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Gang i Vangede
I sidste nr. af Vangede Avis søsatte vi nogle nye arrangementer under Vangedes Venner. Vi
havde hele tre lokalhistoriske
arrangementer: Skoler i Vangede, Ræveskovvandtårnet og
Rundtur på Mariebjerg, derudover havde vi tre Plade-Venner
på Café Caféen. Det har været
seks dejlige arrangementer,
hvor vi har mødt en masse, såmænd også en del, der ikke lige bor i Vangede, men som bare synes, at her er det virkeligt
sjovt at være.
Plade-Venner arrangementerne står Vangedes Venners dj
Bent Arper og Klaus Hansen
for, som afviklede tre dejlige
musikalske aftner med masser
af god musik. Disse arrangementer kommer der flere af
hen over sommeren.
“Skoler i Vangede” var en
dejlig lørdag eftermiddag,
hvor en gammel elev, Poul
Kragelund, fortalte om sin skoletid, og her kom også alle
drengestregerne frem. Det fik
flere til at fortælle om deres
små numre, og der blev fortalt
om elevernes opfattelse af lærerne. Det hele til stor moro ikke mindst for Ulla Fog – lærer
på Mosegårdsskolen fra skolen
åbnede til den lukkede i 1988 –
som nød at få indsigt i elevernes opfattelse af lærerne.
Ca. 50 var mødt op til turen i
Ræveskovvandtårnet.
Niels
Ulrik Kampmann Hansen fra
Lokalhistorisk Forening gav os
en grundig indføring med
vandværkernes udbygning i
Gentofte Kommune. Efter opturen nød vi udsigten og kunne
se helt til Øresundsbroen og
selvfølgelig også over det ganske Vangede.
Til rundturen på Mariebjerg
med Morten Falmer var vi over
60. På trods af det store fremmøde gav Morten os en fortræffelig indsigt i kirkegårdens
tilblivelse og de mange spændende områder, som kirkegården er delt op i lige fra de
ukendtes område til skovområdet. Det er helt forståeligt at
Mariebjerg er taget med i Kulturkanonen.
Vi håber at gentage arrangementerne for dem, der ikke nåede at være med.
Nyd sommeren og hinanden
Susanne og Allan

Vangede i Skole
Fest- og
Kulturdage
se side 3

Se flere foto
www.vangede.dk

Pladevenner
se side 12

Ny
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se side 8
Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangede Fritidscenter
Puk • Skoleoplevelser
Gunnar Røpke • Kunst i Café Caféen
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
Redaktør
Allan Andersen
Deadlinie til efterårets avis er den 9. august 2014
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør
Bogskab og Vangede Kirke

Der er god gang i brugen af bogbytteskabet i Vangede. Jeg fik
en god snak med et par brugere,
som begge brugte skabet flittigt
og havde stor fornøjelse af både
at finde og selv aflevere bøger.
Vi snakkede også lidt om Vangede, og kom i den forbindelse
til at tale om den gamle kirke.
Den ene fortalte at hendes barn
var blevet døbt i den gamle Vangede Kirke. Præsten WindfeldtHansen tog sig godt af børnene
og lod dem sidde i midtergangen og de fik bl.a. Anders And
blade. Ved en gudstjeneste tre år
senere, var det hendes datter,
der nød godt af Anders And bladene. Windfeldt-Hansen sagde,
at hvis han talte for længe, og
børnene kom til at kede sig,
skulle de rømme sig, så ville
præsten lige putte en børneven-

lig salme ind i programmet. Efter gudstjenesten takkede datteren (3 år) præsten fordi han havde født hende, men her måtte
præsten rette hendes opfattelse
og fortælle, at han havde døbt
hende. Vel hjemme fik moderen
så sat datteren ind i den rette
sammenhæng ved at vise billeder fra barnedåben og forklare
at det kun var kvinder, der kunne føde.
Home åbner butik i Vangede
Home har valg at placere en ny
butik på Mosegårdsvej 1 – lige
på hjørnet af Vangede Bygade.
Der har tidligere været ejendomsmæglerbutik på adressen,
der også huser Frisør Konrad.
Det er ejendomsmæglerne
Henrik Bengtson og Jens Frydendall, der står bag den nye butik. De ejer også Home butikkerne i Gentofte og Hellerup.
Og med tre Home-butikker er
Gentofte-området dækket godt
ind og man kan fremvise et stort
udbud af boliger, rækkehuse,
villaer og ejerlejligheder.
De to mæglere kender i forvejen Vangede godt og sposorerer
allerede et drengehold i GVI.
Den endelige åbningsdato
bliver offentliggjort snarest – se
mere i annoncen på side 9.
Sportscaféen i GVI
Ejes nu kun af Ricardo Cano, da
Søren har ønsket at lave noget
andet.
Ricardo lægger ud med nogle
ændringer sådan, at der nu er

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.

Entreprenør og tømrer,
aut. kloakmester
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Kælderbutikken
For tiden er der gang i en mindre
renovering. Butikken åbner nok i
løbet af sommeren og vil blive
fyldt med alle mulige spændende
ting fra hele Danmark. Der vil både være nye, brugte og gamle
ting. Særligt vil der komme
brugsting, mindre møbler, sko og
smykker.
Det er Rasmus og Trine, der
kommer til at stå i butikken, men
de har dog ikke fastsat de endelige åbningstider endnu, da de
begge har arbejde ved siden af.
Rasmus er født og opvokset i
Vangede og hans forældre bor her
stadig.
“Vi glæder os meget til at åbner
og ser frem til at kunne invitere
alle indenfor i en ny og spændende butik,” siger Rasmus og Trine.

Jeg kan huske, når vi ved fastelavnstid havde avisindsamling,
kors hvor var vi sorte af sværte,
når vi skulle hjem. Det var sjovt,
når vi skulle finde ud af, hvad vi
skulle være til fastelavn. Fastelavnsdag gik vi i optog rundt om
blokken, hvor forretningerne
var, for de havde jo støttet op om
festen; jo, det var tider i Vangede.”
Nu kunne hun godt tænke sig
at komme hjem igen tættere på
børn og venner efter mange år
rundt i Danmark.
Hvis nogle af jer, der bor i
Vangede og omegn, hører om en
ledig lejebolig, må I gerne skrive til Ann-Dorthe på facebook
eller her hos Vangede Avis

Ann-Dorthe Bridstrup
Der sidder mange rundt om i
Danmark og drømmer om at
komme hjem til Vangede. Bl.a.
Ann-Dorthe, der for tiden bor i
Korsør. Hun fortæller: “Når jeg
tænker på hjem, så er det efter så
mange år stadig Vangede.

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Behandling og genoptræning
af muskler, led og ryg.

Totalentreprise
Renovering
Tilbygning
Tagudskiftning
Kælderrenovering
Omfangsdræn

Medlem af Byg Garanti

fast menu tirsdag med Hakkebøf og torsdag med Stegt Flæsk,
begge til kr. 80,-.
Hver dag kan man bl.a. vælge
mellem GVI Burger, Nachos og
hjemmelavet sandwich.
Husk at du altid er velkommen i
Sportscaféen, også hvis du lige
trænger til at læske ganen med en
øl, sodavand eller en kop kaffe og
der er åbent hele sommeren.
Vangede Avis ønsker Ricardo
al held med den fortsatte drift
af sportscaféen.

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

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

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

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”
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Vangede Bibliotek
Vangede Bygade 45

Program

Torsdag 13. juni
Kl. 19.30 1001 Nats Eventyr · Netværkshuset

Fredag 13. juni
Kl. 18 Ole og Bo – og ølsmagning · Vangede Bibliotek

Netværkshuset
Ericavej 149
Scenen
Vangede Bygade ved SuperBrugsen
Nymosehave
Stolpehøj 150
Vangede Kirke
Vangedevej 50

Lørdag 14. juni
Kl. 12-13.45 Peter Vesth og Kristian Rusbjerg · Scenen
Kl. 12 Mosegårdstræf 2013 · Alfabet Turèll-skulpturen
Kl. 14-15.30 The Beat Birds · Scenen

Søndag 16. juni
Kl. 14-15.30 Peter Sinding · Aulaen på Nymosehave
Kl. 15 Palle Mikkelborg · Vangede Kirke

Ole og Bo
– og ølsmagning
Ole Bredahl (Sir Henry
and his Butlers) og Bo
Langhoff (Ruberband),
står for underholdningen; gæsterne er
velkomne til at medbringe en guitar og deltage i jamsession med musikerne eller selv give et par numre.
Café Caféen står for serveringen og for dem, der har
lyst til at smage flere af caféens store udbud af øl fra
‘Hornbeer’ tilbyder de muligheden for at købe fem
forskellige glas øl (10 cl.) for kr. 50,-

Lørdag vil der være Amfiteater stemning
bag ved Charlotteklubben, hvor du kan
sidde/ligge/danse og nyde musikken.
Der sælges øl, vand og lækker mad fra
grillen, og Charlotteklubben har salg af
kaffe, te og kager.
Mosegårdstræf Det årlige træf for tidligere elever
og lærere på Mosegårdsskolen, vi mødes ved den
grønne bænk på Dan Turèlls Plads. Sæt gamle
klassekammerater stævne og mød op med en
madkurv, en sodavand eller hvad du nu har lyst til.

Peter Vesth har udgivet hits som bl.a. Veras
Vinterven, En hel flaske rom, Bare fire linier, I
en lille olivenlund, Holstebro og Hvornår mon
livet skal leves. Kristian Rusbjerg går på
musikkonservatoriet og er en af Danmarks
bedste harmonikaspillere.

The Beat Birds – fire sprudlende kvinder med flotte kostumer og et
heftigt retro-sceneshow, der spiller fed 50’er/60´er Rock’n Roll, med
nerve, kant, humor og glæde. Det er kendte pop og rocknumre, som du
kan skråle med på og danse til.
The Beat Birds er Louise Nathansen, Lene Strøyer, Annette Bork og
Sanne Unruh, der har erfaring og solid musikalsk oplæring i bands som
bl.a. Miss B Haven, Gasoline og Pistacie.
1001 Nats Eventyr Professor Jørgen Bæk Simonsen vil føre os ind i baggrunden for fortællingerne.
1001 Nat er eventyr om Aladdin, Sindbad Søfareren, men indeholder også historier af en hver
slags. Bagefter byder Netværkshuset på arabisk kaffe og kage eller et glas vin.
Gratis adgang. På grund af begrænset plads, bedes billetter afhentet i Netværkshuset eller bestilt
på tlf. 39 65 05 75 man.-tors. kl. 16-18 mail koordination@netvaerkshuset.dk

Palle Mikkelborg har igennem
årtier været en markant skikkelse
på den danske og internationale
musikscene. Ved koncerten i
Vangede Kirke kan parret Palle
Mikkelborg/Helen Davies opleves
i sammenspil med Vangede
Kirkes organist/pianist, Henrik Bo
Hansen.

Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag med sangeren og
guitaristen Peter Sinding, og syng
med på de mange, gode gamle
sange, vi alle kender.
Kaffe og kage, øl og vand kan købes
til lave priser – på gensyn.

Arrangeret af Vangedes Venner i samarbejde med Gentofte Kommune, Vangede Bycentrum,
Netværkshuset, Charlotteklubben Vangede Kirke og Idé-Huset
seNummer
www.vangede.dk
79 · maj 2014
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Vangede Bibliotek

Vangede Fritidscenter
Vangede Fritidscenter er en fritidsklub for unge fra 4. klasse.
Der er fritidsklub for dem der
går i 4.-6. klasse, juniorklub til
dem, der går i 6.-7. klasse og
ungdomsklub fra 8. klasse til du
er ca. 20 år.
Fritidsklubben er åben fra
man-fredag efter skole til kl. 17.
I juniorklubben kan du komme
tirs- og torsdag aften fra kl. 1821. Ungdomsklubben er åben fra
kl. 18-23 man-, ons- og fredag.
Grunden til vi kommer her i
VFC er, at vi hygger os med alle
de andre, og så er der også en
masse søde voksne, der hjælper,
og man får altid lyst til at blive
her, fordi der er så sjovt.
Der er computerrum, hvor du
kan spille i 45 min. Der er
hotspot, som er et rum, hvor du
kan gå ind og klatre og lege vildt
med dine venner, men man skal
passe på hinanden. I hobby- og
syværksted kan du lave kreative
ting. Der er en boldsal, hvor du
kan spille fodbold, basket,
hockey og en masse andet. I
hyggerummet er der mega hyg-

ge og du kan danse og lave teater. Du kan sætte dig ind i biografen og se en film. Der er også
musik og rollespil, så hvis du elsker at synge eller spille på et
instrument så kan du lave dit
eget band eller øve selv. Rollespil er kampe for sjov med
sværd og økser en søndag i hver
måned. Du kan selv lave dine
egne våben til rollespil. Du skal
betale for materialer i hobby- og
syværkstedet og til rollespil.
I caféen kan du gå ud og spise.
I den første uge af sommerferien kan du komme med på Kolonien for 4.-5 klasse, og hvis du
går i 6.-8. klasse kan du komme
med på Vilde vulkaner, en børneudgave at Roskilde Festival.
Hvis du er interesseret i at
komme hen og besøge VFC og
se om det er noget for dig, så
ring til vores nr. 61 68 53 65 eller 39 65 61 65, eller kom og tal
med leder Johan. Vi befinder os
på Bomporten 1 og vi glæder os
til at se dig i VFC.
God sommer
Cecilie og Maria fra 6. B

Lungefunktion
Er det tid til et rygestop?
Efter et langt livs rygning vil nogle
mennesker udvikle KOL. Kom på
vores stand på Vangede Festivallen
og få målt om det er tid til et
rygestop.

Sundhedscoaching
Har du behov for støtte til ændring af din livsstil?
Vægttab, kostvaner, bevægelse, rygestop, samtaler
om alkoholforbrug osv.
Du kan kontakte forebyggelsesmedarbejderne
på telefon: 39 98 88 20, bedst mellem kl. 10-14
eller læse mere på www.gentofte.dk, hvis
du tror sundhedscoaching er noget for dig.
E
TOFT
GEN

UNE
MM
KO

Sun
dhe
d fo
ggels
esafd
r Se
elingen
nior
på Tr
aneh
er
aven

Foreby

Program for 2014
Kan bl.a. hentes hos
Kommuneservice, Tranehaven,
Bibliotekerne og Apotekerne

Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
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holder åbent hele sommeren fra
kl. 8-22, men uden betjening i
perioden 30. juni-19. juli. Der
kan afhentes reserverede materialer i Vangede hele sommeren.
Sommer i Turèll
Dan Turèll Samlingen på Vangede Bibliotek samarbejder med
Kenn André Stilling om arrangementet “Sommer i Turèll” i
august. En poesioplæsning med
otte af de bedste danske forfattere, afholdt over fire sommeraftener.
Der vil være oplæsninger foran Alfabetskulpturen – eller i
tilfælde af dårligt vejr i Dan
Turèll Samlingen
18. august: Søren Ulrik
Thomsen og Marianne Larsen.
19. august: Lars Skinnebach og
Ursula Andkjær Olsen. 20.
august: Peter Laugesen, Pia
Juul. 21. august: Benny Andersen og Olga Ravn.
Se mere om de enkelte oplæsere på Vangedes hjemmeside
www.vangede.dk
Peter Strøm

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
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

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

Ericavej 23
2820 Gentofte

39 67 97 03
40 31 05 01
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Puk
Facebook bliver beskyldt for meget, men den er nu god til at skabe kontakt til gamle venner og bekendte, og her for nyligt dukkede
Puk op; og hvem er så Puk? Jo, her på avisen hørte vi første gang
om ham i 1999, hvor han kontaktede os fra Brisbane i Australien,
ja han ringede såmænd bare lige og ville fortælle lidt til avisen. Vi
blev dog enige om at han skulle sende os et par ord fra den anden
siden af kloden, og så fortalte Puk:
Lige en hilsen fra Brisbane februar 1999, det er sommer og 30
grader.
Jeg hedder Harly Pedersen,
men i Vangede hed jeg Puk.
Han var i Danmark i 1997 og
var da mange gange nede og nyde GVIs nye klubhus, han synes
det virkede som om det var en
rig proffesionel fodboldklub og
han fortalte om den gamle kirke
som betød meget for ham. Han
var blevet døbt og konfirmeret
og gik i skole der, for Mosegårdsskolen var endnu ikke færdig. Puks storesøster Lis og storebror Freddy blev begge gift i
den gamle Vangede Kirke. Puk
synes at den nye kirke ligner
mere en borg end en kirke og så
var det Puks far Poul Pedersen
(røde Poul) der savede og satte
glas i den nye kirke. Puks onkel,
Valdemar Christoffersen, havde

købmandsforretning, omtrent
der hvor Danni Sko ligger i dag.
Men tilbage til facebook, for
her kom vi nu i kontakt igen
med Puk, som har sendt os noget mere om opvæksten i Vangede:
Jeg blev født i Vangede i 1942.
Der var ingen skoler for Tyskerne havde ødelagt Tjørnegårdsskolen ved slutningen af krigen.
De havde brugt Tjørnegårdsskolen som hospital under krigen og da der var blevet født
utrolige mange under krigen
måtte man tage kirken i brug til
skole. Men der var kun et værelse, så da der var to første klasser
måtte den ene klasse gå i skole
om morgen og den anden om eftermiddag. Der var også et hold,
der gik nede ved præsten, hvor
vi havde søndagsskole og ungdomsklub.

På dette foto fra 1950 går elever og lærere i samlet flok fra Tjørnegårdsskole til den nye Mosegårdsskole. Foto privateje.

Miao Sushi
www.miaosushi.dk

MENU

TILBUD
289,-

24 stk. box
Rainbow menu
Kun kr.
8 stk. Rainbow roll
dækket med laks, tun, reje, hvid fisk og avocado
8 stk. Miao roll
Dybstegt paneret tigerejer med spiecysauce
og avocado dækket med laks
8 stk. City roll
laks, avocado, agurk, tangsalat og dækket med tun

Brogårdsvej 100
T 39 65 09 65
M 28 10 46 30
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Åbent
søn-tors 15-22
fre-lør 14-22

Det var store ting da Mosegårdsskolen blev færdig og der
blev fest i Vangede, tænk jer
Vangede havde fået ny skole,
husk at Vangede også blev kaldt
Sutskoenes paradis.
Så i 1950 blev Mosegårdsskolen færdig og vi kunne ikke vente. Jeg havde set skolen indefra,
for min far satte vinduer i, og
den var flot. Så jeg startede dér i
anden klasse. Men jeg kunne ikke stave, så jeg troede, at jeg var
dum. Jeg måtte ned til ekstralæsning. Det gik ikke, så jeg var
heldig at der var en skole i Ordrup, som hed Hyldegårdsskolen. Det blev noget bedre og jeg
har da også klaret det fint, har
haft min egen blikkenslagerforretning i 43 år og er sund og
rask.
I Vangede var der ikke meget
at lave for en Vangede-bisse, så
vi spillede fodbold nede i GVI,
og det var også meget fint. Jeg
var dér i næsten 14 år og fik
mange gode venner og nogle af
dem har jeg stadig kontakt med.
Når jeg var hjemme var jeg altid
nede i GVI og møde gamle
holdkammerater, bl.a. Svend
Kær og lille Jørgen og flere andre. Når vi ikke var i GVI, skulle der ske noget. Vi havde jo dalen at lege i, hvor vi byggede
huler og vi boede der om natten
og gik på æbleskud. Og så var
der en gammel fodboldbane,
nede hvor DUI havde klubhus
(hjørnet af Nybrovej og
Brogårdsvej). Men dem, der boede på Stolpehøj, mente at det
var deres område, så vi måtte
kæmpe om at spille dér. Der var
mange drenge fra Stolpehøj og
vi fik tæsk. Men en dag skulle
vi have den, så jeg gik over til
min mormor, der boede lige
over for banen på Vangedevej

Klinik

Harly ‘Puk’ Pedersen på ferietur tæt på Hobart på Tasmanien oktober 2013.
27. Hun hade en hund, og så
vandt vi kampen. Nu når vi er
ved min mormor; hun var ud af
kongelig familie, der var syv
konger helt tilbage 1940, men
det er en lang historie. Måske en
anden gang. Jeg har et våbenskjold af vores familie på væggen og en stamtræsbog, hvor det
står i. Det var min oldefar, der
fandt det. Han havde en forretning i Vangede, så folkene i
Vangede så op til ham. Jeg tror
nok jeg stadig har familie i Vangede; en fætter og en kusine,
Kaj Hemmeth og Susanne.
Det var lidt om min tidlige tid i
Vangede. For der skete meget;
vi fik jo en biograf, det var skide
godt, så skulle vi ikke til Gentofte eller Søborg, men den er jo
revet ned; og kirken hvor vi gik
på æbleskud. Ja, nu sidder jeg
her nede i Australien og har det
fint. Nu hvor jeg ikke arbejder
mere har jeg travlt med at være
Viking og følge familie tilbage
til Gorm den gamle. Vi har en
god klub med 32 medlemmer og
mange Vikinge-træf.
Hilsen fra den anden side af
jorden hvor solen skinner 300
dage om året.
Puk
I kan møde Puk på facebook og
se billeder fra Australien

Naturlig’viis

Kropsmassage
Zoneterapi
Bioresonansterapi
Giv slip på spændinger
uden lommesmerter

er til
God somm rende
æ
v
u
vores n
r
Tilbud i juni og juli 2014 normalt sommerpris
nde kliente
og komme rligvis
30
min.
massage første behandl. 250,- 225,natu
5 x Infrarød sauna behandlinger 800,- 700,-

Book online på
www.klinik-naturligviis.dk
eller 26 70 52 04
Vangede Bygade 41
2820 Gentofte
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Kino
En flænge i himlen – premiere
12. juni

Hazel og Gus mødtes og forelskede sig i en støttegruppe for
kræftramte. De deler en skarp
humor, en foragt for det konventionelle og en kærlighed, som tager dem – og os – på en uforglemmelig rejse.
Labor Day – premiere 19. juni
13-årige Henry overtaler sin deprimerede mor Adele til at hjælpe en undvegne og såret fange. I
løbet af de tre dage og trods de
usædvanlige omstændigheder,
de oplever sammen, får Adele
på forunderlig vis noget af sit
livsmod og sin glæde tilbage.
Enough Said – premiere 26. juni
Den enlige mor Eva møder til et
bryllup Albert, en sød og varm

se m
www.ge ere på
ntoftek
ino.dk
mand. Men Eva får lidt for man- sidste leje, men også han har en ve, når
ge informationer om Albert, da
hun bliver venner med Marianne,
der er Alberts eks-kone. Hun
bruger meget tid på at fortælle
skrækhistorier om sin eks-mand.
Et hus i Marokko – prem. 3. juli

Moulay Hassan har kun efterladt sig døtre og med tiden er de
blevet skilt for alle vinde. Den
yngste datter, Sofia, vender tilbage efter at have boet i New
York, hvor hun uden større held
har forsøgt sig som skuespillerinde. Faktisk er det kun blevet til
en tvivlsom rolle som terrorist i
en tv-serie, men dog immervæk
en rolle. Hun forsøger at hævde
sig blandt søstrene, der dog kun
har latter til overs for udskejelserne. Men mellem latter og tårer graver de forskellige kvinder
ned i deres eget liv og også deres
mænd inddrages. Mellem dem
hviler den gamle patriark på sit

mening at give til kende – for
den, som har øjne til at se.
Ung og Smuk – premiere 10. juli

17-årige Isabelle møder den tyske turist Victor. Helt bevidst
om sin tiltrækningskraft og besat af tanken om at miste sin
uskyld, lader hun ham blive den
første, men skuffes over oplevelsen. Tilbage i Paris opsøger
Isabelle mere erotisk erfaring,
hvilket leder hende ud i et farligt
seksuelt spil og en række valg,
som hun måske ikke forstår konsekvenserne af. En fordomsfri
skildring af et ungt kvindesind.
Andre Rieu 10 års jubilæumskoncert i Maastricht –
19. juli kl. 19.50
Det er en af verdens mest populære og uforglemmelige livekoncerter, vi sammen skal ople-

Vangede Bygade 86
2820 Gentofte
Tlf. 31 11 12 41
Vinderød Skov 3
3300 Frd.værk
Tlf. 47 72 23 23

Valsekongen igen
vil skabe magi og eventyr med
de skønne melodier og lade en
aften fuld at musik og morskab
sprudle for alle alder. Billetsalget er startet!
Monty Python live (mostly) –
20. juli kl. 19.50
Så er sommerhumøret reddet!
Gentofte Kino kan med glæde
tilbyde en fantastisk fornøjelig
forestilling fra det mægtige forum 02 i London. De levende
medlemmer af Monty Python er
samlet for at give en optræden,
som vil blive sendt til biografer
over hele verden under mottoet
One Down – Five To Go.
Billetsalget er startet!
Mange store visuelle oplevelser heriblandt operaer i de kommende måneder, så selvom
sommeren snart er hos os, er der
mange gode grunde til at bruge
et par timer i det svalende mørke mens sindets batterier bliver
genopladt og følelserne får en
tur i den filmiske centrifuge.
Glædelige fornøjelse og herligt gensyn!
Erik Hamre

El-cykel
Leje

Bæredygtig indretning
ww
w.n
ytb
rug
tsm
ukt
.dk

Keramik · Malerier · Antikviteter · Postkort
Designermøbler og meget mere
Nybrovej 87-91, 2820 Gentofte
Åbent fredag kl. 11-18
26 39 10 14

www.thomsenscykler.dk

Åbent: Hverdag 10-17.30 · Lørdag 10-14
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Ny konkurrence

Vangede Bycentrum er den lokale handelsstandsforening i Vangede. I kan se
alle medlemmerne på bagsiden af Vangede Avis. Det er disse butikker, der står bag rigtig mange af de
sjove aktiviteter i Vangede, det gør vi fordi vi gerne vil skabe et
aktivt byliv og så dermed gøre det sjover at bo i Vangede.
Vi har tre spørgsmål, som vi ønsker I besvare så oprigtigt som
muligt – Der er flere muligheder for at svare:
... på et stykke papir, der afleveres i
Vangede Avis’ postkasse i Super Brugsen
... via mail på avisen@vangede.dk
... via svarskemaet på www.vangede.dk
Vi skal have dit svar inden den 16. juni – husk at sætte navn og
adresse på, så trækker vi lod om et indkøb i en af vores medlemsbutikker for kr. 500,- samt 2 x 2 fribilletter til Gentofte Kino.
Svarerne kan være om alle butikker i Vangede – også dem, der
ikke er medlem af Vangede Bycentrum.
1. Nævn navnet på de tre lokale butikker, du oftest besøger
2. Nævn navnet på din lokale favoritbutik og skriv kortfattet,
hvorfor den er din favorit.
3. Er der lokale butikker, du vælger fra og i så fald hvorfor?
Konferencierer klar til Tirsdagspigtråd på Bakken

Tirsdagspigtråd på Bakken
Igen i år bliver der spillet live musik af pigtrådsorkestre alle tirsdage i august på Dyrehavsbakkens Friluftsscene. Koncerterne
starter kl. 18.30 og slutter lidt i kl. 20.
De to konferencierer fra de tidligere år,
Jørgen de Mylius og Holger Hagelberg, deles om opgaven.
Programmet er som følger:
Tirsdag den 5/8: The Dreamers og The Cliffters m. Johnny Reimar
Tirsdag den 12/8: The Spacemakers og Red Squares
Tirsdag den 19/8: Billy Bobbers og Sir Henry and his Butlers
Tirsdag den 26/8: The Night Riders og The Rocking Ghosts
Der er noget om snakken der er sjovest på Bakken
Og konkurrencen i sidste nummer af Vangede Avis gav fire turbånd
til vinderne og det blev såmænd:
Theodor Rønnow, Laila Middelboe, Malene Warner og L. Uhrenfeldt. De kan så tage en tur på Bakken og frit prøve de kørende forlystelser hele dagen. Skulle I ønske at have flere med på turen kan
der med fordel købes ekstra turbånd hjemmefra på Bakkens hjemmeside (spar kr. 50,-) – Vangede Avis takker Dyrehavsbakken,
fordi de ville være med på denne lille spøg.

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,-

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

Skolearrangement

Når man som pensioneret lærer
færdes rundt omkring, er det ikke så sjældent, at man møder en
gammel elev fra Mosegårdsskolen, og det er altid hyggeligt at få
en sludder om gamle dage.
Ind imellem kan det knibe
med at kende den gamle elev –
og det giver jo stof til eftertanke, når det så går op for én, at
eleven er pensionist og er rundet
de 70 år.
Sådan en oplevelse havde jeg
lørdag d. 22. marts i caféen i
Vangede, da der var møde om
skolerne i Vangede.
Tre af drengene fra min første
førsteklasse – 1.d 1950 – var mødt
op. Mogens, Niels og Søren.
Poul Kragelund fortalte om sine oplevelser fra skoletiden, og

det var meget morsomt for mig,
at høre om skolen og nogle af
mine kolleger, set fra elevside.
Det var en meget fornøjelig eftermiddag, som jeg sent vil
glemme. Det undrede mig lidt,
at de fleste, der var til stede,
havde gået på Mosegård i 50’erne, altså i skolens første tid, jeg
savnede nogle af de yngre.
Jeg har oplevet det specielle at
være den yngste lærer, da skolen startede i 1950; jeg var den
ældste, og den eneste, der var
tilbage af de gamle, da skolen
lukkede i 1988.
Jeg glæder mig til igen at træffe nogle af “de gamle” lørdag d.
14. juni. (læs om Mosegårdstræf på side 3, red.)
Ulla Fog Christensen.

Poul Kragelund fortalte mange sjove anekdoter fra sin skoletid, og
han blev ind imellem suppleret af tilhørerne. Der var bl.a. én, der på
et tidspunkt sagde: “Nu ved jeg ikke om man kan sige det når der er
en lærer til stede, men ...”
red.
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En snak om det gamle Vangede med
Gunnar har boet i Vangede siden
han blev født. Hans mormor
havde et gammelt bondehus,
som lå tæt sammen med andre
tilsvarende huse – den husrække
blev kaldt “sladrerækken”.
Sladrerækken lå der, hvor ejendommen med bl.a. farvehandleren og møntvaskeriet nu er
(Gunnars hus lå præcis hvor vaskeriet er). Huset havde tre små
lejligheder, som alle var beboet
af familien: Mormor, morbror
og Gunnars forældre.
Morfaderen, som Gunnar aldrig har kendt, var smed, og lavede bl.a. de gaslygter, som
dengang stod på gaden. Disse
lygter blev tændt og slukket manuelt – der gik simpelthen en
mand rundt morgen og aften og
sørgede for dette. En anden
mand gik rundt i løbet af dagen
og pudsede glassene i lygterne.
Gunnar husker en speciel oplevelse med disse lygter: De var
lavet af støbejern, og er ganske
specielt smukke med rimfrost

Gunnar Røpke

på. Det kunne “den lille Gunnar” ikke stå for, så han måtte
slikke på den, der stod udenfor
gadedøren – selvfølgelig med
det resultat, at hans tunge frøs
fast. Heldigvis kom moderen til
med varmt vand, og fik ham befriet uden det gik galt.
Børnehave
Det er barske erindringer fra
børnehaven Asylet på Stolpegårdsvej (det ligger der såmænd
endnu). Asylet blev drevet af
“moster” og “tante Henny”, som
Gunnar kun husker for deres
hårde opdragelsesmetoder. Hvis
man kom til at tisse i bukserne,
blev man stillet til skue på en
skammel midt i lokalet – til spot
og spe! Gunnar husker, at det
overgik hans storebror, og hvor
slemt det var for broderen, men
også for Gunnar, som led med
ham! Inden børnene blev sendt
hjem, blev de vasket med træuld
ved en lang stål vask – og det
sved i kinderne, som jo blev helt
kradset op.

Det var ikke altid fryd og gammen at gå i Asylet. Hårdhændet behandling og ydmygelser var en del af dagligdagen. Men børnene
var i hvert fald rene. Foto privateje.

Boligforbedringer

med forsikringsselskab

www.brdr-torp.dk

Glarmesterfirmaet

39 65 17 20
40 16 60 18
20 27 36 39

Brdr. Torp ApS
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Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

Efter et par år i menighedshuset flyttede Gunnar til Tjørnegårdsskolen. Ved slutningen af
anden verdenskrig, blev denne
skole benyttet til indkvartering
af tyske kvinder og børn, og eleverne blev midlertidigt flyttet til
Bakkegårdsskolen. Da krigen
sluttede og børnene skulle tilbage til skolen, blev der først desinficeret og sprøjtet overalt mod
utøj. Blandt tyskernes efterladenskaber var, udover hagekors,
hjemmelavet legetøj, som var
fremstillet til børnene. Da Gunnar havde gået på Tjørnegårdsskolen i nogle år, fik skolen ny
inspektør, Ernst Julius Thomsen – respekteret vidt omkring,
og en yderst social mand. Han
kæmpede for at “Vangedebørnene” skulle gå længst mulig i

Vi har for år tilbage haft stor
fornøjelse af nogle personlige
beretninger, som Birgitte Halved på Dagcentret på Tværbommen har skrevet efter at havde interviewet deres bruger. På et
besøg på Dagcentret her for nylig spurgte jeg, om der var flere
guldkorn, og her fandt vi en dejlig artikel om Gunnar Røpke. Jeg
har været en tur forbi Gunnar, som nu bor på Nymosehave. Her
blev jeg budt på kaffe, og Gunnar og jeg fik en hyggelig snak på
terrassen. Gunnar fortalte, at han er meget glad for at bo på Nymosehave med fred omkring sig og nyder nogle ture ned til Vangede Bygade, hvor han også nyder at få sig en kop kaffe i Café
Caféen. Gunnar synes, det var helt fint at genbruge hans beretning i Vangede Avis, så flere kunne få glæde af den.
Artiklen som Birgitte Halved skrev i 2001 blev bragt over to
udgivelser i Dagcentrets blad, men vi har samlet dem til en artikel og har tilladt os at tilrette der, hvor der er sket ændringer i butiksnavne o.l. siden 2001.
red.

Glad musik til festen

Al glarmesterarbejde udføres

HUSK håndværkerfradrag Forsikringsskader afregnes

b i l l e d in d ra m n in g
d r i v h u s g la s
solfilm
brusenicher
s i k k e rh e d s g la s
energiglas
f a c a d e g la s
spejle

I skole
Da Gunnar begyndte i skolen,
gik han de første år i menighedshuset i Vangede. Pædagogikken
her slægtede Asylets på. Læreren hed Sadolin, og han var udover skolelærer også kgl. violinist, og han slog børnene med
violinbuen, når de ikke makkede ret.
Menighedshuset til den tidligere kirke lå, hvor det nuværende bibliotek er; der gik børnene
i de første klasser. De lidt større
børn gik i skole på Tjørnegårdsskolen. Det var bl.a. på grund af
Vangedes skolebørn, at viadukten under Lyngbyvejen blev opført. Inden den blev bygget,
skulle børnene krydse Lyngbyvejen. Gunnar husker ikke mindre end tre skoleelever, som er
blevet trafikdræbt på vej til skole. Endnu senere blev så Mosegårdsskolen bygget, så skolebørnene blev i Vangede.

Af Birgitte Halved

Irsk,
dansk,
country
og folk
samt
60’er-hits
Eric Steffensen
Kjeld Hansen
http://twoandahalf.dk · 22 22 77 22 · gladmusik@twoandahalf.dk
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skole, og støttede dem hele vejen igennem. Gunnar husker en
chokerende oplevelse fra tiden
på Tjørnegårdsskolen: Ildebrand på Nordisk Insulin. Ilden
brød ud, mens børnene var i
skole, og de blev naturligt nok
temmelig bange. Grundet en
kraftig røgudvikling, blev de
holdt inden døre, og kom også
senere fra skole den dag.
Efter skole
Efter skole gik børnene i fritidshjem på Nørrebakken, som blev
ledet af Hedvig Smoll, der også
havde startet stedet. Til jul arvede fritidshjemmet inspektør
Thomsens private juletræ. Når
træet havde stået i hans hjem et
par dage, blev pynten taget af,
og det blev båret rundt om Gentofte sø til Nørrebakken, hvor
det blev pyntet på ny. I fritidshjemmet havde børnene en lille
nyttehave, som de fik hjælp til at
dyrke. De dyrkede bl.a. græskar,
som de udhulede og satte lys i.
Da Gunnar blev ældre fik han
en budplads efter skole. Han
kørte med isblokke for mejeriet,
som lå i gavlen af huset ved siden af Fakta (i dag er forretningsfacaden blændet, og forretningen er en lejlighed). Gunnar kørte på en “Long John”, og
havde isblokkene i zinkbeholdere på ladet. Isen var jo til de
daværende køleskabe, og kunne
holde i temmelig lang tid. Når
blokkene blev delt i flere mindre, blev der små stykker is tilovers, og det var datidens ispinde.
Lossepladsen var en yndet,
men farlig legeplads for de lidt
ældre drenge. De kørte bl.a. i en
tipvogn nedad en stejl skråning.
Gunnar husker med gru, da
Benny fra Snogegårdsvej kom

alvorligt til skade. Han fik benene ind under vognen og har
siden været halt.
En anden erindring om lossepladsen er mere munter: Ved en
fejl læssede en bil affald fra Nationalbanken af på lossepladsen
– der var tusindvis af halve pengesedler. Så fik både store og
små i Vangede travlt med at lede
efter de pengesedler, som passede sammen – men det var der
vist ingen, der gjorde!
Far
Gunnars far var ansat som parkbetjent ved Gentofte Sø, hvor
han holdt opsyn og passede de
grønne områder. Han satte også
faskiner ned langs søbredden.
De havde den funktion at holde
jorden på plads og bevare kanterne langs søen. Gunnars far
var også en meget dygtig fodboldspiller, og var med til at
starte GVI, som dengang var beliggende på området bag ved det
nuværende værtshus, Diligencen. Området stødte op til Vintappergårdens marker.
Her fiskede faderen også – det
var gedder han fangede, og moderen lavede de mest fremragende fiskefrikadeller af fangsten. Det var godt både for husholdningspungen og ungernes
maver!
Vangede dengang
I det hele taget var der mange
marker i og omkring Vangede på
det tidspunkt. Gadenavnene i
området bærer også de gamle
gårdes navne:
Snogegårdsvej, Brogårdsvej,
Mosegårdsvej, Stolpegårdsvej,
Bakkegårdsvej, Fuglegårdsvej
m.m.
Om den gamle kirke fortæller
Gunnar, at den lå på en bakke.

Den gamle Vangede Kirke lå, hvor biblioteket ligger i dag. Ved siden af lå menighedshuset, der også var skolestue for de mindste
klasser. Foto privateje.

Trappen til kirken var så stejl, at
det ikke var muligt at bære en
kiste op ad den. Derfor blev
Vangedenitterne begravet i
Gentofte Kirke, indtil Vangede
fik den nye kirke.
På grunden, hvor den nye kirke blev opført, var der tidligere
kolonihaver, og Vangedevej var
på strækningen fra Nybrovej
(hvor Bygade løb ud) til plænen
foran Nymosen, marker. Op til
disse marker stødte en skrænt
(er synlig i dag fordi den netop
er ryddet for træer), som formentlig er en gammel bronzealderhøj. Denne høj var en yndet legeplads for Vangedes unger. Vi er tæt ved Skolebakken,
og det får Gunnar til at huske, at
der her boede en helt enestående læge, Villum Jensen (søn af
Johs. V. Jensen). Når nogle af
“fattigrøvene” kom i konsultationen med hullet og lappet tøj,
havde han altid tøj liggende,
som de fik på i stedet.
Gadebilledet var i det hele taget et ganske andet, end det vi

ser i dag: Erdmanns materialist
lå, der hvor Matas ligger i dag
og ved siden af (den nuværende
frisør TinnaMia) var en lille
biks, som solgte smør fra dritler,
sukker og kaffe (og ikke andre
varer). Her husker Gunnar, at
han afleverede rationeringsmærker, når han handlede for
sin mor under krigen. Der hvor
Villabyernes Grill er, var der
dengang en slagter med kød- og
viktualieafdeling; ved siden af
grønthandler og Schous sæbehus. Bager Dennig lå, hvor der
nu er Mezzaluna. Cykelhandleren var der også i “gamle dage”,
han hed Kjeldsen, og ved siden
af ham lå rulleforretningen. I
det hvide hus, hvor der nu er
Vangede Blomster og Vangede
VVS, var Frøkjær Herreekvipering. Her var Sten og Jørgen i
lære – de overtog siden forretningen, som blev til Vangede
Herremagasin og flyttede ned
ved siden af Netto. Nu er den
også lukket og overtaget af Netto, som har udvidet.

Ryg- og nakkespecialisterne

Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
www.kiropraktik.net

Anette Grevad
Ferie
tors. 10 - ons 23. juli
man. 4. fre. 8. august

Vangede Bygade 41
39 65 83 13
30 23 88 13
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Det er sjovt at bo i Vangede

Det gamle sprøjtehus. Til venstre i billedet ses en lille bid af
Charlotteklubben. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

På den modsatte side af gaden
var der posthus i det lave gule
hus, som nu rummer Charlotteklubben. Ved siden af lå det
gamle pumpehus med en brandsprøjte, som blev trukket og betjent manuelt.
I ejendommen overfor Fakta lå
Apoteket – fru Fabers håndkøbsudsalg, og hvor Brugsen nu
er, var der små beboelseshuse.
Vangede havde også en kro.
Den lå på Mosegårdsvej, overfor Nymosen, og på hjørnet af
Mosegårdsvej og Bygaden lå
Poulsens Tømmerhandel – et
stort foretagende, som bl.a.
fremstillede alle de bænke, som
dengang var opstillet i kommunen.
Ungdoms- og voksentid
Gunnars far døde tidligt. Gunnar var kun 13 år, og moderen
blev alene med “tre halvstore
knægte”. Moderen forsørgede
familien ved at gå ud og vaske,
og ved at servere ved selskaber

om aftenen. Økonomien var selv
sagt meget anstrengt, men moderen var dygtig til at vende
hver eneste 5-øre. Det lærte hun
også drengene. Gunnar, som
blev uddannet mekaniker, havde
i 1963 (25 år gammel) sparet
25.000 kr. op, de skulle bruges
til at starte et autoværksted.
Imidlertid havde Gunnar mødt
sin kone, og de ville jo gerne
giftes og bo i Vangede. Det var
bare umuligt at finde en lejlighed her – selv for en indfødt
Vangedenit. Så pengene blev i
stedet brugt til udbetaling på et
hus. Huset kostede 165.000 kr.
Det var mange penge, og for at
kunne sidde i huset, lejede de de
fleste af rummene ud. Huset har
familien boet i siden. Det ligger
på Herredsvej og grunden støder op til Vangedehuse, så Gunnar fulgte byggeriet heraf på tæt
hold i 1964-65. Det var spændende at se en så avanceret bebyggelse tage form.

Der sker meget på caféen og vi har slet ikke plads til at fortælle det
hele her, så følg endelig med på hjemmesiden vangedesvenner.dk
og på caféens facebook-side.
Biblioteksgruppen mødes hver anden mandag i lige uger kl. 14-15.
Her får vi os en snak med Vangede Biblioteks afdelingsleder Peter
Strøm om, hvad der skal ske på biblioteket og kommer med vores
idéer. Er det noget for dig så mød op og vær med.
Fredagsmøde Hver fredag kl. 14-15:30 føre Vangedevennen Jesper
Dalhoff an på biblioteket med snak om udvalgte forfattere.
Fællesspisning Vangedes Venner mødes til fællesspisning i caféen
ca. en gang om måneden, og næste gang er fredag den 6. juni med
Grill menu
Bøf af okse, Kyllingstykke, Pølse, Kartoffelsalat, hvidløgsflute
og grøn salat - Pris 80 kr.
Kim og Peter står ved grillen fra kl. 18.30
Man skal være medlem af Vangedes Venner – medlemskab er gratis
– og tilmeldt ca. en uge før.
Bindende tilmelding pr. mail på vvspisning@gmail.com eller ved
tilmeldelse i caféen, senest tirsdag den 3. juni – tilmeldt dig hurtig,
der er begrænset pladser.
Så skal der ryddes op

Det er også sjover når der er rent og ryddeligt, derfor Vangede Venners skraldegruppe Team Trash, Vangede en overhaling tirsdag den
3. juni kl. 17 – Vi mødes foran Café Caféen og efter vel udført dåd byder Vangede Venners affaldssponsor Benzin på en forfriskning i Café
Caféen.
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Vangede Venners sponsorer

støtter Vangedes Venner

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

Je
gs
tøt
ter

Vangede
Køreskole
GV
I

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

Vangede/ Dyssegård
39 40 80 90
vangede@danbolig.dk
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Pladevenner-aften
i Café Caféen
kl. 19 til ca. 21:30
Det skal være sjovere i Vangede,
derfor invitere vi til nogle hyggelige aftner, hvor vi skal høre
det musik som du selv har taget
med.

Vangede Venners egne dj Klaus
Hansen og Bent Arper styrer
begivenhederne.

26. juni bliver temaet:
Dansk Top
29. august bliver temaet:
Grand Prix
Også uden vinyl
Hvis du er kommet til at smide
dine gamle vinylplader ud er du
velkommen til at tage en CD
med, men husk at det skal være
ud fra ovenstående temaer og
endelig har du mulighed for at
sende os dit musik ønske, så
prøver vi, om vi kan skaffe nummeret. Send det pr. mail til
vvpladevenner@gmail.com
Du er naturligvis også velkommen til at komme og nyde
musikken og hyggen uden at have plader med, og skulle du have
temaforslag til de kommende
arrangementer, er du velkommen til at sende dem pr. mail.
Der kan købes øl, vand, kaffe
osv. i Café Caféen.

OBS!
Medlemsskab af Vangedes
Venner er gratis

Kunst i Café Caféen

Café Caféens kunstgalleri bliver godt besøgt
Tekst: Poul Reinhard / Foto: Vangede Avis
Da Vangedes Venner åbnede
Café Caféen, blev der også
plads til et lille galleri, hvor der
kan vises spændende samtidskunst.
Det er Eva Fabian og Birgit
Agner der står for galleriet.
Hver måned udvælges der en
ny kunstner, åbningsdagen Galleri Café Caféens to ildmarkeres med en reception og sjæle, til venstre Birgit Agner
værkerne udstilles i ca. 30 da- og til højre Eva Fabian.
ge. Succesen har været stor fra
starten. Indtil nu har seks billedkunstnere gæstet caféen og
kommende
måneders
der er allerede planlagt 12 nye De
udstillinger i det kommende år. udstiller.
Der stilles kun få formelle Juni udstiller Sara Legind
krav til kunstnerne, de må ger- Hansen,
ne komme fra Vangede – men fernisering d. 2. juni kl. 17-18
Juli udstiller Annette Vogel, feralle er i princippet velkommen
nisering d. 1. juli kl. 17-18
til at udstille værker. Eva Fabi- August udstiller Marianne Neran mener, at café og galleri er ving,
en god kombination. Caféens fernisering d. 1. august kl. 17-18
gæster er glade for de skiften- September udstiller Erik
de udstillinger, de smukke lo- Flygenring Christensen,
kaler får tilført ekstra atmo- fernisering d. 1. september kl.
sfære og det giver øget aktivi- 17-18
tet i caféen.
Du er velkommen til ferniserinI juni kan man se værker ud- gen, hvor der er mulighed for at
ført af Sara Legind Hansen, møde kunstneren.
der holder fernisering d. 2. juni Se mere om de enkelte udstillinger på Vangedes hjemmeside
kl. 17-18.

Åbningstider
mandag-onsdag
11 - 01
torsdag-fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
10 - 20

Tlf.: 39 68 01 78

Gentofte
TotalByg
– DIN forlængede arm!

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

www.vangede.dk

6. september 2014
Vangede Festival og Foreningernes dag
Foreninger inviteres til at komme med til Foreningernes dag i
Gentofte Kommune. Du kan allerede nu tilmelde dig eller din forening til årets store festival, hvor alle foreninger er velkomne til at
have en bod. Her kan I vise, hvad der sker i jeres forening eller
hvad I står for – se mere på Vangedes hjemmeside eller kontakt os
pr. mail på vangede.festival@gmail.com – så får I vores invitation.
Se meget mere på www.vangedesvenner.dk

Tilbudsgivning er gratis
Vi tager ikke startgebyr
Ganske enkelt
kr. 250,- + moms pr. time
eller fastpris efter tilbud
Snogegårdsvej 99
2820 Gentofte
Tlf. 22 26 22 24

www.gentofte-totalbyg.dk
info@gentofte-totalbyg.dk
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Information fra Charlotteklubben
Charlotteklubben er gået i sommer-indstilling. Vi har netop afsluttet et forhåbentligt godt loppemarked (Børnehjælpsdag) i
samarbejde med DUI samt vores forårstur (skovtur), som I år
var lidt anderledes, idet vi mødtes på Klampenborg Station og
kørte i syv hestevogne (skovvogn med plads til 12) rundt i
Dyrehaven med afsluttende frokost i Valentino på Bakken.
Der er nu valgt 22 nye film for
vore forestillinger i Gentofte
Kino (sept.-nov. og jan.-mar).
Biografkort og det nye program kommer sidst i august –
NB! Fra september begynder
forestillingen i Gentofte Kino
om onsdagen kl. 12:00
Der er ligeledes ændret på tiden ved arrangementerne, som
holdes i Vangede Kirke – disse
arrangementer begynder fremover kl. 11:45
Vi glæder os til at komme i
gang med både gymnastik og
Tai Chi til september. Fra september ledes begge dele af Mette Køjlund, (vores ansatte i
Charlotteklubben), da gymna-

stikinstruktøren gennem mere
end 12 år har valgt at stoppe.

Niels Andersen
10 års jubilæum

Nært forestående glæder Charlotteklubben sig over, at klubbens administrator, Niels Andersen I 2004 – i en alder af 60
år – lod sig ansætte som administrator i Charlotteklubben i stedet for at gå på efterløn. 4. juni
har han 10 års jubilæum. I den
anledning er der åbent hus i
“den lille stråtækte” (Vangede
Bygade 55) fra 13 til 16.

NY

HE

Apoteket
informerer om
smertefulde hælrevner og hård hud
Sunde og velplejede fødder er
vigtigt for dit velbefindende.
Fødderne udsættes for mange belastninger hver dag, ofte pakket
ind i strømper, sko og støvler – og
har derfor brug for særlig omsorg.
Hård hud og hælrevner er noget næsten alle kender til. Overbelastning af huden på hælen er
den væsentligste årsag til dannelsen af hård hud. Den hårde
hud øger risikoen for revner i
hælen, hvilket kan være meget
smertefuldt.
Hudens naturlige reaktion på
en overbelastning er, at den begynder at fortykke sig, og derved danne mere hård hud. Oftest ses det på hælen, men også
på siden af storetåen og under
forfoden er typisk.
Selvom du filer fødderne og
smører dem ind, kan der stadig
være hvide kanter omkring bagsiden af hælene. Det er de første
tegn på hælrevner, og hvis de ikke behandles, kan de sprække
og danne blødende revner, som
gør det næsten umuligt at støtte
på hælene.

D

Du kan på apoteket købe produkter som er fremstillet for at
lindre, forebygge og behandle
hård og tør hud. Bl.a. en strikket
strømpe til hælen, samt en
strømpe til hele foden. Begge
med en elastisk gel på indersiden som øger den plejende effekt af cremer. Når huden bliver
blødere kan den bedre selv optage de nærende ingredienser
fra cremer.
Husk at tørre fødderne grundigt efter badet. Påsmør en god
fod creme og tag Gel-strømperne på. Effekten af Gel-strømperne er hurtig. Huden bliver
blød og mere smidig. Resultatet
er smukke, bløde og velplejede
fødder.
Bare spørg på apoteket
Vangede Apotekudsalg
Helle Thomasen
Gentofte Apotek har udover i Vangede Bygade, nu også apoteksudsalg i kiosken på Munketorvet.
Der kan indleveres recepter og afhentes medicin, lægen kan også
bestille til udlevering begge steder. 39 68 03 11.

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

man-tors

fre-søn

børn u. 12 år

168,- 198,- ½ pris

Take
away
-10%

Et to-etagers transportbånd – med de varme delikatesse
øverst og sund og lækker sushi nederst – snor sig
gennem restauranten forbi alle bordene.
Det varierer hele tiden, hvad der er på båndet, men der er
mange flere retter på båndet, end der er i vores menukort.

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96
Telefon 39 65 89 88
www.phoenixrunningsushi.dk
Running Sushi Alle dage fra kl. 17.00-21.30
Bestil mad fra menukort Alle dage fra kl. 14.00-22.00
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Nye film og god benplads
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.
… 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
Recepter, der er lagt på internettet af lægen, skal altid
forudbestilles. Dette kan eventuelt gøres telefonisk.

hentetider:

Spis alt hvad du kan

Film kan ses i din lokale biograf

Receptmedicin

Running Sushi

Man.-Fre. recepter bestilt før kl. 11.30
kan afhentes samme dag efter
recepter bestilt før kl. 15.30
kan afhentes næste dag efter
Fredag
recepter bestilt før kl. 15.30
kan afhentes lørdag efter
Lørdag
recepter bestilt før kl. 11.00
kan afhentes mandag efter

kl. 16.00
kl. 12.00
kl. 11.30
kl. 12.00

Vangede Apoteksudsalg · 39 65 46 00 · vangede@apoteket.dk
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Aktiviteter for hele familien
DUI-LEG og VIRKE er en
landsdækkende børne- og familieorganisation, hvor familien
kan have det sjovt sammen eller
hver for sig i glade, hyggelige og
kreative omgivelser.
Vi har faste
ugentlige aktiviteter, weekendture, lejre og
arrangementer,
som I kan deltage i.

Foreningen drives udelukkende af frivillige medarbejdere,
der lægger mange kræfter i at
skabe gode og trygge rammer
for vores aktiviteter.
Børne- og familiegruppe
for børn i alle aldre med familie.
Kom og vær med – vi mødes
hver mandag kl. 18.30-20.30 og
laver mange spændende aktiviteter. Det kan være fremstilling
af bolcher, smykker, nøgleringe
eller noget helt andet. Det kan
også være, at vi vælger at spille

brætspil, rundbold eller andre
sjove ting.
Deltagerne er selv med til at
bestemme, hvilke aktiviteter vi
skal lave. Og alle er meget velkomne uanset alder – de helt
små skal dog være i følge med
voksne.
Kom ned og besøg os i hytten
på Horsevej 6, 2820 Gentofte og
se hvad vi kan tilbyde.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Leif på tlf. 61 68 48 75 eller
leif.erritsoe.nielsen@mail.dk

Snedkermester
Tom Christiansen

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

www.snedkermesteren.dk

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Frisør Koca

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76
Man.-fre. 9.00-17.00
Lør. lukket
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Butikkernes åbningstider – maj 2014
Abelone
Tlf. 27 50 88 88
mandag, tirsdag, torsdag 11.00-17.30
onsdag
lukket
fredag
11.00-18.00
lørdag
10.00-16.00
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
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

Tlf. 45 12 13 90

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

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

Ny Zi Yang Restaurant
Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag
14.00-23.00
Ta’ selvbord
17.00-22.00
Phoenix Running Sushi
Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag
14.00-22.00
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

Freilev
Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag
12.00-17.30
tirsdag-fredag
10.00-17.30
lørdag
10.00-13.00

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

Frisør Totten
Tine Gram
Anette Grevad
mandag-torsdag
fredag

Thomsens Cykler
mandag-fredag
lørdag

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

Gentofte TotalByg
Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag
Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag
IKEA
Alle dage

Tlf. 39 65 71 35
Tlf. 39 65 83 13
9.00-17.30
9.00-13.30
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
10.00-20.00

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

Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søn- og helligdage

Tlf. 39 90 25 25
11.00-22.00
12.00-22.00
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Tyden, fragtsikkerhedseksperten 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
selvbetjening alle dage

Tlf. 39 98 57 60
11.00-18.00
11.00-16.00
10.00-14.00
08.00-22.00

Vangede Blomster
mandag
tirsdag-fredag
lørdag
søndag i december

Tlf. 23 44 17 90
lukket
10.00-17.30
10.00-15.00
10.00-14.00

Vangede Byg og Kloak

Tlf. 22 44 72 66

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

frisør

KONRAD

Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk
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

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

VANGEDE BLOMSTER
VANGEDE BYGADE 56 TV
2820 GENTOFTE
TLF. 23 44 17 90
WWW.VANGEDEBLOMSTER.DK

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

