Vinter 2014
81. nummer · 21. årgang
Jubilæum – igen
På avisen har de 20 år bragt os tæt
på mange Vangedeborger, og herunder også en del der er flyttet fra
Vangede, men som har kontaktet
os for at fortælle om deres opvækst i Vangede. Det har givet
nye venskaber, som vi sætter stor
pris på, og det har været dejligt at
kunne dele alle deres beretninger
og billeder med læserne af Vangede Avis.
Det har givet både os og læserne mange dejlige timer og udover en masse viden om, hvordan livet er og har været her i
Vangede, har det også været med
til at bringe os alle sammen tætter på hinanden. Både generationerne imellem og mellem ‘indfødte’ og tilflytterne.
Vi fortsætter naturligvis med at
indsamle alle disse fortællinger.
Det virker som om det er utømmelig, for der bliver ved med at
dukke nyt op. Vi ser også fortællinger, som bygger videre på noget, andre har fortalt.
Skulle der være nogen, der har
lyst til at arbejde sammen med
os om at samle og bearbejde det
lokalhistoriske her i Vangede,
vil vi hermed opfordre jer til at
melde jer til Vangedes Venners
lokalhistoriske gruppe.
I december 1994 kunne borgere
i Vangede læse første nummer af
Vangede Avis. Vinteren 1999
kunne vi så fejre 5 års jubilæum.
Samtidig blev avisen trykt i fuldfarve og vores hjemmeside blev
etableret. I 2004 fejrede vi 10 års
jubilæum og i den anledning kom
bogen ‘Vangedes lokalhistorie’ –
den blev hurtig udsolgt, men kan
lånes på biblioteket.
Vi har denne gang et par juleberetninger med fra omkring
1950-erne. Dengang var der
mange i Vangede, der havde
svært ved at få hverdagen til at
hænge sammen og derfor dårligt
råd til at købe gaver til deres
børn, men som man kan læse i
de to beretninger fra husvildeboliger i Vangede, så er det varmen og hyggen børnene husker.
Så selv om de ikke får så fine gaver som legekammeraterne, så
glæder de sig alligevel til jul.
Denne glæde skal vi huske at
holde fast i, for også i dag er der
fortsat mange, der ikke altid har
mulighed for at holde den jul de
gerne vil, så del ud af din egen
glæde og vær med til skabe mere
varm julestemning.

Alle ønskes en glædelig jul
og et godt nytår
Allan og Susanne

20 års jubilæum
Nissedrys
3. dec

Juletræstændinge
21. nov.
Julevandring
14. dec.
Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Julearrangementer
Jul på Snogegården • Jul på Enggården
Stolberggård
... 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 forårets avis er den 7. februar 2015
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør
Tandlæge stopper
Efter 42 år som tandlæge i Vangede har helbredet tvunget Jan
Kronstrøm til at stoppe sit virke.
Han vil takke alle, der som patienter gennem årene, har vist
ham den tillid at gå til tandlæge
hos ham; en handling, som de
færreste jo ligefrem holder af.
“Jeg har altid været glad for mit
arbejde og for at se alle jer rare
mennesker år efter år. Nu er det
slut og jeg vil savne Jer”, siger
Jan.
Jan Kronstrøm er stoppet, men
Tandlægerne i Vangede fortsætter.
Honning
Gartner og Biavler Poul Erik
Andersen, som bor her i Vangede, har i flere år være med på
Vangede Festivallen, hvor rigtig
mange Vangedeborger har glædet sig til at kunne købe hans
honning. I år havde han ikke fået
sin honning på glas og kunne
derfor ikke deltage. Men nu kan
I købe hans honning enten på
Brogården (Søbredden 27) eller
hjemme hos Poul Erik, men ring
venligst først.
Poul Eriks honning er produceret fra bistader både her i
kommunen og fra det socialøkologiske landbrug Fonden
Grantoftegaard ved Ballerup.
Han har også salg af tavlehonning, bivoks og propolis.
Kontakt Poul Erik Andersen,
Mosebuen 36, Vangede.
Telefon 39 69 85 58 (8-18) eller
mobil 61 68 39 36.
Mail: frydhs@email.dk.
Naturoplevelser
Giv dig selv en større oplevelse
når du færdes i naturen og forstå

Medlem
af DBF

hvordan faunaen hænger sammen. Dertil kommer naturoplevelsen og den kan blive dobbelt
så stor når man er ude på jagt.
Jagten er det tid punkt, hvor
man kan tillade sig at høste lidt
af det overskud, naturen byder.
Så, hvis du skulle have lyst til at
møde naturen som jæger, er det
nu jagtforeningerne tilbyder undervisning, så du er rustet til at
møde naturen.
Storkøbenhavns Jagtforening
vil give dig alt den hjælp du behøver, hvis du ønsker dig et
jagttegn.
Besøg hjemmesiden “SJF.dk”
eller kom til introduktions møde 17. november 2014 kl. 18.00.
Storkøbenhavns Jagtforening
Mosehuset, Mosesvinget 3
2400 København NV
Formand Poul Kannik
20 11 54 53, www.sjf.dk
Ny bog
Vangedeforfatter, coach og
mentaltræner Jørgen Svenstrup
har skrevet en ny bog “Nøglen
til din hjerne”.
Din hjerne er som et aflåst
kontroltårn, der dikterer, hvem
du er – men med den rette nøgle
kan du låse hjernen op og forstå,
hvordan den fungerer. Først når
du forstår hjernen, kan du bruge
tankens umådelige kraft til at
blive den, du ønsker at være.

Lokal honning
Produktion og salg af honning fra
Vangede-Gentofte og Ballerup.
Salgssteder:
Brogaarden Søbredden 27,
Fonden Grantoftegaard samt fra
egen gadedør, ring venligst først
Gartner og biavler
Poul Erik Andersen
Mosebuen 36, Vangede, Gentofte
Telefon 39 69 85 58 (kl. 8-18)
Mobil 61 68 39 36
Mail: frydhs@email.dk.
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Tænk, hvis du selv kunne påvirke dit humør eller bestemme,
hvordan du reagerer i forskellige situationer. Det kan du med
mentaltræning. Mens du slapper af, kan du træne hjernen for
at slippe af med nervøsitet, øge
dit selvværd, lindre depressioner og nå dine mål. Når du arbejder med hjernen, tager du
styringen i dit liv.
Mere om forfatteren på:
www.empowermind.dk
Yoga for dig
Der er startet en ny forening,
som holder til på Nymosehave.
De har hold mandag og onsdag
kl. 17:30 til 18:30. Det foregår i
den tidligere Mosegårdsskoles
gymnastiksal A, Stolpehøj 150.
Foreningens formål er gennem
træning, fællesskab og aktiviteter at udbrede kendskabet og interessen for yoga. ‘Yoga for dig’
har sit afsæt i de to basis yogaformer Hatha yoga og
Ashtanga yoga. Foreningens aktiviteter sætter fokus på deltagelse fra alle i familien således,
at såvel forældre som børn og
unge får mulighed for socialt og
aktivt samvær i lokalsamfundet.
Indmeldelse sker skriftligt via
indmeldelsesblanketten, som
afleveres til en af foreningens
bestyrelsesmedlemmer.
For
medlemmer under 18 år skal
indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge.
Man kan vælge at være aktiv på
et eller begge hold og den første
time er en gratis prøvetime.

Du kan kontakte Christina
Aakrog Sørensen på 20 48 03 14
Jul i Vangede Bycentrum
Julen nærmer sig, børnene glæder
sig og er spændt, ikke kun på gaverne, men på alt det, der sker. Vi
har hyggelige arrangementer både i familierne og institionerne.
Butikkerne glæder sig også.
Her i vores lille landsby håber
butikkerne, at de kan gøre det
nemmest muligt for kunderne
så de varer, de skal bruge til jul
kan købes her i vores hyggelige
bygade. Samtidig kan kunderne
i denne mørke tid nyde en flot
julebelysning hen over gaden,
flot juletræ ved Charlotteklubben, og smukt pyntet butikker,
så ingen glemmer vi nærmer os
julemåneden.
Juletræet hjem til stuen kan
købes hos spejderne ved Vangede Kirkes Ungdomsgård. Spejderne kan bringe træet ud, eller
man kan tage det med hjem med
det samme. Man kan også vente
med at få det bragt, så det kan
betale sig at komme tidlig, mens
udvalget af træer er størst. Der
er åbent 9.-22. dec. hverdage kl.
17-19 og weekend kl. 10-17.
Lad os hjælpes ad med at holde julehumøret høj, mød hinanden med smil både i butikkerne,
hjemme, i trafikken og ude til
alle de gode julearrangementer.
Og når det nu kan være sådan i
julemåneden – så lad det bare
fortsætte hele 2015.
Glæde jul
Vangede BYcentrum

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.

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”

Fredag 21. november kl. 16.45
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Juletræstænding
Vi mødes foran SuperBrugsen, synger nogle af
julens sange.
Jacob Rønnow vil i fællesskab med de
fremmødte tænde juletræet og julebelysningen over Vangede Bygade.
Og vi har hørt, at julemanden og en masse
nisser vil komme forbi Vangede i
veteranbrandbiler med godter til børnene. Der
er varm kaffe som serveres af Charlotteklubben
og Super Brugsen giver gløgg og æbleskiver
som uddeles inde i Brugsen.

Julemanden og hans kone kommer
rundt i Vangedes butikker.
Under juleindkøbene i Vangede
kan man de tre lørdage i december
mellem kl. 10 og 13, møde
julemanden og hans kone, som
deler julegodte ud til børnene.
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Søndag 14. december kl. 11 - 13.30

Vandrekort koster kr. 30,- pr. stk.
Hovedpræmie 3 x miniferie –
Mange gavekort som præmier –
fra 100,- til 500,- og 2 juletræer
Sponsoreret af handlende i
Vangede Bycentrum
Alle børn, der gennemfører ruten,
får en godtepose, der er sponsoreret
af SuperBrugsen.

En tur rundt i Vangede, der tager ca. 1½ time. Vi skal rundt og have stempler
forskellige steder i Vangede. Undervejs på turen bydes på gløgg, æbleskiver, kaffe og
andre lækkerier.
Man kan selv vælge sin rute, bare man får alle stemplerne og lægger sit vandrekort i kassen ved SuperBrugsen senest kl. 13:30. Ruteforslag fremgår af vandrekortet, og udover
Bygaden og Dan Turèlls Plads kommer vi igennem den naturskønne Nymose.
Tag hele famillien med og gør turen til familiens tradition. Man behøver ikke at bo i
Vangede for at deltage.
Hvis I køber Vandrekortet i god tid, kan I få glæde af gode rabatter og gaver.
De fleste tilbud gælder i dagene 29. nov. - 14. dec., nogle kun bestemte dage.
Vandrekortene sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra 29. nov.
På selve dagen er der salg af vandrekort i Charlotteklubben.

Vi samles
kl. 13:45

... foran SuperBrugsen, hvor der trækkes lod blandt de afleverede
vandrekort – Husk legitimation. Lodtrækningen tager ca. 30 min.

Arrangeret af Vangede Bycentrum med hjælp fra DUI, Charlotteklubben, Spejderne ved kirken, Sportscaféen GVI, IdéHuset og Vangedes Venner
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Det sker i Vangede

Kino – et udvalg af vinterens film i

November

Gentofte Kino

Filosofi Lounge 26/11 kl. 18.00-19.30
Interesserer man sig for filosofi og særligt erkendelse? Så kom og
vær med på Vangede Bibliotek. Gruppen har haft et møde d. 12/11,
så dette er andet møde, men du kan godt være med selvom du ikke
var til første møde.
Området, der fokuseres på, er erkendelsesteori og metafysik, men
alle er velkomne uanset erfaring og evner. Hegel-entusiast Nicky
Brown vil stå for oplæsning og fælles bearbejdelse af bogen “Fra
Kant til Hegel” af den danske filosof Justus Hartnack, som man vil
bruge som kildetekst i gruppen.
Der er gratis adgang og ingen tilmelding. Alle er velkomne. Kommer man, vil der være gratis kaffe, te og småkager.
Foto-aften 27/11 kl. 19
Fotoaften ved Vangedes Venners Fotogruppe i Cafè Cafèen. Fotogruppens tovholder Jan Valeur underholde lidt om, hvordan man –
uden en masse fototeknik – kan få nogle bedre billeder i kassen, bare ved at bruge sine øjne og tænke sig lidt om. Niveauet bliver, så alle kan være med.
Vil du lidt mere med dit kamera, kan du melde dig til fotogruppen
pr. mail vvfotogruppe@gmail.com
Juletræstænding 21/11 kl. 16:45 - ca. 18:00
Se side 3
Fællesspisning 28/11 kl. 18
Der bydes på julemiddag med flæskesteg og alt hvad der hører til for
kr. 80,- man tilmelder sig til vvspisning@gmail.com.
PladeVenner 28/11 ca. kl. 19.30
PladeVenner Julespecial. Efter julemiddagen tager Bent mod dine
juleplader, så der er lagt op til den helt store julehyggeaften i Cafè
Cafèen.

December
Nissedrys i Caféen 3/12 kl. 17
Teatergruppen Vangedes Venner lægger ud
med juleunderholdning for børn og barnlige sjæle i Café Caféen
Vi glæder os til a se jer – kom gerne med
nissehuer
Gruppen består af fem glade nissepiger:
Annette, Berit, Kirsten, Mette og Sonja
Julevandring 14/12
Se side 3
Vinsmagning 5/12 kl 18.30-21.00
I Café Caféen Med Niels Henrik Rasmussen fra ‘Hvin’
Der vil blive serveret lidt laks, ost og pølse
Efter vinsmagningen vil der være mulighed for at bestille vin til
gårdsalgspriser. Sidste tilmelding lørdag d. 29. november.
Billetter à 200 kr. købes i Café Caféen eller ved indbetaling på
konto 1551-11329837 husk at oplyse navn, hvorefter billetten ligger klar i caféen
Alle over18 år kan deltage – Begrænset antal pladser

Stille Hjerte – 13. november

Tre generationer samles over en
weekend. Søstrene Sanne og
Heidi har accepteret deres syge
mors ønske om at dø, før sygdommen forværres, men som
weekenden skrider frem, bliver
morens beslutning sværere at
håndtere.
The Captive – 13. november
Matthew er på vej hjem fra skøjtetræning med sin 9-årige datter
Cassandra. Da Matthew kommer tilbage til bilen efter at have
hentet is, er pigen er væk. Cassandras mor, Tina, bebrejder
Matthew, og det ender med en
skilsmisse.
Otte år senere leder Matthew
stadig efter sin datter, som han
er overbevist om, stadig er i live.
Tina finder ting, som har tilhørt
Cassandra og vælger at gå til
politiet. Langsomt går det op
for alle, at kidnapperen slet ikke
er færdig med hverken Cassandra eller hendes familie.
Human Capital – 20. nov.
Famlien Jul – 20. november
Hugo bliver gode venner med
nissen Pixy, som ikke nåede at
komme med de andre nisser
hjem. Hugo går langt for at skjule Pixy fra sin julefjenske far,
men et år er lang tid at skjule en
nisse.
The Judge – Dommeren
– 27. november

2015
Filmaften 22/1
Jazzaften – sidst i januar
Fastelavn 9/2
Vangedes Venners Generalforsamling 15/4
Vangedes Venners sponsorbanko 8/5
Se mere på www.vangede.dk og www.vangedesvenner.dk
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Da den glatte advokat Hank Palmer ankommer til sin mors begravelsen, får han en mildt sagt
kølig modtagelse af sin far, byen
dommer Joseph, som han ikke

har haft kontakt til i flere år. En
gammel
uoverensstemmelse
gnaver stadig mellem dem. På
vej tilbage til Chicago bliver
Hank ringet op og får at vide, at
hans far er kørt galt og nu står anklaget for at have dræbt en mand.
Han står nu over for sit livs sværeste sag, hvor han skal forsvare
sin far. Og mens han søger svaret
på om hans far er skyldig eller ej,
åbnes der også langsomt op for,
hvad der skete mellem far og søn
for mange år siden.
Ida – 27. november

I Polen i de tidlige 1960’ere,
hvor Anna har mistet begge sine
forældre under 2. Verdenskrig
og er vokset op i et kloster. Som
ung novice er hun klar til at aflægge nonneløftet, men først må
hun opsøge sin sidste nulevende
slægtning. Hendes seksuelt frigjorte og noget letlevende tante
Wanda vender op og ned på Idas
liv, og artige hemmeligheder
bringes for en dag.
The Riot Club – 4. december
Historie om en samling rige unge
Oxford studerende, der samles i
den eksklusive og berygtede
klub ‘The Riot Club’. De unge
mænds arrogante og grænsesøgende attitude får imidlertid
uforudsete konsekvenser, da
gruppen en skæbnesvanger dag
presser grænserne lidt for meget.
The Homesman – 4. december
Hobitten 3 – Femhæreslaget –
10. december
Pingvinerne fra Madagascar –
18. december
All Inclusive – 25. december
Unbroken – 8. januar
Glædelige fornøjelser
og herligt gensyn!
Erik Hamre
Læs mere på gentoftekino.dk
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Min barndoms jul i 40-50’erne på Snogegården
Af Gudrun Jespersen, født Sørensen
Jeg skrev min barndomshistorie når pigerne gik rundt på etagertil Vangede Avis i vinteren 2012. ne og sang.
Nu vil jeg skrive om min barnMin mor og far havde iskagedomsjul i Vangede i 40-50’erne. huset på Mosegårdsvej ved indJeg er vokset op på Snogegår- gangen til Nymosen. Om somden, og havde en dejlig barndom meren solgte de is og op til jul
solgte de juletræer. En gang
som enebarn.
Når vi nærmede os jul var der stod min mor alene og det var
modeller, der gik på podiet i hundekoldt. En mor og hendes
modelkjolebutikken
‘Asta datter skulle købe et træ, pludWeiss’ på Snogegårdsvej. Vi pi- selig siger pigen til sin mor: “se
ger stod uden for, med næsen hun har kun strømper på, hun
mod vinduet og så spændt på må være meget fattig”. Min mor
opvisningen. Asta Weiss lavede smilede til hende, og fortalte
nye kjoler både efterår og vin- hende, at hun havde støvler på
ter. Vi piger var noget så begej- indenunder sokkerne. Det var
noget de gjorde, der hvor hun
strede.
Vangedevej (Bygade) med kom fra (Østpreusen). Det hjalp
dens butikker var altid pyntet op med at holde varmen inde og
med julenisser og andet jule- kulden ude.
pynt. Når jeg gik hjem fra bør- Julekalender
nehaven, Asylet, skulle jeg altid Jeg havde én julekalender i hele
hen forbi Arne Scharffs gram- min barndom, den var aflang og
mofonpladebutik og høre jule- lignede en klokkestreng. Hvert
sange og de sidste nye hits.
år lod jeg som om, jeg ikke kunDen 13. december var der Lu- ne huske, hvad der var bag låcia optog på skolen, det var så gerne. Den blev simpelthen slidt
smukt – alt lyset blev slukket, op til sidst, men jeg var meget

påpasselig med at lågerne ikke
gik i stykker.
Nu til selve julen
Vi boede i en etværelses lejlighed på ca. 35 kvm. Juleaften i
min barndom, var altid fyldt
med hygge og dejlige dufte.

Lillejuleaften var der afslutning på min skole (Mosegårdsskolen). Alle eleverne blev samlet i aulaen, hvor inspektøren,
læste juleevangeliet og ønskede
os en glædelig jul. Hvorefter vi
sang nogle julesange. Vi gik efterfølgende til vores klassevæ-

Snogegården blev i 1922 omdannet til husvildebolig. Gården husede over 20 familier. Foto venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv,
Gentofte

Frisør Koca

Kom & Kvit er et fleksibelt rygestopprogram til dig, der har lyst til at kvitte
smøgerne, men mangler lidt hjælp.
Tilbuddet er gratis og omfatter alle
borgere i Gentofte Kommune over 18
år. Du møder bare op
torsdage klokken 16.00-17.30
bortset fra helligdage:
Forebyggelsesafdelingen på
Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund.
Har du spørgsmål, så skriv til os på :
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk
Vi glæder os til at møde dig.

Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
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v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76
Man.-fre. 9.00-17.00
Lør. lukket

Klinik

Naturlig’viis
Trænger du til at slappe af
eller afgifte kroppen?
Prøv 45 min. i Infrarød sauna
Normalpris: 200,- kr.
Tilbudspris: 150,- kr.
Book online på
www.klinik-naturligviis.dk
eller 26 70 52 04
Vangede Bygade 41
2820 Gentofte

Vælvære i
Vangede

Kropsmassage
Zoneterapi
Bioresonansterapi
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relser, som vi havde pyntet op
med gran, kravlenisser og flettede hjerter. På vores pulte, havde vi et lille lys tændt – det var
så hyggeligt. Vi havde to tavler i
klasseværelset, på den ene havde nogle af eleverne tegnet og
farvelagt et nisselandskab. Jeg
elskede at kigge på det. Vores
lærer læste altid juleeventyr og
vi sang julesange sammen. Det
varede ca. en time.
Når jeg kom hjem, pyntede vi
juletræet om aftenen sammen.
Meget af maden til juleaften
blev også lavet dagen før –
blandt andet rødkål.
Juleaftensmorgen sov jeg længe. Min mor og stedfar (Sigfred
Olsen) var på arbejde, de kom
hjem omkring kl. 16. Kartoflerne skrællede jeg i løbet af dagen
– det var altid min pligt. Anden
blev stegt hos bageren et år, men
da min mor hentede anden, var
der ikke noget til sovs. Derefter
investerede min mor i en ovn,
for det ville hun ikke finde sig i
– at der ikke var noget til sovs.
Klejnerne havde min mor og
Sigfred kogt ugen før. Jeg spiste
altid mange klejner den dag, for

jeg elskede dem. Om eftermiddagen hørte vi julesange i radioen, for der var først fjernsyn om
aftenen. Jeg dækkede bordet.
Hele huset var pyntet med kravlenisser. Hvert år fik jeg et nyt
ark med kravlenisser, som jeg
klippede ud – så der var efterhånden mange.
Risengrøden havde min mor
lavet om morgenen, før hun tog
på arbejde, og satte den i sengen, under dynen, hvor den kogte færdig.
Anden var færdig og Sigfred
skar den ud. Kartoflerne og rødkålen var klar og blev varmet
op. Selvom om det duftede dejligt, kunne jeg næsten ikke spise
noget, for jeg var så spændt på
gaverne. Et år anbefalede Statens Husholdningsråd at man
spiste risengrøden før and og
steg, det skulle prøves og resultatet blev at ingen kunne spise
hverken and eller steg det år.
Før gaverne blev pakket op,
skulle der vaskes op. Dette var
også min pligt i hjemmet. Mens
jeg vaskede op, tændte min mor
juletræet, og jeg måtte først
komme ind, når hun kaldte på

Vangede Bygade 86
2820 Gentofte
Tlf. 31 11 12 41

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

www.thomsenscykler.dk
Alustel
Navdynamo, lås,
både herre og dame
før kr. 4.599,-

Vi har godkendte
kvalitetslygter

mig. Vinduet i stuen var hun ved
at lukke, for julemanden havde
været der, med gaver og lagt
dem under juletræet. Jeg nåede
aldrig at se ham.
Sigfred havde dækket kaffebord. Der var alt mulig knas, kager og det frugt man kunne få –
blandt andet meget sure appelsiner, men duften glemmer jeg aldrig. Før gaverne blev delt ud,
sang vi altid to julesange. Vi
kunne ikke danse om træet, det
var der simpelthen ikke plads til
det i den lille lejlighed. Juletræet stod på kaffebordet og efter
middagen blev det flyttet over
på spisebordet, det var ca. 1 meter. Jeg stod for gaveuddelingen. Min mor lavede altid sjov
med til- og frakortene, så jeg fik
Sigfreds sutsko eller lignende,
og han fik mine gaver – det slog
aldrig fejl. Min mor fik altid en
natkjole af Sigfred og af mig nylonstrømper. Jeg fik altid en nederdel og en bluse, købt i Dahls
Varehus og to stykker legetøj –
enten farvelade eller en dukke.
Jeg blev altid glad for mine gaver. Omkring kl. 22, måtte jeg
næsten altid bæres i seng, så

træt var jeg nu, da spændingen
var overstået.
Min barndomsjuleaften er et
stort og kærligt minde, fra en
fattig, men hjertevarm tid.
Første juledag samledes alle
os børn på hovedtrappen ved
hovedbygning på Snogegården,
for at vise og fortælle om hvad
vi havde fået i julegave.
Nytårsaften
Nytårsaften på Snogegården,
var også sjov. Vi var en masse
unge på gården, så der var fyrværkeri, stjernekastere og
knaldperler. Kl. 12 midnat, kom
gamle Jensen, viceværten, ud
med sit gevær og skød altid to
skud. Så var den nytårsaften
slut.

Glarmesterfirmaet

Boligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

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

Brdr. Torp
Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
39 65 17 20
40 16 60 18
www.torpglas.dk
Kvalitetshåndværk siden 1902

Husk
Muc off
plejeprodukter
til din cykel

Få din cykel gjort
Efterårsklar
service fra 150,-

Åbent: Hverdag 10-17.30 · Lørdag 10-14

hentetider:

Maui Shredder
løbehjul

Receptmedicin

Recepter, der er lagt på internettet af lægen, skal altid
forudbestilles. Dette kan eventuelt gøres telefonisk.
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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Min barndoms jul på Enggården
Af Anette (Pusser) Sørensen (tidl. Olesen)
Vi var fire søskende, der boede
Vi måtte de fleste torsdage på
på Enggården sammen med vo- kroen for at hente far hjem, inres far (som var arbejdsmand) den hele ugelønnen var drukket
og mor (som var hjemmegående op.
husmor).
Vi havde også to halvsøskende Jul på Enggården
fra vores mors første ægteskab; Vi søskende var som alle andre
de boede ikke sammen med os forventningsfulde, og vi både
på Enggården, men hos vores glædede os og gruede i grunden
mormor som boede på Mose- lidt til den kommende tid.
gårdsvej.
Vi glædede os til al den dejlige
Jeg selv er født i 1948 på Eng- julemad og julegaverne, vi fik.
gården, i hovedbygningen på 1.
Som sagt levede vi i yderste
sal, og jeg er den yngste af hele fattigdom, og vi fik hvert år judenne søskende flok!
le/sule-pakke med mad fra
Vi var utrolig fattige, og vores “børnenes kontor”. Så vi fik
far var, hvad man i dag vil kalde dejlig julemad og som altid fik
“alkoholiker” (den gang blev vi risengrød med nisseøl først,
han kaldt fordrukken!)
og bagefter fik vi flæskesteg
Vores mor drak ikke og var med rødkål. Der var da også en
den mest kærlige og omsorgs- meget lille mandelgave, det var
fulde mor, man kunne ønske som regel en lille marcipangris
sig. Men når jeg tænker tilbage, (også fra børnenes kontor!).
hvor må hun dog have haft et
hårdt liv!
Tiden op til jul
Men inden vi nåede så langt,
som til maden, var dagende op
til jul ikke lutter lagkage, for far
kom som regel fuld (og ikke
mindst ondskabsfuld!) hjem, for
han og kammersjukkerne, skulle
jo også “fejre” den forestående
tid, og det foregik som regel på
Vangede Kro, som lå på Mosegårdsvej (i det gule hus på hjørnet af Snogegårdsvænge).
Vores mor prøvede på at gøre
tiden hyggelig, vi klippede
kravlenisser, som vist nok var
med i ugeblade og andre reklamer. På et tidspunkt lavede mine brødre små juledekorationer
i gips på en underkop, med et
Mig i den nye duffelcoat jeg fik lille julelys, en kvist gran og en
i julegave. Jeg var 7 år og gik i lille piberenser nisse, og så blev
1.c på Bakkegårdsskolen.
der drysset lidt glimmer på.

Entreprenør og tømrer,
aut. kloakmester
Totalentreprise
Renovering
Tilbygning
Tagudskiftning
Kælderrenovering
Omfangsdræn

Medlem af Byg Garanti

Vangede Bygade 56 th
2820 Genttofte
22 44 72 66
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Enggården med haverne ned til Mosebuen.

Dem gik de så fra dør til dør og
solgte for 1 kr. stykket. Gerne
på Sønderbakken eller Skolebakken, for der boede jo de rige
i deres villaer.
Juleaften
Når det blev juleaften måtte vi
vente både på far og med at få et
juletræ. Juletræsmanden skulle
først pakkede sammen, for så
fik vi det gratis. Far kom som regel omkring kl. 16:00. Juletræet
var altid skævt, for juletræsfoden blev aldrig sat ordentligt på;
det var far for fuld til.
Men vi børn var jo lykkelige
over, at nu kunne vi endelig
pynte træet med det sparsomme
julepynt vi havde, men jeg kan
da huske at vi havde et par små
glasfugle med fin hale, papirshjerter og kræmmerhuse, som
vi selv havde lavet i skolen. Og

en papstjerne i toppen var der
også, og hele herligheden blev
overtrukket med fehår, det fik vi
gerne splinter i fingrene af.
Efter vi havde spist, dansede
mor og vi børn så om juletræet,
(far faldt omkuld på sofaen og
snorkede som en bjørn!). Og så
fik vi vores julegaver!
Vi fik altid tøj, det kunne være
en kjole eller strømper, og drengene fik sweatere og plusfour
(¾ lange bukser med bred elastik under knæet!)
Engang fik jeg en ny duffelcoat, den er jeg fotograferet i på
et skolefoto. Vi fik kun nyt “købe” tøj den ene gang om året,
for vi arvede tøj fra andre, som
var bedre stillet, og så fik vi jo
fra “børnenes kontor” om foråret, inden vi skulle på “svagbørnskoloni”, men det er en helt
anden historie!
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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Jeg husker et år til jul, hvor mit
højeste ønske var en matroskjole, med smæk bagpå kraven og
manchetter på ærmerne. Men
det var jo et uopnåeligt ønske,
for sådan en var dyr, og det var
der bestemt ikke råd til!
Vi børn rendte dagligt ned til
mormor. Dér var tryghed og
varme og altid plads til os, selv
om mormor, der var alene med
tre plejebørn (mine to brødre og
min fætter) gik på arbejde hver
dag fra tidlig morgen til silde aften som fabriksarbejderske. En
dag op til jul var jeg nede hos
mormor, og var kravlet ind i
hendes klædeskab, som egentlig også var et kosteskab. Og om
ikke himlen faldt ned! Der så
jeg herligheden, men nåede kun
lige at se de fineste manchetter.
Mormor hørte mit jubelskrig,
og fik mig hurtigt jaget ud. Jeg
fik en historie om, at det var til
en “artig” pige længere nede af
gaden, og mormor skulle kun
opbevare den til juleaften, så
hun ikke fik den at se! Hvem
mon der var den lykkeligste pige i hele Danmark den juleaften?
Jeg fik matroskjolen af mormor i julegave, i mørkeblå satin,
med hvide tynde snoede silkebånd i kanterne, der var en mørkeblå lægget nederdel til, som
blev knappet på blusen ved linningen! Selv samme juleaften
fik jeg af mor og far den yndigste underkjole med tilhørende
trusser med blonder. Det var
virkeligt stort!
Juledagene
I jule/sulepakken fra børnenes
kontor var der altid et halvt grisehoved med. Det var far meget
glad for; det var hans hofnummer at lave grisesylte til juleda-

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

www.vangedekoreskole.dk
Enggården ved juletid.
Frugtparken 26 · 2820 Gentofte

gene, det blev omhyggeligt renset for “snotkar”, tænder og andre ulækre ting, og så blev der
kogt grisehoved. Far lavede også
altid spegesildene. Hele herligheden blev som regel fortæret
sammen med naboen og skyllet
ned med rigelige mængder
brændevin og øl i juledagene.
Det kunne så godt ende i slagsmål ude i gården, og så blev der
drukket forsoning dagen derpå!
Mor og vi børn gik så ned til
mormor, og faster Marie på Mosegårdsvej!
Vores faster Marie boede overfor mormor i den ejendom der
hedder Mosegården. Der var der
også som regel julefrokost 2. juledag med masser af familie og
venner, der var trommet sammen i den lille to-værelses lejlighed, der var glæde og dejlig
mad i muntert lag. Min mormor,
som ellers hverken røg eller
drak, fik en lille tår snaps for
meget, og så gik hun ellers til cigaretterne. De blev ikke røget,
men gnasket godt igennem, og
så kunne hun ikke forstå hvorfor
hun var syg dagen efter.
Jeg mindes også et år, hvor far
syntes at det var synd for sprit-

terne, Krobby og Nicolai, som
holdt til nede i mosen, så dem
havde han inviteret til at holde
juleaften hos os. Men først skulle de soigneres; det foregik ude i
haven, som vendte ned mod mosebuen. De blev vasket – vist
nok i koldt vand – og så klippede far dem, så de var skam rene
og nyklippede inden julefreden
kunne sænke sig!
Jeg vil hermed ønske alle i
Vangede og på Vangede Avis en
rigtig glædelig, og ikke mindst
fredfyldt jul og godt nytår.

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk
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Apoteket informerer om sex og medicin

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

Ericavej 23
2820 Gentofte

39 67 97 03
40 31 05 01

Både mænd og kvinder kan få
sexproblemer.
Hvad er årsagen:
Der kan være mange forskellige
grunde til, at du mister evnen
og/eller lysten til sex. Stress og
travlhed kan være vigtige faktorer, men også alderen, og for
kvinders vedkommende overgangsalderen, kan påvirke sexlivet. Ofte er det et samspil mellem flere forskellige ting. Hos
mænd kan alkohol, tobak, hash,
sovemedicin og beroligende
medicin desuden nedsætte evnen til at få rejsning.
Manglende lyst eller evne kan
også være bivirkninger fra medicin. Enten fordi medicinen
påvirker de hjerneområder, som
har betydning for den seksuelle
lyst, eller fordi medicinen virker direkte på kønsorganerne.
Forskellige typer medicin kan
have seksuelle bivirkninger
f.eks.
• Blodtrykssænkende medicin
nedsætter blodtilførslen til
kønsorganerne, derfor strømmer der ikke så meget blod til

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

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
Nummer 81 · november 2014

penis, og det kan give problemer med rejsningen.
• Midler mod depression og
psykiske lidelser kan give
nedsat sexlyst og problemer
med at få henholdsvis rejsning og sædafgang – og for
kvindernes vedkommende orgasme. Dette gælder både ældre og nyere typer medicin inden for disse grupper.
Enkelte lægemidler til behandling af Parkinsons syge,
øger lysten til sex.
Desuden kan sygdommens art
naturligvis også påvirke sexlivet –
og en alvorlig sygdom kan gøre
det svært at finde overskud til sex.
Hvad kan man gøre?
Hvis du mister evnen eller lysten til sex, skal du ikke bare acceptere tingenes tilstand. Tal
med din læge om problemerne –
hvad enten det skyldes bivirkninger ved medicin eller noget
andet. Det er også vigtigt, at du
taler problemerne igennem med
din partner.
Desuden skal du huske, at det
handler om at være idérig og
bruge alle aspekter af sig selv i

kærlighedslivet – et godt sexliv
er ikke ensbetydende med, at for
eksempel rejsningen fungerer
fuldt ud.
Er det din medicin, der er
skyld i problemerne, kan det
muligvis hjælpe at tage medicinen på et andet tidspunkt af
døgnet. Ved nogle lægemidler
kommer bivirkningerne nemlig
kort tid efter indtagelsen, og de
kan så (efter aftale med lægen)
skubbes til et mere passende
tidspunkt. Bivirkningerne kan
også være forbigående og derfor forsvinde efter nogen tids
brug. Hvis bivirkningerne fortsætter, kan du måske i samråd
med lægen ændre dosis, eller du
kan skifte til et andet lignende
lægemiddel uden seksuelle bivirkninger. Her må man vurdere, hvad der er vigtigst: at behandle sygdommen eller bevare
sexlivet uændret.
Vil du vide mere, kan du altid
spørge din læge eller apoteket.
Vangede Apoteksudsalg ønsker
alle vores kunder en glædelig
jul og et fantastisk nytår.
Helle Thomasen
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Vangedes Venner

Storkøbenhavns Jagtforening
Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV

JAGTTEGNSKURSUS

Undervisningen fremgår af www.sjf.dk

Der undervises efter Danmarks Jægerforbunds materiale
Bøgerne til kurset bestilles online via www.jagtprøven.dk
Se mere på www.sjf.dk eller ring til Hans-Erik på 26 15 58 14

Nyt program
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I slutningen af november og hele december vil du kunne få serveret
suppe, glögg og æbleskiver i Café Caféen, Vangede Bygade 45.
Hver dag fra kl. 17.

En frivillig fortæller
Caféen åbnede i oktober 2013; samtidig havde jeg den store sorg at
miste en søn, den ældste som hed Per. Det at miste et barn er der
mange, der har prøvet før mig, så de ved, hvor svært det er at komme
videre. Den dag Per skulle begraves, og vi var på vej til Kirken, faldt
min mand Johnny om i bilen. Det var et forfærdelig chok, min svigersøn og voksne barnebarn kørte med Johnny på hospitalet, hvor
han blev indlagt med blødende mavesår og blev gudskelov rask. Det
var en barsk oplevelse.
Jeg læste at Vangedes Venner søgte nogle, der ville være frivillig i
Caféen, så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve det. Det har jeg ikke fortrudt et sekund. Her fik jeg nogle fantastiske kollegaer, som hjalp
mig igennem i min sorg. Lyttende, forstående og omsorgsfulde.
Vi fik undervisning i, hvordan man skulle lave de forskellige
slags kaffe og sandwich. Det var utroligt spændende. Jeg tilmeldte
mig til en vagt mandag og fredag fra kl. 12-16, man behøver bestemt ikke at være der faste dage, andre melder sig på fra kl. 16-19,
hvor caféen lukker. Vi er altid to sammen på en vagt.
Det viste sig, at en af de andre frivillige havde mistet sin datter året
før, så vi støttede hinanden en del og kom videre i vores liv. En anden
viste sig, at vi havde fælles bekendte, idet min nu afdøde søster og
min svoger, som stadig lever, og er fra Assens, var og er venner med
hendes svigerinde og svoger i Hundested. Ja verden er lille.
Jeg vil varmt anbefale, kvinder som mænd, at tilmelde sig som
frivillig til Caféen. Jeg har boet i Vangede i fra 1943, og syntes jeg
kendte mange her, nu har jeg lært endnu flere at kende. Det er så givende og meget socialt.
Skulle I være interesseret i at deltage i caféen, så kom ind og hils
på, og få lidt mere at vide. Du kan tage en vagt, når du har lyst og
hvilken dag du syntes, der er god for dig.
Husk. Øjnene smiler og munden den ler,
men sorgen i hjertet er der ingen der ser.
Håber vi ses, mange hilsener fra
Laila frivillig i Café Caféen.
Vangede Venners sponsorer

støtter Vangedes Venner
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Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
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Tranehaven,
Kommuneservice,
Bibliotekerne og
Apotekerne

Caféen søger flere frivillige!
Hvis du har lyst til at være med til at passe caféen, så udfyld en ansøgning, kan fås i caféen og læg den i Vangedes Venners postkasse.
Der står to frivillige på en vagt. Hvert hold har vagt fra kl. 12.00-16.00
eller 16.00-19.00. Nogle gange har vi aftenarrangementer, hvor der
også er mulighed for at tage vagter. Tal med nogle af de frivillige, der
står i caféen og få mere at vide. Eller skriv til vvcafecafeen@gmail.com

Café Caféen er en del af Vangedes Venner

13

Nummer 81 · november 2014

14

Stolberggård/Stålberggård
Af lokalhistorisk medarbejder Niels Ulrik Kampmann Hansen
Vangedes gårde
som det drejer sig om halvgårAf de oprindelige gårde, der lå i dene (dvs. Nordre og Søndre)
den gamle Vangede landsby, Bakkegård, Fuglegård, Munkefindes der ingen bevarede. Af gård, Mosegård, Hulgård og
udflyttergårdene er der flere til- Søndergård.
bage mere eller mindre intakte.
Den bedst bevarede er Vintap- Stolberggård opstår
pergården (oprindeligt kaldet Oprindelsen til Stolberggård
Nørregård p.gr.a. sin placering). (der i en periode i starten kaldtes
Denne gård ligner en firlænget Stålberggård) findes i det forudflyttergård fra før 1800, selv hold, at der ved Stolpegårdens
om der naturligt nok er sket en udflytning fra landsbyens nordrække ændringer. Af de øvrige lige del til bymarken forblev et
Bernstorffske gårde findes re- aftægtshus på den gamle Stolpester af Brogården (staldlænge) gårds plads. Et aftægtshus er et
på Søbredden, Holmegården mindre hus, hvor den ældre hus(flere længer (ved Lyngbyvej) bond kunne bo, når hans søn
og hovedbygningerne af Nordre (evt. svigersøn) overtog gården
Enggård (på Mosebuen) og Nor- med boligen. Et aftægtshus kundre Ellegård (i Tuborg Haveby). ne således fungere som bolig for
Stolpegården er ombygget til mange generationer af “pensioukendelighed, denne gård jorder nerede” landbrugere. I dette tilspiller en rolle for Stolberggård. fælde gik det anderledes; afDe øvrige gårde er alle nedrevne tægtshusets beboere købte lidt
eller brændt, det drejer sig om efter lidt mere jord, først fra
Ørnegård, Tjørnegård, Snoge- Stolpegården (1801), senere fra
gård, Mosegård, Søndre Eng- Ørnegården (1818) og senere
gård og Søndre Ellegård; lige- mere fra Stolpegården, således

Forår 1955 Kai Mose Nielsen

at der opstod et mindre landbrug
i stedet for et egentligt aftægtshus. Der blev bygget staldlænger i 1801 med bindingsværk og
stråtag, og hele gården blev restaureret så sent som i 1930-erne, hvor landbruget ellers var
under afvikling i Vangede på
grund af byudvikling. Ved Danmarks første folketælling i 1787
optræder den 29. årige, ugifte
skomager Christian Jørgensen
som ejer af et hus; han var manden, der købte jord sammen til
den lille firelængede gård.

kolonihavebebyggelse hele året
rundt; på Stolberggårdens jorder
var der således syv ulovlige beboelser i 1920-erne. Disse huse
var uden moderne installationer,
og de blev efter nogle år afløst af
permanent huse bl. a. på Stolbergvej, der er anlagt med kloakering og elforsyning i 1927.
Også dele af Stolpehøj
(fra1945) og Horsevej (fra
1926) samt Vesterbyvej (fra
1927) er anlagt på markjord fra
Stolberggård. Selve den nu trelængede gård blev liggende i
mange år på sin plads, mens
bygningerne vel nok gik i forfald, da de nu var uden anvendelse.

Stolberggårds jorde
udstykkes
Da man i 1887 byggede Vangede Batteri skar man en stor del af
jordtilligendet fra, ligesom den
vestlige længe forsvandt. Ved
starten af landbrugsjordens omdannelse til byområde, skete der
det, at der opstod en ikke permanent bebyggelse. På grund af
boligmangel flyttede nogle
mennesker ud fra København,
og de etablerede sig i en slags

Maj 1936

Gården ombygges til to
lejligheder
I 1977 blev hovedbygningen
mod øst og gårdlængen mod
nord revet ned. Den søndre længe blev derimod genbrugt til to
lejligheder, mens resten af toftejorden blev til otte nyopførte
kædehuse i tidens stil. Man kan

Miao Sushi
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
Stille Hjerte H The Captive H Human Capital
The Judge – Dommeren H Famlien Jul H Ida H The Riot Club
The Homesman H Hobitten 3 – Femhæreslaget
Pingvinerne fra Madagascar H All Inclusive H Unbroken

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
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www.miaosushi.dk
Månedens Menu 1
4 Nigiri: 2 laks, 2 tun
8 Uramaki:
8 stk spicy rejer

12 Futomaki:
6 stk tun, 6 stk california

(24 stk)

kr. 169,-

Månedens Menu 2
6 Nigiri:
2 laks, 2 tun, 2 rejer

16 Uramaki: 8 stk alaske
roll, 8 stk rainbow

12 Futomaki:
6 stk tun, 6 stk ebi furai

(34 stk)

kr. 269,-

MENU

TILBUD
Månedens Menu 3
6 Nigiri: 3 laks, 3 tun
24 Uramaki: 8 stk super
california, 8 stk rainbow,
8 stk spicy laks
24 Futomaki: 6 stk ebi furai,
6 stk california, 6 stk månen
roll, 6 stk tun

(54 stk)

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

kr. 379,-

Kom ind og
få vores
menubrochure

15
Snedkermester
Tom Christiansen

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

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

www.snedkermesteren.dk

Stolberggård efter restaureringen, i det væsentlige udført i
1930-erne. Gården er oprindelig fra 1770-erne, og var i begyndelsen aftægtsgård for ejeren af Stolpegård.

tydeligt se på sydlængen, at den
har en fortid som gulmalet landbrugsbygning, idet de to tidligere vognporte er bevarede med
vinduer i stedet for portene.
Omkring dem ses hvidmalede
halvbuer, der er fremhævet i
murværket. Ejendommen har
bevaret sit stråtag med kragetæer øverst, mens der er sat to nydelige kviste i stråtaget. Vi ses
således her et eksempel på, at
man genbruger en langbrugsbygning i stedet for beboelseslængen; dette ses ikke andre
steder i hele Gentofte.

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
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Butikkernes åbningstider – november 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
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

Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søn- og helligdage

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

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

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

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

Floristen
mandag-fredag
lørdag

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

Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf. 39 48 17 10
9.00-20.00

Sweetie
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
lørdag

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

Thomsens Cykler
mandag-fredag
lørdag

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

TinnaMia
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 78 91
10.00-17.30
lukket

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
Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag
Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag

Tlf. 39 65 71 35
Tlf. 39 65 83 13
9.00-17.30
9.00-13.30
Tlf. 39 65 17 20
lukket
14.00-16.00
lukket
Tlf. 40 94 17 57
8.00-17.00

home
mandag-torsdag
fredag
søndag

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

IKEA
Alle dage

Tlf. 70 15 09 09
10.00-21.00

Kirken, Vangede Kirke
Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag
9.00-16.00
kontoret: man-ons & fre 9.00-13.00
torsdag
12.00-18.00
Klinik Naturligviis
mandag-fredag
Lørd i lige uger

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

Malemester Ellingsøe
mandag-fredag

Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30

Matas
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 33 22
10.00-18.00
10.00-15.00
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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

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

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.

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

Vangedes første Pizzaria

Vangede
PIZZASince&1989GRILL
Vi ønsker alle vores
kunder glædelig jul
og godt nytår
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

Åbningstider
mandag-onsdag
13 - 22
torsdag-fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
10 - 20

Tlf.: 39 68 01 78

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

