
Vores nye mødested
Alt tyder på, at vi her i Vangede får
et nyt, spændende, sjovt og imøde-
kommende sted at samles efter nyt-
år. Efter et helt forbilledligt samar-
bejde mellem Gentofte Kommune
og Vangedes Venner tyder alt nu
på, at den nuværende café bliver til
et sted for alle aldre. Efter to velbe-
søgte borgermøder, det seneste den
22. august, er der stort set enighed
mellem kommunen og Vangedes
Venner om, at vi får et sted, der
mildt sagt kan lidt af hvert.

Stedet bliver det, som brugerne
af huset gør det til, og det vil være
åbent for alle. Kommunen betaler
for ombygningen af lokalerne og
området udenfor, og borgmester
Hans Toft pointerer, at huset skal
være lige det, Vangede-borgerne
vil have – undtagen et værtshus!
Det med værtshuset kommer vi
tilbage om lidt.

På seneste borgermøde frem-
lagde både biblioteket og Vange-
des Venners cafégruppe hver de-
res oplæg til husets fremtidige
virke. Det skal nu samles til ét
forslag, som skal fremlægges til
beslutning i kulturudvalget. Og
det er kun nuancer, der skiller de
to forslag. Enigheden er, at huset
skal kunne rumme alt, uden at bli-
ve en direkte forlængelse af bibli-
oteket. Der lægges stor vægt på,
at vores unge, der er for gamle til
skolefritidsordningerne, får et
sted at mødes efter skoletid. De
kan lave sig en kop the, hente
manglende viden på biblioteket
og bruge internetforbindelsen, alt
sammen uden mere voksenind-
blanding, end de selv ønsker.

Alt i alt ønsker alle, at bibliote-
ket og mødestedet supplerer hin-
anden, uden at være det samme.

Og nu det om værtshuset: Tilba-
ge står nemlig den politiske dis-
kussion om, hvorvidt stedet skal
have en spiritusbevilling. Det er
et følsomt område, fordi huset
skal rumme alle aldersgrupper,
men da Vangedes Venner og kom-
munen er enige om, at der jo også
er et liv efter klokken 17, ser det
ud til at falde positivt ud.

Vangedes Venners idé er, at det
nye mødested ikke skal ligne et
kommunalt område, men at vi selv
skal sætte vores præg på det, ved
f.eks at kopperne ikke nødvendigvis
er ens. Hvad stedets navn skal være
og hvad huset i øvrigt kan bruges til
vil vi meget gerne høre din mening
om. Du er meget velkommen med
dine forslag. Send dem pr. mail til
vangedesvenner@gmail.com eller
aflever dem på Vangede Bibliotek,
husk navn, adresse og tlf.nr. så vi
kan kontakte dig for evt. uddybning
af dine forslag.

I håb om et hyggeligt efterår
Allan og Susanne
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Infrarød Sauna hos Klinik
Naturligviis

Klinik Naturligviis præsenterer
endnu en skånsom, nænsom og
effektiv behandlingsterapi – In-
frarød Sauna.

Infrarød Sauna er en sauna,
der udsender energibølger og
stråler, der skaber vibrationer
og dybdevarme i din krop.

Infrarøde saunaer kopierer so-
lens usynlige, infrarøde lys-
spektrum, hvilket er det vi ople-
ver som varme. De lange infra-
røde bølger har en evne til at
gennemtrænge det menneskeli-
ge væv, men ulig solbadning er
det fuldstændigt sikkert og
sundt. De lange infrarøde bøl-
ger hæver krops-kernetempera-
turen, hvilket resulterer i en me-
get dybere og mere afgiftende
svedproduktion.

Infrarød varmeterapi kan ud-
over afgiftning også bruges til
behandling af bl.a. muskel- og
ledsmerter, foryngelse af hu-
den, astma, blodcirkulation og
vægttab. Kan kombineres med
massageterapi.
Atika Running
Poul Foli, som nu står i Atika, er
både en erfaren ekspedient og
løber, så han kender alt til løb og
løbeudstyr, så selv den kræsne
kan få et aktivt modspil.
Han har løbet over 20 marathon
løb; i år skal han løbe Berlin i
september og New York i
november.

Hund og kat får egen butik i
Vangede
Der bliver forhåbentligt meget
to- og firbenet trafik på hjørnet
af Snogegårdsvej og Tofte-
kærsvej lørdag 15. sept., når
Clara Elsass og Julie Stephen-
sen holder officiel åbning af bu-
tikken “Passion 4 Pets”, hvor
borgmester Hans Toft kommer
og klipper hundesnoren kl. 12.

Julie og hendes mand, Ole,
købte sidste år den gamle køb-
mandsgård, hvilket samtidig be-
tød, at den sidste “gammeldags”
købmand i Vangede lukkede ef-
ter mere end 70 år. Siden er hu-
set blevet istandsat, og nu er bu-
tikken ved at være klar.

- Vi satser på, at vores varer er
funktionelle og praktiske for
hund og kat, mens deres ejere
kan være sikre på at få kvalitets-
produkter, der ikke river bunden
ud af tegnebogen, siger Julie og
Clara.

“Passion 4 Pets” laver dog en
“snydeåbning” på Vangede
Bygade i forbindelse med
Vangede Festivalen den 8. sep-
tember. Til butikken knyttes og-
så en webshop, der dog først åb-
ner for alvor i oktober.
Seniormotion
Alsidig musik-motion for alle
m/k-er hver tirsdag og torsdag
formiddag.

Efter i flere år at have fulde
hold, er der nu ledige pladser.
Ud over den fysiske motion bli-
ver der lagt vægt på det sociale
sammenhold. Evt. henvendelse:
Leif Helsted, tlf. 39 67 01 22.
GVIs Café
Så er sommerferien slut og
SportsCaéfen GVI, med Cana
Catering ved roret, er igen åben.

Efter en god modtagelse i for-
året fortsætter de med dagens
ret til 65,- kr. alle hverdage.

Derudover er der altid hjem-
melavet sandwich, toast og piz-
zabolle, koldt og varmt at drik-
ke og selvfølgelig åbent for alle.

Søren og Ricardo glæder sig
til at se jer igen i SportsCaféen i
GVI.

Niels Madsen Auto
Efter 35 år i Vangede, går Niels
Madsen nu på pension. Han og
hans søn Jan takker trofaste
kunder samt forretningsforbin-
delser ved en reception på værk-
steder fredag 26. okt. kl. 12-16.

Værkstedet overtages af Mogens
Nissen, som tidligere har boet i
Vangede. Mogens glæder sig til at
komme igang i Vangede.

Byggetomt

Så ser det endelig ud til at der
sker noget i ‘hullet’ved Vangede
Station. Jeg har talt med flere,
der glæder sig til at se, hvad der
skyder op.
Boligsocial medarbejder

Den 9. august var vi forbi Stol-
pehøj for at byde velkommen til
de nye boligsociale medarbejder
Deniz Devici, der var mange der
var mødt op til nogle hyggelige
timer.
Ledigt job
Comet Rens har brug for hjælp i
butikken. Der er tale om ekspe-
dition og håndstrygning af
skjorter.

På sigt kan det blive et fuldtids-
job, men det vil være fint med en
pensionist/efterlønner, som kan
starte med et mindre antal timer,
og så træde til med flere timer,
når der er behov for det.

Hvis du er interesseret, så kon-
takt Tonny på tlf. 20 70 80 10.

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, lige-
som vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

Vangede
Køreskole

Vi tilbyder mængderabat
flere tilmelder sig sammen.
Gratis opfølgningstime

når

Se priser på vores hjemmeside

Frugtparken 26
2820 Gentofte

www.vangedekoreskole.dk

Dan Turèlls Plads
Vangedevej 2

3965 0212
3965 0262
Åbent alle dage: 11-22

1. sep. får vi nyt
menukort med
pizzaer
og flæskestegssandwich

bl.a. nye
med grøntsager

www.pizzamed.dk
Vi modtager alle korttyper

1. okt. fejrer vi 3 års
fødselsdag med

lidt ekstra

Kørsel kr. 30,- 50 99 70 99 / 70 22 55 50

sommerfest, kunde-

arrangement, julefrokost, produkt-

præsentationer, diverse arrangementer

Alle hverdage mellem

serverer vi dagens ret til i GVIs

Sportscafé i Nymosen, alle er velkomne

Kom gerne ned i GVI og tag en snak med

os eller ring

reception, møder,

17:30 - 20:00

kr. 65,-

Ricardo og Søren

Det vil glæde os at levere til jeres
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Mad og drikke
Sult og tørst klares ved
SuperBrugsens grill og i

Diligencens ølvogn.
Kaffe og kage hos
Charlotteklubben.
Tæppeværkstedet

serverer the

Arrangeret af
Vangede Bycentrum
og Vangedes Venner

Kom og oplev
Karateopvisning,

hesteridning,
pandekagebagning,

gadefodbold og
danseopvisning

DUI
80 år

Det endelige program og deltegerliste opdateres
på Vangedes hjemmesideløbende www.vangede.dk

En dag i Vangede med fest og farver.

I boderne du både få en masse informationer om bl.a.
fjernvarme, miljø, politi, hjemmeværnet, idehuset,
Charlotteklubben samt købe mange spændende ting i
salgsboder lige fra tøj, sportsartikler til kunsthåndværk.

Vangedes Venner, Vangede Avis og Vangede Bycentrum vil
også være til stede i gaden.

Bygaden vil være
afspærret fra kl. 8-16. Festivalen åbnes kl. 11.00 af
borgmester Hans Toft.

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

kan

Cykelbanko
Cykeltur rundt

i Vangede
Bankoplade købes hos
Freilev, Skjold Burne,

Sweetie og
Thomsens Cykler

Oplev også

og mange, mange flere

DanskVandrelaug,
Gentofte Petanque,

Ide-huset, Natteravnene,
Netværkshuset,

SOS Børnebyerne,
Danske Bank – Pondus,

Politiske partier

Det er også for børn

Ankers Tivoli Karrusel,
Hoppeborg,

Djævlerutchebane og
Pondus

og meget mere

Flotte
præmier
Både fra

Cykel-banko
og lotteri

8. september

Vangede

Festival

Seje
kørertøjer
Politi, brand,
militær og

model truck

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 FysioterapiEr du løbeklar?

Baunegårdsvej 5
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 11 14

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 løbe-
stil for at sikre, at du får den op-
timale sko.

Mød os på Vangede Festivalen

Vi har alt i sportsudstyr
til den aktive familie

RUNNING
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Apoteket informerer om returnering af medicin
Apoteket får ofte henvendelse
fra kunder, som af den ene eller
anden grund ønsker at returnere
medicin. En kunde er ifølge kø-
belovens regler ikke berettiget
til, at returnere et produkt med
mindre produktet lider af fejl el-
ler mangler.

Et apotek må af faglige årsager
ikke tage tidligere solgt og udle-
veret medicin retur. Dette hæn-
ger sammen med, at apoteket ik-
ke kan garanterer for korrekt op-
bevaring af medicinen, når først
medicinen har forladt apoteket.

En kunde kan være kommet til
at ødelægge lægemidlet f.eks.
ved at lægge det i solen, eller
ved at opbevare det for køligt.

Såfremt apoteket begår en fejl
ved ekspeditionen og reklamati-
onen sker uden ugrundet op-
hold, kan apoteket tage læge-
midlet retur. Men det betyder at
medicinen skal destrueres og
må altså ikke videresælges.
Apoteket må selv påtage sig det
økonomiske tab.

Der gælder de samme princip-
per for medicin fra dødsboer
som nævnt ovenfor.

Har du spørgsmål, så kom en-
delig og spørg.

Helle Thomasen
Vangede Apoteksudsalg

Husk at medicinrester skal afle-
veres på apoteket til destruktion.

Mange aktiviteter på biblioteket i efteråret
Gentofte Bibliotekerne program
over kultur- og debatarrange-
menter i efteråret, kan nu fåes på
biblioteket eller læs mere på
www.genbib.dk.

På Vangede Bibliotek starter
man flere nye aktiviteter op, og
der vil blive mulighed for aktiv
deltagelse i diskussioner om
bl.a. musik og litteratur. I Vange-
de Biblioteks lytteklub for klas-
sisk musik vil man en gang om
måneden lytte til og diskutere et
værk udvalgt af DR/P2. Lytte-
klubben er åben for alle og kræ-
ver ingen særlige forudsætnin-
ger. I løbet af efteråret forsøger
biblioteket også at få en læse-
klub etableret. Og der er selvføl-
gelig også den traditionelle bog-
café, hvor bibliotekets personale
præsenterer nye bøger. Som no-
get nyt vil der være dokumentar-
filmvisningen mandag aften på
Vangede Bibliotek. Første film
er Mads Brüggers omdiskutere-
de “Ambassadøren”.

Under betegnelsen Lørdags-
hjørnet vil der for børnene være
aktiviteter på udvalgte lørdage i
efteråret, bl.a. demonstration af
apps til iPhone, iPad eller
Smartphone, oplæsning og for-
skellige hobbyaktiviteter.
Mandagstræf på biblioteket
Vangedes Venners biblioteks-
gruppe har fungeret et års tid og
har bl.a. været med til at få for-
skellige arrangementer i stand.
Biblioteket vil gerne have Van-
gedeborgernes hjælp til at få
endnu flere aktiviteter og der-
med flere til at benytte biblio-
tekets dejlige lokaler. Bibliote-
ket vil gerne i kontakt med
borgere fra Vangede, der gerne
deltage i diskussion om, hvor-
dan vi får et lokalt bibliotek til at
summende liv.

Biblioteket indbyder derfor til
åbent Mandagstræf hver man-
dag eftermiddag kl. 14-15. Bib-
lioteket byder på kaffe og små-
kager.

Kirken melder udsolgt
Forleden var der udsolgt af billet-
ter til sommerturen i bus til Skå-
ne. Solen skinnede og der blev
serveret kaffe for de ventende –
men der var udsolgt af alle 90
pladser på ti minutter! Vi er kede
af, at mange blev skuffede – sam-
tidig er vi jo glade for, at vore ar-
rangementer er populære.

Men her er en advarsel: Andre
gange bliver der også udsolgt.
Til fastelavnsfesten for børn og
til den utroligt hyggelige jule-
træsfest sker det samme. Der er
kun plads til 150 hver gang, og
der skal købes billet – i tide!

Der kommer flere end 2000
mennesker til kirkens basar i no-
vember. Ved julegudstjenesten
for børnehavebørn er der 5-600
små, der fylder kirken, og alle i
Vangede ved, at hvis de vil ople-
ve den smukke og festlige jule-
gudstjeneste, så skal man også
komme rigtig tidligt for at sikre
sig plads.

“Sypigerne” har rekorddelta-
gelse torsdag formiddage. “Den
Musikalske Legestue” har væ-
ret ved at sprænge rammerne,
og mange mødre med børn vil
komme til de fire “Babytræf ” i

september. Det rige koncertpro-
gram har ofte mere end 100
publikummer og onsdagsaftner,
familiefredage og børneguds-
tjenester med børneteater er
velbesøgte.

Selv søndagsgudstjenesterne
kan indimellem prale af træng-
sel, bl.a. når de er rammen for
barnedåb i familien, og natur-
ligvis når der serveres lækker
mad som til høstfest og advents-
frokost. Eller når der er Gospel
eller “suppegudstjeneste”.

Nu har vi blot nævnt en del af
aktiviteterne i og omkring vores
prægtige, levende kirke i Van-
gede. Der sker meget mere! Det
kan man orientere sig om i kir-
kebladet, der udkommer i sep-
tember. Mød op til noget af det –
det er også dit sogn og din kirke.

Og det er jo trods alt ikke hver
gang, vi melder alt udsolgt!

Sognepræst Jakob Rönnow
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28. september
Program for dagen:
Kl.16-18 Let og lystig jazz
på Dan Turèlls Plads med
mulighed for at købe øl,
vand, popcorn og Dan
Turèll merchandise.
Kl. 19-20 stor lyrisk over-
raskelse på scenen ved
Dan Turèllsamlingen på
Vangede Bibliotek. Raffi-
nerede, underfundige og
finurlige sprogblomster.
Kl. 20-22 aftenjazz med
spisning af Dan’sk mad
(billetter købes i forvejen
på Vangede Bibliotek) og
mulighed for at købe øl,
vand og vin.

Vi glæder os til at se dig
Dan Turèll-gruppen, Vangedes Venner

Historiens dage i Vangede

Dan Turèlls skole i Vangede
13. september kl. 19-21,
Bakkegårdsskolen
Forsker Thorkil Damsgaard Ol-
sen sætter fokus på Dan Turèlls
fremstilling og sin egen skoletid
i Vangede. Publikum opfordres
til at fortælle egne skolehistori-

er. Entré: 50 kr. Billetter
købes på www.gentof-
te.billetto.dk

Leg og arkitektur
15. september, kl. 13-15,
Munkegårdsskolen
Introduktion til skolebyg-
geri i 50’erne af professor
Ning de Coninck-Smith.
Legeworkshop for børn

med lege fra 50’erne. Entré 50
kr. Billetter købes på www.gen-
tofte.billetto.dk, børn gratis.

Se hele programmet på
www.gentofte.dk/historiensdage
eller hent en trykt udgave på
Gentofte Bibliotekerne eller i
Borgerservice.

GI-TRIM
Gentofte Idræt

Senior m/k Motion til musik

tirs- og torsdag formiddag

Vinter: sept.-maj på

Nymosehave, Stolpehøj 150

sal A, Vangede

Sommer: juni & aug.

Idrætsmotion på stadion

Pris: kr 150,- pr. år for 1 x uge

kr. 200,- pr. år for 2 x uge

Nærmere oplysning

Leif Helsted. 39 67 01 22

Vangedes Venner
informerer

støtter Vangedes Venner

Så skal vi i gang med Vangede Festival. Der skal bruges frivil-
lige til at sætte telte op og til at pille dem ned igen. Vi skal have
nogle til at sælge popkorn, stå vagt ved hoppeborg og andre
praktiske ting i løbet af dagen. Hvis du ikke er medlem af Van-
gedes Venner, men alligevel har lyst til at være med til at gøre
dagen festlig med din hjælp, så meld dig ind på
www.vangedesvenner.dk og skriv i bemærkninger at du vil
være hjælper til festivallen.
Vi vil sammen skabe en masse
spændende aktiviteter i Vange-
de, bestyrelsen er lydhør overfor
forslag og allerbedst hvis du
selv går i front for din idé, så
skal vi nok hjælpe med at finde
venner, der vil være med.

Alle er velkomne
Vi vil have alle med, for ved at
være mange får vi bedre mu-
lighed for at sætte gang i de ak-
tiviteter, som Vangedeborger-
ne har lyst til.

Du kan både melde dig:

• til praktisk arbejde

• til planlægningsarbejde

• eller ‘bare’ ‘Vangede-ven’.
De oplysninger, du giver i for-
bindelse med din indmelding,
vil aldrig blive videregivet til
tredjemand og vil heller ikke
optræde på internettet i forbin-
delse med Vangedes Venner.

Du kan læse om Vangedes
Venner på vores hjemmeside
www.vangedesvenner.dk eller
spørge på biblioteket om in-
formation.

Grupper
De igangværende grupper er
meget forskellige; der er grup-
per, der arbejder politisk med
at få gang i eller ændret på no-
get; der er grupper, der arbej-
der for flere kulturelle arrange-
menter og der er grupper, hvor
medlemmerne mødes for at
‘nørde’ om en interesse, de er
fælles om.
Festivalgruppen
Tovholder: Allan Andersen
Biblioteksgruppen
Tovholder: Per Ginsborg
Café-gruppen
Tovholder: Ole Stephensen
Trafikgruppen
Tovholder Jan Kildebogaard
Nymosegruppen
Tovholder: Jens Brummer
Stjernekiggerne
Tovholder Ulrik Borch

Se kontaktinformationer
på hjemmesiden
Du er velkommen til at melde
dig til en af grupperne eller
være med til at skabe en ny
med netop din interesse.

Medlemsskab af Vangedes Venner er gratis

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Vangede afdeling

Tlf. 3965 1720/
Fax 3965 1659

www.brdr-torp.dk

Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

4016 6018

Holte afdeling
Øverødvej 7
2840 Holte
Tlf. 4542 0530
karstentorp@mail.dk
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Barndom på Brogård
Af Dagmar Marie Gøtz Bjerre
Jeg blev født i soveværelset på
“Brogaard”, som lå på hjørnet af
Lyngbyvej og Brogårdsvej.

Min mor havde fem børn i for-
vejen, så jeg var altså det sjette
barn hun fødte. Der var gået
seks år siden hun sidst havde
født, så fra jeg kan huske rigtig,
var de andre jo store, nogle af
dem voksne og havde selv fået
børn og jeg havde fået to små
søskende, så ialt var vi otte
børn, og det var mange, for selv-
om de ældste tre var væk hjem-
mefra, var vi stadig fem børn,
min far og mor, min farmor,
som vi kaldte “bedste” og min
farfar, som vi kaldte “bedste-
far”. Min bedste og bedstefar
boede i samme længe, men hav-
de egen lejlighed, vi var sam-
men hver dag. Brogaard var min
fars barndomshjem, og da han
og min mor blev gift fik de altså
også lejlighed dér.

Selvom det var en rigtig bon-
degård, havde vi ikke køer, men
vi havde mange høns næsten

100 og en masse kaniner og
nogle duer. Min bedstefar havde
også nogle grise sammen med
min faster og nogle af dem var
også min fars og mors, men det
var først når de skulle slagtes,
min bedstefar passede dem al-
tid. Da jeg var helt lille havde
min bedste også gæs.
Ingen vand og WC
Vi havde ikke noget WC eller
bad, heller ikke vand inde i køk-
kenet og heller ikke køleskab el-
ler fryser eller et fint komfur.

Vores WC hed et lokum, der
kunne ikke trækkes, der var jo
ikke vand, min bedstefar tømte
tønden i min bedstes have, han
kom altid med sin trillebør og
tog tønden ud og kørte med den
ned til haven. Imedens min mor
eller en af mine store søskende
skurrede med sæbevand bræt og
sider og gulv, og når tønden
kom tilbage, blev den skyllet og
sat på plads, så var der fint rent
igen. Vi havde ikke toiletpapir,
men en masse avispapir eller en
gammel telefonbog som man
tørrede sig med, når man havde
lavet “stort”, men ikke når man
havde tisset, så brugte man un-
dertrøjen, ellers kom der for
hurtigt for meget i tønden. Nog-
le gange kom der rotter, og man
vidste aldrig, om der var nogen
på lokummet sammen med en
selv. Derfor sad man altid og
slog skoene ind på forsiden i
håb om, at hvis de var der, løb
de væk ved al den støj.

Selvfølgelig var lokummet ik-
ke inde i lejligheden, nej uanset
om det regnede, sneede eller so-
len skinnede, skulle man ud og

rundt om gården, hen til bræn-
deskuret, og der ved siden af lå
vores lokum.

Alt vores vand blev pumpet op
midt på gårdspladsen med en
stor pumpe og båret ind i to
spande. Når min mor vaskede
blev alt tøjet også skyllet midt
på gårdspladsen ved pumpen.
Min mor har fortalt mig, at da
jeg blev født og havde bleer, der
skulle vaskes, var det så koldt,
at bleerne frøs til is medens hun
skyllede dem ved pumpen.

På trods af, at vandet skulle
bæres ind og varmes på primus
eller komfur, blev vi alligevel
badet hver lørdag aften. Det
foregik midt på køkkengulvet i
en stor balje. Men der blev ikke
skiftet vand hver gang en af os
blev vasket; mor tog ind imel-
lem en øse og tog overflade
snavset væk og så en øse rent
vand i igen og næste unge kunne
komme i.

Komfuret var til brænde eller
tørv, men meget gammelt og det
var ikke altid man kunne få ild
på det. Det var aldrig tændt på
almindelige dage der foregik alt
på primussen, der var til sprit.

Det meste brænde fik vi fra
haven eller mosen, som hørte til
gården eller vi fik det af bedste
som havde sankekort til Bern-
storffslotspark. Sankekort be-

tød, at hun havde ret til at sanke
alt det brænde, fra skovbunden,
hun selv kunne bære, og da der
var 2-3 km. dertil, var det for
langt at gå for så lidt hun kunne
bære, så bedstefar havde en
trækvogn, som han holdt med
ved Gentofte Station ca. 1 km.
fra skoven. Der gik hun så frem
og tilbage, samlede brænde på
skovbunden og bar det på ryg-
gen ned til trækvognen, og på
den måde fik de et godt læs
hjem på en dag.

Til Brogaard hørte en stor mo-
se, den der nu hedder “Insulin-
mosen”. Mosen var endda om-
talt i historiebøger. Da min far
var barn den var en af de få mo-
ser, hvor der levede odder i.

I den mose skar bedstefar tørv.
Det er jorden tæt ved mosen,
som kan bruges. Den blev skå-
ret i baner og derefter i stykker,
der passede til kakkelovnen.
Derefter tørrede den det meste
af sommeren, og så blev den
bragt hjem og brugt som brænd-
sel om vinteren. Vi købte også
koks, men det var dyrt og derfor
sjælden vare hos os.
Fars arbejde
Min far var bygningssnedker, og
meget dygtig, men alligevel var
han arbejdsløs om vinteren. Så
selvom han fik understøttelse
fra sin fagforening, var derMor og Dagmar

Familien Gøtz Rasmussen
Far: Jens Lauritz Rasmussen (1890-1954)
Mor: Dagmar Emmy Marie Gøtz (1890-1976)
Børn: Karen Gøtz Madsen (1911-1990)

Margrethe Gøtz Leth (1914-1983)
Inger Gøtz Nielsen (1915-1994)
Helge Gøtz Rasmussen (1919-1989)
Birthe Gøtz Pedersen (1921-1977)
Dagmar Marie Gøtz Bjerre (1927-2003)
Kirsten Gøtz Madsen (1929-1992)
Bodil Gøtz Lillie (1930-2000)
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smalhans hos os om vinteren.
Som regel blev håndværkere fy-
ret lillejuleaften og skulle så gå
karensdage (uden understøttel-
se), så derfor fik han ingen un-
derstøttelse i julen. Dengang
skulle man gå karensdage hver
gang man blev fyret. Det var
svære forhold, når man havde
fem børn hjemme.
Mors arbejde
Min mor vaskede for fine folk,
og så passede hun alle os og alle
hønsene – der var en sort og en
masse hvide italienere og gode
æglæggere. Æggene solgte hun
til alle der ville købe dem. Om
foråret havde vi også kyllinger,
og når de omkring pinse var sto-
re, eller som bedste sagde, hav-
de fået rumpe, blev de slagtet og
solgt. Dengang fik man kun kyl-
ling til pinse.

Når min mor vaskede for folk,
var det ikke på en fin vaskema-
skine, man havde nemlig slet ik-
ke vaskemaskiner dengang.
Mor gik ud til folk i deres kæl-
dere ca. kl. 5 om morgenen. Der
stod to eller flere store kar af
træ, deri var tøjet “lagt i blød” i
soda aftenen før vasken, det var
delt op i kogetøj og kulørttøj.
Dengang var der ikke noget tøj

af nylon. Uldtøj og silketøj blev
ikke lagt i blød.

I vaskekælderen var en stor
kedel, som hed en gruekedel, i
den skulle der fyres op med
brænde eller tørv. Den blev fyldt
helt op med koldt vand, som nu
skulle varmes op til at vaske i,
man havde nemlig ikke varmt
vand ud af hanerne. Medens
vandet i gruekedlen nu varmede
op, trak mor med hænderne alt
tøjet op over nogle træbukke så
det snavsede vand kunne løbe
af, man havde heller ingen cen-
trifuge at slynge tøjet i.

Så baksede hun et af karene el-
ler en balje op på en vaskebænk,
tog en klump brun sæbe i og bar
det varme vand fra gruekedlen i
spande og fyldte det i karet. Så
tog hun hendes eget vaskebræt
frem, det var af træ, men foran
var der et stykke rynket zink og
på den side skruppede hun nu
hver eneste stykke tøj. Alt hvidt
tøj blev nu med sæbe lagt i grue-
kedlen for nu skulle det koges,
hun havde i mellemtiden hentet
rent vand til gruekedlen. Som-
metider i fine huse hjalp tjene-
stepigen hende med vandbærin-
gen og med at hænge alt tøjet op
når det skulle tørre.

Mens tøjet kogte baksede hun
nu igen på vaskebrættet, så næ-
ste kedel blev klar, hun bedømte
selv hvor meget tøj, der kunne
vaskes i det samme vand og var
meget omhyggelig med at tage
det “fine” altså duge og herrens
fine hvide skjorter først.

Når tøjet i gruekedlen havde
kogt godt, skulle det skylles
mange gange før det var rent for
sæbe. Så vred hun det hårdt med
hænderne og tøjet var klart til at
blive hængt til tørre.

Uldtøj og silketøj blev vasket i
fine sæbespåner, det var fin sæ-

be i skaller, og det blev aldrig
kogt.

Sådan vaskede min mor fra kl
ca. 5 om morgenen til ca. kl. l0-
11 om aftenen, så kom hun
hjem. Folk vaskede ikke så tit
dengang, så vasken kunne være
meget stor. Nogle steder skulle
hun komme igen dagen efter og
så gik tiden med at lægge sam-
men og rulle og stryge. Når det
var en god vask, altså penge-
mæssigt fik hun for to hele dage
ca. 2-3 kr. + mad; og så var hun
glad.
‘Alene’ hjemme
Vi var mægtig tilfreds med når
mor ikke var hjemme. Enten så
vores store søskende efter os el-
ler også bedste, og ingen af dem
spurgte nogen sinde hvad vi la-
vede, bare vi var “hele” og at de
eller bedste kunne pleje deres
andre interesser.

Kirsten kom i et bur af hønse-
net og Bodil i barnevognen, så
dem havde de øje på, men jeg
blev taget med på opdagelse. Vi
havde jo “vores” mose og der
gik vi næsten altid ned.

Jeg var så heldig, at være min
eneste brors væbner. Han var
nødsaget til at have én med, der
kunne holde mund og samtidig
beundre ham for alle hans ind-
fald, og de var store. Samtidig
havde vi, så vidt jeg husker, al-
tid mine fastres og farbrors
børn med, det var fire drenge så
med min bror og mig var vi
seks, altså fem store drenge og
så mig. Min søster Birthe, som
kun var godt og vel 1 år yngre
end vores bror, måtte aldrig
komme med, for hun fortalte
altid mor eller far, hvad de sto-
re drenge lavede.
Vores mose
Dengang var der et område helt
frit, så stort som det meste af Ut-

terslevsmose, hvor vi kunne be-
væge os helt frit på.

Der var først og fremmest mo-
sen og så engen med store
skræpper og der var store kloak-
rør med udløb i mosen, der kun-
ne vi færdes ud og ind, når det
passede i legen. Ja, der var
vandrotter og andet kryb, men
det bekymrede vi os aldrig om.
Det eneste, vi var bange for, var
at få tæv når, vi vendte hjem fra
vores eventyr. Vi fik tit tæv, når
vi endelig vendte hjem, men vi
gik også efter parolen: ‘vi får
nok tæv alligevel, når vi vender
hjem, så kan vi ligeså godt blive
til vi ikke gider mere’. Det var
som et eventyr når vi legede. Vi
gik heller ikke hjem for at spise,
hvis vi ikke havde mad med, og
det var uanset om de kaldte på
os. Men vi sultede ikke; vi fan-
gede fisk i mosen, nogle gange
mange, og så lod vi dem gå i
baljer til næste gang vi kom. Det
var mest suder og de var fulde af
ben, men smagte vidunderligt,
når vi havde fået bål under
skræpperne og stegt dem i glø-
derne.

Drengene fiskede med lange
bambusstænger med snøre og
kroge til orm, jeg tænker tit på
nu, at de nok ikke har kunnet li-Kirsten og Dagmar

Dagmar med kat
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de at sætte orm på krogen, for
når der blev fisket, var det mig
der skulle sætte orm på og når
de fangede noget, var det også
mig, der skulle tage fisken af
krogen, så det blev jeg hurtig og
skrap til.

Nogle gange byggede vi huler
inde i sivene, og de blev lavet af
grene og siv. De huler kunne
godt holde en hel sommer. En-
gang vi kom ned i sådan hule lå
der et stykke papir, hvor der
stod: “Den sorte hånd fra Sø-
borg har været her og kommer
igen”. Så fik drengene travlt,
hjem på gården og hente en spa-
de, og så grave en hel grøft
rundt om hulen, og da det jo var
ude i mosen, kom der straks
vand, så havde vi et skjult
gangbræt, så der kom aldrig no-
gen fra Søborg igen.

Proprietæren, hvis søn, Oscar,
næsten altid var med os, havde
været med i krigen og havde få-
et et granatchok, derfor lød det

ligesom om han altid nynnede
og den lyd kendte vi på lang af-
stand, så gemte vi os altid. De,
altså dem i villaen, havde også
høns og hvis vi var lækkersulten
efter æggesnaps, så stjal vi de-
res æg. Jeg var jo lille og tynd,
så jeg kunne komme ind af høn-
senes udgang og tage de æg, vi
skulle bruge. Vi tog aldrig æg
fra bedste eller mors høns.

Under skræpperne på engen,
som var højere end os, lavede vi
lange hemmelige gange og nogle
gange huler. Det var meget
spændende at løbe under de sto-
re skræppeblade uden nogen
kunne se os og helt op til dem gik
også kloakudløbende, så dem
kunne vi også bruge at gå ind i.
Der var grøfter vi kunne springe
over, når vi legede “Kong Rolf
og hans mænd”, det var en leg
hvor man skulle gøre nøjagtig,
som den første mand på holdet.
Tit sprang vi fra tue til tue over
hele mosen, vi vidste nøjagtig

hvilke tuer der var flydende og
hvilke der lå fast, men engang
imellem fik man jo en “sok”.

Engang havde en af mine fætre
hugget et gevær, men patroner-
ne passede ikke, så de hamrede
en forkert patron i, tænk at den
ikke eksploderede. Vi gik på ræ-
vejagt i mosen; i lang tid lå vi
helt stille, pludselig var der no-
get rødt der hoppede op og ned i
det høje græs, han lagde an til
skydning i det samme opdagede
min bror, at det var en dame, der
var i rød kjole, som pillede
grønt til hendes kaniner, så vi
fik ikke brug for geværet, der jo
nok ville været eksploderet ved
affyringen, på grund af den for-
kerte patron, så det røg ligeud i
mosens dybe vand.

Senere, da drengene var blevet
for store og havde arbejde, var
det mig der førte an, når Kisten,
Bodil og vores nabos børn var
med i mosen – jeg havde jo stået
i god lære. Jeg ved den dag i

dag, selvom de har ødelagt vo-
res mose med gange og udgrav-
ninger, hvor de første engblom-
mer, kabbelejer og engnellike-
rod kommer.

Om vinteren blev der skåret
rør til tagdækning i mosen og så
var det jo ikke godt, hvis vi i leg,
havde trådt for mange ned, så
kom proprietæren og klagede til
vores far og så var der ørefigner
i luften.

Der var selvfølgelig også no-
gen, der betalte for fiskeretten i
mosen, og så var det ikke godt,
at vores drenge fangede de fle-
ste. I 1934 solgte Fihn mosen til
Insulinen, som nu havde bygget
et hospital på den anden side af
Brogårdsvej. De satte omgåen-
de stakit op om deres ejendom,
nemlig “vores” mose. Da det
blev ødelagt, bl.a. af os, kom der
pigtråd i flere lag ovenpå stakit-
tet, nu kunne man ikke komme
derind, for en låge var også låst.
Sidste gang jeg legede i mosen,
var vi alligevel kommet ind et
sted i mosen, hvor de ikke kun-
ne få stakit på grund af for me-
get vand. Vi var min bror, fætter
Arne og mig og de ville selvføl-
gelig fiske. Vi sad helt opslugt
af fiskeriet, da der kom to mænd
fra Insulinen, skældte ud, og
smed de to fiskestænger ud på
mosens vand og sagde de hente-
de politiet. Jeg græd og var ban-
ge, men drengene sagde ikke
noget. Da mændene var gået tog
drengene tøjet af og svømmede
ud efter stængerne. Derefter
krummede min bror ryg henne
ved lågen og Arne sprang lige
ned på håndtaget af lågen, som
sprang; lågen var åben og vi løb
hjem og kom aldrig mere i mo-
sen. Først som voksen har jeg
været der igen, men kun for at
se efter blomster.

Glad musik til festen

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

Eric Steffensen
Kjeld Hansen

Irsk,
dansk,
country
og folk
samt
60’er-hits

Brogaard 1928. Øverste række: Helge Rasmussen, Jørgen (fætter) Nielsen, Per (fætter) Nielsen, Arne (fætter)
Rasmussen. 2. række: ??, Lizzie (kusine) Nielsen, Åse Olsen, Ebba Andersen, Dagny Andersen, frk Bodil Ca-
land. 3. række: Axel Feihn, Oscar Fiehn, Birte Rasmussen, ??, ??, Gudrun Brink, fru Fiehn. Billedet er fra
Villaens havetrappe ud mod mosen

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 Transportable
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
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Insulinmosen
Af Thomas Vikstrøm, cand.scient.
Mosens dannelse
Oprindeligt har hele den nuvæ-
rende mose været en del af Gen-
tofte Sø. En mindre kendt natur-
lov, Klinges lov, siger, at bl.a.
danske søer alt andet lige gror til
fra vest, det gælder således bl.a.
Lyngby Sø, Søndersø, Farum Sø
og altså Gentofte Sø. Fænomenet
skyldes den fremherskende ve-
stenvind herhjemme, der giver
uro i vandet langs søernes øst-
bredder og læ langs deres vest-
bredder, og Gentofte Sø er såle-
des efterhånden groet til fra vest
med sumpplanter, især tagrør.
Den oprindelige sø-bund findes
nu helt nede i en dybde af 15-20
meter! Processen med tilgroning
af søen mod øst blev først stand-
set i årene 1914-19 da Gentofte
Kommune gravede de kanaler,
som nu fremtræder som en del af
Gentofte Sø, og som stadig ved-
ligeholdes af kommunen.

Navne på mosen
På udskiftningskortet fra
1760’erne optræder der for før-
ste gang et navn på mosen, nem-
lig Rørmose, og det anføres, at
sognets bedste rørhøst finder
sted bl.a. netop her. Rørmose er
imidlertid mosens urgamle
navn, og netop som følge af ud-
skiftningen får mosen et nyt
navn, et navn som fremgår af ar-
kivalier på Zoologisk Museum.
Naturforskeren Iapetus Steen-
strup indleverer således i perio-
den 1848-1863 dyreknogler
m.v., fundet ved tørvegravning i
Vangede Brogaards Mose, til
museet. Det er i øvrigt denne
tørvegravning, der har skabt de
småsøer, som ses i mosen i dag.

I begyndelsen af det tyvende
århundrede møder vi atter et nyt
navn på mosen, idet den nu bæ-
rer navnet Fiehns Mose efter
ejerne på Brogården. Navnet

træffes ikke i skriftlige kilder,
men var i brug blandt ældre be-
boere i lokalområdet til ind i
1980’erne. Allerede i trediverne
er der dog et nyt mosenavn på
vej, for efter opkøb i årene
1929-49 kommer Nordisk Insu-
linlaboratorium (nu Novo Nor-
disk) til at eje en stor del af mo-
sen, der i folkemunde hurtigt
skifter navn til Insulinmosen.

Den 23. august 1983 mage-
skifter Insulinlaboratoriet mo-
sen med Gentofte Kommune
mod et areal på Nybrovej. Gen-
tofte Kommune omdøber sin
nyerhvervelse til Brobæk Mose
og rehabiliterer dermed vandlø-
bet gennem mosen, som under
kloakeringen tidligt i århundre-
det var blevet reduceret til en
“rende”.

Mosens navn indtil udskiftnin-
gen, Rørmose, afspejler dens
ydeevne. Dens tre efterfølgende
navne – Brogårds Mose, Fiehns
Mose og Insulinmosen – henvi-
ser endnu mere prosaisk til dens
ejerskab. Det nuværende navn,
Brobæk Mose, bunder i poetisk
nostalgi: hvor mange er mon
egentlig klar over, at Kongeve-
jen oprindeligt er ført over en
bæk på en bro her?
Fredning og naturbeskyttelse
Efter at sukkersygebehandlin-
gen bliver ambulant i 1950’erne,
havde insulinlaboratoriet ikke
længere brug for mosen som ho-
spitalspark. Laboratoriet frem-
lægger derfor i 1971 et forslag
til udstykning af mosen i 92 par-
celhusgrunde, et forslag som re-
sulterer i en fredningssag, der
kommer til at vare 15 år.

Fredningssagen slutter i 1988
med, at mosen fredes uden er-
statning til den nye ejer, Gentof-
te Kommune, som i mellemti-
den har mageskiftet mosen med
de nye industriarealer på Nybro-
vej. Ti år efter bliver fredningen
så at sige overflødiggjort af
EU’s såkaldte habitatdirektiv,
der udlægger såvel mosen som
hele Gentofte Sø som et af Dan-
marks 254 internationale natur-
beskyttelsesområder, som skal
beskyttes strengt af hensyn til
de store naturværdier. Det må
dog tilføjes, at områdets natur-
værdier næppe ville være kom-
met til offentlighedens kend-
skab uden fredningssagen, som
derfor alligevel har fået et n be-
tydning, der rækker langt ud
over selve sagens eget resultat.
Hvad mosen gemte
Det er ikke så lidt, der i tidens
løb er blevet efterladt i mosen af
forskellige tiders mennesker.
Tørvegravningen i 1800-tallet
bragte en køkkenmødding fra
jernalderen for dagen; den inde-
holdt rester af lerkar, kat, hund,
svin, ged, okse, hest og sågar
menneske.

I begyndelsen af det 20. år-
hundrede var der en losseplads i
mosens del ud mod Brogårds-

Allerede som barn blev jeg op-
mærksom på mosens urskovs-
kvaliteter; den var simpelthen
det bedste sted at lege og ud-
forske naturen, såvel før og ef-
ter som i skoletiden! Det er i
høj grad mosen, der er årsag
til, at jeg siden har uddannet
mig som biolog og geograf,
hvorved jeg som voksen er ble-
vet opmærksom på, at mosens
historie og naturindhold på
mange måder er unikke i en
dansk sammenhæng.

Blomsterengen er lige høstet. August 2004

Miao Sushi

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

www.miaosushi.dk

Åbent søn-tors 15-22
fre-lør 14-22

3 års fødselsdag

Nu også wokmenuNyhed

10% rabat på alle sushi fra
menukortet i hele september
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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

Vangede/ Dyssegård

39 40 80 90
vangede@danbolig.dk

Ring til områdets mest
sælgende ejendoms-
mægler, og bestil en
gratis og uforpligtigen-
de salgsvurdering.

Jeres sikkerhed for en
realistisk pris og et salg.

vej. Dette var stadig sidst i år-
hundredet almindeligt kendt i
lokalbefolkningen, hvoraf nog-
le fandt glæde ved at gå på op-
dagelse blandt de efterladte pot-
teskår m.m. der stadig kunne
findes lige under jordoverfla-
den her. Den gamle losseplads
blev imidlertid glemt, da man i
1995 anlagde børnehaven
Brobækhus oven på den; først
da børnene i 1999 begyndte at
finde mærkelige ting på lege-
pladsen, og analyser af jordbun-
den her viste faretruende signa-
ler, blev der året efter fyldt et ½
m tykt lag jord på det meste af
børnehavens grund.

Det er dog især i perioden,
hvor mosen tilhørte insulinla-
boratoriet, at der er blevet efter-
ladt ting og sager i mosen! Fx
gemte laboratoriets direktør un-
der 2. verdenskrig både sine vå-
ben og sin private flybenzin i
mosen for at undgå konfiskati-
on! Våbnene blev ret hurtigt
stjålet fra de bistader, de var
placeret i, men tankene med
benzin blev først gravet op af
kommunen i 1989 efter at kom-
munegartnerne havde udtrykt

bekymring over, hvad de mon
indeholdt.

Da mosen ikke længere kunne
bruges som hospitalspark, fik
den i stigende grad en funktion
som uofficiel losseplads for
virksomheden. I 1970’erne
kunne man finde mærkelige ef-
terladenskaber fx i form af en
stor bunke brugte kanyler i mo-
sen, og i 2001 fortalte en tidli-
gere medarbejder ved Novo
Nordisk nogle forældre til børn
i Brobækhus, at han engang
havde været med til at grave ra-
dioaktivt affald ned i mosen,
vistnok der, hvor børnehaven nu
lå! Denne oplysning vakte na-
turligvis stor opstandelse, og at-
ter måtte der foretages jord-
bundsanalyser på børnehavens
legeplads. Ved et større detek-
tivarbejde blev det dog opklaret,
at det radioaktive affald var ble-
vet gravet ned et andet sted i

mosen, og at det faktisk af
ukendte årsager var blevet gra-
vet op igen i 1983. Hullet efter
opgravningen er nu et vandhul i
mosen.
Afslutning
Hverken affald, giftsvampe, ig-
ler eller hængedynd bør dog af-
skrække nogen fra at besøge
mosen. Gentofte Kommune
vedligeholder et omfattende sti-
system, som kan befærdes tør-
skoet på alle årstider. Herved
kan man både glædes over eng-
blomsterne og få en masse andre
naturoplevelser! Kommunen
har udgivet en turguide til både
mosen og søen, og årets gang i
områdets fugleliv kan følges lø-
bende via hjemmesiden
www.dof.dk
Artiklen har tidliger været bragt
i bogen Vangedes lokalhistorie
fra 2005. Bogen er udsolgt, men
kan lånes på biblioteket.

Den sjældne orkidé: Koralrod
blomstrer i Insulinmosen. Maj
2003.

Rørdrum i Brobækken. Januar 2003.

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
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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

•

•

•

Lokalhistorisk Forening i Gentofte
Foreningen arbejder for at frem-
me interessen for Gentofte Kom-
munes historie og afholder 8-10
arrangementer om året: besøg,
foredrag såvel som byvandringer.

I det forgangne år har der såle-
des været besøg og foredrag på
Gentofte Brandstation, Gentof-
te Kirke og Skovshoved Skole.
Der har været foredrag om
bomhuse og bompenge, vete-
ranbustur i Vangede, 1700-tals
salon på Hvidøre, og rundvis-
ning i Rosenhaven og Staudeha-
ven i Hellerup Strandpark.

Derudover udgives bøger om
lokalhistoriske emner, ca. en
hvert andet år. Blandt titlerne kan
nævnes ‘Hellerup – set i bakspej-
let’, ‘Bernstorff – slægter, slot og
park’, ‘Befæstningsanlæg i Gen-
tofte’ og mange flere.

Som medlem har man gratis
adgang til alle arrangementer
og skal ikke betale for bøger,
der udkommer, mens man er
medlem.

På foreningens hjemmeside:
http://lokalhistoriegentofte.dk
kan man læse mere, bestille bø-
ger og melde sig ind. Her kan
man også tilmelde sig vores ny-
hedsbrev, så man hele tiden bli-
ver holdt informeret om kom-
mende aktiviteter (hvad enten
man er medlem eller ej!).

Velkommen!
Flemming Noes-Rasmussen

Formand

Lokalhistorisk Forenings på tur til
Mariebjerg Kirkegård startede på
Vintappergaarden.

Charlotteklubben informerer
Efter en succesfuld tur til Ny-
borg voldspil – en dejlig rejse til
Østrig, Landeck, og veloverstået
loppemarked i Vangede er Char-
lotteklubben klar igen til efter-
årets film i biografen og gymna-
stikken. Gymnastikken har skif-
tet tid og foregår nu 14:00-15:30

Vi har stadig en hyggedag om
torsdagen og her er alle med-
lemmer velkomne. I øjeblikket
er der rigtig god gang i strikke-
tøjet og en enkelt hækler.

Vi vil meget gerne have flere til
at spille whist om mandagen
(både faste og substitutter). Vi
kunne også godt bruge flere sub-
stitutter til tirsdagenes bridge.

Biografsæsonen efterår 2012
har igen en lang række af spæn-
dende film vi lægger ud onsdag
den 12. september med Dirch –
se hele programmet på hjemme-
siden.

Kom og få yderligere informa-
tion på kontoret.

Vi har indført betaling for at få
programmet tilsendt; men med-
lemmerne kan selv hente pro-
grammet omkring 1. sept.

Følg med på vores hjemmesi-
de www.charlotteklubben.dk
Charlotteklubben
Vangede Bygade 55
Tlf.: 39 68 03 41
charlotteklubben@email.dk

Åbent: lørdag 10-17 · søndag 12-17

10. - 11.
november

2012

Sæt i kalenderen

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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Bedste bank
i Danmark
Det internationale finanstids-
skrift “Euromoney” kårer Dan-
ske Bank som “Bedste Bank i
Danmark”.

Danske Bank indtager første-
pladsen i den årlige brancheun-
dersøgelse fra et af verdens føre-
nde finanstidsskrifter Euromo-
ney.

Placeringen kommer blandt an-
det på baggrund af stemmesedler
fra de øvrige konkurrenter på det
danske bankmarked, som har vur-
deret hinanden i forhold til per-
formance, kvaliteten af service-
ydelser, innovation og fremdrift.

- Vi er meget stolte over at mod-
tage prisen. At vores konkurren-
ter på hjemmemarkedet kårer os
som Danmarks bedste bank er et
bevis på det store engagement,
som vi hver dag lægger i at stille
kunderne stærkere, når de skal
træffe beslutninger, der har ind-
flydelse på deres økonomi. Det
er også en anerkendelse af den
udvikling, som vi sammen med
kunderne har foretaget, i forhold
til at være tilgængelige dér, hvor
kunderne er, siger daglig leder
Hanne Riber Skov, Danske Bank
Vangede Afdeling.
Vi har altid åbent
Kundernes krav til tilgængelig-
hed bliver større og større, og det
er i dag muligt at “gå i banken”
hvor som helst og når som helst.

- Vi har altid åbent. Kunderne
kan komme i kontakt med os på
mange forskellige måder. Der er
sket meget, siden Danske Bank
som den første bank gav kunder-
ne mulighed for at gå i banken
med mobiltelefonen. Seneste
skud på stammen er muligheden
for at handle aktier i tabletbanken
på iPad, siger Hanne Riber Skov.

Udover at mødes med en rådgi-
ver er det muligt at komme i ban-
ken via flere forskellige platfor-
me – iPhone, iPad, Windows
Phone, Android samt ved at rin-
ge til Danske Direkte. Derudover
er Danske Bank også tilgængelig
på de sociale medier – Facebook
og Twitter.
Også Bedst i Danmark til
Private Banking
Så sent som i februar fik Danske
Bank også Euromoney’s pris for
Bedst i Danmark til Private Ban-
king.

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49www.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
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under reparation

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

www.thomsenscykler.dk
Åbningstider: Hverdag 10-17.30

Lørdag 10-14
LånecykelGratis

Stort udvalg af nye cykler
– også el-cykler

Reparationer

dag til dag
BørnecyklerLøbecykler

Thomsens Cykler

Nu starter dansesæsonen “vild med dans”
Er du også vild med dans, så er
det nu du skal tilmelde dig til
den nye dansesæson. Netop
hjemvendt fra De Danske Dan-
seskolers kongres, en uge med
masser af ny inspiration i alt in-
denfor dans, er vi nu klar til at
begynde den nye sæson.
Dans har ingen alder
De yngste børn er ca. 3 år når de
starter til dans, og foruden de
traditionelle børnedanse, som
mange forældre og bedsteforæl-
dre kender til, bliver der under-

vist i små sjove danse til moder-
ne melodier, som børnene ken-
der fra bl.a. TV. Når børnene bli-
ver lidt ældre, kommer der flere
danse til, som også de voksne
danser. Det er bl.a. den populæ-
re cha cha cha og den festlige Ji-
ve, der er latin-amerikanske
danse. Standarddansene vals og
quickstep kommer også tidligt
på programmet, så når børnene
er 7-8 år, kan de deltage i små
turneringer, såfremt de har lyst.
Wiethdans har mange dygtige
turneringsdansere i de forskelli-
ge rækker.

Mange voksne har de seneste
år fundet vej til danseskolen, for
at lære de populære danse fra
“Vild med dans”. Vi tilbyder un-
dervisning på alle niveauer. Der
er otte forskellige voksenhold li-
ge fra helt begyndere til meget
rutinerede dansere og al-
dersmæssigt lige fra først i ty-
verne til de ældste dansere, der
nærmere sig de 80 år, men stadig
er meget friske.

Et stort hit blandt børnene og
de unge teenagere er disco/hip-
hop-holdene. Her er der gang i
den til tidens moderne musik.
En supergod motion, der giver
masser af sved på panden.

Igen i år vil der være Zumba
på programmet. Holdet kører
som et 3 måneders kursus. For-
delen ved at dyrke Zumba på en
danseskole er at Zumba bygger
på elementer fra de latinameri-
kanske danse og når undervise-
ren så er tidligere topdanser i
bl.a. de latin-amerikanske dan-
se, så er der garanti for god un-
dervisning.

Danseskolens danseprogram
kan ses og downloades fra hjem-
mesiden www.wiethdans.dk

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

Velkommen til Gentofte Ungdoms Filmklub
GUF – sæson 2012/2013
Nu har vi fornøjelsen at tilbyde
en spændende sæson med store
filmoplevelser i den lokale bio-
graf, Gentofte Kino, for kom-
munens ungdom.

Vi har to serier bestående af
film hvis indhold er både kvali-
tetsmæssigt ansporende og un-
derholdende. Fem film pr. serie
til en samlet pris på kun kr.
125,- pr. person.

Serie 1 er for børn fra børneha-
veklasser og til og med 1. klasse
samt deres forældre eller bed-
steforældre.

Hvert barn skal ledsages af en
voksen, så prisen for et samlet
medlemskab er kr. 250, for alle
fem film. Der er to forskellige
tider at vælge imellem: kl. 9.30
eller kl. 11.15. Billetten skal op-
rettes i den voksnes navn.

Der lægges ud 6. oktober med
Orla Frøsnapper.

Serie 2 er for unge fra 2.–5.
klasse (begge inkl.) Her har de
unge alene adgang til salen, hvor
biografens voksne står klar til at
hjælpe. Forestillingerne for serie
2 begynder altid kl. 15.00.

Der lægges ud 1.-3. oktober
med Toy Story 3.

Der er kun 290 pladser til rå-
dighed pr. forestilling, så hurtig
tilmelding anbefales.

Kun én serie-billet pr. person
via vor hjemmeside: www.gen-
toftekino.dk under GUF, hvor
der også kan læses mere om
arrangementet. Billetsalget star-
ter d. 3. september kl. 09.00!

Mail: guf@gentoftekino.dk
Telefon i biografens åbnings-

tid: 39 65 33 50
Vi ønsker alle en god sæson

med dejlige og berigende fælles
oplevelser.

Mange venlige hilsener
på foreningen GUFs vegne,
Erik Hamre, Gentofte Kino

... og lidt om hvad biografen
eller kan byde på
Den skaldede frisør er en ro-
mantisk komedie fra Oscar-vin-
deren Susanne Bier. To meget
forskellige familier mødes i en
skøn gammel villa i Italien, midt
i en idyllisk citronlund, med for-
ventningen om at skulle deltage
i et romantisk bryllup, planlagt
til mindste detalje. Absolut intet
går efter planen og alligevel lyk-
kes alting til sidst. Den Skaldede
Frisør er en befriende anderle-
des komedie, der vil give håb til
alle med hjertet på rette sted.

Footnote er den humoristiske
og bittersøde historie om den
store konkurrence mellem far
og søn: Begge er excentriske
professorer, der har dedikeret li-
vet til deres arbejde. Da faren
indstilles til en stor pris for sit
mangeårige arbejde er han både
overvældet og stolt, men tilfæl-
det vil, at prisen i virkeligheden
var tiltænkt sønnen. Misforstå-
elsen ender med at få store kon-
sekvenser for alle implicerede.

Derudover vil filmene Ted,
Moonrise Kingdom, The Deep
Blue Sea, Hestehviskeren
Buck, Kapringen, Marie Krøy-
er, On The Road, Sover Dolly på
ryggen, Far Til Fire Til Søs,
Lawless, Marco Macaco, James
Bond 23 – Skyfall, Argo, Hope
Springs, Hypnotisøren være til
fornøjelse i dette efterår.

se mere påwww.gentoftekino.dk



Nummer 72 · september 2012

15Ung i Vangede
Pamukkale
Pamukkale ligger i Denizli pro-
vinsen i det sydvestlige Tyrkiet.
I Pamikkale, kan du opleve nog-
le naturlavet bassiner. Disse
bassiner lægger oppe på et
bjerg, der ser ud til at være dæk-
ket af sne, men det er det ikke,
det er bare et helt hvidt bjerg.
Over de sidste år er de fleste af
bassinerne udtørret. Normalt
kommer vandet rendende ned
til det øverste bassin, derfra fly-
der det længere og længere ned
af bjerget. Vandet kommer fra
selve bjerget, derfor er det natu-
ren, der passer det selv, og man
har så derfor ikke bygget mas-

sevis af vandrør. Forskere me-
ner at vi kun kan nyde, hvad der
er tilbage, i 150 år fra nu. Der er
selvfølgelig også regler for,
hvad man må når man er ved
disse bassiner f.eks. må man ik-
ke bade i dem som på stranden.
Man må kun lige gå rundt i van-
det, og sidde i det, men de vil ik-
ke have at man leger rundt i bas-
sinerne.

Bjerget er ikke så stort, men
der er en perfekt udsigt der op-
pe fra. Du kan kigge direkte
ned i en slags sø, hvor der er en
mindre ø i midten. Det er virke-
lig smukt og det er noget af en
oplevelse man får, og vi har kun
150 år igen, hvis vi vil nå det.

To minutter fra det øverste
bassin ligger Kleopatras bryl-
lupsgave.
Kleopatras bryllupsgave
Kleopatra var en gammel dron-
ning i Egypten. (Den gang var
Egypten større) Kleopatra er
den eneste betydningsfulde
dronning, der har været i Egyp-

ten. Hun var også kriger og
kæmpede for sit land. Kleopatra
ville gerne gerne have en swim-
mingpool, der kunne holde hen-
des udseende evigt ungt. Den
gang så var en swimmingpool
helt fantastisk, og magisk. Den-
ne her pool er så blevet fundet,
og der ligger en smule ruiner i
den. Vandet er 35 grader varmt,
og her er det også vand fra natu-
ren, der både har og stadig
strømmer til. Der ligger små-
sten på bunden.

Vandet er rent, og både vandet
fra bjerg-bassinerne, og det fra
Kleopatras swimmingpool bli-
ver hældt på flasker og solgt i
butikkerne, det er nemlig helt
rent.

Det er blandt andet også der-
for at bjerg-bassinerne tørre ud.

Dette blev oplevet af: Sabrina
Holm, Chris Rosenthal, Libby
Cooms og Olivia Rosenthal.

Af ungereporter
Sabrina Holm

Har du idéer til unge-emner, så
skriv til avisen@trykkeren.dk

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.

Den skaldede frisør Footnote Moonrise Kingdom Ted
The Deep Blue Sea Hestehviskeren Buck Kapringen
Marie Krøyer On The Road Sover Dolly på ryggen

Far til fire til søs Marco Macaco James Bond 23 – Skyfall
Argo Hope Springs Hypnotisøren

★ ★ ★
★ ★

★ ★
★ ★
★ ★

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

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

Husk at der er Vangede Festival 8. september

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

·
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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 efter aftale

Danni Sko Tlf. 39 65 53 63
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

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 9.00-14.00
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
mandag-fredag 9.00-17.45
Lørd i lige uger 9.00-14.30

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
søndag-torsdag 15.00-22.00
fredag-lørdag 14.00-22.00

Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-torsdag 9.00-16.30
fredag 9.00-15.00

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 efter aftale
Konsultation efter aftale

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00
Ta’ selvbord 17.00-22.00

Passion 4 Pets Tlf. 42 77 82 76
mandag-torsdag 12.00-17.30
fredag-lørdag 12.00-16.00

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
1. og sidste sønd i mnd. 10.00-17.00

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

Thomsens Cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

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

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

Alle disse butikker er
medlemmer af Vangede
Bycentrum. Medlemsbu-
tikkerne kan du kende på,
at de har dette mærke sid-
dende 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

Du kan betale med følgende kort

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

PIZZA & GRILL

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Åbent
mandag 10.00-16.00
tirs.-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Find os på
Facebook


