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At miste
Avisen kommer en uge senere, end vi havde lovet. Lige
som vi skulle til at gå i gang
med produktion af avisen,
fik jeg besked om, at min
mor var blevet indlagt på Slagelse Sygehus. Hun havde i
et stykke tid haft vejrtrækningsproblemer, men der var
kommet smerter til – derfor
indlæggelsen. Ved nærmere
undersøgelse fandt man ud
af, at det var ved at være hendes sidste tid. Hun ønskede
at komme tilbage til plejehjemmet; så hun blev ‘udstyret’ med morfin og kørt
hjem. I løbet af den næste lille uges tid kørte vi til plejehjemmet i Slagelse hver dag,
og vi havde også nogle dage,
hvor hun var frisk, så vi fik
sagt ordentligt farvel. Hun
fik en smuk bisættelse fra kapellet i Slagelse, og vi venter
nu på urnen, der skal nedsættes på Mariebjerg Kirkegård.
Selv om det nu er en del år
siden, så har min mor også
haft forskellige arbejdspladser her i Vangede/Gentofte:
bl.a. hos købmanden på Stolpehøj, chokoladebutikken på
Baunegårdsvej og i min mor
og fars egen virksomhed
KVA Maskiner, men det er
helt tilbage omkring 1965.
Min mor har stået for regnskaberne her på kontoret, til
hun synes, at det var for hårdt
at tage toget herind fra Korsør, men hun var også med til
opstarten af Vangede Avis,
hvor hun skrev artikler til de
første numre.
Ved sådanne ‘begivenheder’
begynder tankerne at vandre,
og mine tanker går tilbage til
de mange vangedeborgere,
der gennem tiden har skrevet
for Vangede Avis. Mange af
dem har vi også mistet, og de
vil for altid være savnet. Men
vi kan også glæde os over, at
vi kan gå i vores arkiver og
hente de historier, som de har
delt med os.
Tak til alle jer, der har
vist os jeres deltagelse
Allan

Hvad sker der?
7. september

Vangede
Festival

27. september

NATurèll

27. september

Caféindvielse

15. oktober
Turèll-samlingen

10 års jubilæum

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangede Festival
Redaktørens egen historie
Le-slåning • Ud af Vangede
og meget mere

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
AU-Kommunikation
Historisk medarbejder Niels Ulrik K. Hansen
Ungejournalist
Sabrina Holm
Redaktør
Allan Andersen
Deadlinie til vinterens avis er den 28. oktober 2013

2
Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør
SuperBrugsen støtter lokalt –
kunderne bestemmer hvad

SuperBrugsens kerneværdier
handler bl.a. om lokal nærhed
og om at bidrage aktivt til nærmiljøet. Det har resulteret i et
støtteprojekt, hvor dagligvarekæden for alvor lægger handling
bag ordene.
Når du køber ind i SuperBrugsen i Vangede, skal du ikke bare
tage stilling til, hvilke varer der
skal i vognen. Du skal også tage
stilling til tre forskellige, lokale
projekter og støtte det, du synes
bedst om. Ikke med dine egne
penge, men med den donationsmønt, du får hver gang, du
handler.
I SuperBrugsen vil vi gerne
engagere os i det miljø, vi er en
naturlig del af. Derfor udvælger
vi hvert kvartal tre forskellige
projekter, som vi støtter med i

alt kr. 5000,-. Hvert projekt er
garanteret 500, og de resterende 3.500 fordeles efter, hvor
mange donationsmønter de enkelte projekter får af kunderne,
fortæller Jesper Lund, der er uddeler i SuperBrugsen Vangede.
Nye projekter hvert kvartal
Alle tanker og idéer er velkomne, og forslagene kan fx være
støtte til nye fodboldmål, trafikveste til børnehaven, udflugter
for ældre, en julefest eller tøndeslagning for hele byen. Eneste
krav er, at projektet ikke har relation til et politisk parti – og at
projektet er lokalt forankret og
til glæde for de fleste.
Det er butiksrådet og ledelsen i SuperBrugsen Vangede
der afgør, hvilke tre projekter
der bliver udvalgt til donationsmodtagere hvert kvartal. Alle
foreninger og klubber kan
ansøge, men vi kigger selvfølgelig på, hvilke donationer der
giver mest værdi for flest, siger
Jesper Lund.
Bæredygtig indretning

Ny garagesalgsbutik i Gentofte.
Nyt-brugt-smukt åbner i gården
på Nybrovej 87-91 i en gammel
garagebygning.

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.

Bæredygtig indretning
Keramik · Malerier · Antikviteter · Postkort
Designermøbler og meget mere

14 Åben
.
kl. -15. t hu
10 sep s
-16 t.

Nybrovej 87-91, 2820 Gentofte
Åbent fredag kl. 11-18
26 39 10 14
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Udvalget er gode fund i keramik, porcelæn og glas, stik og
malerier, antikviteter og designermøbler. Der er også postkort
og frimærker. Alt i alt er det en
bæredygtig indretning.
Michael og Janne har en lignende butik på hovedgaden i
Maribo, men efter at de var med
på Vangede Festivalen i 2011,
har de fået lyst til også at kunne
tilbyde deres udvalg til Vangedeborgerne i løbet af året.
Det er godt nok nogle gamle
garagebygninger, men det er
utroligt hyggeligt indrettet, og
her kan findes mange ting, som
kan skabe lidt ekstra hygge der
hjemme eller som en god gave.
Der er åbningsreception i
weekenden den 14/9-15/9 fra kl.
10-16, og derefter er der åbent
hver fredag kl. 11-18.
Haveforeningen Knæbjergets
årlige høst- og loppemarked
Lørdag d. 7. september kl. 10-16
Nybrovej 76 i Vangede, Fælleshuset.
Vi har stort salg af hjemmesyltede produkter og økologiske
afgrøder fra haverne. Der er
desuden minicafe med diverse
lækre smagsoplevelser bl.a
Tommys kæmpefrikadeller. Og
naturligvis masser af loppeeffekter. Alt er overdækket. Bus
196 kører lige til døren. Vi
glæder os til at se jer igen.
Overskuddet går til forbedringer for alle i haveforeningen.
Abelona.dk
I det tidligere solcenter på
Brogårdsvej 100 er flisebutikken Abelona.dk ved at tage
form.

Abelona har siden 2002 importeret, forhandlet og arbejdet
med middelhavsinspirerede løsninger til vægge, gulve og terrasser, og hvor alt materiale primært kommer direkte fra græske stenbrud og fabrikker.
Søren Hee Lindhardt, som står
bag Abelona, er gammel Lyngbydreng, men har boet på en gård
i Odsherred siden 1998. Gården
har også fungeret som base for
forretningen. Fra 2008 til 2012
havde Abelona butik i Nykøbing
Sjælland, men da området er
hårdt ramt af krisen, valgte Søren
at lukke butikken der.
Da mange kunder alligevel er
fra Storkøbenhavn og Sydsverige har Søren valgt at rykke butikken ind til kunderne, så det er
optimalt for sådan en specielforretning som Abelona.
Abelona har et meget stort udvalg af rustikke stenvægge og
har som mål at blive førende inden for denne genre. Og som
noget nyt har Abelona tæt samarbejde med den dygtige veronesiske flisemurer Andrea Perinelli fra ItalianTiler, der netop
er vant til at arbejde med sten og
fliser, der ikke kun er
retvinklede.

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”

Vangede
Festival
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En dag i Vangede med fest og farver. Bygaden vil være
afspærret fra kl. 8-17. Festivalen åbnes kl. 11.00 af
borgmester Hans Toft.
Derefter vil der være musik fra scenen og diverse
underholdning i Bygaden.
I boderne kan du både få en masse informationer om
bl.a. fjernvarme, sundhed, hjemmeværnet, Ide-Huset,
Charlotteklubben samt købe mange spændende ting i
salgsboder lige fra tøj, sportsartikler til kunsthåndværk.
Vangedes Venner og Vangede Avis vil også være til
stede i gaden.

Det endelige program og deltagerliste
opdateres løbende på Vangedes
hjemmeside www.vangede.dk
Seje
kørertøjer
Politi
Kom og oplev
hjemmeværnet
Spejder
brand
Håndbold- og
model truck
danseopvisning
BMX show og
Butikker
workshop
Skjold Burne
Pannastævne
Apoteket
(1:1 fodbold)
Sweetie

CAFÉindvielse

DanBolig
IKEA

Åbning af Vangedes Venners Café
og NATurèll
Vangedes Venners EVENTurèll-gruppe og
Cafégruppe slår fredag d. 27. sept. 2013 dørene op
til GentofteNatten (OBS forkert dato på Vangedekalenderen) i Vangede. Samtidig indvies Vangedes
Venners nye café – Vangedes fremtidige
samlingspunkt for alle borgere i Vangede og
omegn. NATurèll – som vores arrangement hedder
– byder på en flot palet af dygtige danske
kunstnere, med musik og performance, der
appellerer til alle aldersgrupper.

Det er for børn
Hoppeborg
Klatrevæg
Gadetog
Børnekarrusel
Camouflagemaling
og meget mere

Politiske
partier
med
Speakers
Corner
Mad og drikke
SuperBrugsens grill
Vangede Venners
øltelt
Charlotteklubbens
Kaffe og kage
Vafler

Oplev også
Gentofte Petanque
Ide-huset, Honning
Netværkshuset,
SOS Børnebyerne,
Lions Hellerup
Modeshow, Skydetelt
Vangede Kirke
Skyd papegøjen
Sundhed i Gentofte
og mange, mange flere

Lotteri
Tombola

Arrangeret af
Vangedes Venner og
Vangede Bycentrum

27. september kl. 14:00-21:00
Program:
Konferencier Ole Stephensen
14:00-17:00 DJ Noize
15:30-16:30 Per Vers
17:00
Borgmester afsløre navnet
på Vangedes nye café.
Konferencier Ib Søby
17:15-19:00 Jangmark og Vinsand
Swingtime
19:00-21:00 Jes – så er der blues!
Jes Holtsø, Morten Wittrock,
Carsten Olsen og
Peter Andersen

Velkommen til NATurèll 2013 og åbning af Vangedes nye café. Vi glæder os til at se dig.
Vangedes Venners EVENTurèll-gruppe, Café-gruppen og Vangede Bibliotek
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Farvel til Vangede

Erik Bronke er død
Den 12. juli mistede Vangede
endnu en af de rigtige gamle Vangedeborgere.
Vi har her på avisen haft fornøjelsen af et længere interview
med Erik Bronke, som blev bragt
i Vangede Avis nr. 64, I kan finde
det på Vangedes hjemmeside.
Erik Bronkes liv havde drejet sig
meget om busser, fodbold og så
musikken, som var hans et og alt.
Erik har været med i flere band og det har bragt ham rundt i
hele verden (bl.a. Sicilien i 1991 og en længere tur til USA).
Eriks musikinteresse startede, da han som 10 årig gik til FDF
i Vangede, her lærte han at spille trompet, han kom også med i
FDF-orkesteret, senere blev det via Eriks arbejde som konduktør, der fik ham ind i NESA-orkesteret. Erik nåede at holde 40 års jubilæum i NESA. Som 12 årig begyndte Erik i
GVI, og det har givet en del gode kammerater, og mange af
dem mødtes Erik fortsat med i Seniorklubben, som han var
med til at stifte.
Kort før ferien kontaktede Erik Vangedes Venner for at huske os på, at når caféen skulle åbne, ville han meget gerne
komme og give en lille koncert – det blev det så ikke til.
Erik blev bisat fra Vangede Kirke den 18. juli
Æret være Eriks minde
Allan Andersen
Tak for opmærksomheden ved Erik Bronkes bisættelse
på familiens vegne, Anne Lise Bronke

Frisk op med nye farver
Sprøjtelakering af

Ud af mine 31 år har jeg boet de
29 år i Vangede. Sidste år tog
min kone og jeg den store beslutning at flytte fra Vangede
havn til Digterparken i Ballerup.
Vi flyttede, fordi vi fandt drømmehuset i området, hvor mange
af vores fælles venner bor.
Jeg holder stadig meget af
Vangede med dens sammensætning af huse, lejligheder og dejlige, grønne områder. Jeg elsker
vangedeboernes forskellighed;
dvs. de mennesker, der bor i
Vangede ikke nødvendigvis har
ens opvækst og baggrund.
Når man går rundt på gaderne
og stierne og i Nymosen, møder
man næsten altid kun smil og et
pænt goddag eller et hej. Om
det er forår, sommer, efterår eller vinter, er det altid hyggeligt i
Vangede.
Derfor vil jeg benytte Vangede
Avis til at fortælle folk i Vangede, hvor jeg var blevet af. For
når folk i bybilledet forsvinder,
er det rart at vide, hvad der er
sket. Vi holder jo øje med hinanden i Vangede. Ikke for at
snage, men fordi vi passer på

hinanden. Vangede har altid været et trygt sted at være. Det er
stedet, hvis der råbes om hjælp,
så kommer folk løbende og vender ikke den anden kind til. Det
er stedet, hvor nogen holder øje
med ens hjem, når man er ude
og rejse.
Det er stedet, hvor Olivia gerne må lege med Muhammed,
selvom de har forskellig baggrund, tro, politisk holdested.
Så der er plads til alle i Vangede.
Jeg elsker stadigvæk at
komme på besøg i Vangede, og
ikke kun fordi min far bor der.
Men fordi man stadigvæk bliver
mødt med smil og varme,
selvom man ikke bor der
længere.
Peter Bech

Åbent hus

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

– Hør hvornår fjernvarmen kommer til dig og
få et bud på, hvor meget du kan forvente at
spare...

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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– Begge dage kan du få rådgivning med udgangspunkt i din nuværende energiform...

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

39 65 88 83

BV

VVS &
Varmeteknik
Vangedevej 80, 2820 Gentofte
www.gentofte-fjernvarme.dk Tlf 70 20 18 59
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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.
Kommende datoer
På vores hjemmesiden, fremgår alle aktiviteter
enten af 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, får sig en snak om stort og småt
samt får drøftet nye tiltag på biblioteket.
Hver fredag kl. 14
er der hyggetimer ligeledes på Biblioteket
med enten oplæsning eller en hyggelig snak
om aktuelle emner.
3. september kl. 16.30
Vangede ta’r skraldet – vi mødes ved Faktas
parkeringsplads kl. 16.30 til et par timers indsamling af affald i Vangede Bygade. Projektet er støttet af ‘Aksel Benzin’ og Vangede
Bycentrum.
7. september
Vangede Festival. Planlægningen er i fuld
gang. Det bliver en fest både for voksne, men
især også for børn.
Vi skal bruge mange frivillige til store og
små opgaver – meld dig på
vangedesvenner@gmail.com

20. september
Spisning i GVI. Skinkesnitzel.
Tilmeld dig på vvspisning@gmail.com
27. september kl. 14:00-21:00
Indvielse af Vangedes Venners Café
25. oktober
Spisning i GVI. Braiseret svinekæbe.
Tilmeld dig på vvspisning@gmail.com
15. november
Spisning i GVI. Menu kan ses på hjemmesiden.
Tilmeld dig på vvspisning@gmail.com

Hvad kan jeg være
med til?
Stort set alt. Vi har meget i gang,
men hvis du selv har en idé til ...,
så har du mulighed for at bruge
vores netværk af 600 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.
Grupper, der er i gang
• Bibliotek
• Trafik
• Café
• Banko
• Festival
• Motion
• Sponsor

• Astronomi
• Design
• Nymosen
• Sankt Hans
• Lokalhistorie
• Fællesspisning
• Dan Turèll
Medlemsskab af Vangedes Venner er gratis
At være Vangede Ven er stadig gratis, men der skal • Børnefamilier
jo nogle penge i kassen, og dem får vi blandt andet • Fest- og Kultur
fra sponsorater fra “Glas- og Fugemesteren”, “Su- • Samle affald
per Brugsen” og “OK Benzin”. Når I bruger jeres
OK-Benzin kort, kan det blive til flere penge til
Vangedes Venner – kontakt OK-benzin, for at sikre
dig at kortet er tilknytte vores sponsornr. 560815
Det er ved at være sidste chance, men du kan stadig købe “I❤Vangede T-shirt” hos Sweetie –
enkelte størrelser er dog udsolgt.
Det er nu også muligt at vise, at man er Vangede
Ven ved at købe en magnetstreamer til bilen.
Den koster kun 30,- og kan købes hos
Sweetie, Freilev Farver og Vangede
Avis.
ww

w.v
a

nge

des

ven

ner.

– og så er der en del grupper
på vej
• Foto
• Fugle i mosen
• Vævning
• Miljø
Se mere om grupperne på hjemmesiden:
www.vangedesvenner.dk

dk

Vangede Venners sponsorer · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
støtter Vangedes Venner

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

Tlf.: 39 68 01 78
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Ring til områdets mest
sælgende ejendomsmægler, og bestil en
gratis og uforpligtigende salgsvurdering.
Jeres sikkerhed for en
realistisk pris og et salg.

Vangede/ Dyssegård
39 40 80 90
vangede@danbolig.dk
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“Al begyndelse er svær” – lyder et gammelt ordsprog
Men sådan bliver det forhåbentlig ikke, når
vi i slutningen af september, nærmere bestemt den 27., kan åbne vores medborgercafé i Vangede Bygade.
Navnet er i skrivende stund ikke besluttet,
og det vil først blive offentliggjort, når
borgmester Hans Toft foretager den officielle åbning.

Caféen er stadig under ombygning, men
står klar til indvielse sidst på måneden.
Men meningen med caféen og den tilhørende petanquebane er til gengæld allerede
offentliggjort. Intentionen er, at caféen skal
være samlingspunkt for alle de borgere i
Vangede og omegn, der synes, at det er hyggeligt at have et åbent mødested, hvor man
kan sludre om løst og fast. Og man kan få
afsluttet faktuelle diskussioner ved at gå en
tur ovenpå og se de faktiske forhold ved at
slå tingene op i bibliotekets righoldige ud-

Vi skal bruge mange
frivillige til Vangede
Festival til både store
og små opgaver –
meld dig på vangedesvenner@gmail.com

t
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valg af skøn- og faglitteratur. Vi ønsker også, at caféen bliver udgangspunkt for alle de
initiativer, der til dagligt tages af de folk,
der bor i og elsker vores landsby, her “på
den forkerte side af Lyngbyvejen”, som
Yvonne så smukt udtrykker det i “Olsenbanden på Sporet”.
Med åbningen af caféen nedlægger vi
samtidig den cafégruppe, der blev oprettet i
Vangedes Venner for halvandet år siden. I
lyset af, at der har foregået mange, lange og
ind imellem besværlige forhandlinger med
kommunen, er det fantastisk, at caféen kan
åbne i dette efterår. I stedet for cafégruppen
kommer der et lille udvalg, der skal få stedet til at fungere i det daglige. Udvalget består af to repræsentanter for biblioteket og
to fra Vangedes Venner.
Kommunens embedsfolk og politikere i
almindelighed og bibliotekspersonalet i
særdeleshed, har været rigtig dejlige at arbejde sammen med om caféen. De fortjener
en stor tak.
Rent praktisk bliver det sådan, at caféen
ikke serverer alkohol før kl. 17.00. Tiden
frem til klokken 17 er mest for mødregrupper, skoleelever, der er for gamle til SFOen
og andre, der kan klare en eftermiddag uden
et glas øl eller vin. Hele dagen vil man kunne få sandwich og ikke-alkoholiske varme
og kolde drikke.
Personalet i caféen kommer til at bestå af
de mange frivillige, der i det seneste års tid

Petanquebanen er i skrivende stund allerede klar til brug.
har meldt sig under fanerne. Og det er en
stor satsning at tro på, at frivillige vil kunne
håndtere en café, der rent faktisk skal holde
åbent fra 11 formiddag til først eller midt på
aftenen. Med vi tror på, at det kan lade sig
gøre, netop her i Vangede, hvor enhver netop ikke er sig selv nærmest… ikke altid, i
hvert fald.
Vi ses til åbningen den 27. september. Vi
håber, at vi i næste udgave af Vangede Avis
kan skrive:
“Al begyndelse er svær”, lyder et tåbeligt
gammelt ordsprog, som vi i Vangede under
ingen omstændigheder kan nikke genkendende til.
Bedste hilsener
Ole Stephensen,
tovholder Cafégruppen,

Café-frivillige søges
Der skal bruges frivillige til driften. En del Vangedevenner har allerede meldt sig, men vi kan godt
bruge flere. Så hvis du har lyst til at være med til
dette spændende projekt, så kontakt
vangedesvenner@gmail.com

Von Backhaus
Alustel · rullebremse for og bag · 7 gear
herremodel før 5699,-

nu 4699,-

damemodel før 4799,-

nu 3999,-

ival

Til Vangede Fest

t
har vi 10% raba

atte vare

på alle ikke neds

Husk at der er fællesspisning hver måned
– se mere i kalenderen
på modsatte side

Thomsens Cykler
Vangede Bygade 86
2820 Gentofte
Tlf. 31 11 12 41
Vinderød Skov 3
3300 Frd.værk
Tlf. 47 72 23 23
www.thomsenscykler.dk
Åbent: Hverdag 10-17.30
Lørdag 10-14
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8

Mig og Vangede
Af Allan Andersen, redaktør Vangede Avis m.m.
Jeg kom hertil som 12 årig i skolen; Søren Sørensen, Knud
1962, det var både skræmmende Peter Dohm, Jan Holst, Bjarne
og spændende. Skræmmende Jensen. Vi blev en lille sammenendnu engang at skulle finde tømret vennekreds, som blandt
kammerater og sit eget ståsted, andet fik tiden til at gå med rodet var faktisk den tredje folke- ning i Hellerup Roklub. Vi var
skole, jeg nu skulle til at stifte be- af sted mindst en gang om ugen
kendtskab med. Spændende for- om ikke andet så for at bruge
di vi nu rykkede ind i eget hus saunaen. Om vinteren huggede
med de muligheder, det nu gav vi hul i isen nede ved bådebroen
med eget værelse og masser af og hoppede i vandet, det var
skønt. Vi regnede ikke cykeltuplads – og udsigt til at få hund.
Vi havde de sidste to år boet i ren til Hellerup for noget. Vi var
Husum, og min far havde haft også nogle ture i Villabyernes
værksted i Landskronergade på Bio. Men vi begyndte at tage
Østerbro, men i huset på Mose- ind til byen og bruge det store
gårdsvej blev det muligt at sam- biografudbud, indtil flere af os
blev piccoloer i Allé Teatret på
le det hele
Vi flyttede her ud i marts. Jeg Jægerborg Allé, så tror jeg, vi
husker de første gange, vi kom fik film nok.
Skolegangen var tit til kl. 15
kørende ad Mosegårdsvej, hvor
der lå snedynger langs vejen, og og nogen gange til 16, vi mødte
det var hvidt. Den rest sne der så også senere f.eks. kl. 11 og
var i Husum og inde på Øster- der var også mellemtimer, hvor
bro, det var mere sort end hvidt. vi havde fri, det var alt sammen
for at få plads til de mange
Skolen og fritiden
Jeg prøvede at fortsætte min elever på skolerne. Vi var op
skolegang i Husum, men det mod 1000 elever på hver skole
blev for hårdt med cykelturen og dermed op til fem
hver dag, så efter sommerferien- parallelklasser, så der var ikke
mødte jeg Gentofte skolevæsen altid noget, der hed eget
på Mosegårdsskolen. Jeg skulle klasselokale, vi flyttede rundt
i 6. klasse, hvor vi skulle deles i fra time til time.
Jeg begyndte også til dans i
A og B klasse; A for dem, der
kunne noget med hænderne, og Vangede Bygade, ikke fordi jeg
B for de boglige. De var ikke brændte for det, men lige så mehelt sikre på hvor jeg skulle pla- get for at prøve at møde kammerater uden for skolen, det
ceres, men det blev A-klassen.
Jeg blev kun to år på Mosegårds- blev vist ikke til et helt år, men
skolen, så havde jeg og mine for- jeg husker, at jeg blev meget beældre fået nok. Jeg blev flyttet til gejstret for, at de havde en B&O
Munkegårdsskolen, og her mødte båndoptager lige som min fars.
Lørdag aften
jeg en masse gode lærere.
Jeg fik også nogle rigtige gode Hjemme havde vi ikke fjernsyn,
kammerater på Munkegårds- og første gang, der blev råd til

Ryg- og nakkespecialisterne

Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
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noget i den retning, valgte mine
forældre at købe et pianette, som
til gengæld blev flittigt brugt af
især min far, som var utrolig
musikalsk. Han kunne faktisk
spille næsten hvad som helst,
bare han lige havde hørt det en
enkelt gang, men han spillede
aldrig efter noder. Både min søster og mor kom nu godt efter
det, men det var efter noder. Jeg
husker mange hyggelige aftener
med musik og sang. Især når familien var samlet og farfar havde taget violinen med, så gik en
lørdag aften hurtig med en masse sang og musik, hvor min onkel og far skiftedes til at spille på
klaveret, farfar på violinen,
mens vi andre sang.
Transport
Min første knallert var en Velo,
som min far havde skaffet et eller
andet sted. Men med penge fra
opsparingen og så mit første kontokøb fik jeg købt en “Puch Flagskib”. Det var faktisk en minimotorcykel med tweensaddel og
tre gear, som var plomberet til
kun at kunne køre de lovlige 30
km/t. Den blev leveret med lovbefalede pedaler, som det dog
blev lovlig at skifte ud med
kichstarter. Der var også støttefødder til bagsædepassagereren,
men dér måtte ikke sidde nogen.
Min far pointerede at den ikke
måtte gøres ulovlig. Han accepterede dog, at strålespidsen blev
udskiftet med en indstillelig.
Det gjorde, at man ved en finjustering under kørslen, kunne
køre lidt hurtigere, og da jeg fik
sat en ventil på luftindtaget kørte den mellem 40-45 km/t. Ned

ad bakken på Snogegårdsvej
kom den over 50 km/t, jo det var
en dejlig anskaffelse.
Jeg blev engang stoppet af politiet på vej op af Snogegårdsvej, de mente, at der var noget
galt med knallerten. De gik i
gang med at skille den ad, men
de kunne ikke se, der var gjort
noget ulovligt. Bagefter havde
de problemer med at samle den
igen, så der blev tilkaldt hjælp.
Der kom et par motorcykelbetjente, der fik samlet knallerten.
I mellemtiden var der kommet
en patruljebil forbi, hvor de lige
ville se, om de skulle hjælpe
kollegaerne – så der stod jeg 16
år på Snogegårdsvej med to politibiler og to motorcykelbetjente. Det kunne nok være, der blev
kigget fra de forbipasserende.
Dagen efter kontaktede min far
politiet og spurgte, om det var
faguddannet personer, der havde samlet knallerten. Den vagthavende kunne fortælle, at det
var det jo ikke. Det endte med at
knallerten kom på værksted og
fik en gennemgribende gennemgang, hvor regningen blev
betalt af politiet – de havde ikke
lov til at samle den.
Der var mange knallerter dengang, og vi samles ofte nede
foran Viggo i Vangede. Viggo
var hele Vangedes tilholdssted
og han inviterede os gerne ind i
slikhusets baglokale for se
fjernsyn. Det var et flot syn med
alle disse forskellige knallerter,
der kunne godt være 10-20
knallerter foran Viggo. Det larmede helt vildt, og det lød jo
rigtig flot, når man skruede det
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bagerste stykke af lydpotten –
alle kunne høre man kom – håber ikke vi har vækket for mange børn. Ude på Bakken havde
man et specielt indelukket parkeringssted til knallerter, det
kostede lidt, men det var nødvendigt, ellers blev den stjålet
eller ødelagt.
Min første båndoptager var en
Beocord 2400; det var også
kræs, jeg har den stadig. Der
blev brugt rigtige mange timer
på at optage musik fra radioen,
både Radio Merkur, Radio
Luxenborg og senere Jørgen
Mylius på DR.
Mennesker i huset
Vi var en lille vennekreds på 4-5
drenge, der skiftes til at mødes
hver tirsdag, og det fortsatte vi
med efter, vi havde afsluttet skolen. Det endte med, at det var hos
mig, vi mødtes mest, og så blev
der drukket mosethe – som var
Medova the med portvin – en
drik vi var blevet præsenteret for
af nogle ungarske flygtninge,
som mine forældre var kommet i
kontakt med. Meget spændende
var både ungarerne og især drikken, som vi tog til os. Vi fik
hjemmebagt kage, som min lillesøster stod for, hun skulle godt
nok betales, men det var billigere
end at købe hos bageren.
Min mor var fra Ikast og den
ældste af 12 søskende. De ville
gerne en tur til København, så vi
havde jævnligt familie eller venner boende. Min far kom i kontakt
med nogle unge drenge, som hyggede sig med at lave diverse elektroniske apparater, og sammen
med disse 17-18 årige fik han
skabt den første elektronisk styret
braillemaskine til at lave trykplader til bøger til blinde. Maskinerne blev leveret både til Det danske, Det svenske og Det norske

Miao Sushi
www.miaosushi.dk

Blindeinstitut – alt sammen fra
værkstedet på Mosegårdsvej.
Penge
Der var ikke noget der hed lommepenge, jo der kunne falde lidt
af, når firmaet gik godt. Ellers
var det kun når, der kom familiebesøg, at vi kunne være heldige
og redde os en daler til snold eller opsparing. Så jeg fik tidligt
budplads, hos frugt og grønhandleren på Mosegårdsvej 69.
Her skulle jeg veje kartofler af i
poser og cykle ud med varer. Det
gav 25 kr. om ugen. Senere fik
jeg budplads hos købmand Skov
på Fuglegårdsvænget. Her kørte
jeg med Long John og træ-ølkasser. Hver lørdag skulle der
fyldes op i købmandens lille forretning ude i kolonihaven. Jeg
fandt en genvej ad en sti, der
startede der, hvor Nybrovej starter i dag og så ellers ud forbi
Lossepladsen. Det var ikke nemt
at holde balancen på den smalle
sti med to-tre kasser øl og et par
kasser sodavand. Det blev for
hårdt for min ryg med slæberiet
med de tunge ølkasser, så jeg
skiftede til at køre med eftermiddagsaviser for Frørup på
Mosegårdsvej. Der var dage,
hvor vi først havde fri kl. 3 fra
skole, så var folk sure over at få
deres Berlinske Aften så sent.
Der skulle også køres ud med øl
og vand, dog ikke så meget som
hos købmanden. En fredag aften
op mod nytår, hvor det styrtregnede, skulle jeg ud med varer.
Det var også opkrævningsdag,
så jeg havde månedsregning for
deres avislevering. Hold op hvor
var jeg våd. Fru Frørup have
ondt af mig og mine sko kunne
ikke holde vandet ude. Hun
fandt et par helt nye sko, som hr
Frørup vist ikke kunne passe.
Det var de bedste sko, jeg no-

gensinde havde haft. Det hjalp
også godt på humøret at alle
kunderne troede, at det også var
mig der delte søndagsaviserne
ud, så der var gode drikkepenge,
faktisk gav sådan en aften mere
end flere ugers løn, men det fortalte jeg selvfølgelige ikke noget
om, og slet ikke til de bude der
havde slæbet om søndagen.
I to sommerferier havde jeg en
god tjans på Søborg Maskinsavværk, hvor der skulle stables træ
og hjælpes til i de forskellige
værksteder. Det var hårdt, men da
vi var en del arbejdsdrenge, var
det også ret sjovt. De voksne prøvede at sende os over efter “kørnerprikker”; jeg husker kun at der
var én, der hoppede på den. Det
første år fik jeg 4,50 i timen og
næste år 5,50, fordi jeg havde været der før og kendte arbejdet.
Jeg tjente også en del penge på
at hjælpe på min fars værksted.
Mange gange var der bare lige
brug for en hjælpende hånd; det
gav naturligvis ikke noget, alle
måtte jo hjælpe til. Men nogen
gange var der større arbejder,
som jeg kunne lave selv, og så
var der afregning. En af de helt
store opgaver var gevindjern,
meterlange stænger, der blev lavet gevind på i drejebænken, nogen gange blev de bare leveret i
lange stænger, andre gange blev
de skåret op i stykker og bukket,
så de kunne bruges til fastgørelse af tagkonstruktioner.
Vi lavede også en masse forskelligt til Blindeinstituttet bl.a
mærkede vi kort til de blinde,
det blev til at begynde med gjort
i hånden med en række forskellige værktøjer, senere lavede
min far en maskine til at præge,
så gik det stærkt, men der var alligevel en masse sorteringsarbejdet.

Frisør Koca

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102
Tlf. 39 65 34 76
Man.-tor. 9.00-17.00
Fre. 9.00-18.00 · Lør. lukket

Vangede
Køreskole
Den korteste vej
til dit kørekort
Vi følger op på vores undervisning
med en Gratis opfølgningstime
Se mere og priser på

www.vangedekoreskole.dk

Frugtparken 26 · 2820 Gentofte

Åbent søn-tors 15-22
fre-lør 14-22

Vi har nu været her i 4 år
Vi siger tak til kunderne med

15% rabat
i hele september måned 2013
på alle sushi i vores menukort

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 09 65 · Mob. 28 10 46 30
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Til september starter dansesæsonen igen

Til afdansningsbal lavede de mindre børn et lille shownummer til
Folk og røvere i Kardemomme by.
Selv om danseskolen har holdt
ferielukket siden juni, så betyder det ikke, at danselærerne
Jette og Torben Wieth samt datteren Catharina har holdt fri hele
perioden.
Danselærerne har været på videreuddannelseskongres.
Ni
dage i august var der dans fra
morgen til aften med undervisning af tidligere verdensmester
i såvel standarddanse som latinamerikanske danse på turneringsniveau.
Så når Wiethdans slår dørene
op for den kommende sæson 2.
september er det med ny inspiration, der skal komme vore elever til gavn og glæde.

De yngste børn fra ca. tre år
udervises i de traditionelle børnedanse og i små sjove danse til
moderne melodier, som børnene kender fra bl.a. TV. Når børnene bliver lidt ældre, kommer
der flere danse til, som også de
voksne danser. Det er bl.a. den
populære Cha-cha-cha og den
festlige Jive, der hører til i de latin-amerikanske danse. Standarddansene vals og quickstep
kommer også tidligt på programmet; når børnene bliver
omkring 7-8 år, kan de deltage i
små turneringer, såfremt de har
lyst. Wiethdans har mange dygtige turneringsdansere i de forskellige rækker.

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,-

Mange voksne vil lære de populære danse fra “Vild med
Dans”. Der er otte forskellige
voksenhold lige fra begyndere
til meget rutinerede dansere.
Der undervises både i de latinamerikanske danse cha-chacha, rumba, samba og jive samt
i standarddansene vals, quickstep, tango, slowfox og wienervals. De voksne par ligger aldersmæssigt lige fra først i tyverne til de ældste dansere, der
nærmere sig de 80 år. Dans har
ingen alder.
Et stort hit blandt børnene og
de unge teenagere er disco-hiphop, showdance-holdene. Her
er der gang i den til tidens moderne musik. En supergod motion der giver masser af sved på
panden.
Igen i år er der Zumba på programmet for teenagere og voksne. Underviseren er tidligere
topdanser i bl.a. de latinamerikanske danse, så er der garanti
for god undervisning.
Danseskolens danseprogram
kan ses og downloades fra hjemmesiden www.wiethdans.dk

Kom på et af
vore mange hold
DANS – fra 3 år
VILD MED DANS
SHOWDANCE
ZUMBA
DISCO/HIP HOP
WIETHDANS
Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07
Se programmet på
www.wiethdans.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
Nummer 76 · august 2013
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Udpluk af Gentofte Kinos program for efteråret 2013
Allerede nu ser det ud til at blive
en forrygende sæson med store
og stærke oplevelser på lærredet.
Kvinden i buret bliver den første
af fire spillefilm om Afdeling Q –
en særlig afdeling for henlagte
sager,
hvor
vicekriminalkommisær Carl Mørck er leder.
Sammen med sin medhjælper
Assad tager han fat i sagen om den
forsvundne folketings- politiker
Merete Lynggard, som har været
forsvundet i mere end fem år.

drøm er en karriere som danser,
men skuffelserne banker hele tiden på døren og kærlighedslivet
er også noget, der befinder sig et
sted nær Mars. Frances bliver
pludselig hjemløs. En romance
går som vanligt skævt og det
samme kan man roligt sige om
en tur over Atlanten til Paris. Filmen emmer af dialog sprængfyldt med humor og en pererække af scener.
Tarok er en familiesaga over tre
årtier og tager afsæt i mytologi-

en om den mest kendte hest i
Danmark, som gjorde det umulige og satte Danmark på verdenskortet gennem sine store
sejre. Men filmen handler først
og fremmest om familien fra
Jylland, der stod bag. Deres
kampe, deres sammenhold, deres håb og ikke mindst deres
drømme. Mod alle odds sejrede
familien fra Skive og gav Danmark håb og mod til at drømme.
Malavita en pastiche over den
amerikansk gangster genre.

Thanks for Sharing en ironiske
version af en af menneskets
største laster – sex.
Sorg og Glæde er Niels Malmros nyeste film og den mest hudløse og ubarmhjertigt personlige af mesterinstruktørens film
til dato.
Opera
Vort nye operaprogram kan ses
på biografens hjemmeside, og
der er i det hele taget meget at
opleve i filmens verden. God
fornøjelse!

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares som vicekriminalkommisær
Carl Mørck og hans assistent
Assad.
The Butler handler om tjeneren
i Det Hvide Hus, som gennemlevede et liv fra barndommens fattigdom til de bonede
gulve, der bar verdens største
embede. Otte amerikanske præsidenter nåede ‘The Butler’ at
arbejde for.
Diana Denne globalt elskede
kvinde startede som en forsagt,
lidt deprimeret og ensom pige
og gennemgik en forvandling,
på godt og ondt, til en rigtig britisk lady. På det tidspunkt, hvor
hun døde i en tragisk bilulykke,
var hun verdens mest kendte
kvinde. I ‘Diana’ følger vi Prinsessen af Wales i de to sidste år
af hendes liv, hvor kærlighedsforholdet til Dr. Hasnat Khan
spiller en stor rolle. I de sidste år
opnåede hun både personlig lykke og store professionelle succeser som international kampagneleder og forkæmper for humanitære sager.
Captain Philips foregår i 2009,
hvor MV Maersk Alabama, som
det første amerikanske fragtskib
i over 200 år, blev kapret af Somaliske pirater.
Mit liv med Liberace handler
om et af Amerikas største kult
ikoner igennem tiderne. En anderledes men også dybt fascinerende film.
Frances Ha er en brilliant komedie om en frisk pige på 27,
som lever i New York. Hendes
Nummer 76 · august 2013
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TVs indflydelse på kulturkampen
i de arabiske lande
Tirsdag den 22. oktober kl.
19.00 er der foredrag ved professor Jakob Skovgaard-Petersen i Netværkshuset, Ericavej
149, 2820 Gentofte
De mange TV kanaler, der
døgnet rundt sender forskellige
budskaber til befolkningerne i
den arabiske verden, har vendt
op og ned på landenes gamle
statskontrollerede
systemer.
Med et publikum på mere end
300 millioner arabere er der sat
gang i et af verdens vigtigste
kulturkampe, der ikke bare
foregår med ord, men også med

vold og krig. Vi kan gennem vore medier hver dag følge denne
kulturkamps udvikling.
Jakob Skovgård-Petersen, der
er professor ved Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet,
har gennem mange år intenst
beskæftiget sig med Islam og de
arabiske lande og på det seneste
specielt med TV stationernes
indflydelse på udviklingen i
disse lande. I 2012 modtog JSP
Rosenkjær-prisen for fremragende formidling om den arabiske
verden og islam.

Grædende kom du til verden, medens
de, der stod omkring dig smilede.
Stræb efter at leve således, at du kan
forlade verden med et smil, medens alle omkring dig græder.
De indiske præsters
hilsen til nyfødte børn

Biblioteket informerer
Netcafe på Vangede Bibliotek
Kom og få hjælp til at komme i
gang med computer og internet.
Du kan bruge bibliotekets computere eller medbringe din egen
bærbare pc. Netcafeen drives af
frivillige i samarbejde med biblioteket personale. Det er gratis
– og du kan bare møde op uden
tilmelding. Netcafeen på Vangede Bibliotek foregår den første
tirsdag i måneden, kl. 10-12. Efterårssæsonen starter tirsdag
den 3. september.

Tilmelding på
www.gentofte.billetto.dk
Bogbørsen i Vangede åbner
lørdag den 5. oktober
Bogbørserne er en form for
bogbytteskabe, hvor borgerne
frit og døgnet rundt kan bytte
bøger. Vi skal nu have samlet en
gruppe, der vil være bogbørsambassadører. Gruppen kommer til at arbejde sammen med
gruppen
fra
Dyssegård
Bibliotek.
Kontakt Vangede Bibliotek.

Erindringsværksted
Lørdag den 28. september
kl. 14.15-16.45
Har du lyst til at skrive dine erindringer? På kurset får du en introduktion til at at skrive erindringer, og du arbejder med enkle skriveøvelser. Der kræves ingen forudsætninger, og kurset er
åbent for alle, men det kræver
dog tilmelding. Kurset gennemføres af en professionel underviser fra Skriv Dit Liv – kurser i at
skrive erindringer. Se mere på
www.skrivditliv.dk
Gratis. Maks. 12 deltagere.

Sundhed til dig
fra Forebyggelsesafdelingen
•
•
•
•

Rygestop
Motionsrådgivning
Nærgymnastik
Sundhedscoaching:
Varigt vægttab og bedre form

Køb/bestil billetter
på nettet
w w w. g e n t o f t e k i n o . d k

Film kan ses i din lokale biograf
Kvinden i buret H The Butler H Diana H Captain Philips
Mit liv med Liberace H Frances Ha H Tarok
Malavita H Thanks for Sharing H Sorg og Glæde
… og vi kan også friste med en lang række LIVE operaer!

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
Nummer 76 · august 2013

• Tilbud til borgere med KOL
eller Type2-diabetes
... og meget mere
Vores brochurer kan bl.a. hentes hos
Kommuneservice, Tranehaven, Bibliotekerne og Apotekerne

Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
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Apoteket informerer om skovflåt og flåtbid
Skovflåten er ikke et insekt eller
en tæge, men en mide i familie
med edderkopperne. En meget
gammel familie, der sandsynligvis også sugede blod fra dinosaurerne.
Larven suger blod hos mus og
kan her blive smittet med bakterier og virus fra musenes blod. I
løbet af ca. 1 år udvikler larven
sig til en nymfe. Nymfen får sit
måltid fra f.eks. hunde, fugle,
rådyr og mennesker. Det er i
nymfestadiet, at skovflåten kan
sprede sygdomme til mennesker. Efter ca. et år skifter nymfen ham og bliver til en voksen
skovflåt.
Skovflåten sidder som regel i
skyggefuld vegetation et lille
stykke over jorden, f.eks. i højt
græs, hvor de venter på at et dyr
eller menneske skal komme forbi.
Den bedste forebyggelse er at
kontrollere alle grundigt efter et
besøg i skove og naturområder.
Det er vigtigt at undersøge hele
kroppen, da flåter typisk sætter
sig varme steder som f.eks. lyskeregionen, armhuler, knæhaser og hårbund, brug evt. en lup.
Får du flåt med hjem i f.eks. din
taske, vil den dø i løbet af få dage inden døre.
Hvis du helt vil undgå at blive
bidt af flåter, er lange bukser,
gummestøvler og langærmet
bluse det bedste forsvar. Sæt
evt. bukserne ned i strømperne.
Borreliose er den bedst kendte
sygdom, man kan få fra skovflåter. Den forårsages af en bakterie som findes i spyttet hos nogle flåter. Er man smittet med
Borerrelia, er første tegn på
sygdommen ofte et ringformet

rødt udslet i huden. Udslettet
udvikler sig gradvist, samtidig
med at det ofte bliver lysere i
midten. Nogle mennesker kan
få flere af disse røde pletter
samtidig. Har man fået udslet
efter flåtbid, og det vokser i omfang og bliver større end 5 cm i
diameter, bør man kontakte sin
læge.
Som regel opstår udslettet inden for de første 4 uger efter
flåtbid. Men man kan godt være
smittet med Borelia uden at få
udslet, symptomerne her er influenzalignende. Der er god
grund til at oplyse lægen om
evt. flåtbid, selv om symptomerne ikke umiddelbart kan
knyttes til flåtbid.
Der er andre sygdomme som
kan knyttes til flåter, men disse
er endnu sjældnere.
Opdager du en flåt på din
krop, skal den fjernes med det
samme: Brug en speciel flåtfjerner, som kan købes på apoteket til at gribe fat om flåten.
Anbring den så tæt på huden
som muligt. Tag fat om flåten
og drej langsomt rundt et antal
gange, indtil flåten slipper taget. Hvis munddelene bliver
siddende, fjernes de i næste omgang. Kan man ikke få munddelene ud, gør det ikke så meget, men kan dog give risiko for
kløe og infektion. Det er vigtigt
at få fjernet selve flåten, så evt.
bakterier forhindres i at vandre
over i bidsåret.
Vask efterfølgende med vand
og sæbe.
Kilde: naturstyrelsen.dk
Spørg bare på
Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

- spørg bare os

Glad musik til festen
Irsk,
dansk,
country
og folk
samt
60’er-hits
Eric Steffensen
Kjeld Hansen
http://twoandahalf.dk · 22 22 77 22 · gladmusik@twoandahalf.dk

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

Sæt

i kalenderen

9. - 10.
november
2013

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77
2820 Gentofte
39 65 46 00
Besøg vores hjemmeside: www.gentofte.ditapotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk

Åbent: lørdag 10-17 · søndag 12-17
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Åh yes – I am also from Vangede
I Danmark er jeg født
Mellem lyng og landsbykirker
Mellem højskoler, bajere, bayerske pølser og hakkede hestemuler
Dan Turèll – et par linjer fra
digtet Oh Danmark
Det er skønt at være dansker,
og skulle man tilmed være så
heldig at være fra Vangede, bli’r
det næppe større. Vangede har
mange herligheder at byde på,
når klokken på arbejdet ringer
ud til det helt store frikvarter –
sommerferien. Man kan sagtens
forestille sig, at den kan tilbringes i en klapstol på fortet eller
på plænen mellem Charlotteklubben og biblioteket med en
kurv fuld af kolde øl og lækre
sandwichs. Og svalende Nymosevand er bare toppen, når fødderne skal køles ned efter en
lang dag i solen.
Men det er sundt at rejse ud.
Ikke nødvendigvis noget med
en enkeltbillet og udfyldte emigrationspapirer – bare en helt
almindelig sommerferie. Så
man igen kommer hjem til go’e
gamle Vangede spækket med
nye indtryk og idéer, som kan

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

omsættes til at gøre vores by til
et endnu bedre sted at leve.
Min families og min sommerferie gik i år til London, hvor historiens vingesus blafrer om
ørene på en – om kap med shepards pie, fish and chips og
English Ale. Vi boede i London
bydelen Bayswater, og i den gade hvor vores hotel lå, var der
naturligvis en pub – Leinster
Arms. Total autentisk stil – patinerede brune paneler, træborde
og stole, og barstole, hvor der
helt sikkert er blevet fortalt
mange røverhistorier. Disse
vandhuller – puberne – er en
vigtig del af den engelske kulturarv og må og skal aflægges et
besøg, når man er på de Britiske
Øer, så selvfølgelig skulle vi afprøve Leinster Arms. På mit

bedste Munkegårdsskole-engelsk anno 1973 spurgte jeg den
venlige kvinde, der stod i baren,
om hun by chance should have
a table for four. Hun svarede, at
hun certainly did have a table.
Barmutter fandt hurtigt ud af, at
vi var danskere og spurgte, hvor
vi var fra. Kirsten – min kone –
svarede “Gentofte – nord for
København”. Kirsten er Vangedeborger om en hals, men mente blot, at Gentofte var lettere at
stedfæste for vores kvindelige
værtinde. Og jo, barmutter vidste da godt, hvor Gentofte lå –
men hun var nu altså fra Vangede, hed Anette Hansen, og havde boet hele sit liv på Stolpehøj,
indtil hun forlod Vangede i
2000 og sammen med sin New
Zealandske mand for år tilbage
stiftede Leinster Arms. Anettes
mor bor i øvrigt stadig på Stolpehøj, og vi skulle hilse mange
gange. Maden og beværtningen
på Leinster Arms er bare i top,
og kan varmt anbefales. Tænk,
at verden er så lille – blandt
12-14 millioner mennesker møder man en fra Vangede.
Dagen før vi skulle hjem,
valgte jeg at gå mine egne veje –

de mindre turistede, hvor helt
almindelige Londonere lever
deres liv. Havde aftalt med familien, at vi skulle mødes i London bydelen Covent Garden til
middag. Gik i mine egne tanker
langs med Themsen, da jeg
pludselig ser jeg min gode Vangede-ven Peter Hegelund og
hans kone Pia. Vi hilser hjerteligt på hinanden, mens jeg fortæller om mit møde med Anette
fra Vangede. Peter og Pia skulle
hjem til Vangede næste morgen,
så de har Anettes Ale til gode til
næste London tur.
Tid til at tage afsked med mine
Vangede-Venner Pia og Peter –
familien venter på mig. Tænker
på hvem af de mange andre dejlige Vangede Venner, som jeg
kender, som jeg mon møder på
næste gadehjørne i London.
Claus Benzin

Gentofte
TotalByg

• Tagdækning med Icopal
• Overstrygning af tage
med asfalt
• Rep. & vedligehold
af paptage

– DIN forlængede arm!

Træt af dyre
håndværkere?
Vi klare det meste,
stort som småt...

Ericavej 23
2820 Gentofte

39 67 97 03
40 31 05 01
Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

Tilbudsgivning er gratis
Vi tager ikke startgebyr
Ganske enkelt
kr. 250,- + moms pr. time
eller fastpris efter tilbud

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

Snogegårdsvej 99
2820 Gentofte
Tlf. 22 26 22 24

email@snedkermesteren.dk

www.gentofte-totalbyg.dk
info@gentofte-totalbyg.dk

www.snedkermesteren.dk
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Vangede Kirke up
to date online

Le-slåning ved Gentofte Sø
Den 2. juli mødte omkring 30
mennesker op for at pleje naturen ved Gentofte Sø. Der blev
instrueret i leslåning, så alle
kunne være med, og en stor del
af engen blev slået, så de sjældne orkideer nu får lys og luft.
Der blev også tid til at se på de
sjældne planter og Thomas Vikstrøm fra DN og DOF fortalte
om engens historie. Mange frivillige hænder sørgede for, at arrangementet kunne blive til virkelighed. Både unge og gamle
arbejde sammen om at gøre en
forskel for naturen, og den skønne aften afsluttedes med mad og
drikke til de ihærdige naturplejere.

bogstaveligt talt op af jorden,
når man skaber lys og luft. Det
kræver årlig pleje og vedligehold, som tidligere tiders kvæg
og husdyr skabte ved afgræsning og nedtrampning af enge
og græsarealer, men i dag skal
der gøres en manuel indsats, fordi de fleste dyr er på stald.
De der kunne være interesseret i at blive tilmeldt høslætlavet
kan tilmelde sig til
Thomas Vikstrøm på
thomas.vikstroem@dof.dk”.
De bedste hilsner,
Frederik Møller

FAKTA om leslåning
Det gør en forskel for naturen at
slå græsset med le. Når græsset
får lov at vokse uhæmmet, overskygger og kvæler det alt andet
på engen. Ved at slå græsset
med le og fjerne det slåede hø,
udfører man en skånsom naturpleje, der giver lys og luft til de
fine planter, så de kan vokse og
blive flere. Blomsterne vælter

Den ny, flotte hjemmeside er
gjort klar, så vi nu har omtale
af de nye arrangementer i vores kalender!
Så hvis du vil høre mere om
en rejse i Stillehavet, børneoperaen Den Lille Rødhætte,
Musikalsk Legestue, Babytræf, Islam og Kristendom,
Dannevirke i 900 år, Theresienstadt, Carl Nielsen koncert
eller suppegudstjeneste og
måske 60 andre arrangementer, ja så er det bare at klikke
ind på Vangedekirke.dk – det
er da let!
Og hvis nogen tror, at kirke
kun er for de helt små eller
dem i moden alder, så se godt
efter tilbuddene. Du kan også
komme på tur op under Marmorkirkens kuppel eller til
Eremitageslottet by night –
men ikke med rollator!
Det var
www.vangedekirke.dk
– på gensyn!
Sognepræst
Jakob M. Rönnow

Kødfarvet Gøgeurt

Boligforbedringer

Al glarmesterarbejde udføres

HUSK håndværkerfradrag Forsikringsskader afregnes
med forsikringsselskab

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

39 65 17 20
40 16 60 18
20 27 36 39
www.brdr-torp.dk

Glarmesterfirmaet

aut. EL-installatør

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

Brdr. Torp ApS

KONTAKTEN

bi l l edi ndr amni ng
dr i vhusgl as
sol f i l m
br useni cher
si kker hedsgl as
ener gi gl as
f acadegl as
spej l e
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Butikkernes åbningstider – maj 2013

Tlf. 45 12 13 90

Netto
mandag-søndag

Diligencen
mandag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag
søndag

Tlf. 39 68 01 78
11.00-01.00
11.00-02.00
9.00-02.00
10.00-20.00

Floristen
mandag-fredag
lørdag

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

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
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

Frisør Totten
Tine Gram
Anette Grevad
mandag-torsdag
fredag

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

Gentofte TotalByg
Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag
Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag
IKEA
Hverdage
lørdag
Søndage

Tlf 22 26 22 24
Tlf. 39 65 17 20
lukket
15.00-17.00
lukket
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

Tlf. 39 65 33 22
10.00-18.00
10.00-15.00
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Murer & VVS Kjeld Hansen
Tlf. 39 65 39 65
mandag-torsdag
9.00-16.30
fredag
9.00-15.00
8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant
Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag
14.00-23.00
Ta’ selvbord
17.00-22.00
Passion 4 Pets
mandag-torsdag
fredag-lørdag

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

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

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

Sportscaféen GVI v/Cana Catering Tlf. 50 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
Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf. 39 48 17 10
9.00-20.00

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

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

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
mandag-fredag

Tlf. 39 65 74 41
10.00-16.00

Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag

Nyt Tlf. 39 98 57 60
11.00-18.00
11.00-16.00
10.00-14.00

frisør

Danske Bank
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

Miao Sushi, Sushi take away
Tlf. 39 65 09 65
søndag-torsdag
15.00-22.00
fredag-lørdag
14.00-22.00

KONRAD

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

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

Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Danni Sko
mandag-fredag
lørdag

Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søn- og helligdage

Tlf. 3136 3136

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

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk

DanBolig
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

Vangedes første Pizzaria

Vangede
PIZZA & GRILL
Since 1989

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

www.facebook.com
/sweetie.vangede

Wieth Dans

Åbent
mandag
tirs.-torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 39 65 31 07

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

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

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

