
Det er helt naturligt
Mange mennesker kan slet ik-
ke forestille sig bare at smide
sit affald på gaden, og vi tror,
det er noget, der ligger i de
fleste mennesker, at man ryd-
der op efter sig.

Men så kan man undre sig
over at der til stadighed er
mange, der synes, det er helt
ok at smide slik- og cigaretpa-
pir på gaden. Der er ellers ri-
geligt med skraldespande
rundt i det offentlige rum,
man kan jo også bare tage det
med hjem og smide det ud.

Hvis man følger de naturlige
ruter til og fra S-togstationer,
vil man i en afstand på cirka
den tid det tager at ryge en ci-
garet se et langt stykke fortov
fyldt med efterladte cigaret-
skodder. Går man en tur forbi
vores skoler, vil man også se
en stor mængde slikaffald og
pizzabakker flyde på gaderne
og i haverne. En ting er at det
ser grimt ud, noget andet er at
det er forurening, som vil ge-
nere vores medborger i mange
år eller være bekosteligt at
samle op.

Selvfølgelig er en del af det
affald, der ligger på gaderne
ikke mennesker skyld, men
fuglene der, i søgen efter mad,
kan tømme en skraldespand
for det affald, der i første om-
gang ellers havde fundet sin
rigtige plads.

Vangedes Venner har et lille
hold af frivillige, der en gang
imellem tager en tur gennem
bygaden og får samlet det, der
ligger og flyder, næste gang er
den 12. september kl. 13. Der
er også vangedeborgere, der
dagligt samler affald, og også
nogle, der følger kommunens
opfordring i deres Ren By-
kampagne, hvor de opfordre
borgerne til at samle “et styk-
ke skrald om dagen”. Kom-
munen kører også jævnligt
gennem gader med fejema-
skine. Men, hvis nu affaldet i
stedet kom i skraldespanden
fra start af, ville en masse re-
surser været sparet.

Med ønsket om et
rent efterår

Allan og Susanne

Efterår 2015
84. nummer · 22. årgang

Vangede i farver

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk

i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: Trykkeren.dk

Journalist Borger i Vangede

Redaktør Allan Andersen

Omdeling GVI

Deadlinie til vinterens avis er den 24. oktober 2015

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangede i A-dur

Farvehandlerskift
Det sker i Vangede

Jacobs nye opgaver • ... og meget mere

Spisning
25/9 og
30/10

Jazz
11/8, 2/10

og 6/11

Vangede
Festival
5. sept.

Ungdoms-
klub minder
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Basar
7.-8. nov

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

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

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

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi

Freilev Farvehandel er solgt
Endnu et ejerskifte i en af Van-
gedes butikker. Jørgen Freilev
har siden 1961 været en del af
Vangedes bybillede.

Kaj Erdmann havde farve- og
materialhandel både der, hvor
Matas ligger i dag og ved Van-
gede Station. Jørgen startede
som lærling ved Vangede Stati-
on, og da Erdmann senere flyt-
tede farveafdelingen til Snoge-
gårdsvej, hvor der tidligere hav-
de været en Vime, rykkede Jør-
gen med. I 1983 overtog Jørgen
Freilev farvehandelen.

Vi har spurgt ham, hvad han
skal lave fremover.

“Ja det er et godt spørgsmål,
men jeg vil opleve mange af de
ting, som jeg ikke har haft tid til
i alle de år, jeg har passet min
forretning. Sommerhuset kan
måske blive besøgt lidt oftere og
i længere tid af gangen, og så
blev jeg morfar for et par år si-
den til en lille frisk gut, og ham
vil jeg gerne opleve og være no-
get for, det er jo en kæmpe gave
at få.”

Hvad sker der så med butik-
ken, når nu du har solgt den?

“Mit ønske har altid været, at
forretningen kunne fortsætte
som farvehandel med det mix af
varer, jeg nu har haft. Jeg syn-
tes, der er behov for sådan en
butik, især da vi desværre ikke
har så mange specialforretnin-
ger tilbage i Vangede.

Jeg er derfor glad for at kunne
fortælle, at farvehandler Claus
Bracker, som har drevet en lig-
nende farvehandel i Hellerup si-
den 1987 og som ønskede større
butikslokale, rykker ind her på

Snogegårdsvej. Han regner med
at være færdig med at flytte de
mange varer fra hans tidligere
butik ca. ultimo september / pri-
mo oktober; indtil da er butik-
ken ferielukket.

Jeg håber at kunderne og de
øvrige erhvervsdrivende i Van-
gede vil tage godt i mod Claus
Bracker, som er en dygtig farve-
handler – lige så godt som I har
taget i mod mig gennem alle
årene; 32 år i samme butik 54 år
med salg og rådgivning til Van-
gedeborgerne.”

Det glæder os, at det er lykkes
Jørgen Freilev at finde en
efterfølger, så Vangedeborgerne
fortsat vil have en lokal
farvehandel, hvor vi kan få råd
om maling, tapet osv.

Sweetie outlet

Der gik ikke lang tid før der var
liv i den lille tøjbutik igen. Ben-
te (altså den tidligere) har åbnet
butikken for at sælge ud af lage-
ret. Hun har tænkt sig at blive
ved, indtil der ikke er mere tøj.

Butikken holder åbent tirsdag,
onsdag og fredag kl. 13-18.

Hair Design
Efter 11 år synes Rebekka, at det
er tid til at lade salonen gå vide-
re til næste generation, så søn-

nen Denis og svigerdatteren Mia
har overtaget Hair Design på
Vangedevej 129.

Lige nu er Mia på barsel med
den næste generation. Men så er
det godt at Rebekka ikke er pen-
sioneret, men stadig er i salo-
nen. Så du kan stadig få ordnet
hår af Rebekka, ring eller kom
forbi og lav en aftale. Men husk
at du også bare kan droppe ind
og blive klippet uden tidsbestil-
ling.

Rebekka, Denis og Mia synes
der er rigeligt at fejre, og vil
derfor gerne se kunder og
forretningsforbindelser til recep-
tion den 12. september kl 14-16.

Vangede Kirkes Basar

Basaren i Vangede Kirke finder
sted i weekenden den 7. og 8.
november. Lørdag fra kl. 10-17
(og ikke som man kan læse i kir-

kebladet fra kl. 12.00) Søndag er
basaren åben fra kl. 12-17.

Indlevering af større effekter
til loppetorvet kan finde sted fra
den 4. november. Dog modtages
ikke PC-skærme med billedrør.

Der kan læses mere om basa-
ren på Vangede Kirkes hjemme-
side www.vangedekirke.dk

Danske Bank
Henrik Pyndt van der Pals er
vendt tilbage til Danske Bank i
Gentofte som souschef. Henrik
er 29 år og har senest været ansat
som stedfortræder i Birkerød
afdeling. Privat bor Henrik med
kone og søn på Østerbro. I sin
fritid nyder parret et aktivt liv og
samvær med venner og familie –
“Jeg glæder mig meget til sam-
arbejdet med kolleger og kunder
i Gentofte. Vores kunder skal
mærke, at vi er der for dem, og at
vi tager udgangspunkt i deres
individuelle behov, og sammen
finder langtidsholdbare løsnin-
ger”.

Brugsens Lennart
Brugsens souschef de sidste 5 år
Lennart følte, at nu var tiden in-
de til noget nyt. Da han samtidig
ønskede at trappe ned for butiks-
livet, skal han nu i gang med nye
udfordringer på Coops hoved-
kontor.

Alle i SuperBrugsen Vangede
har været glade for Lennart, og
de takker alle sammen for den
indsats, han har ydet over årer-
ne. Der har været en lille ufor-
mel reception.

Den nye souschef hedder
Niclas Jørgensen og er 28 år.
Han kommer fra en stilling som
salgsleder i SuperBrugsen Ndr.
Frihavnsgade.Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820

Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk. Optagne artik-
ler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for
trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

Birgitte Bech med Gitte Svi-
tring og Susanne Jangmark. Ja,
så vi juleparate – fire måneder
til jul, det er vel ikke for tidligt.

Entreprenør og tømrer,
aut. kloakmester

Totalentreprise
Renovering

Tilbygning
Tagudskiftning

Kælderrenovering
Omfangsdræn

Vangede Bygade 56 th
2820 Genttofte

22 44 72 66

Medlem af Byg Garanti

VANGEDE BLOMSTER

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

WWW.VANGEDEBLOMSTER.DK

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER
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Arrangeret af

Kom og prøv
Gentofte Petanque

Skyd papegøjen
(Muntre køkken)

Det endelige program og deltagerliste opdateres løbende på
Vangedes hjemmeside www.vangede.dk

Oplev også

og mange, mange flere

Ide-Huset
Netværkshuset

Charlotteklubben
Marinehjemmeværn

Ældresagen
DUI

Vangede Kirke
Spejderne

Natteravnene
Sundhed i Gentofte

(med rygestop event)

Det er for børn
Gadetog

Børnekarrusel
og meget mere

5. september kl. 11-16Vangede
Festival

Butikker
med spændende

tilbud

Menneskebiblioteket
udfordre dine fordomme

gennem dialog.
Lån et menneske

Støttet af Gentofte Kommunes Kulturpulje
Sponsoreret af IKEA · Danske Bank · Vangede Bycentrum

Lav din egen æblemost
Grøn Guide kommer med
mostpressen
5 kg æbler til 1 liter most
Brug gerne nedfaldsfrugt,
men fri for råd
Husk rengjorte flasker til
mosten

Foreningernes Dag

Politiske partier
Socialdemokraterne

Konservative
Dansk Folkeparti

Enhedslisten

Danseopvisning
Danseskolen

Folkedans

Seje kørertøjer
Gamle Brandbiler

Modeltruck
Birchs Busser

Gratis togtur gennem Vangede

Hør mere om
foreningerne

Prøv noget sjovt

Køb mad ved grillen

Køb øl / vand i baren
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støtter Vangedes Venner

Vangede
Køreskole
Den korteste vej
til dit kørekort

Frugtparken 26 · 2820 Gentofte

www.vangedekoreskole.dk

Vi følger op på vores undervisning
med en gratis opfølgningstime

Se mere og priser på

Jeg støtter GVI

Vær
aktiv

Gåtur
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
Vi mødes ved Café Caféen og
går i Vangedes grønne områ-
der.
Skriv til vvgaatur@gmail.com
hvis du har spørgsmål eller
mød op på lørdag, hvis du vil
med på tur.

Cafémedarbejder i
Café Caféen
Tag f.eks. en vagt hver uge el-
ler kom på tilkaldelisten og så
træde til når det brænder på.
Besøg Caféen og få et ansøg-
ningsskema eller send en mail
til vvcafeen@gmail.com

Festmedarbejder
Meld dig som praktiker hos
Vangedes Venner og giv en
hånd med ved vores forskelli-
ge arrangementer.
Der er mange forskellige ting
man kan hjælpe med; f.eks.
teltopsætning, trække strøm,
opsætte højtalere osv. Så skal
der også bruges nogle til salg
af f.eks. mad, merchandise,
lotteri og i baren. Og selvføl-
gelig nogle til at rydde op efter
festerne.
Eller meld dig som planlægger
og vær med til at arrangere fe-
sten.

Se mere om grupper og
aktiviteter på
www.vangedesvenner.dk
hvor du også kan melde dig
ind i foreningen

Har du lyst til at være fysisk
eller socialt aktiv, så har
Vangedes Venner flere tilbud
at vælge mellem

Vangede Venners sponsorer

www.kjeldhansen.dk

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Ungdomsklubben
Ungdomsklubben genopstår 17. september
Man kan ikke skrue tiden tilbage, men vi har da
lov at prøve at skabe nogle timer, hvor man føler
sig sendt tilbage til ungdommens glade dage. Vi
vil prøve at genskabe stemningen fra dengang vi
gik til fest eller bare en hyggeaften i ungdoms-
klubben på Mosegårdsskolen, og denne gang skal
I ikke drikke jer i hegnet først over på fortet, for nu
er I alle gamle nok til at købe jeres drikkevare i ca-
féen og det er netop her vi mødes.

Der er god plads til din knallert, men endnu bed-
re, hvis du bare går ned til caféen i bygaden. Bent
Arper, som har været DJ i ungdomsklubben stiller
også op og vil spille den glade musik fra dengang.

Så hvis du er med på spøgen, så mød op med et
ungdommeligt sind og nyd minderne og skulle du
have nogle gamle idol-plakater vi kan pynte op
med vil det bare gøre det hele festligere.

Sådan aften er oplagt til at få fortalt om oplevel-
ser i klubben og tidens ungdomsliv – så kom og
hør historier eller fortæl din egen historie.

Det er ikke sikkert at “Danse-John” kommer,
men så er der nok nogle af de andre Vangededren-
ge eller -piger, der er værd at få nogle hyggelige
timer med.

Miljødag
12. september kl. 13 -15
Så skal vi have Vangede rengjort. Det sker dagligt
at der er noget affald der ikke kommer ned i af-
faldsbøtterne og derfor ender på gade og fortov.
Der er også en del affald som fuglene hiver op af
skraldespandene og alt sammen blæser det rundt,
og en del ender så under buske og træer mv.

Så lad os gå en runde og få det værste samlet ind
den 12. september, og denne dag byder miljø-
gruppen på en forfriskning efter overstået dåd – vi
starter kl. 13 og mødes med fyldte affaldssække
kl. 15 og sammen skåler vi for veludført arbejde.

Efterfølgende vil vi opfordre alle til at tage bare
et styk affald om dagen og smide i den nærmeste
skraldespand, for når vi alle sammen hjælper hin-
anden, kan vi gøre Vangede endnu renere og
smukkere.

Gentofte Kommunes Genbrugsafdeling vil del-
tage med ‘Ren By – Hver Dag’-remedier og med-
bringe trækvogne til affaldsindsamling og sorte-
ring.

På miljøgruppens vegne
Susanne, Claus og Allan
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Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Jubilæumssæson
7. september starter “Wieth
Dans” deres 70. dansesæson

Danseskolen startede i efter-
året 1946 i lokalerne på Vange-
de Kro, der lå på Mosegårdsvej.

I 1949 flyttede danseskolen til
den nuværende beliggenhed på
Vangede Bygade 136 i egne lo-
kaler bag villaen.

I dag er det 2. og 3. generation,
der driver danseskolen sammen
med et par dygtige lærere, der
tager sig af specialfagene, der
omfatter MGP-Dans, Showdan-
ce, Hip Hop samt Disco.

Selvom danseskolen har holdt
ferielukket siden juni, så bety-
der det ikke, at danselærerne
har holdt fri hele perioden.

Jette og Torben Wieth er med-
lem af “De Danske Dansesko-
ler”, som hvert år afholder kon-
gres for landets danselærere.

Ni dage i august er der dans fra
morgen til aften. Der undervises
af tidligere topdansere i såvel
standard- som latinamerikanske
danse på turneringsniveau. Der
præsenteres nye børnedanse for
børn fra 3 år og op til teenagere
både som pardanse og solodanse
som Disco og Hip hop. For de
unge og ældre voksne pardanse-

re kommer der inspiration til nye
lette figurer i såvel standard-
som latinamerikanske danse.

Når Wieth Dans slår dørene op
for den kommende sæson er det
med ny inspiration, der skal
komme vores 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 bedsteforæl-
dre kender til, bliver der under-
vist i små lette danse til moderne
melodier, som børnene kender
fra bl.a. TV og MGP. Når børne-
ne bliver lidt ældre, kommer der
flere danse til, som også de voks-
ne danser. Det er bl.a. den popu-
lære Cha cha cha og den festlige
Jive, der hører til i de latin-ame-
rikanske danse. Standarddanse-
ne vals og quickstep kommer og-
så tidligt på programmet, så når
børnene er omkring 7-8 år, kan
de deltage i små turneringer, så-
fremt de har lyst.

Wieth Dans har mange dygti-
ge turneringsdansere i de for-
skellige rækker. Således blev
Oliver og Sille Skeel danmarks-
mestre 2015 i konkurrenceræk-
ken dansere i alderen 10-12 år.

Også mange voksne har de se-
neste år fundet vej til dansesko-
len, for at lære de populære dan-
se fra “Vild med Dans”. Vi tilby-
der undervisning på alle niveau-
er. Der er 7 forskellige voksen-
hold lige fra begyndere til meget
rutinerede dansere. Der undervi-
ses både i de latin-amerikanske
danse cha cha cha, rumba, sam-
ba og jive samt i standarddanse-
ne vals, quickstep, tango, slow-
fox og wienervals. De voksne
par ligger aldersmæssigt fra
først i tyverne til de ældste dan-
sere, der nærmere sig de 80 år,
men stadig er meget friske. Dans
har ingen alder.

Et stort hit blandt børnene og
de unge er MGP-dans, Hiphop,
Showdance samt Disco. Her er
der gang i den til tidens moder-
ne musik. En supergod moti-
onsform der giver masser af
sved på panden.

Danseskolens program kan ses
og downloades på hjemmesiden
www.wiethdans.dk

Find os også på Facebook un-
der “Wieth Dans v/Jette & Tor-
ben Wieth”.

Kom på et
vore mange hold

af

WIETH DANS

Se programmet på
www.wiethdans.dk

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

DANS – fra 3 år

VILD MED DANS

SHOWDANCE

DISCO

HIP HOP

Drenge født i 2001
Vi har ledige pladser
på vores hold
Kontakt træneren på
mobil: 28 10 02 39

ER DU KAMP-KLAR

Spil fodbold i
Jægersborg Boldklub!

Jette Wieth med nogle af de yngste dansere til afdansningsballet i
Kildeskovshallen

Danmarksmestrene Sille & Oli-
ver Skeel i Pasodoble-stilling.

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk
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Vangede Bygade 86
2820 Gentofte
Tlf. 31 11 12 41

Åbent: Hverdag 10-17.30 · Lørdag 10-14

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

www.thomsenscykler.dk

Husk at købe
dine lygter i god tid

– kom ind og se vores
store udvalg

Husk
sensommerservice

til cyklen

Vi reparerer
din cykel fra
dag til dag

Flet kurv før 450,-

Fuji nevada 1, 9.
Før 4199,-

Det sker i Vangede

Faste ugentlige aktiviteter
Hver fredag kl. 14-16 Bogsnak Jesper Dalhoff fra Vangedes
Venners Biblioteksgruppe læser højt af udvalgte forfattere. Der
er rig mulighed for at tale med om teksten. Vangede Bibliotek.
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
Vi mødes ved Café Caféen og går i Vangedes grønne områder.

August
28.-29. Høstloppemarked

September
5. kl. 11-16 Vangede Festival Foreningernes Dag med boder i
hele bygaden – se mere på side 3
11. kl. 19 Fredagsjazz Take the ‘A’ Train
Der spiller op til en festlig aften med glad og swingende traditio-
nel jazz og Evergreens.
Orkesterets besætning er klarinet og sang Helge, trompet og sang
Bernhard, banjo og sang Jan og bas og sang Erik
Menu: Glaseret skinke m/flødekartofler og grøn salat
12. Miljødag
Vangedes Venner indbyder til miljødag i Vangede
Vi skal have samlet alt det affald, der i hverdagen smutter forbi
affaldskurvene. Vi mødes i Café Caféen kl. 13, deler os op i
grupper og tager så alle vores tørn med at holde Vangede Ren.
Vangedes Venners Miljøgruppe kvitterer for indsatsen med en
sodavand, øl eller kop kaffe. Læs mere på
www.vangedesvenner.dk om yderligere tiltag på dagen.
17. Ungdomsklubben Vi mødes til en tur af mindernes sti
For alle dem, der kom i Vangede Ungdomsklub og alle dem, der
ville ønske, at de havde været der. Ungdomsklubbens DJ spiller
musik fra dengang. Kom og hør historier eller fortæl din egen hi-
storie.
25. Fællesspisning i Café Caféen
25. kl. 19-21.30 Gentoftenatten i Netværkshuset
Singh og Goldschmidt – se mere på side 8

Oktober
2. kl. 19 Fredagsjazz Take the ‘A’Train med gæstesolister
Orkesteret spiller denne aften Papa Bue relaterede numre.
Clarinetten spilles af Erik “Krølle” Andersen kendt fra Theis/-
Nyegaard, og Papa Bues VikingJazzband, Piano Per Jacobsen
kendt fra Louisiana – og Papa Bue VikingJazzband. Per er også
en dygtig sanger, trompet og sang Bernhard, banjo og sang Jan og
bas og sang Erik
Menu: Glaseret skinke m/flødekartofler og grøn salat
5. 25 års jubilæum hos Frisør Totten
30. Fællesspisning i Café Caféen

November
6. kl. 19 Fredagsjazz Hans Knudsen/Leonardo Pedersens Trio
To glimrende solister på hver deres instrumenter. Hans er des-
uden en glimrende sanger. De kender hinanden efter mange års
samspil i Hans Knudsens Jump Band og Zebrass. Hans Knudsen
Piano og sang, sidste år kåret som årets bluesmusiker. Leonardo
Pedersen Saxofon og klarinet, kendt fra bl.a. Leonardo Pedersens
Jazzkapel. Rytmeakkompagnement. En overraskelse.
Menu: Glaseret skinke m/flødekartofler og grøn salat
7.-8. Basar i Vangede Kirke
20. Juletræstænding
27. Fællesspisning i Café Caféen

December
13. Julevandring

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk
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Mosegårdsskolens fødselsdag
Mosegårdskolen blev taget i brug 15.
august 1950. I starten var der stadig
nogle håndværkere på skolen. Skolegår-
den var ikke asfalteret endnu, og der var
andre småting der ikke var helt i orden
endnu.

Selve indvielsen af skolen blev af-
holdt tirsdag d. 10. oktober med over-
værelse af borgmester, skolekommissi-
on, skoleinspektører fra kommunens
andre skoler og lærere fra de andre sko-
ler.

Det var en stor dag med mange men-
nesker og med servering både til børn
og voksne. Derfor blev d. 10. 10. sko-
lens fødselsdag fremover, da det jo først
var den dag, at skolen officielt blev ta-
get i brug.

Skolens hovedindkørsel. Foto fra
hæftet “Mosegårdsskolen” udgivet
af Gentofte Kommune i 1950

Sundhed for Seniorer

GENTOFTE KOMMUNE

TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Program for 2016

Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Nyt program kommer
til oktober

Sundhed for Seniorer

Tranehaven,
Kommuneservice,

Bibliotekerne og
Apotekerne

Hent
programmet

hos
bl.a.

Gentoftenatten

Gentoftenatten i Netværkshu-
set fredag den 25. september
kl. 19.30-21.30

Singh og Goldschmidt fører
publikum på en musikalsk rej-
se som stemmer sindet blidt og
hjertet varmt

Duoen Anders Singh Vester-
dahl og Henrik Goldschmidt
spiller jødisk og arabisk mu-
sik, egne kompositioner, klas-
siske værker, Balkan musik og
danske sange.

Alle er velkomne Gratis ad-
gang. Billetter bestilles
koordination@

netvaerkshuset.dk
Netværkshuset, Ericavej 149,
2820 Gentofte.

Fejringen af Mosegårdsskolens fødselsdag i 1974

Af Ulla Fog
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Vangede i A-dur
Af Michael Hardinger, uddrag af bogen “40 år i A-dur” bringes
med forfatter og forlags accept
Efter at have boet forskellige
steder i verden blev Michaels
forældre skilt og sammen med
mor og bror bosatte han sig i
Vangede.
Vi drog af sted til næste bolig,
minus min søster, som nu var
gammel nok til at forlade den
trygge rede. Min mor, som hav-
de været hjemmegående i alle de
gifte år med tre børn og one
crazy husband, tog nu arbejde
hos Jac. Olsen på Strøget i Kø-
benhavn.

Det var landets fineste kjole-
forretning, med egen modesa-
lon og dronning Ingrid som fast
kunde. En udvidet og succes-
fuld udgave af Matadors “Da-
mernes Magasin”. Da min mor
var svensk fik hun dronningen,
som jo også var svensk, som
fast kunde. De kunne vel sidde
og rappe om Gøteborg, formo-
der jeg ...

Pengene var små, men vi skul-
le jo bo et sted, og vi så på den
ene dødssyge lejlighed efter den
anden, men var til sidst så heldi-
ge at finde en 1. sal af en villa på
Bakkevænget i Vangede, Gen-
toftes svar på Harlem.

Jeg startede i 1. real på Mun-
kegårdsskolen, en rimeligt ny-
bygget og smart Arne Jacobsen
ting, så det var slet ikke tosset.
Skolen er nu fredet (det var jo
den højhellige Arne som havde
tegnet den), hvilket udløste et af
de-for-landet så berømte latter-
lige skrivebordskampe hvor mi-
nistre og embedsmænd i alle
størrelser forbød at de gamle is-
kolde og knuste toiletter i går-

den måtte renoveres. “Det var jo
Arnes!” Systemet er sjovt.
Mennesker er til for det, ikke
omvendt.

Jeg mener at de nu, efter 6-7
års skriverier mellem forskelli-
ge instanser og millioner af go-
de kroners forbrug af kontor-
chefers og arkitekters tid, har få-
et lov til at købe et par nye ik-
ke-Arne-lokummer til de træn-
gende børn, som i mellemtiden
har måttet tisse i krattet bag
gymnastiksalen. Gad vide om vi
efter 6-7 års friluftsurinering ik-
ke har skabt en ny generation af
port-pissere og kroniske urin-
rørsbetændelser?

Vores nabo på Bakkevænget
var vores læge, Villum Jensen,
søn af Johannes V. Jensen. Vil-
lum var en fed læge (og han
havde også skrevet en krimi el-
ler to ... hvorfor skal sønner al-
tid prøve at blive det samme
som deres far var?) og kørte på
motorcykel med lægetasken
bagpå, og han kom altid forbi i
privaten når der var ballade med
helbredet.

Da jeg en dag væltede på cykel
og ringede på hos Villum, med
en tommelfinger som havde
forrykket sig ind midt i håndfla-
den, satte han et knæ i brystet på
mig og hev den på plads.
“Svupp” så sad den igen midt i
håndfladen. “Hmm ... du har
nok flækket hele leddet” sagde
Villum og spurgte om det gjorde
ondt. Jeg kunne bekræfte, at det
gjorde det. “Jeg ved, hvad der
kan klare det” sagde doktoren,
og vi gik ud i garagen. Her stod

en Mercedes 300SL, “mågevin-
ge-modellen”. Og jeg fik en tur
til Gentofte Sygehus med spee-
deren i bund! Hele fingeren
værd! Jeg kan anbefale en
sportsvognstur som smertebe-
kæmpelsesmiddel.
Michaels far var handelsrejsen-
de, og Michael rejste tit med
som en slags assistent.

Jeg syntes det var væsentligt
mere interessant at rejse med
min far end at gå i skole. Han
tog mig med på Reeperbahn (lu-
der- og sømandskvarteret i
Hamborg) i den periode, hvor
Beatles spillede der. Jeg så dem
dog ikke, men vi hørte andre en-
gelske bands, som var forløbere
for den eksplosion af musik

Vangede/ Dyssegård

39 40 80 90
vangede@danbolig.dk

Ring til områdets mest
sælgende ejendoms-
mægler, og bestil en
gratis og uforpligtigen-
de salgsvurdering.

Jeres sikkerhed for en
realistisk pris og et salg.

Bogen om Michael Hardingers musikliv blev udgivet i 2013 på
forlaget Bogkompagniet.

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Lør. lukket
-fre.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76
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“the British Invasion”, som
startede i de år.

Jeg mødte Chubby Checker,
som lå nr. 1 med “Lets twist
again” og fik hans autograf. Vi
tog til galopløb på Longchamp
ved Paris og Ascot i England,
steg ned i cognac-kældrene i by-
en af samme navn, vandrede
gennem de benhårde kvarterer i
Napoli og Marseilles. Og vi så
de trøstesløse byer i England,
som stadig led af nedslidningen
efter 2. verdenskrig. Manche-
ster, Birmingham, Liverpool og
Newcastle var så ufatteligt triste
som man ser det i “Get Carter”-
filmen med Michael Caine (ik-
ke den tåbelige nyindspilning
med Stallone!!)

I mellemtiden var min musik-
interesse blevet vakt, og jeg skul-
le bruge lidt udstyr for at kunne
spille i et band. Når jeg rejste
med min far fik jeg 5 % af over-
skuddet i “løn” for at være
“Tourmanager” for ham. Arbej-
det bestod i at booke vores tog-
billetter rundt i Europa og sørge
for at han altid havde to termo-
kander med frisk mælk i håndba-
gagen. For pengene købte jeg en
rød Egmond guitar i Holland
(hvor de blev lavet). Mange i
Danmark kender det guitarmær-
ke. Jørgen Ingmann reklamerede
i ugeblade og på bagsiden af An-
ders And med “Lær at spille med
Ingmann”, hvor man fik et kur-
sus og en Egmond Lucky 7 gui-
tar (som var noget værre lort...)
for en kurfyrstelig sum.

En guitarforstærker skulle
man jo også have, jeg fandt en
besynderlig og helt utrendy en i
Bergen i Norge i en radio-for-
retning, og fik fornøjelsen at
slæbe den rundt i Norge og Sve-
rige i 14 dage. Det var en
Vingtor amp med teaktræs-ben,

der kunne skrues af (det var der
ikke på de andres fede amps...).
Meget lidt rock’n’roll over den
... Men nu var jeg klar til at ero-
bre rock-verdenen! Det kunne
ikke gå galt med Egmond og
Vingtor på fuldt blus.

På den måde brugte jeg alle fe-
rier og lidt til. Indtil jeg var fær-
dig med skolen og kom i lære på
Plumrose. Pludselig kunne jeg
ikke tage fri hele tiden, jeg hav-
de også fået kæreste og havde
musikinteressen, der skulle pas-
ses. Det passede min far dårligt.
Vi var ret gode rejsekammera-
ter, og jeg tror han kedede sig
lidt når han ikke havde mig på
slæb.

Den sidste tur med min gamle
far var i sommeren 1967. Det
blev blandt andet til et ophold i
London i lige præcis den uge
hvor Beatles udsendte “Sgt. Pep-
per” og Procol Harum smed sing-
len “A Whiter Shade of Pale” på
gaden. Jeg stod i den lange kø ved
HMV shoppen på Picadilly Cir-
cus, hvor alle fik de samme to
plader i en bærepose, der blev ik-
ke solgt andet i den uge.

Carnaby Street var fuld af
folk. Small Faces (et rock-band
for de uindviede) kom kørende i
en totalt britisk Bedford kasse-
vogn og sprang ud af sidedøren
for at købe hippietøj.

Kings Road var proppet med
unge som fornemmede, at nu
skete der sgu et eller andet helt
nyt. Ungdomsoprøret var be-
gyndt for alvor. Og det kunne
mærkes i London!

Jeg deltog ikke helt så meget i
det ungdomsoprør. Jeg havde
ikke tid til at flippe ud. Og det
meste af det unge protesterede
over, skole, forældre, autorite-
ter, ragede mig i forvejen en
høstblomst. Jeg har siden altid

sagt at ungdomsoprøret opleve-
de jeg ikke, jeg var på Mallorca
den uge, men det passer ikke
helt. Jeg var i London den uge.
Overlæsset med nye plader og
nye idéer kom jeg retur til mit
band, som skulle spille resten af
sommeren på Dyrehavsbakken.
Vi lavede straks Sgt. Pepper-u-
niformer af indiske hippie-
kjortler med påsyede gardin-
snore fra Daells Varehus og
øvede lynhurtigt hitsene fra pla-
den op. Stor succes!

Vangede
En intro til dem, som ikke ken-
der Vangede. Vangede var/er
muligvis stadigvæk den “fatti-
ge” del af Gentofte Kommune.
Dan Turéll er måske den mest
kendte person fra bydelen, og li-
ge bag ham kommer Vivi Rau,
som var Vangede Bygades køn-
ne pige. Hun blev danmarks-
kendt via “Sengekants-filme-
ne”, hvor talentet udfoldede sig
på allerfornemste og afslørende
vis på det hvide lagen-lærred.
Videregående uddannelser slog
aldrig an her, og afstanden til
den fine Gentofte Bygade var
ikke 3 kilometer. Den var
4.500.000 kr., akademiker-for-
ældre og en Mercedes i garagen.

Alle unge mødtes i Vangede
Ungdomsklub og nede ved Vig-
gos slikbutik på Bygaden.

Som vangederod havde man
kredit hos pølsemanden, som godt
var klar over at dage uden gysser
ikke var et ukendt fænomen.

Naturligvis lå der en stor åben
losseplads 200 meter fra kirken og
centrum. Det var i de gode gamle
dage, hvor alt affald blev væltet
sammen i et stort bjerg som må-
gerne og rotterne holdt fest i.

I dag ligger der et helt ufatte-
ligt grimt indkøbscenter (som

naturligvis er blevet præmieret
af kommunen, det skal de jo for
at legitimere deres hæsligheder)
med IKEA som trækplaster. Og
der er gjort store tekniske an-
strengelser for at de stakkels
handlende ikke falder om af
metangas-forgiftning fra under-
grunden.

Lyngbyvejen var “berlin-mu-
ren”, som holdt de fine væk fra
Vangede. De ville ikke engang ses
i den fede Villabyernes Bio, som
ellers havde en rygerloge. Næh,
de havde Gentofte Kino, hvor vi
andre så heller aldrig kom!

Da vi flyttede til Vangede og
mine forældre blev skilt havde
vi som nævnt ikke råd/plads til
at beholde klaveret, jeg havde
tærsket løs på, og det var sådan
set OK med mig. Jeg lærte jo
kun klassisk musik i min kla-
ver-periode, og jeg var begyndt
at have en transistorradio under
puden i sengen, og som alle an-
dre drenge i Danmark lå jeg og
lyttede til Radio Luxemborg.
Det var mellembølgeradio og
signalet drev ind og ud i en
smuk udfase-lyd, som man lige-
frem syntes hørte med til melo-
dierne.

Det var nye spændende tider
musikalsk, Elvis, Cliff, Chuck
Berry, Beatles, Animals, og
Stones og l00vis af andre engel-
ske bands lød som et oprør mod
Pat Boone og hans “Love Let-
ters in the Sand”, som bortset
fra det er en fed sang. Danmarks
Radio havde endnu ikke ansat
Jørgen Mylius, så dem var der
ingen i min generation der lytte-
de til. Jeg nærmede mig også
puberteten med den medfølgen-
de hormon-sikrede viden at
voksne var narrehatte til hobe.
Under et sengeleje med en af de
sidste børnesygdomme, røde

F i l m  kan  s e s  i  d i n  l oka l e  b i o g ra f

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

Køb/bes t i l  b i l l e t te r
på  ne t te t
www.gento f tek ino .dk

Praktikanten Krigen Everest

Klovn Forever Far til fires vilde ferie Pan

Woman in Gold S.P.E.C.T.R.E.
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hunde, klimprede jeg lidt på en
Levin guitar som min mor hav-
de anskaffet sig for lang tid si-
den i Sverige. Den var helt umu-
lig at spille på, men jeg lærte da
“I got stung” (som senere blev
til “Brutale Løg” med Shubi-
dua) og “Summer Holiday”. Et
par af mine venner var også ble-
vet grebet af musikinteresse og

vi fandt sammen til lidt akustisk
jam. Ingen af os havde råd til
el-guitar eller forstærkere.

For at få en båndoptager gik jeg
med til at blive konfirmeret. Jeg
var ellers allerede ateist, sikkert
på grund af søndags-skolen som
3 årig. Og naturligvis fik jeg den
forkerte båndoptager; en Philips,
med bittesmå bånd-spoler, så jeg

ikke kunne låne kammeraternes
store spoler. Alle andre fik en
Grundig TK 14. Damn! Hvor-
dan skulle jeg komme videre
med min kunst?

Jeg beundrede meget en ven,
Niels Hjort, som var gået ud af
skolen fra 7. klasse, gik i ma-
ler-lære til 30 kroner om ugen.
Senere besluttede han, at det
skulle være løgn. Han tog stu-
dentereksamen og læste videre
til alt muligt efter jeg mistede
kontakten med ham.

Niels var typen som byggede
sit eget flotte hus, spillede alle
slags instrumenter, malede og
tegnede, vævede tæpper, og i
det hele taget var ustoppelig.
Manden som giver alle andre
mindreværdskomplekser. En
dag cyklede vi ned og besøgte
en pige, han havde mødt, og på
vej hjem sagde Niels “Hende vil
jeg giftes med!” Vi var ikke sær-
lig gamle. Han blev gift med
hende! En mand uden bremse-
klodser! Well, anyway, han lær-
te mig de første rigtige ting på
guitar. Jeg anede ikke hvordan
man stemte en guitar så jeg hav-
de bare lavet mine egne greb,
men det fik Niels ordnet.

Sammen lavede vi vores første
band, Fanmakers. Vi holdt til
nede i en villakælder midt i
Vangede by, hos vores tromme-
slager Jan Pedersen. Når vi øve-
de stod de unge rødder fra byen
udenfor og lyttede, og når vi
holdt pauser hang vi ud ved
Viggos slikbutik og nød at være
“bandet i byen”. Der var kun en
der var mere cool end os, det var
Danny, Dan Turèll, som gik for-
bi uden at værdige os et blik.

Bandet bestod af Niels Hjort
(guitar), Niels Grønbech (bas)
(senere SBD medlem) Helge
Clausen (singleguitar), Jan Pe-

dersen (trommer) og mig (gui-
tar).

Flere af os gik til dans hos
Knud Andresens Danseskole på
Vangede Bygade. Det var en
vigtig del af en ordinær småbor-
gerlig opdragelse, at man kunne
træde en proper quickstep, men
mest kom vi der for at hænge ud,
drikke sodavand og møde piger.
Dem med kæreste tog en aften-
runde gennem Mosebuen bag-
ved danseskolen med danse-
partneren og kyssede.

Da vi havde et band tilbød vi at
spille til fest på danseskolen, og
det fik vi lov til. Vi gik meget op
i det. Der skulle et “tema” til
for, at festen skulle være en suc-
ces, mente vi. Så vi besluttede,
at det skulle være en vikinge-
fest. Vi byggede et vikingeskib
af pap, som vi så stod og spille-
de i, og for at gøre det hele my-
stisk og spændende, skulle der
være tåget, når folk kom ind i
salen. Uden den ringeste anelse
om at der var noget, der hed en
røgmaskine købte vi 20 store ci-
garer, og en halv time inden
start satte vi ild til dem og gik
storrygende rundt for at lave
“tåge”. Resultatet var fanta-
stisk. Man kunne ikke se en
hånd foran sig, folk fik kvalme,
da de kom ind i salen, og vi blev
hundesyge. 15 år og totalt niko-
tinforgiftede kæmpede vi os
gennem vores første job. Jeg
ved ikke om det var derfor Niels
Hjort holdt op, men det gjorde
han, og vi fik en sanger med i
stedet. John Christensen hed
han, og han var turneringsdan-
ser af bedste slags.

John havde mødt en pige, som
han ville invitere til fest på dan-
seskolen. Desværre fik han få-
resyge. Så jeg tog mig, som
hans gode ven, af den partnerlø-

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

39 65 17 20
40 16 60 18

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Brdr. TorpBoligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning
drivhusglas
sol f i lm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le

Fanmakers 1964. Knud Andresens Danseskole.
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se pige, som vistnok ikke anede
at der var konkurrence om at
være hendes drenge-selskab.
Hun havde en blå cykel og et
sort fløjls-slag, og der blev
snakket i flere timer. Og flere år
derefter.

Sorry John!
Beatleskoncerten 4. juni 1964
og de første bands
Beatles var brudt igennem.
“Please please me” ... beatlema-
nia brød ud, og de engelske avi-
ser var fyldt med billeder af ban-
det med den magiske energi.
Min far påstod, at de var glemt
om tre måneder, og dermed var
jeg overbevist om, at de ville re-
volutionere verden.

Min sidekammerat i skolen,
Preben Leslie, kunne skaffe bil-
letter til Beatleskoncerten i
K.B. Hallen den 4. juni 1964.
Hans engelske far arbejdede på
den britiske ambassade. Så vi
drog af sted til gratis-koncert.

Der var naturligvis propfyldt
til de to koncerter som Beatles
spillede på samme dag. Vi sad
bagved scenen, så tæt på musi-
kerne at vi kunne røre dem! Og
vi kunne høre hvad de spillede,
hvad dem ude i salen ikke kun-
ne. Opvarmningen var Hitma-
kers, dansk topband (få år sene-
re købte jeg Steen fra Hitmakers
fede Gibson, som han havde
købt i London). De var gode,
men kors i hytten! Da Beatles
kom på, ændrede hele min ver-
den sig.

Beatles havde det problem, at
Ringo Starr var blevet syg da-
gen før de skulle af sted på tour
til Danmark og Sverige. Også
han havde et mandel-problem,
ligesom jeg! Bandet måtte med
én dags varsel øve en anden
trommeslager op. Jimmy Nicol
hed han, og han redte håret så

meget ned i panden, han kunne.
Hvis han havde vidst lidt før, at
han skulle spille med Beatles,
havde han nok ladet det vokse
lidt...

Jimmy kendte godt nok sange-
ne, de skulle spille, men for at
være på den sikre side, vendte
Lennon sig om og stirrede på
ham (og os!) og stampede tak-
ten på det næste nummer med
sin beatles-støvle.

De spillede fantastisk, og de
sang hamrende fedt. De havde
jo også en god rutine fra de hår-
de år i Hamburg inden gennem-
bruddet. Og nede i mørket i
K.B. Hallens sal sad en ung Mi-
chael Bundesen og måbede
fuldstændig, som jeg gjorde.
Men det vidste jeg ikke før et år-
ti senere.

Efter den koncert tog jeg hjem
som en forvandlet 14-årig ...
helt lamslået. Jeg havde “seen
the Light”. Jeg skulle leve af at
spille.

Glem alt om “rigtigt” arbejde.
Jeg skulle aldrig mere klippes
(fra 1964-1997 besøgte jeg ikke
en frisør, og derefter behøvede
jeg det faktisk slet ikke...).

Der skulle gøres noget seriøst
ved det band, jeg spillede med.
Vi rykkede ned i Vangede Ung-
domsklub under lederens (hr.
Olsen, en barsk og 2,10 høj po-
litimand) beskyttelse. Vi øvede
som gale, og spillede til fester i
klubben.

Vangede Ungdomsklub var
meget kendt dengang. Der blev
holdt store popfester med lan-
dets største bands som Sharks,
Hitmakers, Dandy Swingers
(starten til Savage Rose), Peter
Belli og Rivalerne, Defenders,
og os, sagde hundene. Vi spille-
de i pauserne. Vi havde også
Danmarks herligste hippie Stig

Møller dernede, da han var inde
i sin “Donovan”-periode.

Belli ankom engang til klub-
ben med en rasende køn pige på
slæb. Alle vangede-drengene
gloede, men ingen turde nærme
sig. Det var jo Bellis pige, og vi
skulle ikke ha’ klinket noget.
Det var June på 17 år.

Det var en super klub, som de
fine unge mænd fra det rigtige
Gentofte, på den anden side af
Lyngbyvejen gerne ville besø-
ge, men det var ikke populært
hos os andre. De blev afvist, bå-
de psykisk og pænt fysisk.

Vangededrenge var en gang
imellem nogle rødder, men go-
de kammerater. Når Fanmakers
skulle spille på en skole, tilbød

de altid at køre os. Vi undrede
os nogle gange over, at det fore-
gik i forskellige biler fra gang til
gang ... hmm ...

Bandet skiftede navn til At-
traction, og vi blev meget bedre.
Jeg har haft en lidt speciel rolle i
de bands jeg var med i. Jeg er
røvsparker. En meget fornem
opgave i et orkester. En titel jeg
deler med mange, fra Count Ba-
sie til Niels Abild fra Kansas
City Stompers. Det er noget
med at formidle energi videre til
de andre, som så må stå for det
kunstneriske udtryk. Og det er
faktisk lykkedes ret godt.

En dag fik vi lov til at spille i
Gladsaxe Teenclub, det totalt
hotte sted. Her spillede bands

Din lokale
dyrehandel

Snogegårdsvej 15

Glad musik til festen

http://twoandahalf.dk · 22 22 77 22 · gladmusik@twoandahalf.dk

Eric Steffensen
Kjeld Hansen

Irsk,
dansk,
country
og folk
samt
60’er-hits

John og Michael
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Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Har du lyst til at kvitte smøgerne, men
mangler lidt hjælp.

KOM & KVIT er et tilbud for
alle borgere i Gentofte Kommune
over 18 år. Du møder bare op

bortset fra helligdage

Forebyggelsesafdelingen på
Tranehaven, Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund.

Har du spørgsmål, så skriv til os på:
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

gratis

torsdage klokken 16.00-17.30

Fleksibelt
rygestopprogram

Vi glæder os til
at møde dig

som Deep Purple, Animals, Led
Zeppelin, Yardbirds og andre
kæmpestore navne. Da vi havde
spillet der, skrev de i deres blad:

“Den største positive overra-
skelse i månedsvis var uden
tvivl THE ATTRACTION. Helt
ukendte, men musik så det bat-
tede.

Stanghårdt og hvor rytmen bli-
ver banket ind i kroppen, så den
rette stemning blandt de danse-
glade kommer til udtryk. Helt
igennem et scoop! Lad os høre
mere!”

Og det var samme aften som
Pretty Things fik en dårlig an-
meldelse. Vi var ikke til at sky-
de igennem.

Jeg sluttede en helt ligegyldig
skolegang af med en realeksa-
men i 1965. Der var ikke tale
om at jeg skulle videre i uddan-
nelsessystemet, for der skulle
tjenes penge, og jeg skulle beta-
le for at bo hjemme. Jeg kom i
lære på Plumrose, som var ble-
vet opkøbt af Ø.K. og dermed
fik en lidt finere status end JA-
KA (dem med Jaka-bov, som al-
le levede af i 60-70’erne. (Jaka
Bov sammensat af kogt, saltet
bovkød. Ingredienser: Svinebov

61 %, Vand, Salt, Sukker, For-
tykningsmiddel (E 407), Ani-
malsk protein. Stabilisator (E
451), Hydrolyseret vegetabilsk
protein. Aroma, Smagsforstær-
kere (E 621, E 635), Antio-
xidant (E 301), Konserverings-
middel (E 250)))

Vi skulle gå i jakkesæt og slips
(passede mig fint nok, det hav-
de jeg gjort hele min barndom)
og gå på handelsskole i 3 år og
herudover lære spansk. Det fik
jeg brug for senere. Om aftenen
øvede jeg enten med bandet el-
ler arbejdede for min kærestes
far med at montere stereohøjta-
lere og lodde 5-benede DIN-stik
til folks båndoptagere. Det gav
langt flere penge end den latter-
lige læreplads.

Bandet var blevet så professio-
nelt, at vi nu spillede fast på Dy-
rehavsbakken om sommeren,
hver aften i Røde Port. Og når
de “store” bands ikke dukkede
op i Place Pigalle, så spillede vi
der fredag/lørdag. Det var det
bedste musiksted på det tids-
punkt, og vi var populære hos
ejeren Bent Hasebart (Basse-
fjært, kaldte vi ham) og hans
kæreste Tante Arne. Da Beatles

udsendte Sgt. Pepper lavede vi
omgående uniformer a la cove-
ret, og Bent og Arne var heeen-
rykte! (Stakkels Arne blev se-
nere myrdet i Spanien af træk-
kerdrenge. Det går op og ned i
showbiz ...)

Vi tjente ret gode penge, købte
hippietøj i Nyhavn ligesom alle
andre gjorde, og kunne mærke
at der skete et eller andet besyn-
derligt ... der var nye tider på
vej! At det sikkert var at folk var
begyndt at ryge fy-tobak anede
vi ikke. Vi var totalt tilfredse
med en øl pr. aften.

En aften spillede vi i Valhalla,
et lidt mere råt sted på Bakken,
og ind kom en flok rockere. Alle
lignede Marlon Brando i “Vild
Ungdom”. De stillede sig op på
dansegulvet og gloede på os. Vi
blev lidt klamme for stedet var
kendt for gratis øretæver. Da vi
var færdige med sangen tog de-
res leder sine rayban-briller af
og råbte til mig “Hvad fanden,
kan du ikke kende mig?” Det
var Anker, nede fra Vangede
Ungdomsklub. En af rødderne,
men en flink af slagsen. Stor var
gensynsglæden og vi var igen
fredet i Klasse A, og øl var gra-

tis resten af aftenen. En time se-
nere kom to betjente ind og så
sig søgende om. De fik øje på
en af “drengene” og hev fat i
ham og ville slæbe ham ud.
“Klokken er ... du er arresteret”
og alt det der ... Midt på danse-
gulvet smuttede han behændigt
ud af sin læderjakke, så de to
betjente stod tilbage med hver
sit ærme, og råbte “Kom så!” og
hoppede rundt i bedste Cassius
Clay-stil (eller Muhamed Ali,
som han lige havde skiftet til).

Vi anede ikke hvad vi skulle
stille op, men Anker råbte “Spil
Born to be Wild”. Og det gjorde
vi så tre gange i træk, mens poli-
tiet kæmpede med deres arre-
stant og publikum heppede.
Hårdt sted. Men ikke som i dag
hvor folk bliver dræbt. Det var
altid kun en venskabelig kaje-
ryster, der afgjorde en disput, og
derefter kunne man ofte skåle
og feste videre.
Bogen er anbefalelsesværdig
læsning. Den har morsomme
beskrivelser af musikerlivet og
man får en rigtig god indsigt i,
hvorfor det en gang imellem går
i forskellige retninger, når et nyt
talent dukker op.

Åbent: lørdag 10-17 · søndag 12-17

7. - 8.
november

2015

Sæt i kalenderen
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Sensommer i Kino
Praktikanten
Hjertevarm komedie om den
70-årige enkemand, Ben Whit-
taker, der er gået på pension,
men synes, at livet som pensio-
nist er blevet lidt trivielt. Han
bliver seniorpraktikant hos et
ungt smart online modefirma,
der styres af den benhårde og
stressede chef Jules Ostin, der
ved, hvad hun vil og på ingen
måde mener, at hun har brug for
hjælp. På trods af dette og deres
forskelligheder, er det måske li-
ge netop Bens venskab, hun alli-
gevel står og mangler.
Krigen
Kompagnichef Claus Michael
Pedersen og hans mænd er ud-
stationerede i en afghansk pro-
vins. Hjemme i Danmark forsø-
ger Claus’ kone Maria, at holde
sammen på en hverdag med en
mand i krig og tre børn, der sav-
ner deres far. Under en rutine-
mission fanges soldaterne i en
voldsom ildkamp. For at redde
sine mænd træffer Claus et valg,
som får fatale konsekvenser –
også på hjemmefronten.

Everest

To forskellige ekspeditioner for-
søger at nå toppen af verdens
højeste bjerg, og bliver fanget i
en af de værste snestorme no-
gensinde. Bjergbestigerne står
over for en nærmest overmenne-
skelig udfordring i kampen mod
elementernes rasen.
Klovn 2 – Klovn forever
Fem år er gået siden sidst, og
Casper og Frank står ved en skil-
levej. Hvad er det de vil? Og
hvad betyder de egentlig for hin-
anden, når det kommer til styk-
ket? Venskabet sættes på den ul-
timative test, og undervejs ud-
sætter Casper og Frank sig selv
og hinanden for deres livs prø-
velser. Casper flytter til Los An-
geles for at forfølge sin karriere;
for at redde venskabet sætter
Frank efter ham… Eksisterer
der overhovedet sådan noget

som “venner for evigt”? Og
hvad skal man hævne, og hvad
skal man tilgive her i livet? Én
ting er sikkert... Nu er det alvor!
Far til fires vilde ferie

Familien skal på sommerferie ved
Vadehavet, hvor de har lånt Fru
Sejersens sommerhus. Til at be-
gynde med er forventningerne til
ferien i top, men de ryger i bund,
da det går op for familien, at de
skal bo i en gammel cirkusvogn
med udendørs das. De bliver fa-
scinerede af det super luksuriøse
nabohus, men da Far på grund af
en misforståelse beskyldes for
indbrud i luksushuset, må famili-
en træde til. I en spektakulær akti-
on lykkes det familien at stoppe
de virkelige tyve, men da skurke-
ne flygter ud i det farlige Vadehav,
er Lille Per pludselig den eneste,
der kan redde deres liv.
Pan
Peter er en drillesyg 12-årig
dreng, med en ukuelig oprørsk
personlighed, der har boet hele sit
liv på et dystert børnehjem i Lon-
don. En aften, bliver Peter ført
væk fra børnehjemmet og ud i en
livlig og fantastiske verden fyldt
af pirater, krigere og feer… kaldet
Ønskeøen. Der møder han et fan-
tastisk eventyr og slagsmål om liv
eller død i forbindelse med forsø-
get på at opklare hemmeligheden
om sin mor, der efterlod ham på
børnehjemmet for længe siden,
og hans retmæssige plads i dette

magiske land. Sammen med kri-
geren Tiger Lily og en ny ven ved
navn James Hook, skal Peter be-
sejre den hensynsløse Pirat Sort-
skæg. Kun derved kan han redde
Ønskeøen og opdage sin sande
skæbne – at blive Peter Pan.
Woman in gold
Den sande historie om en jødisk
kvindes kamp for at genvinde sin
retmæssige arv og sin families
ære. 50 år efter Maria flygtede
fra Wien under 2. verdenskrig,
rejser hun ud for at hente de
kunstskatte hjem, som nazisterne
stjal fra hendes familie – heri-
blandt Gustav Klimt’s maleri
‘Portræt af Adele Bloch-Bauer I’
også kendt som ‘Kvinden i guld’.
Sammen med den uerfarne, men
handlekraftige advokat Randy
Schoenberg starter Maria en sen-
sationel juridisk kampagne, der
tvinger alle til at se fortidens
ubekvemme sandheder i øjnene.
S.P.E.C.T.R.E.
Bond er på hemmelig mission til
Mexico City og videre til Rom,
hvor han møder den smukke og
farlige Lucia Sciarra. Hun hjæl-
per Bond på sporet af den lyssky
organisation SPECTRE.

Imens kæmper “M” mod poli-
tiske kræfter i London, som vil
nedlægge efterretningstjenesten.
Det lykkes dog Bond at finde
Madeleine Swann, der er hans
gamle ærkefjende Mr. Whites
datter og kan være nøglen til at
gennemskue SPECTRE.

Efterhånden som Bond får af-
dækket mere og mere af sand-
heden bag SPECTRE, opdager
han en uhyggelig forbindelse
mellem ham selv og personen i
centrum for organisationen.

Af Erik Hamre, kinoejer
Efteråret nærmer sig og det er snart tid til at rykke inden døre, og hvilket bedre
sted end biografsalens mørke.

Vangede Bygade 96, 2820 Gentofte
39 65 89 88 · www.phoenixrunningsushi.dk
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Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Hjælp til varigt vægttab med nye
kostvaner, mere bevægelse i hverdagen,
rygestop eller et mindre alkoholindtag.

Sundhedscoaching er for dig som:

er over 18 år,

er overvægtig med fysiske
komplikationer/nedsat livskvalitet

ønsker at gøre en aktiv indsats og

har behov for støtte til at ændre livsstil.

Du skal henvende dig til egen læge for
at få henvisning til sundhedscoaching
på Tranehaven.

Har du spørgsmål, så skriv til os på:
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

•

•

•

•

Hjælp til en sundere livsstil
Sundhedscoaching

Vi glæder os til at møde dig

Hvad er Vangede i dag? Er det dig, der kan fange et
sjovt, smukt, hyggeligt eller bare et billede taget her
i Vangede, som kan vise hvordan Vangede ser ud
netop nu. Du skal tage billede i perioden 1. sep-
tember til 14. september. Send det pr. mail til
foto@vangede.dk.

Husk at skrive navn, adresse og telefonnr. i
mailen.

Vi trækker lod blandt de indkomne billeder
om billetter til Gentofte Kino.
3 præmier à 4 billetter og
3 præmier à 2 billetter.

Bemærk at når du sender billeder til konkurrencen giver du sam-
tidig din accept til at vi frit kan bruge dine billeder, og at vi efter-
følgende overdrager dem til Gentofte Lokalhistorisk Arkiv.

Fang Vangede



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

Ny Zi Yang

Selskaber op til 150 personer
Dinner Transportable
buffet fra kr. 99,-

I vores hyggelige restaurant

kan du nyde maden med

betjening ved bordene eller

med delvis selvbetjening

ved ta’ selv bordet

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 108
fre-søndag kr. 128

Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte KONTAKTEN

aut. EL-installatør
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Vangede Bygade 41
Hele september

20%

Tidsbestilling
Tine Anette

39 65 71 35 39 65 83 13
51 36 46 95 30 23 83 13

på striber
–

· ·
Lydia på Herredsvej
Af Gitte Christensen

Min farmor og farfar boede på
Herredsvej 50, som ligger ned
til Gammelmosen.

Min farmors far byggede hu-
set. Han var mælkekusk i Kø-
benhavn. Familien boede i en
lejlighed i Århusgade på Øster-
bro. De købte grunden, derude
på landet, og havde vist de før-
ste år, et mindre hus og nytteha-
ve dér. Min farmor fortalte, at
når de skulle derud, så gik de i
hestevognenes hjulspor på
Lyngbyvejen!

Min far og hans søskende er
født i huset, og jeg har selv boet
der som spæd. Vi var en pæn
flok jævnaldrende fætre og ku-
siner, der så det som det bedste
fristed på jorden!

Når vi legede i baghaven, kun-
ne vi hilse på beboerne fra Van-
gedehuse, som ofte gik ture el-
ler cyklede langs skoven. Fasci-
nerede eller nogle gange
skræmte, af deres udseende el-
ler tavse stirren... Kan huske at

en af beboerne, der altid gik
igennem skoven, spillende på
sin harmonika, ofte stoppede op
og hilste høfligt og affekteret på
min farmor; “Goddag, fru Chri-
stensen”!

Vi balancerede på de tykke
dobbeltrør, der løber langs ve-
jen – det måtte vi ikke, men
hvad de voksne ikke vidste...

Min farmor fortalte, at der en-
gang, før hendes tid, var kom-
met en diligence gennem sko-
ven, som var kørt i mosen og
forsvandt sporløst... Nogen der
kender til den historie?

Min farmor døde for 25 år si-
den, hvorefter huset blev solgt.
Jeg var forbi sidste år – og intet
kunne jeg genkende! Jeg måtte
kigge ind til nabohuset, for at væ-
re sikker på, at jeg var det rette
sted! Huset var selvfølgelig fint
og flot – men det var trist, ikke at
kunne finde stumper af barn-
dommens atmosfære og minder –
men sådan er det jo – tiden går!

Min oldemor, på hovedtrappen af Herredsvej 50 – Lydia Caroline
Nathalie Svendsen, født Øder, 1889-1967. s billede.

Børnehjælpsdage i Van-
gede i midten af 30-erne.
På billedet th. ses del af
skolebygningen i bag-
grunden og Charlotte-
klubbens gavl til højre.

Til kirketjenerpar-
rets sølvbryllup.
Vangedes sprøjte-
hus ses øverst til
højre i billedet.

Grunden hvor
den nye Vangede
Kirke nu er byg-
get.
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‘Jakob Præst’ får nye opgaver

Både fjernsyn og radio har med
mellemrum i det seneste år bragt
klip, hvor Vangedes ene sogne-
præst, Jakob Rönnow, har ud-
trykt, hvor gerne han vil fortsæt-
te sit arbejde, også selv om han
efter alle regler er tvunget til at
holde op, fordi han fylder 70 år i
december. Det skal altså være
helt slut nytårsaften 2016. Ad-
skillige partier på Christians-
borg gik godt nok i gang med
lovforslag for at ændre denne
gammeldags regel, og i decem-
ber 2014 vedtog Folketinget, at
ingen kan afskediges blot på
grund af alder! Men der var altså
bare lige to undtagelser: Dom-
mere og præster! De skal gå af!

Derfor har Vangede og Jakob
selv måttet se i øjnene, at alle
muligheder nu er opbrugt. Efter
24 år i Vangede er det slut efter
jul! Også kollega Niels Tjalve
skal gå af, så dette efterår skal
menighedsrådet ved kirken væl-
ge hele to nye præster!

At gå af betyder også, at Jakob
Rönnow og hans familie natur-
ligvis skal fraflytte præsteboli-
gen på Vangede Bygade, hvilket
selvfølgelig slet ikke har gjort
situationen bedre. For hvor er
der så godt at bo som i Vange-
de?

Men lige før sommerferien
kom en henvendelse fra Sankt
Lukas Stiftelsen i Hellerup. De
havde hørt, at Jakob Rönnow
“var ledig” og spurgte, om han
kunne tænke sig at flytte til

Bernstorffsvej og indgå som se-
niorpræst og inspirator i de
mangesidige aktiviteter, som al-
lerede er på Sankt Lukas, og ik-
ke mindst som er på vej. Der vil-
le også være mulighed for at
prædike i Sankt Lukas’Kirke en
gang om måneden. Der kom
meget hurtigt et JA fra familien,
og det betyder, at Jakob Rön-
now med kone og de tre drenge
på 11 nu skal flytte tre kilometer

væk fra Vangede Bygade: Det
er dog ikke længere væk end at
drengene kan blive i skolen og
familien stadig også kan følge
noget af det liv, som de har væ-
ret en stor del af i kirken og sog-
net her.

“Denne meget gode løsning er
en utrolig lettelse”, udtaler Ja-
kob Rönnow. “Jeg får lov til at
fortsætte både med at prædike
og at lave forskellige møder og

arrangementer for alle aldre;
der er brug for mig! Og Sankt
Lukas er et vidunderligt positivt
sted at være, så vi glæder os alle
fem. – Men vi skal nok også ses
på Bygaden fremover af og til!”

Familien flytter fra præstebo-
ligen i efteråret, men Jakob
Rönnow fortsætter med præste-
opgaverne i Vangede inklusiv
julearrangementerne helt frem
til nytårsaften klokken tolv.

Foto Peter Elmholt
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Butikkernes åbningstider – august 2015
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 Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag efter aftale

Danske Bank Tlf. 45 12 13 90
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 13.00-22.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 9.00-02.00
søndag 10.00-20.00

Floristen Tlf. 39 65 57 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 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 Tlf. 39 65 71 35
Anette Grevad Tlf. 39 65 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 14.00-16.00
lørdag lukket

Glas- og Fugemesteren Tlf. 40 94 17 57
mandag-fredag 8.00-17.00

home Tlf. 38 41 39 30
mandag-torsdag 12.00-17.00
fredag 12.00-15.00
søndag efter aftale

IKEA Tlf. 70 15 09 09
Alle dage 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 Tlf. 26 70 52 04
mandag-fredag 9.00-17.45
Lørd i lige uger 9.00-14.30

Malermester Elligsøe Tlf. 39 65 05 40
mandag-fredag 7.30-16.30

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 11.00-22.00
søn- og helligdage 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 Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag 9.30-18.00
lørdag 9.00-15.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-søndag 9.00-20.00

Thomsens Cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

TinnaMia Tlf. 39 65 78 91
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag lukket

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

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 10.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-18.00
fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 08.00-22.00

Vangede Blomster Tlf. 23 44 17 90
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-15.00
søndag lukket

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

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

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

man-fre 11-22 · lør-søn 12-22

VangedeVangede

Vangede Bygade 77/Ved Bommen

Der kan betales med følgende kort

Udbringning kl. 16-22
Kørsel kr. 25,-

PIZZA & GRILL
Since 1989

også kortbetaling ved udbringning

Din lokale pizzamand

Alle disse butikker/virksom-
heder er medlemmer af Van-
gede Bycentrum. Medlems-
butikkerne kan du kende på,
at de har dette mærke sidden-
de i deres ruder.

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
13 - 22

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
9 - 02

søndag
10 - 20

39 67 97 03
40 31 05 01

Ericavej 23
2820 Gentofte

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

•
•

•


