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Kærlighed
... men størst af alt er kærligheden.
Når man prøver videnskabligt (og det betyder i denne
sammenhæng en Googlesøgning) at finde ud af, hvad
kærlighed er, bliver man
slemt skuffet. For den mest
udbredte måde at forklare
kærlighed på er ved at fortælle om det modsatte eller fortælle om alle de negative
ting, det medfører. Men hvad
er kærlighed? Det er beskrevet i mange sange og digte,
og det er jo den mest fantastiske følelse i verden; at elske
et andet menneske, og den
usigelige glæde når følelsen
bliver gengældt. Selv om ingen mennesker er perfekte, så
ved man, at når blot vi er
sammen, er vores liv perfekt.
Kærlighed er et behov så
stærkt som tørst, som sult.
Mennesker lever for kærlighed og synger om kærlighed.
For uden kærligheden ville
mennesket ganske enkelt ikke kunne overleve. Med kærlighed lever vi længere, og
kærlighed lindrer smerte. Så
hvis blot vi passer godt på vores kærlighed, kan der da ikke være noget negativt ved
denne fantastiske rus.
Til alle tider og i mange kulturer er det kutyme at par, der
har forelsket sig, har et ritual
for at bekendtgøre over for
omverdenen, at nu hører disse to mennesker sammen. Ritualet efterfølges gerne af en
fest, som netop skal markere
at det er en glædelig begivenhed.
Og det er netop det der er
sket her på redaktionen, hvor
vores kærlighed blev bekendtgjort ved en vielse på
Gentofte Rådhus og efterfølgende fest i Café Caféen.
Ja, kærligheden er smuk, så
plej den – elsk dig selv, og
elsk din elskede.
I håbet om et langt og
kærlighedsfyldt liv til alle
Allan og Susanne

Vi hører sammen

Vangede
Festival
6. sept.
Jubilæumspris
12. sept.

NATurèll
26. sept.
Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangede Festival
Mælkedrenge og vennerne
Dan og Martin
Barndom og ungdom ... 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 vinterens avis er den 25. oktober 2014
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør
Dans i Vangede

1. september starter “WiethDans” dansesæsonen, og som et
nyt punkt på undervisningsplanen er der hold udelukkende i
“Disco” som er et fint supplement
til
Showdance-hiphop-holdene.
Danselærerne Jette og Torben
Wieth samt datteren Catharina
har været på videreuddannelse.
Så når WiethDans slår dørene
op for den kommende sæson 1.
september er det med ny inspiration, der skal komme vore elever til gavn og glæde.
De yngste børn er ca. 3 år når
de starter til dans. Foruden de
traditionelle børnedanse, som
mange forældre og bedsteforældre kender til, bliver der undervist i små lette danse til moderne melodier, som børnene kender fra bl.a. TV og MGP. Når
børnene bliver lidt ældre, kommer der flere danse til, som også
de voksne danser. Det er både
de latin-amerikanske danse og
standarddansene.
Til voksne tilbydes undervisning på alle niveauer fra begyndere til meget rutinerede dansere.

Et stort hit blandt børnene og
de unge er hiphop, showdanceholdene. Her er det Catharina
Wieth, der står for undervisningen sammen med Jette og en
dygtig hjælper. Her er der gang i
den til tidens moderne musik.
En supergod motion, der giver
masser af sved på panden.
Nyt i år er hold med hovedvægten på Disco, hvor eleverne
får grundlaget for eventuelt at
kunne deltage i store turneringer. Her er det Sofie Nalepa, der
underviser.

Danseskolens program kan ses
og downloades fra hjemmesiden www.wiethdans.dk
Tandplejer stopper
På grund af min datters helbred
er jeg desværre nødt til at stoppe
mit virke som tandplejer fra d. 1.
september 2014 hos “Tandlægerne i Vangede”. Jeg vil derfor
gerne takke alle mine patienter
for 17 gode år i Vangede, og jeg
vil komme til at savne rigtig
mange af jer. Håber I vil tage
godt imod min afløser.
Venlig hilsen tandplejer
Sine Wedel Jensen
Konkurrence
I sidste nr. af Vangede Avis havde vi en konkurrence, hvor man
skulle svarer på nogle spørgsmål
om butikkerne i Vangede Bygade. Vinderen blev Birgit Warner,
som får et gavekort tilsendt.
Vangede Avis ønsker tillykke.
Rettelse
Sætternissen havde været på spil
i sidste nr. af Vangede Avis. I annoncen fra Totten var et forkert
mobiltlf. nr. – det rigtige nr. er
30 23 83 13. Vi beklager fejlen.
Strygende start for home i
Vangede
Den nye home-forretning på
hjørnet af Mosegårdsvej og
Vangede Bygade åbner nu ‘officielt’ med reception.
Lokalerne er efter en større renovering først blevet helt klar
for nylig, men boligsælgere og
-købere i Vangede har allerede
givet de fire home-medarbejdere i den nye forretning en varm
velkomst i sommervarmen.
“Vi har haft fuld knald på med
vurderinger og fremvisninger i
flere uger, selv om de sidste detaljer omkring indretningen har
trukket ud,” siger indehaver
Henrik Bengtson.
Den gode start – og at lokalerne nu er helt færdige – fejres
derfor med en reception for både kunder og forretningsforbindelser.
Receptionen holdes på Mosegårdsvej 1, Vangede fredag
d. 5. september kl. 15-18

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.
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Vangede
Festival
6. september kl. 11-16

I boderne kan du både
få en masse informationer samt købe mange
spændende ting

Seje kørertøjer
Politihjemmeværnet
Gamle Brandbiler
Modeltruck
Birchs Busser
Vangedes Venner
og Vangede Avis vil
også være til stede i
gaden.

Kom og prøv
Strikke og hækle
GV-Håndbold
Gentofte Petanque
Butikker
med spændende
tilbud

Det er for børn
Hoppeborg
Gadetog
Børnekarrusel
Børn laver kunst
i Caféen
og meget mere

Politisk Speeddating
kom i direkte dialog
med både
lokalpolitikker og
folketingskandidater.

Oplev også
Mad og drikke
Ide-Huset
SuperBrugsens grill
Netværkshuset,
Vangede Venners øltelt
Ældresagen
Charlotteklubbens
Marinehjemmeværn
kaffe og kage
Lions Hellerup
Vafler
Vangede Kirke
Sundhed i Gentofte Det endelige program
og deltagerliste opdaDanseopvisning
Kræftens Bekæmpelse teres løbende på
Gentofte Idrætsklub Vangedes hjemmeside
www.vangede.dk
Kurt Lirrekasse
og mange, mange
flere
Arrangeret af
Vangedes Venner og
Vangede Bycentrum

Støttet af Gentofte Kommunes Kulturpulje
Sponsoreret af IKEA · OK Benzin · Glas- og Fugemesteren · Aksel Benzin a/s

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”
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Vangede viser vejen, og holder den ren
– og det er blevet belønnet
Aksel Benzin a/s er en Vangedevirksomhed, der bl.a. sælger store anlæg til miljøsektoren. Virksomheden har netop rundet 50
år, og i anledning af jubilæet ønskede virksomheden at donere
kr. 25.000,- til Vangedes Venner.
Det store beløb er øremærket
miljøaktiviteter i Vangede, og
Aksel Benzin a/s fremhæver, at

det har gjort indtryk på virksomheden, at Vangedes Venner lægger et stort arbejde i at gøre bydelen til et renere, bedre og sjovere sted at bo, og drive virksomhed. Med kr. 25.000,- på
kontoen har Vangedes Venner
nu mulighed for at søsætte en
lang række aktiviteter i Vangede
med omdrejningspunkt om mil-

Aksel Benzins maskiner ta’r skraldet på de danske lossepladser

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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jøet. Forhåbningen er, at alle
Vangedes borgere, virksomheder og byens handelsliv vil deltage aktivt i at give miljøet en
hånd. Det kunne f.eks. være aktiviteter og workshops for børn
og unge, hvor affald vil blive
omsat til kunstværker, og formålet med donationen er, at det
skal være sjovt at spare på ressourcerne, og genbruge vores
affald.
Så hvis du brænder for at arbejde for miljøet, så kan du være med i Vangede Venners miljøgruppe, der med afsæt i denne
donation har mulighed for at
gøre en masse godt for miljøet i
Vangede.
Vangedes Venners formand
Allan Andersen får officielt
overrakt donationen fra Aksel
Benzin a/s ved en reception i
Café Caféen fredag den 12. september 2014 mellem klokken
15 og 17, hvor Vangedes Venner
byder alle på en forfriskning.
Se mere på side 13.

Gentofte
TotalByg
– DIN forlængede arm!

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

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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Mælkedrenge og vennerne “Dan og Martin”
Af Martin Jensen, forfatter

Hvalpeår

Det var forbudt at gå med
hænderne i lommen, at fløjte og
at bevæge sig med en hastighed,
der overgik skridtgang. Overtrædelse af disse og andre
uskrevne regler medførte i gentagne tilfælde, at man måtte tilbringe frikvartererne ‘ved flyglet’ – altså stående i aulaen foran det store morgensangsflygel,
der var opstillet, så alle lærere
passerede det på vej til lærerværelset. Man havde ryggen til
kontoret, fra hvis dør skoleinspektøren skred frem over marmorfliserne, indledte et strengt
forhør af misdæderen og – alt
efter forbrydelsens grad, personens anseelse og hyppigheden
af musikinstrumentbesøgene –
eksekverede straffen, som kunne spænde fra mild hovedrysten
over løft i de små hår i tindingen
til en smældende kindhest, afleveret efter at hånden først blidt
havde kærtegnet delinkventens
kind.

I 1953, da jeg begyndte i 1.b på
Bakkegårdsskolen, var den omkring en snes år gammel, bygget
som en typisk aulaskole med et
tårn, hvortil realklassen havde
adgang på deres sidste skoledag.
Når klokken ringede ind, stilledes der op klassevis med front
mod skolebygningen. De, der
efter gårdvagtens mening ikke
stod ordentligt, blev pillet ud
med besked om at stille sig ‘ved
muren’, en lav mur langs den
brede trappe op til hovedindgangen. Herfra kunne de så betragte klasse efter klasse defilere forbi, mens de ventede på den
kontante afregning i form af en
ørefigen, inden de sendtes op til
klassen, hvor de måtte se spot
blive føjet til skade ved at banke
på døren, afvente et ‘kom ind’
og derefter forklare, hvad der
havde sinket dem.

Møde med Dan
Efter fem år gik vi til mellemskoleprøve, hvor vi deltes efter
opnåede resultater. Der blev oprettet to mellemskoleklasser,
som naturligt nok havde visse
fag som eksempelvis sløjd – for
pigernes vedkommende håndarbejde – og gymnastik sammen.
Dette bragte mig for første gang
i overfladisk kontakt med en
blegfiset knægt fra Nymosehuse. Da ingen af os besad den
kropslige intelligens, som krævedes af gymnastiklæreren, havnede vi ofte i samme båd, nemlig den, der hverken førte til ros

Dan Turèll ved skrivemaskinen
i 1952. Foto privateje.

Miao Sushi
www.miaosushi.dk
Luksus 1
10 stk. Månen roll
4 stk. Nigiri
2 laks og 2 tun
8 stk. Dragon roll
Ialt 22 stk.

MENU

TILBUD

kr. 289,-

Luksus 3
10 stk. Månen roll
10 stk. California laks
6 stk. Nigiri
2 laks, 2 tun og 2 reje
8 stk City roll
8 stk. Alaska
Ialt 50 stk. kr. 399,-

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

Kom ind og
få vores
menubrochure

kr. 179,-

Luksus 2
10 stk. Tun roll
6 stk. Nigiri
2 laks, 2 tun og 2 reje
8 stk City roll
8 stk. Rainbow
Ialt 32 stk.
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Bakkegårdsskolen. Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.
eller høje idrætskarakterer. Ligeledes var vi begge udstyrede
med et hav af tommelfingre og
tilbragte størstedelen af sløjdtimerne med at forsøge at save lige, mens vore mere håndværksmæssigt begavede kammerater
udarbejdede mellemskoleeksamensprojektet – et sofabord,
hvortil jeg nåede at udforme det
ene ben. Hvor vidt Dan nåede
med møblet har jeg desværre ingen erindring om.
Disse fire timers ugentligt
samvær førte dog ikke til nærmere bekendtskab ud over at vi
blev forenede i misundelig foragt over for dem, der beherskede både krop og hænder, men i
sensommeren 1959 skete der
noget afgørende.
Min far var død i april, og i
august begyndte jeg som eftermiddagsbud i ismejeriet, der lå
som en af tre butikker på Vangedevej mellem Ellebækvej og
Fuglegårdsvænget. En efter-

middag, hvor jeg netop var
kommet ud fra en villa på Bakkevænget og havde svinget benet over longjohnen, bremsede
en hvinende cykel bag mig.
“Hva’ fa’en. Er du svajer?”
Iført plusfours og vindjakke
stod Dan lænet mod sin cykel og
så på mig med et blik, jeg ikke
kendte. Et blik, der rummede
fællesskab; ikke gymnastikpariaernes samhørighed eller de
‘kloge’ børns forening, derimod
en fælles erfaring hos dem, der
ikke automatisk modtog lommepenge derhjemme, men måtte påtage sig at tjene dem selv.
Fra den dag talte vi sammen
bøjede over det genstridige træ
og stående i gymnastiksalens
kolde hjørne, udvekslede yndlingsbøger og var også på besøg i
hinandens hjem en gang eller to.
Nogle måneder senere skaffede ismejerimanden sig en lille
varebil, hvorfor min arbejdskraft blev overflødig, og jeg fik

Klinik

Naturlig’viis
undhed og
Optimal S høver ikke
e
Velvære b formue.
e
te
s
ko n
Book online på
www.klinik-naturligviis.dk
eller 26 70 52 04
Vangede Bygade 41
2820 Gentofte

Kropsmassage
Zoneterapi
Bioresonansterapi

Gør et kup i festival ugen med 20 % rabat på:
• fysiurgisk eller hot-stone massage
• zoneterapi
Tilbudet g
æ
• en tur i infrarød sauna
d. 2.-6. sep lder
t. 2014
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to ugers opsigelse. Det var ikke
godt. Af ugelønnen på femogtyve kroner afleverede jeg de femten hjemme, og skønt enkepensionen efter en fritidshjemspædagog næppe var stor, havde
min mor dog eget arbejde som
dameskrædder, så mit bidrag til
husholdningen kunne vel undværes, om end jeg gerne bildte
mig ind, det havde betydning.
Værre var, at jeg havde vænnet
mig til at have ti kroner til mig
selv om ugen og vidste, at dét
var der ikke råd til. (For at sætte
beløbet i relief, kan jeg oplyse,
at da jeg tre år senere begyndte
som kostelev i 1.g fik vi tre kroner om ugen i lommepenge.)
Jeg betroede mig til Dan, som
straks slog mine bekymringer
væk. I ismejeriet, hvor han kørte som morgensvajer, var der
netop blevet en tur ledig, og to
dage senere begyndte jeg som
mælkedreng hos Viggo Barenscher i Gentoftegade.

Venskab
Det blev indledningen ikke blot
til en glorværdig karriere som
mælkeudbringer, men også til et
drengevenskab, der var utrolig
tæt de kommende tre år, holdt

gennem mine gymnasieår, blev
svagere i mine studieår og først
helt gik i hi i voksenårene.
Vi var aldrig sammen i skolen
ud over de timer, vi undervistes
sammen; dér havde vi andre
kammerater. Vores tid var morgen, eftermiddag og aften.
Klokken kvart over fem morgen mødtes vi ved mirabelbusken ved Gentofte Sø. Denne
busk stod ved en bænk over for
Plantagevejs udmunding i
Lyngbyvejen, som på det tidspunkt stadig var en landevej, der
førte ud af København. Dan
kom cyklende ad søstien nordfra, jeg var som regel allerede
kommet og satte cyklen i gang,
så snart han nåede op på siden
af mig.
Der er en lugt, jeg kan blive
ramt af. Altid uventet og altid i
byer. Lugten er støvet, lidt
brændt som ristet brød, der har
fået for meget, iblandet dunst af
søvand og overgemt mælks syrlighed. Lugten af Gentoftegade,
når vi svingede ind i den straks
før klokken halv seks. En tavs
gade i morgenstilheden; kun en
klirren fra ismejeriet fortalte, at
Barenscher var i gang med at
pakke vore kasser. De enkelte,

Sydsiden af Gentofte Sø – mirabelbusken er for længst væk.

der skulle på arbejde, havde ikke bil, men trampede som vi
forbi på cykel, nikkede en hilsen, som arbejdende folk altid
har gjort, og efterlod så den øde
gade til os og vore to medbude.
Vi var færdige nogenlunde
samtidig. Godt nok var min rute
længere, men jeg havde mest
villaer, hvor Dan dækkede Gentoftegades lejlighedskomplekser, hvilket betød mange trapper. Efter at have nedsvælget en
kvart liter mælk og hugget et
stykke franskbrød i os – om
søndagen en basse og en sodavand – fulgtes vi igen langs søen, skiltes ved mirabelbusken
og så derpå hinanden igen omkring klokken otte, hvor vore to
klasser havde opstilling ved siden af hinanden.

Digtning
Eftermiddage og aftner tilbragte
vi sammen. Ikke med drengede
lege eller fodbold – det sidste
dyrkede jeg med andre – ingen
klatren i træer eller byggen huler. Vi talte og læste. Diskuterede det læste og udvekslede digte, jeg noget undselig, Dan som
det naturligste af verden. At der
var basis for begge følelser viste
eftertiden, men i nu’et var det
barskt at blive udsat for hans kritik.
Jeg gemmer stadig det kladdehefte, hvis omslag han fyldte
med meninger om mine forsøg
på digte. For sjov skyld – jeg
fandt morskaben begrænset –
skrev han opfundne anmeldelser af min første digtsamling,
der endnu har til gode at udkomme. Hæftet er som sagt
gemt. Jeg véd, jeg har det, men
husker ikke hvor. Dog erindrer
jeg én af ‘anmeldelserne’, nemlig den fra Kristeligt Dagblad,

hvor Dan mente, pastor Olsen
ville skrive: ‘Formodentlig en
illegitim søn af Morten Nielsen’.
Den sved. Et af stridspunkterne mellem os var nemlig, at jeg
efter hans mening havde en meget konservativ smag. Nielsen
og Jæger, Rilke og Goethe var
passé, belærte han mig. Til gengæld kunne jeg godt dele hans
begejstring over Benny Andersen, mens det tog nogle år, før
Malinovski åbnede sig for mig.
Storm P og Gustav Wied delte
vi, ligesom Mark Twain, senere
Eliot og krimierne, men beatnikdigterne havde jeg også
svært ved.
Senere læste vi Dalgas – Dan
forærede mig Dommedags Bog,
da jeg blev optaget på gymnasiet – Tucholsky, Wodehouse og
O’Henry. Jeg prøvede at få ham
til at interessere sig for Emily
Dickinson, mens han gerne så,
jeg havde kastet mig over
Pound. Kort sagt læste vi alt det,
skolen ikke præsenterede os for.
Desværre var Dan for længst
død, da jeg omsider debuterede,
så jeg ved ikke, hvad han ville
have sagt til mit forfatterskab.
Men hårdere dom end den i
ungdommen kunne han ikke have fældet.
Nu havde det været rart, om
han så selv var åben for kritik.
Hvordan det blev senere, ved
jeg af gode grunde ikke, men
som fjortenårig blev han frådende, hvis han blev kritiseret.
Jeg mindes et digt, han skrev.
Det handlede om soldater, der
havde efterladt deres koner
‘med samme støn under andre
mænd’. De seks ord er alt, jeg
husker, men hans reaktion, da
jeg sagde, at de var udtryk for en
erfaring, han havde læst sig til,

Ryg- og nakkespecialisterne
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

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

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

www.kiropraktik.net
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og derfor ikke kunne tages alvorligt, har jeg i klar erindring.
Jeg fik besked på at pakke
mig. Nu.
Døren bragede i efter mig,
blev flået op igen og ned ad
trappen brølede hans stemme, at
jeg ‘faneme ikke skulle regne
med at se ham igen’.
Nå, næste morgen mødtes vi
igen ved mirabellen og først, da
vi var ved at skilles efter morgentjansen, kom det ud af
mundvigene: “Måske skulle
man indskrænke sig til at skrive
om det, man har erfaret.”
I det hele taget blussede temperamentet let op, men han var
aldrig bleg for selv at betræde
tilbagevejen.
Jeg husker en gang, vi havde
siddet hjemme hos os. Min mor
var hjemme, så det har ikke været en arbejdsdag. Hvad vi talte
om, mindes jeg ikke, men mor
gav som en naturlig sag sit besyv
med. Jeg husker, at Dan blev

tavs, og da vi senere var alene,
bad han mig hilse hende, at hun
efter hans mening ikke burde
blande sig i vores samtale.
Jeg gloede. Fortalte ham derpå, at så længe samtalen fandt
sted i hendes hjem, havde jeg
ikke tænkt mig at overbringe
den besked.
Næste dag ringede det på døren. Jeg lukkede op, og dér stod
Dan med hænderne på ryggen.
Han bad mig hente min mor, der
lettere spørgende dukkede op
og forbløffet så på den buket,
han trak frem. “Den er til Dem,
fru Jensen. Og undskyld, jeg ikke var nobel i går.”
Skønt hun pressede, fik hun
først forklaringen mange år senere, og sandt at sige tog hun sig
da et godt grin.
Ordet nobel var på det tidspunkt Dans yndlingsord. Man
skulle være nobel, det var al
tings målestok. I betragtning af,
at han gik med gummisko, der
var holdt sammen med sejlgarn,
og at hans klæder havde set bedre dage, var det måske en besynderlig skala at lægge ned over sig
selv og sin omverden, men det er
ikke desto mindre det ord, der
først falder mig ind, når tanke eller tale falder på ham. Altså ikke
fordi han på nogen måde var mere nobel end normale fjortenfemtenårige, men fordi det vitterlig betød meget for ham, at
han opfattede sig således.

Forelskede ungersvende

Ad stier i ‘Insulinmosen’ gik de
to og talte om bøger og piger. I
dag er Brobækmose åben for
offentligheden.

Det gjaldt også i forholdet til det
andet køn.
Her må jeg forlægge scenen til
den nordlige del af Gentofte Sø,
som dengang omkring tiårsskiftet til 60erne var på private hænder og derfor indhegnet. I dag
mener jeg, der er offentlig ad-

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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gang til Insulinen, som vi kaldte
området, da det ejedes af Niels
Steensens Hospital, men i de tider måtte vi forcere et trådhegn
for at få adgang til moseområdet.
Her tilbragte vi mange forårsaftener så tunge, som Branner
har beskrevet dem i De tre Musketerer. Vi gik ad de plejede
stier eller satte os i rørskovens
skjul, røg pibe eller cerutter –
cigaretter var ikke noble – og
talte om bøger, piger, bøger, bøger, bøger og piger.
Jeg var nok den eneste, der
vidste, at Dan var håbløst forelsket i en af mine klassekammerater, en hemmelighed jeg føler,
det er i orden at røbe her efter
halvtreds år – uden dog at afsløre navnet.
Jeg, der som en anden d’Artagnan forelskede mig jævnligt,
grundigt og akut, var genstand
for hans foragt. Den noble elsker var lige så vedholdende,
som han var diskret. Dette med
det diskrete kunne jeg til en vis
grad forstå, jeg blev nemlig affærdiget af det smukke køn så
såre, jeg kom til at røbe mig, og
dermed genstand for latter,
hvorfor jeg indså det fornuftige
i at holde sine følelser for sig
selv. Men så alligevel …
Hvis ikke man lukkede munden op, fik hun det jo aldrig at
vide. Og gjorde hun ikke det,
havde man ikke en chance for at
erfare, om forelskelsen eventuelt var gengældt.
I dag ser jeg hans angst for afvisning, muligvis anede jeg den
allerede dengang, men accepterede hans forklaring, som i al
sin rørende indviklethed lød på,
at det ikke var nobelt at udsætte
en pige for at skulle tage stilling.

Hvis, nemlig, hun ikke gengældte følelsen, ville man sætte
hende i forlegenhed, da hun så
blev nødt til at afvise en.
‘Og’, ville jeg vide, ‘hvad så,
hvis nu hun gengældte ens følelser?’
Så var det ikke nobelt, at man
ikke havde givet hende mulighed for selv at røbe det.
Jeg tyggede meget på logikken, men Dan var allerede indviklet i en længere diskussion
af, hvorfor det på tysk hedder
Ich liebe dich, når det dog retteligen burde hedde Ich liebe dir,
da den elskede ikke blot er genstand for ens følelser, men i høj
grad har krav på hensyn – igen
noblessen – hvorfor hensynsfald måtte være det rette. Jeg
imødegik ham, og resten af aftenen diskuterede vi dette interessante spørgsmål.
I det hele taget talte vi meget
sprog og ord. Det var Dan, der
førte an, jeg havde nær sagt naturligvis, men uden at jeg dog
stod måbende tilbage. At der
måtte være en sammenhæng
mellem en elektrisk fatning og
det at fatte noget, brugte vi en
aften på. En anden opregnede
vi alle de ord på engelsk, vi
genkendte fra dansk. Dan nægtede længe at godtage mit kirk,
angiveligt fordi det var skotskengelsk, men nok især fordi
han længe påstod, det ikke
fandtes, da han ikke kendte det.
Jeg førte Burns i felten, og indkasserede endnu et foredrag
om mine forfærdelige lyriske
præferencer. Nå, som sandhedsvidne om danske ord i engelsk blev han nu godkendt,
hvorefter jeg blev belært om, at
når jeg ikke kendte ordet pissmyre, skyldtes det min almene
uforstand.

9
Dan på engelsk
Der var aftner, hvor vi talte og
citerede engelsk. Dette sprog,
som Dan havde en uforløst kærlighed til. Uforløst i den forstand, at han – der allerede i denne unge alder slugte engelsksprogede digtere på originalsproget og derfor mestrede et
fantastisk ordforråd – talte sproget som en brækket arm.
Det forhindrede ham dog ikke
i at skride frem ad græsstierne
med dampende pibe og hænder,
der slog til højre og venstre,
mens han citerede lange passager fra Murder in the Cathedral.
Den dag i dag synes jeg, Eliot
bør læses med udpræget dansk
accent.
Vi røg, som sagt. Piben var vores adkomst til at kalde os voksne og intellektuelle, men derudover havde Dan af en eller anden grund i hvert fald i en periode forkærlighed for cerutter.
Underligt nok, for en af vore lærere – vor fælles yndlingsaversion – kæderøg cerutter, og Dan
lagde ellers på alle andre måder
afstand til ham. Tobakken var
længe MacBarens Dark Twist,
da vores fælles gymnastik- og
min geografilærer svor hertil og
gerne fortalte sine elever, at de
burde ryge den. I dag var han
vel blevet fyret for det, dengang
så man det som en naturlig del
af erfaringsviderebringelse.

Den uartige elev
Det var så også den vigtigste
lærdom, vi fik. Bevares, at regne
og skrive tysk er vel nyttigt, men
hvor var det dog kedeligt, såvel
som diktat og genfortælling.
Megen plads til fri fabulering
var der aldrig. Det samme gjaldt
de mundtlige fag. Vi havde begge læst samtlige lærebøger i

dansk, engelsk og tysk inden for
den første uge i august, og da ingen havde tænkt på at opstille
individuelle læreplaner, kedede
vi os bravt resten af året. Bortset
fra, altså, at vi selv fandt interessant litteratur på biblioteket,
digte, vi kunne citere for hinanden eller dissekere på vore aftenture, og – for Dans vedkommende – smide i hovedet på lærerne. Jeg var mere tilbageholdende end han – autoritetstro,
for nu at være ærlig – og bad aldrig min engelsklærer om hendes vurdering af de dristigere
passager i The Canterbury Tales. Da Dan forsøgte sig hos sin,
fik han besked på at tilbringe et
frikvarter ved flyglet og på inspektørens spørgsmål om anledningen oplyse, at han havde været uartig.
Det gjorde han pligtskyldigt,
hvorefter han spurgte, om han
skulle blive stående til næste
dag, da han netop var ved at afslutte Sangen om den røde rubin
og havde et par spørgsmål desangående.
Måske var han ikke verdens
nemmeste elev.
Peder Bundgaard fortæller i
SuperDan – hvor billedet side
43 rammer mig i hjertekulen –
hvordan Dan mente sig underbetalt af en købmand og derfor
tog sig selv til rette. Det er korrekt, men i sandhedens navn
skal det med, at han aldrig tog
varer for mere end det beløb,
der var forskellen på hans krævede løn og den gage, købmanden betalte ham. Noblesse igen,
formoder jeg.
En uge var det dåser med makrel i tomat, han kunne komme
til. Han aftalte så med sin mor,
at han ikke skulle betale kostpenge den uge, da han holdt sig

selv med mad. Til sidst nægtede
jeg at opholde mig i samme
rum, da stanken ikke var til at
holde ud.
En anden uge var det portere,
som han broderligt delte med
mig. Seks portere til to femtenårige på en time giver kun ét resultat. Vi var styrtende berusede, begge for første gang og
begge totalt overrumplede. Herregud, vi havde jo kun drukket
tre øl. I dag er det mit bedste falde-i-søvn-middel. Kniber det
med at sove, gør en enkelt god
porter underværker, så jeg må
være faldet af på det.

Venskabet rinder ud
Vi gled fra hinanden i årene, der
fulgte. Der var mange grunde.
Vi blev ikke uvenner, aldrig det,
men gled blot væk fra hinanden
blandt andet som følge af, at jeg
kom på kostskole. Jeg kom da
senere hos ham og Kirsten i
Vangede Bygade og på Frederiksberg, holdt også kortvarigt
kontakt, da jeg vendte tilbage
efter nogle år i udlandet, men
så sled vore forskellige nye udfordringer på båndene mellem

os, og i de sidste omkring tyve år
havde vi ikke forbindelse.
Da jeg læste om hans sygdom,
skrev jeg til ham for at fortælle,
at jeg var der, at jeg tænkte på
ham.
Hans svar er dateret den 21.
august 1993.
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Frisk op med nye farver
Sprøjtelakering af

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

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte
• Opretning og pladearbejde
• Autolakering
• Klargøring af Leasingbiler
• Udbedring af forsikringsskader
• Køb, salg og bytte af brugte biler

www.ga-lakering.dk
info@ga-lakering.dk
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Kino – sensommer/efterår 2014
Det er aldrig for sent – 4. sept.

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

Ericavej 23
2820 Gentofte

39 67 97 03
40 31 05 01

Boligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

b i l l e d i n d ra m n in g
drivhusglas
s o l f ilm
b r u s e n ic h e r
s i k k e r h e d s g la s
e n e rg ig l a s
facadeglas
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Ejendomsmægleren Oren Little
opfører sig uforskammet overfor alle, og det eneste, han ønsker sig, er at sælge et sidste hus,
inden han kan trække sig tilbage
i ro og mag. Men pludselig dukker hans fortabte søn op og smider sin niårige datter af hos
Oren. Ude af stand til at tage sig
af den søde, forladte pige vælger
han at overlade hende til sin
elskværdige nabo Leah, og forsøger herefter at fortsætte sit liv
uforstyrret. Men lidt efter lidt
må Oren Little stædigt lære at
åbne sit hjerte – til sin familie,
til Leah og til selve livet.
Hundredfodsrejsen – 11. sept.
Papa Kadam og hans familie
slår sig ned i en fransk landsby.
Papa er overbevist om, at landsbyen er det perfekte sted at åbne
familiens indiske drømmerestaurant, Maison Mumbai. Men
glæden spoleres af deres genbo,
ejeren af en traditionel fransk
Michelin restaurant, Mme. Mallory og hendes protester mod
den nye restaurant, kun 33 meter
fra hendes egen. Men sønnen
Hassans spirende fascination af
det klassiske franske haute cuisine – og ikke mindst Mme.
Mallorys charmerende souschef, Marguerite – samt hans
specielle talent for at kombinere
Glarmesterfirmaet

Brdr. Torp ApS
Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
39 65 17 20
40 16 60 18
20 27 36 39
www.brdr-torp.dk
Kvalitetshåndværk siden 1902

de to køkkeners kulinariske kulturer, indhyller snart Saint-Antonin i så delikat besnærende
dufte, at end ikke Mme. Mallory
kan ignorere dem. Hun lægger
fjendskabet bag sig og tilbyder
at tage Hassan under sine vinger
på en rejse, der kommer til at
ændre deres liv.
Krummerne – alt på spil
– 2. oktober
Krumme er ked af, at han ikke
har nogen cykel, da skolen skal
køre løb mod naboskolen. Mor
er pædagog og blive fyret, hvis
hun ikke uddanner sig til leder.
Far vil helst bare undervise i
sløjd, hvor han eksperimenterer
med sine opfindelser, der tit forvolder en del skade. Stine skal
på ekskursion til Paris, men har
ikke penge til turen. Og hun
mangler tøj. Far og mor lover at
betale, når de har vundet i lotto.
Et par svindlere er ved at få alle
smidt ud af ejendommen, Grunk
hjælper Far med at opfinde, og
kineserne vil stjæle det hele, så
det er ikke så mærkeligt, at
Krumme synes det er svært at
være 11 år.
20.000 Days on Earth – 2. okt.
Dag nr. 20.000 i Nick Caves liv.
Fasandræberne – 2. oktober

I 1994 findes et tvillingepar brutalt myrdet i et sommerhus. Politiets efterforskning peger i retning af en gruppe rigmands-

børn, men sagen lukkes, da en
lokal outsider erklærer sig skyldig og dømmes for mordene. 20
år senere ender sagen på vicekriminalkommissær
Carl
Mørcks skrivebord, og han indser hurtigt, at noget er galt. Carl,
Assad og deres nye sekretær Rose, genoptager sagen og finder
frem til et gammelt nødopkald
fra en desperat pige, der tilsyneladende kender til mordene.
The invisible Woman – 9. okt.
Min Lejlighed i Paris – 23. okt
Mr. Turner – 23. oktober
The Captive – 30. oktober
The Homesman – 30. oktober
Stille Hjerte – danmarkspremiere 13. november
Snart starter operasæsonen
igen! Først med den skønne
Barberen i Seville live fra Opera de Paris d. 25. september kl.
18.20.
Og d. 28. september kan den
verdensomspændende teatersucces Billy Elliot the Musical
opleves live, når musicalen bliver transmitteret direkte fra the
West End og vist live i biografer
men biografer over hele verden.
Billy Elliot the Musical, der er
baseret på den Oscar-nominerede film ”Billy Elliot”, der siden
2005 har været opført på the
Victoria Palace Theatre, har taget Londons teaterpublikum
med storm og fortsætter med at
tryllebinde publikum over hele
verden. Musicalen har vundet
over 80 internationale teaterpriser, bl.a. 10 Tony Awards i 2009
og 5 Oliver Awards.
Glædelige fornøjelse og herligt gensyn!
Erik Hamre

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
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VANGEDE BLOMSTER

informerer

Så er Vangede ved at komme tilbage efter sommerferien og aktiviteterne går i gang igen, og vi har opstart af tre nye grupper:
Amatørteatergruppe
Kunne du tænke dig at stå på en scene? Måske skrive tekster, kuliseopbygger, kostumesyer, regisør, lydmand eller instruktør. Om det er
teater, revy eller noget helt tredje, kan du være med til at bestemme
den 18. september kl. 19, når der er opstart af Vangedes Teatergruppe i Café Caféen.
Fotogruppe
Kan du lide at fotografere? Og har du lyst til at møde andre med
samme interesse her i Vangede? Så mød op på biblioteket torsdag
den 25. september kl. 19.30. – se mere på www,vangedesvenner.dk
Miljøgruppen
Se mere på siderne 4 + 13

tilbudet gælder kun 6. september 2014

VANGEDE BLOMSTER

r
e
n
n
e
V
ngedes

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

Kom på et af
vore mange hold

www.vangedekoreskole.dk

DANS – fra 3 år

Frugtparken 26 · 2820 Gentofte

Vi har nogle af vore klassiske arragementer på programmet:
Vangede Festival
Se side 3
Fællesspisning
fredage d. 19. sep + 31. okt + 28. nov – alle dage kl. 18
Kræver tilmelding, der bliver sendt vejledning ud pr. mail. Hvis du
ikke har mail så kontakt Café Caféen ca. 10 dage før, og hør om menu og tilmeldt dig så i Caféen – tilmelding er bindende.
Pladevenner
d. 25. sept. kl. 19. Tema 50-er musik. Ved Bent og Klaus
NATurèll
Gentoftenatten 26. september – se næste side.
... og et par nye arrangementer
Caféen 1 års Fødselsdag lørdag d. 27. sep.
Ølsmagning Hornbeer 24. okt. kl. 18.
Fredags-Jazz hvor vi lægger ud 3. okt. med Take the A-train
og 7. nov begge dage kl. 18

Vangede Venners sponsorer

støtter Vangedes Venner

VILD MED DANS
SHOWDANCE
DISCO
HIP HOP
WIETHDANS
Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07
Se programmet på
www.wiethdans.dk
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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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Genbrug og kunst

Vangede Bygade 86
2820 Gentofte
Tlf. 31 11 12 41

Har du lavet kunst af genbrug, er du velkommen til at komme og vise det frem på
Vangedes Venners reception den 12. september kl. 15-17, hvor vi samtidig fejrer
modtagelsen af
Aksel Benzins jubilæumsgave til
Vangedes Venner
Firmaet Benzin på Sandtoften har valgt at
fejre deres 50 års jubilæum med at give Vangedes Venner et tilskud på kr. 25.000,- til at
lave arrangementer, som fremmer bedre
miljø og genbrug i Vangede. Det er en så
flot gave, at Vangedes Venner afholder en reception for at sige tak
for gaven og for at vise, hvad der kan komme ud af genbrug, indbyder Vangedes Venner alle, der har lavet kunst af genbrugsmaterialer, til at komme og vise dette til receptionen den 12. september. Skriv til vangedesvenner@gmail.com og fortæl, hvad du vil
tage med og hvor meget det ca. fylder.

NATurèll
Vangedes indslag i GentofteNatten 2014 er for tredje år i træk det
populære og velbesøgte NATurèll-arrangement. Den 26. september slår Vangede Bibliotek dørene op til NATurèll 2014, hvor der
er en rød tråd til Vangedes berømte søn – Dan Turèll. Det er ingen
ringere end Flemming Quist Møller, der fra kl. 16-18 indtager
scenen. Børnebogsforfatteren og multikunstneren Flemming
Quist Møller der er “far” til Cykelmyggen Egon, Jungledyret Hugo og Bennys Badekar vil tegne, fortælle og underholde børn og
unge i alderen ca. 4-12 år.
Når klokken slår 18:30 går Flemming Quist Møller igen på
scenen – denne gang med Jan Kaspersen, Nulle, og yderligere en
musiker. Flemming Quist Møller og Jan Kaspersen har begge en
fortid som musikere i Dan Turèlls backing band Sølvstjernerne.
De fire musikere vil spille glad jazz’et musik og Flemming
Quist Møller og Jan Kaspersen vil fortælle anekdoter om deres
sjove tid med Dan Turèll. NATurèll 2014 slutter kl. 20:30, og der
vil være mulighed for at købe øl, vand og kaffe under arrangementet.

Vinderød Skov 3
3300 Frd.værk
Tlf. 47 72 23 23

www.thomsenscykler.dk
Fuji
1, 3 hydrauliske
skivebremser,
remote lock-out,
27 gear.

Fordelagtig
Finansiering
med 0,i udbetaling
Ebsen
toulouse

Bliv venner med
os på facebook
og deltag i
auktionerne som
alle taler om!

Festivaltilbud
Slagtilbud på diverse cykler
Find fem fejl på en cykel
og vind fine præmier
Dette tilbud gælder
6. september

Husk
efterårsservice
Dag til dag
reparation

Åbent: Hverdag 10-17.30 · Lørdag 10-14

Running Sushi

Foto fra arrangemnterne kan ses på

www.vangede.dk

Spis alt hvad du kan

OBS!

man-tors

Medlemsskab af Vangedes
Venner er gratis

Se meget mere på
www.vangedesvenner.dk

Entreprenør og tømrer,
aut. kloakmester

Medlem af Byg Garanti

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.

Totalentreprise
Renovering
Tilbygning
Tagudskiftning
Kælderrenovering
Omfangsdræn

Vangede Bygade 56 th
2820 Genttofte
22 44 72 66

fre-søn

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
Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

Running Sushi Alle dage fra kl. 17.00-21.30
Bestil mad fra menukort Alle dage fra kl. 14.00-22.00

www.smedevaerksted.dk
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Barndom og ungdom
Af Vøgg Larsen
Igen i år var jeg på Turèlls Plads
til Mosegårdstræf. Sidste år
mødte jeg ingen fra min årgang,
men i år kom min gamle
klassekammerat Fritz Clausen
forbi. Vi har så mødtes et par
gange siden og snakket om
gamle minder.
Jeg læste om Gunners og Puks
liv og ungdom i sidste nr. af
Vangede Avis, men Gunner
glemte at fortælle om den gang
han var skyld i at flere af os fik
en bøde. Vi var vel 16-17 år og
holdt til på Børges hjørne (nu
Skjold Burne). Vi spillede lidt
bold rundt om på fortovet foran
forretningerne og da Gunner

skulle tage mod en bold råbte
han ‘jeg har’ og løftede benet og
stak det gennem butiksruden
som smadrede. Da han trak foden ud sad der et stort glasskår i
foden og Gunner råbte ‘jeg dør,
jeg dør’. Der gik ikke mange
minutter før politiet var der og
Gunner blev sendt på skadestuen og vi andre rødder – ca. 10
stk. – blev stillet op på en række
og blev skrevet op til en bøde
hver på 30 kroner. Da de kom til
den sidste i rækken som var lille
Leif var der ikke mere plads i
bogen og betjenten sagde ‘du
melder på politistationen i morgen’ – det gjorde han selvfølge-

Dette klassebillede er fra 1947-48. Jeg kan ikke huske alle navnene på mine klassekammerater, men det er siddende nr. 3 fra venstre Janne Clausen og ved siden af Birthe Anderson, nr. 7 er Anne Lise Røpke og ved siden af Nina, sidst sidder Inga. 2. række
siddende er først Fritz Clausen og Mogens, tror nok nr. 3 hed
Ove, nr. 4 er René Hoffmann, ved siden af ham vist nok Per; de to
sidste i rækken er Kaj og Erik Poulsen. Stående er først Karin,
der var Eriks søster, så René, Jørgen, Elo Nielsen og til sidst mig.
Vores lærer var Sadolin. Foto privateje.

lig ikke. Så hverken Gunner eller lille Leif fik en bøde, men
både min bror Ulf og jeg fik bøde og der blev sendt besked
hjem, så vi var noget nervøse,
for vores fars hænder sad nemlig ikke så fast.
Om Puks historie er der ikke
noget at sige andet end at hans
bror Freddy var en god
kammerat. Vi sejlede i kano
sammen når vi kunne låne hans
søsters kano eller min onkels.
Vi blev også indkaldt samtidig
til 1. regiment i Høvelte.
Jeg kan også fortælle lidt mere
om min barndom og ungdom
med nogle af de andre drenge
(Vangede-bisser, som vi blev
kaldt af dem på den anden side
af Lyngbyvejen).
Jeg er født på Mosegårdsvej.
Under krigen boede vi på Stolpegårdsvej med min lillebror
Ulf og min storesøster Nina.
Vi flyttede til Stolpehøj da det
var nybygget. Jeg startede i skole på Tjørnegårdsskolen. Når
jeg skulle i skole hentede jeg
nogle gange Elo, som boede på
Stolpegårdsvej. Nogen gange
sendte Elos far, Jeppe, os over
til Købmand Christoffersen efter en flaske Kirsebærvin, det
var når han havde besøg af
Krobby. Andre gange skulle vi
på vej til skole lige forbi elementmosen for at prøve tømmerflåden. En dag kom vi så for
sent i skole, så turde vi ikke gå
op til klassen, men blev siddende ude i læskuret. Desværre
skulle René Hoffmann ned og
tisse, så han gik op og sladrede
til Sadolin. Så blev vi hentet, og

som straf fik vi en i røven af pegepinden.
Ove Kullmann boede på Mosegårdsvej, hvor de havde nogle
nyttehaver bag ejendommen, og
der havde de et par grise. En
dag, da den ene skulle slagtes,
var vi nede og se på grisen blev
lagt op på en vaskebænk med en
balje under og så fik den stukket
en kniv i halsen. Man kan roligt
sige at den skreg, som en stukket gris og blodet løb ned i baljen.
Dagen efter kom Ove i skole
med en tung papirspose med
små blodpølser, som hans mor
havde lavet, de smagte dejligt.
Efter skole gik vi på fritidshjem hos fru Smoll på Nørrebakken.
Som børn tilbragte vi meget
tid på Vangede Fort, i grusgraven og på lodsepladsen.
Da Mosegårdsskolen var blevet bygget gik hele klassen fra
Tjørnegårdsskolen over på Mosegårdsskolen med vores klasselærer Sadolin. Om sommeren
gik vi til svømning på Charlottenlund Badeanstalt og vores
svømmelærer var Vagn Helles.
I 1952, da jeg blev 14 år, blev
jeg taget ud af skolen. Så kom
jeg i lære som blikkenslager og
på teknisk skole om aftenen.
Når vi ikke gik på aftenskole
mødtes mange af os unge mennesker på Børges hjørne og om
sommeren kørte vi på cykler
ned til Strandvejen ved Skovshoved. Vi gik også til fodboldtræning i GVI og vores træner
var Frode Christoffersen.

Vangede Apoteksudsalg
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
Kapgang H Det er aldrig for sent H Hundredfods Rejsen H Jersey Boys
Krummerne H 20.000 Days on Earth H Fasandræberne
The Invisible Woman H Min Lejlighed i Paris H Mr. Turner
The Captive H The Homesman H Stille Hjerte
Barberen I Seville live fra Opera de Paris
Billy Elliot the Musical live fra the West End
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Vangede Bygade 77
2820 Gentofte
39 65 46 00
Besøg vores hjemmeside: www.gentofte.apotekeren.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk

15
Det var noget af en sensation,
da Villabyernes Bio blev bygget. Det skulle være en præmiere biograf, så der kom vi også en
del, men nogle gange var vi lidt
for urolige og højrøstede, så fik
vi karantæne af kontrolløren,
som vist nok hed Fred, i nogle
uger, men vi kom ind alligevel.
Lørdag aften gik vi nogle gange
til bal på Jægersborg Hotel.
Dengang var der mange cykler
på Lyngbyvejen, så det gav en
mand, der hed Tune, idéen til en
lille cykelservice. Det blev oprettet ved den lille vej der gik

ned til stadion, som vi så kaldte
for ‘Tunelappervej’. Her ved en
jordvold stod Tune – der i øvrigt
havde træben – og lappede cykler.
Som et suplement til brændselsbudgettet samlede vi koks
på lodsepladsen.

Du bliver aldrig
belønnet for de
ting, du havde i
sinde at gøre
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 – august 2014
Abelona.dk
Tlf. 27 50 88 88
Stenvægge og natursten
mandag, tirsdag, torsdag 11.00-17.30
onsdag
lukket
fredag
11.00-18.00
lørdag
10.00-16.00

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

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

Netto
mandag-søndag

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

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
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

Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag

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

IKEA
Alle dage

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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Vangedes første Pizzaria

Vangede

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

De ringer vi bringer kl. 16-22

Thomsens Cykler
mandag-fredag
lørdag

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

Vangede Bygade 77/Ved Bommen

TinnaMia
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 78 91
10.00-17.30
lukket

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

Tlf. 38 41 39 30
12.00-17.00
12.00-15.00
efter aftale

Bemærk! forkert mobilnr. i sidste nr.

PIZZA & GRILL

Tlf. 39 65 17 20
lukket
15.00-17.00
lukket

home
mandag-torsdag
fredag
søndag

Vangede Bygade 41
39 65 83 13
30 23 83 13

Tlf. 39 48 17 10
9.00-20.00

Tyden, fragtsikkerhedseksperten Tlf. 39 68 26 34

Tlf. 40 94 17 57
8.00-17.00

Anette Grevad

Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf 22 26 22 24

Gentofte TotalByg
Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag

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

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

Since 1989

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

man-fre 11-22 · lør-søn 12-22
Du kan betale med følgende kort

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

Tlf.: 39 68 01 78

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

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

