
Vi ses derude
Inden for de sidste år er Vange-
de blevet opgraderet. Vangede
Bygade har fået et meget til-
trængt løft med ny belægning,
ny belysning og træer i byga-
den. Vangedevej har fået vej-
træer i midterrabatten. Dan Tu-
rèlls Plads er blevet færdig
med en flot alfabetskulptur og
en bænk, der er så lang, at den
ikke kan erobres; man vil altid
kunne finde en plads og sam-
tidig er der opsat almindelig
parkbænke flere steder i byga-
den. Det lover godt for den
kommende sommers udeliv,
hvor vi nu også har en flot
plads foran Super Brugsen; her
er helt nye muligheder for
udendørs aktiviteter.

Herudover har sporten fået et
løft med kunstgræsbanen i
GVI, og man er gået igang med
en renovering af Nymosen,
hvor det allerede nu er blevet
nemmer at gå rundt på stierne.

Derudover er Vangedebor-
gerne med til at gøre Vangede
til et dejligt lille smørhul. Den
varme og medmenneskelig-
hed, der er i Vangede møder
man ikke andre steder i vores
eller så priviligerede kommu-
ne.

Grunden til at Vangede er et
dejligt sted er jo også at mange
Vangedeborgere lever efter de-
visen: “Spørg ikke hvad Van-
gede kan gøre for dig – spørg
hvad du kan gøre for Vange-
de”. Kan traditionen med at vi
hér tager et fælles ansvar hæn-
ge sammen med at vi har beva-
ret landsbykulturen eller vores
“fattige” fortid? Det er ikke til
at sige, men et faktum er, at de
mennesker, der bor i Vangede
lige nu er med til at holde Van-
gede-ånden i live.

Bare se den store tilslutning
til Vangedes Venner, hvor
mange aktive borger er med til
at gøre Vangede til et bedre
sted at bo. Et af de helt store
ønsker er mere kultur i Vange-
de og her kunne man godt øn-
ske sig en hal til diverse arran-
gementer, det er jo ikke altid vi
kan være udendørs.

I ønskes et spirende forår
Allan Andersen
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Ny forpagter i GVI
Sportscafeen
Cana Catering har overtaget for-
pagtningen og de er startet op
med dagens ret hver dag for kr.
65,-.

Der er åbent man-fredag 16-
20, lørdag 10-18 søndag lukket,
men efterhånden som det bliver
lyser udvidets åbningstiderne –
følg med på GVIs hjemmeside.

Husk alle er velkomne i
sportscafeen. Du er også vel-
kommen til en hurtig sandwich,
en kop kaffe eller hvad du nu
trænger til. Du er også velkom-
men til at få tilbud på fester, ca-
tering og arrangementer.

x

Loppemarked i
Købmandsgården
Der har de sidste måneds tid væ-
ret åbent om søndagen i køb-
mandsgården på Snogegårdsvej
15 med loppemarkedssalg, hvor
mange ting har fortsat deres liv i

en anden familie, men nu slutter
dette for der er sidste åbnings-
dag søndag den 26. februar mel-
lem 12 og 14. Herefter går man
igang med at ombygge den gam-

le købmand til butik med udstyr
til hunde-træning. Der skal ske
mange ændringer, så det er ikke
muligt at sige noget om hvornår
‘hunde-butikken’vil stå færdig.

x

Backgammon-turnering
i Netværkshuset Ericavej 149

Lørdag den 3. marts kl. 15
Det er for alle backgammon-

spillere. Jo flere nationaliteter
jo bedre. Kom og vær med. Der
er kaffe/te og vand og lidt at
spise undervejs.

Tilmelding senest 1. marts på
tlf. nr. 52 90 41 44.

Vangedes tandlæge
Tandlægerne i Vangede har an-
sat tandlæge Henriette Holm-
gård, som fra 1. februar 2012 har
været fast tilknyttet klinikken i
Vangede. Henriette overtager
stolen fra Anne Elizabeth Dan,
som har været på barsel siden 1.
juli. En del har derfor allerede
mødt Henriette, idet hun har væ-
ret barselsvikar på klinikken de
seneste 7 måneder. Udover sit
arbejde hos Tandlægerne i Van-
gede er Henriette også tandlæge
hos Gentofte Kommunes Bør-

netandpleje på Bakkegårdssko-
len og på Gentofte Skole. Henri-
ette er selv opvokset i Gentofte
og uddannet som Cand. odont.
på Københavns Universitet.

x

Bliv klimaambassadør
Den 9. februar havde Grøn Gu-
iede indbudt til møde om at bli-
ve klimaambassadør i Vangede.

En lille interesseret flok var
mødt op og flere var interesseret
i at blive klimaambassadører. Så
Grøn Guide og Gentofte Kom-
mune vil fortsætte med projek-
tet og har indbudt til næste mø-
de som bliver onsdag den 7.
marts i DUI’s lokaler Horsevej 6
i Vangede, kl.19-21.

Det er borgerne, der skal drive
værket, med hjælp fra Gentofte
Kommunes klimakoordinator,
Grøn Guide Gentofte og det akti-
ve lokale foreningsliv i Vangede.

På mødet får vi konkretiseret
projektet, der handler om at ind-
drage borgerne i at reducere
kommunens CO2-belastning
ved at spare på forbruget af
energi og vand i hjemmet.

Som klimaambassadør vil du
formidle det gode budskab om at
man kan skåne klima og miljø, og
samtidig spare penge. På mødet
bliver du klædt på til denne opga-
ve. Der vil blive serveret kaffe
og kage. Tilmelding til Grøn
Guide Gentofte: Lisbeth Boye
Jensen:
www.gg-gentofte.dk på
mail: libj@gentofte.dk

Se også kommunens hjemme-
side for nyt om projektet:
www.gentofte.dk/klima

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.

Klip her og nu
– med og uden tidsbestilling

Hele familiens frisør

Vangedevej 129
Tlf.: 39 65 62 14

Åbningstider: 9.30-17.30
Lørdag 9.30-13.30

Vi tilbyder også
hjemmebehandling af
ældre og svage kunder

klippe
permanente
farve
vandondulere

28 29 85 09

•
•
•
•
Kontakt fra man-søn
kl. 10-19 på

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

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,-

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80
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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

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

Ny Zi Yang

Selskaber op til 150 personer
Dinner Tranportable
buffet fra kr. 99,-

I vores hyggelige restaurant

kan du nyde maden med

betjening ved bordene eller

med delvis selvbetjening

ved ta’ selv bordet

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 108
fre-søndag kr. 128

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

Sig dav!
– vi bor jo
i Vangede
Vi gjorde det i gamle dage – i
hvert fald når jeg besøgte fa-
milien på Fyn og i Jylland.
Da sagde vi altid ‘dav’, når vi
mødte nogen eller gik forbi
nogen på vejen. Man behøve-
de ikke at kende hinanden så-
dan rigtigt – det var bare en
god skik.

Det ku vi da osse (gen)ind-
føre her i Vangede! Vi er så
heldige at bo i det, der på det
nærmeste kunne kaldes en
moderne landsby. Vi har eg-
ne supermarkeder, forretnin-
ger, kirken, foreninger, avis –
og jernbanen og motorvejen
giver grænser, så vi godt ved,
når vi forlader vort gode
Vangede.

Vi har rigtig meget fælles.
Så siger man da ‘dav’.

Der er også altid mennesker
på gaden hos os. Det er ingen
selvfølge. Prøv at være i
Dyssegård eller Jægersborg
midt på dagen, der er langt
mellem folk. Ikke hos os!

Jeg tror, Vangede vil blive
et endnu hyggeligere sted at
bo og være, hvis vi oftere
sagde ‘dav’, når vi går forbi
hinanden på vej til eller fra et
ærinde her i landsbyen.

Jakob Rönnow,
Vangede Kirke

Fa
ste

lavn iVangede 2012

Se flere billeder på www.vangede.dk
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Mosegårdsskolens storhed og fald
Af lokalhistorisk medarbejder Niels Ulrik Kampmann Hansen
Planlægning og lokalisering
På adressen Stolpehøj 148-150
ligger en bygning, der selvom
den nu er plejehjem med mere,
tydeligt signalerer, at den har en
fortid som skolebygning, og det
er endda en forholdsvis ny af
slagsen. Under anden verdens-
krig blev der født langt flere
børn end i årene forud. I 1930-
erne lå en generation på om-
kring 60.000 nyfødte, fra 1942
begynder tallet at stige, således
at der i 1945 kom over 90.000
nye danskere til Verden. Baby-
boomet toppede i 1946 og klin-
gede delvist af omkring 1950.
Man har populært givet mørke-
lægningen skylden for de mange
fødsler, men realiteterne er, at
der snarere er tale om udskudte
fødsler fra 1930-erne, hvor Dan-
mark gennemlevede en økono-
misk krise med stor arbejdsløs-
hed og deraf følgende usikker-
hed. Gentofte Kommune starte-
de en planlægning og konstate-
rede, at der var behov for såvel
en ny skole i nordøst og i nord-
vest. Skolerne kom allerede i

planlægningsfasen til at hedde
hhv. Skovgårdsskolen og Mose-
gårdsskolen. På Mosegårdssko-
lens nabogrund ligger oldtids-
højen, der lagde navn til bebyg-
gelsen Stolpehøj; her var der i
årene forud blevet bygget en
masse lejligheder, idet bolig-
manglen var en del af 1930-er-
nes hverdag, denne bebyggelse
gennemgik i årene herefter en
udvikling, hvor klientellet æn-
drede sig fra børnefamilier til et
sølvbryllupskvarter.

Navnet Mosegårdsskolen er
egentlig lidt misvisende, skolen
blev bygget på Stolpegårdens
jorder og for at komme til Mo-
segården, skulle man krydse
Snogegårdens jorder.
Skolehuset bliver indviet
På grund af krigstidens og efter-
krigstidens mangel på byggema-
terialer trak færdiggørelsen af
Mosegårdsskolen ud, den blev
først indviet efter sommerferien i
1950. Der var til gengæld brug
for den nye skole. Ved indvielsen
kom der over 600 børn til skolen.
Der findes en fin video fra Lo-
kalhistorisk arkiv, hvor elever,
lærere og forældre (især mødre,
disse var dengang hjemmegåen-
de) marcherer under faner og
med musik fra Tjørnegårdssko-
len til deres nye skole. Videoen
findes på hjemmesiden
www.YouTube.com, den varer
3.38 minutter; skriv i søgefeltet:
Fra Tjørnegårdsskolen til Mose-
gårdsskolen.

Den ny skole var opbygget ef-
ter tidens principper som en au-
laskole med tre fløje omkring.
Alle klasseværelserne vendte

ud mod aulaen, og som noget
nyt var balkonerne svungne; nu
var det slut med de lige linjer fra
funktionalismens dage. Over
for hovedindgangen findes der
to gymnastiksale, der indram-
mer skolegården og giver læ.
Arkitekt på byggeriet var B.
Helweg-Møller, der placerede
bygningen smukt på det højeste
punkt i området umiddelbart
vest for det nedlagte Vangede
batteri. Skolevejen blev sikret,
idet en speciel sti fører til ho-
vedindgangen.

Ved indgangen findes der sta-
dig en smuk dobbeltportal i læ-
muren af håndstrøgne mursten,
og over hovedindgangen findes
et smukt relief, der er udformet
som en åben bog med en manen-
de inskription og med et aks he-
nover. Dette broncemonument
over flid og arbejdsomhed er ud-
formet af billedhuggeren
Stæhr-Nielsen. I skolegårdens
drikkekumme er opsat en søjle

med en kat der kravler nedad,
denne er modelleret af billed-
huggeren Hugo Liisberg. Inden-
for fandtes, for dette er desværre
forsvundet, en dekoration på au-
laens loft, der forestiller Prome-
teus, der fanger ilden og giver
den til mennesket, det er også en
hilsen til indlæringen; det er ma-
leren Jais Nielsen, der har kon-
strueret dette smukke billede,
som mange elever i årenes løb
har kigget på, mens de har kedet
sig under morgensangen!

Prometeus, der fanger ilden og gi-
ver den til mennesket i aulaens
loft. Hæftet Mosegårdsskolen,
Gentofte Kommune

Katten kravler ned mod drikke-
kummen i skolegården. Foto
NUKH

Indgangen til skolegården. Foto Vangede Avis

Husk vi tilbyder lånecykel under reparation

Vangede Bygade 86
2820 Gentofte · Tlf. 31 11 12 41

www.thomsenscykler.dk

Åbningstider: Hverdag 10-17.30

Thomsen Cykler udvider
og modernisere
kom ned og se din
nye cykelforretning

Husk også cykelhjelm
Bliv cykelklar til foråret
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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.

Ironlady Hvidstegruppen Extremt højt og utrolig tæt på
Kamæleonen Best exotic Marygold Hotel

En kongelig affære The Pirate Titanic 3D
Wallis & Edward Drengen med cykel

… og vi kan også friste med en lang række LIVE operaer!

★ ★
★

★ ★
★

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

Hovedfløjen mod syd og mod
skolegården er i tre etager og
har to fløje, der omkranser den
nordvendte aula på 384 m2. I alt
rummede skolebygningen 25
normalklasser udover fagloka-
ler og kontorer samt læge- og
tandlægeklinikker. Alt i alt var
det en moderne og fremsynet
skole, som Gentofte Kommune
fik opført her kort efter krigens
ophør.
Børnetallet falder
Skolen fik en god start og elev-
tallet var i starten stabilt. Bebyg-
gelsen Stolpehøjs børnefamilier
bidrog i væsentlig grad til elev-
tallet. Børnetallet toppede i 1958
med omkring 800 børn, men der-
efter gik det jævnt tilbage, så der
var problemer med at få to klas-
ser pr. årgang. Omkring 1970 var
der omkring 400 børn tilbage,
skolen var blevet kommunens
mindste distriktsskole; det kneb
med at holde dobbeltklasseræk-
ken, der var simpelthen for få
elever til at fylde skolen. I 1988
var børnetallet på såvel Bakke-
gårdsskolen som Mosegårdssko-
len kommet ned under 150 ele-

ver; de kommunale myndighe-
der så sig nødsaget til at gøre no-
get.
Nedlæggelsesbeslutningen
I forældrekredsen rejste der sig
et protestskrig: “Hvorfor lige
vores skole?” En kreds af foræl-
dre prøvede at påvirke beslut-
ningsprocessen på demokratisk
vis, således at skolen kunne bli-
ve ved med at eksistere. På trods
af at Mosegårdsskolen havde
flere, bedre og nyere lokaler end
Bakkegårdsskolen og med plads
til alle eleverne fra begge skoler,
så fastholdt kommunalbestyrel-
sen sin beslutning.
Måske holdt man fast i denne
beslutning fordi Mosegårdssko-
len var lettere at ombygge til
plejeboliger.

De mindre årgange flyttede ef-
ter sommerferien over på Bak-
kegårdsskolen, mens de større
børn fortsatte deres skoleliv på
Munkegårdsskolen.

For at mindes deres skoletid
afholder gamle Mosegårdssko-
leelever hver forår et træf på
Vangede Batteri ved den tidlige-
re skole. Mange mindes Mose-

gårdsskolen som en rigtig god
skole.
Ombygning til plejehjem
Da skolen nu var uden elever,
fandt man en anden anvendelse
for bygningen. Gentofte var i
stedet for en børnerig kommune
nu blevet en kommune af pensi-
onister. Under ledelse af arkitekt
Bue Kjems ombyggede hånd-
værkere skolen til 41 nye lejlig-
heder med altaner. Herudover
var der fælleslokaler samt center
for hjemmeplejen og en pensio-
nistklub. Pensionisterne, der bor
på den nedlagte skole og andre
pensionister fra nærområdet,
har lavet Idéhuset, hvor man
sammen arbejder med data,
madlavning, videoproduktion
og i værksteder. Gymnastiksale-
ne bruges til deres oprindelige
formål nu blot udelukkende til
frivillige aktiviteter. Boldbaner-
ne blev 10 år efter bebygget med
yderligere 32 plejehjemspladser
under ledelse af arkitekt Mo-
gens Werlin. Plejehjemmet blev
kaldt Nymosehave, selvom der
er et godt stykke til Nymosen.
Mosegårdsskolen var jo opkaldt
efter udflyttergården, og selvom
der ikke er langt til Gammelmo-
sen, så lå det nok ikke lige til
højrebenet at kalde plejehjem-
met for “Gammelmosehave”!

Aulaen med de svungne balkoner
er i dag som de også var før
ombygningen. Foto NUKH

Luftfoto fra 1987, hvor bygninger-
ne stadig blev brugt som skole.
Foto Geoplan A/S

Broncherelief over hovedindgan-
gen. Foto Vangede Avis KONTAKTEN

aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Gaskedler
Tagarbejde

VVS-service

– Skotrender
Alle former for

Mesterlodden 30 B
Tlf.: 45 93 19 49
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Det gamle Vangede
En fortælling om hverdagen i og omkring
Vangede fra 1945 og til 1996
skrevet af fhv. Vangede borger Jens Munk Kristensen.
Jeg kom til verden en kold janu-
ardag i 1945 på frøken Fiehns
fødeklinik, der lå på Tagesmin-
devej. Der var stadig krig i Dan-
mark, og tyske soldater husere-
de i området. I den anledning
havde frøken Fiehn taget sine
forholdsregler ved at udlevere
stål-vandfade til de fødende.
Dem kunne de tage over hovedet
i tilfælde af at klinikken blev
ramt af en granat. Det gik dog
ikke så galt, og i starten af febru-
ar kunne jeg rykke ind i mine
forældres hus i Vangede. Et hus
beliggende på Mosebuen, 100
meter fra GVI og Nymosen. Det
var et hus uden de bekvemme-
ligheder, som vi kender i dag.
Huset var opvarmet med kak-
kelovn, og der var så små riste
anbragt på strategiske steder, så
varmen kunne fordele sig.
Varmt vand i hanerne var ikke
eksisterende. Når det var bade-
dag, blev der tændt op under
gruekedlen, hvorefter det varme
vand blev fyldt over i et badekar
med løvefødder. Det var ikke så
tit, man kom rigtigt i bad. Til op-
bevaring af brød og madvarer
fandtes et lille spisekammer,
hvor der også var et flueskab til
afskærmning af ting, der tiltrak
fluer. Husets første køleskab,
som dog først ankom omkring
1950, var et lille træskab med en
zinkkasse i bunden, hvor der
kunne ligge en kvart stang is.
Isen blev leveret af ismejeriet på
Vangedevej. Det var spartansk,
men det virkede. Havde du brug

for et par isterninger, huggede
du blot nogle stykker fri af isen.
Min far erhvervede huset i 1935
for den fyrstelige sum af 10.600
kr., hvoraf de 5.000 blev betalt
kontant. Det var faktisk en ret
stor sum for en malersvend på et
tidspunkt, hvor timelønnen ikke
oversteg 2 kr. Som en sidebe-
mærkning er huset nu til salg for
4.995.000,-.
Vangede Asyl
I 1949 fik jeg plads i børneha-
ven Vangede Asyl, der lå på
Stolpegårdsvej. Personalet ud-
gjordes af to ikke helt unge
kvinder, der gik under navnene
Moster og Tante Henny. Tante
Henny var nu en meget rar per-
son, så vidt jeg erindrer, men
Moster, som jeg er blevet fortalt
var tysker, krævede hård disci-
plin af os børn. Det var nu heller
ikke den højere pædagogik, der
herskede dengang. Noget hæn-
ger stadig fast i erindringen,
nemlig når vi skulle lave pusle-
spil. Det foregik ved at der blev
limet et postkort på en krydsfi-
ner plade og herefter fik man
udleveret en krydsfiner sav og
skar pladen ud i små brikker.
Der var dog den lille hage ved
dette arrangement, at hvis du
kom til at knække den meget
tynde savklinge, så var du frem-
over ikke blandt dem, der fik lov
at lave puslespil til far og mor. I
1949 var der ikke mange biler i
Vangede, men Tante Henny var
ihændehaver af en. Det var vist
nok en Hillman og med fint ind-

træk. For at der i det mindste
skulle være en smule afbræk i
nogle meget lange dage, blev
nævnte automobil kørt ned på
legepladsen og en tre-fire unger
blev proppet ind i bilen, hvoref-
ter Tante Henny kørte nogle om-
gange rundt om sandkassen. Ja
tænk engang det var en oplevel-
se, der var til at føle på. Med
hensyn til Mosters disciplin hu-
sker jeg stadig, at når tiden var
inde til, at vi skulle afhentes,
blev alle børn linet op på en lang
række for derefter at række hæn-
derne frem, så Moster kunne in-
spicere om de var rene. Og ak og
ve, hvis de var snavsede, for så
var det ikke nok at skylle dem
under vandhanen, nej så skulle
de skrubbes med en neglebørste
til hånden var rød og følelsesløs.
Når denne seance var forbi, stod
vi igen på række, hvorefter én
efter én fik vandkæmmet frisu-
ren. Herefter var man klar til af-
hentning.

Vangede var efter krigen sta-
digvæk et landsbysamfund be-
stående af små huse og gårde
omgivet af mark og mose, men
efterhånden som gårdene blev

nedlagt, blev der skabt plads til
nye tider. Vangede by befandt-
sig efterhånden i stor udvikling.
Der var masser af plads til so-
cialt boligbyggeri. Der blev
bygget boliger på Mosegårds-
vej, Snogegårdsvej, Vangede-
vej, Snogegårdsvænget, Stolpe-
høj m. fl. De var billige, men
også små og spartanske, og det
var ret almindeligt at der boede
4-6 personer i en 2-2½ værelses
lejlighed. Der kom mange nye
familier, som kom til at sætte
deres aftryk på Vangede. Det
var blandt andet familier som
Helt, Manggård, Krüger, Sille-
man, Rypke, for blot at nævne
nogle. Mange af disse udgjorde
efterhånden én stor familie, da
det snarere var reglen end und-
tagelsen, at man fandt sin frem-
tidige partner indenbys. Vange-
de var en by, hvor alle kendte al-
le, med et utroligt sammenhold.
I Vangede forstod man at sætte
det hyggelige samvær meget
højt. Det ultimative sociale om-
drejningspunkt, var så afgjort
Gentofte-Vangede Idrætsfor-
ening. GVIs første klubhus lå i
selve Vangede på marken bag

Miao Sushi

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

www.miaosushi.dk

Åbent alle dage 14-22

46 stk.

kr. 368,-

Rainbow roll, miao roll,
tempura and futo maki, tun
hosomaki, reje, laks, tun,
hvid fisk

Menu 1
35 stk.

kr. 188,-

California med laks futo
maki, Agurk hosomaki, Laks
hosomaki, California ura
maki, Reje, Laks, Tun nigiri

i alt

Menu 2
i alt

Vangede Asyl oprettet i 1882, Vangede Avis havde en artikel om Vangede
Asyl i nr. 59. Billede udlånt af Lokalhistorisk Arkiv
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det sted, hvor Diligencen ligger.
Klubhuset var dog nærmest en
rødmalet træbarak, men aktivi-
teten var stor. Det var ikke kun
fodbold, der var sporten, men
også håndbold, ja og såmænd
boksning. GVI rådede over nog-
le ret gode spillere, så hvis ikke
klubben havde rangeret så lavt
som i Sjællandsserien, kunne
både målmand og et par an-
grebsspillere være udtaget til
landsholdet. Men det krævede
at de meldte sig ind i en divisi-
onsklub og det ville jo nærmest
være forræderi overfor Vange-
de. Tiderne ændrede sig og GVI
voksede efterhånden ud af ram-
merne i Vangede bymidte. De
rykkede derfor ned i et nyt an-
læg i Nymosen, hvor de stadig
har til huse den dag i dag.

I starten af 1950erne, gjorde
jeg selv min entre på GVIs lille-
puthold. Efter den tids målestok
var rammerne i GVI ret flotte.
F.eks. var der net på målene,
hvilket ikke var almindeligt i de
klubber, vi lå i række med. Des-
uden var der bad med varmt
vand i omklædningsrummet og
en sauna. Fodboldudstyret var
dog ikke den standart, vi kender

i dag. Fodboldstøvlerne var af
hårdt og stift læder, og dupperne
var sat på med små søm, men de
var eminente til en “tåhyler”.
Fodbolden var godt nok af læ-
der, men bestod af en oppustelig
blære, som blev lukket med en
lædersnøre. Bolden var derfor
aldrig helt rund, men nærmest
lidt æggeformet. Ambitionerne
for klubbens bedste hold var
store, for der var hård konkur-
rence om de gode spillere med
Gentoftes andre klubber: B
1903, HIK, Skovshoved og Jæ-
gersborg. Men her kom hyggen
igen i front i GVI. 3. halvleg
trak længe ud i klubhuset, lige-
som formkurven faldt drastisk,
når Dyrehavsbakken åbnede, så
højeste placering i GVIs histo-
rie strakte sig aldrig til mere end
Danmarksserien. Men deres fe-
ster med gøgl og underholdning
var vidt berømte.

Vangede var virkelig som Dan
Turèll skrev, Gentoftes Vester-
bro. Det var hævet over enhver
tvivl, at Vangede lå på den for-
kerte side af Lyngbyvejen.

Folk der ikke havde råd til at
betale for en social bolig, var
henvist til en af Gentofte kom-

munes husvildeafdelinger,
hvoraf mange “tilfældigvis”
netop lå i Vangede. De mest
kendte var Ndr. Enggård, Sno-
gegården, Stolpegårdsvej, også
kaldet Ormegården, træbarak-
kerne på Nybrovej, som i folke-
munde aldrig hed andet end
teaktræsparken eller palisan-
derbyen. På hjørnet af Vangede-
vej og Mosebuen lå Ndr. Eng-
gård, som nok engang havde
været en præsentabel gård med
en stor hovedbygning og tre
længer. Nu var den indrettet til
beboelse for trængte familier.
Meningen var, at familierne
havde ophold der i en kort peri-
ode indtil de fandt en fast bolig.
Men trods kummerlige forhold
som fælles toilet og kun koldt
vand, blev folk boende i årevis.
Det var også almindeligt, at
trods boligernes ringe størrelse
havde familierne mange børn.
En enkelt familie, der boede i
hovedbygningen fik 23 børn.
Det var dog ikke alle, der over-
levede. Der verserede en lille hi-
storie om en mand, der havde
kendt til bedre tider, som spurg-
te viceværten om bademulighe-
derne. Viceværten kunne så op-
lyse, at om sommeren var det på
græsplænen og om vinteren i
Kildeskovshallen. Der fandtes
dog en anden mulighed. For på
Brogårdsvænget, en lille blind
vej tæt på Gentofte Station, lå
en badeanstalt, hvor man for
små penge kunne få et varmt
karbad, samt sæbe og håndklæ-
de. Bestyrerinden, som var min
faster, var dog meget nøjereg-
nende med, at den aftalte tid for
badet blev overholdt.

Et tilbageblik til midten af
1950-erne hvor der skete en
masse i Vangede. Man skal hu-
ske på, at fjernsyn var en sjæl-

denhed, og at alskens bib-bob
spil ikke eksisterede. Skulle
man se film, var det i biografen.
Lokalt var der Gentofte Kino,
Alléteateret og Søborg Bio. En
billet til 4-forestillingen koste-
de på de tre forreste rækker, der
bestod af hårde træsæder (også
kaldet cowboyrækkerne) fra 50
øre op til 1 krone. Da jeg var
barn, fik man ikke lommepen-
ge, så en tur i bio var en sjælden
luksus. Derfor var den årlige fa-
stelavnsfest i GVI lidt af et til-
løbsstykke. Man skulle ikke
være medlem for at deltage, så
det var stort set alt, hvad der
kunne krybe og gå af børn fra
Vangede og omegn, der deltog.
Der blev slået på flere ophængte
tønder og uddelt flotte præmier
til Kattekonge og -dronning,
samt til bedste udklædning. Når
dette var overstået, fik alle en
stor godtepose og en sodavand,
og så blev ungerne installeret i
klubhuset, og så kom det store
øjeblik, hvor der blev vist film
med Chaplin, Gøg og Gokke,
Abbot og Castello, Ungerne el-
ler Søren Spætte. En oplevelse
man kunne leve højt på i lang
tid.
Vangedes udvikling sidst i
50erne
På en måde stod tiden stille, men
på den anden side havde Vange-
de udviklet sig fra at være meget
provinsiel til at være et driftigt
bysamfund. Noget helt specielt
for Vangede var at mange borge-
re havde øge eller kælenavne.
Det var ikke ualmindeligt, at
hvis men refererede til deres dø-
benavn, var man ikke altid klar
over, hvem der var tale om. Men
spurgte du efter “Russer Ge-
org”, “Gunnar enøje”, “Hals og
hoved”, “ferskvandsmatrosen”,
“dykkeren”, “pillerik”, “skræd-

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

·

GVIs første klubhus

Nybrovej 87

El hæve/sænkebord

incl. moms

U D S A L G
NYE OG BRUGTE

KONTORMØBLER
kvalitets

www.kontorlageret.dk

nu kr. 4.500,-
Man. - Fre. 9-17
Lørdag lukket

45 35 00 14
Mange størrelser – Finer/laminat

Før op til
kr. 8.300,-
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deren”, “Svellebrosforman-
den”, “Den hvide neger” eller
“Dobberjohn” vidste alle, hvem
man talte om. Dobberjohn var i
øvrigt ejermand til en bil af sam-
me model, som Benny fra Ol-
senbanden senere benyttede. Bi-
len var noget der gav en vis sta-
tus. I Vangede. Blomsterhandle-
ren, der hed Nissen, blev selv-
følgelig til Blomsternissen eller
nissefar. Bestyrer af Vangede og
omegns bank hed aldrig andet
end Bankpetter og farvehandler
Erdmann blev på et tidspunkt
udråbt til “Borgmester af Van-
gede”, da han var meget aktiv i
lokalmiljøet. Jo, man kunne
hurtigt få sig et øgenavn i Van-
gede.

En lille morsom historie om
“Russer Georg” spredtes hurtigt
i byen. Jeg havde en kollega, der
arbejdede i et VVS-firma i
Charlottenlund. Hvert år holdt
svendene en sommerfest, og et
år skulle festen holdes i Dyreha-
ven med en tur i hestevogn gen-
nem skoven. I højsæsonen var
det ikke let at hyre en hestevogn
til en rimelig pris, men så kom
man i tanke om Russer Georg,
der boede på en af de sidste går-
de i Vangede, bag købmanden
overfor Plantagevej. Han blev
hyret til turen. Dagen oprandt og
forventningerne var store.
Desværre havde Georg fået en
gevaldig tår over tørsten, men af
sted kom han med svendene i
hestevognen. Det gik nu i rask
trav gennem skoven.
Stemningen var høj, og min
kollega syntes på et tidspunkt, at
det var ret romantisk at skummet
fra hestenes muler strejfede
passagererne, lige til det øjeblik,
det gik op for ham, at skummet
kom fra Russer Georg, der sad
og pissede ned på trinbrættet.

Fra barn til teenager i
60-erne
Vi unge tilbragte meget tid i
GVI, hvor vi hele vinteren deltog
i indendørs fodbold, der blev
spillet i en hal i Værløse. Her del-
tog også mange af Vangedes tø-
ser som heppekor, og en del kæ-
resteforhold blev etableret. En
anden stor aktivitet foregik i
Vangede ungdomsklub, der hav-
de til huse på Mosegårdsskolen.
Her var der mulighed for aktivi-
teter som billard, bordtennis,
film, foredrag og meget andet.
Det helt store var dog lørdagsbal.
Musikken blev næsten altid leve-
ret af tidens hotteste pigtrådsor-
kestre fx Hitmakers, Sir Henry
and his Butlers, Melvis, Rocking
Ghost m.fl. Der var altid en fan-
tastisk stemning. Det var soda-
vandsdiskotek, og det blev nid-
kært overvåget af klublederen,
som var politibetjent, at der ikke
var alkoholiske drikke. Så inden
man gik til festen blev der druk-
ket nogle indkøbte Havskum, så
man kunne komme i stemning.

Vangede Kirke og menigheds-
rådet havde lidt gyldne tider.
Jeg husker specielt, at der var
noget der hed Søndagsskole.
Den blev holdt på Fuglegårds-
vej, hvor man ud over at få for-
kyndt Guds ord for 5 øre kunne
købe billeder med bibelske mo-
tiver til at klistre ind i et samle-
hæfte. Min storebror, der var
seks år ældre end jeg, var ret op-
taget af at møde op, hvilket jeg
ikke helt forstod, for så spæn-
dende var det nu ikke. Men så
opdagede jeg pludselig, hvad
det der lå til grund for hans store
interesse. Det var, at Kordegnen
altid medbragte sine døtre. To
helt lyshårede piger med lange
fletninger, og det var selvfølge-
lig det, der tiltrak ham.

Friskt brød
hver dag

BROGÅRDENS ISMEJERI
v/Asif Mahmood

Danske spil – Tips og Lotto
også spilleautomater

i butikken
Telekort · Blade
Stort sortiment
af købmandsvarer

Snart

Åbent alle dage 8-22
Brogårdsvej 137

39 96 11 99

Vi har det hele,
som alle spiser

Kom gerne forbi,
vi har gode priser

Vi bringerogså ud

Vangede
Køreskole

Vi tilbyder mængderabat
flere tilmelder sig sammen.
Gratis opfølgningstime

når

Se priser på vores hjemmeside

Frugtparken 26
2820 Gentofte

www.vangedekoreskole.dk

Vangede
Frokost-
tilbud
hver dag
11-15

man-fredag
11-22
lør-søndag
12-22

Vangedes første Pizzaria

Vangede

Vangede
Bygade 77

(Ved Bommen)

De ringer
vi bringer
kl. 16-21
Kørsel 25,-
v/min. køb 50,-

ITALIENSK PIZZA
N
A
C
H
O
SPASTARETTER

A
L
A
C
A
R
T
E

B
U
R
G
E
R

PIZZASANDWICH

S
A
L
A
T
E
R

M
E
X
I
C
A
N
S
K
P
I
Z
Z
A

Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 78 91

Mange har mødt Lotte og er glade for hende

Normalpriser
dameklip 370,-
herreklip 340,-

Vi har nye massagevaskestole,
får vasket hår

samtidig får dejlig massage
så alle, der

Tinna Mia vil gerne give
flere mulighed for at blive
klippet af Lotte, derfor
dette tilbud:
Medbring annoncen og
bliv klippet af Lotte for

gælder uge 9, 10 og 11

Lotte har tidligere været
hos Dennis Knudsen

kr. 200,-
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Mobning (også for voksne)
Der findes mange typer for
mobning, men det er jo ikke
okay. Her er nogle historier fra
nogle der er blevet mobbet. De
har selv fortalt det hele.
En historie fra én, der i dag
er voksen
Hendes navn er Randi. Randi
gik i 6. - 7. klasse, og hun havde
en rigtig god veninde som var
meget populær, som alle kunne
lide. En dag blev de desværre
uvenner. Randis veninde be-
gyndte at bagtale hende og sige
forfærdelige ting om hendes ud-
seende. Randi fik meget ondt i
maven og havde ikke lyst til at
gå skole. Randi fortalte sin mor,
at hun havde det meget dårligt,
og hun fik derfor lov til at blive
hjemme. Som enhver anden
mor, kunne Randis mor godt
mærke, at der var noget galt, og
spurgte derfor ind til det. Randi
fortalte sin mor, hvad der var
sket. Randis mor valgte at ringe
til Randis venindes forældre.
Efter de havde snakket sammen,
blev det hele godt igen.
En historie fra én, der ønsker
at være anonym
Den lille pige gik i 5. klasse. En
dag, da hun sad indenfor på sko-
len, kom der nogle større drenge
og sagde nogle meget strenge
ting til hende. Tingen kunne væ-
re FEDE KO eller HEJ TYKKE.
Det fortsatte i meget lang tid.
Som mange andre, der bliver
mobbet, blev hun også meget
ked af det, og havde ikke rigtig
lyst til at være ude i frikvarteret.
Da hun så endelig gik ud, var
hun helt alene, fordi hendes ven-
ner/veninder var det sted hvor
dem, der mobbede også var. En

dag på vej til time kom drengene
og ville mobbe igen. En pige i
klassen havde set det et par gan-
ge og syntes overhoved ikke, at
det var morsomt. Hun valgte at
beskytte sin veninde og svarede
derfor igen. Efter det stoppede
drengene med at mobbe, og pi-
gen kunne nu gå ud i frikvarte-
rerne igen, og være sammen
med sine veninder.
Grunde til at man kunne
blive mobbet.
Der er mange grunde til, at man
kunne blive mobbet, og det har
ikke altid noget at gøre med den,
der bliver mobbet, men dem der
mobber. De kan have det dårligt
hjemme eller i skolen, eller må-
ske kommet ind blandt de for-
kerte venner, som så betyder at
personen er under stort gruppe-
pres.

Grunde til at man
kunne blive mobbet
kunne være på
grund af udseende,
det er i hvert fald
grunden til de fleste
tilfælde. Det kunne
også være, hvis de ikke taler så
godt dansk, eller de opfører sig
underligt i et forsøg på at passe
ind.

Det er ikke altid kun børn, der
mobber. Nogle børn kan også
blive udsat for lærermobning.
Det skal forstås, som det siges,
elever kan blive mobbet af lære-
re. Det er overhovedet ikke i or-
den ligesom andet mobning, og
de lærere, der bliver taget i det,
risiker at blive fyret.
Hvordan kan det løses?
Altså som en normal voksen
person, der aldrig er blevet mob-

bet, er det meget normalt at man
tænker om problemet: “Børn,
der bliver mobbet, skal bare
komme til deres forældre, så lø-
ses det”. Så nemt er det overho-
vedet ikke. Det er ikke alle som
kan sige det til deres forældre,
måske i det værste tilfælde kan
du blive truet. Selvfølgelig er
det dér, man bør gå til en voksen
eller sine forældre, men er man
meget lille, kan man godt blive
meget bange og så er det ikke al-
tid man tør gå til sine forældre.
Men en SFO eller fritidsklub har
nogle midler at bruge. I Vangede
Fritidscenter har de en mobbe-
plan, de kan følge, hvis mob-
ning skulle opstå. Det er faktisk
alle steder, der bør være den
slags, men ikke alle steder tager
sig lige godt af mobning.

Mange børn går til deres for-
ældre, men det kan være svært
for forældrene at takle disse
problemer med andre børns

mobning.
Nogen
vælger li-
gefrem at
skifte sko-
le, men det
burde ikke
være løs-

ningen. Måske skulle kammera-
terne være bedre til at sige fra
og dermed stoppe mobningen.

Der er der ikke så meget at gø-
re, hvis hverken skole, forældre
SFO/Fritidsklub kan hjælpe, så
bliver man nødt til at flytte sit
barn til en anden skole. Det er
der mange, der gør, men det
burde ikke være en løsning.
Nogle gange føler familier bare,
at de ikke har andet valg.

Af ungereporter Sabrina Holm

Glad musik til festen

http://twoandahalf.dk · 22 22 77 22 · gladmusik@twoandahalf.dk

KANONTILBUD
1 times livemusik

2 mand:
1000 kr.

+ transport

“Det bedste middel
mod mobning er,
hvis dem der kigger
på, siger stop!”

Comet
Rens

Comet
Rens

Vangedevej 137
tlf. 39 67 08 47

Comet Rens
Miljøgodkendt renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

10 skjorter
vasket og strøget

håndstrøget
kr. 170,-

kr. 200,-

Vasketøj og
rulleservice

Rensetøj

Henter og bringer gerne

Skrædderservice
dag til dag

Skomagerservice

Café La Vie
Vangede Bygade 45

(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66

Har altid mange
gode tilbud fx.

Stor fadøl
Grøn Tuborg 35,-

Lun Croissant &
Kaffe 30,-

Lun Croissant
m. ost 25,-

Har du idéer til unge-emner,
så skriv til
avisen@trykkeren.dk
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Vangede Bibliotek
Vangede Bibliotek åbner igen
d. 19. marts
Der er bliver lagt nyt gulv og
væggene får en tiltrængt om-
gang maling. Indretningen og
reolopstillingen bliver ændret
og der er købt nye møbler, så
biblioteksrummet vil fremtræde
endnu mere indbydende og at-
traktivt end tidligere.

Der vil blive flere og bedre
siddepladser til avis- og tids-
skriftlæserne, og materialerne
vil blive præsenteret på en mere
appetitvækkende måde. Der vil
ikke længere være så trangt ved
pc-arbejdspladserne, der bliver
anbragt mere synligt i lokaler-
ne. Dan Turèll-samlingen får
sin egen afdeling med skiftende
udstillinger og siddepladser i et
roligt miljø.

Også børneafdelingen har fået
en omgang med nye møbler. Så
forhåbentlig vil endnu flere bør-
nefamilier finde det rart at kom-
me på deres lokale bibliotek.

I lukkeperioden kan materialer
afleveres i de øvrige biblioteker i
kommunen eller gennem brev-
sprækken på Vangede Bibliotek.
Reserverede materialer kan i
lukkeperioden afhentes på Gen-
toftegade Bibliotek.

Bibliotekets personale ser
frem til at præsentere et fornyet
Vangede Bibliotek og byder alle
sine brugere velkommen igen

til åbningsarrangement mandag
d. 19. marts fra kl. 10, hvor der
bydes på gratis morgenkaffe og
brød.

I øvrigt vil Nationalmuseet,
også d. 19. marts, lægge hus til
årets uddeling af Dan Turèll-
prisen.
Det sker på biblioteket i
foråret:
BogCafé
Man. 26. marts kl. 19.00-20.30
Vangede Bibliotek inviterer alle
læselystne til BogCafé. Biblio-
tekets personale vil personligt
og underholdende præsentere en
perlerække af nye og ældre bø-
ger. Du får en litteraturliste med
hjem. Kom til en hyggelig aften
i bogens og inspirationens tegn.

Gratis entré. Tilmelding på
Vangede Bibliotek eller på tele-
fon: 39 65 38 47
Så går den vilde skattejagt!
Lør. 31. marts kl. 10-14
Se om du kan finde sporene ef-
ter påskeharen og find de påske-
æg, den har efterladt.
Tilmelding ikke nødvendig.
Rundvisning i
Turèll-samlingen
Man. 23. april kl. 19.00-20.30
Få en utraditionel indføring i
Dan Turèlls forfatterskab! Dan
Turèll-klubben præsenterer
highlights fra Turèll-samlingen,
som består af bøger, originalma-
nuskripter, grafik, tidsskrifter
som Turèll bidrog til, litteratur
om forfatterskabet, ukendte li-
ve-optagelser og – ikke mindst –
hjemmesiden
www.turellsamlingen.dk

Gratis entré. Tilmelding på
Vangede Bibliotek eller
på 39 65 38 47

Arrangeret af Dan Turèll-
klubben.

Sweetie mode 25 år i Vangede

Sweetie mode startede i 1987 i
en lille kælderbutik i Vangede
Bygade 62, under lidt små for-
hold. Folk tog godt imod kon-
ceptet og forretningen havde
fremgang de næste år, så da Sti-
del’s boligbutik på hjørnet over-
for banken lukkede, købte Bente
Hansen og hendes mand Steen
butikken og flyttede ind i 1992.

“Det har været 25 dejlige år og
jeg har været med til at betjene
en masse rare og søde kunder,”
siger Bente, der af helbredsmæs-
sige grunde desværre ser sig
nødsaget til at trække sig tilbage.

“Jeg vil gerne takke alle mine
gode og trofaste kunder gennem
årene, som jeg har været rigtig
glad for at lære at kende, og som
jeg jo fortsat vil møde da jeg jo
bor i Vangede,” siger Bente, der
lover at der i hele marts måned
vil være supertilbud i Sweetie
mode, hvor hun fra sit lager sæl-
ger ud med op til 70 % rabat. Der
vil naturligvis også være de nye
forårsvarer 2012 hos Sweetie.
Bente siger farvel med en
afskedsreception den 31.
marts kl. 14.00 i
forretningen.
Svigerdatteren Bente, som har væ-
ret ansat i forretningen i mange år,
overtager butikken pr. 1. april og
viderefører den i eget regi.

Øverst billede fra Gentofte-Hellerup-nyt fra åbningen i kælderbutikken,
foto Peter Danstrøm. Nedderst fra Villabyerne fra flytningen til butikken,
som vi kender i dag, foto Henrik Holst.
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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

•

•

•

På
udvalgte varer
op til 70%

Vi sælger ud
fra lager

helt frem til den
31. marts

Sweetie skifter ejer
den 1. april 2012

men det bliver i familien

Vangede Bygade 79 · 39 65 31 38

Nyt fra Vangede Kirke
Tirs. den 28. feb. kl. 14-16
Hendes majestæt Dronningens
jæger, Torben Nielsen, der bor
her i Vangede, fortæller om årets
gang på sin daglige, men noget
ualmindelige arbejdsplads. Det
er også spændende, i de perio-
der, hvor arbejdsgiveren ikke
har 40 års jubilæum!
Søndag den 4. marts kl. 12

Denne dag skulle der gerne rin-
ges på enhver dør i Vangede, for-
di vi atter samler ind til Folkekir-
kens Nødhjælps enorme indsats
for at standse sult i verden. Vi hå-
ber, at mange Vangede-borgere
vil give en hånd med ved at påta-

ge sig at gå en af ruterne. Man
henter en bøsse til formålet ca.
kl. 12 i kirkens lokaler. Efter ind-
satsen byder menighedsrådet på
en let frokost til alle dem, der har
villet give en hånd og en times tid
af deres liv til andre.
Onsd. den 7. marts kl. 19.30
Kirkeårets højtider, set fra en ba-
geovn! Vidste du, at der er kager,
det giver god mening at spise –
og dejlig smag i munden – til på-
ske, pinse, og alle de andre højti-
der i årets løb? Det får vi noget at
vide om, hørt om og smagt lidt
på ved konsulent Lise Lotz.
Onsdag den 28. kl. 19.30
Hvad tror muslimer egentlig på?
Jo bedre vi kender til hinanden,
des lettere er det at leve side om
side. Det næststørste trossam-
fund i Danmark er muslimerne,
og derfor er det rigtig godt, at vi
denne aften får noget at vide om,
hvad Islam går ud på af konsu-
lent Lorens Hedelund.

støtter Vangedes Venner

Vangedes Venner
Der er dejligt i Vangede, for
bydelen byder på charme, go-
de butiker, fine institutioner i
gå-afstand og grønne områder.

Men alligevel. Måske synes
du noget kan blive anderledes
... eller der mangler farver og
fest ... så er det en god idé selv
at tage fat.

Bliv medlem af foreningen
Vangedes Venner, det er gra-
tis, vi er trehundrede medlem-
mer og sammen sætter vi gang
i tingene. Foreningen er åben
for alle, der synes at de har en
relation til Vangede – du behø-
ver altså ikke at bo her.

Husk vi holder generalfor-
samling d. 18. april
– få flere oplysninger på
www.vangedesvenner.dk

Der vil før generalforsamlin-
gen være mulighed for, at del-
tage i fællesspisning for kr. 65,-
Nymosen
Vi er i gang med opstart af en
Nymose-gruppe, så hvis du er
interesseret i vores dejlige oase
og vil være med til at påvirke

udviklingen vil gruppen må-
ske være noget for dig.

Skriv en mail til vangedes-
venner@gmail.com, hvis du
vil være med eller meld dig
ind i Vangedes Venner på
www.vangedesvenner.dk
og skriv i ‘interesser’ at du vil
være med i Nymosegruppen.
Andre grupper
Du kan også skrive, hvis du har
gode idéer til andre grupper du
mener der kan oprettes.

Medlemsskab af Vangedes Venner er gratis

En af de 20 Vangede Venner, der
sikrede succesen ved indvielsen af
Dan Turèll skulpturen.
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Forbrugere vinder på at samle privatøkonomien
En modelfamilie på to voksne og
to børn i ejerbolig kan spare op
til 19.000 kroner, hvis den væl-
ger de billigste banker frem for
de dyreste. I mere end én for-
stand vinder forbrugerne ved at
samle deres privatøkonomi. De
får nemlig fordelen af at blive
rådgivet hele vejen rundt – på bo-
lig og pension. Det giver over-
blik, bedre udnyttelse af mulig-
heder og dermed bedre priser.

På Finansrådets og Forbruger-
rådets prissammenligningssite
pengepriser.dk. viser en under-
søgelse, at Danske Bank er den
billigste bank for boligejere og
den næstbilligste for lejere
blandt 32 banker. Generelt viser
undersøgelsen, der er baseret på
modelfamilien, at de store ban-
ker er billigst. F.eks. slipper
man som boligejer og kunde i
Danske Bank med at betale 1/3
af, hvad det koster at være kun-
de i en af de dyreste banker.
Gevinst i mere end én
forstand
Daglig leder Hanne Riber Skov,
Danske Bank Vangede Afdeling
glæder sig naturligvis over re-
sultatet, som bekræfter tidligere
undersøgelser.

- Med den rigtige rådgivning
og de rigtige produkter til den
enkelte kunde, viser det sig i øv-
rigt ofte at kunden kan spare
penge, siger daglig leder Hanne
Riber Skov.

Boligchef Lasse Nygaard
Nielsen i Realkredit Danmark i
Lyngby fremhæver også den go-
de rådgivning:

- Der er mange forskellige lå-
nemuligheder, som boligejerne
kan have svært ved at orientere
sig i. Vi vil derfor gerne hjælpe
boligejerne af med tvivlen og
finde det lån, der bedst passer til
deres behov, ønsker og privat-
økonomi.
Billigste bank for boligejere
Som den billigste bank for boli-
gejere indtager Danske Bank en
klar førsteplads. Ifølge pengepri-
ser.dk kan kunden her nøjes med
at betale 9.073 kroner i årlige ud-
gifter. Og det inkluderer bl.a.
lønkonto, diverse kort, finansie-
ring af bil, bolig og forbrug.
Næstbilligst for lejere
For lejere er Danske Bank den
næstbilligste bank. Kun 78 kroner
om året skiller Danske Bank fra

førstepladsen. Ifølge pengepri-
ser.dk betaler man som familie
med to voksne og to børn i en leje-
lejlighed 4.724 kroner i årlige ud-
gifter, hvis man er kunde i Danske
Bank. Det er kun omkring halvde-
len af, hvad det koster de samme
kunder i den dyreste bank.
Saml pensionen ét sted og
spar penge
Et andet eksempel på, hvor det
kan svare sig at samle privatøko-
nomien er i forhold til pension.

- Mange danskere har små “so-
vende” pensionsopsparinger
stående. Her er der penge at
spare ved at samle de forskelli-
ge opsparinger ét sted. Der er
netop truffet aftale om, at disse
ordninger omkostningsfrit kan
overføres til den nuværende fir-
mapensionsordning frem til ud-
gangen af 2013. Vi tegner jo ik-
ke firmapensioner, men vil me-
get gerne hjælpe vores kunder
til at få fordelen af, at man så

kun betaler omkostninger for at
administrere ordningen ét sted
samt får et bedre overblik, siger
Hanne Riber Skov og opfordrer
interesserede til at komme forbi
til en snak.
Fakta om undersøgelsen af
de billigste banker
Det er Søndagsavisen, som står
bag undersøgelsen med ud-
gangspunkt i pengepriser.dk på
en modelfamilie med to voksne
og to børn – ‘Familie 3’.
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Vangedes nye kløverblad
Af lokalhistorisk medarbejder Niels Ulrik Kampmann Hansen
Om forbindelsesrampen ved Vintappersøen

Problemet
Når man skal fra Østerbro, Nør-
rebro eller Nordhavn og videre
ud på motorvejsnettet virker det
naturligt at benytte Lyngbymo-
torvejen. Hvis man derefter skal
sydover, tager man Ringmotor-
ringvej M3. Nu kører man fra
Lyngbymotorvejen ved frakørs-
len, til en rampe over Lyngbymo-
torvejen, via en snæver rundkør-
sel laver man en U-vending for at
komme til Ringmotorvejen.

For at undgå denne besværlige
omvej har Vejdirektoratet be-
sluttet at anlægge en shunt i
form af en ny vej, der som et
kløverblad fører rundt om gen-
brugspladsen. Denne vil så til
foråret 2013 være flyttet til Ved
Stadion. Kløverbladet tangerer
genbrugspladsens randområde,
kommunens bygning på Ørne-
gårdsvej og Vinagervej.
Byggearbejderne i Vangede
Da der er store højdeforskelle
mellem Lyngbyvej og Ringmo-
torvejen er det nødvendigt at
sænke nogle veje, mens andre
atter skal have broer. For at gen-

nemskæringerne ikke skal blive
for brede og dermed arealkræ-
vende, er det nødvendigt at ned-
ramme spunsvægge ligesom
ved en havnekaj. Fra den nye
frakørsel fra Lyngbymotorvejen
kommer man til at køre på en lav
rampe over Vinagervej og uden
om kommunens genbrugsplads,
her skråner vejen stejlt ned til
Ringmotorvejen for at komme i
niveau, så det bliver muligt at
flette ind i trafikken. Hidtil har
især rundkørslens kapacitet for-
hindret fornuftig trafikafvikling
og i perioder medført, at frakør-
selskøen stuvede biler sammen
på motorvejen fra syd. Der vil i
et vist omfang blive opsat støj-

skærme. For at komme til gen-
brugspladsen er det nødvendigt
at bygge en bro over den sænke-
de vej til den østlige tilkørsel fra
Ørnegårdsvej.

Adgangsforholdene til Vina-
gervej har hidtil været, at kun
køretøjer med maksimal højde
på 3,3 m har haft adgang fra
vest; nu bliver det således, at der
fra østsiden bliver en lav bro,
hvor kun personbiler og cykli-
ster kan passere. Vinagervej
skal også bruges af cyklister på
vej nordpå mod Lyngby. Cykel-
og gangstien langs Ringmotor-
vejen M3 under Lyngbymotor-
vejen over til Mariebjerg Kirke-
gård og Nybrovej er lukket i
byggeperioden på omkring 6
måneder, men den vil i en smal-
lere version blive reetableret.

Støjproblemer fra
motorvejen
Det er klart at motor- og dækstøj
fra biler har stor indflydelse på
vejstøjen generelt. Især motor-
veje med stor hastighed har be-
tydelig effekt på omgivelserne.
Den nye rampe vil nok flytte en
del støj fra lokalvejene, men der
bliver opsat støjafskærmning
mod Vinagervej, ligesom ha-
stigheden i kløverbladet bliver
så lav som 40 km/t. Træerne
mellem Genbrugspladsen og
Ringmotorvejen M3 måtte des-
værre lade livet, men der er in-
gen genboer på dette vejafsnit.
Alt i alt må man glæde sig over
dette lille vejafsnit, der forkorter
køretiden for mange og gør vo-
res vejnet mere sikkert at færdes
på.

Den nybyggede bro over Vinager-
vej set fra Lyngbyvejen. Foto
NUKH

Til venstre ses luftfoto af området før projektet startede i juli 2011. Næste billede er taget i september 2011, hvor det er tydeligt at se konturerne til
begyndelsen af den nye rampe. På billedet fra november 2011 kan man se, hvordan træerne ud mod M3 nu er fældet. Der er opsat spunsvægge, hvor
træerne før stod. Rampen kommer til at løbe på ydersyden af spunsvæggene. Det sidste foto er taget en af de første dage i 2012. Der er blevet arbej-
det solidt med projektet den seneste måneds tid, og arbejdet skrider frem i den planlagte takt. Foto: AERODAN

Nedkørselsrampen til M3, hvor den nye bro til genbrugspladsen skal væ-
re. Foto NUKH

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte
39 65 46 00

Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk

- spørg bare os
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Herre 240,-
Dame 240,-

Klip

0-1 år 190,-
2-4 år 210,-
5-10 år 220,-

Børn

Permanent 470,- 545,-
Permanent & klip 600,- 650,-

620,-
740,-

Permanent

med hætte 390,- 450,-
med hætte & klip 610,- 675,-
med papir 680,- 740,-
med papir & klip 890,- 950,-

540,-
760,-
820,-

1040,-

Striber

Farvning 320,- 390,- 46
Farvning & klip 530,- 580,- 65

0,-
0,-

Farvning
kort mellem langt hår

Priser

Tine Gram Anette Grevad

39 65 71 35 39 65 83 13

Vangede Bygade 41

Undgå fordyrende
mellemled!

· Opretning og pladearbejde
· Autolakering
· Glarmesterarbejde
· Sadelmagerarbejde
· Udbedring af forsikrings-
skader

· Køb, sa g af
brugte biler

l og bytte

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte

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

Frisk op med
nye farver
Sprøjtelakering af

Køkkenelementer
Døre
Kvalitetsmøbler

•
•
•

Vi kan hente
og bringe

Ring og få
et godt tilbud!

Tlf. 39 65 88 83

Apoteket informerer om blærebetændelse
For mange er blærebetændelse et
tilbagevendende problem. Efter
overgangsalderen holder ægge-
stokkene op med at producere
østrogen; det medfører tørre og
tynde slimhinder, der bliver mere
modtagelige over for bakterier.
Her kan man forebygge gentagne
blærebetændelser med vagitorier
indeholdende østrogen.

Hyppig sex med en ny partner
kan også give blærebetændelse
“honeymoon cystit”.

De typiske symptomer er, at
det svier, når du tisser, og at du
skal tisse hele tiden. Du kan og-
så have smerter nedadtil i ma-
ven, kvalme, feber og blodig el-
ler uklar urin.

Diagnosen stilles ved at man
får undersøgt sin urin hos lægen.
Normalt indeholder urin ikke
mikroorganismer, men hvis bak-
terierne kommer op i blæren kan
de udvikle sig til en infektion.
Hovedparten af alle blærebetæn-
delser skyldes smitte med coli-
bakterier fra endetarmen. Derfor
bør man altid tørre sig bagud.

En lille sjat urin, der står tilba-
ge i blæren når du har tisset, gi-

ver grobund for bakterier. Prøv
at tisse, rejse dig op, sætte dig
ned igen og tisse færdig eller du
kan sætte dig omvendt på toilet-
tet, da det hjælper med at tøm-
me blæren bedre. Drik rigeligt
med vand dagen igennem, så du
skyller din blære igennem og
mindsker risikoen for bakterier.
Efter sex skal du altid sørge for
at tisse hurtigst muligt, for at få
skyllet alle bakterierne væk, før
de når at vandre op i urinrøret.

Tranebærkapsler er et naturlæ-
gemiddel med en bakterieafvi-
sende egenskab, der kan fore-
bygge og behandle lettere, gen-
tagne blærebetændelser.

Det er også vigtigt, at du va-
sker dig forneden med en sæbe,
der ikke ændrer på pH-ballan-
cen og fremkalde irritation;
alm. sæber kan give tørhed og
genere hudens slimhinder.

Kvinder har et kortere urinrør
end mænd, derfor er kvinder me-
re udsat for blærebetændelse.

Kom ind på apoteket for at få
råd og vejledning.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

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.

Superlækker fuldstændig istandsat · Central beliggenhed

4 rum fordelt på 110 kvm
Meget stor fælles have
med plads til børn og
grill-hygge

Se meget mere om denne perle på www.vangede.dk
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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

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

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 11.00-13.00

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
alle dage 11.00-21.00

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 8.00-22.00
lørdag 8.00-20.00
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

Second Body Tlf. 61 68 18 99
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

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 8.00-18.00
søndag (til midt i feb.) 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

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

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

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49


