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Vi vil fred her til lands
Vi nærmer os Sankt Hans,
hvor vi mødes i Nymosen til
afbrænding af bål. Ca. 1.000
Vangedeborger samles til en
masse god hygge og afsyngning af midsommervisen.
Det er fantastisk sådan en
sommeraften at stå sammen
med en masse medborger og
glædes over vores sammenhold, glædes over det gode
vejr (ja, det blev godt nok et
voldsomt regnvejr sidste år),
glædes over børnene, der løber og leger, glædes over de
lyse aftener, glædes over nyudsprungne studenter ... ja,
der er nok at glæde sig over.
Gem et lille smil til det ...
Hvordan holder vi fast i den
følelse når vi sidder en trist
novemberaften og glade børn
pludselig bliver til støjende
møjunger?
Og når alle de andre er idioter i trafikken, når man læser
om ufred i verden og også her i
vores egen lille andegård, når
andre opfører sig hensynsløst
i større eller mindre grad, så
må man ‘leve af ’ de minder
man har fra ‘solskinsdagene’
Her i Vangede er der en ånd
af at det går nok, når bare vi
står sammen – her er plads til
alle og ‘højt til loftet’. Det er
bl.a. derfor vi er ‘Vild med
Vangede’ og derfor vi synes at
Vangede ikke bare er et sted vi
bor, men her vi lever.
Det kan godt være at der er
fjolser, der smider skrald på
gaden, men så samler vi det
bare op. Det kan godt være at
der er én, der bliver sur, men
så smiler vi bare og tænker
“han har det nok bedre i morgen”. Vi tager ejerskab for vores by og omsorg for vores
medborgere.
Mens vi skriver dette skinner
solen fra en skyfri himmel –
tænk sig, skal vi have sommer
igen i år! Livet er godt, musikken spiller – og børnene leger.
Vi ses med et smil, god sommer til alle.
Susanne og Allan
Vangede Avis

Sommer og sol
Fest- og Kultur

9. og 10.
juni

Sankt Hans

23. juni
Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangedekalenderen
Bendt fra Vangede
Sodavandsfabrikken
... og meget mere

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
Trykkeren.dk
Journalist
Borgere i Vangede
Redaktør
Allan Andersen
Omdeling
GVI
Deadline til efterårets avis er den 5. august 2017

2
Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede
Super Brugsen bliver
mere grøn
Det er blevet tid for udskifning
af køleanlægget i Super Brugsen i Vangede. Det er derfor helt
naturligt, at man får udskiftet
det gamle freon-anlæg med et
miljørigtigt CO2-drevet køleanlæg, der først og fremmest kan
holde frostvarerne nedkølede,
men samtidigt er meget bedre
for miljøet.
Udover alle køle/frys reoler,
som står på gulvet i butikken
skal også kompresser i
kælderen og en ny blæser på
taget skiftes. Arbejdet vil foregå
fra uge 21 til 27 i tidrummet kl.
7-17, og det kan nok ikke
undgås at det ind i mellem vil
være generende for kunderne.
Brugsens
uddeler
Danny
Danielsen håber, at I glædes
over at køleanlægget bliver
forbedret til en mere miljørigtig
form og at I derfor bærer over
med evt. gener – og han siger:
“Skulle der være noget I synes
er for besværligt at komme til,
så sig endelig til så vi kan
hjælpes ad med at få det til at gå
bedst muligt for kunderne”.
Fuglegårdsvej Fysioterapi
får nye ejere

I 1964 åbnede Annelise Hildebrandt og Kirsten Møller Gentofte Fysioterapi. Efter 15 år solgte
de klinikken til Eydbjørn Løven-

Snedkermester

dahl-Rasmussen, der over flere
omgange udvidede lokalerne,
med bl.a. et træningscenter i
1992. I foråret 1997 åbnede Eydbjørn også en klinik på Fuglegårdsvej. I 2007 solgte han Gentofte-klinikken til Jens Lyngsø
og Jacob Høiby og fortsatte som
klinikejer af Fuglegårdsvej Fysioterapi. Efter 40 års praksis i
kommunen er det nu tid for Eydbjørn Løvendahl-Rasmussens
velfortjente otium, så pr. 1. juni
overtages klinikken af de nye
ejere – og hvad kunne være mere
naturligt end Jens Lyngsø og Jacob Høiby, så Fuglegårdsvej Fysioterapi igen bliver en del af
Gentofte Fysioterapi.
“Vi glæder os til at overtage
Fuglegårdvej Fysioterapi, som
vil blive drevet videre med samme super kompetente medarbejderstab, der alle sammen har
mange års erfaring på klinikken
og som har vægtet efteruddannelse rigtig højt,” udtaler Jens
Lyngsø og Jacob Høiby.
Som tidligere vil begge klinikker være kendetegnet ved et højt
fagligt niveau, med behandlere,
der løbende bliver efteruddannet med den nyeste viden.
Se gentoftefysioterapi.dk og
fuglegaardsvejfysioterapi.dk
for mere information og
behandlingstilbud
IKEA loppemarket er flyttet
Har du en Vangede kalender
skal du lige rettet en dato, for
IKEAs loppemarked i år er søndag den 25. juni. IKEA Gentofte
var desværre for tidlige ude med
at fastlægge datoen, da det viste
sig, at IKEA vil holde loppemarked i alle deres varehuse på
samme dato.

Gåtur
hver lørdag kl. 11-12

Tom Christiansen

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

www.snedkermesteren.dk
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– Vi mødes ved Café Caféen,
Vangede Bygade 45 og går ca.
en time.
Få et gå-kort, og når du har 10
stempler giver caféen en gratis
kop kaffe.
Læs om vores ture og se
billeder på gåturs-bloggen
vvgaatur.blogspot.dk

Det er stadig på P-pladsen bag
ved butikscentret.
Så, hvis du vil være med på
IKEAs loppemarked, er det søndag den 25. juni fra kl. 10-16, og
det er for alle IKEA Family
medlemmer (det er gratis at være medlem). En loppestand koster 150,- og hele beløbet går til
lokal velgørenhed. Du modtager tilsvarende 150,- på et værdikort til IKEA.
Man skal tilmelde sig senest
den 18. juni, og det gør man på
hjemmesiden
www.ikea.dk/gentofte, her kan
du også se mere om arrangementet.
Bemærk! at IKEA samme dag
efter loppemarked inviterer
naboerne omkring IKEA til
nabofest med grillmad.
Tom butik

Er det dig, der går og drømmer
om egen butik, og har du en idé
til, hvilken butik vi lige mangler
her i Vangede, så er der faktisk
lige nu en tom kælderbutik,
nemlig den tidligere cykelforretning og skomager på Vangede Bygade 86. Det har tidligere
været to selvstændige butikker,
men har sidst været brugt som
en samlet butik. Handelsstandsforeningen i Vangede “Vangede
Bycentrum” sætter jer gerne i
forbindelse med ejeren og fortæl
os gerne om jeres idéer til at få
gang i butikkerne. “Vangede

Bycentrum” giver gerne deres
bud på om jeres idé lige er det
Vangede har brug for
Skal dit liv være sjovere
mandag den 29. maj kl. 19-21

Rikke og Mette fra Gentofte
Kommunes forebyggelsesafdeling kommer i caféen og fortæller om deres erfaring med, hvordan du ved at spise sundere, dyrke bare lidt motion, drikke lidt
mindre og kvitte smøgerne kan
både tabe dig i vægt, men også
få et sjovere liv. Der vil også være mulighed for at prøve en Tanita-vægt, der laver en kropsanalyse, som udover din vægt
også fortæller om din sundhedstilstand. Du kan også få lavet en
CO2 test, de har også nogle
smagsprøver med og du kan deltage i en sundhedsquiz.

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.

FEST 17
Konferencier

Ole Stephensen

Fest- og Kulturdage

i Vangede

Hardinger
Band
Shubidua forever
Holtsø/Wittrock
Dansvingerne

Basement Jazzband Program for Vangede
Grillen og baren er
åben fredag og lørdag

Fredag 9. juni

Vangede Bibliotek/Café Caféen
· Vangede Bygade 45
Scenen · Vangede Bygade 55
Nymosehave · Stolpehøj 150
Vangede Kirke · Vangedevej 50

Kl. 11:00 Mosegårdstræf · Dan Turèlls Plads
Kl. 12.00 Dansvingerne · på scenen bag Charlotteklubben
Kl. 13.00 Hardinger Band · på scenen bag Charlotteklubben
Kl. 15.00 Holtsø/Wittrock · på scenen bag Charlotteklubben

Arrangeret af Vangedes Venner,
Charlotteklubben, Vangede Kirke og Idé-Huset i
samarbejde med Gentofte Kommune og
Vangede Bycentrum
se www.vangede.dk

Kl. 18:30 Basement Jazzband · Vangede Bibliotekshave

Lørdag 10. juni

Søndag 11. juni
Kl. 14-15 Vilde planter · Nymosen/indg. v. kirken
Kl. 14-15:30 Tina Christiansen · Aulaen på Nymosehave
Kl. 15-16 Palle Mikkelborg · Vangede Kirke

Tak for støtte fra Gentofte Kommunes Kulturfond, IKEA, McDonalds
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Bendt fra Vangede
Når vi skal fortælle historien om
Bendt Knudsen, må vi tilbage til
1926, og man kan ikke undgå
også at fortælle om Vangede
Kirke.
I 1926 fik Vangede egen kirke,
den var indrettet i en del af de
bygninger der tidligere havde
huset Vangede Skole.
Efter at børnene var blevet
overført til den nye skole Tjørnegårdsskolen, stod Vangede
Skoles bygninger tomme og da
Vangede hidtil havde klaret de
kirkelige handlinger i enten
Gentofte Kirke eller i den lille
kirkesal ved Lyngbyvejen overdrog kommunen bygningerne
til kirken. Det var tanken at denne kirke kun skulle være midlertidig, men den blev indbefattet i folk som Vangedes Kirke
og selv i dag, er der mange der
mindes den med glæde.
Vangede Kirke skulle have en
kirkebetjent med frue og den

Jobannoncen

stilling søgte Christian og Birthe Knudsen, de blev ansat fra
den 1. maj 1926. De skulle dog
lige giftes først og det blev de
den 25. april 1926, og da de boede på Østerbro, blev de gift der
og kørte derefter i brudekaret til
Vangede for at flytte ind på Vangedevej 37 (højre side af Charlotteklubben). Den 1. maj startede de så som kirkebetjent og
kirkekone og var dermed på
plads til kirkens indvielse den
27. maj 1926.
Bendt fortæller “Til at begynde med var der ikke noget kirketårn, så stod min far ude og ringede, så fik han æg og skidt og
møg, kastet efter sig og om vinteren var det snebolde”.
Efter kirkens åbning blev
Bendts far jævnligt stoppet af
Vangedes børn og spurgt om der
også ville blive søndagsskole
igen, det havde der tidligere været i det gamle menighedshus på
Vangedevej 7 (som var oppe ved
Lyngbyvejen). Dette kunne
Christian ikke modstå, så i samråd med pastor Hans Thyge Jacobsen og med den lille medarbejderstab fik de dannet en søndagsskole, som startede 7. november 1926 og Christian blev
indsat som forstander.
Bendt fortæller, at hans far som
altid gik med stiv flip og manchetter, brugte manchetterne til
at skrive salmenumre på, så var
han sikker på, at kunne huske
dem, når han skulle fortælle menigheden, hvad den næste salme
var.
I 1930 kom Bendt så til verden
i den lille stråtækte på Vangedevej (nu Vangede Bygade).

De nygifte ankommer til Vangede
Bendt kom i børnehaven Vangede Asyl, det var ikke noget han
husker med glæde. Når næsen
skulle tørres blev det klaret med
toiletpapir, og dengang var det
ret kraftigt papir, der havde betegnelsen “00” – det var noget,
der kunne give ekstra røde næser.
Med faderens store engagement i søndagsskolen blev
Bendt helt naturligt også en del
af både søndagsskolen og senere spejderbevægelse ved kirken.
Skolegang
Bendts skoletid var på Bakkegårdsskolen og han fortæller at
skoleinspektøren var nazist. De
der lukkeclips til prøvekuverter
(med rund plade og to ben, der
kunne bøjes ud til siden) var der
nogen, der malede Royal Air
Force-mærke på. Dem solgte de
og dem gik alle eleverne med.
En morgen med 800 børn i aulaen, sagde inspektøren at fra og
med i dag ville han ikke se dem
mere. Men så lavede de pins
med hagekors på og så gik alle
med dem, men de blev ikke forbudt. Bendt fortæller: “Vi havde

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

også kalotter med RAF. En dag
ledte jeg efter min sammen med
min mor, og jeg kiggede i alle
skuffer. Vi kunne ikke finde den
– pludselig sagde min mor
‘Bendt, du har den på’.” Den
dag da krigen holdt op, stod der
500 børn og spyttede på skoleinspektøren – du kunne ikke finde
et sted på ham, der ikke var dækket af spyt.
Svajer og arbejdsdreng
Da Bendt blev større ville han
gerne tjene sine egne penge og
havde set at Rullemanden søgte
en svajer, men faren mente at
hans løn som kirketjener var nok
så Bendt behøvede ikke at arbejde. Det ærgrede Bendt, men han
måtte afslå overfor rullemanden.
Men så en dag kom Rullemanden Nielsen (Vangede Rulleforretning, Vangede Bygade 39) og
sagde: “Knudsen – jeg bliver
nødt til at have din søn til at køre
svajer for mig, for jeg kan ikke
få nogen andre”. Bendt kom til
både at køre med rulletøj og
med støvsugere, som blev udlejet for 75 øre i timen. “Så kørte
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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Kirkebetjenten skulle tage sig i
agt for diverse kasteskyts, når
han vækkede Vangedeborgerne
søndag morgen
jeg ud til fru Olsen på 3. sal og
afleverede støvsugeren, når hun
så gav en krone, så stod jeg jo og
rodede i lommen efter en 25
øre, men den var jo svær at finde, så sagde hun, det er lige meget”, siger Bendt og griner.
Imens hun støvsugede så kørte
han med rulletøj til f.eks. Hans
V. Pedersen. Han var jo ikke
gift, men han havde en husbestyrerinde, som det jo hed. Men
der var der ikke mange penge –
de blev jo lagt nede hos Børge

Den gamle Vangede Kirke – nu
med klokketårn

Nielsen (nu Skjold Burne).
Hvis han ikke kunne få kredit
der, så gik han ned til tobakshandler Christoffersen. Bendt
var meget glad for jobbet. Dog
var der en gang, hvor han kørte
over en sten med en hel kurvfuld rent tøj på ladet. Kurven
fløj af, og han måtte køre tilbage
med det for at få det vasket igen.
Dette svajerjob havde Bendt
også under krigen og her fortæller Bendt at en dag, hvor han
havde været i Jægersborg for at
hente en støvsuger kom de fly,
der bombede Shellhuset hen
over ham. I skolen havde han
lært, at han skulle lægge sig ned
under bordet med en blyant i
munden. Selvom han var bekymret for støvsugeren, så kastede han sig ned på jorden (dog
uden blyant i munden!).
Huset de boede i havde jo ingen kælder, så når der var alarm
skulle de over i kirkens kælder,
men Bendt kan huske at de nogen gange satte sig ned på gulvet helt op af skorstenen ude i
køkkenet.
Da Bendt skulle have en læreplads var det noget faderen sørgede for. De unge mennesker i
dag, de går jo selv ud og finder
deres læreplads, men det gjorde
man altså ikke dengang. Bendts
far var ude og tale med flere mestre, men det var svært under og
lige efter krigen, usikkerheden
gjorde at mestrene ikke var så
villige til at tage lærlinge.
Der var et tømrerfirma oppe
på Kongelysvej, som lovede
Bendt en læreplads. Bendt skulle starte som arbejdsdreng, men
det var også helt i orden. Bendt
mødte kl. 7 hver morgen, men
fik kun lov til at rydde op på loftet. Her stablede han brædder.
Næste dag var de væltet, de var

ellers stablet så pænt. Men mester kunne ikke finde noget rigtigt arbejde til ham. Så kunne
han få lov til at feje efter svendene.
Bendt fortæller, at han senere
fandt ud af, at mester kun gik og
ventede på at hans egen knægt
blev gammel nok til, at kan kunne tage ham som lærling, og så
røg Bendt ud. På den tid var der
ikke nogen myndighed der tog
sig af den slags. Bendt har også
været piccolo i Palladium og
hos Beauvais på Lyngbyvejen
inde ved Hans Knudsens Plads.
Hos Beauvais skulle Bendt
blandt andet køre op til banken
på Vibehus Runddel med rigtig
mange penge – de var to piccoloer. En dag da de kørte hjem
opdagede de, at der var én der
holdte, og ligeså snart de satte
sig op på cyklerne, så fulgte han
efter dem. Da de kom tilbage til
Beauvais fik de fat i overpiccoloen, og sagde, ‘der er altså en
mand, der kører efter os’, men
han sagde ‘det skal I ikke tage
jeg noget af – for det skal han’.
Han passede på dem. Pengene

w w w. g e n t o f t e k i n o . d k

Film kan ses i din lokale biograf

blev afleveret i store tasker og
de fik tomme tasker med hjem
til næste dag. Bendt ved ikke
hvor mange penge der var i taskerne, men der var mange
salgschauffører, der hver dag
kom – ikke kun med penge, men
også mange checks.
Beauvais lavede også mad til
tyske flygtninge. Det var hvidkålssuppe, men der var ikke meget kød i – hver gang de så et
stykke kød, så råbte de ‘hurra’.
De kom med store tankbiler og
kørte ud til flygtningelejrene.

Bendt og hans familie ved gavlen af det, der nu er Charlotteklubben. Menighedshuset kan ses bagerst til højre

Frisør Totten
Køb/bestil billetter
på nettet

Nogle gange fik Bendt også lov
til at ringe med klokken

Vangede Bygade 41
Anette Grevad
Ferie
i ugerne 28, 29 og 30

God Sommer

Kaptajn Underhyler H Jacques – En Mand Af Havet
Kvinde Ukendt H Den Bedste Mand H Kidnapning
Møllehave – Hellere Forrykt End Forgæves
Når Noget Slutter H Grusomme Mig 3 H Tulipanfeber
Krigen På Abernes Planet H Dunkirk

Fredag d. 7. juli
holder jeg 25 års jubilæum
Reception kl. 14-18

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

30 23 83 13

Forfatterfredag
hver fredag kl. 14-16
på Vangede Bibliotek.
Jesper Dalhoff læser højt af
udvalgte forfattere. Der er rig
mulighed for at tale med om
teksten.
– Alle er velkomne
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Menighedshuset, der lå bag Charlotteklubben
Der var flygtningelejre flere steder også i Gentofte Badmintonhal, som Indenrigsministeriet i
november 1945 beslaglagde til
at huse tyske flygtninge.
Bendt fortæller, at han ikke
husker at man i Vangede mærkede meget til tyskerne udover
SS-erne, der kørte gennem byen. Og oppe på Lyngbyvejen
kørte de i militærkøretøjer.
Friheden i Vangede
Den 4. maj 1945 var Bendt med
nogle kammerater på marken,
der hvor Fakta er i dag. Manden
og konen, der boede på hjørnet
af Vesterbyvej og Stolpegårdsvej, kom og sagde at de troede at
de skulle se at komme hjem, for
de havde lige sagt i radioen, at
krigen var slut. “Da jeg kom
hjem, hørte jeg det i radioen og
senere på aftenen kom der nogle
frihedskæmpere og bankede på.
De ville have de våben, der lå
over i kirkekælderen. Jeg hentede min far og selvom min far
sagde, at der ikke var nogen våben, så insisterede de, og vi gik
sammen over. Der var jo ikke
noget, for de havde taget fejl af
Dyssegårdskirken.”
Bendt husker, at de her i Vangede råbte og skreg i gaden, og

at der over i Gentofte Vænge
boede en sortbørshandler, som
de spyttede på. Så var der også
nogle løse damer – de havde det
heller ikke for godt. Frikorps
Danmark holdt møde nede i
kælderen under Vangede Kro
(på Mosegårdsvej). Nogle Vangedebøller ødelagde hegnet på
hjørnet af Ved Bommen og Vangede Bygade, som de så brugte
til at gennembanke dem, når de
kom fra mødet. Jeg synes jo det
var spændende at følge med i,
men min far sagde, at jeg skulle
blive hjemme. Dagen efter stak
vi af og tog sporvognen ind til
København for at opleve festen
over friheden.
Ungdomsliv
Bendt fortæller at han jo altid
havde en del pligter omkring
kirken, hvor der bl.a. skulle fejes
og toiletter skulle rengøres. Når
det var klaret, havde hans far ikke noget i mod at han tog ud med
kammeraterne og hyggede sig;
dog skulle han ikke komme beruset hjem, for man skulle ikke
opleve kirketjenerens søn beruset gennem Vangede, så enten
ædru ellers måtte han komme
hjem i en taxa. Tit tog de til
Charlottenlund, hvor der var go-

de fester i Palmehaven på Jægersborg Allé.
De brugte også at komme på
Gentofte Hotel, især for at spille
billard og herfra har Bendt fortalt om en gang, hvor præsten
ved Vangede Kirke havde fået
øje på Bendt og det synes han
var så hyggeligt at han bød alle
drengene på en omgang øl.
Præsten havde vist allerede selv
fået rigeligt. En gang var der én,
der kom og hentede præsten
med ordene: “Skal du ikke forrette en vielse lige nu”, præsten
kikkede på klokken, og jo han
skulle faktisk have været i Vangede Kirke. Så fik han travl med
at komme mod Vangede. Men
folk i Vangede vidste som regel,
hvor de kunne finde deres
præst.
Bendts arbejde
Udover svajerpladsen i rulleforretningen har Bendt også lavet
udstansninger hos en virksomhed på Kirkelysvej og været
medhjælper hos en pottemager i
Gentofte Præstegård, hvor han
lavede keramik, bl.a. tepotter og
kakler til borde. Han har også lavet militærstøvler i Jægersborg,
som ekstraarbejde – det hed ikke
sort arbejde, men det var det jo.
Bendt har også arbejdet hos
Guldsmeden, der lå der hvor
Thomsen cykler ligger nu (Vangede Bygade 39). De sad nede i
kælderen og smeltede guld og
sølv. Heldigvis røg de, så når
man ikke kunne tænde tændstikken, så var det fordi, der ikke var ilt nok. Så måtte de kravle op og lægge sig på Vangedevej, for at få lidt ilt.
Ude på lossepladsen samlede
klunserne koks og nogle gange
var de heldige at finde en sølvteske og den solgte de så hos

Den sidste afsked skal være tryg og værdig

Vangede Begravelser
· Professionel rådgivning og service
· Certificeret bedemænd
· Faste priser uden overraskelser

www.cphbegravelse.dk · Tlf. 70 22 24 46
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk
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guldsmed Poulsen. De smeltede
sølvet og guldet og valsede det
op til lange tråde. Det havde
Bendt i en rulle om armen mens
han med sporvognen tog ind til
byen med til andre guldsmede,
som brugte det til diverse smykker.
Til sidst kom Bendt til Nordisk
Tegnemaskine Industri på Bomporten. De flyttede senere til
Ballerup, men her blev han til
han gik på pension i 1989.
Kærligheden
Bendt fortæller: “En dag var et
par tøser ude at ro på Gentofte
Sø og så sad de fast og så stod
jeg og grinte. Jeg og en anden
mand hjalp dem ind. Den ene af
pigerne hed Ingrid og var barneplejerske, der sagde det pling” –
og de blev sammen lige til Ingrid døde den 24. marts 2014.
Ingrid var barneplejerske på et
børnehjem ved Gentofte Sø, så
Bendt skulle ikke så langt ud i
verden for at finde sin livsledsager.
Bendt og Ingrid boede først på
1. salen hos hans forældre og så
Glarmesterfirmaet

Boligforbedringer

Bedemanden i Gentofte

En barneplejerske i havsnød
blev Bendts livsledsagerske.

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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Meget er forandret i de over 80 år, hvor Bendt har boet i Vangede. Der er f.eks. nu butikscenter, hvor der før var losseplads

flyttede de over i en lejlighed
oven på menighedshuset, da
gartneren, der boede der blev
skilt. Her boede de også i de år
de fik deres tre døtre, som kom
til at gå på Mosegårdsskolen. I
1971 skulle det hele rives ned
for at give plads til det nye
bibliotek, så de flyttede en kort
tid til Fuglegårdsvej, men allerede efter to måneder var der tilbud om en lejlighed på Nybrovej.
Ingrid var ferm med symaskinen og havde derfor et dejligt
arbejde med bl.a. at lægge bukser op for Frøkjær, der havde sin
første butik i Vangede.
Bendt fortæller, at første gang
de så fjernsyn var hos Frøkjærs

forældre, der havde fjernsyn.
“Vi blev hentet – lillemor og
mig – og kørt ud til en stor villa”. De så også fjernsyn hos Ejner og Annelise, der overtog
jobbet efter forældrene. De lejede et fjernsyn, hvor man skulle
putte mønter i. Så sad man der i
midt i en cowboyfilm og så
slukkede fjernsynet, så måtte
man finde mønter frem.
Der er meget der er
forandret i Vangede
Bendt synes, at der er meget der
er ændret i Vangede i gennem
årene. Han husker bl.a. de mange butikker oppe omkring Lyngbyvejen, nede mod Brogårdsvej
lå en meget stor købmand, der

hed Fritzbørger. Bendt husker
også der var en bager, en herrefrisør en damefrisør, og der lå
også en fabrik, hvor de lavede
sutsko.
Vi har i rigtig mange år jævnlig modtaget billeder og mange
små beretninger af Bendt, som
på hans daglige ture i Vangede
altid har stoppet op og været
klar til en sludre. Mens Ingrid
levede var han tit blevet sendt i
byen for at handle ind til frokost, men da han altid lige stødte på én der ville fortælle noget
kunne sådan en lille tur godt tage en times tid. Pludselig midt i
en god snak sagde Bendt ‘Uh,
jeg skulle bare hente et par småting og lillemor sidder og venter.’
Bendt kan stadig ses på næsten
daglige ture rundt i Vangede, nu
dog med sin rollator, hvor er det
dog en fantastisk god opfindelse og han er altid parat til en god
Vangedesnak.
Vi har flere gange bekymret
spurgt om han ikke skulle have
en mobil så han kunne ringe efter hjælp hvis det blev nødvendigt, men det mener Bendt ikke
for som han siger hvis jeg skulle

Bendt og en af hans piger

falde om her i Vangede, så er
der altid en Vangede Ven, der er
klar til at hjælpe.
Her på avisen er vi meget taknemmelige for alle de billeder
og fortællinger Bendt har delt
med os og dermed givet os mulighed for at bringe det ud til læserne. Vi har jævnligt haft nogle
af Bendts beretninger i avisen,
men nu har vi prøvet at sammensætte dem til denne lille
fortælling om Bendts liv i Vangede. Denne fortælling er slet
ikke udtømmende, så der skal
nok komme mere om alt det,
som Bendt har oplevet i Vangede.

Pinseild og Pinsegrill.

Sejltur på Lyngby Sø.

2. pinsedag, søndag d. 5. juni, er der
gudstjeneste i Vangede Kirke kl. 10.30.
Pinsens fortælling er ildsprudlende og
opløftende, og efter gudstjenesten har
Vangede Kirkes Menighedsråd sat blus
på grillen og er klar med frokost til de
store og små, der har lyst til at fejre
højtiden med os.
Kom og vær med, ingen tilmelding.

Tirsdag d. 20. juni 2017 kl. 14.30-16.00
Vi tager med bus fra kirken til bådfarten ved Lyngby
Sø. Under sejlturen drikker vi kaffe, spiser hjemmebagt kage og synger sommersange i hyggelig
selskab med hinanden.
Billetter kan købes på kirkekontoret fra den 1. juni.
Pris 70 kr.

Sogneudflugt til

Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum.
Onsdag d. 30. august kl. 9.30-17.30.
Vi mødes i kirken til en kop kaffe og en
croissant. Bussen kører fra kirken kl. 10.00.
Undervejs er der kirkebesøg, frokost på
hyggelig restaurant, besøg på Sporvejsmuseet, og eftermiddagskaffe med kage.
Pris for turen inkl. både frokost, kaffe og
entréer er 300 kr.
Billetter kan købes på kirkens kontor fra
torsdag d. 10. august.

Sommer i Vangede Kirke.
Der er masser af liv i Vangede Kirke sommeren
igennem. Gode gudstjenester, eftermiddagsmøder
ude af huset og Sommerkirke for børn. Læs mere på
kirkens nye flotte hjemmeside www.vangedekirke.dk
eller find kirken på facebook. Så er det
nemt at følge med i det hele.

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle
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Michael tilbage i Vangede

Bo Jansen, som er født og opvokset i Vangede næsten midt i
bygaden, kommer og fortæller
om både sine barneår i Vangede
og om hans uddannelse til luftkaptajn og han oplevelser i Flyvevåbnet i 70’erne
Bo vil fortælle om optagelse,
uddannelse og flyvning i en
kampeskadrille i Flyvevåbnet

Michael har fortalt hele sin musikhistorie i bogen “40 år i A-Dur”. Bogen kan
varmt anbefales. Et begyndende talent
kan nogen gange føre til alt andet end
musik, men hvis man har dyb kærlighed
for musikken så føres man også gerne
tilbage, og nogen gange af mange
snørklede veje, spændende læsning.
Michael boede på Bakkevænget i
Vangede, og han fortæller i bogen også
om, hvad Vangede var for en landsby
dengang i 60’erne, han fortæller om
naboen læge Villum Jensen, om Munkegårdsskolen, Viggo Place og ungdomsklubben og om ungdommens spirende kærlighed.
Michael begyndte at klimte på sin mors gamle guitar, og sammen
med nogle andre unge startede de deres første band Fanmakers. De
øvede i deres trommeslager Jan Pedersens kælder i en Villa på Vangede Bygade. Huset er her ikke mere, det blev revet ned, for at give
plads til den bygning, som Super Brugsen ligger i idag.
Deres første optrædende blev i Danseskolen og ungdomsklubben
og det førte til optræden på bakken. Resten skal læses i sin helhed i
bogen. Så lån bogen på biblioteket eller læs uddrag af Michaels
Vangede-beretning i Vangede Avis nr. 84 fra 2015, den kan ses på
Vangedes hjemmeside.
Vi glæder os til at opleve Hardinger Band i Vangede. De vil levere
en række hit efter hit som f.eks. Hvalborg, Fed Rock, Kære Lone,
Stærk Tobak, Står På En Alpetop, Costa Kalundborg. Der er lagt op
til strålende humør og høj fællessang når Hardinger Band indtager
Vangede den 10. juni.

under den kolde krig i 70’erne.
Vi skal også høre fortællingen
om et dramatisk flystyrt, oplevet af fortælleren selv.
Bo Johansen er nummer fire i
en børneflok på fem. Som barn
gik han i børnehave, krigsbørnehaven. Derefter gik han på
Mosegårdsskolen fra 1953 til
1962, hvor han forlod skolen
med mellemskoleeksamen.
Efter at have forsøgt sig med
forskellige uddannelser, søgte
han i Flyvevåbnet som pilot,
bestod, og fik efter pilotuddannelse lov at flyve den tids
mest avancerede fly, F104G
Starfighter, – Danmarks første
fly, der kunne flyve to gange
lydens hastighed

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

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”
Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

Frisør Koca

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

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 108
fre-søndag kr. 128
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Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

Tlf. 39 65 34 76
Man.-fre. 9.00-17.00
Lør. lukket
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Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver tirsdag kl. 16-18 Strikkeklub
se annonce side 15
Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
se annonce side 7
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
se annonce side 2

Maj
Mandag d. 29. Sjovere sundhed
i Caféen, 19-21 se omtale på side 2
Onsdag d. 31. kl. 19 Trafikgruppemøde
i DUI-hytten. Alle interesserede er velkomne

Fredag d. 23. Sankt Hans i Nymosen
kl. 19 Den levende jukeboks Kim Preuthun
kl. 20 Borgmester Hans Toft
kl. 21 Bålet tændes
kl. 21 Båltale (se yderligere på hjemmesiden)
Fredag d. 30. Fællesspisning *
Kim og Peter tænder op i grillen

Juli
Fredag d. 7. Anette fra Totten 25 års jubilæum
Reception kl. 14-18

August
Fre-lør 25.-26. Høstloppemarked
Lørdag d. 26. Gå-tur special
til Kolonihaveforeningen Knæbjerget

Juni

September

Fredag d. 9. Jazz i Bibliotekshaven
Basement Jazzband. Se mere på side 3
Lørdag d. 10. Fest på plænen
Hardinger Band, Holtsø/Wittrock og Dansvingerne.
Se mere på side 3
Onsdag d. 14. kl. 19-21 Flyverhistorie
Bo Johansen fortæller. Se omtale side 10

Lørdag d. 9. Vangede Festival
Fredag d. 29. Gentoftenatten

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk

Oktober
Torsdag 19. Årets gang i kongehuset
ved tidligere jæger Torben Nielsen
Lørdag d. 28. Gå-tur special
Allehelgenstur til Mariebjerg
* Husk tilmelding vvspisning@gmail.com

Vangede Venners sponsorer

Fleksibelt
rygestopprogram

Har du lyst til at kvitte smøgerne,
men mangler lidt hjælp
Kom & Kvit afholdes alle
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 rmb@gentofte.dk
eller tlf. 40 12 92 72

Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Vi glæder os til
at møde dig
Nummer 91 · maj 2017
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Lyngbyvej 317
Her var der som så mange andre
steder i området en stor handelsgartner, men i 1936 blev der ansøgt om opførsel af en sodavandsfabrik på grunden, det fik
man ok på fra Gentofte Kommune, men efter et år var man endnu ikke gået i gang, så kommunen inddrog byggetilladelsen.
Man søgte om udsættelse, da
man på grund af uroen i Europa
ikke kunne få garanti for en fast
levering af råmaterialer fra Spanien til sodavanden Valash.

En kontordame står ved siden
af en Valash i overstørrelse,
vartegn for sodavandsfabrikken
Royal Apollinaris
Ca. 1960. Foto Lokalhistorisk
Arkiv, Gentofte

Det kom således til at vente på
sig med en sodavandsfabrik i
Vangede, men med nogle forhandlinger i 1944 og de følgende år lykkes det at have en byggetilladelse pr. 1. august 1950.
Det har været svært at finde
oplysninger om Valash, men vi
har på en hjemmeside om modellastbiler og tog fundet en beskrivelse, som fortæller at det
ser ud til, at produktet dukkede
op i 1930’erne fra Mineralvandsfabrikken A. Bach & Søn
i Nørresundby. Oprindeligt var
der tale om en drik med appelsinsmag, men senere kom andre
varianter til, som citronvanden
Lemash og grapefrugtdrikken
Grepash.
Valash og Lemash. Varemærkerne har et markant grafisk udtryk, ikke mindst de flotte tynde
S’er er med til at give produktnavnene karakter og indbyrdes
sammenhæng.
Uden at vide det lyder det jo
meget som om navnene på de to
sidste produkter er konstrueret
ud fra Lemon og Grapefruit. Valash er så måske dannet ud fra
navnet Valencia, der jo er en by
og et område i Spanien stærkt
præget af avlen af citrusfrugter.
Det er vistnok også en appelsinsort og Valencia-navnet kunne
også findes i andre sodavandsog appelsinprodukter. Og rigtige appelsiner indgik tilsyneladende i produktionen af Valash,
det var måske derfor, at de der
har smagt sodavanden, husker
dem som velsmagende.
Sodavandskasserne fra Valash
skilte sig ud fra mængden ved at
være lilla med gul skrift.

Foto fra ca. 1960 af Royal Apollinaris, som bl.a. fremstillede
Valash sodavand. De flyttede senere til Skovlunde.
Foto Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte

Valash var tilsyneladende
blandt generationer af børn en
stor succes indtil det i 1969 blev
solgt til Faxe og Pepsi Cola.
Derefter forsvandt brandet fra
markedet.
Radio Mercurs allerførste radioreklame var for sodavandsmærket Valash. Fabrikanten ville ikke betale, før han kunne se
at radioreklamerne havde indflydelse på salget af hans sodavand. Som betaling for at få
dem afviklet i programmerne,
betalte han med varer, og der
blev kørt kassevis af Valash-sodavand ud til studierne på Maltegårdsvej.
Vores følger på Facebook fortæller
Jan: Som buddreng kom jeg
der med øl til arbejderne
Freddie: Der var rundvisning
flere gange om ugen med efterfølgende gratis smagsprøver, så
vi kom til at kende huset ud og
ind og Jan husker at hans søster
kørte med ham i klapvogn op på
Valash, og så fik vi gratis sodavand.

Georg Moldow
Omkring 1963 overtager firmaet Georg Moldow ejendommen
og så starter en ny epoke på
adressen, da Georg Moldow både beskæftiger sig med diverse
produkter til jul som f.eks. julekalendere, som var meget avanceret som tredimensionelle og
så en stor produktion af sygeplejeartikler til apoteker mv.
Vores følger på Facebook fortæller:
Laila: Jeg var i lære hos Georg
Moldow i 1963. Firmaet Georg
Moldow var ejet af to bødre, efter deres far Georg. Brødrene
hed Erik og Bent. Bent var direktør for den afdeling jeg var
ansat i – nemlig Sygepleje- og
apotekervarer. Der var flere indbrud, da unge åbenbart troede vi
solgte medicin, men det gjorde
vi ikke – men etiketter til pilleglas, sutteflasker, forbindinger,
plastre osv. Erik var direktør for
Julevarer, Påskevarer og Solbriller, alt efter årstiden. Jeg
mener at julekalenderne blev
samlet af indsatte i landets

Vangede/ Dyssegård

Områdets mest
sælgende
ejendomsmægler*
Vælg en mægler
med indgående
lokalkendskab.
*) Jf. Boligsiden.dk,
find mægler
d. 31.12.2016
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fængsler. “Juleafdelingen” lå i
kælderen, Administrationen på
1. sal og Sygepleje- og apotekervarer i midten.
Susanne: Ja Laila det er rigtigt, både min søster Annette og
jeg er udlært i bogholderi hos
Georg Moldow, et dejligt sted
og flinke chefer, de solgte apotekervarer, solbriller og juleting, en sjov blanding jeg stod i
lære fra 1967-1970.
Susanne spørger på Facebook
om Laila var hende der kærestede med en nede på lagergangen...??
Laila: Ja, Freddy, som jeg senere blev gift med og har to piger med.
Henrik kørte for vognmand
Otto Thomsen på Hellerup Station fra 1978 til 1992, og havde
dagligt afhentning af gods hos
Moldow, samt Reofon og salatfabrikken på Kongelysvej. Mener at Steen Holtermann rykkede ind med sit tøjfirma efter
Moldow (Steen casual wear).
På weblager.dk og i gamle vejvisere har vi fundet en del oplysningern om stedet, men vi
kan ikke helt se, hvornår Moldow forlod bygningen, men i
1979 har Cowiconsolt ansøgt

om at bruge bygningerne til
fremstilling af blodplasma – det
blev ikke til noget. I november
1983 har Ilva søgt om at indrette
møbel- og tæppeforretning og i
vejviseren kan vi i 1984 se at det
er Bova møbler, der er på adressen.
Der er også i november 1983
forespurgt på indretning af
dansestudie og træningscenter.
Dette er fulgt op i januar 1984
hvor JH Prioritering ApS ansøgte om bygningsforandringer i forbindelse med indretning af et sport- og motions- og
afslapningscenter. Samme firma spørger i september 1984
på indretning af supermarked,
dette bliver afslået af Gentofte
Kommune. Så søges der i 1986
om indretning af banklokale og
restaurant samt diskotek. I januar 1988 ansøger Kenneth
Herrmann om indretning af
diskotek, dette bliver heller ikke til noget.
Det kunne tænkes at bygningen har stået uvirksom i en årrække, men i dag er der fuld
gang i hele bygningen som udover Fitness World også indeholder behandlere, speciallæge
og ejendomshandler.

Find os på
facebook

Ebsen Gran Cry, 7
gear, alu stel. inkl,
lys, lås, dansk design
kun

4799,-

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

Skal dit liv være
sjovere?

Inspirationsaften
29. maj kl. 19.00-20.30
i Café Caféen
I Forebyggelsesafdelingen har vi
mange tilbud til borgere i kommunen;
Rikke & Mette dem vil vi gerne fortælle om og dele
ud af vores erfaringer om, hvordan du
Prøv en
f.eks. kan

Lyngbyvej 317 rummer i dag bl.a. et firnesscenter

Ryg- og nakkespecialisterne

Tanita-vægt

Gentofte
Kiropraktik

Søborg
Kiropraktik

V E J E N

V E J E N

T I L

S U N D H E D

&

V E L V Æ R E

Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
gentofte@kiropraktik.net

T I L

S U N D H E D

&

V E L V Æ R E

Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
soborg@kiropraktik.net

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
www.kiropraktik.net

Få lavet en
CO2 test
Smags-prøver
Deltag i quiz

spise sundere · dyrke mere motion
indtage mindre alkohol
tabe dig i vægt · kvitte smøgerne
Har du spørgsmål, så kontakt os
pr. mail rmb@gentofte.dk
eller tlf. 40 12 92 72

Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Vi glæder os til
at møde dig
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Sommerglæder af film i Gentofte Kinos program
for perioden juni - aug 2017
Sommer er ingenlunde blot solskoldninger og hudskader eller
duft af rådden tang, nej, der er
også skønne oplevelser til alle
aldre i biografens skærmende
mørke, se blot:
Kaptajn Underhyler, d. 1. juni
DreamWorks Animation præsenter en helt særlig film om en
helt og hans underhylere. To
drenge med en meget levende
fantasi skaber en tegneseriefigur, der pludselig bliver virkelig, da de hypnotiserer deres
dødbider af en skoleinspektør
og overbeviser ham om, at han
er…tra-la-la… Kaptajn Underhyler! Masser af dejlige danske
stemmer.

Jacques – En Mand af Havet,
danmarkspremiere d. 1. juni
Om en enspænder med en drøm,
om den verden, han åbnede for
mennesker over hele kloden, og
om den dramatiske familiehistorie, der fulgte i kølvandet.
Kvinde Ukendt, d. 8. juni
Jenny er en ung og ambitiøs læge, afviser en aften en patient.
Næste dag får hun besøg af politiet. En kvinde er fundet død i
nærheden. Havde Jenny åbnet
for hende, ville hun antageligt
være i live. Og så tager en medrivende krimihistorie sin begyndelse.
Møllehave – Hellere Forrykt
End Forgæves, d. 15. juni
En overmåde livsklog og livsbekræftende film, hvor hovedpersonen italesætter små og store
spørgsmål i livet. Det udføres
med vid, bid og masser af smittende godt humør.
Den Bedste Mand, d. 15. juni
Den legendariske danske bokser
Jørgen ”Gamle” Hansen og hans
kone Hanne.

Running Sushi
Alle dage kl. 17.00-21.30

Spis alt hvad du kan
man-tors

fre-søn

168,- 188,-

Når Noget Slutter, d. 29. juni
Tony er fraskilt og pensioneret.
Han lever et stille og lidt ensomt
liv. En begivenhed fører til et
gensyn med den stadigt dragende ungdomskæreste, og snart
begynder fortidsminderne at
vælte frem; den første kærlighed, det knuste hjerte, svigtet,
fortrydelserne, skylden… Kan
Tony se sandheden i øjnene og
tage ansvar for de ødelæggende
konsekvenser, hans handlinger
havde for så lang tid siden?
Grusomme Mig 3, d. 29. juni
I denne nye og superhemmelige
film møder vi den ækle superskurk og tidligere barnestjerne Balthazar Bratt, som er fuldstændig besat af den figure, han
spilled i 80’erne, og han skal
snart vise sig at være Grus sværeste modstandere til dato. Desværre er handlingen i denne
film så uhyggelig at vi – for ikke
at forskrække menneskeligheden – slet ikke kan afsløre mere
inden filmens premiere bortset
fra at der snakkes dansk.

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

børn under 12 år halv pris
www.byggaranti.dk

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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Kidnapning, d. 13. juli
En hæsblæsende nyfortolkning
af Bjarne Reuters første bog i
den populære Bertram serie
– eller sagt på dansk: Olsen
Banden og Blinkende Lygter for
hele familien.
Tulipanfeber, d. 13. juli
Amsterdam i 1600-tallet. Cornelis Sandvoort hyrer en ung
maler til at male et portræt af sin
unge, smukke hustru, Sophia og
ham selv. Sophia og maleren
indleder en passioneret og hemmelig affære.
Derudover
Krigen På Abernes Planet, d.
13. juli og Dunkirk, d. 20. juli
Glædelige fornøjelser! Vi ses i
mørket!
Hyggelige hilsener,
Erik Hamre

www.kjeldhansen.dk

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
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Klip fra

-gruppen Vangede i gamle dage

Claus delte et link med gruppen
som viste Vangede Station på
hjemmesiden
www.danskefilm.dk og her fortæller de at
Vangede Station var oprindelig en holdeplads, der i 1938
blev opgraderet til station med
en rødstensbygning tegnet af arkitekt Heinrich Wenck. Stationsbygningen var derfor i byggestilen anderledes end andre
tidligere opførte stationsbygninger. Stationen lå nord for
Vangedevej og havde adgang
fra Ericavej. Var Vangede den
sidst opførte station, blev den til
gengæld også den første, der
måtte lade livet. Efter at man i
1968 tog en ny station i brug
blev den gamle Vangede stationsbygning straks efter revet
ned.
De fortæller også at i filmen
“Sønnen fra Amerika” (fra
1957) brugte man Vangede Station i scenen, hvor Louis Miehe-Renard henter Lisbeth Movin på stationen.
Det fik det August til tasterne
og han skriver: hva’ pokker, min
salig farfar Louis har indspillet
en filmscene der, det anede jeg

ikke! :D Faktisk har August slået sine folder meget i netop dette område, men åbenbart uden
at kende til sin farfars filmindspilning samme sted.
May-Britt: Ja det er rigtigt, var
ovre at se da de optog filmen .
Jacqueline husker stationen og
at der senere blev opført nogle
hytter til spejderne
August Chr. Jo, jeg gik til spejder der en kort overgang i 80’erne. Fornylig har Gentofte Billardforening (eller laug?) overtaget de gamle spejderhytter.
Jacqueline: Godt at høre at huset eksistere endnu og bliver
brugt til noget. Jeg gik ikke til
spejder, men som 5-6 årige i
60erne var det bare spændende

Arkivfoto: J. Guldbæk Christensen

at lege i det område da vi boede
på Ericavej
May-Britt Jo det var, nedgang
til stationen på begge sider af
Petersens hus der ligger som det
første på Ericavej
Jacqueline: Det første hus var
det hus med et billede af to
pingviner
May-Britt: Pingviner?
August Chr. .. jep, en art planche/stentavle ved dørpartiet
med to pingviner :) -huset står
vist tomt nu.
May-Britt: Det må jeg se næste gang jeg køre forbi, det var
der ikke da jeg borde skråt over
for.
Jacqueline Hargett Ja det var
nemlig lavet af en slags stenmosaik.
Lis: Jeg tog cyklen fra Snogegårdsvej til den station. Mener
toget blev kaldt “grisen” stod af
på Nørrebro for at hoppe på linje 5 (linie 5 kørte fra Husum til
Sundbyvester Plads på Amager)
Vangede Station blev også
brugt i filmen “Landsbylægen”
fra 1961.

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

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

Strikkehygge
hver tirsdag kl. 16

Medbrig strikketøj eller andet
håndarbejde til en hyggelig eftermiddag i Café Caféen.
Har du lyst til at prøve kræfter
med at strikke dine egne karklude,
så har vi garn og strikkepinde.
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Butikkernes åbningstider – maj 2017
Clinique 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

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 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. 70 22 24 46
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

