned.
Alle, der kan holde på køllen og som kan gennemføre et slag, kan
deltage – der vil være en speciel tønde til de mindste, og der vil også
være en tønde til de voksne
Præmier til kattekonger og -dronninger samt sjoveste og flotteste udklædning

Fastelavnsboller og kakao er skænket af SuperBrugsen

Der er også fastelavn andre steder i byen:
Søndag
s
6. mart
0
kl. 11.0
Fastelavn i IKEA
Den årlige, meget
populære fastelavnsfest, for alle små og
store børn i varehuset. Der er præmier
til alle udklædte, selvfølgelig kårer IKEA
også årets kattekonge og kattedroning
med flotte præmier. Restauranten
serverer, gratis, pyntede kanelbulla med
økologisk saft til alle udklædte, efter
tøndeslagningen på tag selv lageret.

Søndag
s
6. mart
0
kl. 15.0

Måske kommer Byggemand Bob også til Vangede
Kirkes fastelavnsfest

Fastelavn i kirken
Årets fastelavnsfest begynder med at vi inde i
kirken hører pastor Jakob Rönnow fortælle en
historie og vi synger en salme eller to.
Så er der ”Katten af tønden” – og det er
indendørs! Det er praktisk for prinsesser,
huleboere,Adam og Eva eller hvad man nu er
klædt ud som! Der er både tønder af træ til de
store og seje, og så nogen af de nye af pap til de
yngste. Der er knas og skæg ved bordene, og så
får vi besøg af en rigtig festlig ballon-mand! De
voksne bliver der hygget om med kaffe mm.
Fastelavnsbilletterne købes i forsalg på kirkens
kontor 22. februar - 4. marts i normal åbningstid;
de koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Sognepræst Jakob M. Rönnow
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Afstemning om
Dan Turèll citater

Og nu til de korte
Kino Nyheder!

Som en del af renoveringen af
Vangede Bygade, der kommer
til at foregå hen over sommeren
og efteråret 2011, vil der også
blive etableret ny belægning på
pladsen foran Vangede Bibliotek. Som udsmykning på pladsen lægges bånd af metalfliser
med citater af Dan Turèll. Dette
skal både være en hyldest til
Dan Turèll og samtidig skabe en
sammenhæng mellem biblioteket og Turèll-samlingen til Dan
Turèlls Plads, som ligeledes renoveres.
Chili Turèll har valgt to af citaterne til metalfliserne, og derudover ønsker Gentofte Kommune
også at inddrage kommunens
borgere i udvælgelsen. Dette
foregår ved en afstemning, hvor
der kan stemmes blandt 19 citater, som er udvalgt af Turèllsamlingen. Der kan afgives
stemme på højst fem citater.

Gentofte Kino klarer sig fint i forhold til de andre biografer.
Hvor de andre store biografer i gennemsnit er ca. 30% under
i forhold til salg af antallet af billetter indenfor årets første
halvanden måned, er Gentofte Kino foran sidste års salg af
billetter. Det er glædeligt, og beviser endnu en gang lokalområdets opbakning til Gentofte Kino. I 2011 er der også en dejlig lang række kvalitetsfilm, som vi glæder os til at vise Jer! Se
f.eks.:

Comet
Rens

Miljøgodkendt
renseri!

De citater, der kan stemmes
om, kan ses på www.turellsamlingen.dk og www.vangede.dk
samt på opslag på biblioteket.
Stemmesedler findes samme
sted og kan sendes til eller afleveres på Vangede bibliotek, Vangede Bygade 45 eller mailes til:
turellsamlingen@gentofte.dk
senest mandag den 14. marts
2011.
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med afstemningen kan
rettes til Peter Strøm, Vangede
Bibliotek.
Blandt deltagerne i afstemningen trækkes lod om tre flasker
rødvin. Vinderen får direkte besked.
De citater, som udvælges via
afstemningen, vil blive offentliggjort i forbindelse med uddeling af Dan Turèll Prisen lørdag
den 19. marts 2011 samt på
Turèll-samlingens hjemmeside.

Åbningstider

alt i reparationer

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

Vangedevej 137 · 39 67 08 47

Tlf.: 39 68 01 78

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

Henter og bringer gerne
Vask og rul

Skrædderservice
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Kongens store tale,
dk-premiere d. 3. marts
Han skulle egentlig ikke have
været konge, men efter den
skandaløse afståelse fra tronen
af Kong Edward VIII, bliver den
forsagte Bertie pludselig kronet
som konge i 1936. Han lider af
en talefejl, der gør det svært for
ham at fremstå som den stærke
leder landet har brug for. Kongen mødes med den excentriske
taleterapeut Lionel Logue, og
efter en svær start begynder de
to at finde ind til hinanden og
frem til uortodokse men effektive metoder, der udvikler kongens sprog og talegaver.
Rango, dk-premiere d. 3. marts
Kamæleonen Rango har levet et
beskyttet liv som kæledyr, men
befinder sig i en voldsom identitetskrise.
Rango havner ved et uheld i
den barske by Støv, en lovløs
flække befolket af ørkenens
mest snu og listige skabninger.
Han bliver modtaget med åbne
arme og som byens nye sherif
må Rango forsøge at udfylde
sin rolle efter bedste evne. Lige
indtil omstændighederne og
mødet med nogle ganske farverige personligheder forvandler
Rango til den helt, han tidligere

kun udgav sig for at være. Gentofte Kino viser 3D-filmen i både dansk og original version!
Tamara Drewe,
dk-premiere d. 10. marts
Mine eftermiddage med Marguritte, danmarkspremiere d.
17. marts
Superclasico,
danmarkspremiere
d. 24. marts
GET LOW, danmarkspremiere d. 31. marts

Husk vores opera
Hver måned har vi minimum én
LIVE opera fra Europas store
operahuse på repertoiret, og begejstringen er stor. Prøv selv at
opleve en sådan festaften!
God fornøjelse i Gentofte Kino!
Bedste hilsener,
Erik Hamre

å
se mere p no.dk
tofteki
www.gen

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
Kongens store tale ★ Rango ★ Tamara Drewe
Mine eftermiddage med Marguritte
Superclasico ★ Get Low ★ Live opera
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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NESA i Vangede
Af historisk medarbejder Niels Ulrik Kampmann Hansen
Elektricitet i Gentofte
ber 1911 selskabets navn til
Tuborg-Klampenborg Elektriske Nordsjællands Elektricitets og
Sporvej (TKES A/S) blev stiftet Sporvejs Aktieselskab (NESA).
som et datterselskab af sporveje- Det er et navn, der i den grad har
ne i København i 1902. Dette sel- vundet indpas, så at mange
skab overtog delvis skinner og nordsjællændere opfatter det
remisen i Hellerup fra det kon- som et begreb snarere end som
kursramte “ Strandvejens damp- en forkortelse. Ved et heldigt
sporvogn”. Til forsyning med køb i 1915 overtog Gentofte
elektricitet byggede man Skovs- Kommune aktiemajoriteten i
hoved Elværk. Da beboerne selskabet (63 %), mens Købenlangs Strandvejen indså elektri- havns Amt købte ca. 25 % af akcitetens fordele, blev de koblet på tierne. Alt i mens voksede forsyelnettet, og i løbet af kort tid var ningsområdet udover Nordsjælelproduktionen til private vigti- land, så det rakte fra Holbæk
gere end el til sporvognene. El- Fjord til Køge Bugt. Sjælland og
værket blev udvidet og lednings- Sydhavsøerne var således dæknettet forlængedes snart helt til ket af fem selskaber: KøbenHelsingør og omegn.
havns Kommune, Frederiksberg
NESA opstår
Kommune, Nordvestsjællands
Da Københavns Kommune over- Elforsyning (NVE) og Sydøsttog linjerne indenfor deres kom- sjællands Elforsyning (SEAS).
munegrænse blev TKES et selv- Elknudepunktet Vangede
stændigt selskab, og da det gam- Selv om Skovshoved Elværk
le navn nu syntes mindre dæk- flere gange blev udvidet, slog
kende, ændrede man i septem- det slet ikke til. Elforbruget gik

Detalje af transformatorstation på Fortunvej med TKES’s bomærke. Foto: NUKH

Er der knas i relationerne for tiden?
– til dine børn, din partner eller bare i dit eget liv?
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.
Privat rådgivning
Supervisor, konsulent og socialpædagog
Gitte Lipschitz
Byledet 18, 2820 Gentofte · 30 31 18 68
www.locusinspire.dk · locus@locusinspire.dk
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Ørnegård transformatorstation, der er opført 1918, var en statelig bygning i en borgagtig arkitektur. Bygningen lå ud til Lyngbyvej, herfra ledede NESA det fælles ledningssystem, der sikrede strøm til Nordsjælland. Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab 1902-52.

kun en vej, det steg. NESA besluttede, at elforsyningen fik en
del af sit forbrug af strøm fra
Sverige, idet Sydsvenska Kraftaktiebolaget (Sydkraft) i perioder havde overskud af el fra eleven Lagan. Det viste sig snart at
være en rigtig klog beslutning,
idet kulpriserne under første
Verdenskrig steg til uanede højder. Det første elkabel (25 kV)

blev ført i land lige nord for Helsingør, og den billige fossilfrie
elektricitet førtes ned til den nyopførte Ørnegård hovedtransformatorstation på Lyngbyvej i
Vangede. Her sammenkobledes
også højspændingskabler fra H.
C. Ørstedværket i København
og Frederiksbergs små elværker.
I 1925 og 1929 blev elforbindelserne til Sverige udbyggede, så-

Transformatorstationen set fra Ørnegårdsvej. Danmarks Amter og deres
mænd. 1935.

Ny Zi Yang
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. 99,-

Vangedevej 8 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 65 82 80
www.nyzy.dk · Åbent alle dage kl. 14:00 - 23:00
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ledes at der nu årligt kunne
transmitteres over 40.000 kW.
Dette har betydet, at man i perioder med meget vand har kunnet
få billig strøm fra Sverige, mens
man i tørkeperioder kunne sende strøm den anden vej. Hele
dette puslespil blev ledet fra Ørnegårdens transformatorstation,
der blev udvidet og tilpasset adskillige gange. Ved 25 års jubilæet i 1927 havde NESA 243 ansatte, hvoraf halvdelen var beskæftiget ved sporvejene.
NESA udvikler sig
NESA udvidede sit elforsyningsområde i takt med forbruget og samfundsudviklingen, og
det var i en årrække Danmarks
største elforsyningsselskab. Hvor
den gamle Hellerup remise oprindeligt var, opførte NESA i
1935 et flot hovedkvarter i tidens stil; bagved hovedkvarteret
var der remiser til sporvogne og
senere trolleyvogne. Selv om
disse trafikmidler ophørte i hen-

Kortserie fra 1931, 1940 og 1949, der viser udviklingen af NESAs aktiviteter omkring Lyngbyvej og
Ørnegårdsvej

holdsvis 1953 og 1971 beholdt
selskabet bogstavet S i sit navn,
det var blevet en institution.
NESA havde i mange år lagerpladser blandt andet i Skovshoved og i Hellerup, men da aktiviteterne øgedes, købte NESA i
1941 en grund overfor Ørnegård
transformatorstation umiddelbart nord for den gamle udflyttergård. Her opførte NESA un-

NESAs gamle hovedkontor på Strandvejen 102. Den smukke bygning er
præmieret af Gentofte kommune, den er tegnet af arkitekt Helge BojsenMøller i 1935. Bemærk porten der er beregnet til passage af trolleyvogne
ud til Strandvejen, den er senere tilmuret. Nordsjællands Elektricitets og
Sporvejs Aktieselskab 1902-52.

der krigen lager- og kontorlokaler samt værksteder og boliger til
de ansatte. Lagergården, som
området kom til at hedde, var
færdig i 1944. Ved 50 års jubilæet i 1952 havde NESA over 1000
ansatte.
Energikrisen bider sig fast
I slutningen af 1960-erne var
elektricitet billig, faktisk blev 65
% af årtiets nye parcelhuse i NESAs dækningsområde opvarmet
med elvarme frem for vandbå-

ren varme. Skovshovedværket
var for længst nedrevet, NESA
havde i 1937 bygget Kyndbyværket ved Isefjord sammen
med NVE og Frederiksberg Kommune og senere Asnæsværket
ved Kalundborg sammen med
de andre forsyningsselskaber.
Førstnævnte blev startet i 1940,
mens sidstnævntes blok 1 er fra
1953, dette er senere udvidet af
flere omgange. Efter 1974 satsede man i stigende grad på decen-

Luftfoto af Lagergården på Lyngbyvej. I forgrunden ses Ørnegårdens
transformatorstation, helt til venstre ses lidt af selve Ørnegården, mens
billedet domineres af selv Lagergården med lagerpladser og værksteder.
Boligerne ud mod Lyngbyvej var forbeholdt elforsyningens driftspersonale, idet der var døgnvagt. Anlægget blev opført i perioden 1941 til 1944.
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab 1902-52.

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Behandling og genoptræning
af muskler, led og ryg.

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

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

• 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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Trappetårnet til fodgængertunnelen fra P-pladsen til DONG-huset.
Foto: NUKH

tral kraftvarme, men Gentofte
kommune er først sent kommet i
gang med fjernvarme, denne
energi kommer fra Amagerværket. Liberaliseringen af det danske energimarked gjorde, at
NVE, SEAS, Københavns energi og NESA fusionerede, og det
gamle selskab ophørte med at
eksistere.
Salg af NESA aktierne
NESA havde i næsten 100 år leveret strøm til en lang række
omegnskommuner og landkommuner. I 2005 var leveringsoplandet på over 1/2 mio. husstande, således var der gennem årene akkumuleret en stor kapital i
selskabet. Efter Lex NESA var
der enighed om, at Gentofte
Kommune kunne beholde sin
andel af værdien af NESA-akti-

Et kik ind i den 56 meter lange
tunnel under Lyngbyvejen fra Pplads til virksomheden DONG. Foto: NUKH

erne, som i 2004 var solgt til ELSAM.
NESAs hovedkontor flytter
til Vangede
Det “gamle” hovedkontor på
Strandvejen 102 i Hellerup var
efterhånden blevet for lille. NESA ejede som nævnt grunden
ved Ørnegården fra 1941. Beboelsesejendommene ud mod
Lyngbyvej var blevet nedrevet i
forbindelse med Lyngbyvejens
ombygning til motorvej, og
værksteder og depoter var flyttet
til moderne materialepladser.
For at samle aktiviteterne byggede man et nyt domicil ud mod
Lyngbyvej. Det nye NESA-hus
er tegnet af arkitekt Henrik
Hvidt fra arkitektfirmaet Hvidt

DONGs hovedkvarter er i de senere år udbygget voldsomt. Her ses bygningen tværs over Lyngbyvej mod Lagergårdsvej og Nesa Allé. Foto:
NUKH
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& Mølgård og blev færdigt i jubilæumsåret 2002, hvor NESA
beskæftigede omkring 800 medarbejdere. Man fik samlet alle
NESAs aktiviteter under et tag;
det varede dog kun kort tid, idet
Dansk Olie og Naturgas (DONG)
fra 2006 overtog det traditionsrige NESA. Ejendommen er i årene herefter blevet udvidet kraftigt. I 2010 påbegyndte man en
56 m lang tunnel under Lyngbyvejen fra det gamle transformatorareal, hvor der nu skal være
parkeringspladser til P-kælderen under det tidligere NESAhus.
Transformatorstationen
fylder nu kun en brøkdel af arealet, der dog er blevet lidt amputeret ved anlæg af forbindelsesmotorvejen mellem Ringvej B3
og Lyngby omfartvej.
NESA-minder
NESA eksisterer ikke mere som
forsyningsselskab, men rundt
omkring i området er der stadig
vidnesbyrd om selskabets eksistens. Mest synlig er nok vej-

NESAs bomærke findes stadigvæk
mange steder. Foto: NUKH

navnet Nesa Allé, hvor man kan
se, at begrebet NESA nu er så almindeligt, at forkortelsen er blevet et egennavn.
Mange transformatorstationer
bærer stadig NESAs bomærke
og rundt omkring i kommunen
findes nogle få busstoppesteder
af NESA-typen, disse er i et
smukt tidløst design, og de af os
der kan huske suset fra trolleybussens elmotor under acceleration bliver helt nostalgiske,
når vi ser gammelt byinventar,
der minder os om en tid der var:
NESAs epoke.

Et af de få tilbageværende NESA-busstoppesteder. Foto: NUKH
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Vangede Avis er på Facebook
Vangede Avis er nu blevet medlem af Facebook. Derfor kan vi.
sammen med internetsiden
www.vangede.dk hurtigt bringe
information om de seneste nyheder i Vangede.
Men vi inviterer også dig til at
være aktiv bruger af siden. Idéen er, at alle skal kunne deltage
og skrive meddelelser, samt deltage i debatter på normal Facebook vis.
Målet er at nå ud til alle, der vil
udveksle informationer og nyheder om Vangede. Siden kan
også bidrage til at skabe kontakt
mellem gamle skolekammerater, venner og bekendte.

Sådan gør du
Åben din Facebook-side og
skriv “Vangede Avis” i søgefeltet øverst på sidens top.
Når siden åbner, vælges “Vangede Avis + andre”, så kan du se
hvad brugerne har skrevet på siden.
Når du har været aktiv på siden, vil du frem over kunne følge debatter og modtage nyheder
fra Vangede Avis på din egen
Facebook-side.
Vi håber at Vangede Avis på
Facebook bliver et underholdende indslag i hverdagen.
Poul Reinhard

orår hos
weetie
Stilen er romantisk
feminint med et råt twist.
Blonder, flæser og bløde
pasteller
Vi glæder os til
at se dig

Følg med på Vangedes hjemmeside
Nævn et arrangement der er billeder
fra på hjemmesiden.
Hvad hedder artiklen under ‘kultur’,
der handler om en biograf i Vangede?

V
biogind
bille rafter

Se de nye styles fra
Repeat, One Two, Intown
og Signature m.m.

Send mail med svar til avisen@vangede.dk

www.vangede.dk

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Vangedes Venner
Ja, hvem er ikke en Vangede-Ven
Vi tror, at rigtig mange
Der er mange grunde til at være Vangede Ven:
betragter sig som Vangedes
Du vil være med til at trække arrangementer til Vangede
Venner.
Du vil have information om, hvad der foregår i Vangede
Det har givet os idéen til at skabe et
Du vil vise sit engagement i Vangede
formelt netværk omkring Vangede, som giver
Du vil være en af Vangedes Venner
medlemmerne mulighed for at yde en indsats for at
gøre Vangede til en endnu bedre by.
Du vil påvirke Vangedes udvikling
Du vil yde en praktisk indsats
Foreningen skal være med til at skaffe mere kultur til Vangede og
styrke fællesskabet.
Vangdes Venner skal koordinere det, der allerede sker i byens klubber, foreninger
og institutioner, og skal på den måde ikke konkurere med disse aktiviteter.
En af de fornemste opgaver for foreningen vil være at finde folk, som vil være med
til både at udbygge de eksisterende arrangementer og skabe nye. Dette skal være
med til at sikre endnu flere arrangementer både i bygaden og i de eksisterende
kulturhuse, f.eks. biblioteket og kirken.
Foreningen er åben for alle, der synes at de har en relation til Vangede –
du behøver altså ikke at bo her.

22. marts
kl. 19 på
biblioteket

Initiativtagere: Freddy Svitring, Peter Strøm,Allan Andersen og Susanne Czerwionka
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Kommuneservice
Tranehaven
Bibliotekerne
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Sundhed for Seniorer
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
Tlf. 88 20 51 78

THOMSENS CYKLER
Dag til da
g
levering

HUSK
Vi nu bor
Vangede Bygade 86
Alle former for cykelservice
Salg af nye samt lettere brugte cykler

Kirken informerer
“Hvad foregår der egentlig
inde i hovedet på de unge?!”
Det er der nok mange, der har
spurgt sig selv om i tidens løb,
og svaret er jo heller ikke det
samme år for år. Derfor er det
godt, hvis nogen af dem, der har
kontakt til de unge i dag, har en
idé om, hvordan de tænker.
Det er der ikke så mange, der
ved noget præcist om, men det
gør forfatter, centerleder i CUR,
Ph.D. Søren Østergaard, som
flere gange har været i Vangede
Kirke med sin utroligt underholdende og meget præcise analyse af, hvad der sker lige for tiden i unges tankegang.
Det er ikke alene konfirmandforældre, men alle interesserede, der er meget velkomne i
Vangede Kirkes mødelokaler
om dette emne tirsdag den 15.
marts kl. 19.30.
Søren Østergaard giver svar
på, hvad unge af i dag går og
tænker, og han giver måske en
hjælp til os voksne. Men hvis du
gerne vil vide: Hvorfor skal
bukserne sidde nede om – øh,
overlåret? Hvad er deres drikkevaner egentlig – og deres sexvaner? Hvad tænker de om Gud,
om dig og om Lars Løkke?
Hvad laver de, når du ikke ved
det? så vend din kirke den 15.
marts.
Der bliver også plads til dine
spørgsmål, og man kan være
helt sikker på at få en aften, der
gør os klogere på den generation, som skal være de kommende voksne!

1001 nats kaffebord
Netværkshuset for flygtninge og
indvandrere og Vangede Kirke
har slået sig sammen om endnu
en god idé: Vi inviterer til 1001
nats kaffebord søndag den 3.
april kl. 15 i Vangede Kirke.
Idéen er, at vi håber, at der
kommer folk fra rigtig mange
forskellige nationer, og at hvert
land vil medbringe nogle hjemmegjorte kager eller småkager
til det kæmpe kaffebord, vi
dækker midt i kirkens mødelokaler. Så sørger vi for kaffe, te
og noget international underholdning, mens vi smager noget
af alt det spændende. Vi går også ud fra at nogle danskere –
men alle behøver ikke at gøre
det – dukker op med et bidrag til
kage-buffeten.
Når vi har sunget eller hørt
nogle sange – også på fremmede sprog – og set lidt andet eksotisk, slutter vi inde i kirken med
noget musik og en aftensang.
Og vi behøver vel ikke at understrege, at alle er velkomne!

Voldspils-tur
Charlotteklubben skal på en
2-dagstur til voldspillene
(The Producers) 3.-4. august
2011.
Vi har i år mulighed for også
at tilbyde turen til IKKEmedlemmer.
Prisen er 1700 kr./person i
dobb. værelse – tillæg 100 kr.
for eneværelse. Depositum
500 kr. ved tilmelding.
Henvendelse:
Charlotteklubben,
Vangede Bygade 55
telefon 39 68 03 41.
Hilsen Charlotteklubben.

Det eneste jeg egentlig fortryder er min ungdom. Jeg
var simpelthen for gammel
til at nyde den dengang.
Dan Turèll

Fragtsikkerhedseksperten
Vi leverer og fremstiller
sikkerhedsplomber
til enhver situation.

Vangede Bygade 86 · 2820 Gentofte · Tlf. 31 11 12 41
www.thomsenscykler.dk
Åbningstider: Hverdag 10-17.30 · Lørdag lukket (Cykler kan indleveres)
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Se mere på
www.tyden.dk
www.tydenbrooks.eu
eller ring 39 68 26 34

“Når de ikke kan brydes,
kan der ikke snydes”

TydenBrammall

®

of Scandinavia
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Betal regninger med mobilen
Tag et billede af indbetalingskortet med kameraet og tryk betal. Så enkelt kan du nu fremover betale dine regninger med
mobiltelefonen.
For fire måneder siden kom
Danske Bank med landets første mobilbank til smartphones.
Nu følger banken op med helt
nye standarder for, hvordan
man kan betale sine regninger.

- Den nye funktion gør det nu
muligt at tage et billede af indbetalingskortets kodelinje med
mobiltelefonen, så man slipper
for at indtaste de mange cifre.
Funktionen viser for alvor mobilbankens fordele, siger Benedikte Bergmann, daglig leder i
Danske Bank Vangede Afdeling.
Takket være mobilens indbyggede kamera er det således kun

beløbet og datoen, der skal tastes ind. Det gør det hurtigt og
langt nemmere at betale regninger.
En billig betalingsløsning
Samtidig koster den nye betalingsløsning ingenting i modsætning til at betale regningen
på posthuset eller i banken. Den
kontante besparelse for kunderne er således op til 25 kroner pr.
indbetalingskort.
- Den nye måde at betale regninger på er helt i tråd med vores øgede fokus på kunderne.
Det skal nemlig være både nemmere, hurtigere og billigere for
kunderne at ordne deres bankforretninger, siger Benedikte
Bergmann. Hun er ikke i tvivl
om, at den nye betalingsløsning
vil sætte sit aftryk i markedet.
Danskerne betaler nemlig langt
over 100 millioner indbetalingskort om året.
Mobilbank er blevet
populært
Danskerne har i stor stil taget Danske Banks mobilbank til sig. På bare tre måneder har op mod 100.000
danskere downloaded applikationen til deres iPhone eller Android-telefon. Benedikte Bergmann forventer, at
den nye betalingsløsning vil få endnu flere til at blive mobilbankbrugere.
- Succesen
har været
enorm. I øjeblikket henter

omkring 500 danskere
mobilbanken om dagen.
Samtidig kan vi se, at
antallet af transaktioner
stiger markant, siger
Benedikte Bergmann.
Danske Bank investerer mere
end 1 milliard kroner i at forbedre og udvikle digitale løsninger. Formålet er at forbedre
kundeservicen, og samtidig gøre det muligt at opretholde konkurrencedygtige priser.
Læs mere om Danske Mobilbank:
www.danskebank.dk/mobilbank
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Den røde by i 50’erne
v/ Poul Christian Kragelund, forfatter og fortæller
En ny bydel
le føde, flyttede hun ud igen, og
Det regnede den søndag efter- man kunne ansøge om en afløser.
middag – i år 1948, da jeg for Vores familie havde igennem fleførste gang satte benene i “Den re år glæde af de unge piger fra
Røde By” i Vangede. Kun fire år “Mødrehjælpen”. Gladest var vi
gammel – og pokkers nysgerrig for Anni – en sød, frisk pige, der
– jokkede jeg, sammen med mi- lærte os sanglege som “Tag den
ne forældre og søskende, rundt ring og lad den vandre” og
og ledte efter vores nye bolig – “Munken går i enge”. Hun gik
et rækkehus med adressen Myr- tur med os i Nymosen – og så ud
toften 35. Vi vadede i mudder til til at kunne lide det! Og da tiden
anklerne – passerede rækker af nærmede sig, hvor hun skulle føensartede, ufærdige huse. Kun de – ja, da tog hun os børn med
de spritnye vejskilte var fikse og hen i varehuset “Zephyr”, der lå
færdige. Far læste højt: Mose- på hjørnet af Vangedevej (nu
gårdsvej, Myrtoften, Moseluk- Vangede Bygade) og Moseket. “Vi skal bo på gammel mo- gårdsvej. Og inde i dybet, hvor
sebund”, forklarede han. Det legetøjsafdelingen befandt sig,
satte gang i fantasien, for jeg fik vi lov til at vælge hver en lille
vidste, at mosekonen brygger. afskedsgave. Det var stort!
Se hun skjulte sig nok i området Søndagene
– og bryggede på lidt af hvert!
De første tolv år af mit liv holdt
Vi kom fra en mindre lejlighed mine forældre ikke ferie. Far ari Ordrup. Far havde hørt om de bejdede altid, kun om søndagen
nye rækkehuse i Vangede, og holdt han delvist fri.
han havde straks slået til. Mor,
Søndagene startede altid ved
derimod, var langt fra begejstret. syvtiden, hvor far og jeg kørte til
Vangede var for hende en udørk Skaftes Bageri på Ordrupvej.
– langt uden for lands lov og ret.
Der var ellers hele tre bagere i
Men vi flyttede ind i Myrtof- Vangede: én på Stolpehøj, én på
ten, og inden længe gik tingene i hjørnet af Sognevej/Snogegårdshak – i al fald for os børn. Der vej og én på Vangedevej (nu
var masser af andre børn at lege Vangede Bygade). Men far foremed. Kvarteret emmede af liv trak absolut bageren fra vores
fra tidlig morgen til sen aften. gamle kvarter i Ordrup. For ham
Kvinderne gik hjemme og rørte kendte han, og de fik en sludder.
i kødgryderne, og børnehaver– Og når vi gik ud af bageriet,
det var en by i Sibirien.
råbte Bager Skafte altid efter os:
Datidens “au pair-piger”
“Hils Grete-mor!!”. Den slags
“Mødrehjælpen” havde et godt satte far pris på. Når vi så kom
tilbud til børnefamilier. Man hjem med morgenbrød og aviser,
kunne blive værtsfamilie for en havde mor lavet kaffe, og mine
ung, gravid pige, der flyttede ind søstre sad bænket ved morgenog hjalp til med husholdning og bordet – altid iført nattøj og med
børnepasning. Når pigen så skul- papillotter i håret.

Og morgenmåltidet trak ud.
Der blev hygget, fordøjet, sludret og læst aviser, og der blev
lyttet til musik fra grammofonen, fx. Helmuth Zacharias og
hans orkester med “Når de
grønne bøge springer ud” og
Victor Cornelius med hans drivende sentimentale “Mor er den
bedste i verden...”. Far og mor
elskede den slags musik. Og vi
andre lyttede med.
Efter morgenmaden skulle vi
altid med far ud at køre – turen
gik til skov og strand. Og hvis
det var fodboldsæson, så var eftermiddagen båndlagt: Far og
jeg tog i Idrætsparken. B1903’s
kampe havde første prioritet,
men Frem’s, SIF’s, B93’s, AB’s
og KB’s kampe gik også an.
Uden for fodboldsæsonen kørte
vi rundt inde i København og så
på modebutikkernes vinduer.
Far levede af at være på forkant
med udviklingen inden for damemoden. Og vi endte altid i
fars kjoleforretning på Nørrebro, hvor der skulle tjekkes og
ordnes.
Og da Villabyernes Bio i Vangede stod færdigbygget i
sluthalvtredserne, lejede far en
af biografens udstillingsmontrer, så Vangedes kvinder kunne
se, at det var inde på Nørrebro,
at det foregik. Og far fik mange
Vangede-kunder – vel nok især
fordi han også solgte på “afbedrag”, som man sagde.
Kratluskeri
Midt i Den Røde By var der anlagt en græsplæne med buske
omkring. Og efterhånden, som
buskene voksede til, blev de me-

re og mere anvendelige for os
børn, når vi legede skjul og den
slags. Men buskene kunne også
bruges til andet – viste det sig.
Pludselig en dag var brødkuskens datter blevet gravid med
en af kvarterets unge løver. Og
viceværten, der hed Jensen, påstod, at elskovsakten havde fundet sted i buskadset ved den
grønne plet. Og han fik beboerforeningen med på, at buskene
skulle klippes helt ned til grunden, så man i fremtiden undgik
uønsket kratluskeri. Og Jensens
strategi har vist sig at være langtidsholdbar. Den dag i dag er buskene ved den grønne plet klippet helt i bund. Kønt er det ikke,
men sikkerheden – den er i top!
Hairværk i Myrtoften
Mor kunne være meget
humørfyldt. Tit gik hun rundt
hjemme i køkkenet og sang af
fuld hals. Melodierne var kendte, men teksterne lavede hun
selv. Og hun sang på alle sprog:
Italiensk, fransk, tysk og engelsk – og det hele var fup og fidus. I virkeligheden bryggede
hun selv ordene, men sprogtonen ramte hun meget godt. Først
da vi nåede en vis alder, gennemskuede vi hendes pjat.
Mor forvandlede hverdagen
til en festforestilling – drømte
sig langt væk. Mine søstre var
tit med på drømmevognen,
mens jeg foretrak det mere konkrete: fodbold og bøger.
Og mor kunne finde på at hive
en af kvarterets drenge ind i huset, fordi hun syntes, at hans hår

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

20 stk.
7 stk. Nigiri (2 laks, 2 tun, 2 rejer og 1 hvid fisk)
8 stk. Ura maki (California roll)
5 stk. Ebi furai big

kr. 189,Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 09 65 · Mob. 28 10 46 30
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strittede for meget. Så halede
hun ham ind på badeværelset,
hvor hun greb fars hårsprit og
brillantine – og pøsede fluidummet ud i knoppen på den
værgeløse knægt. Lidt efter stod
han fiks og færdig udenfor på
vejen og lignede en reklame for
Brylcreme. Heldigvis syntes de
fleste af mine kammerater, at
mors happenings var helt ok.
Farvegrænser
Som 12 år fik jeg min første cykel. Den var købt brugt – og alt
for lille. Og så var den flødefarvet! Ren katastrofe! Den slags
gik bare ikke i Vangede. Jeg
kunne ikke vise mig noget sted
med den cykel uden det fremkaldte aggressioner, så den blev
gemt langt væk.
Min kammerat, John fra Mosegårdssvej, oplevede noget tilsvarende, da han fik en grøn
træningsdragt af sine forældre.
Den gik heller ikke! Han måtte
lægge den spritnye dragt på hylden til stor ærgrelse for
forældrene. Men alle rigtige
Vangede-drenge brugte blå
træningsdragter dengang i
50’erne, så at stille op i en grøn
var helt uacceptabelt! Den slags
lærte man hurtigt!
Kønsroller og hvidvask
I slutningen af 50’erne blev mor,
som så mange andre kvinder,
hentet ud på arbejdsmarkedet.
Far “ansatte” hende i tøjbutikken på Nørrebro. Det betød ikke, at hun slap for forpligtelserne i hjemmet. Nej! hun dobbeltjobbede – simpelt hen! Dog
var det altid far, der købte ind til
aftensmaden. Han kendte slagteren i Blågårdsgade og grønthandleren på Jagtvej. Og han elskede at købe stort ind.
Vores vasketøj blev i mange år
hentet af en chauffør fra vaske-

riet “Sort-til-hvidt” ovre i
Søborg. Og når tøjet var vasket
og rullet, ja så returnerede
chaufføren hele molevitten
igen. En virkelig dyr løsning,
der – efter at jeg var flyttet
hjemmefra – blev afløst af, at
far i weekenderne vaskede på et
“vasketeria” i Buddinge. Mor
vaskede aldrig! Far købte ellers
på et tidspunkt en vaskemaskine. Men den blev blot placeret i
kælderen og stod der, ubenyttet,
i mange år. Og længe efter at far
var død, og mor havde besluttet
at flytte til en mindre bolig på
Nybrovej – ja, så blev vaskemaskinen gravet frem fra dybet og
solgt. Den blev simpelt hen
båret ud af huset i nøjagtig samme stand og indpakning, som
den i sin tid var ankommet i.
To historiefortællere
Den Røde Bys små unger ringede tit på hos os i Myrtoften –
blot for at høre, om min lillesøster, Kisser, kom ud og fortalte
historier. Og det gjorde hun. Og
hun fortalte – og fortalte – til
langt ud på aftenen. Også om
vinteren, når sneen dalede ned,
stod hun derude i mørket og lod
fantasien råde. Og de små slugte
hvert ord, der forlod hendes læber. Hun var en fænomenal fortæller lige til sin død i 2006.
Men der var også andre
fortællere i Den Røde By – Jens
fra Moselukket for eksempel.
Han gav os børn nogle uforglemmelige stunder, når han –
inde i sit telt eller inde mellem
buskene – lod fortællingerne
flyde lige fra leveren. Den
knægt var guld værd!
BT og bibliotekerne
Hver dag købte jeg BT på vej
hjem fra Mosegårdsskolen. Frørup, den lokale kioskmand, lagde simpelthen avisen frem på di-

sken, når han så mig. Og jeg tyrede avisen – bagfra. Tegneserierne og sportssiderne først. I
skolen blev jeg kaldt for BT –
kammeraterne havde luret mig!
Og den borgerlige formiddagsavis gav mig stof til adskillige
stile, bl.a. en om indkomstskat
kontra forbrugsskat. Den stil
imponerede min dansklærer,
frk. Krøigaard, så meget, at hun
læste den højt for klassen – uden
at afsløre stilens sociale slagside. Det var pænt af hende!
Ud over den daglige avis læste
jeg – til forskel fra mine forældre
– også bøger. Klassikere som
Onkel Toms Hytte, Frændeløs,
Robinson Crusoe, De Tre Musketerer etc., men også Flemming- og Jan-bøgerne og mine
søstres Puk-, Sussi- og Pernillebøger. Men på biblioteket kom
jeg aldrig. Det gjorde man bare
ikke i min familie. Kun en enkelt
gang lykkedes det en kammerat
at lokket mig med ind på skolens
bibliotek. Her lånte jeg to bøger
med spændende forsider. Men
da jeg kom hjem, viste det sig, at
bøgerne var skrevet på engelsk.
Det bekræftede min grundholdning: Biblioteker var ikke noget
for mig!

Drengene i den røde by
Det vrimlede med drenge i “Den
røde by” dengang i 50’erne, så
det var let at finde kammerater,
der delte ens interesser. Og interesseområderne var vidt forskellige. Vi delte os i grupper som
fodboldslænget,
fantasterne,
drøvtyggerne, væddeløberne,
løsgængerne og flipperne.
Fodboldslænget
De fleste af os drenge tilhørte
“fodboldslænget”. Vi morede os
herligt med den lille runde hele
året – uanset vind og vejr. Og vi
kunne kendes på knæene, der altid strålede i alle regnbuens farver. Det skyldtes dels sårene,
dels den overdrevne brug af jod.
De voksne podede, og podede,
vores knæ med det forhadte,
gulbrune fluidum: “voksenjod”.
Selv foretrak vi ellers den mildere, knaldrøde “børnejod”.
Men den gik bare ikke. De voksne holdt på “voksenjoden”, de
kunne jo se (og høre), at den virkede. Vi børn hang oppe under
loftet, når joden blev hældt i
sårene.
Også om vinteren, når der lå
højt med sne, mødtes vi og lodsede til den runde. Og selv om
de fleste af os spillede i omeg-

Kildebakkehusene. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.
Fotograf Jonals Co, 1949

Vangede
Køreskole
Gaskedler
Tagarbejde
– Skotrender
Alle former for
VVS-service
Mesterlodden 30 B
Tlf.: 45 93 19 49

Vi tilbyder mængderabat når
flere tilmelder sig sammen.
Gratis opfølgningstime
Se priser på vores hjemmeside
www.vangedekoreskole.dk

Frugtparken 26
2820 Gentofte
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nens fodboldklubber: B 1903,
KFUM, HIK, GVI etc., så spillede vi også derhjemme i Myrtoften og på markerne. Og vi kedede os aldrig. Og viceværten
var konstant på nakken af os.
Græsplænerne måtte ikke
betrædes, og vi bestilte ikke andet end at slide på dem. Og viceværten lå på lur og snuppede
vores bold, og han klagede til
vores forældre, og han truede os
med alverdens ulykker – men lige meget hjalp det. Den lille
runde spandt på de forbudte
plæner hver eneste dag. Og når
vores forældre kaldte os ind om
aftenen efter mørkets frembrud,
gemte vi os – for snart efter at
finde et nyt sted, hvor vi kunne
jonglere med vores kæreste legetøj. Og når vi til sidst blev
fundet, tog vi skideballen med
oprejst pande.
En tv-kikker
Men fodboldslænget rummede
en afviger. Han hed Gert. Og
han chokerede os en dag, hvor vi
som sædvanligt spillede fodbold
oppe på marken. Pludselig bekendtgjorde han, at han skulle
hjem og se fjernsyn! Vi var lige
ved at besvime. Dels havde vi
ikke noget tv, dels var det da helt
uhørt at prioritere på den mede.
Han var bare en “tante”, syntes
vi. Og så spillede vi i øvrigt videre.
Fantasterne
Men der var også drenge, der ikke drømte om at spille fodbold,
det gjaldt fx. “fantasterne”.
Blandt dem var “Jønke” absolut
nr. 1 – en vild krabat, der eksperimenterede med lidt af hvert.
Når han fx. byggede underjordiske huler oppe på marken, så var
vi andre med et stykke af vejen,
og han medbragte “våben”, så vi
kunne foretage raids i omegnen.

SOLGT

Vi sloges fx. tit med “Søborgbisserne” – de var hovedfjenden. Og Jønke var altid i spidsen. Vi andre kom i en lang hale
bagefter. Og han havde redskaber, så vi kunne ridse os i armene og blande blod. Han var den
store høvding – vi var hans
mænd! Men flertallet af os kørte
hurtigt træt i livet som fredløse –
dog ikke Jønke og hans hird. De
fortsatte muldvarpearbejdet ovre på markerne og havde efterhånden gange og huler overalt.
Skjult for alt og alle – især for de
voksne. Deres jægerliv blev mere og mere fantasifuldt – og farligt. Og en dag gik det helt galt:
Jønkes forældres hus og have
stod i lys lue. Og Jønke blev
forfærdeligt forbrændt på krop
og i ansigt. Han lå længe på hospitalet og var næsten ukendelig, da han endelig kom tilbage.
Men han var straks parat til nye,
dristige eventyr sammen med
vennerne. Når vi andre fes af
sted efter en fodbold, byggede
de videre på deres alternative
univers. Og sådan fortsatte de –
utrættelige og upåvirkelige.
Løsgængerne og flipperne
“Bjæffer” og “Spadder” var de
mest markante “løsgængere”.
De drev omkring og lavede
numre, og det var ikke småting,
de to fandt på. “Spadder” døde
ganske ung. Rygtet sagde, at han
havde fjernet et tungt dæksel fra
vejbanen et sted og havde tabt
det over sin hæl – og at han
døde, fordi han var “bløder”.
“Bjæffer” sloges jeg tit med.
Han var absolut min overmand jeg havde ikke en chance. Han
var stor og tung. Alligevel sloges vi ustandseligt – for sjov.
Faktisk var han en hyggelig fyr,
der blot var lidt længe om at finde sit ståsted.

ELLER

Frisør Koca

Få sat dit

Konfirmationshår
v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102
Tlf. 39 65 34 76
Man.-tor. 9.00-17.00
Fre. 9.00-18.00 · Lør. lukket

Din lokale

Sportsforretning
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lø
Vi har alt udstyr til
den aktive sportsfamilie
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.

Baunegårdsvej 5
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 11 14

GRATIS

Ring til områdets mest sælgende
ejendomsmægler, og bestil en gratis og
uforpligtigende salgsvurdering.
Jeres sikkerhed for en realistisk pris og et salg.

Vangede/Dyssegård
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Endnu en “løsgænger” døde
pludseligt. En dag ved morgensang meddelte skoleinspektøren
på Mosegårdsskolen, at “Guddi” var blevet fundet druknet.
Han havde “lånt” en båd ved
Lyngby Sø, og så var han sejlet
ud midt på søen og var kæntret.
Det var forfærdeligt – og helt
uforståeligt!
“Kragen” var en af kvarterets
få “flippere”. Han eksperimenterede med underlige stoffer og
fik en mærkelig, usund kulør.
De alternative miljøer inde i
Hovedstaden trak i ham – han
var bl.a. med til at starte “Huset
i Magstræde”. “Kragen” var en
flink fyr, men aparte. Hans mor
var en pæn, borgerlig lærerinde,
så vi forstod ikke helt, hvorfor
“Kragen” fløj så skævt. I virkeligheden fløj han måske højt og
flot – hvem ved?
Tilbageblik
Det gav grobund for konflikter,
at vi drenge i “Den Røde By”
var så forskellige, men det gav
også mulighed for at udvikle sociale kompetencer. Og selv om
rækkehusmiljøet var uharmonisk – og kontaktformen tit lige
på og hård, så var der også plads
til skæg og ballade og til at indgå
varige venskaber.
Og når jeg som voksen er løbet
på barndomsvenner fra Myrtoften, Moselukket og Mosegårdsvej, så har det altid
været forbundet med store smil
og gensynsglæde. Og på
forbløffende kort tid er “glemmebogen” blevet hevet frem –
og vi har bladret i den. Og selv
de groveste hændelser fra dengang i 50’erne er lynhurtigt blevet forvandlet til gode historier.
Sådan er det bare, og det er vel,
når alt kommer til alt, sportsligt
set ok!

39 40 80 90

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
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Apoteket informerer om medicin
Rigtig brug af medicin
Medicin kan have mange formål. Noget medicin kan gøre
dig rask. Andre typer medicin
kan forebygge, at du bliver syg
eller få dig til at leve bedre med
din sygdom.
Der findes mange forskellige
slags medicin, som skal bruges
på forskellige måder. Det er vigtigt, at du ved mest muligt om
medicinen så du bruger den rigtigt og får du mest muligt ud af
behandlingen.
På apoteket kan du få svar på
spørgsmål, som f.eks. Hvordan
virker medicinen? Hvornår og
hvordan skal jeg tage medicinen? Hvor længe skal jeg tage
medicinen? Kan jeg tage flere
slags medicin samtidig? Hvilke
bivirkninger kan der være ved
behandlingen? Må jeg drikke
alkohol eller køre bil, når jeg tager medicinen? Rådgivningen
om medicin er baseret på en solid viden om medicin, symptomer, sygdom og sundhed.
Apoteket skal udlevere den billigste medicin, når du køber medicin på recept, med mindre lægen har skrevet “ej substitution”, eller du selv ønsker et dyrere præparat. Vær opmærksom
på, at din medicin kan skifte
navn og udseende fra gang til
gang. Det aktive indholdsstof er
dog altid det samme. For at undgå forvekslinger er det en god
ide, at du altid tjekker, at navnet
på det aktive indholdsstof er det
samme, som det plejer at være.
Spørg evt. på apoteket, hvor på
pakningen du kan finde navnet
på indholdsstoffet.
Brug ikke andres medicin,
selvom du syntes, at du har de
samme symptomer. Dine symp-

tomer kan have en anden årsag,
og medicinen kan virke anderledes på dig. Apoteket kan hjælpe
med at vurdere dine symptomer, evt. anbefale dig noget
håndkøbsmedicin, give et godt
råd eller henvise dig til lægen.
Få styr på din medicin
Er det svært at holde styr på medicinen, er der også hjælp at
hente på apoteket.
Apoteket kan dosispakke din
medicin, hvor den pakkes i små
engangsposer til hvert indtagelsestidspunkt. Det er din læge,
som skal bestille dosispakning
af medicinen. Du har også mulighed for at købe forskellige
bokse, hvor du selv kan dosere
din medicin, enten til en dag eller til en hel uge.
På apoteket er det også muligt
at købe hjælpemidler til at tage
medicinen, f.eks. en tabletdeler,
et hjælpemiddel til at få tabletter ud af blisterpakninger og
forskellige greb til at åbne låg.
Medicinprofilen
Medicinprofilen er en elektronisk oversigt over den medicin,
du køber på recept på apoteket,
oplysninger om medicintilskud
og substitution. Den findes på
www.sundhed.dk. Adgang kræver en digital signatur / nemID.
Kun dig og de læger, der behandler dig, har direkte adgang
til din medicinprofil. Apoteket
kan også få adgang, hvis du giver samtykke hertil. Du kan selv
følge med i, hvem der har været
inde og se din medicinprofil.
Er der noget du er i tvivl om,
så spørg hellere en gang for
meget end en gang for lidt.
Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Lyt til dine børns smerter
Noget af det, der kan give kiropraktorerne Demant bekymrede
rynker i panden er, når de møder
børn – store som små – i konsultationen, som burde have været i
behandling for længe siden.
“Når et barn klager over smerter i led og muskler og måske
også har svært ved at lokalisere
smerterne, tror forældrene ofte,
at det bare er vokseværk. Men
når klagerne har stået på længe,
ser vi dem her på klinikken.
Heldigvis!”, understreger de.
Rigtigt mange af disse børn
har smerter og problemer i bevægeapparatet, som skyldes
låsninger og skævheder i leddene. “Vi kan næsten altid både
rådgive og hjælpe ved at korrigere led og muskler, så de kan
komme til at fungere på normal
vis. Og faktisk reagerer børn i
de fleste tilfælde meget hurtigt
på kiropraktisk behandling. Udover at vi får bugt med led- og
muskelsmerterne, kan behandlingen også have en positiv sidegevinst ved at hjælpe på f.eks.
hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær, – ligesom
hos voksne”, fortsætter de.
Skolebørnsundersøgelse
Den såkaldte Skolebørnsundersøgelse, der gennemføres hvert
4. år, viser, at hver femte skoleelev har ondt i ryggen ugentligt.
Og endnu flere har dagligt hovedpine. Og ifølge en helt ny
undersøgelse fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk
Biomekanik går mange børn
med disse symptomer i over et
år, før de kommer i behandling,
hvis de overhovedet kommer
det. I alt for mange tilfælde løses

smerterne med Panodil eller anden smertestillende medicin.
Undersøgelsen fremhæver, at
det er vigtigt, at kiropraktoren
kommer hurtigt i spil: Hvis barnet bare én gang har haft ondt i
lænden, er der en øget risiko for,
at de får lændesmerter senere i
livet. Det gælder uanset, hvilken alder barnet har, når rygproblemerne opstår. Derfor bør forældrene altid lytte til barnet eller teenageren, når det klager
over smerter.
Øvelser og træning
“Vi har hjulpet rigtig mange
børn og unge af med deres daglige smerter. Ofte skal den kiropraktiske behandling suppleres
med øvelser og træning for at få
korrigeret de områder, der gør
ondt”, fortæller Ellen og Michael Demant, der også kan berolige med, at den kiropraktiske
behandling af børn er meget
nænsom og ikke er forbundet
med mere ubehag end at gå til
lægen.
“Men når man ved, hvor stort
problemet er, så vi gerne mange
flere børn i klinikken. Det er ofte relativt få behandlinger, der
skal til for at rette op på problemerne tidligt, i stedet for at lade
det udvikle sig til større problemer senere i livet.”

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

- spørg bare os

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77
2820 Gentofte
39 65 46 00
Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg
Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
Læs mere på www.kiropraktik.net
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Butikkernes åbningstider – februar 2011
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

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

DanBolig
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

Netto
mandag-fredag
9.00-20.00
lørdag
8.00-18.00
1. og sidste sønd. i mnd. 10.00-17.00

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

Danni Sko
mandag-torsdag
fredag
lørdag

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

Danseskolen, EKA Dans

Tlf. 39 65 31 07

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

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

Frisør Konrad
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

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

Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 17 20
lukket
14.00-16.00
10.00-13.00

Murer & VVS Kjeld Hansen
Tlf. 39 65 39 65
mandag-torsdag
11.00-17.00
fredag
11.00-16.00

NM Autoservice
mandag-fredag

Tlf. 39 65 79 80
8.00-16.00

Nymose Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
mandag-fredag
12.00-17.00
onsdag tillige
17.00-19.00
lørdag
10.00-12.00
Konsultation efter aftale
Ny Zi Yang Restaurant
Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag
14.00-23.00
Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 34 00
9.30-18.00
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
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

Thomsens Cykler
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 31 11 12 41
10.00-18.00
lukket

Tyden
IKEA
mandag-fredag
lørdag
udvalgte søndage

Tlf. 70 15 09 09
10.00-21.00
9.00-18.00
10.00-17.00

Tlf. 39 68 26 34

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

frisør

KONRAD

Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk
Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen
Adolphsvej 25
Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling
Massage

Tlf.tid hver dag
kl. 8.30-13.30

Tlf. 39 77 44 39

Dan Turèll Plads
Vangedevej 2

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

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

Tlf. 26 70 52 04

Matas
mandag-fredag
lørdag

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

Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søndag og helligdage

Tlf. 39 90 25 25
10.00-21.00
12.00-21.00
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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

Tlf. 39 65 70 76
Vangede Pizza & Grill
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.

