
Så er vi ved at være der
Som I har kunne følge, er der sket
store ting i Vangede i år. Bygaden
er efter at have været en bygge-
plads hele sommeren på vej til
færdiggørelse, og man kan be-
gynde at danne sig en idé om,
hvordan det bliver. Det bliver en
bygade, der lægger op til, at ude-
rummet skal bruges med en mas-
se bænke og gode forhold for de
gående og selv om træerne kom-
mer til at tage nogle parkerings-
pladser, så er der blevet flere
pladser på Ved Bommen og udfor
Sweetie, og hvis alle overholder
parkeringsrestriktionerne, så tror
jeg, der er rigelig plads til de
handlende.

Bygaden afsluttes med Dan
Turèll Plads, hvor Ken André
Stillings bogstavskulptur hæver
sig helt op til 3 meter og omkran-
ses af en 47 meter lang bænk.
Bænkens længden gør at der, som
det er typisk for Vangede, er
plads til alle.

Skulpturen og pladsen er en
hyldest til Dan Turèlls forfatter-
skab, som blev grundlagt her i
Vangede gennem hans skolegang
og opvækst i det Vangede, som
Dan holdt så meget af. Pladsens
belægning er den samme som
foran biblioteket og dermed er
der skabt en forbindelse til Tu-
réllsamlingen og dermed bliver
dette mekka for hyldest af DT ce-
menteret.

Indvielsen af den nye bygade og
Dan Turèlls Plads finder sted den
15. oktober 2011 med et brag af
en fest, og vi håber, at rigtig man-
ge Vangedeborgere vil møde op.
Læs mere om festen på side 5.

Festival
Men inden da har vi også Vange-
de Festival. Den finder sted lør-
dag den 10. september, hvor der
vil være musik og fest i bygaden.
Mange foreninger vil komme, så
der vil være boder i hele byga-
den. Der vil også være mange bu-
tikker på gaden.

Netop i denne weekend har der
været Høstloppemarked i Vange-
de.

Så Vangede går en sensommer i
møde med masser af festligheder,
men husk nu også at holde af
hverdagen!

I håbet om et knap
så regnfuldt efterår

Allan og Susanne

Efterår 2011
68. nummer · 18. årgang

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 vinterens avis er den 26. oktober 2011

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangede Festival

Kolonihaverne i Knæbjerget
Dan Turèll Plads • Bygadeindvielse

og meget mere
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Lækker IKEA brunch om
søndagen i IKEA, Gentofte

Fra søndag den 4. september
kan du få en lækker brunch buf-
fet fra restauranten på 1. sal i
IKEA i Gentofte. Der vil bl.a.
være Svenske kødboller, bacon,
røræg, pølser, pandekager og
meget mere for 39.- for IKEA
FAMILY medlemmer ellers er
prisen 49.-. Restauranten tilby-
der IKEA brunch buffetten fra
klokken 9.30-16.
Lang åbningstid
Fra lørdag den 3. september hol-
der IKEA i Gentofte åbent hver
lørdag fra klokken 10-20.

Restauranten holder åbent helt
til klokken 19.00, “så er aftens-
maden reddet”, udtaler Mads
Kristensen vicevarehuschef fra
IKEA Gentofte.

Vi serverer bl.a. en tre retters
menu i hele september for 69.-
for vores IKEA FAMILY med-
lemmer normalpris 79.- fra
klokken 17-19.

Af andre aktiviteter på premi-
ere dagen er fri transport i et be-

stemt tidsrum, og meget mere,
som du kan læse om på
IKEA.com/gentofte.

KONRAD udvider!
frisør KONRAD på Mosegårds-
vej, udvider nu butikken.

Det er dog hverken mere plads
eller ekstra personale, men med
en internetbutik – en webshop!
Her er det muligt at købe hår-
produkter, online.

Kunder kan bestille shampoo,
hårkur, voks, børster og alle de
andre hårprodukter. Her findes
over 200 forskellige produkter.
Produkterne kan efterfølgende
sendes med postdanmark, eller
afhentes i butikken på Mose-
gårdsvej 1 i Vangede.

Der er helt op til 70% at spare
på alle de kendte mærker.

Du kan besøge webshoppen på
www.shopKONRAD.dk

Carsten Niebuhr og den
arabiske rejse
For at imødekomme de mange,
der ikke blev plads til ved mødet
om Carsten Niebuhr under Gen-
tofte Kultur- og Festuge, gentages
arrangementet på Gentoftenatten.
Netværkshuset, Ericavej 149,
fredag 30. september kl. 19.30
For 250 år siden i 1761 startede
“Den arabiske rejse”, hvor Car-
sten Niebuhr som den eneste af
seks rejsedeltagere vendte hjem
i live. Rejsen skulle bringe ny
viden om det såkaldte lykkelige
Arabien.

Jørgen Bæk Simonsen tegner
et portræt af Carsten Niebuhr og
fortæller om baggrunden for den
ekspedition, kong Frederik V
sendte af sted til Arabien og om
de opgaver, den blev pålagt at lø-
se – fra afsøgning af bibelske be-
givenheder over landmåling,
astronomiske observationer ind-
samling af planter til afskrift af
tegn på oldtidens ruiner.
Arabisk kaffe og baklava
Efter Jørgen Bæk Simonsens
beretning om Carsten Niebuhrs
rejse gennem “Det lykkelige
Arabien” serverer Netværkshu-
sets café arabisk kaffe med
baklava.

Gratis adgang: Alle er vel-
komne. Adgangskort bestilles
39 65 05 75 eller hentes i
Netværkshuset man-tors kl.
14-18.

Tinna Mia
Catharina har desværre være
nød til at stoppe på grund af ryg-
problemer, men heldigvis kunne
Pernille Leedaly springe til. Per-
nille, som bor i Fredensborg, har
være frisør i 12 år og har tidlige-
re arbejdet sammen med Tinna
Mia i Tinna Mias tidligere salon
på Østerbro. Pernille kommer
med ny inspiration og allerede
blevet meget glad for Vangede.

Sweetie
Bente hos Sweetie har været
igang med en større oprydning,
der skal nemlig skaffes plads til
efterårets nyheder og der er fun-
det rigtigt meget lækkert tøj som
nu bliver solgt som Lagersalg
med op til 70% rabat.

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 føl-
gevirkning af evt. trykfejl.

Antikvariat
• Bedre brugte bøger
• Med et smil finder

vi Deres bog
• Køb ·Salg ·Vurdering

Vangedevej 129
2820 Gentofte

Tlf.: 39 62 05 15
www.antikvarisk.dk

Åbningstider:
Man-Fre 9-12 og 15-18

Lør 10-14
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Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Kristine og Peter
indgik ægteskab

lørdag den 6. august.
Hele familien ønsker tillykke
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Det er også
for børn
Hoppeborg
Historiefortæller
Lotteri
Andedam
Cirkus workshop
og meget mere

Mad og drikke
Sulten kan klares ved

SuperBrugsens grill, og
tørsten kan man få stillet

i Diligencens ølvogn.
Kaffe og kage klares hos

Charlotteklubben.

Kom og oplev
Vedbæk pigegarden,

Danseoptræden,
Pandekagestegning

hos spejderne

Firebross
Seje fyre
med vand

Det endelige program kan ses på Vangedes hjemmeside
www.vangede.dk fra den 5. september

Vangede Festival

En dag i Vangede med fest og farver.

Forretningerne vil rykke ud på gaden,
hvor der vil være rejst flere store
pavilioner, hvor man kan finde mange
spændende tilbud.

Sports og fritidsforeninger vil have
boder, hvor man kan få oplysning om
vinterens aktiviteter.

Vangedes Venner, Vangede Avis og
Vangede Bycentrum, den lokale
grundejerforening og politiske partier
vil være til stede i gaden.

Bygaden vil være afspærret fra kl.
08.00 - 16.00.

Festivalen åbnes kl. 11.00 af
borgmester Hans Toft.

Derefter vil der være musik fra scenen
af Sasha og diverse
underholdning i Bygaden.

and Friend

Tour de
Vangede

Cykeltur rundt
i Vangede

Turkort købes
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Fradrag for håndværker og meget mere

Går du med tanker om at få for-
bedret huset, lejligheden; måske
få noget hjælp til f.eks. rengø-
ring, børnepasning eller havear-
bejde, så giver loven om Bolig-
Jobplanen private skattefradrag
for lønudgifter.

Her må det være helt optimalt
hvis man bruger muligheden
for at få forbedret husets isole-
ring, nye vinduer eller måske
nyt fyr, for her får man jo også
penge tilbage ved sparet op-
varmning.

Vangede Avis har hentet ne-
denstående på Skatteministeri-
ets hjemmeside og vi opfordrer

jer til at bruge vores lokale
håndværker.

Ordningen gælder fra 1. juni i
år til og med 2013, og der er fra-
drag for det arbejde, der er ud-
ført efter den 1. juni. Både ejere,
lejere og andelshavere i helårs-
bolig kan få fradrag, men som-
merhuse er ikke omfattet af ord-
ningen, medmindre sommerhu-
set lovligt anvendes til helårsbe-
boelse.

Skattefradraget kan maksi-
malt udgøre 15.000 kr. årligt pr.
person, dog kun to personer
plus hjemmeboende børn over
18 år, hvilket i en gennem-

snitskommune svarer til cirka
5.000 kr. efter skat. For at få fra-
drag skal man sikre sig doku-
mentation for sine udgifter i
form af kontoudtog samt faktu-
ra eller eventuelt serviceattest.

- Dokumentation er nødvendig
for at kunne få fradrag. Man
skal derfor huske at gemme sine
kontoudtog for betalingen, samt
fakturaer, hvis det er en virk-
somhed, man har med at gøre.
Hvis arbejdet udføres af en per-
son, kan man udfylde en ser-
viceattest med personens CPR-
nummer og kontonummer. I
slutningen af 2011 kan man så
taste udgiften til arbejdsløn ind
på skat.dk sammen med fak-
turanummer eller CPR-num-
mer, siger Henrik Kähler, kon-
torchef i Skatteministeriet.

Arbejde på ejendomme skal
udføres af momsregistrerede
virksomheder, mens service-
ydelser som rengøring og bør-
nepasning kan udføres af alle
personer over 18 år.

Se mere på skatteministeriets
hjemmeside www.skm.dk

Vangede afdeling

Tlf. 39 65 17 20
39 65 60 18

Fax 39 65 16 59

Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

Tlf.

Holte afdeling
Tlf. 45 42 05 30

Hellerup afdeling
Tlf. 39 62 36 39

www.kjeldhansen.dk

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Gaskedler
Tagarbejde

VVS-service

– Skotrender
Alle former for

Mesterlodden 30 B
Tlf.: 45 93 19 49

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60



En stor tak for opbakningen til idéen med forenin-
gen. Ved at få mange medlemmer kan vi få indflydel-
se og gang i rigtig mange arrangementer i Vangede og
dermed en levende og sjovere landsby.

Husk at fortælle at
medlemskab af Vangedes Venner er gratis

Velkommen til alle Vangedes Venner.

Foreningen blev skudt igang den 31. maj, og efter den
forrygende start, hvor Ole Stephensen ledede vores
stiftende generalforsamling, har foreningen nu rundet
100 medlemmer, men vores forventninger er store –
med ca. 10.000 indbyggere i Vangede og gratis
medlemsskab stiler vi mod 1.000 medlemmer allerede i
år. Langt de fleste melder sig ind som ‘bare’ en Vangede
Ven, men mange har meldt sig til de forskellige
arbejdsgrupper, hvor der arbejdes hårdt for et sjovere
Vangede.

Dan Turèlls Plads og Bygadeindvielse

Vangede Festival

Biblioteks

Logo- Trafikgrupperne

arbejder
sammen med kommunens kulturafdeling med at
arrangere festlighederne omkring bygaden og
skulpturens indvielse – 15. oktober.

arbejder med at arrangere Vangede
Festival 10. september.

gruppen arbejder med at tilføre biblioteket
nye muligheder.

og er under opstart.

Hvis du har lyst til at være med i en af de grupper eller
har idéer til nye grupper, så send en mail til
vangedesvenner@gmail.com eller læg en besked i vores
postkasse i indgangen til biblioteket.

Grupper

Informationen til og fra medlemmerne foregår primært
på hjemesiden og pr. e-mail, men nyhedsbreve vil jævnligt
blive sat op på biblioteket. Ligesom alle er velkomne
med breve i postkassen på biblioteket.

Vangede-kalenderen
er for alle arrangementer i Vangede, alle skoler, børnehaver,
vuggestuer, plejehjem, fritidsforeninger og private, der
ønsker det, kan få deres arrangement på Vangede
kalenderen. Lad os endelig få oplysningerne så tidligt som
muligt. På den måde kan alle se, hvornår det er bedst at
lægge deres arrangement, så flest mulige kan deltage.

Se Vangede-kalenderen på hjemmesiden

Skriv til vangedesvenner@gmail.com, hvis
du vil have et arrangement i kalenderen

www.vangedesvenner.dk
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Bygadeindvielse
Lige efter etableringen af Vangedes Venner måtte den første
gruppe i arbejdstøjet.

Af Claus Benzin, tovholder for Vangede Venners gruppe for
festligholdelse af indvielsen af bygaden og Dan Turèll Plads
“Jeg holder af hverdagen” skrev
Dan Turèll i et af sine kendte dig-
te. Vangedes berømte søn kunne
i den grad se det store i hverda-
gens små trivialiteter. Selv om
Dan Turèll mest var til hverdage,
har Vangede valgt at fejre en af
Danmarks allerstørste multi-
kunstnere på en lørdag – nemlig
den 15. oktober 2011. På denne
dag indvies den nye flotte alfa-
betskulptur, som er udtænkt af
Kenn Andre Stilling, og vi fejrer
også byfornyelsen af Vangede
Bygade. Vi har fået en bygade
der ligefrem skriger på at blive
brugt ikke kun til fest, men især i
hverdagen. Og der er meget sym-
bolik i den 15. oktober. Det var
nemlig på den dag – der er digter
(og mentor) Poul Borums fød-
selsdag – at Dan Turèll beslutte-
de at blive professionel forfatter,
og det var den 15. oktober 1993
at han døde i en alt for ung alder
– blot 47 år gammel.
Taler og masser af musik
Vi kan godt love, at der bliver liv
i bygaden den 15. oktober. Van-
gedes Venner og Gentofte Kom-
munes Kulturafdeling vil gøre,
hvad vi kan for at lave et godt
mix af borgmestertale ved Hans
Toft, underholdning og masser
af musik. Vangedes Venners
ambition er at skabe et arrange-
ment med en gennemgående te-
matisk rød tråd – nemlig at de
medvirkende kunstnere skal ha-
ve haft en relation til Dan Turèll
eller til Vangede. Tilskuerne vil
kunne opleve et mix af jazz,
rock, skønsang og populærmu-
sik. Og vi kan godt love, at nogle
af Danmarks største navne in-
denfor pop og rock kommer til
at stå på deltagerlisten – blandt
andre Rugsted & Kreutzfeldt.
Dan Turèll skrev faktisk tekster-
ne til mange af duoens allerstør-
ste ørehængere så mon ikke vi
vil høre “Sad i parken”, og alle
de andre store hits? Vi glemmer
ikke de lokale. Her er planen, at
der skal synges skønsang, og de
unge sangerinder vil snart gå i
“bootcamp” for at øve. Som de
siger – “Det skal lyde godt når vi

synger for Onkel Danny”. Chili
Turèll vil tale, og de fonde, der
har sørget for, at vores flotte al-
fabetskulptur blev en realitet, vil
også sige nogle velvalgte ord.
Alt dette vil blive kittet sammen
af arrangementets to karismati-
ske toastmastere – Ole Ste-
phensen og Ib Søby.
Uden mad og drikke …
Tilskuerne vil kunne opleve
masser af vellyd fra scenen, der
kommer til at stå på den afspær-
rede bygade tæt ved alfabet-
skulpturen. Og så skal vi en tur
ned ad Memory Lane i Vangede
Bygade, hvor vi på festdagen
skal tilbage til Dan Turèlls Van-
gede. Gæsterne vil kunne se ud-
drag af ‘Vangede Billeder’, der
nok skal bringe minder frem hos
mange. Den røde tråd er vigtig,
også når det gælder det, som vi
kan styrke os på, på den lange
lørdag, som forventes at strække
sig over ca. 6-7 timer. Der vil
være mulighed for at købe mad
og drikke med klare referencer
til Dan Turèlls livretter.
Masser af lyrik
Når nu Dan Turèll holdt så me-
get af hverdagen skal han selv-
følgelig også æres på en hverdag
– nemlig fredag den 14. oktober.
Her vil et antal store danske lyri-
kere underholde på Vangede
Bibliotek. Lyrikerne tæller bl.a.
tidligere modtagere af Dan Tu-
rèll prisen, og også her kan vi lo-
ve, at der kommer en kendis til
Vangede. Navnkundinge Benny
Andersen trådte faktisk sine
barnesko i Vangede, og han vil
glæde os med oplæsning af sin
lyrik. Dette arrangement vil fin-
de sted om aftenen, og vil vare
ca. fire timer. Også her kan man
købe et lækkert, let måltid så
man slipper for at skulle hjem til
kødgryderne på denne store af-
ten i Vangede.

Glæd dig til fredag den 14. og
lørdag den 15. oktober 2011.
Tag din kone, din mand, dine
unger, din svigermor, din hund,
eller din gamle ven med til fest-
lighederne – det bliver bare ikke
større her i Vangede.
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Kolonihaven blev samlingspunktet i Anne og Lars Bjerres liv.
De var med lige fra starten i 1986.

Kolonihaveforeningen “Knæbjerget”
Af journalist, Trine Sofie Kjeldahl
“Det er så yndigt at følges ad”,
synges der, når to mennesker
med et “ja” bekræfter, at de ger-
ne vil leve livet sammen. Man
har fundet én at dele livsværdier
med og fælles interesser. For
Lars og Anne Bjerre blev livet i
haveforeningen “Knæbjerget”
en vigtig fælles interesse. Lars
var formand for foreningen gen-
nem flere år, og Anne var igang-
sætter af de mange sociale akti-
viteter. “Et godt fællesskab og
haveglæder er ord, som kende-
tegner haveforeningen”, fortæl-
ler Anne mig en forårsdag i april
2011.

Selvom man har fundet hinan-
den og gerne vil leve et langt liv
sammen, former livet sig des-
værre ikke altid sådan. Anne
Bjerre mistede sin dejlige
mand, Lars Bjerre, sidste år. I en

al for tidlig alder måtte han sige
farvel til denne tilværelse, da en
aggressiv kræftsygdom havde
fået overtaget. Normalt var det
Lars, der havde tag i tingenes
udvikling igennem sit spirende
engagement, som var til stede i
alt hvad han foretog sig. Men
især gjorde han sig bemærket i
Bestyrelsesarbejdet i havefor-
eningen “Knæbjerget” ved Ny-
brovej 50.

Ingen tvivl om, at Lars Bjerre
var ildsjæl. Som formand siden
1995 var Lars respekteret og el-
sket af mange. Især for sit store
engagement i årenes løb, og
derfor var tabet af ham ekstra
stort. Heldigvis er hans kone
Anne en stærk person og også
en ildsjæl – så efter at have sun-
det sig efter den smertefulde pe-
riode under Lars’ sygdom, valg-

te Anne selv at overtage for-
mandsposten. I dag planter hun
både smil og solskin ved at bi-
drage til fællesskabet og være
primus motor, når de mange tra-
ditioner i haveforeningen skal
holdes i hævd.
En forårsdag hos Anne Bjerre
På gasblusset står en gammel-
dags kedel og kæmper for at nå
de sidste varmegrader, inden
den skal begynde at hyle. Kaffen
er klar om lidt. Træhuset, som vi
sidder i, er beklædt med bræd-
der overalt og er endnu lidt koldt
efter en lang vinter. Det er tidligt
på sæsonen, men snart vil for-
året vise sig med nye planter,
som energisk vil pible frem af
jorden. Anne går rundt i køkke-
net, som også fungerer som stue,
og prøver at vække liv i huset,
som har slumret det meste af
vinteren.

Udenfor synes naturen stadig i
dvale i sine grå og triste farveto-
ner, men snart vil alt forandre
sig. Gennem vinduet, bemærker
jeg at kolonihavefolket er be-
gyndt at gå rundt i haverne og
gøre klar til en ny sæson. En in-
dre ro indfinder sig i dette hyg-
gelige hus. Vi er langt fra sam-
fundets støjkilder, og intet andet
end et stankelben på væggen ser
ud til at forstyrre idyllen. Jeg
bliver hurtig enig med mig selv
om, at det er himmelskønt, at
der stadig findes steder, hvor
man kan være i fred for medier-
nes overtagelse af snart hele vo-
res jordklode. Hensat til en

munketilværelse i samklang
med naturen nyder jeg kaffen og
lytter til Anne, som har meget at
fortælle, og som er en stor entu-
siast af kolonihavelivet. Hun el-
sker sin have. Hun har boet her
sammen med Lars siden 1986
og kan slet ikke forstille sig en
sommer uden at være i sin kolo-
nihave. “Selv da Lars var meget
syg, ville han være herude, for
så kom folk forbi og hilste på,
og han kunne følge lidt med i,
hvad der foregik,” fortæller hun.

Mens jeg lytter gør jeg mig
tanker om kolonihavefolket,
som jeg også selv blev en del af
for 10 år siden. De synes at være
et tappert folkefærd, med en
enorm livsenergi. Dette folke-
færd er nok at sammenligne
med datidens hårdtarbejdende
landarbejdere, for tro ikke at en
smuk kolonihave er blevet til af
sig selv! Nej, der ligger utalleli-
ge arbejdstimer bag, og driv-
kraften må findes i den fornø-
jelse, det er at leve i og af natu-
ren – høste frugt og grøntsager
af egen avl og lade solen og reg-
nen være livsvigtige kilder. Ko-
lonihaven er bestemt et frugt-
bart alternativ til dagligdagens
strabadser, og helt anderledes
end at være i et sommerhus.

Man er i pagt med naturen og
årstiderne, som har langt større
betydning, end hvis man sidder
på kontor eller ved kassen i et
supermarked. Det er nemlig ik-
ke lige meget, hvad man gør på
hvilket tidspunkt, hvis man ger-

Vangede
Frokosttilbud
hver dag 11-15

Åbent
man-fredag

11-22
lør-søndag

12-22

Vangedes første Pizzaria

Vangede

Vangede
Bygade 77

(Ved Bommen)

De ringer
vi bringer
kl. 16-22
Kørsel 25,-
v/min. køb 50,-
også kortbetaling
ved udbringning

PIZZA & GRILL

Du kan betale med følgende kort

Huset ankommer på lastbil.
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ne vil ende med en god høst. Og
hvem kan ikke sætte sig ind i,
hvor rart det er at komme hjem
efter en hel dags arbejde i ha-
ven, smide de beskidte gummi-
støvler og drikke en varm kop
kakao med et tæppe over de
trætte ben. Efter sådan en dag
har man med garanti ingen so-
veproblemer, og mange piller
kunne være sparet på den konto.
Anne og Lars
Anne er en smilende og meget
venlig kvinde i sin bedste alder.
Hun gør indtryk af at kunne
overkomme det meste ligesom
sin mand. Til dagligt arbejder
hun som pædagog – et krævende
job, når man ikke længere er en
årsunge. Hun bevæger sig let
rundt i det lille træhus, som vi-
ser sig at være en længe af et
sommerhus fra Høve. Huset har
lidt 70-præg, men her i koloni-
haveforeningen er der åbent for
alle stilarter, og alle huse har
derfor deres helt egen unikke
stil, hvilket klæder dem alle.

Sorgen over Lars ser ud til at
have vendt sig til en positiv
energi, der kommer til udtryk i
en stærk livsvilje. Man må jo le-

ve videre trods livets modgang.
Som en rose man hårdhændet
klipper ned til et par sølle grene
om efteråret, har Anne valgt at
blomstre igen. Hun smiler glad,
da hun giver udtryk for, at det er
dejligt at komme i haven igen,
og som hun siger. “Det kan jeg
slet ikke undvære”.
En svær begyndelse i 1986
“Hvordan kom du og Lars på at
købe kolonihave”, spøger jeg.

“Lars var formand i SID på
Tjørnestien i Gentofte, og her
var der nogle, som havde kolo-
nihave; vistnok i noget som hed
Solbakken i Gentofte, men ha-
verne blev nedlagt. På den måde
hørte Lars om kolonihaverne i
Gentofte. Kort efter blev han in-
viteret ned til et stiftende møde
tidligt på året i 1986. På det stif-
tende møde blev havelodderne
udloddet, men da vi kom herud
og så det, var jeg meget skep-
tisk. Det var skruen uden ende.
Der var meget vand herude.
Hver gang man satte spaden i
jorden, blev hullet fyldt med
vand. Men vi holdt ud og kom
omsider i gang. Det som holdt
modet oppe var nok, at der var

meget stor hjælpsomhed fra alle
sider, noget som også karakteri-
serer vores forening i dag”, for-
tæller Anne. “Alle hjalp med til
det de kunne og vi fik påbe-
gyndt de 32 havelodder, som var
der dengang. Terrænet, hvor
“Knæbjerget” ligger i dag var
tidligere et sted for mindre
håndværksmestre.”, fortæller
Anne. “Den nuværende have-
foreningen ‘Solvang’ havde al-
lerede eksisteret i omkring 40 år
på det tidspunkt, og den er sta-
dig naboforening til ‘Knæbjer-
get’”.
Kolonihavefolk kommer til
“Der var både håndværkere,
kontorfolk og sådan nogle som
mig, som er pædagoguddannet,
der ønskede at få en have”, for-
tæller Anne. “De ønskede sig en
kolonihave at gå og hygge sig
med – et fristed med frisk luft.
Mange kom fra små lejligheder,
og de var interesserede i at dyrke
deres egne grøntsager.”
Det oversavede hus
“Vores hus er sommerhus, som
kom fra Høve. Det var velegnet

til Kolonihavehus, men lidt for
stort, så derfor savede vi det over
i to stykker. Vi fik hovedhuset
og naboen fik den længe, som vi
havde savet af. Vores hus var så-
ledes åbent i den ene ende, lige-
som naboens var åbent i den an-
den ende – så vi startede med at
lukke det til. Størrelsen på huset
skulle jo helst passe, da vi kun
måtte bebygge 10% af grunden.
Lars, der tidligere var murerar-
bejdsmand, måtte dog først dræ-
ne grunden for at lede vandet
væk. Herefter kunne han støbe
de sokler, som huset hviler på i
dag. Jeg var mest optaget af at
komme i gang med haven og
havde sat nogle porrer, men det
lignede mest af alt en rismark
pga. alt vandet”, griner Anne.

“Inden huset kom hertil på en
ladvogn havde vi nået at lave en
terrasse, og her sad vi med vores
datter på 10 år under en parasol
og drak en sodavand, når det reg-
nede. Min far var gartneruddan-
net og mine forældre købte også
en kolonihave, da jeg næsten var
flyttet hjemmefra, men som barn

Comet
Rens

Comet
Rens

10 skjorter
vasket og strøget kr. 200,-

Vangedevej 137 · 39 67 08 47

Miljøgodkendt
renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

Henter og bringer gerne
Vask og rul

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

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

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

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Café La Vie

Vangede Bygade 45
(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66

Har altid mange
gode tilbud fx.

Pariser Toast
& Kaffe 38,-

Stor Fadøl
Grøn Tuborg 32,-

Lun croissant
med ost 25,-

Smedens hus flyttes, da kommunen har solgt grunden til et amerikansk
firma.

Stifest 2010.
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har det aldrig interesseret mig”,
fortæller Anne ligefremt. “Hel-
digvis kom min far og hele fa-
milien ofte ud og hjalp til, for
det var lidt hårdt i starten.”
Mere komfort i
haveforeningen
“Vores mål i foreningen var, at
man på længere sigt skulle kun-
ne bo i haveforeningen, og snart
opførte folk små huse og skure
på havelodderne. Der blev etab-

leret en slags toiletter, som i be-
gyndelsen bestod af et skur med
to spande. Et par raske mand-
folk stod for at tømme dem, men
ofte blev det ikke gjort tit nok,
og vi kunne stå og se hvordan
det hele skvulpede over. Da
smeden fraflyttede sit havelod,
fik vi mulighed for at overtage
hans hus, som vi indrettede til
fælleshus. Nu har vi både strøm,
bad og tre toiletter i fælleshuset,

hvor der er kloakeret. Vi har og-
så en fælles fryser og vaskema-
skiner bag fælleshuset – noget
som kvinderne i sin tid fik ind-
ført, da det altid var dem, der tog
hjem for at vaske.”
Traditioner, fester og
fælleskabsånd
“Vi lægger vægt på fællesskabet
i foreningen”, fortæller Anne.
“Der er fem arbejdsdage om året
og nogle gange bliver man ind-
kaldt til ekstra arbejde, som det
forventes at man deltager i. Men
udover fællesarbejdet har vi fæl-
les traditioner. Jeg fornemmer at
dette fællesskab er det halve ko-
lonihaveliv og af lige så stor be-
tydning som at dyrke ærter og
kartofler. Af fester har vi i man-
ge år haft ‘Sti-fester’. Her ta’r
man sit havebord, stole og grill
under armen og så sætter man
sig ud på stien og griller og hyg-
ger med naboerne til langt ud på
natten. Det har vi gjort flere gan-
ge og ofte er det nogle fester,
som opstår lidt spontant.

Vi har også vores fælleshus,
hvor vi har bygget en petanque-
bane, og så er det populært at se
fodbold sammen i fælleshuset.
Vi har en mand i foreningen,

som elsker at lave mad, så laver
han gerne maden, som vi spiser
inden fodboldkampen.”
Pengekassen var tom
“På et tidspunkt fandt vi ud af, at
vi måtte finde på nogle aktivite-
ter, hvor vi også fik nogle penge
ind. Vi fandt på at spille ‘Døde
Duer’, hvor man køber sine tal
for penge. En mand havde fået
til opgave at gå rundt og samle
penge ind til spillet, men vi
fandt ud af, at hvert sted blev
han budt på øl, så det endte med
at han blev i temmelig højt hu-
mør inden dagen var omme. Til
sidst måtte vi dog indsætte en
anden. Vi oprettede en ‘So-
lskinskonto’, som var en konto
til forbedringer i foreningen. 1/3
af gevinsten gik til vinderen og
resten til foreningen. Senere
fandt vi på at lave loppemarked,
som er meget besøgt, og der
kommer rigtig mange og køber
– også udefra. De køber vores
hjemmelavede syltetøj og kryd-
dersnaps, som vi også laver i
fællesskab inden dagen. Sidste
år lavede vi 63 flasker krydder-
snaps, kan jeg huske. Loppe-
markedet er den 1. lørdag i sep-
tember kl. 10 hvert år.

Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 78 91

Velkomst-tilbud

Tinna Mia byder
Pernille velkommen
i salonen. Hvis du
medbringer
annoncen kan alle
– både gamle og
nye kunder – der
vil klippes af
Pernille blive klipet
for 200 kr i hele
september måned

Normalpriser dameklip 370,- herreklip 340,-

Frisk op med nye farver
Sprøjtelakering af

Køkkenelementer
Døre
Kvalitetsmøbler

•
•
•

Vi kan hente og bringe

Ring og få et godt tilbud!

GA Lakering

Tlf. 39 65 88 83

www.ga-lakering.dk
info@ga-lakering.dk

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte

Loppemarked i Knæbjerget
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Kig ind og se
vores store udvalg
i efterårets smarte

strik

Fra lager sælger vi
super tilbud nedsat
med op til

Vi har alt udstyr til
den aktive sportsfamilie

Baunegårdsvej 5
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 11 14

Din lokale

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

Sportsforretning

Er du

løbeklar
Kom på et

vore mange hold
af

WIETHDANS

Se programmet på
www.wiethdans.dk

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

DANS – fra 3 år

VILD MED DANS

SHOWDANCE

ZUMBA

DISCO/HIP HOP

Vi har mange traditionsrige fe-
ster: Åbningsfest af haven, Skt.
Hans Fest, og Sommerfest. I år
har vi haft 25 års jubilæum med
åbent hus og Borgmesterbesøg
og fest for medlemmerne.

Vi har også startet to klubber.
Mændene fandt ud af, at de ville
mødes en gang om måneden og
hygge sig i fælleshuset, og det
endte med, at de gik ud at spise
sammen. De kaldte det ‘Strik-
keklubben’.

Vi kvinder synes jo også, at vi
skulle have lov til at hygge os på
samme måde, og derfor danne-
de vi også en klub, som vi kaldte
‘Svejse-klubben’”, siger Anne
skælmsk.

“Vil folk godt deltage i alt det
sociale samvær” spørger jeg.

“Vi kan jo ikke tvinge folk til
noget, men mange synes også at
det er hyggeligt. Lars havde så-
dan en god formulering til det:
‘Man må gerne være sig selv,
men man må ikke være sig selv
nok’”.

Fremtiden i Knæbjerget
“Jeg synes, at det er vigtig, at vi
har steder som ‘Knæbjerget’.
Dels er det et rekreativt område

med dejlig natur og en helt spe-
ciel kultur. Der kommer mange
og besøger os. Vi hygger os
sammen og holder af vores ha-
ver. Kolonihaven holder folk i
gang langt oppe i alderdommen,
og folk bliver ikke ensomme her.
Jeg er sikker på at kolonihaveli-
vet holder folk i live længere,
end hvis de kom på plejehjem”,
afslutter Anne.

“I år skal vi have lavet en lege-
plads til børnefamilierne og en
sti så folk med rollator også kan
komme hen til petanquebanen,
og så må vi se lidt på de ødelæg-
gelser, som den megen regn har
forvoldt.”

Anne er allerede i gang igen
og har slet ikke tid til at være
trist. En ny sæson venter, og der
er nok at tage fat på.

Stort salg af økologiske
afgrøder og hjemme-
syltede produkter.

Minicafé med kaffe og
hjemmebag, lune frikadel-
ler og kolde drikkevarer.

Overskud går til forbedring
af fællesområder og aktivi-
teter i foreningen.

Markedet er overdækket

Bus 196 lige til døren

Haveforeningen
Knæbjerget
Nybrovej 76

Vangede

Lørdag 3. sept. kl 10-16

HØST OG
LOPPEMARKED

Anne laver kryddersnaps til loppemarkedet.
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F i lm  kan  s e s  i  d i n  l o ka l e  b i o g ra f

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

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

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

Drive Samme dag næste år Cowoys and aliens
Hvis ikke os, hvem så Skyskraber Far til fire

Ronal Barbaren Kvinderne på sjette sal Klassefesten
De 3 Musketerer Viceværten Tintin

Savannah Banden Niceville Peter Plys

★ ★
★ ★

★
★ ★
★ ★

★

Endnu gladere nyheder
fra Gentofte Kino!
Sommeren har været forrygen-
de og august er startet 55% bed-
re end sidste år.

Nu gælder det om at ride på
den positive bølge og antallet af
inspirerende film i efteråret er
særdeles ansporende, f.eks.:
Drive
Filmens hovedperson er om da-
gen stuntkører i Hollywood og
om natten chauffør for den kri-
minelle underverden. Da han
indvilliger i at hjælpe sin smuk-
ke nabo Irenes mand, får han
imidlertid nogen af LAs farlig-
ste mænd på nakken og den ene-
ste måde, han kan holde Irene og
hendes søn i live er ved at gøre,
hvad han gør bedst! Kør!
Samme dag næste år
Tyve år. To personer. Emma og
Dexter bliver venner den 15. juli
1988. De tilbringer dagen sam-
men, og det bliver begyndelsen
på et livslangt venskab. Vi føl-
ger gennem to årtier Emma og
Dexter på den dato – nøgleøje-
blikke i deres forhold, venskabet
og skænderierne.
Cowoys and aliens
En ensom cowboy tager kampen
op mod en skrækindjagende
trussel fra det ydre rum.
Hvis ikke os, hvem så
I 60’erne kaster de universitets-
studerende Bernward og Gud-
run sig ud i en lidenskabelig
kærlighed i den kvælende atmo-
sfære af et provinsielt Vesttysk-
land. Deres utilfredshed med
samfundet lægger hårdt beslag
på deres anstrengte forhold.
Gudrun træder ind i den
rebelske Andreas Baaders

pro-voldelige sag for omvælt-
ning og Bernward er til fare for
at bukke under i brugen af
psykedeliske stoffer.
Skyskraber
Sort humoristisk filmdrama om
den 17-årige Jon, der lever i et lil-
le klaustrofobisk samfund. Jons
far undertrykker ham i en grad,
der forhindrer ham i at blive vok-
sen. Men noget spirer i Jon og
byens smukke, blinde pige,
Edith, vækker forbudte følelser.
Far til fire
Fars evner ud i friluftslivet sæt-
tes på prøve, da familien rejser
på weekend i Sverige. De skal
besøge Annika, Fars kusine,
hvis fødselsdag falder sammen
med årets midsommerfest. An-
nika har en naturpark, og Far
glæder sig til at vise børnene,
hvor han legede som dreng.

Børnene stortrives hos Anni-
ka, men finder snart ud af, at ik-
ke alt er den rene idyl. En fæl
bande spreder mere end ulykker
i lokalsamfundet, men så går
Far til Fire i action!

Derudover bydes der også på:
Ronal Barbaren, Kvinderne
på sjette sal, Klassefesten
De 3 Musketerer, Viceværten,
Tintin, Savannah Banden, Pe-
ter Plys, Niceville

God fornøjelsen! Vi ses i Gen-
tofte Kino!

Bedste hilsener,
Erik Hamre

se mere påwww.gentoftekino.dk

Har du billeder fra Vangede?

I samarbejde med Lokalhisto-
risk Arkiv vil vi meget gerne lå-
ne billeder eller udklip til brug i
Vangede Avis og evt. i en kom-
mende bog om livet i Vangede.

Alle gamle billeder har inte-
resse, men vi vil især gerne have
billeder fra 50- og 60-erne.

Vi er interesseret i alle bille-
der, der viser bygninger, butik-
ker, veje, grønne områder, huse,
fester, bygaden, kolonihaver,
lossepladsen og hvad der ellers
har været af steder i Vangede.

Hvis du har en lille historie om
billederne, vil vi også gerne hø-
re den.

Vi håber, at du vil gennemgå
dine billeder; finde alt, hvad du
har af billeder, der er taget i
Vangede og dele dem med os.

Du kan møde os på Vangede
Avis, Snogegårdsvej 49. Vi
kommer også gerne til dig.
Ring og aftal tidspunkt
39 65 74 41

Dan Turèll i Vangede
Har du oplevet Dan i Vangede,
så vil vi meget gerne høre din
beretning. Hvis du er en gammel
skolekammerat, ven, nabo eller
hvis du på anden måde har ople-
vet ham i Vangede, hører vi ger-
ne fra dig.

Lokalhistorisk dag 17. september
kl. 11-13 på Vangede Bibliotek

Niels Ulrik fra lokalhistorisk forening kommer og fortæller om
Vangedes Historie. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og
tilhørerne kan fortælle deres egen historie.

Vangede Avis medbringer gamle kort og billeder. Vi vil også me-
get gerne låne dine gamle billeder og høre din beretning fra livet i
Vangede.

Huset på billedet lå over for den gamle kirke. Foto venligst udlånt af
Bendt Knudsen.

– et Vangedes Venner arrangement

OBS

Se mere på www.vangede.dk
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Vangede
Køreskole

Vi tilbyder mængderabat
flere tilmelder sig sammen.
Gratis opfølgningstime

når

Se priser på vores hjemmeside

Frugtparken 26
2820 Gentofte

www.vangedekoreskole.dk

Sundhed for Seniorer

GENTOFTE KOMMUNE

Forbyggelsesafdelingen

Motionstilbud iGentofte Kommune

Seniorer

Sundhed

for Seniorer

Program for 2011

GENTOFTE KOMMUNE

Sundhed for Seniorer
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
Tlf. 88 20 51 78

Kommuneservice
Tranehaven
Bibliotekerne
Apotekerne

Kan bl.a. hentes hos

Det hele menneske

Information og formidling af viden om
sundhedsfremmende og sygdoms-
forebyggende aktiviteter

Motion og fysiske aktiviteter

Sociale og netværksskabende
aktiviteter

•

•

•

Ny daglig leder i Danske Bank

Danske Bank i Vangede har udnævnt Hanne Riber Skov til ny
daglig leder pr. 01.07.2011.

Hanne Riber Skov har haft sin
gang i den finansielle sektor si-
den 1980. Tidligere har Hanne
bl.a. arbejdet som stedfortræder
i Danske Bank, Virum Afd. Se-
nest kommer hun fra en stilling
som senior privatrådgiver i Gen-
tofte Afd.

– Jeg glæder mig til at tage hul
på arbejdet som daglig leder her
i Vangede og til samarbejdet
med kunder og medarbejdere.
Jeg ser et stort potentiale her i
Vangede, og vil meget gerne vil
i dialog med både nye og gamle
kunder, udtaler Hanne.
Fokus på kunderne
At kunderne får en femstjernet
kundeoplevelse, når de træder
ind i Danske Bank i Vangede, er

en af de ting, som Hanne be-
stemt vil lægge sig i selen for i
jobbet som daglig leder. Sam-
men med sit team på 5 medar-
bejdere, der både har kompeten-
cerne og lokalkendskabet på
plads, glæder Hanne sig til at
møde kunderne.

– Vi vil være en af de mest kun-
defokuserede banker. Det bety-
der blandt andet, at kunderne får
relevante tilbud målrettet deres
behov. Det er især vigtigt i lyset
af den stigende kompleksitet, vi
ser, når det gælder både valg af
pension, investering og bolig.

Privat bor Hanne Riber Skov i
Allerød sammen med sin mand.
I fritiden er hun ivrig spejderle-
der og nyder friluftslivet.

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Læs mere på www.kiropraktik.net

Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01

Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39

Kiropraktik · Massage Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg

·

Søndagsturen
Vi var en tur forbi Dan Turèll Plads i søndags, og pludselig var vi
turistguider ved skulpturen, for flere havde lagt vejen forbi i det
gode vejr. Mange kom langvejs fra for at se skulpturen, som de
havde læst om i de store aviser. En enkelt Vangedeborger fortal-
te,at han nu havde boet her i 15 år og havde overvejet at flytte til
Jylland, men nu blev han ihvertfald 15 år mere. A&S
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shopKONRAD.dk – frisørprodukter, leveret til dig

Køb dine frisørprodukter lokalt – ONLINE – og spar helt op til 70% på alle de kendte mærker!

Lodtrækning
Gentofte Kino ved alt om, hvor
vigtigt det er at have venner; for
det er især biografens venner,
der er med til at sikre Gentofte
Kinos fremtid. Derfor bakker
direktør Erik Hamre op om Van-
gedes Venner og tilbyder at
trække lod om to biografbilletter
hver måned resten af 2011
blandt medlemerne af Vangedes
Venner.
Se mere om Gentofte Kinos ven-
ner på www.gentoftekino.dk

Alle medlemmer af Vangedes
Venner deltager automatisk i
konkurrencen om to biografbil-
letter.

August måneds vinder blev
Bente Vestergaard.

To billetter er sendt

Du kan tilmelde dig Vangedes
Venner på hjemmesiden og det
er ganske gratis.

Vangedes Venner
foreningen for alle, der hol-
der af Vangede.
www.vangedesvenner.dk

Formanden for Vangedes Venner
Allan Andersen sammen med Erik
Hamrer, som trækker august må-
neds vinder af to fribilletter.



Nummer 68 · august 2011

16

Frisør Koca

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

-tor.

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

Klip fra 210,-

Vangede/
Dyssegård

39 40 80 90
vangede@danbolig.dk

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

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

Jeres sikkerhed for en realistisk pris og et salg.

Åbningstider: Hverdag 10-17.30
Lørdag lukket (Cykler kan indleveres)

THOMSENS CYKLER

Alle former for
cykelservice

Salg af nye cykler

Vangede Bygade 86
2820 Gentofte

Tlf. 31 11 12 41
www.thomsenscykler.dk

Dag til dag

levering

I vores gemmer har vi fundet nogle gamle aviser fra 1974-75. Disse
aviser er forløber for Vangede Avis. Der udkom tilsyneladende kun
tre aviser, og selvom der er en stor andel af annoncer, fortæller disse
aviser meget om Vangedes forretningsliv i disse år.

I en af aviserne er et interview med “Inger”, men der er ingen op-
lysning om, hvem hun er eller hvornår hun er født. Vi hører meget
gerne fra læsere, der ved, hvem Inger kan være og måske fortælle
endnu mere om livet i Vangede.

Glad for Vangede
Tankevækkende samtale med en
af byens trofaste venner, der op-
levede Vangede som et lille, fat-
tigt landsbysamfund.
Du må have boet her i mange år
Inger?

– Ja, på en måde er jeg jo født i
Vangede. Blot hed det dengang
Gentofte sogn. Først nogle år
senere blev Vangede sogn en
kendsgerning, og den gamle
gård, “Brogård”, som jeg er født
på, kom så til at ligge i Vangede
sogn. Det var der mange ovre på
den side af Lyngbyvejen, der ik-
ke rigtigt forstod, og glade for

det var vi heller ikke. Men vi
blev det gudskelov senere!

Jeg er 3. barn i en familie, der
havde 8 børn. Og selv om vi var
fra den såkaldte forkerte side af
Lyngbyvejen, interesserede
Vangede mig meget. Vi begynd-
te at gå i søndagsskole på Van-
gedevej nr. 7 hos to ældre frøke-
ner, som havde Vangede Asyl.
“Vangedenitterne” var ikke sær-
lig venlige stemt over for os, så
vi måtte have følge af min far-
bror, der var fire år ældre end
min ældste søster Karen, for at
kunne få lov at gå i fred.

Hvordan gik det så, da I skulle i
skole?

– Det var i Vangede skole. Og
da må vi efterhånden være ble-
vet accepterede, for dér gik det
væsentligt nemmere.

Mine forældre var meget inte-
resserede i Vangede. Min mor
var med i det første menigheds-
råd, og min far var i værgerådet
og i hjælpekassens bestyrelse.
Folk i Vangede var fattige den-
gang. Om vinteren var der ikke
meget arbejde, om sommeren
var det noget bedre, da arbejde-
de mange af konerne på gartne-
rier ved bærplukning og andet.

Kendetegnende for Vangede
var de store børneflokke, og lige
så kendetegnende var også et
stort og værdifuldt sammen-
hold. Man lærte hurtigt, at man
ikke skulle tale ondt om nogen,
bl.a. fordi de fleste af beboerne
var i familie med hinanden. I
vores hjem – hvor far arbejdede
i hjælpekassen – fik vi fra vi var
ganske små besked om aldrig at
fortælle om, hvem der søgte om
hjælp og altid at glemme, hvem
vi så. – Så indgroet er det, at når
en og anden spørger, om jeg ik-
ke kender dem fra den tid, da de
kom hos min far, så må jeg sige,
hvad sandt er, at det kan jeg ik-
ke.

Handelen i Vangede
Vangede var landsby dengang.
Var der forretninger?

– Der var nogle ganske få. Kød
købte vi ved en vogn, og “Fiske
Bech” kom to gange om ugen.
Mælk fik vi fra Lyngby Mejeri.

Af forretninger havde vi køb-
mand Scharff, hvor jeg købte
mit første fingerbøl. Han for-
klarede mig, at det skulle sidde
på Langemand, men jeg mente,
det skulle sidde på Tommelfin-
geren – og købte for en sikker-
heds skyld ét til begge fingre.
Scharff havde alt i sin butik.

Skræddermester Geil var også
vores manufakturhandler, en
hyggelig lille forretning med
utroligt mange ting. Dér købte
vi vores strikkegarn, der lå på
hylderne, til vi havde penge til
at hente det. På hjørnet af Lyng-
byvejen havde vi en købmand,
og fru Bronke havde dér sit
brødudsalg. På selve Lyngbyve-
jen lå Brugsen. Midt i Vangede
by havde Hemmeth et brødud-
salg, og det var tillige skolebør-
nenes slikbutik.

Vangede, der jo er en del af
Danmarks rigeste kommune,

Der gik jeg i skole, blev konfirmeret, mine børn er døbt der, og i 32 år
har den været min genbo. Jeg glæder mig over, at en gammel skole kun-
ne blive så yndig en kirke. Det er med en vis vemod man ser, at den ikke
benyttes mere, men en glæde, at den er afløst af vel den smukkeste kirke
i kommunen. Foto privateje.
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- spørg bare os

Man.-Fre. recepter afleveret før kl. 11.30

recepter afleveret før kl. 15.30

kan afhentes samme dag efter kl. 16.00

Lørdag recepter afleveret før kl. 11.00
kan afhentes lørdag efter kl. 11.30

kan afhentes mandag efter kl. 12.00

recepter afleveret før kl. 15.30

Fredag
kan afhentes næste dag efter kl. 12.00

Receptmedicin hentetider:

Recepter, der er lagt på internettet af
lægen, skal altid forudbestilles. Dette
kan eventuelt gøres telefonisk.

Vangede Apoteksudsalg
www.gentofte-apotek.dk

Miao Sushi

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

www.miaosushi.dk

Åbent alle dage 14-22

÷10%
2 års fødselsdags-

tilbud
i hele september

på sushi

Gentofte, har ofte følt sig sat
uden for. Det var dog ikke bor-
gernes skyld. Det var et arbej-
dende og sparsommeligt folk,
der med tiden fik købt sig et
stykke jord og bygget sig et lille
hus. Kom der flere penge til, ud-
videde man med en stue. Man
var jo ikke vant til så store rum.
I vejhuset, der lå på Vangedevej,
lige ved fodboldbanen, var stu-
erne meget små, der var lavt til
loftet, og her boede børnerige
familier. Der boede bl.a. Ras-
mus og Maren, Victors Mor og
Sy-Line, hun syede bukser
m.m. til drengene i Vangede.

Fornøjelser var der ikke ret
mange af. Dog har Gentofte –
Vangede Idrætsforening, GVI,
sat sit præg på byen. Vi havde
mange fine spillere, og der blev
hvert år holdt en stor sommer-
fest, som vi børn glædede os
meget til. Om sommeren gik vi
også til Lyngbyvejen og så på
færdslen. Lyngbyvejen var den-
gang en meget smuk allé, og jeg

erindrer Frederiksborg-løbet,
hvor hele Vangede var på bene-
ne og stod i flere timer og vente-
de på, at løberne skulle komme.
Det var absolut en festdag.
De fattiges ven
Der var stadig brug for den
hjælpekasse, du talte om?

– Da jeg var helt lille, var der
for fattigfolk kun fattighjælp og
hjælpekassen. I 1932 fik vi en
sognepræst i Vangede ved navn
Chr. Norlev. Han startede me-
nighedsplejen og gik ind for en
meget omfattende indsamling
hos alle, der havde arbejde og
tjente penge, og der var brug for
megen hjælp.

Han foranstaltede også tøjind-
samling, og selve uddelingen til
jul var både for uddelerne og
modtagerne en festdag. Pastor
Norlev startede også vuggestue,
børnehave og møder for ar-
bejdsløse. Han var for Vangede
sogn en meget trofast ven, som
vi i Vangede altid vil tænke på
med stor taknemlighed.

Det gamle, stråtækte hus på Bygaden kom jeg i som barn. Der boede po-
litibetjent Henriksen, et meget hyggeligt hjem. Hans to piger var mine
skolekammerater. Tidligere har der været asyl og lærerbolig, senere post-
ekspedition og kirkekontor. Foto privateje.

Apoteket informerer om akne
Akne eller bumser er nok den
mest almindelige hudlidelse.
Næsten alle unge får akne i pu-
berteten på grund af øget talg-
dannelse. Sygdommen er ofte
værst i 17-19-års-alderen – der-
efter aftager den.

Det første symptom er fedtet
hud, senere hudorme og til sidst
de betændte knopper eller bum-
ser. De kan variere fra små røde
og gule bumser til store, ømme
byldelignende bumser.

Akne sidder især i ansigtet,
men kan også sidde på ryg,
skuldre og foroven på brystet.
Piger kan tit opleve, at akne
blusser op før menstruationen
og under en graviditet. Enkelte
får mere akne, hvis de spiser
fed, røget eller stærkt krydret
mad, men også magre mejeri-
produkter kan forværre akne.

Andre ting, der både kan frem-
kalde og forværre akne, er fx:
kosmetik, fedt og olie. Drenge
får oftere akne end piger og til-
bøjeligheden er arvelig.

Man kan have akne i mange år.
I 25-års-alderen er generne
overstået hos de fleste, men en-
kelte (ca. 5 %) kan stadig være
plaget af akne i voksenalderen.
Akne kan efterlade ar.
Behandling
Daglig rensning er vigtig for at
fjerne snavs, overflødigt fedt og
døde hudceller og dermed mind-
ske risikoen for at porerne til-
stoppes. Det er tilstrækkeligt at
vaske morgen og aften med en
dybderensende ansigtsrens og
efterfølgende tonic.

Dem, som har problemer med
bumser, har ofte fedtet hud. Den
fedtede hud behøver ikke at få
tilført mere fedt, men derimod
masser af fugt. Giv huden fugt-

creme efter en udtørrende rens-
ning så huden ikke blive tør og
komme i endnu mere ubalance.

Lette tilfælde af bumser kan
behandles med hudmidler, der
modvirker talgdannelsen, til-
stopningen af talgkirtelgangene
og akne-bakteriernes vækst.
Behandling med hudmidlerne
kan i begyndelsen gøre huden
mere rød og irriteret, men det
går som regel over på et par
uger. Virkningen kan dog først
vurderes efter 2-3 måneder.

Store, ømme bumser kan være
meget generende, og de kan gi-
ve ar. Det kan undgås ved at få
behandlet svære tilfælde med
tabletter. Voksne kvinder kan
behandles med p-piller, der
hæmmer det mandlige kønshor-
mon og dermed talgdannelsen.
Antibiotika taget gennem flere
måneder har også god virkning
mod svære tilfælde af bumser.
De hæmmer væksten af bakteri-
er og betændelsesreaktionen,
der giver anledning til akne.

Hjælper disse behandlinger
ikke, kan hudlægen behandle
med a-vitamin lignende kapsler.
En sådan behandling kræver, at
kvinder bruger et sikkert svan-
gerskabsforebyggende middel
under behandlingen og mindst
en måned efter, da dette stof kan
give alvorlige fosterskader.

Det er vigtigt, at behandling
fortsætter i måneder og ofte år
efter at sygdommen er gået i ro,
for at forhindre, at aknen kom-
mer tilbage.

Nogle af disse midler kan kø-
bes i håndkøb, mens andre kun
fås på recept. Er du i tvivl, så
spørg på apoteket.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen



Nummer 68 · august 2011

18

Undgå fordyrende mellemled!

Opretning og pladearbejde · Autolakering · Glarmesterarbejde
Sadelmagerarbejde · Udbedring af forsikringsskader

Køb, sa g af brugte bilerl og bytte

Tlf. 39 65 88 83

www.ga-lakering.dk
info@ga-lakering.dk

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte

Din grundejerforening arbejder for dig med alt som kan
vedrøre din ejendom og forhold i lokalområdet.

Fordele for dig som medlem:

�

�

�

�

�

�

�

Vi varetager villa- og grundejernes interesser overfor
kommunen og andre myndigheder

Vi deltager i halvårlige borgmestermøder til gensidig
orientering

Vi varetager fælles interesser for støjproblemer fra
Lyngbyvejen

Vi forsøger at bilægge nabostridigheder

Vi bistår grundejerne ved udarbejdelses af indsigelser
mod lokalplaner

Gratis rådgivning omkring juridiske og tekniske
spørgsmål

Vi er medlem af Parcelhusejernes Landsforening og
med i bestyrelsen samt repræsenteret i Boligretten og
Huslejenævnet

Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede bydele
Henvendelse:

39 76 09 14
Kasserer Jørgen Tjørning

gsgnyt@gmail.com eller
www.gsgnyt.dk

Hvorfor ...?
Hvorfor skal vi nu have en
skulptur og en plads opkaldt
efter “ham” når han skrev
sådan om Vangede og vange-
deborgerene?

Allan Andersen, formand for
Vangede Bycentrum: Det skal
vi, fordi det samler opmærk-
somhed om Vangede udover he-
le landet, og dermed bliver Van-
gede som handelstrøg kendt.
Det trækker kunder til, og det
fastholder Vangede som en
landsby, hvor det hyggelige mil-
jø giver flere muligheder for at
stoppe op og få en sludder, da
man i vores landsby altid støder
på én, man kender, som man li-
ge skal have udvekslet det sidste
nye med. Alt sammen noget der
er med til at sikre, at der også er

et handelsliv i fremtidens Van-
gede.

Allan Andersen, formand for
Vangedes Venner: Det skal vi
fordi Dan var en rigtig Vangede
Ven, prøv bare at læse Vangede
Billeder, hvor han skrev mange
positive ting om Vangede. Selv
efter han var flyttet til Vester-
bro, kom han tit til Vangede; ik-
ke kun for at besøge familien,
men fordi han holdt af landsby-
en. Og da skulpturen er med til
at bringe mere kultur til Vange-
de, er det endnu en anledning til
at vi kan holde en fest i Vange-
de.

Allan Andersen, redaktør af
Vangede Avis: Fordi pladsen og
skulpturen er en hyldest til spro-
get og til ytringfriheden. Bog-
staverne var ikke kun Dans
værktøj, men er vores alle sam-
mens værktøj til at kommunike-
re med hinanden, vi gør det i
Vangede Avis og på Vangedes
hjemmeside. I hverdagen tæn-
ker man ikke over, hvor meget
man bruger alfabetet, men næ-

sten alt ville gå i stå uden vores
alfabet. Så dét alene burde fej-
res med en skulptur. Og så var
Dan jo en fantastisk skribent,
der lærte os en anden måde at
bruge sproget på.

Allan Andersen, ganske al-
mindelig borger i Vangede: For
hver gang jeg læser Vangede
Billeder bliver jeg overrasket
over, at den faktisk er skrevet
med en stor kærlighed til Van-
gede. Det er jo også fantastisk at
når man en gang imellem bevæ-

ger sig udenfor Vangede, og ta-
ler med folk dér, så har de i kraft
af den ene enkelte bog dannet
sig et billede af vores by. Et bil-
lede som jeg er stolt af, for bo-
gen beskriver netop en landsby,
hvor man kender og holder af
hinanden. Skulpturen ligner no-
get, der kan tåle at blive brugt;
jeg kan lige forstille mig, mange
små Vangede-borgere, der får
lært alfabetet på en håndgribe-
lig måde ved at kravle rundt
mellem bogstaverne.
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Åbent: lørdag 10-17 · søndag 12-17

12. - 13.
november

2011

Sæt i kalenderen

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

Ny Zi Yang

I anledning af vores
,

tilbyder vi vores store
lækre kinesiske buffet for

5 års fødselsdag

Gælder 5.-8. sept.
Alle dage

kl.16:00-22:00

98,00 kr.

Børn under12 år

KUN kr. 79,-
kr. 39,-

Menuen består bl.a. af:

Suppe

Mongolian barbeque (4 kødretter)

Salatbar (med forskellige saucer)

Kinesisk buffet (28 forskellige varme retter)

Deserter (Is eller kaffe & 8 forskellige slags frugter)

5 års
Der er politik i luften
Onsdag den 31. august

Benedikte Kiær (K)
Socialminister

Sophie Hæstorp
Andersen MF (S)

Få en café-snak med
Benedikte og Sophie

Café La Vie
Vangede Bygade 45

Kl. 15:30 - 16:30

Kom forbi på nedenstående caféer og få svar
på aktuelle politiske spørgsmål.

Café Apoteket
Hellerupvej

Kl. 17:30 - 18:30

Du kan også møde dem på facebook

Mødet er arrangeret af
De Konservative i Gentofte og Socialdemokraterne i Brøndby

Grundejerforeningen
Vangedes grundejerforening hedder “Grundejerforeningen for
Gentofte”, det lyder mærkeligt, men der er en forklaring.
Grundejerforeningen blev stiftet
i 1909, da Gentofte Kommune
kun var opdelt i tre Sogne, Gen-
tofte, Hellerup og Ordrup. Gen-
tofte Sogns Grundejerforening
omfatter det daværende Gentofte
Sogns område, der bl.a. omfatter
det nuværende Vangede Sogn.

Foreningens opgaver har altid
været en blanding af arbejdet
med at præge udviklingen af lo-
kalområdet, både på det byg-
ningsmæssige, det trafikale og
det naturmæssige område og ar-
rangementer for medlemmer.

Vi tager stilling til lokalplan-
forslag og bringer medlemmers
meninger frem i kommunen, vi
tager stilling til nabospørgsmål,
såsom støjproblemer, generende
byggeri mm., vi arbejder med
problemerne omkring forskøn-
nelse af bycentrene, udbygnin-
gen af Lyngbyvejen, parkerings-
problemer og endelig har vi en
løbende dialog med kommunen
om vore grønne områder.

Efterhånden som Lyngbyve-
jen er blevet udbygget har for-
eningen kæmpet for at få støj-
volde langs motorvejen, hvilket
nu er ved at blive etableret.

Medlemmerne tilbydes også
rådgivning i grundejerspørgs-
mål af juridisk og skattemæssig
art. Vejledningen er gratis, men
omfatter ikke videregående,
egentlig advokatassistance.

Foreningen har siden 1929
haft retten til at udleje både på
Gentofte Sø, hvilket medlem-
mer kan for kun 30 kr. i timen.

Alt dette kan lade sig gøre ved
opbakning fra vores medlem-
mer og med en god lokal repræ-
sentation af medlemmer, som
kan gøre os opmærksom på pro-
blemerne, så vi kan tage dem op
med kommunen.

Vi har nu ca. 1300 medlem-
mer. Det koster kun 185 kr. pr.
år og så får man både vores
medlemsblad og Parcelhusejer-
nes Landsforenings blad.
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Butikkernes åbningstider – august 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

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag 10.00-16.00

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

Danseskolen, EKA Dans Tlf. 39 65 31 07

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

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

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

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

IKEA Tlf. 70 15 09 09
mandag-fredag 10.00-21.00
lørdag 10.00-20.00
udvalgte søndage 10.00-17.00

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

torsdag 12.00-18.00

Klinik Naturligviis Tlf. 26 70 52 04
Bestil tid

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 9.30-14.00

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
Pizza · Sandwich · Salater
mandag-lørdag 10.00-21.00
søndag og helligdage 12.00-21.00

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

Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-torsdag 10.00-16.30
fredag 10.00-15.00

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

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

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

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

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

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-17.00
1. og sidste sønd. i mnd. 10.00-17.00

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

Thomsens Cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag lukket

Tyden Tlf. 39 68 26 34

Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.30-13.30

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

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

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

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

frisør

KONRAD
Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk

Dan Turèll Plads
Vangedevej 2

Åbent alle dage: 11-22

3965 0212
3965 0262
www.pizzamed.dk

man-fre 11-22 · lør-søn 12-22

Vangedes første Pizzaria

VangedeVangede

Vangede Bygade 77/Ved Bommen

PIZZA & GRILL

Du kan betale med følgende kort

De ringer vi bringer kl. 16-22
Kørsel 25,- v/min. køb 50,-
også kortbetaling ved udbringning

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78


