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Frivillig
Dejligt ord. Man er fri og bliver
dermed villig til at gøre en indsats uden forventning om at blive belønnet med hverken løn eller gode ord. Man er parat til at
give en af de største gaver vi har,
nemlig vores tid. Når man vælger at give sine fritimer til glæde
for andre, er lønnen som udgangspunkt ens egen glæde ved
at se, at andre bliver glade.
Her i Vangede er der også
mange, der giver en del af deres
timer som frivillig. Mange gør
det bare sådan i hverdagen ved
at lige at hjælpe naboen med enten at bære nogle tunge poser,
tage varer med fra indkøbsturen,
hente en pakke på posthuset eller måske slå naboens plæne,
når han/hun ikke kan klare den
af helbredsmæssige grunde.
Derudover er der mange dejlige frivillighedsjob som f.eks.
besøgsven eller at sidde og ringe
til nogen, der ønsker et tryghedsopkald på telefonen.
Sportsklubberne, spejderne,
kirken og Charlotteklubben og
lignende kunne slet ikke virke
uden vores store lyst til at dele
ud af vores overskudstid til glæde for andre.
I disse år modtager vi mange
indvandre, mange kommer som
flygtninge og har udover den
professionelle hjælp også stor
glæde af de mange frivillige i
f.eks. Netværkshuset, der hjælper dem til rette i samfundet.
Der er mange muligheder for
at man som frivillig kan hjælpe
og skulle du have fået lyst til at
gøre en indsats kan du kontakte
den organisation, der tiltaler dig
bedst.
Men også Vangedes Venner
gør stor brug af frivillige til deres arrangementer og ikke
mindst i caféen, som udelukkende er drevet med frivillig arbejdskraft. Hvis vi ser tilbage på
2016, kan vi bl.a. se at der i caféen har været 40 frivillige, der på
294 åbningsdage har taget i alt
1110 vagter. Den mest aktive
frivillige har taget 111 vagter.
Og lige nu er det desværre
nødvendigt en gang i mellem at
holde lukket i caféen, da der
mangler lidt flere frivillige, så
her er der god mulighed for hurtig at komme i gang med lidt frivilligt arbejdet, se mere om dette inde i avisen på side 12.
Med velvillig hilsen
Allan og Susanne
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Telefonen ringer
Ønsker du, at telefonen ringer
en gang imellem?
Vi er en gruppe pensionister
fra IdeHuset i Vangede, der tilbyder et tryghedsopkald om
morgenen på alle hverdag. Bare
en lille samtale med et andet
menneske.
Hvis du er interesseret, så kontakt Kirsten Hamann på
tlf. 39 65 38 24 eller e-mail:
kirstenhamann@mail.dk
Se mere om vores andre aktiviteter på vores hjemmeside
www.idehuset-vangede.dk
Charlotteklubbens
Biografklub

Du kan se 11 film i Gentofte Kino og altid onsdage kl. 12. Så
hvis du er arbejdsfri og har lyst
til at se biograffilm i dagtimerne
er Charlotteklubbens biografklub en dejlig mulighed for at få
en kulturel oplevelse til ren tilbudspris. Hvis du melder dig ind
nu, får du resten af året for 450
kr., og samtidig er du med til at
vælge de film, som vises i efteråret 2017 og foråret 2018
Besøg Charlotteklubben i vores hyggelige hus i Vangede Bygade 55 (onsdag lukket) og hør
om både vores biografklub og
vores andre aktiviteter; hyggedage, kortspil, Tai Chi, gymnastik, udflugter og arrangemen-

Frisør Koca

ter som “Rundt om den humoristiske verden” eller “tøjparty”.
Se mere på vores hjemmeside
www.charlotteklubben.dk
Ny skønhedsklinik

Golnoush Parve har åbnet skønhedsklinik i kælderlokalet ved
Totten. Golnoush er udlært kosmetiker og var i lære på skønhedsklinikken Belnatur i Hellerup. Efter endt uddannelse blev
hun fastansat, efter blot 5 måneder med titel som klinikchef, så
hun har lært en masse om kundeservice og ledelse. Drømmen
har hele tiden været at blive
selvstændig.
Golnoush har løbende taget
efteruddannelser såsom negleteknikker, vippeteknikker, hudterapeut og makeupartist. Hun
står naturligvis indenfor de behandlinger samt produkter, som
hun nøje har undersøgt og testet
på egen hud, for som hun siger
“kvalitet, resultater og velvære
spiller en afgørende rolle i mine
behandlinger”.
Golnoush glæder sig til at tage
imod alle nye kunder, og give en
uforglemmelig oplevelse, og tilbyder derfor 20 % på alle skønhedsbehandlinger til og med d.
15. marts.
Husk du kan booke din tid
online på CliniqueGole.dk
ellers kan du ringe direkte
til 60 54 14 33

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

VANGEDE BLOMSTER
v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76
Man.-fre. 9.00-17.00
Lør. lukket
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Har du overvejet delebil?
Lyngby Delebilsklub vil gerne
sætte en bil på parkeringspladsen på Sognegrænsen, hvis vi
bare bliver et par medlemmer
mere i lokalområdet. Delebil er
en meget billig måde at have bil
på, hvis du ikke skal køre hver
dag, men gerne vil kunne bruge
en bil mere end ti gange om året.
En tur på fx. 80 km i fem timer
koster 148 kr. inkl. benzin. En
tur i Ikea kan gøres for 30 kroner. Og så parkerer delebiler
gratis i København! En anden
fordel er, at du kan låne en stor
varevogn (den holder på Sorgenfri Station) og en lille varebil
(der holder på Lyngby), så du
kan få flyttet en seng, en sofa eller andre store ting meget billigt.
Læs mere på www.lyngbydelebil.dk eller henvend dig til Helene Brochmann, Mosegårdsvej
96, tlf. 42 43 10 15, mail
h.brochmann@gmail.com, hvis
du er interesseret.
Glarmesteren bliver 40
Det er ganske vist: Glas og Fugemesteren i Vangede bliver 40
år.
Du ved det måske ikke, men
det er Kim, der står ved grillen,
når DUI har arrangementer i bygade, og det er også tit Kim der
står ved Vangedes Venners
Grill. Man finder også tit Kim
som hjælper i DUI’s hytte og
han tager også gerne en del af de
tunge job når Vangedes Venner
kalder til fest. Udover det praktiske, så er Kim også trofast
sponsor både i GVI og Vangedes Venner.
Måske har du allerede set hans
ansigt på din postkasse, for da
Kim startede sin virksomhed i

Vangede, var han rundt med
magnetvisitkort i hele nabolaget. Det gav mange trofast kunder i Vangede, som Kim nyder
at betjene på bedste måde.
Kim er ikke født og opvokset i
Vangede, men han føler sig som
en rigtigt Vangede glarmester.
Fødselsdagen den 5. marts
2017 bliver fejret ved et privat
arrangement.
Vangede Avis ønsker Kim
stort tillykke med dagen

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.

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”

Sjov fra

På Facebook findes en række
grupper for mennesker med interesse for Vangede.
Der er gruppen ‘Vangede’,
hvor man kan dele stort og småt
fra Vangede.
I gruppen ‘Mosegårdsskolen Mosegård genopstår’ mødes
tidligere elever fra den nu nedlagte skole.
Nyeste skud på stammen er
gruppen ‘Vangede i gamle dage’. Her kan man uden blusel
forfalde til Vangede-nostalgi.
På ovenstående billede, der er
taget af Kaj Moses Nielsen i
1955, ses Cirkus Royal, der har
rejst teltet på GVI’s gamle fodboldbane. Fodboldbanen lå der,
hvor Nybrovej ligger i dag – det
gamle klubhus blev overtaget af
DUI Vangede! (På krak.dk –
‘kort’ – ‘Hybrid etc’ – Luftfoto
1954 – kan I se luftfoto af området bare uden cirkus)
Billedet afstedkom følgende
debat:
Henrik: Vi kaldte det aldrig andet end “Den Gamle Boldbane”.
Det var en fest for os unger, når
cirkus kom til byen og vi ku’ hilse på verdens stærkeste mand
“Abdulla”.
Freddie: Der har jeg haft mange
fornøjelige timer som barn.
Der var også, mindst en gang
året, gøgl med karruseller, luftgynger og spilletelte, radiobiler
– det var tider.
Det er egentlig ret sjovt, at lige
bag DUI-huset har jeg haft utrolig mange fantastisk sjove timer,
som ung og voksen, og har det
stadig!
Ann: Der var også gøgl – Professor Tribinis gøgl, med karuseller og al verden ting – de kom
hvert år hele min barndom.

Lars: Det er ormegården, der
ligger til venstre
Kurt: Ja, det er ormegården, og
den gik fra A til I. Man kan også
se Svendsens have
Freddie: Ja, og jeg var gode venner med flere i nr. 14a??? og
bagved teltet ses lange krisjans
kornmark, hvor vi kælkede om
vinteren!
Ole: Svendsens have havde
“indgang” lige over for Stolpehøj. Han havde mange kaniner i
bure i haven, så vi kaldte ham
“kaninmanden”. I mellemskolen gik jeg i klasse med hans
datter, Lise. I ormegården boede bl.a. Mona og Per Norup, og
lige overfor på Stolpegaardsvej
boede Elisabeth og Ib Wargo
:-).
Kurt: Ja, og vi har holdt mange
fester over hos wargo
Henrik: Der kørte vi cross på
cykel i 70’erne. Også på velo solex og puch maxi. Tror også der
var lidt race med gamle militær
jeeps.
Birthe: Ja vi kælkede og stod på
ski skønne vinterdage. Vi fam.
Christoffersen boede på Vangedevej 27, og kunne fra vores
stuevindue sidde og se over på
GVI’s gamle boldbaner og som
børn var vi DUI’er og havde dejlige klubaftener derovre, fine
barndomsminder.
Margit: Jeg er født i 1940.
Dengang Vangedevej nr. 17.
Lige overfor gartneriet, hvor
min bror Leif arbejdede. Og
elementen, hvor min far arbejdede. Dejligt billede, som får
tankerne frem. Var også
DUI’er. Flyttede fra Vangedevej da jeg var 13 år. Mange år
senere kom jeg tilbage med
min mand Ib og byggede bageren om til Diligencen...

Penge på Lossen
Vi har fra flere beretninge hørt
historien
om
dengang,
nationalbanken havde smidt
penge ud på lossepladsen. Men
det var ikke kun lokale unger,
der kendte til historien; også en
landsdækkende avis havde fået
fat i historien.
Tak til Bjarne Bak Sørensen
for at komme med udklippet

Skraldevogn er ved at læsse
dagrenovation af foran aflæsningsskuret på lossepladsen
ved Stolpegården, 1919. Foto
Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.
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Gymnastik for 50+ i Vangede

Det er efterhånden en kendt sag, at ældre
skal holde sig i form både fysisk og mentalt
for at få en optimal livsstil, også når man går
på pension.
Alle vil gerne blive gamle – uden at være
gamle med for mange skavanker – og alle
kan blive enige om vigtigheden af at træne
kondition, muskelstyrke, knogler, bevægelighed og balance – kort sagt – man skal
dyrke gymnastik.
Og så er der ikke noget bedre end at dyrke
denne gymnastik i et fællesskab, med risiko
for at møde nye venner.
GST Gentofte Senior Trim blev i 1989
startet af Leif Helsted som var medlem af
GIK, men fandt ud af at der ikke fandtes nogen speciel gymnastik for 50+ere, hvorfor
han dannede sin egen gymnastikklub, GISeniortrim, der holdt til og stadig holder til i
Mosegårdsskolens tidligere gymnastiksal,
nu Nymosehave, Stolpehøj 150, gymnastiksal A.
For at holde kontingentet på et minimum,
og være uafhængig af en træner benyttede
Leif Helsted CD-musik af den navnkundige
danse- og gymnastiklærerinde Brit Bendixen og stillede sig ind midt på gulvet og var
på den måde selv træner. Den metode bruger vi stadig, og den virker!
Gymnastikken fortsætter stadig i hans ånd,
dog nu under navnet GENTOFTE SENIOR
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TRIM (GST) med Kirsten Corrêa de Mello
som formand.
GENTOFTE SENIOR TRIM styres som
en åben forening, hvor alle deltagerne har
lige medansvar og medindflydelse og er
med til at præge stemningen og den gode atmosfære, der er ganske uhøjtidelig og ligefrem.
Ønsker man at blive medlem kan man bare
møde op med sit gymnastiktøj og præsentere sig. GST tilbyder gymnastiktræning to
gange ugentlig, tirsdag og torsdag kl. 1112. Årskontingentet er 250 kr. Du kan frit
vælge om du vil deltage en eller to gange
om ugen, prisen er den samme og ingen
kontrollerer dine fremmøder.
For ligeledes at styrke det sociale fællesskab, der helt naturligt kommer til udtryk
ved “small talk” i omklædningsrummet, har
holdet fællesspisning ved sæsonens afslutning i maj måned og en lille julereception
inden juleferien.
Da GST’s gymnastik foregår midt i Vangede, er det nemt at komme til og fra træningslokalet i Nymosehave. Vi er i øjeblikket 25
medlemmer, et blandet hold af damer og
mænd i hver sit omklædningsrum, og vi håber at endnu flere 50+ere fra Vangede og
omegn nu har fået lyst til at være med i vores hyggelige, lille gymnastikforening.

En gymnast er ikke mere
Leif Helsted som
har startet seniorgymnastik
(GI
Trim) i Vangede og
ledede det igennem
27 år, måtte sidste
år opgivet sin elskede gymnastik i en
alder af 91 år på
trods af at han stadig til det sidste var i
stand til at krybe op i ribben og svinge
benene vandret ud i luften! Leif Helsted afgik ved døden i dec. 2016 i en alder af 92 år.
Leif Helsted modtog i 2012 Ældreprisen fra Gentofte Kommune for sit
mangeårige og vedholdende arbejde
for senior-gymnastikken.
Borgmesteren begrundede prisen
med følgende:
- Leif Helsted har gjort en helt særlig
indsats og skabt et socialt fællesskab
rundt om idrætten og motionen i bredeste forstand. Det er vigtigt – ikke
kun for den enkelte, men for hele samfundet. Fysisk aktivitet og motion
fremmer både fysisk og mental sundhed. Her har Leif Helsted været en god
inspirator og indpisker og er det stadig, kvitterede Hans Toft.

Gentofte Senior-TRIM
Vi er et m/k-hold af ældre, som
dyrker motions-gymnastik til musik
og instruktion pr. CD. Det foregår i
gymnastiksalen Nymosehave,
Stolpehøj 150,
Hver tirsdag og torsdag
kl. 11-12.
Pris: kr. 250,- årligt.

Var det noget for dig?
Ring til Kirsten for nærmere
oplysninger 30 24 52 76
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Fastelavn er mit navn
Af Anne Agersnap, alle foto er privateje
de fineste dragter til deres børn.
Karneval, fastelavn og
Dragterne gik i arv og mon ikke
udklædning.
I min familie har vi altid elsket, vi børnebørn, alle har haft dem
på.
at klæde os ud.
Min farmor flyttede på plejeMin farmor gik rigtig meget
op i hvad og hvordan, vi ville hjem, boet ryddet og vi fandt
kassen med fastelavnsdragter
klæde os ud til fastelavn.
Hun blev født i 1909 og den- og nogle gamle ris. De var noget
gang klædte man sig ifølge hen- mølædte, så de blev smidt ud.
Da min farmor og hendes søde ikke rigtig ud, men slog dog
ster blev voksne, ville de gerne
katten af tønden.
Og katten af tønden var det, prøve al det med at klæde sig ud,
der blev slået. En stakkels kat som de ikke selv havde gjort,
blev lukket ned i tønden og led, som børn i Skovshoved.
De gik til karneval bl.a. i Oddmens børn og voksne skiftedes
til at forsøge at slå hul, så den fellow Palæet og på deres dankunne komme ud og stikke af. seskole. De var snilde på fingreDen leg blev heldigvis dengang ne og syede selv deres udstyr.
udskiftet med, at man fyldte Ofte var de udklædt i ens dragfrugt i tønden i stedet.
ter, da de var nært forbundne.
Da min far Erik Olsen var barn
Da de stiftede familier gik de
syede min farmor og hendes sø- over til selv at arrangere karnester, som blev kaldt moster Fire, val hjemme.
Gæster blev indbudt, der blev
kogt og braset i flere dage, en
tønde blev hængt op i fyrkælderen under Mosegårdsvej 33 og
alle gjorde sig umage med at
være festligt udklædt.
Moster fire var en let voluminøs dame ligesom min farmor,
men de elskede at pynte sig, så
de var ofte udklædt i noget med
blonder, tyl og sløjfer.
Farmor og moster Fire boede
hhv. i stuen og på første sal, så
når der var fest spiste man gerne
i den ene lejlighed og fik kaffen
og dans i den anden lejlighed.
Vældig praktisk, da det var
små to værelsers lejligheder.
Moster Fire optrådte i 1955
som balletpige ved et af disse
private baller.
Oldemor og Oldefire ca. 1920

Karneval 1937. Ulla, Putte, Egil, Jørgen og Annes far på hjørnet
af Øxnevej og Mosegårdsvej. Huset til venstre i billedet ligger der
stadig, men grundene ved siden af er i dag bebygget.

I køkkenet, som ikke var så
stort, blev der stegt og bagt til
middagen. Moster Fire fik futtet
måsen af, da hun havde åbnet
gasovnen, som stod på underhylden af gasbordet og vendte
sig for at tage noget i skabet under køkkenbordet. Der er et billede fra før hun gik op i røg i
køkkenet. Yndefuld!

På billedet fra 1937 kan man
se, hvad der kom fra de to mødres flittige hænder. Min tante
Putte er udklædt, men som
hvad, kan jeg ikke rigtig tyde.
Min far er en spanioler og faster
Ulla er en lille rødhættepige. De
to drenge er hhv sørøver og kineser.
Dengang i 30-erne på Mosegårdsvej klædte man sig ofte ud,
som folk fra fremmede lande;
spanioler, kineser, neger (det
hed det dengang) og tyroler var
vældig populære udklædninger.

Fastelavn 1937, Putte og Annes far

Fastelavn 1939, Ulla, Putte og
Annes far

frisør

KONRAD Bemærk
v/ Anne Christiansen

Bestil gerne tid online

Frisor-konrad.dk

Forkert tlf. nr. på
Vangede-kalenderen

Mosegårdsvej 1 · Tlf. 3136 3136
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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

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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Fire, 1955. Billedet er taget få
øjeblikke før måsen gik op i
røg.

Man slog katten af tønden med
stivfrosne fingre, for vanter og
overtøj, passede ikke sammen
med udklædning. I tønden var
der ofte appelsiner. Der blev
kronet en kattekonge og der var
en mindre krone for bedste udklædning. Vi fik mange kroner i
vores familie.
Jeg voksede op på Stolpehøj,
hvor min hjerteveninde Pia og
jeg stort set altid var udklædt.
Pias belgiske mormor syede de
fineste dragter i blankt foerstof, som vi efter fastelavn
brugte til vores mange teater-lege i Pias kælder, på Fortet og det
skete også, at vi “kom til” at tage udklædning på i skole, hvilket for mit vedkommende medførte en eftersidning.

Jeg har desværre kun få billeder fra vores leg, men som man
kan se på det runde billede, var
Pia oftest manden, jeg slægtede
min farmor på og var yndig dame og min lille kusine Helle var
det udklædte barn.
Dengang leverede hverken supermarkeder eller legetøjsbutikker færdigsyede kostumer.
Man måtte bruge sin fantasi og
de forhåndenværende midler, så
stofrester, gammelt tøj, garn og
forældres tøj blev brugt.
Så var der noget ved at vinde
for bedste udklædning.
Nogle vil tænke, hvorfor min
farmors søster blev kaldt moster
Fire. Moster Fire hed Ruth Nielsen og var min far og faster Ullas moster.
Da jeg blev født i 1954 som
første barnebarn i familien, ville hun gerne være “noget” til
mig. Da jeg havde tre mostre på
min mors side og hun var min
fars moster blev det til moster
Fire.
Som årene gik, bortfaldt Ruth
eller moster helt og hun var bare
Fire. Og sådan er der så meget,
også i vores familie.

Sundhed i Gentofte
Tilbud om gratis hjælp til selvhjælp
Fælles for kurserne er, at de
kan give dig en bedre hverdag.

Kursus “Lær at tackle kronisk sygdom”
Seks mandage kl. 13.00-15.30. Start 6. marts.
Informationsmøde mandag d. 27. februar kl. 14-15,
hvor tilmeldingen kan ske.

Kursus “Lær at tackle job & sygdom”
Seks onsdage kl. 13.00-15.30. Start 8. marts.
Informationsmøde onsdag d. 1. marts kl. 14-15, hvor
tilmeldingen kan ske.
Alle kurser er gratis og foregår på Ordruplund
Yyderligere information, kontakt Forebyggelseskonsulent Elsebeth Schmith på mail esch@gentofte.dk
eller på telefon 39 98 88 25 mandag-torsdag 10-14
Du kan læse mere om kurserne på
www.patientuddannelse.info

Se mere på www.sundhedigentofte.dk
Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven
Gentofte Kommune
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Pia, Anne og Helle, 1965. I
flotte hjemmelavede kostumer.

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
La La Land H Kærlighed kender ingen grænser
Det er bare Verdens Undergang
Pingvinmarchen II H Skønheden og Udyret
Franz H Dan-Dream H The Boss Baby
Dengang i maj H Du forsvinder

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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En fabriksbygning i Vangede
Mange store virksomheder er
gennem årene startet i Vangede.
En del af dem har ikke efterladt
sig spor i dagens Vangede, men
på Bomporten ligger en bygning, som blev opført i 1945-46.
I etableringsfasen var det tanken
at her skulle der være en keramikfabrik “Nordisk Brugskunst” og et forlag “Zeuthen
kunstforlag” med salg af reproduktioner. Der var så overskydende lokaler som blev fyldt ud
af bl.a. NTI Nordisk Tegnemaskineindustri.
Men udover disse virksomheder har bygningen igennem åre-

ne også givet plads til en række
virksomheder. Vi har kikket i
vejviseren gennem årene fra
1951 til 1984 og her er vi stødt
på:
Nordisk Persienne Industri,
Fiberglasmonteringen (Enok K.
Bolbroe), I/S Dansk Biodon Industri, Dansk Møbelindustri
(C.Th. Brauer), Duo-tryk (Poul
Frik), Otto Rude, bogbinder,
Paul Paulsen, bogtrykker, Nordisk TV Service, Minerva Reproduktioner og Tre Kroner
Forsikring. I dag bliver bygningen brugt af Gentofte Kommune til “Dagcenter Tværbom-

men”, “Vangede Ungdomsklub” samt en badeafdeling
med fodterapi for borgere, der
har behov for hjælp til at få et
bad, men ikke har et badeværelse, der lever op til kravene for
hjælp i hjemmet.
Huset har sandsynligvis igennem årene rummet andre virksomheder, det må I meget gerne
fortælle os noget om, hvis I har
kendskab til det eller har arbejdet hos én af de mange
virksomheder. Vi vil I dette
nummer fortælle noget om de to
virksomheder, der startede i
bygningen.

Ejendommen på hjørnet af Bomporten og Tværbommen

Den sidste afsked skal
være tryg og værdig
Vi giver en personlig
og individuel rådgivning

– Professionel rådgivning og service
– Certificeret bedemænd
– Faste priser uden overraskelser
– Døgnservice

Vangede Begravelser
Træffes personligt døgnet rundt på

Tlf. 30 80 63 63

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • www.vangedebegravelser.dk
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Keramikfabrikken
Normann Zeuthen (1913-1981)
startede i begyndelsen af
40’erne forlaget Nordisk Brugskunst, kunstforlag, i en villa på
Søbredden. Idéen var opstået
fordi han syntes at hans fars
mangeårig produktion af malerier skulle komme flere til glæde
og det havde han set kunne lade
sig gøre ved at sælge dem som
reproduktioner. Og det viste sig,
at der var mange, der havde lyst
til at kunne få “ægte” kunst på
væggene til overkommelige priser. Udover faderens store malerisamling var der flere kunstnere, der meldte sig og også gerne ville have deres værker solgt
som reproduktioner og det betød
at Normann måtte finde nogle
større lokaler og han havde faktisk opkøbt flere grunde, men
det blev på Bomporten at der
blev bygget. Her i 1945 var der
ikke mange andre bebyggelser i
området, dog var rækkehusene
på Bomporten opført.
Da firmaet flyttede til Bomporten udviddede Zeuthen sortimentet med rammer og startede
karamikværkstedet. Der var
værksted til tre drejere, tørrerum
med tre brændefyrede ovne, dekorationsrum, lager, kontorer og
udstilling. I 1948 tog de navneforandring til Zeuthen Keramik.
Normann Zeuthen flyttede
med sin familie ind i en lejlighed oppe under taget i vest-fløjen, mens driftsleder og inspektør Herman J. Pedersen (19211950) med familie havde tjenestebolig i øst-fløjen. I mellembygningerne etableredes Zeuthens Kunstforlag – med den

20% på alle
skønhedsbehandlinger
til og med 15. marts 2017
book tid online på

CliniqueGole.dk
eller ring på

tlf. 60 54 14 33

Vipper & bryn
Ansigtsbehandling
Manicure & pedicure
Makeup
Hårfjerning

Clinique Golé
Vangede Bygade 41 · 2820 Gentofte · tlf. 60 54 14 33
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I kælderen sad tre drejere. Efter lertøjet var tørret blev det brændt. I stueetagen sad 19 dekoratører. Efter det var dekoreret blev det
brændt igen. Fotos privateje.

stadig stigende produktion af
reproduktioner – og Rammefabrik.
Mange dygtige pottemagere
arbejdede på fabrikken, og stedet tiltrak etablerede kunstnere
bl.a. Edith Nielsen, Eigil Knuth
og Ib Christensen m.fl., hvis design og dekorationer blev af stor

betydning for den enorme eksport i de efterfølgende år.
Normann Zeuthen rejste ud og
promoverede sin produktion i
flere lande i Europa, hvor folk
var begejstrede for de nye enkle
former med stor brugsværdi.
Den smukke rødlers-skærv og
de enkle former blev dekoreret

med hvid glasur i form af prikker, striber, kløverblade, småblomster og stjerner dannede
skole for mange andre pottemager-værksteder.
Zeuthen Kerakmik sluttede i
Vangede i 1959, dog flyttede kerakmikudstyret med til Zeuthens nye bolig i Ålsgårde. Der
blev ikke produceret mere
Zeuthen Keramik, men værkstedet blev brugt af lokale keramikker.
Kunstforlaget fortsatte i Ålsgårde og indtil for ganske nylig
har Normanns datter solgt ud af
restoplaget.

NTI

Et udvalg af Zeuthen Keramiks produkter

De to ingeniørstuderende i København, Arne W. Olsen og Fritz
Preben Schumacher, fremstillede under krigen våbendele i deres fritid til modstandsbevægelsen samtidig med, at de var i
gang med at udvikle en tegnemaskine. Der havde før 2. verdenskrig kun været tyske tegne-

maskiner på det danske marked,
men ikke nu på grund af krigen.
Der gik et par år, tegnemaskinen
var næsten færdig og funktionsdygtig, og de to ingeniørstuderende havde afsluttet deres studier og taget deres eksamen. Så
kom freden den 5. maj 1945, og
Europa skulle genopbygges, der
ville helt sikkert blive brug for
tegnemaskiner.
Den 22. maj 1945 stiftede de
Nordisk Tegnemaskine Industri
A/S og startede i en meget beskeden bygning nær ved Skovshoved Havn. Efter nogle turbulente år med udskiftning i bestyrelse og ledelse havde virksomheden fået Hans Schultz som direktør.
NTI til Vangede
Medarbejderstaben fordobledes
fra fem i 1949 til ti i 1959. Fem i
administrationen og fem på fabrikken. Hans Schultz indså
hurtigt, at hvis NTI skulle vokse
og placere sig mere synligt på
markedet, skulle der bl.a. større
og bedre lokaler. Det var årsaGlarmesterfirmaet

Boligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

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

Torp Glas
Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
29 28 57 60
www.torpglas.dk

Kvalitetshåndværk siden 1902
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Personal hos NTI – administrationen og fabrikationen. Foto fra
bogen NTI gennem 70 år.
gen til, at man flyttede til næsten
helt nye lokaler i Vangede på
adressen Bomporten nr. 1.
Nu var der også blevet plads til
at producere tegneborde. Det
resulterede i, at der i løbet af
1950’erne blev eksporteret tegnemaskiner til så fjerne dele af
verden som Pakistan, Chile,
Brasilien. Mexico, USA, Canada og Indien. Eksporten af tegnemaskiner tidobledes i perioden 1950 til 1957.
Opsvinget i samfundet udnyttes
Et nyt årti var begyndt med
1960. Samfundet var i vækst, og
der var godt gang i industrien og
særligt i byggebranchen. Det
smittede af på NTI og med ekstra kapitalindskud af Hans
Schultz og en styrkelse af salgssiden med ansættelse af Peter
Kalko, 25 år gammel og handelsuddannet var firmaet godt

på vej til en stigende markedsandel. NTI kom hurtigt op på en
andel af 60-65 % af salget af
tegnemaskiner i Danmark. Konkurrenterne var grønne af misundelse, og de tyske producenter matte nøjes med at se til fra
sidelinjen. Det sidste var noget,
der glædede Hans Schultz. Han
havde været med i modstandsbevægelsen under krigen og så
stadig skævt til alt tysk.
Nu var vejen banet for den nye
fabrik, der blev bygget i Ballerup på Tempovej nr. 15. Den
stod færdig i 1968 og dermed et
farvel til Vangede.
Kilder:
Samtaler med Helle Zeuthen
Eggers, Bendt Goltz Knudsen
og Peter Kalko
www.weblager.dk
‘NTI gennem 70’ år af Peter
Kalko

Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

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

Nummer 90 · februar 2017

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

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

NTI som arbejdsplads
Vi har været på besøg hos
Bendt Goltz Knudsen, som
kan fortælle om sine 30 år som
ansat på NTI. Han startede i
1962 og kom med til Ballerup.
Bendt var meget glad for arbejdspladsen og især for direktør Schultz, som han fortæller,
var meget menneskelig indstillet. Derfor blev man også
gerne nogle ekstra timer, når
der var brug for det. Efter
Bendts far gik på pension som
kirketjener ved Vangede Kirke
(den gamle) overtog Ejler jobbet. Når Ejler var forhindret i
at ringe, var det Bendt, der
havde jobbet med at ringe solen op kl. 7, men han skulle jo
også møde klokken 7. Bendt
forelagde
problemet
for
Schultz, som godt kunne se at
det var noget rod, hvis solen ikke blev ringet op, så Bendt fik
lov til at møde lidt senere.
En anden gang efter at NTI
var flyttet til Ballerup var
Schultz en dag ved arbejdstids
ophør kommet til Bendt og
sagt, at de havde fået et pro-

blem, for den store lastbil, der
stod ude på pladsen skulle videre, men de skulle altså gerne
have varerne læsset af. Var det
noget Bendt kunne klare? –
Bendt lånte lige telefonen og
tjekkede med fruen derhjemme i Vangede, og så gik han ellers i gang. Da han var færdig
meldte han det til Schultz og
sagde, at nu ville han gå over
og tage toget hjem. Nej sagde
Schultz, jeg kører dig hjem, lige til døren, det manglede bare.

11
April

Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver tirsdag kl. 16-18 Strikkeklub
i Café Caféen. Medbring dit eget håndarbejde til et par hyggelige
timer eller lån pinde og garn til at strikke karklude.
Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
Oplæsning af udvalgte forfattere og rig mulighed for at tale om
teksten.
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
Vi mødes ved Café Caféen. Alle er velkomne, så mød bare op på
lørdag. Vi går ca. en time, og bagefter er der nogle, der hygger med
en kop kaffe og maling af sten i caféen.

Marts
Fredag d. 3. Fredagsjazz
Chris Tanner/Hans Knudsen Duo
En kraftfuld duo som satte Café Caféen på
den anden ende, sidst de gæstede Vangede.
Chris, en fantastisk clarinetist og sanger, og
Hans, årets Bluesmusiker 2014, spiller både
Boogi Woogi, caribisk tango, Blues og New
Orleans jazz.
Før jazzen er der spisning.
Menu: Beuf Stroganoff. Pris kr. 80,- *
Søndag d. 19. SKULPTurèll
Vi laver traditionen tro Dan Turèll-masker.
Vangedes Venner byder efterfølgende på en forfriskning.
Fredag d. 24. kl. 18 Fællesspisning
Menu: Mørbradgryde med estragonsauce, ris og salat. Pris kr. 80,- *
Se flere aktiviteter på www.vangede.dk

Lørdag d. 1. kl 14 Vangede ta’r skraldet
Kom til et par hyggelige timer, hvor vi efterlader Vangede renere.
Vi mødes ved Café Caféen, hvor der bliver udleveret poser og gribere. Vi slutter af med lidt lækkerier i caféen
Tirsdag d. 4. kl. 18 Årsmøde SuperBrugsen
Se opslag i butikken
Fredag d. 7. Fredagsjazz
Salty Dogs spiller New Orleans jazz/ traditionel jazz.
Som sanger og performer er Cornet
Ole en af de bedste fortolkere af New
Orleans musikken i Danmark og samarbejdet med saxofon spilleren Lars
Stiigvad er enestående. Rytmegruppe
består af Ole Olsen bas og Henrik
Stiigvad banjo.
Før jazzen er der spisning. Menu: Beuf Stroganoff. Pris kr. 80,- *
Onsdag d. 26. Vangedes Venners Generalforsamling
på biblioteket
Fredag d. 28. Fællesspisning
Menu: koteletter i fad med ris og salat. Pris kr. 80,- *

Maj
Fredag d. 5. Banko
i Caféen, menu: Hakkebøf fra grillen m/ kartofler og sovs kr. 70,- *

Juni
Fredag-lørdag d. 9.-10. Fest og Kulturdage
Fredag d. 30. Fællesspisning
Kim og Peter tænder op i grillen

* Husk tilmelding vvspisning@gmail.com

Alt i binderi
man-fre 10.00-17.30
lørdag 9.00-14.00
v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39
Tlf. 39 65 57 41

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

vvs

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

www.kjeldhansen.dk
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Et teater tilbud til Vangedes Venner
– onsdag d. 19/4 kl. 10.30
Vangedes Venner er blevet invitret til forpræmiere på Meridianos seneste børneteater forestilling “Vild”, forestillingen er målrettet forældre sammen med børn i
alderen tre til ti år.
Vi tænkte at bruge dette tilbud til et Bedsteforældre/børnebørn-dag arrangement. Det er naturligvis også muligt at børnene istedet tager deres forældre eller
anden voksen med.
Det er gratis, men da der kun er 50 pladser, skal vi have din tilmelding pr. mail.
Alle får en svarmail, så skynd dig at tilmelde.
skriv til tilmeld@vangedesvenner.dk
Opgiv: navn, adresse, mail, telefon, Børnebørns navn og alder
I er først tilmeldt når I får et ok pr. mail
VILD
Ny billedrig og universel dukketeaterforestilling, for børn og
voksne, om en lille piges mystiske sjælevenskab med et gammelt livsklogt familiestamtræ.
Frida har et hemmeligt sted. I
en krog af familiens have, hvor
ingen længere kommer og hvor
skoven begynder, står et gammelt træ.
Det blev plantet der af Fridas tiptipoldefar. I træets selskab ved Frida, hvor hun
kommer fra og hvad hun skal.
Forfatter, instruktør, scenograf og komponist: Giacomo Ravicchio
Medskabende skuespillere: Lars Begtrup og Elise Müller

Vangedes Venner

Vi er nu
1145
medlemmer

– fordi det skal være sjovere at
bo i Vangede

Kontin
kr. 0,00 gent
Super Brugsen og OK
Benzin er en af Vangedes Venners faste sponsore og en gang om året
får Vangedes Venner
overrakt en check, som
bliver større for hvert år,
altså ikke cheken, men
beløbet. Det skyldes at sponsoratet er afhængigt af,
hvor meget benzin, olie og el vores medlemmer køber hos OK Benzin.
Alle, der køber benzin, olie eller el, kan ved at få
tilføjet Vangedes Venners sponsornr. (560815) hos
OK, være med til at beløbet stiger næste år.
På billedet ses SuperBrugsens uddeler Danni Danielsen overrække checken på kr. 5992,91 for 2016
til Vangedes Venners kasserer Peter Hegelund.
Se mere på www.vangedesvenner.dk
hvor du også kan melde dig ind i foreningen

Vangede Venners sponsorer

Frivillig i caféen

Du vil lære mange ting, hvis du ikke har arbejdet i café før. Din
oplæring kommer til at foregå sammen med to frivillige over flere
vagter, hvor du bliver oplært i at betjene kaffemaskine, kasseapparat, lave sandwich, sørge for at caféen er rydelig og pæn, mm. Når
du er klar, kan du begynde at tage almindelige vagter.
Vi har en vejledningsmanual du altid kan gå hen og slå op i, hvis
der er noget du er i tvivl om.

De caféfrivillige på sommerudflugt i Rosenhaven i Valbyparken.

Vi har brug for flere frivillige til passe Café Caféen.
Vangedes Venners Café Caféen er stedet hvor børn, unge og ældre
mødes. Vi har fællesspisning, mødregrupper, børnefamilier, strikkeklub, kunstudstillinger, og vi har plads til foredrag, læsegrupper,
lektiehjælp mm. Ud over det laver vi arrangementer i samarbejde
med biblioteket – bl.a. Ulvetimen (fællesspisning for børnefamilier).
Alle frivillige hjælper hinanden på kryds og tværs i caféen og har
et godt fællesskab med dejligt samvær. Vi tager bl.a. på sommerudflugt og holder nytårskur.
Nummer 90 · februar 2017

Fakta:
• Vi er 34 frivillige, der skiftes til at passe Café Caféen.
• Der er to frivillige på vagt to gange om dagen.
• Der holdes aftenarrangementer min. to gange pr. måned.
(Hvis du arbejder om dagen, kan du tage en aftenvagt).
• Vi har brug for nogle til faste vagter.
• Vi har brug for nogle til at træde til, hvis der skal afløses.
Vi forventer at du:

• er engageret og stabil
• er praktisk anlagt
• er servicemindet, venlig og imødekommende
• kan samarbejde med de øvrige frivillige.
• er medlem af Vangedes Venner
Tilmeld dig som frivillig ved at udfylde en seddel ved dsb-vognen
ved elevatoren i caféen, og læg den i den røde postkasse på vognen.
Eller send en mail til vangedesvenner@gmail.com
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John vil blive savnet
John Petersen ovre fra Agertoften er død. John, Elsies John,
ham med de hænder, der kunne
alt, og som aldrig var bange for
at hjælpe andre. Ham, der på
sin meget stille og rolige måde
altid var klar med råd og evner
og kræfter, hvilket nær sagt alle i Vangede havde glæde af.
Nu skal vi klare os uden. Møbelsnedker og maskinsnedker
var han, John, og det, han rørte
ved, skulle være ordentligt!
Det havde de såmænd glæde af
helt oppe på Amalienborg og
Rosenborg Slot, men vi andre
var nu bare heldige at have
ham i Vangede, i IdéHuset, i
Caféen, i Gentofte Budo-klub.
Ikke larmende, aldrig med sig
selv i centrum, men alligevel er
Foto Niels Hansen
det hans humør og hans indsats
for andre, vi vil huske John for.
Tak til familien, at vi måtte dele ham med jer.
Derfor mødte det halve Vangede op, den tirsdag i kirken til
begravelsen – og var med til snakken i GVI’s lokaler bagefter. I
virkeligheden var det, at flere hundrede mødte op, vores måde
at sige tak til John på, for alt det han gjorde for os, fordi han var
der for os i Vangede. Hver gang vi havde brug for en hånd.
Ja, John vil blive savnet.
Jakob Rönnow

Find os på
facebook

Elfo børnehjelme
Før 449,Nu KUN 299,-

Vi giver op til 1000 kr.
for din gamle cykel ved
køb af en ny El cykel

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

Husk af få klargjordt din cykel til foråret.
halv pris indtil 31/3 (før 399,- nu 199,-)

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

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

email@snedkermesteren.dk

www.smedevaerksted.dk

www.snedkermesteren.dk
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Himmelske herligheder i Gentofte Kino
Igen blot et lille udpluk af de
kommende måneders visuelle
herligheder, så der er al mulig
grund til at besøge “biffen”.
Gentofte Kinos favnende mørke
byder på alt spændende! Gode
fornøjelser!
La La Land, 23. februar
Mia er en ung skuespillerinde,
der indtil hendes livs store filmrolleden dukker op, serverer café latte til byens store filmstjerner. Sebastian drømmer om en
fremtid som jazzmusiker, men
må acceptere ligegyldige jobs
som hyggepianist på små nussede barer. De to mødes og forelsker sig hovedkulds i hinanden,
men deres kærlighed og karriereplaner sættes på en hård prøve.
Kærlighed kender ingen
grænser, 9. marts
I 1947 forelsker kongen af Botswana, Seretse Khama, sig i den
britiske kontorassistent Ruth
Williams. Deres ægteskab møder modstand, både fra deres familier og fra de britiske og syd-

afrikanske regeringer. Men Seretse og Ruth vælger med hjertet.
Det er bare verdens undergang, 23. marts
Efter 12 års fravær vender forfatteren Louis tilbage til sin
hjemby for at fortælle sin familie, at han er døende. Alle ser
frem til besøget, men gammelt
nag og bitterhed bobler lige under overfladen og familiesammenkomsten udvikler sig til et
stormfuldt gensyn fuld af glemte minder, fortrængt sorg og den
dybe kærlighed, de har til hinanden.
Pingvinmarchen II, 23. marts

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

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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En ung pingvin starter sin første
færd, som enhver ung pingvin
føler sig kaldet til at drage på,
når vinteren kommer, om end
destinationen er aldeles ukendt.
Vi følger med på denne rejse og
oplever ved hjælp af hans 45-årige forældre, hvad livets eventyr
handler om. Følg med på en rejse
helt uden sammenligning.
Skønheden og Udyret, 30.
marts
En af Disneys tegnefilm er nu
blevet til en “live action” spillefilm. Filmen er overmåde storslået og elegant og indeholder
alle de kendte og elskede sange.
Franz, 30. marts
Den unge enke Anna Hoffmeister, hvis lidenskaber genvækkes, da en ung franskmand kort
efter Første Verdenskrig dukker
op i hendes tyske hjemby og
lægger blomster ved en tysk soldats grav.
Dan-Dream, 30. marts
En folkekomedie fra de tidlige
80’ere. Filmen følger en lille
gruppe elskelige fantaster, der
sætter sig for udvikle verdens
første el-bil. Historien er frit inspireret af et af de mest ikoniske
danske
pressebilleder
fra
1980’erne – præsentationen af
den danske elbil “Hope Whisper”, der kørte galt på et spektakulært pressemøde i Forum i
1983 efter ca. 10 meters kørsel.
The Boss Baby, 6. april
Han går i jakkesæt, styrer sin familien som en effektiv virksomhed og så har han hovedrollen i
DreamWorks’ The Boss Baby.
The Boss Baby er en underholdende historie om vigtigheden
af familie, og hvordan en ny ba-

bys ankomst har indflydelse på
hele familien, især når historien
er fortalt fra en meget fantasifuld og til tider noget utroværdig
7-årig storebrors synspunkt.
Dengang i maj, 6. april

Maj 1940. Beboerne i en lille
nordfransk landsby tvinges på
flugt som millioner af andre, da
Frankrig invaderes af tyske tropper.
Du forsvinder, 20. april
Mia er gift med den succesrige
skoleleder Frederik, som afsløres i at have begået et alvorligt
underslæb. Har han gjort det af
egen fri vilje eller er han blevet
ramt af en personlighedsændring på grund af en hjernesvulst? Mia forsøger desperat at
finde ud, hvad der er sket og
hvilken mand hun egentlig er
gift med, og hun vil gøre alt for
redde sit ægteskab og sin familie. Men hvis Mias tre lykkeligste år var sammen med Frederik,
mens han var hjerneskadet,
hvem var hun så gift med før?
Vi ses i mørket!
Herlige hilsener,
Erik Hamre
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Gud, det er torsdag!
Vangede/ Dyssegård

Områdets mest
sælgende
ejendomsmægler*

Vangede Kirke vil gerne fortælle de allerstørste historier for de
mindste. Derfor er 2017 året
hvor en række nye initiativer i
kirken ser dagens lys. ‘Gud, det
er torsdag’ er månedlige børnegudstjenester med efterfølgende
spisning for børn og voksne i
kirkens lokaler. Kort og godt begynder gudstjenesten kl. 17.00,
derefter er der spisning i sidelokalerne, og efter maden en lille
aktivitet for børnene og kaffe til
de voksne. Spisningen koster en
rund tyver for voksne og er gratis for børn. Der er ingen tilmelding, man skal bare dukke op og
være med. Planlagte datoer er:
23. februar, 23. marts, 18. maj.
Påsken er kirkens største højtid. I Vangede Kirke bliver den
sparket i gang lørdag d. 8. april
kl. 10 med en børnegudstjeneste
og efterfølgende æggejagt. Jagten er på chokoladeæg, der er
godt gemt og kræver skarpe
børneøjne for at blive fundet.
I påsken bliver der, udover
mange skønne gudstjenester,
også i år holdt en fælles påskemiddag Skærtorsdag d. 13. april
kl. 17.00.
Hold øje med alt hvad der sker
i Vangede Kirke, både gudstjenester og andre aktiviteter som
foredrag, studiekreds, koncerter
og sykreds på kirkens hjemmeside eller på facebook under
Vangede Kirke.

Vælg en mægler
med indgående
lokalkendskab.

Vangede/ Dyssegård
39 40 80 90 · vangede@danbolig.dk

*) Jf. Boligsiden.dk,
find mægler
d. 31.12.2016
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Butikkernes åbningstider – februar 2017
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

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

Glarmester Torp
mandag
tirsdag-fredag
lørdag
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

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 Golé
mandag-onsdag
tordag
fredag
lørdag

Tlf. 60 54 14 33
10.00-18.00
12.00-20.00
10.00-18.00
10.00-15.00

Klinik Naturligviis
mandag-fredag
lørdag i lige uger

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

Malermester Elligsøe
mandag-fredag

Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30
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Matas
mandag-fredag
lørdag

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

Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søn- og helligdage

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

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
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 Begravelse
døgnåbent
Vangede Blomster
mandag-fredag
lørdag
søndag

Tlf. 30 80 63 63
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

