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Goddag og Farvel
Da jeg kom til Vangede som en
stor dreng i 1962, havde vi mange små butikker rundt omkring i
villakvarteret og så Brugsen oppe ved Lyngbyvejen. De butikker, min familie brugte, var
dem, der lå på det lille butikstorv på Mosegårdsvej/Fennevangen. Her fik man næsten et
personligt forhold til de ansatte,
og dermed var de en del af ens
boligområde. Senere da jeg flyttede hjemmefra i 1969 var mange af de lokale småbutikker lukket og det betød at man brugte
butikkerne i Vangede Bygade,
og dermed kom tættere på disse
indehaveres personligheder – og
ja, der var virkelig personligheder i Vangede. Dan Turèll fik tydeligt beskrevet at man i Vangede var noget særligt.
Men der var en tryghed i, at
Kaj Erdmann, Bank Peter, Tobakshandleren, Skomageren og
Bageren var dem, de var. Man
tænkte aldrig, at det ville ændre
sig; men det blev igen nye tider
nye mennesker og sådan har det
stille og roligt ændret Vangede
gennem årene. Nu står vi igen
med et vagtskifte, da flere af de
kendte ansigter skal videre i deres liv eller på pension. Vi sagde
for nyligt farvel til Jørgen Freilev, og i dette nummer af avisen
kan I læse om den helt store omrokering i Vangede. Der kommer nye til, og de skal såmænd
nok blive en del af Vangede. Ja
der er faktisk også kommet nye
folk til i pølsevognen, som har
ændret navn til Onkel Danny,
kan det blive mere Vangedesk?
Og på samme måde har man
gennem årene skiftende venner.
Man fik sine venner gennem
skolen, fodboldklubben, ungdomsklubben og på danseskolen, og nu i pensionistalderen
kan man møde mange af dem
igen i Charlotteklubben og Idéhuset. Men der er også kommet
mange nye venner til gennem
Vangedes Venner og ved arrangementerne i Vangede.
Den italienske statsmand
Francesco Guicciardini sagde
for mange år siden: “Eftersom
intet er lige så meget værd som
venner, bør du aldrig gå glip af
en chance for at få dem.” Og arrangementerne i Vangede er
netop en af disse chancer.
Jeg ønsker alle en god sommer
med masse af samvær med familie og venner.
Allan

Vagtskifte i Vangede
9.-12. juni
Fest- og
Kultur

23. juni
Sankt Hans
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Ernas liv • Vejhuset
Farvel til Peter Strøm
... og meget mere

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
Trykkeren.dk
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Borgere i Vangede
Redaktør
Allan Andersen
Omdeling
GVI
Deadlinie til efterårets avis er den 6. august 2016
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Chefskifte i Danske Bank i
Gentofte

Jack Møller er ny filialdirektør i
Danske Banks afdeling på Gentoftegade 50.
Han kommer fra en stilling
som områdesouschef og daglig
leder i afdelingen i Charlottenlund og overtager posten i Gentofte efter Christian R. Bitsch,
der er startet som chef i bankens
afdeling i Lyngby.
“Jeg ser frem til sammen med
mine dygtige kollegaer at lære
kunderne i Gentofte bedre at
kende. De seneste to år har jeg
arbejdet i Charlottenlund, så jeg
har et godt kendskab til kommunen, hvor jeg er glad for fortsat
at arbejde”, siger Jack Møller.
Han understreger, at lokalmiljøet har høj prioritet og noget,
banken vægter højt at være en
aktiv del af.
Ifølge den 34-årige bankmand
ved kunderne tit, hvad de ønsker. Og han vil sammen med sit
erfarne team sørge for, at kunderne får den kompetente rådgivning, de efterspørger.
Privat bor han i Brøndby, hvor
han er født og opvokset. Han er
forlovet med Mie, som også
arbejder i Danske Bank, og han
har en søn på 6 år. Fritiden
bruger han på landvejscykling,
triatlon og vægttræning.

Ny uddeler og dog
Vi kan nu glæde os til et gensyn
med Danny Brandt Danielsen,
som har været souschef her i
Vangede 2005-2009, da han den
1. april startede som ny uddeler i
SuperBrugsen i Vangede.
Peter Nørskov fik tilbudt job
som uddeler i en helt ny butik på

Amagerbrogade, men der vil
nok være mange kunder, som
glæder sig over gensynet med
Danny.
Danny er 36 år og gift med Anja, og de har tre drenge og en pige. Han har været i Coop og Superbrugsen siden 2000, hvor
han blev udlært i SuperBrugsen
Ndr. Frihavnsgade på Østerbro
Danny har igennem årene været i en række af Coops butikker
lige fra Hellerup, Vangede,
Gentofte og Ølsted. Han er nu
tilbage i landsbyen Vangede, og
det passer ham rigtigt godt, for
han kan lide at være den lokale
købmand. Det kommer måske
af, at han er født og opvokset i
Dannemare på Lolland.

Besøgsvenner søges til
IdéHuset i Vangede
Danny er straks rykket ind
som medlem af bestyrelsen i
vores lokale handelsstandsforening Vangede Bycentrum, og
da han gerne vil være med til at
gøre en forskel i det lokale, er vi
sikre på at Danny bliver et aktiv
for Vangede.
På Vangedes vegne
Velkommen tilbage Danny

Vi mangler besøgsvenner til
glæde for de ældre i kommunen.
Det er op til jer – hvor tit og
hvor længe besøget skal vare.
Det kan være social hygge og
snak om oplevelser eller en gåtur.
Henvendelse til: Anita Enkebøll, Tlf. 28 52 65 99

Snublestien
Ny Butikschef i Netto
Nettos tidligere butikschef Rolf
er rykket til Netto i Greve. Her i
Vangede har vi så fået Henrik R.
Møller, som har en mangeårig
erfaring med butikslivet. Han
startede i supermarked som 15
årig, som 18 årig kom han til
Netto og efter nogle år med studium og diverse studiejob var
han som 25 årig tilbage i detalibranchen. Han har været i forskellige kæder, og er nu i Netto i
Vangede. Henrik elsker kontakten med kunderne og nyder at
yde en god service og se hvor
meget det betyder for kunderne.

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 artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for
trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.
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Henrik fortæller, at han er noget af et sportsmenneske og har
dyrket de fleste sportsgrene, bare der er en bold med.
Henrik har fra start af været
meget positiv for at være en del
af det aktive handelsliv i Vangede, og han glæder sig til at være
en aktiv del af Vangede. Vi glæder os til samarbejdet, for det
ser ud til at vi har fået endnu en
energisk og kreativ 'medspiller'
i Vangedes butiksliv.
Vangede Avis byder Henrik
velkommen

Alle de fine kulørte sten, som er
blevet lagt i stien bag
Charlotteklubben har har haft
svært ved at leve op til formålet
om at få de ældre medborger til

at bevæge sig noget mere. Mest
fordi der er opstået nogle huller
omkring stene, som gør at stien
er blevet omdøbt til snublestien.
Nu fortæller kommunens Parkog Vejafdeling, at de har
planlagt at optage de kulørte
sten i belægningerne – i stien
bag
Charlotteklubben,
på
trapper og i belægning i
bibliotekets haveanlæg – og
efterfølgende retablere, hvor der
er optaget belægningssten.
Retableringen vil blive foretaget inden sommerferien.
Så må vi bare håbe, at de
samtidig for klaret de huller, der
ellers er opstået i belægningen
gennem tiden.

Helle på apoteket
Helle Thomasen har valgt at
stoppe med at arbejde.
“Min sidste dag på Gentofte
Apotek bliver onsdag d. 31.
august.
‘Det er umuligt’ sagde Tvivlen. ‘Det er farligt’ sagde Frygten. ‘Det kan ikke lade sig gøre’
sagde Fornuften. ‘Gør det alligevel’ hviskede Hjertet.
Og det gør jeg efter 40
fantastiske år.”

A
B
B
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Program
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Torsdag 9. juni
Kl. 10-20 Mærk sanserne · Snoezelhuset
Kl. 17.30-18 Koncert med violinist Kaya Møller
· Snoezelhusets haverum

Elvis

Fredag 10. juni
Kl. 18:30 Skovser Trione · Vangede Bibliotekshave

Lørdag 11. juni

Fest- og
Kulturdage

i Vangede
20
16

Kl. 11:00 Trylle Michael · Café Caféen
Kl. 11:00 Mosegårdstræf · Alfabet Turèll Skulpturen
Kl. 12:00 Elvis · Scenen
Kl. 13:00 Abba · Scenen
Kl. 14:45 Populær 70’musik · Scenen

Søndag 12. juni
Kl. 14-15:30 Per Laulund · Aulaen på Nymosehave
Kl. 14-16 Rundvisning · Mariebjerg Kirkegård Kapelbygningen
Kl. 15-16 Mames Babegenusch · Vangede Kirke
Kl. 16:30-17:30 Vilde planter · Nymosen/indg. v. kirken
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Grillen
Arrangeret af Vangedes Venner,
Charlotteklubben Vangede Kirke og Idé-Huset i
samarbejde med Gentofte Kommune og
Vangede Bycentrum se www.vangede.dk

Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

www.nyzy.dk
Åbent alle dage
kl. 14:00 - 23:00

Snoezelhuset · Bank-Mikkelsesvej 2B
Vangede Bibliotek / Café Caféen · Vangede Bygade 45
Scenen · Vangede Bygade bag Charlotteklubben
Nymosehave · Stolpehøj 150
Vangede Kirke · Vangedevej 50
Mariebjerg Kirkegård · Mariebjergvej 1

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

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

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

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”
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Film, der bevæger og fascinerer
Money Monster

har investeret hver en krone i
det krakkede selskab, sig ind i
studiet, og tager såvel studieværten som kameraholdet som
gidsler. Langsomt går det op for
TV-værten, at der ligger mere
end en drilsk og vildfaren algoritme, som ellers er den officielle forklaring fra selskabet, så
hvem er så den egentlige skurk?

Den noget selvfede og kræmmerlignende tv-vært Lee Gates
har sit eget tv-show, som har
gjort ham landskendt og ikke
mindst til den store guru indenfor hvor og hvad man skal investere sine penge i. Heldet ser
imidlertid ud til at være sluppet
op, da et af de børsnoterede selskaber, han har anbefalet på det
varmeste, pludselig og uden forudgående varsel krakker. Og
hvad så – for Lee Gates’ egen
verden går fint videre uden de
store problemer, og han fortsætter sit show med et smil, mens
aktiekursen rutsjer nedad. – Og
upåagtet sniger en vred og
hævnlysten aktieinvestor, som

tale i München. Hvis bare han
havde haft 13 minutter mere…
The B F G

Urmageren

En tysk snedker var i 1939 tæt
på at ændre verdenshistorien.
Frihedskæmperen Georg Elser
så det farlige i Hitler før de fleste og forsøgte før 2. Verdenskrig at slå ham ihjel. Han konstruerede en bombe, der skulle
sprænge Hitler i luften under en

I “Den Store Venlige Kæmpe”
vender vi tilbage til den mirakuløse fortælling om pigen Sofie,
der introduceres til de magiske
kæmpernes land af den store
venlige kæmpe, der modsat sine
artsfæller nægter at spise børn.
Sammen tager de på en uforglemmelig rejse for at stoppe de
andre kæmper en gang for alle.
Chocolat
Et drama om klovnen Chocolat,
der blev den første sorte cirkusartist i Frankrig, som fik stor

succes i slutningen af det 19. århundrede. Sammen med klovnemakkeren Footit blev de kendte i
hele Frankring. Uden for scenen
var Chocolats eget liv præget af
lige så megen drama og fest,
som cirkusscenen gav plads.
Derudover er der Robinson
Crusoe, Ice Age 5, The Neon
Demon, Hermelin, The Dress
Maker, Ghostbusters
Så der er ingen grund til at blive hjemme. Dertil er biografens
favnende mørke alt for spændende! God fornøjelse!
Vi ses i mørket!
Herlige hilsener, Erik Hamre

Fleksibelt
rygestopprogram
Brusekabine
F.eks. dør og sideglas
i 8 mm hærdet glas
med polerede kanter.
Beslag i crom
Ring for tilbud

– også gode priser
på nye termoruder

Har du lyst til at kvitte smøgerne, men
mangler lidt hjælp.
KOM & KVIT kommer nu til Vangede,
hvor der er introduktion

tirsdag den 21. juni 16.30
I Café Caféen, Vangede Bygade 45

Alt fugearbejde udføres
Energiglas
Forsikringsarbejde Døre og vinduer
Vådrum
Hærdet glas
Termoruder

Så hvis du overvejer et rygestop, så
mød op og hør, hvordan tilbudet kan
hjælpe dig.
Har du spørgsmål, så skriv til os på:
thgu@gentofte.dk

Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
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Vi glæder os til
at møde dig
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Ernas liv
Af Erna Nielsen, formand for Charlotteklubben 1971-2016
Erna blev født 11. maj 1930 og nes Samvirke og Biografklubvoksede op i Vanløse som den ber rundt i landet. Alle fik navyngste i en søskendeflok på fem. ne efter en eller anden kendt
Hendes far ernærede sig som kvindelig person. I februar
murerarbejdsmand, der var me- 1966 startede Socialdemokraget hårdt arbejde, hvor man bar terne i Gentofte en klub, og den
alle murestenene i et stativ, og fik navnet efter Charlottenlund
kravlede op af en stige med det altså Charlotteklubben.
Jeg blev spurgt om jeg ville
tunge læs på ryggen. Da Erna
var 13 år kom en efternøler til hjælpe i biografklubben, og jeg,
familien. Selv om der ikke var der på det tidspunkt var 36 år,
mange penge i familien, synes havde taget plads som hjemmeErna, at hun havde en dejlig hjælper og tilfældigvis havde fri
barndom med nogle kærlige for- om onsdagen, sagde ja med det
ældre. Det var en familie, hvor samme.
Jeg kom i bestyrelsen med det
der blev sunget meget.
Da hun blev gift og ventede samme og det har givet mig
barn flyttede Erna og hendes mange dejlige timer og år.
Tænk at der er gået 42 år og i de
mand Poul til Skodsborg. Sammen meldte de sig ind i Social- år har jeg set 24 film hver vinter.
demokratiet og begyndte at spil- Det skal der et godt bryst til.
I 1974 fik vi en del af huset på
le amatørteater. Efter nogle år
og tre børn flyttede de til Or- Vangede Bygade som klubhus
drup. Efter at have gået hjem- og i 1978 hele huset og så beme, mens børnene var små, be- gyndte det at gå stærkt.
I 1972 blev jeg det, man kalder
gyndte Erna at arbejde – hun
lønnet formand og fik løn som
fortæller:
en uuddannet dagcenterleder.
Så fyldte vi på: Ture, gymnaI 1965 fik socialminister Kaj
Bundvad indført omsorgsloven; stik, Whist, bridge, højskoleopden gav kommunerne lov til at hold, udenlandsrejser; desuden
bruge penge på omsorgsarbej- blev vor kasserer også lønnet. Vi
de. Folketingsmand Christian blev mere og mere anerkendte,
Albertsen startede Pensionister- og blev pålagt at have statsaner-

Erna og Poul med Charlotteklubben på tur i Østrig i 1992.
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kendt revisor. Jeg havde jo lært
meget af Poul (der var formand
for Socialdemokratiets lokalafdeling), og det bar frugt nu.
Jeg tog med på højskolen i
Tisvilde og på Strand. Tisvilde
der var den første højskole for
pensionister i Europa. Strand
kom til senere. Her kunne vi
samle ca. 40 medlemmer på 14
dages kursus. Når vi var på højskolerne forelskede nogle af
medlemmerne sig. Det var dejligt at se ældre på 70-80 blive
forelsket.
Der er jo ingen forskel på følelserne om man er 20 eller 80,
det er altid trygt at holde i hånd.
Det der chokerede mig var, når
jeg oplevede at medlemmernes
børn kom over på kontoret og
sagde, Erna Nielsen må jeg tale
med Dem. Ja, sagde jeg, men
jeg vidste næsten altid hvad de
ville. Jeg blev altid så vred for
de bad mig sige til deres far eller mor at de var latterlige eller
nogle gamle grise eller andre
grimme ting.
Altid var det den, deres forældre var blevet glad for, der ville
have fat i pengene, aldrig dem
selv. Det kunne aldrig falde mig
ind og blande mig, men jeg prøvede alligevel at fortælle at de
skulle glæde sig, over at deres
mor/far var lykkelige.
Vi byggede et dagcenter op,
fik en bestyrelse, hvor der var
overvægt af Socialdemokrater,
men da de fleste af medlemmerne var konservative har vi aldrig
brugt klubben politisk.
Poul fortsatte sit politiske arbejde, og jeg gik ind i Det sociale forbrugerråd og siden Ældre-handicaprådet, hvor jeg
blev valgt ind i Kostrådet. Det
var også spændende at være
med i, men jeg valgte det fra, da
jeg udover 37 timers arbejdsuge, sad i Hovedbestyrelsen for
Pensionisternes Samvirke. Man
må jo vælge fra. Jeg blev også
valgt ind i Bestyrelsen for
Tisvilde. Det var et spændende
job, og da jeg havde fået Niels
37 timer i klubben, så kunne jeg
godt tage af sted fire gange om
året nordpå.
Så gik det helt galt
Det værste år i Klubbens historie var 1997. For mig, fordi Poul
fik en Listeriabakterie, der gjorde ham dødssyg. Vi troede ikke
han overlevede, han var 3 ½
mdr. på hospitalet og mens han

lå der, satte en pyroman ild til
vort klubhus. Vi stod hele bestyrelsen udenfor og græd. Nu havde huset ligget der siden 1785 og
der var aldrig nogen der havde
lavet hærværk før. Jeg talte med
kommunen, vi skulle jo have et
sted at være, til huset blev genopbygget. De havde ikke noget
de kunne hjælpe med, men
D.U.I. hjalp os og kommunen
betalte huslejen og så klarede vi
os. Jeg styrtede mellem Klubben og hospitalet. Gudskelov fik
Poul det bedre og kom hjem Jeg
husker hans angst for at skulle
sidde i kørestol resten af sit liv,
men han var sej min kære mand.
Jeg blev indlagt på Gentofte
og de sagde. Kræft. Jeg fik fjernet livmoderen og skulle i strålebehandling på Herlev.
Vi skulle have Julefest i klubben den dag jeg fik besked om
strålerne, og jeg tog direkte fra
hospitalet til festen og bad medlemmerne hjælpe mig gennem
denne svære tid. Alle har hjulpet mig og miraklet skete, jeg
blev erklæret rask.
Strålerne har helbredt mig
men har ødelagt mine ben.
Blodomløbet vil ikke løbe rigtigt i lysken og alle årene blevet
hårde som sten så blodet kan ikke løbe frit. De siger at det må
jeg leve med, og det gør jeg så.
Jeg vil også fortælle at under
Pouls og min sygdom har alle
været omkring os; det er nok det
der har givet os håb og helbred.
Poul har som altid stået ved
min side også her var han manden i mit liv.
Mere glæde
Så kom igen en af de store glæder og overraskelser i mit liv. Jeg
havde ikke fortalt at jeg havde
25 års jubilæum det år, jeg orkede det ikke. Men mine kollegaer
indstillede mig til ældreprisen,
en pris Gentofte Kommune giver til en der har gjort noget særligt for kommunens ældre.
Kommunen inviterede socialforvaltningen alle mine venner
og min familie til reception på
rådhuset her holdt borgmesteren
en flot tale og jeg fik overrakt et
smukt billede og et diplom med
tak fra Gentofte Kommune.
Begge dele pryder vor væg derhjemme. Hvor er man stolt sådan en dag. Der var fjernsyn på
og vi kan tage videoen frem og
tænke tilbage på den flotte hæder.
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Vangede Blomster
Thomsens Cykler

Thomas

Tinna Mia
Tine

Klinik Naturligviis

Danny

Nærmere oplysning
www.gitrim.dk
Leif Helsted 39 67 01 22

Apoteket
Frederik

til instruktions-cd
Tirsdag og torsdag, 11-12
September-maj
Gymnastiksalen
Nymosehave
Stolpehøj 150, 2820 Gentofte
200 kr. for 1 gang ugentlig
250 kr. for 2 gange ugentlig

Torp

Joyce

Seniormotion m/k

Helle

GI-TRIM

Mezzaluna

SkjoldBurne
Rie

Det var også den sang vi sang
ved kaffen efter Ernas bisættelse.

Floristen

Matas
Bo

Vær glad for hver dag du har,
tiden er jo kort og dyrebar.
Prøv at forstå når lykken
banker på.
Hvorfor være fordringsfuld,
livet er da mer’ end
gods og guld,
prøv at forstå når lykken
banker på.
Vi to vil ikke drømme om ting,
vi aldrig får.
Der findes andre glæder,
som du og jeg forstår.
Vær glad for hver dag du har,
tiden er jo kort og dyrebar.
Prøv at forstå, når lykken
banker på

Catharina

nemlig planlagt sommerferien
på Samsø.
Erna havde for nylig talt med
en medbeboer på Nymosehave,
der synes, at plejehjemmet bare
var den sidste ventesal. Sådan
opfattede Erna det ikke, og hun
svarede med en Rachel Rastenni-sang.

SuperBrugsen
Anne

Borgmesteren på besøg til Ernas fødselsdag.

Adnan

Ernas farvel
Erna døden den 24. februar
2016 og blev bisat fra Vangede
Kirke den 5. marts.
Erna havde stor betydning for
Vangede, så der var mødt rigtig
mange op for at sige et sidste
farvel ved hendes bisættelse. De
kom fra nær og fjern, og selvfølgelig var borgmester Hans Toft
også med for at sige farvel til en
mangeårig og god samarbejdspartner. Vi nød godt af Jacob Rønnows tale og var alle inviteret til kaffe mm. i kirkens lokaler.
Efter kaffen fortalte Ernas datter, at det var en overraskelse
for dem alle – også for Erna, at
hun var så syg at hendes krop
ikke kunne mere. Erna havde

I hvilken butik finder du nedenstående personer?
Tegn streger fra foto til butiksnavn. NB fra en af
butikkerne er to medarbejdere repræsenteret

Anette

Ovenstående var Ernas egne
ord, som hun skrev for en del år
siden. Vi kan videre fortælle, at
det var en stor hjælp for Erna at
Niels blev ansat, men det gav
hende ikke mere tid til sig selv,
da hun bare brugte denne ekstra
tid på flere gøremål i og for
Charlotteklubben.
Poul døde 5. december 2005 –
her skrev Peter Valenius i Vangede Avis at “nu er Poul der ikke længere til at passe på Erna –
det må vi andre så gøre i hans
sted.” I foråret 2006 kunne
Charlotteklubben fejre 40 års
jubilæum og den blev afholdt på
Gentofte Hotel, og her blev Erna hædret med en medalje i
form af en Charlotte-kæde.
Vi har igennem årene set at
rigtig mange har været med til
at både støtte og hjælpe Erna
med hendes fortsatte arbejde
for Charlotteklubben og ikke
mindst i de sidste år, hvor hun
måtte overlade mere og mere af
arbejdet til andre i klubben.

Sommerkonkurrence

Vibeke

Da jeg fyldte 70 år i år 2000 kom
Borgmesteren og ønskede mig
tillykke, klappede mig på skulderen og sagde, jeg håber du
holder nogle år endnu. Kan man
få bedre kompliment af en borgmester, der ved at han ikke engang får min stemme, jeg er meget glad.
Først nu da vor kasserer går på
efterløn efter 17½ års godt samarbejde går jeg ned i timer.
Niels Andersen blev ansat i
klubben på fuld tid, og jeg gik
ned til 15 timer.

Totten

Klip kuponnen ud og aflever den i konkurrencekassen, som du finder i Super Brugsen og hos
Thomsen Cykler
1. præmie: en stor Vangedekurv med
spændende ting fra de butikker, der er med i
konkurrencen. Se præmierne på www.vangede.dk
2. - 3. præmier to mindre kurve med produkter
fra de butikker, der er med.
Navn ________________________________
Adresse _____________________________
_____________________________________
Tlf. __________________________________
Kuponnen skal være afleveret senest torsdag den 9.
juni kl. 16. Lodtrækning lørdag den 11. juni kl. ca. 13
fra scenen bag Charlotteklubben. Vinderne bliver
efterfølgende kontaktet, hvis de ikke er til stede.
Nummer 87 · maj 2016
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Vangedes Venner
– fordi det skal være sjovere
at bo i Vangede

Vi er nu
1069
medlemmer

Vi skaber aktiviteter i Vangede

Til den
sporty

Kom og
prøv en
El-Cykel

Gazelle
cityzen c7

Kun
5499,-

Vangede Bygade 39 · Tlf. 31 11 12 41
Åbent: Hverdag 10.00-17.30 · Lørdag 10.00-14.00

Siden 2011 har Vangedes Venner arbejdet på at
skabe flere kulturelle arrangementer i Vangede.
Vi er i dag her fem år senere over 1.000 medlemmer. Mange af medlemmerne er aktive i en
af grupperne eller ved arrangementerne; en del
som frivillige i Café Caféen, der drives udelukkende af frivillige.
De gør det ikke kun for at glæde andre, men også fordi, det giver
dem selv en masse gode oplevelser, socialt fællesskab, bekendtskaber og nye venner.
Vi informerer medlemmerne ved et ugentlige nyhedsbrev. Mange af arrangementerne bliver også omtalt i Vangede Avis, Villabyerne, på hjemmesiden og på facebook.
Medlemskab af Vangedes Venner er gratis, og man vælger ved
indmeldelsen, om man vil være aktivt eller passivt medlem. Hvis
du har meldt dig som ‘Bare en Vangedeven’ og senere ønsker at
være aktiv, så send os en mail og fortæl, hvad du kunne tænke dig
at være med til, så finder vi ud af det.
Du kan melde dig ind på foreningens hjemmeside www.vangedevenner.dk eller du kan hente en indmeldelseskupon i Café Caféen, udfylde den og aflevere den i postkassen samme sted.
OBS! Vær opmærksom på at nogle mailsystemer lægger vores
nyhedsmail i enten spam eller i promotion, men hvis du ikke
modtager nyheder bedes du sende os en mail til
vangedesvenner@gmail.com og fortælle det. Vi kan desværre
ikke tilbyde at sende brev ud, det vil blive for dyrt. Hvis du ikke
har nogen mail kan du kigge forbi Caféen og se nyhedsbrevet her
eller få en ven til at printe det til dig.

Smilende sten
Hvis du på din vej rundt i Vangede
støder på smilene sten, kan det være en varm hilsen fra en Vangede
Ven. Du er velkommen til at tage
stenen med hjem og have den som
en kærlig hilsen til netop dig. Hvis du senere får lyst til at sende
den videre til en anden medborger, så finder du bare et sted, hvor
den er synlig og dermed klar til at glæde endnu en medborger.
Det er Vangedes Venners gågruppe, der går en tur hver lørdag
fra kl. 11 til 12. Bagefter sidder de i Café Caféen og tegner og
skriver på sten til næste uge. Mens man sidder og laver hilsner til
en ukendt tænker man over, hvem mon tager netop denne sten
med hjem og glæder sig over den.
Du er velkommen til at være med både på gåturen rundt i
Vangedes grønne områder eller også bare kom i caféen ved
12-tiden og være med til at tegne/male på sten.
Se mere om grupper og aktiviteter på
www.vangedesvenner.dk
hvor du også kan melde dig ind i foreningen
Vangede Venners sponsorer

Nummer 87 · maj 2016
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A

poteket informerer om hjælp til den perfekte ferie
Det kan være en rigtig god idé at midler mod diarre. Drik rigeligt
forberede sig hjemmefra inden med væske og spis fiberrig mad
ferien. Så man minimere risiko- – frugt, grøntsager og groft
en for, at de dyrebare feriedage brød.
skal tilbringes på toilettet eller i
Pas på solskoldning og utilpashed i varmen. Det er dog nemt
sengen.
Men bekymringer om sygdom at undgå. Overdriv ikke
skal ikke ødelægge glæden ved soldyrkningen og brug rigeligt
ferie. Det er trods alt de færre- solcreme. Smør ind to gange
ste, der er uheldige. Og hvis med ½ time imellem. Husk at
man bruger sin sunde fornuft, vælge en solcreme med et fotofølger nogle gode råd om fore- stabilt solfilter. Vær opmærkbyggelse og eventuelt har nogle som på at solen er skarpere jo
få produkter med i bagagen, så tættere du kommer på ækvator.
har man allerede gjort meget for Derfor bør du bruge en solcreme med højere faktor når du
at undgå dårlige oplevelser.
En af feriens gener er trans- rejser sydpå. Har du fået for meportsyge. Den viser sig blandt get sol, viser det sig som regel
andet ved døsighed, kvalme og først efter mange timer. Undgå
opkastninger. Lægemidler kan herefter solen, indtil al rødme
forebygge transportsyge. Men og irritation er væk.
Utilpashed i varmen kan man
nogle simple råd kan også hjælpe, spis og drik ikke for meget undgå ved at drikke rigeligt med
før og under rejsen, maven må væske, bruge lidt ekstra salt på
dog heller ikke være helt tom. maden og ved at søge ind i skygVær udhvilet. Læs ikke under gen.
Det kan være praktisk at medrejsen, men hold så vidt muligt
bringe et lille rejseapotek. Hvad
blikket på horisonten.
Mange har prøvet at have diar- der skal i, afhænger naturligvis
re på ferierejser i udlandet. af, hvor man rejser hen, men det
Hvor forsigtig man skal være kan for eksempel være midler
med at undgå bestemte mad- og mod transportsyge, diarre og
drikkevarer afhænger af, hvor smerter, solcreme, plastre, mygman rejser hen. En god huskere- gemidler og prævention.
Det kan også være nødvendigt
gel er altid: Kog det, steg det,
skræl det, pil det, eller lad det at få apoteket til at udstede en
ligge. Drik flaskevand og undgå medicinattest, et pillepas, hvis
isterninger. Er skaden alligevel man skal have medicin med
sket, er det vigtigt at drikke ri- euforiserende stoffer, med på
geligt med vand tilsat salt og rejsen til et Schengenland.
sukker, det kan også være nødKom ind på apoteket, hvor vi
vendigt at bruge et stoppende kan hjælpe med at pakke dit rejlægemiddel, dog højst 1-2 dage seapotek.
uden aftale med læge.
Vangede Apoteksudsalg ønForstoppelse kan skyldes sker alle vores kunder en dejlig
mangel på væske, anderledes sommer og god ferie.
mad, hvis du sidde stille i lang
Helle Thomasen
tid eller længere tids brug af

Kom til
Temamøde
for mænd

Mænds sundhedsuge 2016
Fællesskaber, mål og træning
• Få inspiration til fysisk aktivitet, målsætning
og træning
• Bliv tilmeldt en individuel formtest
• Mød repræsentanter fra bl.a.
Vangedes Venner,
Charlotteklubben,
Sundhed for Seniorer og
Gymnastikforeningen Senior af 1902
• Få målt din muskelmasse
• Afprøv nogle gadgets
Tid: torsdag d. 16. juni kl. 9.30-11.30
Sted: Café Caféen, Vangede Bygade 45
Pris: gratis
Alle seniormænd er velkomne

r kaffe
Vi give kker
sty
og rund

Tilmelding på mail:
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk eller
telefon: 39 98 88 22
bedst ml. 8.30-9.00 og 10.30-12.00
Forebyggende hjemmebesøg
Henriette Schannong og Anette Stech
Vi glæder os til at møde dig

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

frisør

KONRAD
v/ Anne Christiansen

Bestil gerne tid online

Frisor-konrad.dk

Mandag LUKKET
Tirsdag 9.30-17.30
Onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-17.30
Lørdag 9.00-13.00

Mosegårdsvej 1 · Tlf. 3136 3136
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Loppemarked
hos IKEA

Fredagsjazz

Månedskunstner

Mosegårdstræf

Se billedeserie fra årets gang på vangedesvenner.dk

Det sker i Vangede
Selv om sommerens varme kan sende de fleste i
dvale, så er der rigeligt med aktiviteter i Vangede.
Tag bare kalenderen frem og overfør alle nedenstående aktiviteter, men husk, at når du er med til
fest i Vangede, så risikere du at få nye venner.

Faste ugentlige aktiviteter
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
Vi mødes ved Café Caféen. Alle er velkomne, så
mød bare op på lørdag. Turen tilrettes hvad man
kan magte eller vi deler os i en hurtig og en lidt
langsommer gruppe. Vi går ca. en time, og bagefter er der nogle, der hygger med en kop kaffe i caféen. Kl. 12 kan du være med til at male smil på
sten i Café Caféen
Hver tirsdag kl. 15-18 Spilklub på Vangede
Bibliotek
(undtagen uge 26, 27, 28): Her tvinger vi papbrikker rundt på spilleplader, træner eSport, spiller Playstation, XBox, Nintendo, PC, Arcade,
lægger kabaler på tid og afprøver nye kortspil.
Der er ingen målgruppe for vi ser gerne at det er
spillet, der omdrejningspunktet frem for alder eller andet. Så mød andre gamers, kort og brætspillere – det er gratis og for alle.

Juni
Månedens udstiller
Anne Gross
1. kl. 19 Fællessang i Café Caféen
Vi synger kendte danske og udenlandske sange
med klaverakkompagnement, alle der har lyst til
at synge er velkomne. Kom i god tid, hvis du skal
købe noget i caféen, før vi starter.
9.-12. Fest og Kulturdage
Elvis, ABBA og mange andre besøger Vangede.
Se mere på side 3 i denne avis
9.-12. Udstilling
med deleøkonomiske idéer og tiltag på Vangede
Bibliotek alle fire dage. *
11. kl. 11 Mosegårdstræf
Det årlige træf for tidligere elever og lærere på
Mosegårdsskolen, vi mødes ved den grønne
bænk på Dan Turèlls Plads. Sæt gamle klassekammerater i stævne, og mød op med en
madkurv, en sodavand eller hvad du nu har lyst
til.
17. kl. 18 Fællesspisning
Grillen tændes

21. kl. 14.30-16.00: Littenatur
– Bøger i det grønne
Litteraturformidler Christine Fur Fischer kommer for sidste gang denne sæson forbi til en snak
om bøgers terapeutiske evner – alt sammen i
Vangede Biblioteks grønne have. Denne gang er
det bogen: Manden der plantede træer af Jean
Giono. Læs mere på genbib.dk/billetter *
21. kl. 16.30 Kom & Kvit
Introduktion til rygestop. Kommunens gode tilbud om rygestopkursus kommer til Vangede i
sensommeren, men allerede nu kan du blive inspireret til, hvordan du kan starte selv allerede
her i sommerferien.
23. kl. 19-22 Sankt Hans i Nymosen
kl. 19 Den levende jukeboks Kim Preuthun
kl. 20 borgmester Hans Toft. Bålet tændes kl. 21.
Se yderliger på hjemmesiden.
24. kl. 15-17. Peter Strøms afskedsreception
Personalekantinen på Hovedbiblioteket i Hellerup. Se mere på side 11

August
26.-27. Høstloppemarked
Oplagt mulighed for at få ryddet godt ud i gemmerne inden efteråret.
26. Beatles og fællesspisning
Vi markerer 50-året deres sidste liveoptræden
med en Beatles-pladevenner-aften. Menu se
hjemmesiden.

September
3. Foreningernes Dag /Vangede Festival
Vil din forening være med? skriv til
vangede.festival@gmail.com eller tilmeld dig
på vangedesvenner.dk
Hele bygaden fyldt med boder og tivoli, samt
musik på Dan Turèll Plads
30. Fredagsjazz
Take the ‘A’ Train med lokal gæstemusiker på
trækbasun i Café Caféen

Oktober
7. Fredagsjazz
Jensens Jazz Serenaders i Café Caféen
Biblioteket har åbent i uge 26, 27 og 28. Man kan
som altid lukke sig ind fra kl. 8.00-22.00 hver dag,
men der er ikke bemanding på i ovenstående uger.

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk · *) se mere på genbib.dk/bibliotek/vangede
Nummer 87 · maj 2016

Søndag
den 19. juni 2016 kl. 9-15
Book en stadeplads på vores
loppemarked
Lej en plads til din loppestand
på vores årlige loppemarked for
375.-. Stadelejen går ubeskåret
til årets velgørende formål.
2
En stadeplads er ca. 6 m , på
størrelse med en alm. parkeringsplads, og lejen inkluderer
også lån af et bord (220x67
cm.), en bænk og morgenmadspose.
Der er plads til 100 stadeholdere i alt, og der bookes førsttil-mølle via linket på IKEAs
hjemmeside. Du betaler for stadepladsen ved ankomst på dagen, hvor du også får anvist en
placering. Opstilling af loppestande foregår ml. kl. 7.45-8.45,
og vi byder stadeholdere på en
morgenmadspose og kaffe.
For at booke en stadeplads
skal du være over 18 år og medlem af IKEA FAMILY. Er du ikke medlem endnu, kan du blive
det på et øjeblik på IKEA.dk
(det er gratis).
Har du spørgsmål om loppemarkedet er du velkommen til at
kontakte Robin Nielsen hos
IKEA Gentofte via e-mail
robin.nielsen@ikea.com
Se mere i IKEAs annonce i
denne avis på side 11 og på
IKEAs hjemmeside.
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

Frugtparken 26 · 2820 Gentofte
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Farvel til Peter Strøm

Søndag d. 19. juni

Fredag d. 24. juni kl. 15-17.
Afskedsreception i Personalekantinen på Hovedbiblioteket
i Hellerup.
Efter 42 særdeles spændende og
udfordrende år i Gentofte Bibliotekerne har jeg besluttet mig
for at gå på pension.
Jeg har været med i en utrolig
spændende udvikling, både teknologisk og kulturelt. Det har aldrig været kedeligt at arbejde i
Gentofte Bibliotekerne, som jeg
er stolt over at have været med til
at udvikle til den vigtige kulturinstitution, bibliotekerne er i dag.
Jeg startede i 1974 som vikar,
for et par år efter at blive fastansat som bibliotekar på Gentoftegade Bibliotek. Her blev jeg senere afdelingsleder.
Allerede i 1970’erne havde jeg
fornøjelsen af at være vikar i
Vangede, hvor biblioteket den
gang lå på 1. salen på Vangede
Bygade 39, tæt på nuværende
Dan Turèlls Plads. Her var den
legendariske frk. Bodil Hjernøe
ledende bibliotekar (det er hende, Dan Turèll omtalte i Vangede Billeder). Bodil Hjernøe blev
pensioneret i 1981 efter i 40 år
at have været Vangedes bibliotekar.
Jeg blev afdelingsleder i Vangede Bibliotek i midten af
1990’erne.
Min tid i Vangede startede
med en større renovering, hvor
bl.a. det nedslidte gulvtæppe
blev udskiftet med nyt blå-gråt
linoleum. Og som en nyhed: En
”multimedie-pc” der, som det
blev skrevet den gang, “kan lidt
af hvert, både inden for filmklip, lyd og billede”. Ja, det var
før Internettets tid.
De sidste år i Vangede har været særdeles indholdsrige. Samarbejdet med Vangedes Venners
mange frivillige, nyindretningen af bygningen i 2012, hvor vi
fik Café Cafèen i stueetagen.
Det inspirerende samarbejde
med forskellige frivilliggrupper
om aktiviteter i Caféen, om Dan
Turèll events og om litteraturarrangementer i biblioteket. Borgerinddragelsen har i høj grad
beriget kulturaktiviteterne i
Vangede Bibliotek – og i Vangede generelt.

Loppemarked og Nabofest

Peter Strøm modtog en ærefuld
Dan Turèll medaljen på Dan
70 års dag den 19. marts 2016
på Vangede Bibliotek. Anerkendelsen er Dan Turèll Selskabets tak til Peter Strøm, for
hans store indsats for den
kendte Vangede-poet.

Dan Turèll Samlingen startede
vi i 2003. Det har været et rigtigt sjovt arbejde med mange
spændende samarbejdspartnere. Da vi startede Dan Turèll
Samlingen, syntes vi at Dan
Turèll fortjente at blive fejret,
ikke bare som Vangedes digter,
men som hele Danmarks digter.
Årene derefter har kun gjort
Dan Turèlls kult-status større.
Der findes ingen anden afdød
forfatter fra sidste del af 1900tallet, der læses og omtales mere end Onkel Danny.
Samlingens tilknytning til
Vangede Bibliotek fortsætter i
det dertil indrettede lokale med
alle Dans bøger mv. samt forskellige udstillinger af billeder
og andre rekvisitter, selve arkivdelen (avisartikler mv.) bliver
opbevaret og registreret af
Kommunens Lokalhistoriske
Arkiv.
Der vil stadig være medarbejdere, der vil ta’ hånd om samlingen fremover, men jeg forestiller mig også, at frivillige aktive
borgere vil engagere sig i udviklingen. Én af de frivillige vil
formentlig være mig. Jeg fortsætter i øvrigt i bestyrelsen for
Dan Turèll Selskabet.
Vangede Bibliotek er et særligt sted at arbejde, Vangede er
stadig en by med et lokalt sammenhold, hvor jeg har haft glæde af at samarbejde med mange
spændende, dygtige og engagerede aktive borgere gennem de
sidste 20 år. Jeg kan bare sige
tak for samarbejdet til jer alle.
Mange hilsner Peter

Traditionen tro, afholder vi igen IKEA Gentoftes årlige loppemarked, hvor stadelejen går ubeskåret til et velgørende
formål. I år donerer IKEA Gentofte hele stadelejen til
REDBARNET. Kom og vær med kl. 9-15
Hvis du ønsker en stadeplads, kan du læse mere på side 10
i denne avis eller på www.ikea.dk/gentofte under ‘Aktiviteter’
Nabofest kl. 15-17
Vi vil gerne hygge lidt om vores gode naboer og inviterer
endnu engang til et rart sommerarrangement ved IKEA
Gentofte.
Her vil være besøg af ballonklovnen Ejner, live musik og sang
og et legeområde til børnene. Vi byder også på lidt til ganen i
form af grillmad og drikke.
Nabofesten er selvfølgelig på IKEA Gentoftes regning og alle
er velkomne (tilmelding ikke nødvendig).

Vi glæder os til at se dig!
Arrangementerne foregår på parkeringsarealet ved
IKEA Gentofte, i området bag Elgiganten.

IKEA Gentofte · Nybrovej 2 · 2820 Gentofte
Åbningstider: Alle ugens dage 10-21, Restauranten 9.30-20.30
Vi har lukket på helligdage

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
Money Monster H Robinson Crusoe H The Neon Demon
Urmageren H Ice Age 5 H The B F G
Hermelin H The Dress Maker
Chocolat H Ghostbusters

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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Vejhuset
Af Arne Lehmann
Min far Victor Lehmann Nielsen, og hans brødre var “rigtige
Vangededrenge” så jeg er under
min opvækst blevet underholdt
med Vangede og alle deres narrestreger.
Vangedevej 12 – Vejhuset
Min oldefar amtsvejmand Søren
Christensen som er født i september 1836 ved Præstø blev efter endt militærtid gift med Karen Marie Larsen i oktober 1865
og Vangede blev deres fremtidige hjem.
I 1874 ansatte Gentofte Kommune deres første vejmand til en
månedlig løn af 17 mark samt 34
rdl. årlig i huslejegodtgørelse.
Han har åbenbart været både
dygtig og arbejdsom; I de følgende år betegner vejinspektøren kommunens vejvæsen som
“tilfredsstillende” eller endog
“mønsterværdigt”. Oldefar var
vejmand i 1876, så det kan jo
være ham, det drejer sig om.
Han fik ved sit 25 års jubilæum foræret en forsølvet opsats

Vangedevej 12 i ca. 1930 set
fra baghaven, hvor oldefar
åbenbart havde visse rettigheder. Jeg ved ikke om man i
1919 kaldte det en aftægtskontrakt, men det ligner meget.

med en fornem glasskål i. Det
var en gave fra hans kolleger, og
der var inskription på. Skålen er
desværre forsvundet.
I 1888 købte oldefar en del af
vejhuset og i 1899 købte han resten af Vejhuset, Vangedevej
12.
I flg. Folketællingen 1901
havde de fire levende børn og ti
døde. Det siger jo noget om
børnedødeligheden i den tid, det
er næsten ikke til at forstå, at det
var til at leve med.
Oldefar og oldemor holdt
guldbryllup i 1915, så de fik da
mange år sammen. Oldemor døde 23. marts 1918
I 1919 solgte oldefar sit hus til
svigersønnen, bager Søren
Nielsen Sørensen. Da oldefar
afstod sit hus til svigersønnen,
var det ikke uden betingelser. I
hæftelserne nr. 4 står: “Vederlagsfri Brugsret paa Livstid for
tidligere Ejer, S. Christensen, i
den Lejlighed med Havejord”.
Søren sad som ejer til 1936,
hvor bagermester Christen Albert Christensen overtog huset.
Det blev nedrevet – antagelig
samme år.
Farmor
Olga Antonette Dagmar Christensen, f. 1. februar 1878.
Oldefar døde 13. januar 1927,
to dage efter sin datter Olga Antionette Dagmar, min farmor.
De blev begge begravet 15. januar på Gentofte Kirkegård.
Far og mor
Min far, Viktor Lehmann Nielsen blev født på Vangedevej 12

Billedet er fra 1915-1920. Far fortalte ofte, hvem personerne var,
men det har jeg desværre glemt

den 26. januar 1906 kl. 6 om
morgenen. Det var hans mors 3.
fødsel. De to første børn, en pige
1903 og en dreng 1/11 1904 var
dødfødte. Til alt held – ikke
mindst for mig – viste det sig, at
min farfar var levedygtig og han
fik dermed det privilegium at
være storebror til fire, også levedygtige, brødre. Disse, mine
onkler har berettet, at far udnyttede dette privilegium fuldt ud
og tugtede dem, når han følte
lyst eller trang til det.
Så vidt jeg ved, havde far en
god barndom i Vangede. Vangedevej 12 “Vejhuset”. Hele familien var samlet, og derfor var der
altid nogen, som kunne tage sig
af både børn og voksne. Fars far
var banearbejder, ansat ved “De
danske Statsbaner” så familien
har haft en fast indtægt så længe
farfar levede, men desværre døde han allerede i 1918. De boede på det tidspunkt på Tranegårdsvej 63, hvor de var flyttet ind omkring 1915. Men efter
farfars død 1918 måtte familien

flytte tilbage til Vejhuset, så den
fine lejlighed var en kort fornøjelse.
Hvor far gik i skole ved jeg ikke. Han må være startet
omk.1913. På det tidspunkt bo-

Onkel Martin med vejhuset i
baggrunden
Glarmesterfirmaet

Boligforbedringer
Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk
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vvs

Butik og udstilling
Bad og modernisering
Skifer · tegl · paptag
VVS service
m. døgnvagt
www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

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
29 28 57 60
www.torpglas.dk

Kvalitetshåndværk siden 1902
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Fire Vangededrenge: Min far, Viktor, farbrødrene Mogens, Kurt,
Verner
ede familien i Vangede, altså
Gentofte Sogn. Som før fortalt
boede de ca.1915-18 på Tranegårdsvej 63, som er Hellerup
Sogn, så far har muligvis skiftet
skole.
Når far talte om sin ungdom,
fik man det indtryk, at det meste
af tiden gik med, at han gik omkring i mosen og ned til Gentofte Sø, med sin skudklare salonriffel og skød på alt, som rørte
sig – mennesker dog undtaget –
så vidt jeg ved.
Men helt uden arbejde gik det
dog ikke. Han kom i lære og
blev uddannet som gartner og
det erhverv blev han stort set
ved resten af livet.
Farfar havde en lille snak med
oldemor om, hvordan hun mødte hans far. Hun var ikke meget
for at fortælle noget, blot dette:
“Far var ringforlovet med købmandsdatter Dagny Jensen,
Stengårds Allé i 5 år. Han gik i
byen uden ringen på, så jeg vidste ikke han var forlovet før meget senere, han tog mig oven i
købet på telttur i 8 dage”.

Vangedesangen
Et lille indslag vedr. mine farbrødre, Verner, Mogens og Kurt,
som, når de var blevet lidt lystige og snakkede om gamle dage
kunne finde på at synge en Vangedesang fra deres barndom.
Den lød nogenlunde således:
På melodien: “Mademoiselle
from Armentières,
parlezvous”.
Raske drenge fra Vangede
Parley-voo
Raske drenge fra Vangede
Parley-voo
Ja det er dog nogen fandens
knægte
De kan både slå plat og fægte
Inky-pinky parley-voo
Og de gør det endnu.

Efter vejhuset blev nedrevet
blev dette hus bygget

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
VANGEDE BLOMSTER
VANGEDE BYGADE 56 TV
2820 GENTOFTE
TLF. 23 44 17 90
WWW.VANGEDEBLOMSTER.DK

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk

Vangede Bygade 41

Anette Grevad
Ferie
tors. 7. - ons 20. juli
man. 1. - fre. 5. august
God Sommer

Tidsbestilling
39 65 83 13
30 23 83 13
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Vejvisere på nettet – Vangede i 1896
Det er nu muligt at finde de
gamle vejvisere for Gentofte
Kommune på nettet. Du kan se
år 1896-1915 på hjemmesiden
http://cld.bz/c/CiqUrcp
Det er Lokalhistorisk Arkiv i
Gentofte Kommune, der står for
digitaliseringen af vejviserne.
Det er arkivets frivillige medarbejdere, der scanner bøgerne
ind. Planen er, at alle vejviserne

skal digitaliseres med tiden. Du
kan se mere om arkivet på deres
hjemmeside
gentoftehistorie.dk, og du kan
også finde dem på facebook.
Det er spændende at gå på opdagelse i de gamle bøger, hvor
man kan finde oplysninger om
hvem, der boede hvor og hvilke
butikker, der lå rundtomkring i
kommunen.

Bl.a. er der her lidt udklip fra
den første vejviser fra 1896, der
er for både Gentofte og Lyngby.

Navnet Scharff var et kendt
navn i Vangede, men åbenbart
også andre steder i området.
Der er husregister, personregister og fagregister i bøgerne. En
del af fagene findes ikke i kommunen mere, bl.a. bødkere, karetmagere, møllere og tøffelmagere.

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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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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Nyt fra Charllotteklubben
Du får 11 film og medlemskab
af klubben for 300 kr. pr. ½ år
(onsdage 14/9-30/11, ingen
forestilling i efterårsferien,
19/10)
Vi kunne tænke os flere til at
spille whist om mandagen og
bridge vil gerne have flere spillere / substitutter tirsdag og fredag.
Hent vores efterårsprogram i
klubben, Vangede Bygade 55 i
slutningen af august (husk lukket om onsdagen).
Erna Nielsen nåede lige at få sit
og klubbens 50 års jubilæum
med inden hun døde 24. februar.
På medlemsmødet 2. maj blev
Niels Andersen valgt til formand, et ‘job’ han ikke er helt
ukendt med, idet han i de senere
år har stået i spidsen for Charlotteklubben under Erna Nielsens
sygdomsperiode. Niels har været ansat i Charlotteklubben som
administrator siden juni 2004.
Program
Klubben ønsker alle en god
sommerferie (der er kun ferielukket 4.-24. juli) og glæder sig
til at byde gamle og nye medlemmer velkommen til efterårssæsonen med de faste aktiviteter; Bridge, Whist, skak, PC-undervisning og kreativ snakke/hygge-dag.
Bliv medlem af Charlotteklubben og få en god oplevelse.
Vores Tai Chi-hold starter
mandag den 5. september kl.
13:30-14:45 og gymnastikholdet starter tirsdag 6. september
kl. 14:00-15:30 – Til begge steder tilbydes en gratis prøvetime.
Hvis du har lyst til at gå i biografen, er første forestilling
onsdag den 14. september kl.
12:00 i Gentofte Kino.

Frisør Koca

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76
Man.-fre. 9.00-17.00
Lør. lukket
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Butikkernes åbningstider – maj 2016
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

Danske Bank
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

Tlf. 39 68 01 78
13.00-22.00
11.00-02.00
9.00-02.00
10.00-20.00

Floristen
mandag-fredag
lørdag

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

Frisør Konrad
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag-fredag
lørdag

Tlf. 31 36 31 36
lukket
9.30-17.30
9.30-15.00
9.30-17.30
9.00-13.00

Frisør Totten
Tine Gram
Anette Grevad
mandag-torsdag
fredag

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

Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag

Tlf. 29 28 57 60
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
lørdag i lige uger
Klinik Quarma
mandag-fredag
lørdag
Malermester Elligsøe
mandag-fredag
Matas
mandag-fredag
lørdag
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Tlf. 39 90 25 25
11.00-22.00
12.00-22.00

Netto
mandag-søndag

8.00-22.00

Tlf. 45 12 13 90

Diligencen
mandag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag
søndag

Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag

Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søn- og helligdage

Tlf. 26 70 52 04
9.00-17.45
9.00-14.30
Tlf. 23 47 07 23
10.00-18.00
10.00-15.00
Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30
Tlf. 39 65 33 22
10.00-18.00
10.00-15.00

Ny Zi Yang Restaurant
Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag
14.00-23.00
Ta’ selvbord
17.00-22.00
Onkel Danny’s
alle hverdage

Tlf. 39 64 55 55
11.00-21.00

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

Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf. 39 48 17 10
8.00-20.00

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

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-fredag
lørdag
søndag

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

Vangede Byg og Kloak

Tlf. 22 44 72 66

Vangede Farvehandel
Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag
10.00-17.30
tirsdag-fredag
10.00-17.30
lørdag
10.00-14.00
Vangede Pizza & Grill
Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag
11.00-22.00
lørdag-søndag
12.00-22.00
Wieth Dans

Tlf. 39 65 31 07

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

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

Tlf.: 39 68 01 78

