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Kaotisk sommer
Vi bliver alle sat på prøve, når vi
skal ned i Bygaden – især, hvis vi
tager vores bil med.
Hvis vi skal se det fra den positive side, kunne man sige at:
Vi får mere motion, når vi skal
gå længere, fordi mange af parkeringpladserne mangler under
byfornyelsen.
Vi får trænet vores balance-evne, når vi skal gå på vippende
træplader lagt over huller, gravet
foran butikkernes indgang.
Vi får øvelse i at agere smilende
og hensynsfuldt. Og kan klappe
os selv på skulderen, når vi på
trods af kaos kan smile til vores
medborgere. Da forholdene er de
samme for alle, er der god grund
til at udvise hjælpsomhed over
for dem, der kan have svært ved
at komme igennem byggerodet.
Det kan især være svært for dem,
der er afhængige af rollator eller
kørestol, samt for dem med barnevogn.
Selvom det er svært at finde
plads til bilen lige ud for butikkerne, så er der stadig gode parkeringsmuligheder på bl.a. parkeringspladsen på Vangedevej,
og med hjælp fra en indkøbsvogn
kan man nemt få klaret store indkøb i Vangede.
Mindre indkøb kan klares ved
at finde cyklen frem, og så er der
ingen parkeringsproblemer –
igen mere motion.
Men det bedste af det hele er, at
når alle vore trængsler er slut til
efteråret, har vi kommunens flotteste bygade.

Vangede viser hensyn

Sankt Hans
i Nymosen
23. juni
Fest og
Kulturdage
se side 5

Hvornår er det færdigt
Vi forventer, at både Dan Turèll
Plads og skulptur samt hele bygaden kan indvies den 15. oktober, men allerede i midten af
september vil det værste byggerod være overstået.
Vi er også blevet lovet, at der vil
være ryddet så vi kan holde Vangede Festival den 10. september.
Fra kommunens medarbejder
har vi fået oplyst, at arbejdet
følger den overordnede tidsplan,
så fornyelsen af Vangede Bygade
skrider planmæssigt frem. Arbejderne på den nordvestlige del
(den side hvor Thomsen cykler
ligger) forventes at være færdig
sidst i juni.
Alle ønskes en
hensynsfuld sommer
Allan og Susanne

Vangedes Venner

kom og
vær med

31. maj
Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Fest- og Kulturdage
Købmanden takker af
Firebros • Telefon til Vangede
og meget mere

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
AU-Kommunikation
Journalist:
Trine Sofie Kjeldahl
Historisk medarbejder Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent
Allan Andersen
Redaktør
Allan Andersen
Deadlinie til efterårets avis er den 4. august 2011
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør
Sankt Hans aften i Nymosen

Midtpunkt bliver der afholdt
loppemarked på Stolpehøj lørdag den 4. juni kl. 10-14. Der vil
være alt fra gryder til bøger og
legetøj – næsten alt, hvad hjertet
kan begære.
Der vil også blive serveret kaffe og kage.
Kosmetolog

Torsdag den 23. juni:
Kl. 20-21: Musik ved Mikala
Bosetti Band spiller egne sange
og kompositioner og fortolkninger af kendt musik. Mikala Bosetti sang, Esben Højlund klaver, Søren Haakonson trommer.
Kl. 21: Bålet tændes. Båltale:
forfatteren Rushy Rachid.
Medbring selv kaffe/te m.m.
Arrangeret for alle fra hele
Vangede af Netværksgruppen
og Vangede Kirke.
Loppemarked på Stolpehøj

I samarbejde med Gentofte
Ejendomsselskab og Vangede

Tine Carstensen er i fuld gang
med at indrette klinik i kælderlokalet hos frisør Totten, og hun
forventer at åbne den 15. juni.
Tine vil holde åbent efter aftale.
Ring 29 35 68 78 for bookning
af tider til behandlinger.
Tine udfører alle former for
kosmetologbehandlinger,
og
har specialiseret sig i Eyelash
extensions (single lashes), hvor
hver enkelt kunstige vippe
påføres på ens egen, så man får
et meget naturligt look, og ikke
behøver at bruge mascara.
Klinikken
tilbyder
også
Spraytan, hvor en selvbruner
bliver sprayet på kroppen.
Sprayen er et naturprodukt uden

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.

parabener, og man kan gå i bad
efter to timer. Den endelige
farve ses efter 12 timer, og
holder i op til 5-10 dage.
Motion
Så skal der løbes. Du har sikkert tænkt på det længe, det er
bare ikke sådan lige at komme
igang. Nu tilbyder sporstforretningen Atika på Baunegårdsvej
gratis løbetrænning hver onsdag kl. 17:30. Du møder blot op
iført løbesko og passende påklædning. Atika stiller to-tre
medarbejdere, som har stor
kendskab til netop løb, til rådighed. Så snart vi har lukket butikken, starter vi på turen rundt
om Gentofte Sø, ca 3,2 km.
Hvis du er til mere kan turen løbes flere gange ellers vi finder
alternative ruter, som passer til
dit temperament. Vi deler os op
i hold, så der er gode muligheder både nye løbere og de mere
erfarende.
Hundetræning hos købmanden
I den gamle købmandsbutik på
Snogegårdsvej flytter Julie Stephensen ind med sine hunde og
resten af sin familie. Julie er
hundeadfærdsspecialist. Du kan
læse mere om adfærdskonsultation og undervisning på
www.dogsense.dk
Verdensmesterskab i Vangede
Den 26.-27. marts 2011 blev der
afholdt Verdensmesterskab i
Zhezz.
Hvis man fornemmer at skak
er udviklende, så kan man nu
godt forestille sig, at Zhezz er
guf for den menneskelige hjerne!

På billedet er den 7 årige Christian Grevad. Han er helt i top
med sit store engagement og viser her i fin stil, det store overblik i en ny verden uden grænser. Han er nu ubestridt Verdensmester i Zhezz for 4 spillere i kategorien 8 år og nedefter.
Er der en synlig begrænsningen for den menneskelige race,
bliver den meget hurtig klar når
vi spiller Zhezz, men åbenbart
har Christian intet forstået!
Han ved da godt at Zhezz er
3D-skak, men han spiller
Zhezz, som om han selv havde
opfundet spillet. Jo! Der er spået ham en unik fremtid på
Zhezzbrættet!
Zhezz er opfundet af Kennet
Jørgensen som efter mange års
arbejde tog patent på spillet i
2006 og sidste år blev der oprettet den første Zhezz klub på
Bakkegårdsskolen. Der spilles
skak på en helt ny måde, hvor
også dialog undervejs i selve
spillet er et våben, men også en
læreprocess. – Der er noget om
snakken, vi snakker under skakken.
Alle kan være med, ung som
gammel, dog vil det være bedst
egnet for 2. klasse og opefter.
Se mere om klubben på
hjemmesiden: www.zhezz.dk

Antikvariat
• Bedre brugte bøger
• Med et smil finder
vi Deres bog
• Køb · Salg · Vurdering
Åbningstider:
Man-Fre 9-12 og 15-18
Lør 10-14

4. juni kl. 10-14
Gentofte Ejendomsselskab
og Vangede Midtpunkt
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Vangedevej 129
2820 Gentofte
Tlf.: 39 62 05 15
www.antikvarisk.dk

Et sjovere Vangede
Startskuddet til:

Vi har et stort sammenhold i
Vangede. Men det kan blive
bedre, og alle Vangedes
aktiviteter kan blive mere
synlige.
Med en fælles indsats, hvor
alle får mulighed for at være
med til at skabe et endnu
bedre Vangede, ja så er det
oplagt at vi står sammen i en
ny forening – derfor
Vangedes Venner.

Stiftende generalforsamling
GVIs klubhus, Mosebuen 28B

31. maj
kl. 19.30

Der vil være mulighed for at købe
øl og sodavand i GVIs Sportscafé

Vedtægter ligger til
gennemlæsning på biblioteket
og på www.vangedesvenner.dk

Sundhed for Seniorer
Det hele menneske
• Information og formidling af viden om
sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter
• Motion og fysiske aktiviteter
• Sociale og netværksskabende
aktiviteter
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THOMSENS CYKLER

Fødselsdagssalg
I hele juni måned sælger
vi ud af varer
Dag til da
g
levering
fra vores lager
af nye cykler og tilbehør
Alle former for cykelservice
Salg af nye samt lettere brugte cykler
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Sundhed for Seniorer
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
Tlf. 88 20 51 78

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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Vangede Kro
Charlotte Holm har været sine gamle billeder igennem og
fandt et, der er taget fra Nymosen og op mod Vangede Kro
på Mosegårdsvej 12-14. Billedet er taget fra plænen, hvor
man ser en gruppe børn, hvor de fleste er Charlottes familie.
Helt til venstre er det Flemming Holm, Charlottes onkel og
pigen, der holder styret på klapvognen er Kirsten Holm,
Charlottes mor. I klapvognen sidder Palle, og Charlottes
moster Lone Holm bakser med at få Palle til at sidde ordentligt. Charlottes familie boede på Stolpehøj og hendes morfar, Villy Holm, var i en periode tjener på Vangede Kro. Villy var også tjener på Rødby færgen og var derfor tit væk i
flere dage, så blev børnene passet af naboen – jo der var også sammenhold på Stolpehøj dengang.

Jeg mødte Charlotte hos Sweetie,
og mens vi kiggede på billedet var
Jytte Hansen (86 år) kommet ind
hos Sweetie, og da hun hørte vi talte om Vangede Kro fortalte hun, at
der engang havde ligget et ishus
ved siden af kroen. Det troede vi
ikke helt på, men da vi fik gransket
billedet fra 1953, kunne vi se ishuset; og så kom der ellers gang i Jytte Hansen; det er utroligt, hvad hun
kan berette, så jeg håber vi snart
kan lave en artikel med hendes beretning.
/AA

NM
Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader
Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80
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Og nu, kære læser,
opfordres du til at
gå i dine gemmer og
finde billeder frem
fra Vangede og
komme forbi Vangede Avis med dem.
Husk at billederne
er vores mulighed
for at få et kig ind i
en svunden tid.

Jørgen Ram Pedersen, tidligere bibliotekar i Vangede er død, 67 år
Vangedes højt elskede og respekterede
bibliotekar var aktiv til det sidste. Han
var bl.a. i fuld gang med forberedelser
til at deltage i efterårets udgave af cykelløbet Paris-Brest-Paris – et løb han
havde fuldført et par gange tidligere.
Det kom som et chok for alle, der en dag
først i april fik den besked, at Jørgen var
fundet død i sin seng.
Jørgen gik på pension 1.maj 2010 og
nåede således kun et enkelt år, hvor han
fuldt og helt kunne hellige sig sin familie og venner og kunne dyrke sine mange interesser.
Jørgens afskedsreception på biblioteket var – helt i hans ånd – et åbent arrangement, hvor han blev hyldet som
“Vangedes bibliotekar” af både kollegaer, familie og ikke mindst af alle
de Vangedeborgere og brugere af biblioteket, som han elskede – og det
var så sandelig gengældt.
Jørgen blev ansat på Vangede Bibliotek sidst i 1977. Jørgens arbejde
var alle årene præget af høj faglighed og en eminent evne til at formidle
den gode bog og af at han tog alle brugere 100 % alvorligt.
Jørgen startede sit virke i Vangede som børnebibliotekar. Mange af de
børn, Jørgen servicerede i sit børnebibliotek i 80’erne kom senere tilbage som voksne, med deres egne børn. De var så glade for at se Jørgen
igen, de fortalte om, hvordan Jørgen havde motiveret deres læselyst med
sin altid engagerede og kærlige betjening.
De sidste fem år i Jørgens arbejdsliv helligede han sig formidling over
for voksne brugere og selvfølgelig med lige så stort engagement. Jørgen
var også med til i 2003 at oprette bibliotekets Turèll-samling.
Jørgen var en bibliotekar med et kald: Han tog ansvar for sit virke og
gjorde det med nærvær og kærlighed.
Vi savner Jørgen!
Æret være Jørgens minde
Peter Strøm

Vangede Avis på facebook
Henrik kan i debatten om Viggos ishus huske en lille anekdote:
Stefansens busser havde på et tidspunkt en temmelig overvægtig chauffør
der hed Mogens. Hvergang han stoppede ved stoppestedet uanset om det
var på vej mod Emdrup eller Klampenborg, købte han ALTID en lille
Valencia sodavand og en liter Valencia, så måtte buskunderne
vente pænt så længe.

På facebook kan du også deltage i debatten og
fortælle dine historier fra Vangede

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg
Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39

email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk

Læs mere på www.kiropraktik.net
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Fest og Kulturdage i Vangede
“Den arabiske rejse”
Netværkshuset, Ericavej 149
Jørgen Bæk Simonsen, professor i arabisk
på Institut for Tværkulturelle og Regionale
Studier på Københavns Universitet,
fortæller om baggrunden for “Den arabiske
rejse”, hvor Carsten Niebuhr som den
eneste vendte hjem i live.

Torsdag den
16. juni
kl. 19.30
Gratis adgang:
Adgangskort
bestilles tlf. 39
65 05 75 eller
afhentes i
Netværkshuset
man.-tors.
14-18.

Netværkshusets café
serverer arabisk mad med et glas vin eller
vand.
Arr. Netværkshuset · Se mere på
www.netvaerkshuset.dk

Dan Turèll – Poesi & Jazz

Lørdag den
Vangede Kirke, Vangede Bygade 135 18. juni 2011
kl. 16
Kgl. skuespiller Henning Jensen og
en række fremragende jazzmusikere Entré: 50 kr.
ved indgangen
hylder Dan Turèll i ord og musik.
Koncerten vil mindes Dan Turèll med
oplæsning af et udvalg af hans jazzdigte om Charlie
Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, John
Coltrane o.a. – og tilsvarende fremført jazzmusik af
de nævnte komponister.

Arr. Vangede bibliotek og Vangede Kirke

Sang (syng med) og spil
Aulaen på Nymosehave

Mosegårdstræf
På plænen ved Fortet og den gamle
Mosegårdsskole – nu Nymose Have

Lørdag den
18. juni 2011
kl. 12

Gratis
Der er Mosegårdstræf for gamle elever og
lærere . Sig det videre til dine venner, børn,
naboer eller andre, du kan komme i tanke om, der har haft
tilknytning til Mosegårdsskolen. Det er ganske uformelt,
man møder bare op – måske med en sodavand, en øl eller en
hel madkurv til eget forbrug – find dine venner f.eks. på
Facebook og sæt dem stævne!
Initiativtager: Helle Hamann Mortensen

Vi skal have nogle hyggelige
timer, hvor Dirigent Nikolaj
Andersen underholdermed sang
(syng med) og spil.
Der serveres
kaffe og kage, øl
Søndag
og vand kan
den 19/6
købes.
kl. 14-15.30 Gratis adgang
Arr. IdéHuset

se mere på www.vangede.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Behandling og genoptræning
af muskler, led og ryg.
• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.
Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49

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

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”
Nummer 67 · maj 2011
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Købmanden i Vangede takker af efter 34 år
Interview med Per Allan Anderson, 30. april 2011, af Trine Sofie Kjeldahl
Fornyeligt valgte købmand Per fra fortiden iført blå kittel. Det nok kun fordi, at han selv er en
Andersson at lukke sin køb- får mig til at trække på smile- beskeden natur.
mandsbutik på Snogegårdsvej båndet. Det understreger på en
Vi får under mange tilskueres
nr. 15 efter 34 år. Jeg nåede at sjov måde, at her har vi en rigtig øjne aftalt et møde kl. 12 dagen
besøge ham på afskedsdagen og købmand – måske af den gamle efter. Tidspunktet passer ham
fik senere et interview med den skole, med købmandsmanerer godt, for han skal alligevel gå
høflige og venlige købmand. og god sans for orden både på og rydde det sidste op og levere
Flag var hængt op uden for bu- hylderne og i regnskaberne. tomme flasker og emballage retikken og mange af hans kunder Men snart erfarer jeg, at Per An- tur.
var mødt op for at sige pænt far- dersson er mere end det. Et
Jeg maser mig igen ud blandt
vel til Per Andersson, som har varmt og åbent menneske, som undrende blikke med øldåser i
været deres lokale købmand godt vil gå på kompromis med hånden, som kækt spørger, om
gennem 34 år. Han har også for- indtjeningen så længe, at han jeg kommer fra avisen.
“Jeps, Vangede Avis”, får jeg
mået at bygge broer mellem folk har en funktion i lokalsamfunog være der for dem, som træng- det. Han har en købmands snus- pippet og tænker, at det nok kan
fornuft samt en fin udviklet lyde lidt, som om verdenspreste til det.
“Jeg har lagt øre til meget,” sans for mennesker og deres ak- sen havde lagt vejen forbi, for at
fortæller Per mig senere i et in- tuelle livssituation, hvilket har få et glimt af den sidste købterview, “men det er jo mine gjort ham til en slags selvbestal- mand i Vangede ja – måske hele
Danmark.
kunder, så derfor har jeg altid tet socialarbejder.
“Hvad skulle det være”, siger
tid til at snakke med dem”...
På lukkedagen, den 29. april han venligt fra sin position bag
får jeg mast mig gennem men- disken “Et foto af købmanden i
neskemængden og frem til di- dagens anledning” får jeg fremsken med mit kamera, hvor en stammet. “Ja, så gerne”!
Per bliver genert og tilføjer, at
gl. købmandsvægt står og kalder fortidens minder frem. Pers han ikke vil fotograferes tomkøbmandsbutik minder mest af hændet. Han går letbenet ned i
alt om en købmandshandel på kælderen og kommer tilbage
min mormors tid, med hånd- med en bakke æg. Et symbol?
skrevne papskilte i selvlysende Konen med æggene? Man skal
farver, slagtilbud på vaskepul- jo ikke forvente for meget og
det er nok den ideologi, som har
ver og gode rabatter på kaffe.
Nu er der ikke meget tilbage holdt liv i motivationen til at
på hylderne. Kun et par tuber være købmand i Vangede.
Jeg skyder hurtigt et par billeder
tandpasta ligger og griner til de
få flåede tomater, som på helt li- af ham med æggebakken og
ge rækker præsenterer sig, som spørger om vi ikke kan lave en afsoldater i geled. En dåse makrel tale om et interview en anden dag.
Der må nemlig være nogle
i tomat er også ladt tilbage, og
jeg overvejer et øjeblik at købe spændende historier fra denne
den med hjem til de evigt sultne særegne købmand, som trods
hård konkurrence fra Netto og
unger.
Købmanden dukker frem fra andre Købmænd i nærområdet
kældertrappen, som et spøgelse har formået at overleve, men

Under træet i baghaven
Vi mødtes til den aftalte tid dagen efter ud foran hans hus.
Per spørger, hvad jeg vil drikke
og jeg tænker “Herligt en købmand har vel altid nogle kolde på
lager” og takker ja til en sodavand. Han viser mig ud i en smuk
og frodig baghave, som ligesom
huset fremstår pænt og vedligeholdt. Han fortæller, at han altid
plejer at sidde under dette træ og
drikke én fyraftensbajer. Vi sætter os på to af havestolene under
det skyggefulde træ, med vores
kolde dåsecolaer, mens fuglene
lystigt synger i baggrunden. Jeg
glæder mig oprigtigt til at høre
lidt om købmandens historie.
Han har gennem årene ikke på-

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

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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kaldt sig den store opmærksomhed i bybilledet, men som en
tapper købmand, har han passet
sin egen butik.
Huset
Vi indleder samtalen med at tale
lidt om huset, som tager sig forbløffende godt ud fra vores vinkel i baghaven, bygget i gule
mursten og med en stor terrasse.
Per, som afslører, at han er lidt af
en handymand, har selv vedligeholdt i huset gennem årene.
Fugleelsker
“Jeg elsker jo fugle”, indleder
han overraskende interviewet,
“og oppe hvor jeg bor ved Esrum sø, er der heldigvis masser
af dem. Jeg bor jo tæt på Nordsjællands fuglepark.”
“Hvordan startede det?” spørger jeg.
“Jeg blev sådan set kastet ind i
købmandsgerningen, men min
drøm som ung var egentligt at
blive fuglehandler,” fortæller
Per med et skulderløft. “Men
skæbnen ville jo noget andet.
Jeg har altid haft fugle, bl.a. kakaduer, parakitter, vagtler, høns
og duer. Men jeg har også akvarier med diskosfisk og udendørsbassinet med guldfisk.”
Barndom i Brønshøj
“Jeg blev født i Brønshøj på
Fuglsang Allé nr. 114.
Min far var også købmandsuddannet, mens min mor var hjemmegående og passede os 3 børn.
Jeg var den ældste og havde både
en lillesøster og lillebror.
Allerede i 1947 havde mine
forældre købt en stor købmandsforretning i Brønshøj,
som indeholdt: en vinafdeling,
en kolonialafdeling, grøntafdeling og en slagterafdeling, og
udlejning til en bager. Det var
en stor forretning med en kommis og min mor hjalp også til.

Vi børn var endnu for små til at
hjælpe med i butikken.
Naboen til mine forældres
købmandsforretningen havde
udlejning af vaskemaskiner og
de havde en åben folkevogn,
som de kørte maskinerne rundt
med og folk kunne leje vaskemaskinen for ét døgn.
På udkik efter en
købmandsforretning
“I slutningen af 1965 var mine
forældre på udkik efter en købmandsforretning med hus til. 1.
marts 1966 flyttede vi så til Vangede til denne købmandsforretning her.”
Kolonialforretningens
historie på Snogegårdsvej
“Det hele startede vist omkring
1932, hvor der var en købmands
forretning her, men omkring
1950 var der en Købmand Johansen. De havde en kommis,
som besøgte mig for 2 år siden
for øvrigt og han havde 2 fotos
med fra forretningen i 1950.
Han fortalte mig, at købmanden
desværre døde af kræft, da han
var omkring 50 år gammel,
mens konen og datteren prøvede
at føre forretningen videre. Fra
omkring 1958 var der købmand
Møller og han var der frem til
1966, men han mente ikke, at
han kunne klare kældertrappen,
for han havde slidgigt i benet.
Romantisk skoletid
“Vi tre børn gik i skole på Bellahøj Skole. Brønshøj Skole var
ikke god nok set med mine forældres øjne. Vi børn gik dagligt
gennem Degnemosen – 7 km vej
i alt.
Om vinteren var der is på degnemosen. Vi brugte vores skoletasker til at kurre ned ad bakkerne, og nogle gange tog det derfor
lang tid, før end vi var hjemme.
Det var en dejlig skoletid med

blandede klasser, og der var især
nogle søde piger. Jeg kan huske
én som hed Kylle, som jeg havde
et godt øje til, men mere kom der
ikke ud af det. Derimod kan jeg
huske, at en af mine kammerater
Villy og jeg sloges om en pige,
men hvem der vandt kampen,
har jeg glemt.”
I Købmandslære hos min far
“Da jeg var færdig med skolen,
kom jeg i lære hos min far, kørte
bud og gik samtidig på Købmandsskolen inde på Nørre
Vold i flere år.”
Da jeg afbryder Per og spørger, hvad man laver der, griner
han og siger, “man lærer at kende forskel på kanel og kardemomme og så selvfølgelig at lave bogføring. Varekundskab
kunne være at vide, at kanel er
barken fra et træ og kardemomme er en rod og i den dur. Også
at kunne kende forskel på forskellige øl, vide hvor de kommer fra, og lidt om hvordan de
bliver produceret.”
“Efter læringstiden hos min
far, kom jeg ud i forskellige supermarkeder fx ‘Carlsro’ i Rødovre. Der kom Peter Belli med
sit lange hår og jeg kunne huske, at jeg synes, at han så forfærdelig ud. Sådan kunne man
dog ikke være”, smiler Per. “Senere var jeg hos Købmand Klitman på Jernbane Allé. Han sled
sig også op.”
Huset på Snogegårdsvej
og familieliv
“Da vi flyttede til Vangede 1.
marts 1966, fik vi søskende
hvert et værelse øverst i huset på
Snogegårdsvej. Mine søskende
flyttede forholdsvis hurtigt
hjemmefra, mens jeg blev boende, og da jeg havde mødt min
kone, flyttede hun også ind oven
på. Min mor kunne ikke i læng-

den rigtig klare, at vores to piger
larmede ovenpå, så det gik ikke
at bo to generationer sammen.
I 1987 flyttede vi op til Esrum
Sø, hvor vi fandt en byggegrund
til 150.000 kr. Huset kostede
dengang 585.000kr. og det var
ikke ret mange penge. Da havde
vi boet sammen i mine forældres hus i 14 år.”
Mine søskende
“Min søster er udlært indenfor
forsikringsbranchen, men har
også været hjemmegående.
Hendes mand blev købmand,
men ville egentlig ikke være det.
Han var uddannet på Niels
Brock. Desværre døde hans far
pludseligt – han havde syv købmandsforretninger spredt over
Søborg og København, med
bl.a. en vinforretning på Søborg
Hovedgade: ‘Søborg Vin’ og
min svoger kom altså ind i det på
den måde.
Min bror blev uddannet elektriker og arbejdede på flyvestation Værløse med fly og radarer,
og han fik ligesom mange af sine kolleger kræft og døde tidligt, 3. marts 2010.”
Navnet Andersson
“Min farmor og farfar var svenskere, men under 1. verdenskrig
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var der ikke noget arbejde i Sverige, og derfor kom de til Danmark. Min farfar arbejdede som
buntmager på Strøget, mens de
selv boede i Husum. Min far fik
sin uddannelse hos C.V. Obel,
cigarfabrikant. Han blev senere
købmand. Jeg kan huske, at han
under krigen gemte frihedskæmpernes våben i koksbunkerne, men han var ikke selv frihedskæmper. Men det var en alvorlig ting, og han ville være
blevet skudt, hvis det blev opdaget.”
Købmandsegenskaber
Hvad kræver det egentligt at være købmand, spørger jeg Per. “At
man skal ha’ en god psyke.”
Hvordan? “Jo, hvis fx omsætningen én dag er helt i bund,
skal man stadig tro på det.”
Hvad med kunderne spørger
jeg: “De er som regel søde og
flinke – men der har været enkelte undtagelser.”
Kunden har altid ret ...
Jeg kan ikke lade være med at
spørge Per, om kunden altid har
ret.
“Det får de altid” kommer det
prompte fra Per. “Der er ingen
slinger i valsen. Kommer kunden med en vare, der ikke er i

Comet
Rens

Åbningstider

Miljøgodkendt
renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

Henter og bringer gerne
Vask og rul

10 skjorter
vasket og strøget kr.

orden, får de en ny. Ellers mister
du jo kunden. Det er jo kunderne, som vi lever af, og med mindre, at det er åbenlyst urimeligt,
så har kunden altid ret”, fortæller han, som var det den største
naturlighed i verden.
Jeg når akkurat at sende et par
vrede tanker til nogle af de ekspedienter, som jeg i tidens løb
har diskuteret bagateller med i
en forretningssituation. De burde tage ved lære af Pers gode
købmandsskik, som han også
gennem årene har høstet stor ros
for hos kunderne.
“Men min gode vilje overfor
kunden har også kostet mig
dyrt”, tilføjer Per. “Når jeg fx
har givet på klods og det herefter har været umuligt at inddrive
pengene igen. Det har jeg mistet
rigtig meget på. Jeg regnede på
det for nogle år siden og jeg tror,
at det har kostet mig et par hundrede tusinde kroner. Man gi’r
kredit for at sælge nogle varer
og håber så, at kunderne er ærlige, men det er de ikke alle sammen.”
Købmanden kaster med æbler
“Jeg kunne fortælle hundredvis
af historier, men her får du lige
én:
Jeg havde en kunde i Nymosen. Hun boede sammen med
sin fyr. Vi havde en aftale om, at
de skulle have bragt en kasse øl,
som skulle sættes på dørmåtten
og cigaretter, som skulle smides
ind ad brevsprækken. Jeg fik
mine penge og det fortsatte sådan i lang tid.
Pludselig en dag fik jeg ingen
penge mere. Det ville jeg ikke
finde mig i, så jeg prøvede at
ringe hende op, men ingen besvarede opkaldet.
Om fredagen, hvor jeg havde
bedst tid, tog jeg nogle belle-

200,-
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de-boskoop æbler fra træet i
min baghave, fyldte lommerne
og gik ned til hende. Jeg begyndte at kaste æblerne op på
hendes vindue og en dame overfor åbnede vinduet og råbte:
‘Hvad laver De købmand?’ Jeg
snerrede, at kunden ikke ville
betale sin regning.
‘Det er da også for galt’, råbte
damen tilbage.
En fredag, da jeg kom derned,
så jeg kunden gemme sig bag
gardinet. Pludselig kom hun farende ud, og vi var næsten kommet i håndgemæng og stod og
svajede fra side til side, mens vi
holdt fast i hinandens arme.
Det endte med, at vi indgik et
forlig, og hver uge kom hendes
fyr med en kuvert til mig, men
han turde ikke gå ind i butikken.
Da hun blev gældfri, kom hun
selv op i butikken, og vi blev senere de fineste venner.”
Svær opstart af
kolonialforretning
“I sommeren 1976 ville min far
sælge ejendommen med forretning, da omsætningen var for
lille. Jeg gik og lurede lidt på,
om jeg skulle overtage den og
besluttede mig til sidst for at
prøve for en tid.
Jeg startede så 1. marts 1977.
Det var meget svært i begyndelsen – jeg havde ikke en krone.
Derfor gik jeg ned til Vangede
Bank og spurgte, om jeg kunne
låne nogle penge til en kassekredit. Bankmanden grinede af
mig og sagde, at det ikke kunne
lade sig gøre. I disse tider kunne
man slet ikke drive en købmandsforretning. Så desværre,
jeg kunne ikke låne. Min far
skyldte også penge i banken.
Jeg gik så ned til Bikuben på
Vangedevej, der hvor ‘kineseren’ ligger nu og spurgte bank-

bestyreren, om jeg ikke kunne
låne 70.000 kr. Det var i orden,
hvis min far ville kautionere for
lånet – og det ville han.
Herefter betalte jeg min far
35.000 for varelageret og købte
også en Lada til 35.000 så at jeg
også havde noget at køre i.
Med økonomisk hjælp fra
konen
“I begyndelsen kørte jeg ud til
Metro og købte varerne – og senere hos Dagrofa Engros. Jeg
bragte selv varerne ud. Grunden
til, at det overhovedet kunne løbe
rundt var, at min kone havde et
godt job indenfor TDC, – så det
var hende der tjente pengene”,
fortæller Per ganske afslappet.
“Det var så grelt, at de ringede til
mig fra Kommunen og spurgte,
om det virkelig kunne være rigtigt, at jeg tjente så lidt. Jeg fortalte, at det gjorde jeg altså lige i øjeblikket, men det kunne være at det
ændrede sig i fremtiden.”
De mange købmænd i Vangede
“I 1969 var der 14 købmænd, ismejerier og kiosker inklusiv.
Købmand Volmer Olsen på
Snogegårdsvej 36, havde leverancerne til Vangede Huse, og
det var en god leverance. Han
kom på min åbningsdag af forretningen i 1976 og sagde, at
hvis jeg manglede nogle varer i
Metro, kunne han tage dem med
og omvendt, og snart fik vi et
godt samarbejde i gang. Han var
flink nok. Men hans kone var
vist en skrap én for alle hans bude løb skrigende bort, når hun
var der, men hun var flink nok
ved mig”, ler Per. “Hun pralede
med at de havde en million i
omsætning om året og der stod
jeg med mine 200.000 kr. Men
jeg fik da nogle af budene.
Historien gik, at konen pludselig døde. Da hun skulle bisæt-
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tes, lå hun i kisten ude i Volmers
købmandsgarage. Volmer lukkede så sin forretning kl. 11 den
dag, men da bisættelsen var
overstået, åbnede han forretningen igen kl. 14”, fortæller Per
humoristisk. “Jeg tror ikke, at
det var den helt store kærlighed,
men Volmer levede og åndende
for sin købmandsforretning.
Købmand Tage i Stolpehøj
overtog senere Volmers forretning og havde således to købmandsforretninger.
Volmer
hjalp så til. Volmer havde for
vane at spørge kunderne, om de
ikke også ville have et franskbrød med, og det blev kunderne
irriterede over, for de ville ikke
ha’ et franskbrød. Så derfor
handlede nogle af dem hos mig.
Jeg opkøbte også hans restlager
af varerne og han sagde, at jeg
ville gøre en god forretning,
men da jeg kom hjem, fandt jeg
ud af, at jeg havde givet normal
pris for varerne, så han var en
rigtig købmand”, griner Per.
Til sidst var der kun en købmand – i huset til højre for Netto
(er nu ombygget til to lejligheder) – han holdt i øvrigt længe
ud, og Købmand Nielsen ved
Nymosen, indtil at jeg for ca. 10
år siden var den eneste tilbage.
Jeg fik så deres kunder, da de
holdt op.
Damerne fra Vangede Huse
“I 1986 kom to damer fra Vangede Huse med en tung trækvogn med varer i nede fra Irma.
Jeg var i gang med at pudse vinduer. Jeg siger til dem, at jeg
bringer varer ud, og at det ikke
kostede noget. Jeg skulle så udfærdige en prisliste på de varer,
som de ønskede. Den accepterede de heldigvis, men der var så

heller ikke noget med at hæve
priserne senere på året.
I årevis fik de derfor varerne
til samme pris. Det betød alligevel en langt bedre omsætning
for mig. Man kan sige at en tilfældighed gjorde, at jeg fik leverancerne fra Vangede Huse,
som Volmer ellers havde haft.
Der var flere supermarkeder i
Vangede bl.a. Vime og Hami fra
1969, som var en kæmpe konkurrent. På Snogegården boede
20 familier og de var kunder hos
mig, hvor de fik kredit, men
pludselig blev det nedlagt og så
forsvandt der 20 kunder.
Så kom TC marked, som gik
konkurs i 1992 og dem fik Vangede Huse mælk fra. Så pludselig havde jeg 14 afdelinger i
Vangede Huse, hvor jeg leverede mælk til og der kom gang i
omsætningen.”
Budene
“Budene fik 7,5 kr. pr. sted samt
drikkepenge fra kunderne. Jeg
husker ikke, at de nogensinde
fik lønforhøjelse”, ler Per. “Jeg
har haft forskellige bude i tidens
løb, nogle mere ærlige end andre. Bl.a. var der én der stjal al
chokoladen i min forretning og
en anden, som lavede kreativ
bogføring, når han skulle i banken. Hvis jeg fx. gav ham en
check på 1000 kr. ændrede han
tallet til 800 kr. og stak de 200
kr. i sin egen lomme. Der var også én, som altid kom for sent ud
til kunden, og så mistede jeg
kunden på den konto.
Af kundekreds har jeg både
haft private kunder og institutioner og så Vangede Huse, som
nok var den væsentligste årsag
til, at jeg kunne holde forretningen gående.”

Dagligdagen i
Kolonialbutikken
“De sidste 10 år har jeg haft
åbent i forretningen fra kl. 14 til
ca. 18. Når jeg ankommer om
eftermiddagen, tømmer jeg bilen for varer, åbner breve og
pakker ordrer – laver regnskab
og gør rent. Siden 1984 har jeg
selv lavet alle regnskaberne i arbejdstiden, med moms osv. uden
revisor- og uden problemer.
Så betjener jeg kunderne og laver varebestillinger m.v. Jeg har
Vangede Huse tre gange om
ugen.
Ved 18.30 tiden kører jeg så
varer ud til kunderne, sætter flasker ud og bagefter ordner jeg
lidt til næste dag. Om sommeren sætter jeg mig ud i baghaven
og drikker én fyraftens øl og går
også op i huset og laver en tår
kaffe, inden jeg tager hjem. Jeg
er hjemme omkring 21.30 om
aftenen.”
Kunderne
“Mange kunder kommer herop i
min butik, fordi de føler sig ensomme, tror jeg. Det er heller ikke særligt sjovt at sidde alene og
glo ind i fire vægge, som mange
ældre mennesker gør i dag.
Oppe i min butik er der andre,
de kan snakke med så de ikke
føler sig ensomme. Jeg får alt at
vide af dem og siger gerne min
mening om det, de fortæller, så
jeg føler mig også som en slags
socialrådgiver.”
Efter lukketid...
En æra i Vangede er nu ved at
være forbi for Per Allan Andersson, som nu har lukket sin butik.
Kommer du til at savne det,
spørger jeg ham?

“Jeg er ret afklaret med det,
men jeg tror, at jeg på mandag
alligevel føler det mærkeligt ikke at skulle ud i butikken igen.
Det er jo også mit barndomshjem.
Jeg har ikke tænkt mig at gå på
pension, for jeg skal have noget
at lave. Der er nok et job til mig
ude i Rema 1000, hvor min kone arbejder. De mangler en vicevært, og så kan jeg gå og feje
lidt og vande blomster om formiddagen, og det passer mig
fint. Mit helbred har det fint og
fysikken er også i orden.
Men min kone har presset lidt
på for at lukke. Hun ville gerne
rejse lidt mere og meget gerne
til Grønland, men jeg fik solgt
huset lidt for billigt, så nu kan vi
kun få råd til en tur til Langeland”, griner Per.
“I 1981 holdte jeg 8 dages ferie på Møn, men der mistede jeg
25 % af omsætningen, så årene
efter var der kun råd til ferie 4
dage om året. Jeg har været i
Prag – også ture betalt af kunderne til Norge to gange, da jeg
holdt 25 og 30 års jubilæum, og
så har jeg været i Sverige, selvfølgelig.
Fritiden, tja hvad skal den gå
med? Jeg elsker at spille ja alle
slags spil hvis jeg vinder altså”,
fortæller Per selvironisk. “Men
jeg kan godt li’ at spille pétanque. Min svoger vil kun spille
om penge, så vi giver en 20-er
hver som indsats. Jeg spiller aldrig Lotto og den slags, det er
jeg nok for nærig til. Så vil jeg
hellere lægge de 20 kr. i sparegrisen”, ler Per.

Jonna Jespersen fortæller
Mit bekendskab, med købmanden startede for ca 20-25 års
siden, vi skulle holde sct.hans fest og han ville gerne levere
og hente de varer vi skulle bruge, derefter brugte jeg og mange andre herfra ham dagligt, mange af hans kunder er dårlig
til bens, så derfor var det rart for dem, at han bragte alt lige
ind i stuen. Var der varer han ikke havde, gik han langt, for at
skaffe det.
Han havde bla. en ældre dame, som ikke kunne åbne sin
rødvinsflaske, det gjorde han så og kørte derefter til hende
Var der nogle af hans kunder, han ikke havde set længe,
spurte han alt og alle til han fandt ud af det. Ved store mærkedage, dukkede han op med vin og blomster.
Sådan var Per altid hjælpsom og venlig, men alligevel
Købmand med stort K og helt ud til fingerspidserne.
Han er og vil blive savnet af mange, mange kunder i Vangede og omegn.
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Firebros
– et ungdomsbrandvæsen i Gentofte
Af Niels Bøgvad, viceberedskabschef Beredskab Gentofte
Formål og baggrund
hold, anerkendelse og selvreBeredskab Gentofte har længe spekt, samt lært om sikkerhed,
haft en idé om, at etablere nogle tovværk, stiger og røgdykning. I
alternative permanente aktivite- opstartfasen har drengene fra
ter, som er udfordrende og gruppen været samlet 9 gange,
spændende for unge i kommu- hvorefter vi var
nen. Sammen med en Klubleder, enige om, at funen Klubpædagog og en Skole- damentet var til
konsulent blev planen lagt for et stede for at etabår siden. Formålet er at flytte fo- lere et ungdomskus fra kedsomhed, klikedannel- brandvæsen med
se og ligegyldighed til positive, mulighed for untrygge og velorganiserede ram- ge drenge og pimer, hvori de unge kan boltre sig ger mellem 15 og
på den gode måde, arbejde i 18 år, helt gratis
teams og blive respekteret, samt kan blive medfå flyttet grænserne for og troen lem. Det første
på, hvad den enkelte kan og vil.
hold blev fundet i
Værdier
samarbejde med Børn, unge og
I samarbejde med Børn, Unge & fritid, og er hentet fra Vangede
Fritid har vi siden september Fritidscenter.
sidste år fået etableret en god Etablering og forløb:
gruppe unge drenge, der er ble- Gruppen blev officielt etableret
vet introduceret til nøgleord ved et møde på Brandstationen,
som kommunikation, sammen- hvor medlemmerne fik udleveret

T-shirt kr. 129,Kjole kr. 599,-

Hver lørdag har
vi supertilbud på
udvalgte varer fra
str. S-XXL

Lucas, Philip, Benjamin, Daniel, Patrick,
Hayder, Mahmoud og Jonathan er her samlet
til røgdykker øvelse på brandstationen.
- Det er det her, jeg vil. Jeg vil gerne være
rigtig brandmand en dag, siger drengene.
- Vi har det rigtig fedt, og vi er alle gode
kammerater her siger de samstemmende.
Foto Niels Bøgvad

brandtøj og selv valgte navnet
“Firebros. Gentofte”, som skal
signalere ildbrødrene fra Gentofte, der gerne vil lære mere om
brand og redning, hjælpe andre i
nød og på sigt deltage i forskellige aktiviteter i kommunen.
I den forløbende tid er Firebros. blevet undervist i mange
forskellige færdigheder f.eks.
førstehjælp, tovværk, redning
fra stige og elementær brandslukning, samt røgdykning. Inden sommerferien deltager alle
i en større øvelse med reel
brandslukning på brandskolen i
Helsingør, hvor også professionelle brandfolk er med i brandhus og på røgdykkerbanen.
Det næste forløb begynder efter sommerferien med holdle-

derundervisning, hvor de nu ældre unge skal lære at undervise
nye unge medlemmer af Firebros. Således kan der etableres
et rigtigt brandmandshold, som
ligner de professionelle. Herefter vil der blive mulighed for at
andre unge drenge og piger i
kommunen kan blive medlemmer af Firebros.
Missionen i fremtiden kan være, at Firebros kan hjælpe ved
større pumpeopgaver, brandvagter og deltage ved kampagner for sikkerhed.
De voksne fra Beredskab Gentofte deltager som frivillige ledere uden løn.
Hvis du er interesseret og vil
vide mere om Firebros, kan du
kontakte Vangede Fritidscenter.

Miao Sushi Åbent alle dage 14-22
www.miaosushi.dk
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En af Charlotteklubbens trofaste medlemmer er død
I mere end 25 år kom Laura Petersen i klubben. Hun kiggede
hver dag ind og spurgte om, der
var noget hun kunne hjælpe
med; og var der noget, der var
kærkomment så var det hendes
hjælp, for når Laura tog fat, så
var der fart på.
Gadeforeningen har også haft
glæde af Lauras hjælp, alle
hendes rappe bemærkninger
var med til at glæde hjælperne;
der blev en god stemning.
Hun var vellidt af klubbens
medlemmer og kunne få alle til
at le, når hun kom ind af døren,
og det første hun sagde var “I skal ikke tale til mig i dag, jeg er
dum”. Hun var ikke den, der sagde, jeg er ked af det, nej hun var
altid dum.
Laura var med på alle turene, klubben arrangerede; men til
sidst var hun for træt og måtte leve på det, vi fortalte hende; hvilket hun satte pris på.
Jeg og Laura havde stor glæde af hinanden og blev gennem årene uadskillelige venner.
Tak for din indsats og venskab – du vil være savnet i Vangede.
Laura havde aftalt med sit oldebarn, at de skulle i Bon-Bonland
når hun blev 100 år – det nåede hun ikke. Hun blev 97 år.
Hvil i fred.
På klubbens vegne Erna Nielsen

Tilbud er gældende fra 28. maj til 11. juni 2011
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45 af GVI’s U-15 og U-13 piger samt
U-14 drenge på tur til Holland!

Efter en lidt lang bustur landede
vi endelig på vores vandrehjem.
På vandrehjemmet var der
blandt andet en stor indendørs
kunststofbane – og banen blev
flittigt benyttet af alle drenge og
piger i den fritid trænerne gav
dem.
Første dag var vi i Amsterdam
for at se Ajax Stadion. Udenfor
kunne man se en stor flot plakat
af danske Christian Eriksen –
alle danskere stoppede op og
tog et fint billede af det danske
talent.
De to næste dage stod programmet på det som mange var
kommet for, nemlig fodboldkampe! Og sikke nogle fodboldkampe GVI’s drenge og piger viste i Holland. Den bedste
GVI dag var den første – en dag
hvor der blev vist fantastisk fodbold af samtlige drenge og piger. Med 5 sejre, 3 uafgjorte
kampe og kun et nederlag må
man sige det er godkendt!!
De 45 unge talentfulde fodbolddrenge og piger vi havde
med på denne tur, har haft en
kanon fed tur og den har uden
tvivl været med til at de har fået

øjnene op for, at GVI er klubben, der har det bedste sociale
liv en fodboldklub kan have.
Efter at have set hvor stor en
succes det har været at tage på
tur på kryds og tværs af afdelingerne (og med piger og drenge
sammen) har vi i GVI valgt, at
dette er noget vi vil arbejde videre på hvert år. Som en flot bonus fik U-13 pigerne i øvrigt en
flot pokal for en fornem 4. plads
i turneringen.
GVI søger forsat fodboldspillere, så hvis du er årgang 00-95
dreng eller pige, så skriv en mail
til Jackie Nissen på Jackienissen@hotmail.com så du kan
komme til gratis prøvetræning i
op til en måned.
Flere udlandsture
“GVI’s U-14 drenge tager udover denne Hollandstur afsted
til Tyskland til en turnering om
en lille månedstid, og pigeafdelingen tager afsted til et stævne i
Danmark og til slut planlægger
97 drengene at tage afsted om 2
år til selveste USA til to kæmpe
turneringer, som juniorspiller,
som vil være årgang 1996/1997
– Så i GVI sker der en masse!”

13
Danske Bank udnævner boligchef
Danske Bank i region Storkøbenhavn har udnævnt Lasse Nygaard Nielsen til ny boligchef.
Senest har Danske Bank meldt
offensivt ud, at banken vil være
Danmarks bedste boligbank. Og
i region Storkøbenhavn skal
Lasse Nygaard Nielsen være
med til at lede slagets gang på
boligområdet.
Danske Bank i region Storkøbenhavn vil i et tæt samarbejde
med datterselskabet Realkredit
Danmark og bankens ejendomsmæglerkæde home erobre markedsandele på boliglån i Storkøbenhavn. Lasse kommer til at stå
i spidsen for to nye Realkredit
Danmark-enheder i Glostrup og
Lyngby, og samtidig vil han også
have fokus på alle bank-filialer i
regionen, når det gælder boligrådgivning.
- Boligområdet er omdrejningspunktet for den enkelte
kundes økonomi, så her kan vi
rådgivningsmæssigt gøre en
stor forskel, siger Lasse.
Brænder for bolig
Lasse har haft sin gang i den finansielle sektor siden 1993. Senest har han arbejdet som filialdirektør i Danske Bank i Herlev
og har også tidligere været souschef i Danske Banks afdelinger i
Glostrup og Gentofte.
– Jeg glæder mig til for alvor
at tage hul på arbejdet som boligchef her i Storkøbenhavn og
til samarbejdet med kunder og
medarbejdere. Jeg brænder for
boligområdet og vil helt klart
kunne trække på min brede og
alsidige erfaring indenfor både
bolig og bank, siger Lasse, der
starter i Danske Bank region

Storkøbenhavn som boligchef
den 1. april 2011.
Oprindeligt er 37-årige Lasse
Nygaard Nielsen bankuddannet
og har senere suppleret med HD
i finansiel rådgivning og NLP
Coach practitioner. Privat bor
Lasse i Rødovre sammen med
sin hustru Mette Skovgaard og
parrets to børn på 5 og 8 år. I fritiden er Lasse ivrig håndboldspiller i BK Ydun, og motionen
får han desuden fra løb og fodbold.
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Frisør Koca

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

Din lokale

Sportsforretning

u
d
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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

SOLGT

Vangedes første telefonabonnenter
Af Ole Steen Jacobsen
I jagten på Vangedes første telefon må vi fortælle lidt om telefonselskabernes start i København.
‘Kjøbenhavns By- og Hustelegraf’ blev stiftet i 1879 med det
formål at projektere og oprette et
telefonanlæg i hovedstaden. Selskabet blev i 1881 slået sammen
med Bells telefonselskab og startede den 15. januar 1881 med 22
abonnenter. Den 21. august 1882
overgik det til Kjøbenhavns Telefon-Selskab, hvilket fra den l. januar 1894 blev omdannet til et
aktieselskab.
I Kjøbenhavns Telefon Aktieselskabs “Haandbog for Telefonabonnenter” fra 1896 findes
følgende abbonnenter fra Vangede:
Lyngby 15: Vintappergården,
Vangede pr. Lyngby. Fr. Nielsen.
Lyngby 24: 2. Ingeniørdirektion, Vangede batteri.
Lyngby 26: Læge Chr. Keller,
GI. Mosehus, Vangede pr. Gentofte.
Lyngby 29: Læge Chr. Keller,
Lille Mosegaard pr. Lyngby.
Den nordligste gård i Vangede
“Vintappergaarden” ved Fr.
Nielsen blev således den første i
Vangede, der fik installeret telefon med nummeret Lyngby 15.
Af abonnementer på telefon
fra Vangede i 1896 var der en
proprietær, to militære afdelinger og en læge.
Den 14. august 1898 oprettedes der en telefoncentral i Gentofte. I 1937 flyttede centralen
til en ny bygning på Adolphsvej

ELLER

I en af mine kilder: Vangede
fra bondeland til bysamfund.
Svend Aage Mørkvig.1996.
Skriver Mørkvig på side 1718:
Vangedefortets Ingeniør-direktion var i øvrigt den første telefonabbonent i Vangede, med
central Lyngby 24. Da Gentofte
central blev åbnet i 1898, fik
Vangedefortet i stedet Gentofte
nr. 24.
Men som det fremgår af “Haandbog for Telefonabonnenter”
fra 1896 var det Vintappergården med Lyngby nr. 15, der havde den første telefon i Vangede.
Mørkvig skriver videre
Kort tid efter, i 1898 kom de private abonnenter, først slagtermester Nicolaj Scharff, der havde sin butik, hvor Vangede Bygade 43 findes i dag. Dernæst
fhv. gårdejer Carl Larsen, der
boede på Munkely, som var aftægtsbolig til Sdr. Munkegård,
hvor sønnen drev handelsgartneri. I 1904 blev Søborg central
åbnet, og den betjente den sydlige del af Vangede omtrent indtil
lidt nord for Vangedefortet, medens Gentofte central betjente
abonnenterne i det nordlige
Vangede.

GRATIS

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

Vangede/ 39 40 80 90
Dyssegård vangede@danbolig.dk
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59 i Gentofte. Søborg-centralen
åbnede i 1904 og stod for den
sydlige del af Vangede, medens
Gentoftecentralen stadig stod
for den nordlige del af Vangede.
Udover “Haandbog for Telefonabonnenter” fra 1896 har jeg
hentet oplysninger i “Vejviser
for Gjentofte - Ordrup og Lyngby Kommuner”, 1896 (1918).
Mange oplysninger i de to
nævnte kilder er ikke samstemmende.
De første telefoner i Lyngby
oprettedes den l. november
1885 fra K.T.A.S.’s side med direkte forbindelse til København.
For at kunne telefonere var der
mange regler, der skulle overholdes; f.eks. var det ikke tilladt
at berøre telefonen i tordenvejr,
og når abonnenten ringede,
skulle man huske, at sige telefonnummeret langsomt og tydeligt og derefter navnet på den,
man ønskede at tale med. Det
var ikke muligt at ringe fra telefonstationen i Lyngby til Sverige og Tyskland. Indenbys samtaler blev afbrudt, når en af de
samtalende blev kaldt fra en anden by. Abonnementsafgiften
beløb sig til kr. 135,00 pr. år.

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

15
å
se mere p no.dk
tofteki
www.gen

Glade nyheder fra Gentofte Kino!
Efter et forrygende 1. kvartal
stævner vi nu støt frem mod
sommerens mange kvalitetsfilm
og gedigen underholdning med
indhold.
I de lyse dage og afteners tid
kan du bl.a. opleve:
Pirates of the Caribbean:
I ukendt farvand
Da Kaptajn Jack Sparrow møder
den gådefulde Angelica, er han
ikke sikker på om, det er kærlighed, eller om hun er en ubarmhjertig fup-kunstner, der udnytter ham til at finde den sagnopspundne Ungdommens Kilde.
Melancholia
Under bryllupsfest og kærlighed
lurer truslen om jordisk undergang.
Orla Frøsnapper
Victor og Jakob bor i en søvnig
lille by. De tilbringer sommeren
med at have det sjovt og drille de
voksne. Hvis bare det ikke var
for Orla Frøsnapper – den mod-

bydeligste, grimmeste og dummeste bølle i byen.
Kung Fu Panda
Pos ‘forfedeste’ liv trues af en
frygtindgydende skurk, der
planlægger at bruge et hemmeligt, ustoppeligt våben til at erobre Kina og udslette kung fu.
Potiche
Suzanne Pujol er indbegrebet af
en trofæhustru. Ægtemanden
Robert er ved at køre sin paraplyfabrik i sænk. Da fabrikkens
arbejdere går i strejke og kidnapper Robert, må Suzanne tage
chefhatten på og hun viser sig at
være en dygtig forretningskvinde. Så da Robert vender tilbage,
kommer der for alvor gang i
kampen om passioner og ikke
mindst – positioner.
Magi i luften
Daniel er håbløst forelsket i Lina,
men Lina er håbløst forelsket i
sig selv – og i rockstjernen, Niklas Ravn. Terese vil give sin mø-

dom til Stefan, men Stefan vil
hellere ud af skabet... ud til Daniel, som i øvrigt heller ikke er helt
afvisende overfor Terese.
Harry Potter
I anden del af den episke finale
bliver kampen mellem de gode
og de onde kræfter i troldmandsverdenen til en regulær
krig. Alt er på spil og ingen kan
føle sig sikre.
Barneys mange liv
Barneys første kone, Clara, er en
ustabil hippie, mens hans anden
kone, Mrs P, er en charmerende
overklassepige. Men det er hans
tredje kone Miriam, der bliver
hans livs kærlighed. Nær sit livs
efterår reflekterer Barney over
sit livs succeser og fejltagelser,
hvor alting pludselig begynder
at stå lovlig krystalklart.
Mr. Poppers Pingviner
en familiekomedie om Hr. Popper, en ambitiøs forretningsmand, som arver seks pingviner,

der forvandler hans stilfulde lejlighed til et snedækket eventyrland og vender op og ned på
hans liv.
Unknown identity
Dr. Martin Harris vågner op efter en bilulykke og opdager, at
hans kone pludselig ikke genkender ham, og en anden mand
har stjålet hans identitet. Med
hjælp fra uventet side, kaster
Martin sig hovedkulds ud i et
dødbringende mysterium.
Hold dig orienteret om flere
film via www.gentoftekino.dk
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

Postkort fra en svunden tid
Sommerhjemmet i Vangede
– er der nogen, der ved
hvor det var?

Recepter, der er lagt på internettet af
lægen, skal altid forudbestilles. Dette
kan eventuelt gøres telefonisk.
Receptmedicin hentetider:
Man.-Fre.
recepter afleveret før
kan afhentes samme dag efter
recepter afleveret før
kan afhentes næste dag efter
Fredag
recepter afleveret før
kan afhentes lørdag efter
Lørdag
recepter afleveret før
kan afhentes mandag efter

- spørg bare os
kl. 11.30
kl. 16.00
kl. 15.30
kl. 12.00
kl. 15.30
kl. 11.30
kl. 11.00
kl. 12.00

Vangede Apoteksudsalg
www.gentofte-apotek.dk

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
Pirates of the Caribbean: I ukendt farvand
Melancholia ★ Orla Frøsnapper ★ Kung Fu Panda
Potiche ★ Magi i luften ★ Harry Potter
Barneys mange liv ★ Mr. Poppers Pingviner
Unknown Identity
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.
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Butikkernes åbningstider – maj 2011
Colorama – Freilev
Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
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
mandag-fredag
torsdag tillige
Rådgivning efter aftale

Tlf. 45 12 13 90
10.00-16.00
16.00-17.30
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
lukket

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
Matas
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 26 70 52 04

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

Mezzaluna Pizza
Tlf. 39 90 25 25
Pizza · Sandwich · Salater
mandag-lørdag
10.00-21.00
søndag og helligdage
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

PIZZA & GRILL

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

De ringer vi bringer kl. 16-22

Vangedes første Pizzaria

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

Vangede
Kørsel 25,- v/min. køb 50,også kortbetaling ved udbringning

man-fre 11-22 · lør-søn 12-22
Vangede Bygade 77/Ved Bommen
Du kan betale med følgende kort

