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Ensom i Vangede
Kan man være ensom i Vangede; ja, men man behøver det
ikke, da der er mange muligheder for at komme ud blandt
andre mennesker. Husk at en
fremmed kan være en ny ven,
du bare ikke har mødt endnu.
Vangedes Venner skaber flere og flere muligheder for, at
man kan smutte med ind i både
nye og eksisterende fællesskaber, og man kan selv vælge i
hvilken omfang man vil være
med.
Prøv at være med til en af de
månedlige fællesspisningen –
bare det at sidde og spise sammen med andre giver en god
føelse af at være med. Måske
falder man i god snak med en
som man har fælles minder
med, og man møder nytilflytter, som man kan skabe nye
venskaber med.
Det kan være du bare nyder
din mad og en kort snak, men
det er helt sikkert, at du går
hjem med en følelse af, at du
er med i Vangedes fællesskab.
Du kan også bare møde op til
den ugentlige gåtur, som starter hver lørdag kl. 11 ved Café
Caféen i Vangede Bygade, du
behøver ikke tilmelde dig – du
kommer bare og går med. Vi
går en time, men aldrig hurtigere end, at man kan tale sammen under vejs, og vi får set en
del af Vangedes grønne områder. Ofte er der én, der kan fortælle lidt om, hvad det er vi
kommer forbi på vejen.
Vi indledte med, at man ikke
behøver at være ensom, men
vi ved godt, at det kan være
svært for nogle at komme ud
af hjemmet, men prøv så at
ringe og høre om vi har en
Vangede Ven, der kommer og
tager dig med til et af vores arrangementer eller måske skulle du prøve, at få et familiemedlem til at tage med dig og
dermed kan I få nogle fælles
oplevelser.
Som noget nyt har en Vangede Ven – Annita – startet “Vangede på tur”, og her mødes
man igen i et nyt fællesskab og
tager på oplevelser. Den første
går til Øregård museum, læs
mere om dette inde i bladet.
Vi byder alle velkommen i
Vangedes fællesskab
Allan og Susanne

Affald i Vangede
3. sept.
Foreningerns
Dag

30. sept
Gentoftenatten

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangedekalenderen
Lossepladsen • Ina og skolen
Kirkeombygning
... og meget mere
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Borgere i Vangede
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Ny Zi Yang 10 år
Vi har efterhånden mange
madsteder i Vangede og heraf
hele to restauranter og Ny Zi
Yang har her i september måned
10 års jubilæum i Vangede.
Det bliver fejret midt i
september måned – læs
nærmere på vores hjemmeside
www.vangede.dk.
Floristen 25 års jubilæum

Vibeke kan den 19. september
fejre 25 års jubilæum med forretningen “Floristen” i Vangede
Bygade 39 og inviterer kunderne til reception på dagen mellem
kl. 14-18.
Jeg kom til at tænke på, at vi
har brugt butikkerne i bygaden
gennem de sidste 25 år ikke
tænker over at der faktisk er blevet skiftet ud med enten nye butikker eller nye indehaver i næsten alle butikkerne, ja faktisk
er Vibeke hos Floristen en af de
få, der har været med de sidste
25 år.

Det er også lidt af en tilfældighed at Vibeke er havnet i Vangede. Det med blomster har altid
betydet meget for hende, også
selvom hun skulle tage langt for
at komme på arbejde. Vibeke
kommer fra Korsør, men hendes
læreplads lå i Slagelse. Efter sin
uddannelse flyttede hun til Værløse, hvor hun fik arbejde i en
blomsterforretning. Senere arbejdede hun hos Deichmann
Planter, hvor hun kørte rundt og
servicerede firmaers grønne
planter, hos Jane Nørgaard på
Østerbro, hvor hun har været
med til at lave buketter til kongehuset, i Drivhuset i Hørsholm
og diverse job på grønttorvet.
En dag faldt Vibeke i snak med
grønthandleren fra Vangede, og
han mente at det lige var noget
for hende med den tomme “Anne Blomster” i Vangede. Det
troede Vibeke ikke lige på, men
nu har hun så altså været her i 25
år.
Vangede Avis ønsker Vibeke
stort tillykke med dagen.
Helle Thomasen siger farvel
Vi har alle nydt godt af Helles
ekspertise på Apoteksudsalget i
Vangede. Nu har hun besluttet
sig for at stoppe sit arbejdsliv og
dermed
har
hun
sidste
arbejdsdag i Vangede den 29.
august.
Helle vil bruge mere tid på at
udforske verden både ved at rejse rundt i verden og ved at fordybe sig i sine interesser og vi
håber at hendes sidste nye anskaffelse af en super køkkenmaskine vil sprøjte nogle smagsprøver af sig.
Jeg ved godt I næsten alle sammen var forbi Helle til hendes
40 års jubilæum for nylig, men
det forhindrer jo ikke, at I også

smutter forbi og siger farvel til
hende her i månedens sidste dage.
Men selvom Helle er flyttet til
Gyngemosen i Gladsaxe så vil
hendes vej jævnlig falde forbi
Vangede om ikke andet så til diverse arrangementer og måske
som frivillig Vangede Ven.
Vangede Avis ønsker Helle
held og lykke med pensionisttilværelsen.
Vangede Bycentrum
er vores lokale handelsstandsforening og det skal forstås meget bredt da foreningen tæller
medlemmer lige fra reklamebureau til kirken og også en del
håndværker. De er jo ikke alle
sammen medlem for at sikre de
bedste forhold for handelslivet
og så alligevel for et godt lokalt
handelsliv giver også grobund
for et godt lokalsamfund og dermed hænger det hele sammen,
både med kirken, håndværkerne
og reklamebureauet.
Og sammen med vores egen
borgerforening “Vangedes Ven-

ner” er vi her i Vangede klar til
at tage medejerskab til vores
landsby og med medejerskab
mener jeg også medansvar, på
hver vores måde, for at sikre det
bedst mulige for “Vores Vangede”.
På bagsiden af denne avis kan
du se listen over medlemmerne
af Vangede Bycentrum, som her
for nylig har fået flere nye medlemmer, da pølsevognen “Onkel
Danny”, Pizzamed og Ismageriet på Søborg Hovedgade har
meldt sig ind – Ja Vangede
strækker sig langt. Det er sådan
at kommunens handelsstandsforeninger har delt kommunen
op i fem områder og her er Gentoftes del af Søborg Hovedgade
med i Vangede.
Bycentrum byder de nye medlemmer velkomne i fællesskabet.
Hvad kan du så gøre for at være med til at skabe et sjovere
Vangede, jo hvis du har en virksomhed i Vangede kan du bakke
op ved at melder dig ind i Vangede Bycentrum og hvis du er
borger kan du bakke op ved at
bruge de lokale forretninger og
virksomheder og ved at melde
dig som Vangede Ven enten
“bare som Vangedeven” eller
med at være med i en af alle
vennernes grupper.
Og så kan vi alle sammen gøre
dagen gladere ved at give hinanden et smil, det smitter og er
gratis.
Vi ses med et smil

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.

Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

25 års jubilæum
i Vangede

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

I anledningen af mit
jubilæum vil det glæde
mig at se mine kunder
til reception

mandag d. 19. sept
kl. 14-18
Jeg byder på et lille glas
og lidt til ganen
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v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39
Ved Dan Turèlls Plads
Tlf. 39 65 57 41

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

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

Mød foreningerne
Prøv noget sjovt
Køb mad ved grillen
Køb øl / vand i baren

Under
holdni
ng ved
Dan Tu
rèlls P
lads
(Vangede Festival)

september
kl. 11-16

3.

Hans Toft åbner kl. 11

Det er for børn
Gratis gadetog
Børnekarrusel
Gamle lege
og meget mere

Seje kørertøjer
Gamle Brandbiler
Birchs Busser
Marinehjemmeværnet

Gulvet
Danseopvisning
Foreningsaktiviteter
Kids-disco
Hornorkester
Lav din egen æblemost
Grøn Guide kommer med
mostpressen. Du medbringer
æbler og rengjorte flasker
5 kg æbler giver 1 liter most. Brug
gerne nedfaldsfrugt, men fri for råd

Oplev også
DUI
Ide-Huset
Mal på sten
Strikkeklubben
Gigtforeningen
Vangede Kirke
Netværkshuset
Hjerteforeningen
Charlotteklubben
SOS Børnebyerne
Marinehjemmeværn
Sundhed i Gentofte
(med rygestop event)
Gentofte Petanque Klub
og mange, mange flere

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

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

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

Fleksibelt
rygestopprogram

Har du lyst til at kvitte smøgerne,
men mangler lidt hjælp
Kom & Kvit afholdes alle

Før jeg stempler ind på jobbet
vil jeg være på jagt efter det ultimative affald
affaldet over alt affald, The Greatest Affald
I 42 år har jeg gået på mine fødder gennem min by Vangede
i rituel vandring gennem bygaden med mine tomme plastikposer
som jeg har gjort det så mange gange før
Klokken er seks om morgenen
og Vangede ser stadig dyner
Samler en slatten cigaretpakke op på Vangedevej
og tre tomme ølflasker der er smidt i
græsset ved indgangen til mosen
Der er penge i skidtet
Henne ved kirken ligger resterne af et usundt måltid fastfood
skraldespanden står ellers lige ved siden af
Ved Netto er den hel gal
plast, pap og papirstykker i ét væk
kommer også ned i min halvfulde pose
Ved Sweetie Mode er der igen en daler eller to
der bare skal samles op
en tørstig Vangedenit har ikke indløst sin flaskepant
Bysbørnene gnider søvnen ud af øjnene
mens jeg vandrer af sted med min pose
der fyldes af affald på afveje
Ved petanquebanen er der atter penge – lige ned i foret
og så er de skattefri!
Nattefest bag Charlotteklubben
tre colaflasker og snasket mademballage
Krydser gaden ved Onkel Dannys kebabbar
slentrer ind på Faktas parkeringsplads hvor
flade øldåser og plastflasker deponeres i containerne
sammen med vodkaflaskerne
der er smidt på bænken ved Dan Turèlls Plads
Videre op ad Stolpegårdsvej
samler en tom oliedunk op
måske den sidste olie til en gammel bil hvor motoren snart står af?
ind på Mesterlodden, finder en gammel kam
så kan man få kam til sit hår, hvis man da har hår
Videre, ud på Nybrovej
hvor der har været fest ved bænken udenfor Mariebjerg Kirkegård
Tre pantflasker, og resterne af en selvdød hotdog fra tanken
er fremme på Sandtoften, klar til at stemple ind
Syv dåser, tre pantflasker, en oliedunk og en kam rigere
Og Vangede er blevet 1,2 kilo affald renere

Digt af Claus Benzin som siger tak til Dan Turèll for lån af
“Gennem byen sidste gang”. God sommer.

torsdage klokken 16.00-17.30
bortset fra helligdage på
Tranehaven, Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund.

KOM & KVIT er et effektivt, fleksibelt og
gratis rygestop-program
Har du spørgsmål eller ønsker du at
tilmelde dig, så kontakt os
pr. mail thgu@gentofte.dk
eller tlf. 40 12 92 72

Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
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Vi glæder os til
at møde dig

Claus’ fangst en onsdag eftermiddag på turen fra Sandtoften til
Dan Turèlls Plads.
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Ina og Vangede
Vi har modtaget nogle billeder
fra Ina Svenningsen, som har
boet i Vangede. Hun boede på
Lyngbyvejen 421A mellem
Vangedevej og Bomporten, det
var lige på kanten af grænsen
mellem Vangede og Gentofte – I
skal huske at dengang hed det
første stykke af Brogårdsvej
Vangedevej helt op til Lyngbyvejen.
Kommentarer fra Facebook
Bente: Jeg kan kun kende fru
Thinggård, der sidder mellem to
herrer bagerst

Ina: Ja det er fru Thinggård, der
sidder bag den sorte dame, jeg
sidder selv ved siden af fru
Thinggård – jeg er årgang 1942
Vi gik fra Tjørnegårdsskolen op
til Mosegåedsskolen, da den
blev indviet
Kate: Det er fra Tjørnegårdsskolen jeg var selv med at gå til
mosegårdskolen da den blev
indviet, jeg skulle i tredje klasse.
Fie: Det må være fra Tjørnegårdsskolen – se det slidte gulv,
de meget gamle lamper over ribberne, samt det profilerede
værn på en slags udsigtsbalkon

Her er også et billede af Inas klasse fra 1953 foran indgangen til
Mosegårdsskolen.
– sådan en var der ikke på Mosegårdsskolen, ligesom stolene
også ser ret brugte ud
Henrik: Enig – ligner ikke Mosegård bla. ligger gulvet den anden
vej på Mosegård og havde forskellige optegninger, der var heller ikke ribber på endevæggen
Berit: Det er fra Tjørnegårdsskolen, og det er rigtig hvad
Nethe skriver jeg har også et bil-

Et billede fra den festlige afgang fra Tjørnegårdsskolen i 1950,
da en del af eleverne skulle skifte til den nye Mosegårdsskole på
Stolpehøj. Billedet er taget i en af Tjørnegårdsskolens gymnastiksale. Vi sendte billedet til Tjørnegårdsskolen for at få bekræftet at
det var fra deres gymnastiksal, men de kunne ikke genkende det,
så lagde vi det ud på facebook og her er der flere der har genkendt billedet. Vi er herefter overbevist om at det er fra Tjørnegård at dem vi har spurgt på skolen bare ikke ved, hvordan den
gamle gymnastiksal så ud. Vi skal huske at Tjørnegårdsskolen også er blevet ombygget til nutidens skolegang og ser helt anderledes ud i dag.

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Behandling og genoptræning
af muskler, led og ryg.
• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.
v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

lede derfra og deltog; selv jeg er
årgang 1938.
Mitzi: Kan ikke kende nogen af
eleverne! Men kan kende Fru
Thingaard, frk. Garnak, hr. Helles, hr. Ejlersen, hr. Vigild og fru
Bødger
Denne begivenhed kan også
ses på film og den kan findes på
Youtube.com

Ina blev konfirmeret i Vangede Kirke, som dengang lå der hvor
biblioteket ligger i dag.

Den sidste afsked
skal være tryg og fair
Jeg hjælper med at give en
professionel, personlig
og individuel rådgivning
Træffes personligt døgnet rundt

Tlf. 30 80 63 63

Mange finder det
befriende at jeg
kommer i civil – jeg
har kun uniform på
ved cermonien.

Vangede Begravelser
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • www.vangedebegravleser.dk
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Lossen – affald og legeplads
Vi har været på hovedet i arkivet
for at finde artikler om lossepladsen i Vangede. Vi starter i
Vangede Avis nr. 39, hvor Niels
Ulrik Kampmann Hansen i artiklen ‘Bagsiden af Gentofte’
fortæller om affaldshåndteringen gennem tiden
Renovation
Allerede fra 1888’erne hører
man, at de små grunde i Skovshoved ikke kunne rumme husstandenes affald, og man sejlede
det derfor ud på havet. Såvel
dag- som natrenovation blev
bortskaffet på denne måde, men
det var en uholdbar praksis, og
den blev også hurtigt forbudt af
sundhedsmyndighederne. Derfor startede en renovationskørsel i mindre målestok og i privat
regi omkring 1890 ud fra Stolpegården.
En vis kloakering fandt sted i
de østlige områder, mens Vangede fortsat benyttede sig af
møddinger og latrinkuler. Dagrenovation blev sat i bedre system, og da de små lossepladser
ved Høegsminde, på Brogårdsvej og ved Christiansholm hurtigt blev fyldt op, viste det sig,
at Stolpegårdens gamle grusgrav var rummelig, og i mange
år blev den brugt til aflæsning af
uhumsk affald.
Lossepladsen var nu Vangedes
problem, og i mange år kørtes
allehånde typer af affald hertil.
Dagrenovationen blev blot kastet i grusgraven, mens natrenovationen blev nedgravet i særlige latrinkuler og blev senere anvendt som gødning på markerne. Blandt gårdskarlene på Vangedes gårde var det ikke særligt
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attraktivt at køre dette uhygiejniske substrat ud på markerne.
Rotteplagen og omkringflyvende papirrester forpestede nu luften over Vangede. Selvom vandskyllende toiletter blev gjort obligatoriske i 1939, var det først i
1956, at transporten af disse affaldstyper helt ophørte.
Omkring 1930 var grusgraven
ved at være fyldt op, og kommunen byggede derfor et forbrændingsanlæg til de stadigt stigende affaldsmængder.
Forbrændingsanlægget
kom til at ligge på Ørnegårdens
jorder øst for Lyngbyvejen. Dette anlæg fik husholdningsaffaldet tilkørt i hestevogne, senere
lastbiler. Det indsamledes hos
husstandene i firkantede jernblikbeholdere. Fra vognene læssede man affaldet over i 600 mm
spor-tipvogne, som i en evig
strøm kørte det ind i selve forbrændingsanlægget. Asken fra
dette anlæg deponerede man i
de gamle teglværksgrave, der
var vandfyldte, efter at Ørnegårdens Teglværk var ophørt i
1905. (...)
De gamle ildelugtende transportvogne blev efter krigen erstattet af moderne renovationsbiler, der kunne komprimere affaldet. (...) Forbrændingsanlægget på Ørnegårdsvej var i drift
fra 1931 til 1970. (...)
Lossepladsen i den gamle
grusgrav ved Stolpegårdsvej
benyttedes i årene efter 1931
endnu til storskrald og til haveaffald. Mange Vangedeborgere
vil nok erindre, at sportsgrene
som rottejagt og klunsning blev
drevet i vidt omfang. Dan Turèll

Udkørsel af dagrenovation med tipvogne på lossepladsen, Ca.
1919. Foto Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.
Find flere gamle billeder på danskebilleder.dk
har et helt kapitel i “Vangedebilleder” helliget “Lossen”.
Han fortæller om affaldsbjerge,
om spritterne og om rotterne og
klunserne, som levede deres hele liv på “lossen”. Lossepladsen
havde også et rigt fugleliv, mange måger søgte hertil, og i grusgravsskrænterne mod Gammelmosevej ynglede digesvaler så
sent som i 1960.
Siden 1972 blev lossepladsen
afløst af containerpladsen på Ørnegårdsvej nær vandtårnet, hvor
forbrændingsanlægget tidligere
lå. Fra år 2000 er denne afløst af
en genbrugsplads nær Vinagervej tæt på Lyngbyvejen (...).
Haveaffaldet blev i en årrække
fra 1966 til 1974 brugt som opfyld af Fæstningskanalen vest
for Ermelundsvej, mens teglværksgraven fra Tjørnegårdens
Teglværk efter idé af Gentoftes
idrætsinspektør oberstløjtnant
Holger Nielsen (ham med kunstigt åndedræt) fra 1921 til 1942

blev ombygget til Stadion tegnet af Arne Jacobsen.
Hvor Stolpegårdens losseplads lå i 75 år ligger siden 1995
en forretningsejendom med
bl.a. IKEA på stylter oven på
den forurenede jord.
I Vangede Avis nr. 71 fortæller
Inga Helene Rasmussen sit liv i
en ejendom ved Lyngbyvejen og
berører også kort lossepladsen
Fattigdommen i 50-erne
Man taler så meget om fattigdom i dag, men når jeg ser tilbage, mener jeg alligevel at fattigdommen var større førhen. Da vi
flyttede til Gentofte kom der ofte gademusikanter og spillede
for at tjene lidt. Der var også
dørsalg af og til.
På lossepladsen mellem Nybrovej og Lyngbyvej var der
jordhuler, hvor nogle mænd opholdt sig, det kan man da kalde
jammerlige kår. Jeg ved at slagtermester Hansen i Vangede
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meget ofte gav dem rester fra
sin forretning, det var fint gjort.
I min barndom var det almindeligt at vi plukkede hyldebær
og hindbær i skoven.
Thomas Vikstrøm fortæller om
Insulinmosen i Vangede Avis nr.
72. Her bliver vi bekendt med at
der også har været uautoriserede lossepladser i Vangede
Hvad mosen gemte
Det er ikke så lidt, der i tidens
løb er blevet efterladt i mosen af
forskellige tiders mennesker.
Tørvegravningen i 1800-tallet
bragte en køkkenmødding fra
jernalderen for dagen; den indeholdt rester af lerkar, kat, hund,
svin, ged, okse, hest og sågar
menneske.
I begyndelsen af det 20. århundrede var der en losseplads i
mosens del ud mod Brogårdsvej. Dette var stadig sidst i århundredet almindeligt kendt i
lokalbefolkningen, hvoraf nogle fandt glæde ved at gå på opdagelse blandt de efterladte potteskår m.m. der stadig kunne
findes lige under jordoverfladen her. Den gamle losseplads
blev imidlertid glemt, da man i
1995 anlagde børnehaven
Brobækhus oven på den; først
da børnene i 1999 begyndte at
finde mærkelige ting på legepladsen, og analyser af jordbunden her viste faretruende signaler, blev der året efter fyldt et ½
m tykt lag jord på det meste af
børnehavens grund.
Det er dog især i perioden,
hvor mosen tilhørte insulinlaboratoriet, at der er blevet efterladt ting og sager i mosen! Fx
gemte laboratoriets direktør under 2. verdenskrig både sine våben og sin private flybenzin i

mosen for at undgå konfiskation!
Våbnene blev ret hurtigt stjålet fra de bistader, de var placeret i, men tankene med benzin
blev først gravet op af kommunen i 1989 efter at kommunegartnerne havde udtrykt bekymring over, hvad de mon indeholdt.
Da mosen ikke længere kunne
bruges som hospitalspark, fik
den i stigende grad en funktion
som uofficiel losseplads for
virksomheden. I 1970’erne
kunne man finde mærkelige efterladenskaber fx i form af en
stor bunke brugte kanyler i mosen, og i 2001 fortalte en tidligere medarbejder ved Novo
Nordisk nogle forældre til børn
i Brobækhus, at han engang
havde været med til at grave radioaktivt affald ned i mosen,
vistnok der, hvor børnehaven nu
lå! Denne oplysning vakte naturligvis stor opstandelse, og atter måtte der foretages jordbundsanalyser på børnehavens
legeplads. Ved et større detektivarbejde blev det dog opklaret,
at det radioaktive affald var blevet gravet ned et andet sted i
mosen, og at det faktisk af
ukendte årsager var blevet gravet op igen i 1983. Hullet efter
opgravningen er nu et vandhul i
mosen.
Senere
Hverken affald, giftsvampe, igler eller hængedynd bør dog afskrække nogen fra at besøge
mosen. Gentofte Kommune
vedligeholder et omfattende stisystem, som kan befærdes tørskoet på alle årstider. Herved
kan man både glædes over engblomsterne og få en masse andre
naturoplevelser!
Kommunen

har udgivet en turguide til både
mosen og søen, og årets gang i
områdets fugleliv kan følges løbende
via
hjemmesiden
www.dof.dk

Min stedfar fandt en gang nogle
smykker derover i en æske fra et
dødsbo, men de var vist ikke så
meget værd – de var i hvert fald
ikke så pæne.

Gudrun Jespersen havde i sin
beretning i Vangede Avis nr. 73
om livet på Stolpegården også
noget om dette uhyggelige sted,
der dragede børn i Vangede
Lossen
Lossen var det store samlingssted for os unger, her kunne vi
rigtigt boltre os, men det var ikke altid lige hygiejnisk. Engang
så jeg en rotte, der blev dræbt på
lossen. Bagefter skulle jeg hen
og røre, og min mor hun hev mig
væk og på vej hjem skulle jeg
sidde med hænderne oppe, så
jeg ikke rørte noget – jeg skulle
hjem og vaske fingre.
En anden gang jeg var deroppe, så jeg nogle kunstige ben,
der lå inde i noget buskads, og
jeg blev så chokeret, da jeg så de
der ben, så jeg fløj hjem – og jeg
har ikke været på lossen siden.

Til slut fandt vi Gunnar Røpke
beretning fra Vangede Avis nr.
79
Lossepladsen var en yndet, men
farlig legeplads for de lidt ældre
drenge. De kørte bl.a. i en tipvogn nedad en stejl skråning.
Gunnar husker med gru, da
Benny fra Snogegårdsvej kom
alvorligt til skade. Han fik benene ind under vognen og har
siden været halt.
En anden erindring om lossepladsen er mere munter: Ved en
fejl læssede en bil affald fra Nationalbanken af på lossepladsen
– der var tusindvis af halve pengesedler.
Så fik både store og små i Vangede travlt med at lede efter de
pengesedler, som passede sammen – men det var der vist ingen, der gjorde!

En dreng leger i et vandhul ved Hellesens fabrikker, en rest fra de
gamle teglværksgrave, 1955. Vandet i de små vandhuller omkring
elementfabrikken var ofte turkisgrønt. Foto Lokalhistorisk Arkiv i
Gentofte.

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

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

email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk

Frugtparken 26 · 2820 Gentofte
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Vangedes Venner

Vi er nu
1095
medlemmer

– fordi det skal være sjovere at bo i Vangede

Vangedes Venner ønsker et sjovere Vangede,
både med mere kultur, bedre trafikforhold, flere
arrangementer i Caféen og meget mere. Du er velkommen til at være med i en af aktivitets- eller interessegrupperne – her er et udpluk

Vi giver

- 20%

Børnehjelme
før 429,-

nu 299,-

(så længe lager haves)

på alle mountainbikes
i butikken hele september

Teatergruppen
Planen var at gruppen ville optræde med en mindre kabaret den 16.
sept. Det må desværre udskydes p.gr.a. sygdom i gruppen. Der arbejdes videre med forestillingen, og du er velkommen til at være
med. I får nærmere oplysninger i VV-nyhedsmail eller på
vangedesvenner.dk
Astronomigruppen
Glæder sig til de mørke aftner, hvor man rigtig kan se stjernerne.
Det er planen at gruppen skal på nogle ekskursioner i løbet af de
kommende måneder. Der arbejdes også med en foredragsaften i caféen.
Trafikgruppen
Arbejder fortsat med at komme i dialog med kommunens vejafdeling – de vender tilbage når der er nyt.

Efterårsservice

299,Kør sikkert på cykel

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

Nymosegruppen
Har I oktober måned et møde med Park- og Vejafdelingen, hvor man
fremlægger ønsker for det kommende års vedligeholdelse af Nymosen.
Gå-ture med Smilende sten
Hvis du på din vej rundt i Vangede støder på smilene sten, kan det
være en varm hilsen fra en Vangede Ven.
Det er Vangedes Venners gågruppe, der går en tur hver lørdag fra
kl. 11 til 12 og fordeler de glade sten.
Alle er velkomne til at være med både på gåturen og til at tegne
på sten. Det er også fint, hvis du bare kommer og tegner i Café
Caféen.
En lille ny i familien
Vangede på tur – læs mere på side 10

gent
n
i
t
n
Ko ,00
kr. 0

Se mere om grupper og aktiviteter på
www.vangedesvenner.dk
hvor du også kan melde dig ind i foreningen. Du kan også hente en
indmeldelseskupon i Café Caféen, udfylde den og aflevere den i
postkassen samme sted.
Nyhedsmail
Som medlem af Vangedes Venner får du ca. hver uge mail om de aktuelle arrangementer
OBS! Vær opmærksom på at nogle mailsystemer lægger vores nyhedsmail i enten ‘spam’ eller i ‘promotion’, men hvis du ikke modtager nyheder, så send os en mail på 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.
Se mere på www.vangedesvenner.dk
hvor du også kan melde dig ind i foreningen
Vangede Venners sponsorer
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Ombygning af Vangede Kirke
Der har i længere tid været behov for udvidelse af kontorfaciliteter ved kirken, i takt med at
aktiviteter og antal ansatte er
vokset. Dette behov har vi netop
nu muligheden for at tilgodese,
da vores tidligere kirketjenerbolig er blevet ledig.
Gennem de seneste par år er
det lykkedes os at fremskaffe
den fornødne finansiering, ligesom det planlagte projekt er
godkendt af de kirkelige myndigheder og den kongelige bygningsinspektør.
Byggeriet igangsættes i august
måned, og varer cirka ½ år. En
del af kirkens parkeringsplads
vil i denne periode blive indrettet som byggeplads til bygningsarbejderne, så vel som
containere til affald etc.
Selve byggeriet
Byggeriet omfatter en mindre
udvidelse af bygningen på Vangede Bygade 135 mod Vangede
Bygade, og i den anden ende af
Vangede Bygade 135 udvides
og sammenbygges bygningen
med Vangede Kirkes Ungdomsgård.
Mellem Vangede Kirkes Ungdomsgård og Vangede Kirkes
Mødelokaler, hvor der i dag er
en gennemgang, lukkes denne
og der skabes en sammenhæng

mellem mødelokalerne og administrationslokalerne.
Ved
samme lejlighed udvides og opdateres køkkenfaciliteterne i
både mødefløj og Vangede Kirkes Ungdomsgård.
I selve kontorfløjen vil der være kontorer til alle kirkens medarbejdere, så der bliver en samlet arbejdsplads uanset funktion
i kirken. Derfor er der kontorer
til i alt ni personer.
Det er vigtigt for os, at byggeriet udføres i den ånd som kirkens arkitekt – Johan Otto von
Spreckelsen – i sin tid havde for
byggeriet. Derfor er der tale om
en nænsom udvidelse, uden at
vi bygger højere op, og i samme
stil som det øvrige byggeri. Vi
anvender en arkitekt, der har arbejdet sammen med Spreckelsen og har stor respekt for at ændringerne skal glide ind i det
nuværende byggeri.
Fakta
Det er Menighedsrådet der er
Bygherre.
Opgaven varetages i det daglige
arbejde af kirkeværge Bent Sørensen.
Arkitekt: Morten Kjelstrup
Ingeniør: Øllgaard
Entreprenør: Niemann Entreprise
Kgl. Bygningsinspektør: Fogh
og Føllner.

Nyt fra Charlotteklubben
Så er Charlotteklubbens efterårsprogram kommet på gaden.
Få del i de gode oplevelser fra
starten – bliv medlem nu. Biografsæsonen starter med ‘Flaskepost fra P’ onsdag den 14.
september i Gentofte Kino (altid
onsdage kl. 12:00). Medlemskort (inkl. biograf) til 11 forestillinger koster 300 kr. og gælder til jul. Uden biograf koster
medlemskabet 250 kr. for et helt
år (gæstebillet til biografen fås
for 50 kr./forestilling).
Vi fortsætter naturligvis med
“de faste aktiviteter”; Bridge,
Whist, skak, PC-undervisning

og kreativ snakke/hygge-dag.
Vores Tai Chi hold starter mandag den 5. september kl. 13:3014:45 og gymnastik holdet starter tirsdag 6. september kl.
14:00-15:30 – På begge hold tilbydes en gratis prøvetime.
Desuden giver medlemskort
adgang til arrangementer, som
holdes i Vangede Kirkes mødelokaler samt nogle endagsture
(disse betales særskilt). – Vi
kunne tænke os flere substitutter til både whist og bridge.
Hent vores efterårsprogram i
klubben, Vangede Bygade 55
(onsdag lukket).

Bemærk kirkemuren til venstre i billedet. Foto fra ca. 1965 venligst udlånt af Bendt Knudsen

Sundhed for Seniorer
Nyt program
til oktober

Eksisterende (tv.) og fremtidige (th.) forhold – set fra Vangede
Bygade mod nordøst

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

Hent
programmet
hos
bl.a.
Tranehaven,
Kommuneservice,
Bibliotekerne og
Apotekerne

Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
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Nyhed

Det sker i Vangede

Vangede på tur

Så nærmer tiden sig hvor bladene på træerne viser sig i deres smukke efterårskulører, og vi begynder så småt at rykke inden døre. Herunder kommer nogle forslag til aktiviteter i efteråret

En af Vennerne – Annita – har startet gruppen ‘Vangede på
Tur’. Gruppen vil tage på kulturelle og sociale ture både i og
uden for Vangedes ‘grænser’; det kan være museumsbesøg,
biografture, skovture og restaurantbesøg. Gruppens formål er
selvfølgelig at få set og oplevet nogle ting, men i lige så høj grad
skal gruppen være et socialt samlingspunkt, hvor man kan møde andre mennesker under uformelle former. Vi kommer frem
enten med offentlig transport eller fælleskørsel i biler. Kom også gerne med forslag til hvor vores næste tur skal gå til – du kan
skrive til vvturklub@gmail.com.
En del af disse ture vil naturligvis koste noget til entré, billetter eller andet.

Faste ugentlige aktiviteter
Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
Jesper Dalhoff og andre fra Vangedes Venners Biblioteksgruppe
læser højt af udvalgte forfattere, og der er rig mulighed for at tale
med om teksten.
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
Er du til brætspil eller videospil? Så deltag i vores ugentlige
spilklub, hvor vi dyster i nye såvel som klassiske computer- og
konsolspil – se mere på bibliotekets hjemmeside

September
Månedens udstiller
Asger Liebst
Lørdag 3. Foreningernes Dag /Vangede Festival
Hele bygaden fyldt med boder og tivoli, samt musik på Dan Turèll
Plads – se mere på side 3
Fredag 9. Golden Days
Vangede Bibliotek. Musik à la John Mogensen live oppe i biblioteket. Fællesspisning hakkebøf med det hele. Pris 95 billetter købes
på Biblioteket
Fredag 16. kl. 18 Fællesspisning
Menu: Tapas, pris 80 kr.
OBS! Den tidligere annoncerede optræden med VV’s Teatergruppen er aflyst denne dag – udsat p.gr.a. Sygdom – følg med på hjemmesiden og i nyhedsbreve
Sidste Nyt Bent Arper Special fra kl. 19
Bent vil fortælle anekdoter fra de år hvor han kørte rundt med diverse band, bl.a. Lars Lillholt.
Søndag 25. Vangede på tur: Guld fra gemmerne
Vores nye gruppe Vangede på turs første tur går til Øregård Museum. Det er målet, at vi mødes derover kl. 13, så vi kan være med til
omvisningen, som starter kl. 14 – så send venligst en mail til tovholderen Annita på vvturklub@gmail.com og fortæl om du vil
med på denne tur og om du kan tilbyde at tage nogle med i din bil.
På denne tur til Øregård skal der betales entré kr. 60,- – og medbring evt. også penge til en kop kaffe.
Fredag 30. kl. 19 Fredagsjazz – Spisning kl. 18
Take the ‘A’ Train med lokal gæstemusiker på
trækbasun i Café Caféen. Menu: Skinke,
flødekartofler og salat pris 80 kr.
Traditionel jazz/ New Orleans- og Dixieland
jazz og John Mogensen numre spillet af Vangedes lokalt jazzorkester. Besætning: Jørgen
Kragh, trækbasun og vokal, Helge Kai, klarinet og vokal, Bernhard Petersen, trompet og
vokal, Erik Petersen, bas og vokal, Jan
Duelund, banjo og vokal. Vores gæstemusiker bor i Vangede Stationsby, og spiller til
daglig i Holbæk orkesteret “Big T”.

Oktober
Månedens udstiller
Kirsten Kam
Fredag 7. kl. 19 Fredagsjazz – Spisning kl. 18
Jensens Jazz Serenaders i Café
Caféen. Skinke, flødekartofler
og salat pris 80 kr.
Musikalsk familieorkester. Traditionel jazz under overskriften
“Jazzklassikere og Evergreens”.
Et særdeles efterspurgt orkester
overalt i Danmark og udlandet
med mange CD udgivelser bag
sig.
Besætning: Kurt Jensen, klarinet,
saxofon, vokal, Nina Ehrenstråle, banjo, vokal, pift, Nan Ehrenstråle, bas, Hans Kahlen, trækbasun.
Tirsdag 11. kl. 19 Sangaften
Nyd en hyggelig aften, hvor vi synger danske og udenlandske sange. Kom i god tid, hvis du skal købe noget i caféen før vi starter.
Fredag 28. kl. 18 Fællesspisning
Menu: pris 80 kr. Flæskesteg med rødkål

November
Månedens udstiller
Karen-Margrethe Johansen
Fredag 4. kl. 19 Fredagsjazz – Spisning kl. 18
Skovsertrioen. Menu: Skinke, flødekartofler og salat pris 80 kr.
Med et bredt musikrepertoire
De har spillet i Skovshoved Jazzband, men de sidste 11 år har de
spillet som Trio.
De holder mest til i Skovshoved og omegn, men trioen har optrådt i
Vangede ved flere lejligheder bl.a. i Bibliotekshaven. Nu skal vi
høre dem tættere på i Caféen. De spiller jazzstandards, evergreens,
filmmusik samt nogle af Otto Brandenburgs glansnumre.
Besætning: Per Richard Jensen, piano, Flemming Makalhoff, guitar og vokal, Hans Henrik Svendsen, trommer og vokal.
Lør/søndag 12.-13. Basar i Vangede Kirke
Fredag 18. Juletræstænding
Fredag 25. kl. 18 Fællesspisning
Julebuffet pris 100 kr. to slags sild, roastbeef, æg med rejer, lun leverpostej med champignon og bacon, flæskesteg, to slags ost og
risalamande

December
Søndag 11. Julevandring

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk
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Så danser vi igen
Den 30. april afholdt Wieth Dans
sit store 70 års jubilæumsafdansningsbal i Kildeskovshallen,
hvor borgmester Hans Toft bød
velkommen og glædede sig over
at se de mange børn og unge, der
festklædte deltog i den tre timers
lange opvisning.
Når sæsonen begynder d. 5.
september er det med andre ord
71. sæson, der tages hul på.
Danseskolen startede i 1946 på
Vangede Kro og flyttede i 1949
til de nuværende lokaler på
Vangede Bygade 136.
I dag er det 2. og 3. generation,
der fører danseskolen videre
sammen med et par dygtige lærere, der tager sig af specialefagene som omfatter MGP-dans,
Showdance, Hip Hop samt
Disco. Danselærerne har været
på “De Danske Danseskolers”
kongres og fået ny inspiration
og blevet undervist i nye danse,
som skal komme alle eleverne
til gavn.
De yngste dansere kan starte
omkring 3 års alderen og undervises både i traditionelle børne-

Kom på et af
vore mange hold
danse samt helt nye og moderne
danse til tidens melodier. Der er
undervisning for alle aldersklasser, og det vil være de danse, som man også ser i programmet “Vild med dans”, der er på
programmet. Wieth Dans har
desuden flere dygtige turneringsdansere og disse par vandt
bl.a. tre danmarksmesterskaber
i sidste sæson.
Til at undervise i MGP-danse,
Showdance og Hip Hop er der et
nyt ansigt på programmet, idet
vores tidligere lærer er flyttet. Nu
er det så Amalie Balslev Aagaard,
der skal stå for onsdagsundervisningen. Amalie er en ung frisk pi-

ge, der elsker at danse og har stor
erfaring med at undervise børn og
unge i dans. Amalie har taget danseuddannelse på “Flow Dance
Academy”, hvor det specielt er
Hip Hop-dansens forskellige stilarter, der er på programmet.
Også på Disco-holdene er der et
nyt ansigt på programmet, idet
vor hidtidige lærer er kommet ind
på Skuespiller Akademiet og derfor ikke har mulighed for at undervise om torsdagen. Lisbeth
Møller overtager undervisningen
i disco. Lisbeth er en glad og aktiv pige, der har danset lige siden
hun var 3 år gammel og har bl.a.
deltaget i både nationale og internationale turneringer i showdance og disco. Lisbeth brænder for
dansen, og har taget danseuddannelsen på “Copenhagen Dance
Space”. Hun har desuden deltaget i mange kurser inden for de
forskellige dansearter herunder
disco. Lisbeth har undervist i flere år og har stor erfaring i undervisning af børn og unge.
Danseskolens program kan ses
og downloades på hjemmesiden
www. wiethdans.dk
Find os også på Facebook under “Wieth Dans v/Jette & Torben Wieth”

DANS – fra 3 år
VILD MED DANS
SHOWDANCE
DISCO
HIP HOP
WIETH DANS
Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07
Se programmet på
www.wiethdans.dk

GI-TRIM

Seniormotion m/k
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

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

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
The Lobster H Florence H Julieta
Miraklet på Hudsonfloden H Bridget Jones Baby
Swinger H Snowden H The Beatles
Café Society H Kvinden i Toget

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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Brugt til nyt
Plast og metal
I slutningen af året vil alle villaer og rækkehuse i vores område
få en beholder til plast og metal.
Den nye beholder er magen til
den todelte beholder til papir og
glas. Det koster ikke ekstra at få
beholderen, eftersom ordningen
er indeholdt i det samlede gebyr,
som du betaler for dit affald.
Bemærk, at indsamlingen af
småt plast- og metalaffald udfases i Storskraldsordningen med
indførelsen af den nye beholder.
De kuber, der står rund omkring i Vangede vil dog blive
stående indtil videre.
Hvornår får jeg beholderen?
Dyssegårdskvarteret får beholderne i september-oktober og
resten af Vangede får i november-december
Fleksible beholderløsninger
Har du behov for en anden løsning end en enkelt 240 liters beholder, kan du skrive til kommunen på renovation@gentofte.dk
eller ringe på 39 98 81 00.
Du har blandt andet mulighed
for at vælge flere beholdere eller to enkelte beholdere til hhv.
plast og metal eller nøjes med
en enkelt beholder til den ene
slags affald.
Fra affald til nye produkter
Når du sorterer plast- og metalaffald i den todelte beholder bliver det genanvendt i fremstillingen af nye produkter. Din brugte
metaldåse kan på den måde indgå i en ny gryde eller din plastikemballage i en ny vandkande.
Når affaldet er sorteret korrekt,
er det nemmere at genanvende
og er dermed mere værd. Derfor

er det vigtigt, at det er det brugbare affald, som ender i beholderen, og at det er nogenlunde
fri for madrester.
Sammensat affald
Hvis affaldet består af flere forskellige slags materialer, skal du
vurdere, hvilket materiale der er
mest af, og vælge rummet til den
slags affald. En køkkensaks
med plastikhåndtag skal f.eks. i
rummet til metal. Det kan også
være, at affaldet indeholder to
materialer, der er så svære at
skille ad, så affaldet i stedet skal
til restaffald. Dette gælder eksempelvis en kaffepose bestående af både metal og plastik.
Rengøring
Plast- og metalaffald skal være
tømt for indhold og eventuelt
skyllet for at fjerne madrester.
Hvis du vurderer, at emballagen
kræver en grundigere rengøring
med varmt vand og sæbe, forsvinder den gavnlige miljøeffekt, og så kan det bedre betale
sig at smide den til restaffald.
Mærkater må gerne blive siddende på affaldet.
Plast
I rummet til plast må du lægge
både blød og hård plast. Det
gælder næsten alle typer af
plastaffald, som findes i din husholdning, så længe plasten er
tømt for indhold, er nogenlunde
ren og ikke har indeholdt kemikalier.
Der går ca. 2 liter råolie til at
producere 1 kg plast. Ved at
genbruge plasten sparer vi derfor olie. Vi bruger hvert år
155.000 tons plast til plastembalage.

Ja tak til

Nej tak til

• Plastemballager fra mad

• Chips- og kaffeposer (re-

(tømt for indhold)
• Plastlåg
• Plastflasker
• Plastbøtter
• Plastdunke
• Plastfolie/husholdningsfilm
• Plastposer
• Plastikbestik
• Legetøj (uden PVC og
elektronik)
• Bobleplast
• DVD’er og CD’er
• Konservesdåser
• Øl- og sodavandsdåser
• Metallåg fra f.eks. glas
• Kapsler
• Fyrfadslyseholdere
• Foliebakker
• Gryder og pander
• Sakse og knive
• Kaffekapsler
• Bestik
• Stanniol/sølvpapir

staffald)
• Flamingo (restaffald)
• Emballage fra frugt og kød
af plastiklignende flamingo
(restaffald)
• Gummi (restaffald)
• Melamin f.eks. margretheskåle (restaffald)
• Plastemballage fra kemikalier (miljøboks/genbrugsstation)
• PVC fra f.eks. regntøj, badedyr og VVS-rør (genbrugsstation)
• Video- og kasettebånd
(storskrald/genbrugsstation)
• Emballage fra silikone, fugemasse og lign. (miljøboks/genbrugsstation)
• Medicinemballage (apoteket/genbrugsstationen)
• Chipsposer/frostposer (restaffald)
• Kaffeposer (restaffald)
• Spraydåser (miljøboks/genbrugsstation)
• Metal, der indeholder elektronik (miljøboks/genbrugsstation)

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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Plast, der indsamles, bliver efterfølgende sorteret i forskellige plasttyper, hvorefter det bliver til plastgranulat, som kan
bruges i nye plastprodukter. Det
indsamlede plastaffald sendes
til et anlæg i Sverige, som eftersorterer affaldet og fjerner fejlsorteret affald og urenheder.
På kommunens genbrugsplads
på Ørnegårdsvej vil plasten stadig blive sorteret i hård og blød
plast.
Metal
I rummet til metal må du lægge
alt dit metalaffald, som der er
plads til i rummet. Vær opmærksom på, at der ikke må
komme spraydåser, emballage
fra kemikalier eller elektronisk
affald i beholderen – det skal afleveres i miljøboksen eller på
genbrugsstationen som farligt
affald.
Metal hører til naturens ikkefornybare ressourcer, og i gennemsnit producerer en husstand
18 kg metalaffald årligt.
Metal bliver efterfølgende sorteret i forskellige typer, hvorefter det findeles, eftersorteres og
evt. lakrester fjernes, før det

smeltes om og kan blive til nye
produkter.
Metal har en god genanvendelsesværdi, f.eks. kan otte affalds-dåser blive til seks nye.

Sæt

i kalenderen

Vidste du i øvrigt at du kan få
en kompostbeholder stillet til
rådighed, hvis du bor i villa eller
rækkehus i Gentofte Kommune.
Kilder:
www.gentofte.dk
www.plast.dk
www.affald.dk

12. - 13.
november
2016

Åbent: lørdag 10-17 · søndag 12-17

Running Sushi
Alle dage kl. 17.00-21.30

Spis alt hvad du kan
man-tors

fre-søn

168,- 188,børn under 12 år halv pris
TAKE
AWAY

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

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

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96
Telefon 39 65 89 88
www.phoenixrunningsushi.dk
Abent: Alle dage kl. 14.00-22.00
TAKE-AWAY 10% RABAT VED AFHENTNING
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Nogle af de skønne film i Gentofte Kinos program
for perioden september - november 2016
The Lobster
I en nær fremtid bliver singler
som følge af ‘byens’ regler arresteret og sendt til ‘hotellet’. Her
skal de – inden for en tidsramme
på 45 dage – finde sig en partner. Gør de ikke det, vil de blive
forvandlet til et dyr, som de selv
bestemmer, hvorefter de slippes
ud i ‘skoven’. Danmarkspremiere d. 25. august.
Florence
Florence Foster Jenkins, den legendariske sangerinde fra
1940’ernes New York, der målrettet jagter drømmen om at blive en stor operasanger. I hendes
eget hoved lyder hendes stemme
smuk og ren. For alle andre er
det forfærdeligt – og hylende
morsomt! Hendes ægtemand og
manager, den meget velhavende
St. Clair Bayfield, er fast besluttet på at skærme sin elskede Florence fra sandheden, men da
Florence beslutter sig for at synge ved en stor koncert i Carnegie Hall, ved St. Clair, at han står
overfor sin største udfordring.
Danmarkspremiere d. 25. aug.
Julieta

Julieta bor i Madrid med sin datter Antia. Begge sørger de over
tabet af Xoan, Antias far og Julietas mand. Desværre har deres

Frisør Koca

fælles sorg ikke bragt dem tættere, men i stedet øget afstanden
imellem dem. I en alder af 18 år
forlader Anitia sin mor pludseligt, og uden et ord til forklaring.
I Julietas ihærdige søgen efter
datteren, opdager hun, hvor lidt
hun egentlig ved om sin datter.
Danmarkspremiere 8. september.
Bridget Jones Baby

Bridget har slået op med Mark
Darcy og hendes drøm om, at
“leve lykkeligt til mine dages
ende” er ikke gået helt efter planen. Nu hvor hun er blevet 40 år
og lidt til og single igen, har
Bridget besluttet sig for at fokusere på topjobbet som nyhedsproducer og bruge tiden sammen med gamle og nye venner.
Men Bridgets kærlighedsliv
tager en uventet drejning, da
hun møder den uimodståelige
amerikaner Jack. Skæbnen vil
dog, at Bridget bliver gravid.
Der er dog bare et lille problem.
Bridget ved kun med 50 procents sikkerhed, hvem faderen
er. Danmarkspremiere 15. september

Swinger

dens mest populære bands. Filmen dykker ned i, hvordan de
greb arbejdet an – dvs. hvordan
de tog deres beslutninger, skabte
musikken og ikke mindst sammen skabte en fælles karriere.
Danmarkspremiere d. 29. september.

Adam befinder sig midt i livet.
Han har en dejlig kone, en snart
voksen søn og et fast arbejde.
Men alligevel er det ikke rigtig
nok, og hans ungdoms optimisme og appetit på livet er efterhånden et fjernt minde. Naboens
græs er bare grønnere, lykken
altid et andet sted. Selv den årlige sommer-swinger-weekend,
som konen og han tager på for at
give det hele lidt krydderi, er
blevet rutine. Men så sker det,
som bare ikke må ske i en swingerklub: Adam forelsker sig.
Pladask falder han for den unge,
smukke Patricia, og således er
banen kridtet op. Danmarkspremiere d. 22. september.
The Beatles

Kvinden i Toget
Om Rachel Watson liv efter
skilsmissen.
Hver dag tager hun toget til sit
arbejde i London, og hver dag
passerer toget det hus, hvor Megan og Scott Hipwell bor. Hun
forestiller sig deres perfekte og
lykkelige familieliv. Men en
dag er Megan Hipwell er meldt
savnet, og Rachel bliver involveret i efterforskningen og forsøger samtidig at få en forklaring på, hvad der skete med hende selv den nat Megan forsvandt. Danmarkspremiere d. 3.
november

”The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years” er baseret på de første år af Beatles’
karriere (1962-1966), dvs. den
periode, hvor de turnerede og
solidt placerede sig som et ver-

Derudover er der premiere på
Miraklet på Hudsonfloden
d. 8. september.
Snowden
d. 29. september.
Café Society
d. 6. oktober.
Dette var blot et lille udpluk af
de kommende måneders visuelle herligheder, 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
Ring til områdets mest
sælgende ejendomsmægler, og bestil en
gratis og uforpligtigende salgsvurdering.
Jeres sikkerhed for en
realistisk pris og et salg.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76
Man.-fre. 9.00-17.00
Lør. lukket
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Familie-karate i Vangede
Af 9. Kyu Andreas Lange, karate-far til William, Jonathan og Carolina
for flere elever efter devisen Som vi siger: ‘Der er plads til
‘først til mølle, … ’ Nye elever alle, det er aldrig for sent og du
er velkomne til prøvetime. De kan meget mere end du selv og
første tre gange er gratis, så tag andre tror.’
mor, far eller børn i hænderne
Hvis du er interesseret i at væog kom og vær med!
re med til en prøvetræning, så
Enhver bestemmer selv sin kontakt gerne chefinstruktør
egen indsats og engagement i Jens Iversen på
træningen. Vær opmærksom på mobil 29 23 67 70.
I næsten et år har Jokokan Gen- at det kan være stærkt vanedantofte Karateklub været i gang nende at gå til familiekarate!
med at træne en gruppe på godt
30 elever med både børn og
voksne, heriblandt hele og halve
familier. Alle er begyndere indenfor karate – yngste pige er 6
år og ældste mand er 64 år. De
første gradueringer er allerede
bestået, og nye gradueringer står
allerede for døren ved juletid.
Hvide bælter er udskiftet med
flotte lilla bælter – som eleverne
udtrykker det: Lilla er det nye
sort… Familiekarate er en helt
unik mulighed for forældre og
børn at dyrke en sport sammen
med deres familie. Målet er at
lære sig selv bedre at kende,
kunne forsvare sig selv om nødvendigt, og samtidig komme i
bedre form sammen – voksne
som børn.
Det er sjovt for forældrene at
opdage, at børnene på nogle
områder faktisk er syvmileskridt foran dem, f.eks. når det
gælder indlæring af nye teknikker, aflæring af dårlige vaner eller f.eks. at kunne huske en hel
serie af bevægelser.
Jokokans instruktører er ulønnede frivillige, de er højtgraduerede, samt uddannede i indlæring og pædagogik, hvilket har
gjort alles opstart til en sjov leg
– dog med disciplinen og respekten for hinanden i højsæde.
Træningen foregår i en gymnastiksal i Vangede, to gange om
ugen og lige nu er der åbnet op
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Butikkernes åbningstider – august 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. 45 12 13 90

Diligencen
mandag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag
søndag

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

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

Ismageriet
mandag-fredag
lørdag:
søndag:

Tlf. 60 10 40 40
10.00-22.30
09.00-22.30
09.00-22.30

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

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

Klinik Quarma
Malermester Elligsøe
mandag-fredag
Matas
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 23 47 07 23
Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30
Tlf. 39 65 33 22
10.00-18.00
10.00-15.00
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Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søn- og helligdage

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

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
Onkel Danny’s
alle hverdage

Tlf. 39 64 55 55
11.00-21.00

PizzaMed
søndag-torsdag
fredag-lørdag

Tlf. 39 65 02 12
11.00-22.00
11.00-02.00

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

