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Vangedes gadekær
Da den første Vangede Avis kom
på gaden i 1994 stod der i lederen
bl.a.:
På en måde har vi det hele i
Vangede. Men der er én ting vi
mangler. Gadekæret er væk. Det
var hér de gode og dårlige nyheder blev vendt og drejet og rygter
sat i omløb. Stort og småt.
Da det ikke er så nemt at rydde
en plads og få et gadekær er vi
nogle stykker, der har fundet en
anden løsning. Vi har ganske enkelt lavet en avis.
Dengang som nu er det her i
denne avis vi kommer med informationer om, hvilke arrangementer, der kommer og lidt løst
og fast om, hvad der sker i butikkerne i Bygaden. Men det er ikke
alle der kommer til ‘gadekæret’.
Måske sidder du lige nu med en
kop kaffe og hygger dig med dette nummer af Vangede Avis. Vi er
glade for, at der er nogle, der læser vores avis og sætter pris på
det arbejde, vi laver. Men selvom
vi synes, at vi informere så godt
som det er muligt, er der alligevel
nogen der ikke får den information, de ønsker. Derfor vil vi opfordre alle der er interesseret i deres
lokalsamfund til at følge med både på biblioteket i Vangede Avis
og lad evt. www.vangede.dk være jeres åbningsside på nettet.
På Vangede Venners hjemmeside findes en kalender, som netop
har til formål at fortælle alt, hvad
der rører sig i Vangede – alle er
velkomne til at få Vangedearrangementer i Vangede Venners kalender.
Der er borgere, der fortæller, at
de har sagt ‘nej tak’ til lokalaviser, men de undrer sig over, at der
ikke er nogen, der fortæller dem,
hvad der foregår i lokalsamfundet.
Så du – ja dig, der sidder dér
med din kaffe og benene oppe –
har nu en mission; du skal fortælle om, hvad der sker i Vangede til
alle dem, der ikke læser Vangede
Avis. Næste gang du møder din
nabo over køledisken i Netto, kan
du fortælle om planerne med den
nye café ved biblioteket. Og når
du står i kø sammen med Emil
C’s mor i Brugsen, kan du fortælle, at du har set hendes søns billede fra fastelavn i Vangede Avis.
Og du må endelig huske at fortælle din gamle moster, at selvom
banken lukker, så beholder vi hæveautomaten.
Og fortæl at hvis man har sagt
‘nej til lokalaviser’, så kan man
hente Vangede Avis i butikkerne i
Vangede.
Alle ønskes et spirende forår
Allan og Susanne
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Læs denne gang om
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør
Ny Uddeler i SuperBrugsen
På grund af nogle omstrukteringer hos Coop Danmark måtte vi
sige farvel til vores uddeler
igennem de sidste 3,5 år, men
det er positivt at vi har kunne få

Jesper Lund, som er 35 år og
kommer fra en stilling som uddeler i SuperBrugsen Birkerød.
Han har 20 års erfaring med detailhandel i coop.
SuperBrugsen har gennem
årene været meget aktiv og positiv omkring arrangementer i
Vangede, det både i forbindelse
med Vangede Bycentrum og
Vangedes Venner og det er vigtig for Jesper at fortsætte dette
gode samarbejde. Jesper vil være med til at gøre SuperBrugsen
Vangede til vangedeborgernes
foretrukne indkøbssted og han
fortalte om et nyt tiltag i
SuperBrugsen. “Vi vil gerne have flere lokale varer ind i
sortiment, så hvis I har nogle
idéer til, hvilke varer vi skal
have ind, så kontakt mig nede i
butikken”, siger Jesper, der håber at butikken med sit nye tiltag vil tiltrække lokale ildsjæle,
der producerer gode fødevarer.

Tattoo
Vi byder velkommen til Mini og
Nissen fra All Ink Tattoo.
Der holdes reception d. 24. februar kl. 12:30 til 18:00, hvor
der vil blive budt på lidt godt til
ganen.
Vangedekvinden
Frisør Tinna Mia og Bente fra
Sweetie er gået sammen om at
lave en lodtrækning af en make
over, hvor Tinna Mia står for hår
& make up og Sweetie står for
sammensætning af tøj.
Alle kvinder over 30 år, der
bor i Vangede kan deltage. Og
man må endelig ikke være bange for forandringer.
Kunne du tænke dig at være
med i konkurrence om at blive
næste kvartals nye kvinde i Vangede, skal du tilmelde dig til
lodtrækningen hos frisør Tinna
Mia eller Bente fra Sweetie.
Hair extensions hos frisør
Tinna Mia
Tinna Mia har afprøvet en hel ny
metode indenfor denne verden,
på sit eget hår og nu tilbyder hun
sine kunder denne type hair extension.
Med den nye metode, bliver
håret påsat med ultralyd og keratin, der er et naturprodukt,
som dit eget hår består af. Samlingen er ikke kun mindre end
normal, men også skånsom mod
dit eget hår. Det påsatte hår er lige ledes 100% ægte.
Yderlig information, kan fås i
butikken.

Efterlysning
Gitte Hansen, der bor i Vangede
Bygade har vundet en i-phone 5
hos frisør Tinna Mia. Desværre
kan Tinna ikke komme i kontakt
med Gitte, så hvis du kender
Gitte, så fortæl hende at en telefon venter på hende. Hvis Gitte
ikke henvender sig inden 1.
marts, bliver der trukket lod
blandt de øvrige kunder.
Mezzaluna

Mezzaluna har fået ny indehaver
Aldin Martinov Mladenov, som
i mange år har arbejdet i lignende forretninger. Da det er vigtigt
for Aldin, at der leveres en høj
kvalitet, har han sammensat en
helt ny salatbar, hvor der fast vil
være mindst 16 forskellige salater og derudover vil der hver uge
være nye spændende salater.
Sammen med salaterne kan
man bl.a. vælge mellem flødekartofler, stegte kartofler, kyllingevinger og kyllingefilet.
Vangede Avis byder Aldin
velkommen til Vangede.

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.

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
Gratis indtil maj
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
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Frisk salat

Pizza · Salater
Sandwich
Ved bestilling online
og for min. kr. 100,Gratis levering

Tlf: 39 90 25 25
Hos os kan man betale med følgende kort:

Åbent
mandag - lørdag 11-22
søn- og hellidage 12-22
Vi leverer til selskaber, fest og firma

Vangede Bygade 88

www.mezzaluna.dk

GI Trim
Nu er vi midt i indendøressæsonen, GI Trim byder på gratis
motion til og med maj måned på
Nymosehave sal A. Tirsdage og
torsdage kl. 11 Stolpehøj 150.
Vangede. Det er motion til
musik for m/k.
Når sommersæson starter vil
man have mulighed for at spille
kurvebold. Især mandlige, yngre pensionister og efterlønnere
er velkomne. Læs mere i næste
nummer af Vangede Avis.
Leif og GIK
Kommunalbestyrelsen i Gentofte har tildelt Ældreprisen 2012
til Leif Helsted
- Leif Helsted har gjort en helt
særlig indsats og skabt et socialt
fællesskab rundt om idrætten og
motionen i bredeste forstand.
Det er vigtigt – ikke kun for den
enkelte,
men
for
hele
samfundet. Fysisk aktivitet og
motion fremmer både fysisk og
mental sundhed. Her har Leif
Helsted været en god inspirator
og indpisker og er det stadig,
kvitterede Hans Toft ved prisoverrækkelsen den 19. dec.

Café-frivillige søges
Caféen er klar til åbning 1.
august. Læs mere om dette på
www.vangedesvenner.dk
Der skal bruges frivillige til
driften. En del Vangedevenner
har allerede meldt, men hvis
du har lyst til at være med til
dette spændende projekt, så
kontakt
vangedesvenner@gmail.com
eller 28 20 18 01

Fagfolk bliver altid
rasende,
når
et
ganske almindeligt
menneske finder på
noget, de ikke selv
har tænkt.
John Steinbeck
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Vinder af bedste udklædning blev Olivia og Alvin

Der var ca. to slag til hver, før Elisabeth
slog tønden ned;det sidste brædt klarede
Stephan. Herefter kunne vi alle
gå over til Charlotteklubben og få
vores fastelavnsbolle.

Kattekonge og -dronning ved de smås
fastelavnstønde blev Ida og Olivia
Ved de store børns tønde var det Otilia og
Sara, der blev kattekonge og -dronning

Se mange flere billeder på vangede.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Behandling og genoptræning
af muskler, led og ryg.
• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.
v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”
Nummer 74 · februar 2013
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Idé-huset – Ældre hjælper Ældre
Aktiviteter
Vi har forskellige hold, der mødes på forskellige tidspunkter.
Der afholdes ikke kurser på de
enkelte hold, men den enkelte på
holdet videregiver sin viden.
Med andre ord Ældre hjælper
Ældre. I den forbindelse ser vi
gerne ældre, som vil dele deres
erhvervede specialviden med andre og deltage i vore aktiviteter.
Besøgstjeneste
Vi besøger ældre medborgere i
kommunen, som har behov. Vi
vil gerne have flere til at være
besøgsven, og også gerne henvendelse fra jer, som gerne vil
have besøg.
Telefonstjerne
På alle hverdage foretager vi
tryghedsopkald til dem, der ønsker det. Der sidder to telefonstjerner i Idé-huset, som ringer
op mellem kl. 9 og 10. Hvis der
ikke svares, kontaktes de pårørende eller evt. kommunen.
Video
Her kan du overspille dine smalfilm til DVD, scanne dine fotos,
negativer og dias til CD eller
DVD.

Data
Vi hjælper hinanden med at finde computerens funktioner og
fordele, komme på nettet, sende
e-mail, google, bruge borger.dk,
lære nem-idé og e-boks at kende.
Værkstedet
På værkstedet er der åbent tre
dage om ugen. Her er der adskillige maskiner og masser af
værktøj. Du kan fremstille mange forskellige ting, men der arbejdes primært i træ.
Du finder os på:
Stolpehøj 150, på den gamle
Mosegårdsskole, nu Nymosehave og har åbent alle hverdage
kl. 10:00-14:00.
Telefon hverdage kl. 14-16:
39 40 05 60
E-mail:
kontor@idehuset-vangede.dk
Hjemmeside:
www.idehuset-vangede.dk.
Her kan du finde yderligere oplysninger f.eks. kontaktpersoner
til de enkelte aktiviteter samt se
Idé-husets historie.

Frisk op med nye farver

Nyt affaldssystem

Snart slipper vi for hjemmelavede og måske rodede sorteringssystemer til vores genanvendelige affald. Dyssegård modtager
nye beholdere fra april og Vangede fra oktober 2013.
Du kan hente en pjece om dine nye beholdere.
SMS-service:
Med de nye ordninger får du også mulighed for at tilmelde dig
en SMS-service og modtage en påmindelse på telefonen , så du
hele tiden er opdateret med, hvornår f.eks. miljøboksen og storskrald afhentes. Farligt affald hentes hver 3. måned. Beholderen
til metal/plast er valgfri, glas/papir bliver tømt en gang om måneden. Restaffald (dagrenovation) bliver som nu hentet en gang
om ugen.
For mere information se www.gentofte.dk eller pr. mail på renovation@gentofte.dk eller på telefon 39 98 81 00

Frisør Koca

Sprøjtelakering af

• Køkkenelementer
• Døre
• Kvalitetsmøbler
Vi kan hente og bringe
Ring og få et godt tilbud!
Undgå fordyrende mellemled!

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte
• Opretning og pladearbejde
• Autolakering
• Klargøring af Leasingbiler
• Udbedring af forsikringsskader
• Køb, salg og bytte af brugte biler
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www.ga-lakering.dk
info@ga-lakering.dk

39 65 88 83

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102
Tlf. 39 65 34 76
Man.-tor. 9.00-17.00
Fre. 9.00-18.00 · Lør. lukket
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Wolters Vangede
Af Dan Wolter
Bakkegårdsskolen
Jeg begyndte på Bakkegårdsskolen i 1957 i 2. klasse. Den
første time, jeg havde på skolen,
var ikke nogen stor succes. Det
var en dansktime med vores lærer som hed frk. Christensen. Da
jeg var ny i klassen og meget genert, kunne det under ingen omstændigheder tænkes, at jeg
kunne finde på at spørge frk.
Christensen om lov til at gå på
toilettet. Så det var bare med at
samle benene og prøve på at holde mig til det blev frikvarter.
Men det blev for meget, så lige
pludselig begyndte det at løbe lige så stille ned af benene på mig.
Nok en lidt våd fornemmelse
men det var rart at slippe af med
det, der trykkede. Min sidemand
Marianne opdagede, at der lå en
lille sø nede på gulvet. Hun rakte fingeren i vejret og sagde til
frk. Christensen at Dan havde
tisset i bukserne, og så var der jo
ikke meget andet at gøre for mig
end at begynde at græde, så det
gjorde jeg.
Efter timen trak frk. Christensen mig til side for at fortælle
mig, at når jeg skulle tisse, skulle jeg bare række fingeren op og
bede om at få lov til at gå i gården. Sådan begyndte min tid på
Bakkegårdsskolen.
Gymnastiklærerne
Min første gymnastiktime, hvor
vi var tre parallelklasser samlet,
var også lidt af en prøve. Der
skulle to gymnastiklærer til så
mange elever, men den ene lærer var lidt af en sadist. Det skulle senere vise sig, at der var flere
af hans slags på skolen. Han be-

gyndte timen med at alle skulle
stå ret ud fra deres tildelte pladser, hvorefter han begyndte at gå
ned mellem rækkerne og så hver
enkelt elev i øjnene. Jeg stod
som nr. 7, og ham, der stod som
nr. 3, kunne han åbenbart ikke
lide udseende af, så han fik en
lussing. Jeg tænkte at faren var
drevet over, men da han kom til
mig, sagde han “du ser fræk ud,”
hvorefter han svang sin højrehånd mod min kind. Han ramte
godt, det gjorde satans ondt.
Læren fortsatte så rækkerne ned
og delte lussinger ud til højre og
venstre; det var enten fordi man
så fræk ud eller også kunne han
bare ikke lide ens udseende.
Ind på gymnastikgulvet kom vi
da, og efter at have hoppet i bedste kaptajn Jespersen-stil var det
tid til bad, som også var lidt speciel. Vi var ca. 10-15 elever, der
skulle stille op i række, hvorefter
vi skulle løbe gennem bruserne,
først var vandet varmt, og derefter drejede læren hanen over på
det absolut koldeste.
Skolegården
En almindelig skoledag i 6.-7.
klasse forløb på denne måde:
Klokken ca. 1 min. i otte var
jeg lige kommet ind i skolegården. Hvis jeg var kommet bare 1
eller 2 sekunder for sent, var jeg
blevet stoppet ved skoleporten,
og var så blevet skrevet op i
gårdvagtens sorte bog. Tre gange for sent, så var det en eftersidning. Det var en almindelig
skolegård, der var delt op i to,
hvor den ene kun var til 1. og 2.
klasserne, og den anden var til
de store, altså 3. til 9. klasse.

Når det ringede skulle vi stille
op i gården, klasse ved siden af
klasse. Vi skulle stå stille og ikke
snakke; hvis vi gjorde det, blev
vi taget op til muren og udstillet
for alle de andre elever, hvorefter vi fik en anmærkning i den
nok så berygtede sorte bog.
Vi måtte nu gå ind; én klasse af
gangen, begyndende med 3.
klasserne til højre og 9. klasserne til venstre. Herefter mødtes vi
alle endnu engang i aulaen, hvor
der i midten var en talerstol, som
inspektøren stod på. Når alle
klasserne var på plads, piftede
inspektøren for at få alle til at
falde til ro, og kunne han finde
en som ikke var stille, kaldte han
eleven op til flyglet, hvor personen så skulle stå, medens vi andre skulle synge en morgensang
med flygelledsagelse. Det var
ikke altid det lød lige godt, og

det var ikke altid at læren, som
sad ved flyglet, var lige god til at
ramme tangenterne.
Hr. Jespersen
Da jeg skulle op i 6. klasse, skulle klasserne deles i boglige eller
almennyttige. Min far var skolelærer, og han syntes at jeg skulle
i den boglig linie, men det syntes skolen ikke. Jeg forstod dem
godt, for det var ikke lektierne
jeg var mest interesseret i at lave. Så efter sommerferien begyndte jeg i A-klassen, der var
den praktiske.
Til dansklærer fik vi en hr. Jespersen, der forstod os unge
mennesker utroligt godt. Hr. Jespersen havde meget humor, og
han hverken slog, nev eller brugte andre former for vold, der ellers var meget almindeligt. Hvis
han kunne se en af os ikke var
opmærksom på hvad der fore-

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

Boxtilbud

Box 1

Box 2

Box 3

8 stk. California
4 stk. Nigiri –
2 laks og 2 reje
5 stk. Futomaki
ebi big
Ialt 17 stk.

8 stk. Ebi Furai
8 stk. Alaska
6 stk. Nigiri – 2 laks,
2 tun og 2 reje
10 stk. Futomaki
ebi hot
Ialt 32 stk. kr. 239,-

8 stk. Maki California
8 stk. Maki Spicy laks
8 stk. Maki Ebi Funai
3 stk. Nigiri laks
3 stk. Nigiri tun
3 stk. Nigiri reje
3 stk. Nigiri hvid fisk
10 stk. Ebi hot
Ialt 46 stk. kr. 339,-

kr. 139,-

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 09 65 · Mob. 28 10 46 30
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gik, tog han sin tændstikæske
op af lommen og kastede den
mod den elev, der sad og halvsov, hvorefter han med et smil
gik ned og samlede den op igen.
I 7.-8. klasse var der flere elever der røg, men vi måtte ikke
have hverken pibe eller cigaretter med i skole. En elev i min
klasse, som var et år ældre end
os andre, havde altid sin pibe
med i skole, og det eneste, hr.
Jespersen gjorde ved det, var at
snakke med ham om, hvilken
slags tobak han røg og hvilken
han selv bedst kunne lide.
Gårdvagten
Gårdvagten var endnu en af de
lidt mere barske lærere, der var
på skolen. Når det var frikvarter
skyndte vi os ned i gården for at
få os en smøg eller et stop tobak,
der jo ikke var tilladt, så der
måtte jo tages ganske specielle
metoder i brug. Vi skyndte os
ind på toilettet, hvor der så blev
fyret op under smøgerne, men
der var jo lige det problem med
gårdvagten. Hvis han nu kom og
fik fat på os, ville der blive skrevet seddel til vores forældre, og
det var ikke noget, jeg ville være
glad for. Så vi satte en vagt ved
toiletdøren, som så skulle råbe
“gårdvagten kommer,” hvorefter vi alle skyndte os enten at
smide skoddet i wc-kummen og
trække ud eller gemme piberne i
en lomme, og så skyndte vi os
over til urinalen for at lade vandet. Så når gårdvagten kom ind
af døren, stod der altid en flok
drenge og tissede det bedste, de
havde lært.
Gårdvagten vidste godt at vi
røg på toilettet, men det var
sjældent han fik taget os på
fersk gerning, grundet vores
sikre og hurtige system med vores vagt.

Det hændte også at der var
nogle elever, der kom op at slås i
skolegården, og straks der var
slåskamp i gang dannede der sig
en mur af elever rundt om, der
begyndte at råbe “heja, heja, heja”. Gårdvagten kom styrtende
hen for at skille parterne ad. En
af gårdvagterne var speciel god
til at få tårerne frem i øjnene på
os. Alle drengene var korthårede, så der var mange dejlige små
hår i siderne på vore hoveder,
hvor han kunne få fat og trække
os op. Hvis han kunne løfte os
fri af jorden bare ved at trække i
de små hår, så gjorde han det.
Det gjorde fantastisk ondt at blive hevet i de små sidehår, men
lige meget hvor højt op på tåspidserne vi gik, medens vi blev
trukket op til skolemuren, lige
lidt hjalp det.
Inspektøren
Vores inspektør var ikke særlig
høj, men vi havde alle en stor respekt for ham, for vi vidste, at
der inde bag hans kontordør stod
et spanskrør (bambuspind). I hele min skoletid har jeg ikke selv
haft ‘fornøjelsen’ af at prøve
dette torturinstrument, men der
var flere fra min klasse, der havde fornøjelsen.
En dreng fra min klasse havde
været ovre hos inspektøren. Da
han kom tilbage til klassen og
skulle sidde ned, sad han mærkeligt sidelæns på pulten. Efter
timen spurgte vi, om vi måtte se
hvor inspektøren havde afsat sine mærker, og han var nok så
rød på bagdelen, at jeg selv nok
skulle sørge for ikke at komme i
kontakt med dette spanskrør.
Inspektøren boede i en villa
lige ved siden af skolen, og når
han skulle over på skolen,
skulle han krydse skolegården. Han gik på en speciel må-

de, så alle elever kaldte ham for
Tøf-far.
Om vinteren når det havde
sneet, skulle Tøf-far jo også
krydse skolegården. Der var jo
altid nogle der var bedre til at lave og kaste snebolde end andre.
Det var ikke altid at Tøf-far nåede i sikkerhed bag skolens tykke
mure uden at blive ramt. Da der
var ca. 5-600 elever i skolegården, som alle kastede med snebolde, vidste han ikke hvem det
var, der havde ramt ham. Alle
fik bare en formaning til morgensangen om ikke at kaste med
snebolde eller lave glidebaner i
skolegården.
Flyglet
Flyglet var ikke bare et flygel,
som blev brugt til at spille på.
Flyglet stod midt i aulaen, og
hvis en elev havde gjort noget
som han eller hun ikke skulle
have gjort, blev de sendt til flyglet. Hvis man ikke havde skrevet
stil eller ikke kunne sine regnestykker, lavet sine lektier eller
havde været fræk over for læreren, blev man sendt til flyglet,

hvor man så skulle stå, til det
blev frikvarter. Så kom enten
Tøf-far eller ens egen lærer for
at spørge, hvorfor man stod der,
og så var det med at svare så
godt man nu kunne. Flyglet var
ikke nogen stor straf, men man
kunne være så uheldig, at skulle
stå der hele dagen i hvert frikvarter, og først gå over til sin
klasse, efter det har ringet op, så
var det en straf, som var irriterede.
G.V.I.
Jeg ville også spille fodbold, for
det gjorde de andre drenge fra
klassen, så jeg blev meldt ind i
Gentofte Vangede Idrætsklub.
På det tidspunkt var jeg lilleputspiller. Jeg fik købt mig et par
fodboldstøvler, med en tåspids
som var forstærket med metal,
så når jeg sparkede til bolden
med en såkaldt tåhyler, kunne
jeg ikke mærke noget. Som lilleputspiller husker jeg ikke så meget, men en kamp står klart i min
erindring. Vi spillede mod Bispebjerg på deres bane, og der var
specielt en spiller på vores hold

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

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Vangede/ Dyssegård
39 40 80 90
vangede@danbolig.dk

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
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som var utroligt god, han hed
Poul Erik Thygesen, han lavede
11 mål for os. Senere spillede
Poul Erik Thygesen for den lokale storklub B1903, da de blev
Danmarksmestre i 1976; så det
var godt at have ham på vores
hold. Poul Erik Thygesen kom
også på landsholdet nogle gange.
Jeg var ikke den der trænede
flittigst, så det hændte, at jeg
blev rykket ned, og skulle spille
på andetholdet. Det var for mig
meget sjovere, for på førsteholdet skulle jeg spille back, og på
andetholdet fik jeg lov til at
spille centerforward, eller højre
yderwing, og det var nu sjovest
at få lov at lave mål.
Det var også G.V.I. der arrangerede sommerfesten. Når der
var sommerfest, var vi der også,
for så var der sjov og fest i Nymosen. Der var optræden på
scenen, med Four Jacks, en tryllekunstner samt mange andre.
Et år var der også en dødsdrom,
hvor nogle motorcykler drønede rundt i en lukket stor tønde,
og i de fleste tilfælde skete der
ikke noget, men en gang så jeg
dog en af dem falde af motor-

cyklen, dog uden at han kom til
skade.
G.V.I. havde en håndboldbane,
og om vinteren, når det var
frostvejr blev banen oversprøjtet med vand, som så frøs til is så
vi kunne stå på skøjter. Jeg fik
da også et par skøjter, men min
far købte mange ting på auktion, så det mest naturlige var også at købe mine skøjter på en
auktion. Skøjterne var to numre
for store, men med masser af
tykke strømper i skøjterne gjorde det ikke så meget. Mine skøjter var af kunstløbertypen, med
spidse hakker foran, så jeg faldt
hele tiden, indtil en af mine venner som løb på hockeyskøjter
fortalte, at jeg bare skulle slibe
et par hakker væk, så ville jeg
med garanti ikke falde så meget,
og det hjalp.
Vi var mange gange 20-30
drenge og piger nede for at løbe
på skøjter efter aftensmaden. Så
legede vi fangeleg, der gik ud på
at løbe fra den ene ende af banen til den anden, uden at den,
som stod i midten, nåede at røre
os; var man først rørt skulle man
hjælpe ham eller hende med at
fange resten.

Vi løb også på skøjter nede på
Nymosen og Gentofte Sø, når
de var frosset til.
Ungdomsklubben
Ungdomsklubben lå på Stolpehøj, under Mosegårdsskolen.
Den hed Vangede Ungdoms
Klub og var drevet af politiet. I
klubben kunne vi lave næsten
alt, vi kunne udbore cylinderne
til vores knallert, hakke stemplerne, plane topstykkerne, men
det gjorde vi kun når opsynet var
gået fra værkstedet, for det var
jo trods alt politiets ungdomsklub.
Der var også en filmsal i ungdomsklubben, hvor der blev vist
mange gode gamle film, blandt
andet Hopalong Cassidy, kriminalfilm og lystspil. Klubben afholdt også fester både på Mosegårdsskolen og i selve klubben.
På det tidspunkt, hvor jeg var
medlem af klubben, havde de
deres eget husorkester, som hed
The Sounds. Orkesteret bestod
dengang af fire medlemmer
blandt andet en klassekammerat, Jan Petersen, der spillede
trommer, og en guitarist, der
hed Michael Hardinger. Senere
blev han medlem af Shu-Bi-

Dua. De spillede en gang om
måneden, hvor vi så dansede og
hyggede os, dog måtte der ikke
serveres øl eller spiritus, så det
drak vi inden vi kom til klubben. Da vores forældre heller
ikke måtte vide noget af, hvad
der foregik, drak vi det på græsplænen over for Mosegårdsskolen.
Engang havde vi en hypnotisør til at optræde for os i klubben, han hed Fridtjof August og
var utrolig dygtig. Han bad fire
af medlemmerne om at komme
op på scenen, hvorefter han
hypnotiserede dem til at sove,
og når han knipsede med fingrene vågnede de, hvorefter han
sagde et bestemt ord, og straks
følte den ene at han sad på nåle;
han prøvede at sidde ned, men
kunne ikke. Fridtjof August
sagde endnu et ord og en anden
begyndte at gale som en hane.
Jeg boede på Vangede Bygade
i årene 1957 til 1968. Derefter
flyttde jeg til Fredenborg-området, og 1971 til 1975 boede min
kone og jeg i Ungdomsboligerne på Niels Steensensvej, hvorefter vi flyttede til Husum.

Køb/bestil billetter
på nettet

- spørg bare os

w w w. g e n t o f t e k i n o . d k

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77
2820 Gentofte
39 65 46 00

Film kan ses i din lokale biograf
Kvartetten ★ Skytten ★ The Sessions ★ Cloud Atlas
Les Miserables ★ The Croods ★ Det Grå Guld
The Place Beyond The Pines ★ Kon-tiki
Lore ★ Silver Lining Playbook ★ Anna Karenina
Song For Marion ★ Den Store Gatsby ★ Before Midnight
Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dejlige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

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

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

Vangede afdeling
Holte afdeling
Vangede Bygade 39
Øverødvej 7
2820 Gentofte
2840 Holte
Tlf. 3965 1720/4016 6018 Tlf. 4542 0530
Fax 3965 1659
karstentorp@mail.dk
www.brdr-torp.dk
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Nyhed: online-booking
Tilbud på klipning i februar og marts ÷ 10% ved online-booking

www.tinnamia.dk
NYHED! Hair extensions

Tinna før
Tinna efter

100% ægte hår bliver påsat med
ultralyd og keratin. Samlingen er
mindre end ved andre metoder
og er skånsom mod dit eget hår.

Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 65 78 91

Apoteket informerer om mundtørhed: Sundhed for Seniorer

Alle mennesker oplever at have
mundtørhed af og til. For de fleste forsvinder følelsen hurtigt,
men hos ca. 20 % af den voksne
befolkning, er det en daglig gene. Mange er ikke klar over, at
der er lindring at få. Mundtørhed betyder, at man har nedsat
eller slet ingen spytproduktion,
der medfører ubehag, svien og
brænden samt nedsat tale, tygge
og synkefunktion, besvær med
protesen, øget risiko for huller i
tænderne og dårlig ånde.
For at mindske generne ved
mundtørhed kan man stimulere
den naturlige produktion af spyt
med sukker- og syrefrit tyggegummi eller pastiller. Virker det
ikke tilstrækkeligt, kan man anvende midler som tilfører den
fugt, der mangler i munden. Det
er forskelligt fra person til person, hvad der fungerer bedst. På
apoteket har vi midler med forskellig smag og konsistens, der
kan afhjælpe generne.
Tørheden kan være et symptom på blandt andet type 1- og 2
diabetes og Sjögrens syndrom.
Men oftest er årsag til problemet

medicinbrug, blandt andet lægemidler til behandling af lungesygdommen KOL, depression
og forhøjet blodtryk. Hvis man
har mistanke om, at ens medicin
er skyld i mundtørheden, bør
man kontakte sin læge. Ofte kan
der findes en løsning på problemet, f.eks. ved at skifte til et andet lægemiddel. Men man må
ikke stoppe behandlingen i utide.
Spyttet hjælper blandt andet
med at fordøje mad og rengøre
munden og tænderne. Når man
mangler spyt, øges ens risiko for
at udvikle sygdomme i mundhulen. Det kræver mere arbejde
end ellers at holde munden og
tænderne fri for skader, når man
døjer med mundtørhed. Det anbefales, at man børster tænder
med en blød tandbørste, morgen,
aften og efter hvert måltid. Desuden er det en god idé at bruge
tandtråd og gå til regelmæssig
kontrol hos tandlægen.
Kom ned på ditApotek og få
vejledning
Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Det hele menneske
• Information og formidling af viden om
sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter
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• Sociale og netværksskabende aktiviteter
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Sundhed for Seniorer
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 98 88 20
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Vangede-borgere strømmede til informationsmøder om udbygning af fjernvarmenettet

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49
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Interessen var overvældende
stor, da Gentofte Fjernvarme
holdte informationsmøde om
udbygningen af fjernvarmenettet den 23. januar på Vangede
Bibliotek. 250 fjernvarmeinteresserede borgere mødte op.
Biblioteket har kun plads til 150
gæster, og flere måtte derfor gå
forgæves.
“Det er med stor beklagelse, at
vi ikke kunne huse alle de interesserede borgere. Det var et
åbent møde uden bindende tilmelding, og vi havde ikke forudset, at interessen var så stor.
Vi glæder os over den store interesse, men vi var også rigtig kede af, at så mange måtte gå forgæves,” siger leder af Gentofte
Fjernvarme Johan Sølvhøj Heinesen.
Flere informationsmøder
Gentofte Fjernvarme organiserede allerede dagen efter to nye
møder – et om formiddagen d.
29. januar på Vangede Bibliotek
og et på Gentofte Rådhus d. 7.
februar – for hurtigt at komme
alle de interesserede borgere i

møde. Begge med oplæg af Lisbeth Winther (C), formand for
Gentofte Kommunes Teknik- og
Miljøudvalg og lederen af Gentofte Fjernvarme. Efter møderne
stod flere fjernvarmemedarbejdere klar for at besvare spørgsmål om blandt andet økonomi
og udbygningen i Vangede og
andre steder i Gentofte.
“Informationsmøderne er vigtige. På det ekstra møde på Vangede Bibliotek kom omkring 45
borgere, mens der på Gentofte
Rådhus kom over 200. På den
måde kommer vi i dialog med
den enkelte borger, og der er rig
mulighed for at stille os spørgsmål. Jeg tror, at vi får endnu flere tilfredse kunder ved at holde
sådanne informationsmøder. Vi
har allerede modtaget en håndfuld opringninger fra borgere,
der ønsker at deltage næste
gang,” siger Johan Sølvhøj Heinesen.
Fjernvarme kommer og
graver
Så snart vinteren er væk, skal
der graves i Vangede nord for

Ellegårdsvej og ved Søborg Hovedgade. Og til næste år skal et
stort område syd for Ellegårdsvej have fjernvarme. Udbygningen sker som et led i kommunens planer om at reducere
CO2-udledningen i kommunen
ved at tilbyde borgerne billig og
miljørigtig varme. Beregninger
viser, at borgerne i udbygningsområderne kan spare 16 millioner kroner ved at skifte til fjernvarme.
Der er penge at spare
I 2012 blev der indgået et energiforlig af et stort set enigt Folketing. Der er stor fokus på udbygning af fjernvarme i energiforliget, fordi vi med fjernvarme
har mulighed for at udnytte
fremtidens overskudsenergi og
udlede mindst muligt CO2.
Samtidigt er det heldigvis sådan, at stort set alle borgere i
Gentofte kan spare penge ved at
konvertere til fjernvarme.
“Alle borgere med oliefyr kan
med fordel skifte til fjernvarme
og med den sidste prisstigning
på naturgas, vil næsten alle naturgasbrugere spare penge ved
at skifte fra naturgas til fjernvar3
me, hvis man bruger 1800 m
naturgas eller mere om året. Og
det forbrug gælder for de fleste
husstande i Vangede. Fjernvarme er også relevant, hvis man
bruger mindre og alligevel snart
skal skifte fyret, eller hvis man
gerne vil gøre noget for miljøet.”, siger Johan Sølvhøj Heinesen.
Læs mere på
www.gentofte.dk/fjernvarme
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Danske Bank samler kræfterne i Gentofte

Den 18. marts flytter Danske
Banks afdeling i Vangede Bygade 96 til Gentoftegade 50. Filialen i Vangede har sidste åbningsdag fredag den 15. marts.
– Efter mange gode år i Vangede samler vi nu kræfterne i Gentoftegade, hvor vi glæder os til
at byde kunderne indenfor til
rådgivning, siger Christian
Bitsch, filialdirektør i Danske
Bank Gentofte Afdeling.
De to privatrådgivere, Hanne
Riber Skov og Poul Sander Sørensen, fra Vangede Afdeling
flytter med til Gentofte Afdeling, og glæder sig til at møde
kunderne i de nye omgivelser.
Sammenlægningen sker først
og fremmest for at sikre kunderne endnu bedre rådgivning i en
fremtidssikret filial med et
stærkt fagligt miljø.
Kunderne gør det selv
Den teknologiske udvikling er
en anden årsag til sammenlægningen. Flere og flere danskere
klarer hverdagens bankforretninger hjemme foran computeren eller fra en smartphone. I
Danske Bank er antallet af kassetransaktioner halveret de seneste fire år.
– Selv om vi sammenlægger
filialer, er vi stadig meget nemme at komme i kontakt med, og
vi har gjort det nemt at betjene
sig selv. Vi har markedets bedste og mest brugervenlige selvbetjeningsløsninger til computer, smartphone og tablet, og det
benytter over en million danskere sig af. Vores kompetente kundelinje Danske Direkte er også
åben for telefonopkald døgnet
rundt om alt, der har med Dan-

ske Bank at gøre,
fortæller Christian Bitsch.
Pengeautomaten
bliver
Pengeautomaten
i Vangede bliver
foreløbig på sin
nuværende plads,
så her vil det fortsat være muligt at
hæve kontanter.
Christian
Bitsch glæder sig
til sammen med
sine medarbejdere at byde indenfor til åbningsreception i afdelingen i Gentoftegade torsdag d. 21. marts kl.
14.00 til 17.30, hvor alle er velkomne til at komme og se afdelingens faciliteter og hilse på såvel nye som kendte ansigter i afdelingen.
Undgå kassen ved månedsskifte
Charlottenlund Afdeling er en af
Danske Banks 55 afdelinger
med kassebetjening, så her kan
du fortsat indsætte penge, veks-

le valuta, betale regninger og
hæve kontanter ved kassen.
Men der kan fremover være
længere ventetid til kassebetjening. Derfor er det en god idé at
undgå dage omkring månedsskifte.
Du kan helt undgå køen og
spare penge ved at bruge nogle
af bankens mange selvbetjeningsløsninger.
Gode råd til bankkunder
anno 2013:
• Det er mere sikkert at betale
med kort end med kontanter.
• Har du brug for kontanter, er
det hurtigt og gratis at hæve i
pengeautomaten. Du kan også
hæve over beløbet i butikkerne – især sidst på dagen vil de
gerne af med kontanter
• Du kan overføre penge til
egne og andre kunders konti i
pengeautomaten
• Har du brug for valuta, så tag
kort med og hæv i udlandet.
Det er som oftest lige så billigt som i banken, og det mere

sikkert end at tage store kontantbeløb med hjemmefra
• Skal du betale regninger, så
betal dem gratis i netbank eller benyt kuvertordningen
Danske Giro, hvor du sender
dine indbetalingskort med posten, og så trækker vi beløbet
fra din konto. Det koster 7 kr.
pr. girokort i stedet for 30
kroner ved kassen
• Hvis du registrerer dit mobilnummer via netbank eller vores døgnåbne kundelinje 70
123 456 kan du få at vide,
hvad der står på dine konti via
Danske Banks sms-service,
hvor du sender sms til 3326
med teksten “saldo” eller
“konto” – det koster kun almindelig sms-takst. Du kan
også benytte en pengeautomat
til at se din saldo.
Danske Banks kundelinje
Danske Direkte kan rådgive dig
og svare på dine spørgsmål døgnet rundt på 70 123 456
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Det skal være sjovere at bo i Vangede
– Og det er Vangedes Venner i fuld gang med og
det med en rigtig god opbakning fra borgerne i
Vangede. Lige nu er vi med 467 medlemmer godt
på vej mod de 500, og da der desværre har været
problemer med vores kupon på hjemmesiden, er
der måske nogen, det ikke er lykkes at få igennem
systemet. Så hvis du ikke har fået mail fra os siden,
du meldte dig ind, bedes du kontakte os pr. mail for
at sikre, at vi har modtaget din indmeldelse og fået
din korrekte mailadresse.
Kommende datoer
På vores hjemmesiden, fremgår alle aktiviteter
enten af en omtale eller i kalenderen.
Hver mandag kl. 14
kan du mødes med biblioteksgruppen på Vangede Bibliotek – her er der hyggeligt samvær, hvor
man over en kop kaffe og måske lidt kage, drøfter
nye tiltag på biblioteket.

Hver fredag kl. 14
er der hyggetimer ligeledes på Biblioteket med
enten oplæsning eller en hyggelig snak om aktuelle emner.

26. februar
Holder biblioteket igen borgermøde, hvor Vangede er sat til debat. Vi håber igen at se rigtige mange Vangede Venner og andre vangedeborgere til
en god snak om vores landsby.

1. og 2. marts
Står der igen nogle Vangede Venner i Super
Brugsen, både for fortælle om vores gode sponsoraftale med OK Benzin og få en masse nye
Vangede Venner.

15. marts kl. 18

6. april kl. 14-16
Indbyder Vangede Venners lokalhistoriske gruppe til en snak om det gamle Vangede. Tag meget
gerne dine gamle billeder med og lad os høre noget om dit liv i Vangede.

17. april
Afholder vi generalforsamlingen, vi sender en reminder ud pr. mail, men skriv det i kalenderen allerede nu.

3. maj
Banko i GVI. Spisning før spillet.

Medlemsskab af Vangedes Venner er gratis
At være Vangede Ven er stadig gratis, men der
skal jo nogle penge i kassen, og dem får vi blandt
andet fra sponsorater fra “Glas og Fugemesteren”, “Super Brugsen” og “OK Benzin”. Når I
bruger jeres OK-Benzin kort kan det blive til flere penge til Vangedes Venner – du skal bare sikre dig at kortet er tilknytte vores sponsornr.
560815
OBS!
Dan Turèll gruppen eftersøger de gamle 50 stk.
træ-ølkasser. Kasserne vil blive malet sorte og
brugt som bogreoler til Dans bogsamling.
Så har du nogle kasser, du vil give til Vangedes
Venner bedes du kontakte Claus Benzin på 20
48 46 60 eller pr. mail på cb@akselbenzin.dk.

støtter Vangedes Venner

har vi igen fællesspisning i Sportscaféen GVI i
Nymosen – husk tilmelding pr. mail til vvspisning@gmail.com skriv hvor mange I kommer og
navn samt telefonnr. – det er Anette Cordes som
står for tilmeldingerne.

Hvad kan jeg være
med til?
Stort set alt. Vi har følgenede i
gang, men hvis du selv har en
idé til ..., så har du mulighed for
at bruge vores netværk af næsten 500 medlemmer til at finde
mennesker med samme interesser. Der er mange grupper der
mødes og enten arbejder med
konkrete ting eller bare hygger
sig og der er plads til flere i alle
grupperne, ligesom vi er klar til
at oprette nye aktiviteter når der
er interesse for det.
Lige nu har vi grupper i
gang med
• Astronomi
• Bibliotek
• Design
• Trafik
• Nymosen
• Café
• Dan Turèll
• Fællesspisning
• Sponsor
• Fest- og Kultur
• Festival
• Banko
• Lokalhistorie
– og så er der en del
grupper på vej
• Sankt Hans festen
• Motion
• Foto
• Fugle i mosen
• Vævning
• Miljø
• Børnefamilier
Se mere om grupperne på
hjemmesiden:
www.vangedesvenner.dk

el-cykler · foldecykler · costum cykler · montague · jaguar · almindelige cykler · GT · von backhaus · brugte cykler · epsen
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Lånecykel
under reparation
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Thomsens Cykler

Vangede Bygade 86
2820 Gentofte · Tlf. 31 11 12 41
www.thomsenscykler.dk
Åbningstider: Hverdag 10-17.30
Lørdag 10-14
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Det vil glæde os at levere til jeres

Vangede i gamle dage
Bankbestyrer Sigurd Petersen,
alias “Bank-Peter”, var i mange
år en kendt skikkelse i Vangede.
Til sit 25 års jubilæum 5. maj
1964 fortalte han: “Skønt Vangede har vokset sig stor, synes
jeg, befolkningen er charmerende. Måske kan man ikke ligefrem
føle sig som én stor familie mere, men der er et godt sammenhold. Vangedeboerne har også

altid været ærlige, selvom der
ikke er noget i vejen med fantasien.
En mand henvendte sig for
nogle år siden til mig og bad om
at låne penge til en kakkelovn.
Afdragene faldt promte, og da
han senere skulle låne til endnu
en kakkelovn, hjalp vi ham selvfølgelig igen. Til sidst havde
han lånt penge til fem ovne. Da

sommerfest, reception, møder, kundearrangement, julefrokost, firmafrokostordninger, diverse arrangementer
Alle hverdage mellem 17:30-20:00 serverer vi dagens ret til kr. 68,- i Sportscaféen GVI i Nymosen, alle er velkomne
Kom gerne ned i GVI og tag en snak med
os eller ring

Ricardo og Søren

I 1939 åbnede Ordrup-Charlottenlund Bank en Vangedefilial i lokalet, der senere blev posthuset.

50 99 70 99 / 70 22 55 50
hans lejlighed kun var på tre
værelser, besluttede jeg mig for
at spørge ham, hvad han brugte
så mange kakkelovne til.
Men det fik jeg slet ikke lejlighed til, for næste gang bad han
om at måtte låne penge til knallert. Jeg kan vel ikke forlange, at
De skal blive ved at tro på den
med kakkelovne, sagde han.
Selvfølgelig fik han pengene ...”
Villabyerne, 5. maj 1964
I 1958 havde banken fået vokseværk og flyttede til nybyggede lokaler på
hjørnet af Vangedevej (nuværende Vangede Bygade) og Snogegårdsvej.
Vangede og omegns Bank var stadig en filial af Ordrup-Charlottenlund
Bank. På denne plads lå der tidligere byens gadekær

Comet
Rens

Frisk
garderoben
og gardinerne
op til foråret
10 skjorter
vasket og strøget kr. 170,håndstrøget kr. 200,-

Skrædderservice
reparation og forandring

Skomagerservice
Henter og bringer gerne

Husk at hvis du har gamle
fotos fra Vangede vil vi gerne
låne dem.

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk

Hvor i Vangede
Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling
Bad og modernisering
Skifer · tegl · paptag
VVS service
m. døgnvagt
www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

... kan man købe en kost, søm,
kunstnerartikler, skruer, stoffarver,
værktøj, el-artikler, støvsugerposer,
lim, tape, få lavet nogle fotokopier
og alt det andet

du mangler?
Prøv at spørge
Jørgen Freilev; han
har næsten alt
og så sælger han
selvfølgelig
også maling
Serv
ice
i 30
og tapet
å
r

Miljøgodkendt renseri!

Comet Rens
Vangedevej 137
tlf. 39 67 08 47
man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

FREILEV FARVE - TAPET - ISENKRAM
SNOGEGÅRDSVEJ 3 - 2820 GENTOFTE
Tlf. 39 65 10 26
Freilev@webspeed.dk
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Udpluk af Gentofte Kinos program i foråret
Kvartetten, premiere 28. feb.
Rygtet går, at der snart kommer en ny beboer til hjemmet
for de pensionerede musikere.
Og det skulle være en af de helt
store stjerner! “Reggie”, Wilfred og Cecily elsker den slags
sladder, men så opdager de, at
den nye beboer er det tidligere
medlem af deres engang verdensberømte kvartet, Jean. Kan
de alle lade fortid være fortid,
og kan tiden læge alle sår? Og
kan den berømte kvartet finde
sammen til den store gallakoncert?
Skytten, premiere 28. feb.
København holdes i et panisk
jerngreb af en begavet, determineret snigskytte. Den nye danske regering har, stik imod sine
valgløfter, annonceret olieboringer i Grønland, men da journalisten Mia Moesgaard forudsiger en voldsom offentlig reaktion på det miljømæssige forræderi, tager en enlig mand sagen i
sin egen hånd… Hun skriver –
han skyder! Demokratiets mareridt er en uhyggelig realitet –
og nu er en målrettet snigskytte
løs i Københavns gader...
The Sessions, premiere 7. marts
En mand med jernlunge er fast
besluttet på – i en alder af 38 år
– at miste sin mødom. Med
hjælp fra hans rådgivere og hans
præst begiver han sig ud for at
gøre drømmen til virkelighed.
Rust and Bone,
premiere 14. marts
Den forslåede Ali, med sin 5årige søn på slæb, opsøger sin
søster, som lever fra hånden til
munden på den franske riviera.
Ali får job som dørmand på et
diskotek, hvor han møder

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

Frugtparken 26
2820 Gentofte
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Stéphanie, der optræder med
spækhuggere i et gigantisk
vandland. Hun er på én gang
raffineret og uopnåelig, men en
dag går det galt. Frygtelig galt.
Les Miserables,
premiere 21. marts
Straffefangen Jean Valjean
bliver gennem en barmhjertighedsgerning omvendt til at gøre
godt i resten af sit liv. Han skjuler sin identitet for at få succes
og indflydelse, men bliver hele
tiden fulgt som af en skygge af
den ihærdige politiinspektør Javert, der ikke tror, at mennesket
kan forandre sig.
The Croods, premiere 21. marts
Et forhistorisk komedieeventyr, som følger verdens første
familie og deres livsforandrende rejse, der begynder, da den
grotte, som altid har beskyttet
dem mod fare, bryder sammen.
De rejser gennem et spektakulært landskab og familien
Crood opdager en enestående,
ny verden, som er fyldt med
fantastiske væsener, der endegyldigt forandrer deres syn på
livet.
Det Grå Guld, premiere 28. marts
Tre personer i den tredie alder
føler sig mere eller mindre
tvunget ud i en ny side af tilværelsen. Tre helt almindelige
mennesker, der føler sig lukket
ude af samfundet, men som på
trods sætter sig et ambitiøst mål
– og når det! Det ældre ægtepar
Anette og Holger skal forlade
deres lejlighed, da den skal laves om til ungdomsboliger, og
samtidig bliver Anettes gamle
dansepartner fra teenagertiden
John sagt op fra sin bankstilling. Dermed lægges spiren til,

at vores trekløver begynder at
planlægge et “hygge bankrøveri” for at få råd til at ende deres
dage under sydens sol. Men
hvordan skal det dog gå, når ingen af dem nogensinde har haft
en pistol i hånden?
The Place Beyond The Pines,
premiere 28. marts
Stuntdriveren Luke tjener lidt
håndører ved at køre dødsdrom
på motorcykel og prøver desperat at genstarte forholdet til sin
eks, Romina og deres fælles
søn, som Luke først har fået
kendskab til for nylig. I et forsøg på at forsørge sin nye familie begår Luke en række bankrøverier men kommer hurtigt på
kollisionskurs med Avery
Cross, en nyuddannet og ambitiøs politimand, der øjner chancen for hurtigt at stige i graderne.
Kon-Tiki, premiere 4. april
I den sande historie om KonTikis farefulde rejse sejler seks
modige mænd i 1947 fra Peru til
Polynesien på en primitiv balsaflåde. Anført af den unge norske videnskabsmand, Thor Heyerdahl, som ikke kan svømme,
glider de ud fra kysten uden moderne udstyr og kun med en
langbølgeradio.
Lore, premiere 4. april
I Tyskland i 1945, nær 2. verdenskrigs afslutning ser Lore
sig nødsaget til at tage ansvaret
for sine fire yngre søskende, da
deres nazi-forældre er taget af
de allierede. Børnene sætter sig
for at krydse et hærget land for
at nå frem til deres bedstemors
hjem omkring 900 kilometer
længere nordpå. På deres rejse
møder de den karismatiske, un-

se m
www.ge ere på
ntoftek
ino.dk
ge Thomas, der viser sig at være
jødisk flygtning. Lore er både
fascineret og bange for den unge mand, men ser sig nødsaget
til at stole på ham; en person,
der er indbegrebet af alt, hendes
forældre har lært hende at frygte og foragte.
Silver Lining Playbook,
premiere 25. april
Pat People vender tilbage til
verden udenfor efter at have været indlagt med dårlige nerver
og hukommelsestab. Ingen i
hans familie eller hans omgangskreds ønsker at tale om
det, der gik forud for hans indlæggelse. For Pat har en vedholdende men aldeles uopnåelige
drøm om at blive genforenet
med eks-konen. Længe ser det
ud til, at han ingen hjælp kan
hente nogen steder, indtil han
møder den unge kvinde Tiffany.
Hun lover at hjælpe ham med at
komme i kontakt med eks-konen igen, hvis bare han til gengæld lover Tiffany at deltage i
Dance Away Depression konkurrencen.
Deruover byder Kino-mørket
på spændende film som
Cloud Atlas, premiere 14. marts
Anna Karenina, premiere 2.
maj
Song for Marion, premiere 9.
maj
Den Store Gatsby, premiere 16.
maj
Before Midnight
Ja, og så har vi selvfølgelig vore store operaprogram med både LIVE transmissioner og forrygende optagelser fra Europas
største operascener.

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

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

Tlf.: 39 68 01 78

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg
Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
Læs mere på www.kiropraktik.net
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Ung i Vangede
Af ungereporter
Sabrina Holm

Ny tattoo-butik i Vangede
I Vangede Bygade er der for nyligt åbnet en tattoo-butik. Mange Vangedeborgere var meget
spændte på hvilken slags butik,
der ville komme efter Second
Body lukkede. De fleste blev
meget overraskede over, at det
blev en tatovør, og endnu bedre
var at det blev en positiv overra-

skelse for stort set alle. Der er i
hvert fald blevet taget utrolig
godt imod butikken både fra
borgerne og de andre butikker
der ligger lige ved siden af, og
de er selvfølgelig meget glade
for den varme velkomst.
Der arbejder to tatovører i butikken. Den ene bliver kaldt
‘Mini’ og han har 17 års erfaring, den anden bliver kaldt ‘Nissen’ og har godt 10 års erfaring. De har tidligere lejet sig
ind i en tatoo butik i Frederikssund men nu ville de have deres
eget.
De har alle slags kunder og
derfor er der selvfølgelig også
travlt. Der kommer kunder fra
hele landet, og også nogle fra
andre lande. Så det giver næsten
sig selv, at der er nok at se til.
Der er selvfølgelig noget ventetid, det er der normalt med den
slags, heldigvis kan der kun være en ventetid på højst 3 måne-

Ny Zi Yang
I vores hyggelige restaurant
kan du nyde maden med
betjening ved bordene eller
med delvis selvbetjening
ved ta’ selv bordet
Selskaber op til 150 personer

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 108
fre-søndag kr. 128
Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte
Dinner Transportable
buffet fra kr. 99,-

ikke vil være et halvt til et helt
års ventetid, det har nemlig været sådan før og det gik ikke;
heldigvis har de kørt med det
nye system i noget tid.
På deres hjemmeside www.allinktattoo.dk, kan man se en
masse tatoveringer samt læse
om dem og selvfølgelig kontakte dem.
Mini og Nissen glæder sig til
at møde mange flere Vangedeborger og det er der så mulighed for ved deres reception d.
24/2 kl. 12:30 til 18:00, hvor der
vil blive budt på et glas champagne og en lille snack.
der. Der er nemlig et utrolig
smart system. Den første lørdag
i hver 3. måned kan man komme ned og få booket en tid, og så
bliver kalenderen fyldt op de
følgende tre måneder. Dette er
mest for kundernes skyld, så der

Ung i Vangede
Har du idéer til, hvad du kunne
tænke dig Sabrina skal skrive
om i de næste numre af
Vangede Avis, så skriv til
avisen@trykkeren.dk

Skal du sælge din
bolig i Vangede?
Så ring til din lokale Nybolig for
en gratis salgsvurdering på

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

tlf. 39 46 03 80

..sammen med Nykredit

Nybolig Gentofte-Vangede
Gentoftegade 66, 2820 Gentofte
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Butikkernes åbningstider – februar 2013
DanBolig
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

Tlf. 39 40 80 90
12.00-17.00
9.00-17.00
9.00-16.00
efter aftale

Danni Sko
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 53 63
10.00-17.30
10.00-14.00

Danske Bank
mandag-fredag
torsdag tillige
Rådgivning efter aftale

Tlf. 45 12 13 90
10.00-16.00
16.00-17.30
8.00-18.00

Diligencen
mandag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag
søndag

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

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

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk

Floristen
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 57 41
10.00-17.30
9.00-14.00

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

Vangedes første Pizzaria

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

Passion 4 Pets
mandag-torsdag
fredag-lørdag

Tlf. 42 77 82 76
12.00-17.30
12.00-16.00

PIZZA & GRILL

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 34 00
9.30-18.00
9.00-15.00

Frisør Konrad
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 31 36 31 36
lukket
11.00-19.00
9.00-14.00
10.00-19.00
8.00-17.00
9.00-13.00

Sportscaféen GVI v/Cana Catering Tlf. 55 99 70 99
mandag-fredag
12.00-21.00
lørdag
9.00-17.00
søndag
9.00-16.00
Frokost kan bestilles hverdage indtil kl. 10.00

Frisør Totten
Tine Gram
Anette Grevad
mandag-torsdag
fredag
Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag
Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag
IKEA
Hverdage
lørdag
Søndage

Tlf. 39 90 25 25
11.00-22.00
12.00-22.00

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-søndag

8.00-22.00

Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf. 39 48 17 10
9.00-20.00

Tlf. 39 65 71 35
Tlf. 39 65 83 13
9.00-17.30
9.00-13.30

Sweetie
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 31 38
10.00-16.00
10.00-17.30
10.00-18.00
10.00-14.00

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

TinnaMia
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 78 91
10.00-17.30
lukket

Thomsens Cykler
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 31 11 12 41
10.00-17.30
10.00-14.00

Tlf. 40 94 17 57
8.00-17.00
Tlf. 70 15 09 09
10.00-21.00
10.00-20.00
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
mandag-fredag
Lørd i lige uger

Tlf. 26 70 52 04
9.00-17.45
9.00-14.30

Malemester Ellingsøe
mandag-fredag

Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30

Matas
mandag-fredag
lørdag

Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søn- og helligdage

Tlf. 39 65 33 22
10.00-18.00
9.30-14.00
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Tyden

Tlf. 39 68 26 34

frisør

KONRAD

Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Vangede
De ringer vi bringer kl. 16-22

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

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

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 78 91

Mand-Fred. . 10-17.30
Lørdag. . . . . . . lukket
online-booking
www.tinnamia.dk

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

Tlf. 39 65 74 41
10.00-16.00

Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 38 47
11.00-18.00
11.00-16.00
10.00-14.00

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.

www.facebook.com
/sweetie.vangede
Åbent
mandag
tirs.-torsdag
fredag
lørdag

10.00-16.00
10.00-17.30
10.00-18.00
10.00-14.00

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

