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Husker du
Konfutse sagde: “Fortæl mig,
og jeg glemmer. Vis mig, og
jeg husker. Inddrag mig, og jeg
forstår.”. En anden måde at huske på er ved at få tingene skrevet ned.
Når gamle familiemedlemmer dør eller flytter i mindre
boliger - evt. på plejehjem skal der ryddes op og ud i deres
bo. Her støder man ofte på
gamle familiealbum, og når
man bladrer i dem støder man
ofte på billeder af personer,
man ikke kender. Hvis man ikke kan få opklaret personers
oprindelse eller historien bag
billedet, vil billedet sikkert blive smidt ud, da det ikke mere
har nogen værdi.
Nu går vi jo snart mod mørkere tider, hvor det kunne være
en oplagt tid til at sætte sig
sammen med de ældre familiemedlemmer og bladre igennem de gamle fotoalbum eller
løse billeder og få fortalt alt det
som billederne ikke fortæller.
Udover glæden ved at høre
om de gamle billeder, så skal I
også have kuglepen og papir
parat, så I får noteret noget om
billederne; hvornår er de taget
om ikke andet så ca., hvor er de
taget, hvem er på billederne og
er det ved en bestemt begivenhed. En idé kunne være at få taget fotokopier af billederne, så
I har mulighed for at skrive
navne og historier på disse.
Hvordan mon det bliver i
fremtiden, hvor billederne ligger på internettet, vores computere og telefoner; jo de bliver
flittigt delt og også med fortællinger om billederne, men
hvordan gemmer vi disse historier til de næste generationer.
Vi har netop lavet en erindringsbog sammen med en
moster og udover en masse
ting, vi næste vidste i forvejen
er vi blevet bekendt med et
livsforløb, som fortæller, hvordan det var i 1940erne og frem
til i dag. Sikken en fantastisk
rejse og så blev der en hel bog
på 250 sider ud af det, incl. ca.
600 billeder fra et helt liv.
Vi håber at I vil være med til
at gøre en indsats for at bevare
generationernes beretninger.
I håb om en god eftersommer
Susanne og Allan

Vangede on my mind
Vangede Festival

9.
september

Fredagsjazz
1. sept
6. okt.
10. nov.
Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangedekalenderen
En præsts errindringer
Kurts historie • Vangede i hjertet
... 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 vinterens avis er den 28. oktober 2017

2
Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede
IdéHuset på Nymosehave
Idehuset “bor” på Stolpehøj
150, i toiletbygningen på den
gamle Mosegårdsskole. De starter en ny sæson til september.
Du kan ringe på tlf. 39 40 05 60
for mere information eller besørge
deres
hjemmeside
www.idehuset-vangede.dk
–
hvor du kan læse om deres mange aktiviteter.
De har også en stand til Vangede Festivalen den 9. september,
hvor du kan komme og hilse på.
Her kan du høre mere om
IdeHuset og få materiale, så du
kan se, hvad de kan byde på.

vågere er det meget berigende
at kunne gøre noget for et andet
menneske i den allersidste fase
af deres liv.
Vågetjenesten kan benyttes alle døgnets timer og er gratis.
De er altid på udkig efter nye
vågere, så hvis du har du lyst til
at høre mere, kan du kontakte
dem på telefon 31 70 70 79 eller
mail
formand@gentoftevaagetjeneste.dk

Kom og mød i deres bod på
Vangede Festival.
Se annonce andet sted i dette
blad

Gentofte Fysioterapi skifter
navn
Det gør de fordi de nu – sammen
med 64 andre kliniker i Danmark – er gået sammen i fysioterapikæden ‘FysioDanmark’.
“Vi tilbyder vores patienter
den samme tryghed som altid.
En tryghed, der nu er funderet i
et stærkt samarbejde klinikkerne imellem”, siger klinikejer
Jens Lyngsø og han glæder sig
til at byde nye og gamle patienter velkommen i klinikken.
Se mere på
www.fysiodanmark.dk
Winnie stopper

Vågetjeneste
Gentofte Vågetjeneste blev
etableret i 2014 af lokale
ildsjæle med det formål, at
ingen skal dø alene, hvis de ikke
selv ønsker det. Gentofte
Vågetjeneste tilbyder at sidde
hos døende, som gerne vil have
et andet menneske ved sin side i
den sidste tid. De våger på
plejehjem og i plejeboliger i
Gentofte Kommune.
De er en gruppe frivillige i alle
aldersgrupper, der kommer fra
forskellige baggrunde. Fælles
for alle er, at de er rolige og omsorgsfulde og deler en glæde
ved at gøre noget for andre i en
svær tid. De bidrager med tid og
nærvær, men varetager ingen
faglige plejeopgaver.
Et typisk vågeforløb varer 3-4
timer. Vågeren sidder ved siden
af den døende, holder måske i
hånd, læser højt, eller spiller lidt
musik, hvis vågeren føler, at det
bringer ro, eller er simpelthen
bare til stede i rummet. For alle

IKEA loppe
TAK!
Søndag den 25. juli holdt IKEA
loppemarked på parkeringspladsen. Der blev solgt næsten
alt mellem himmel og jord. Vores medlemmer betalte 150 kr.
for en stand, som gik ubeskåret
til Børnenes Kontor i København, sammen med vores salg i
den udendørs bistro.
Trine fra Børnenes kontor har
her fortalt lidt om hvad pengene
går til:
“Børnenes Kontor har siden
1898 støttet københavnske skolebørn med beklædningshjælp
om sommeren og julekurve til
jul. Det er afgørende for disse
uddelinger, at der bliver indsamlet midler, så Børnenes
Kontor også i fremtiden kan
hjælpe børnene og derfor er det
dejligt, at IKEA er med til at bidrage til dette – mange tak for
hjælpen.”
I alt indsamlede vi 19.262,50
kr. fra årets loppemarked.

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
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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Efter 26 år på Gentofte Apotek
heraf det sidste år på Vangede
Apoteksudsalg vil Winnie nu
trække sig og gå på efterløn.
Hun slutter til august og takker
for mange gode stunder. Winnie
synes at Vangede er et helt specielt og dejligt sted, og hun sender tak til alle kunder og ønsker
at vi skal værne om Bygaden.
Hun vil nu se frem til næste
kapitel i sit liv og nyde det.

Charlotteklubben
er Gentoftes Seniorklub – med
en bred vifte af aktiviteter som
f.eks. film, kortspil, PC-undervisning, Gotved-gymnastik, Tai
Chi, skak, håndarbejdsdage,
kaffehygge, arrangementer, ture
til ind-udland.
Det nye efterårsprogram er på
gaden nu og kan fås i klubben
på Vangede Bygade 55.
Biografsæsonen starter med
“En mand, der hedder Ove”
onsdag d. 13. september kl.
12.00 i Gentofte Kino.
Medlemskab med biograf giver adgang til 11 film, koster
300 kr. og gælder frem til jul.
Medlemskab uden biograf koster 250 kr. for et helt år (gæstebillet til biografen kan fås for 50
kr/forestilling).
Vores Tai Chi hold starter d. 4.
september kl. 13.30-14.45 og
gymnastikholdet d. 5. september kl. 14-15.30. På begge hold
tilbydes gratis prøvetime.
Klubbens andre faste daglige
aktiviteter er bridge, whist,
skak, PC-undervisning og kreativ snakke/hygge-dage.
Hent
efterårsprogramprogrammet eller blot kig ind til en
snak i klubben på Vangede
Bygade 55. Åbent alle hverdag
kl. 10-14. Onsdag lukket.

læs mere fra Vangede på side 4

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820
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trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

Lav din egen æblemost
Grøn Guide kommer med mostpressen til Vangede Festival
d. 9. sept. Du medbringer
æbler og rengjorte
flasker
5 kg æbler = 1 l. most
Brug gerne
nedfaldsfrugt,
men fri for råd

9. september
kl. 11-16

Oplev: Politisk ping-pong, Brandbiler, DUI, Gentofte Vågetjeneste,
Charlotteklubben, Netværkshuset,
SOS Børnebyerne, Idehuset/ældre
hjælper ældre, Danseopvisning,
Vangede Kirke, Vangede Lokalradio,
butikker, Vangedes Venner
... og mange, mange flere

Prøv: Mal på
sten, Gratis tog
gennem gaden,
Karate, Fægtning,
lav æblemost, Tivoli
kommer, Petanque,
... og mange, mange flere

2017

Vangede Festival
med Foreningernes Dag

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

Det endelige program og deltagerliste opdateres løbende på vangede.dk

Skal din forening være med, så meld dig til på vangedesvenner.dk
Støttet af Gentofte Kommunes Kulturpulje
Sponsoreret af IKEA · Danske Bank · Vangede Bycentrum
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Tør du at være sammen med os?

Kom og vær med til at sætte
gang i aktiviteter for børn. Vi
fejrer halloween til efteråret, laver julepynt og julebag. Til påske klipper vi gækkebreve og laver påskepynt. Og ind imellem
arrangerer vi fællesspisning!
Vi har åbent hus hver mandag
fra 18.30-20.30 i DUI Hytten på
Horsevej 6.
Kom og vær med til at arrangere aktiviteter for børn – du
kan også bare nøjes med at være
medlem og deltage i de spændende aktiviteter, som vi finder
på. Vi glæder os til at se dig!

jekt med Sundhedsstyrelsen og
Tandlægeforeningen, hvor alle
klinikkens procedurer og behandlinger er gennemgået i forhold til ‘Den Danske Kvalitestmodel’, som alle tandlæger
fremover skal certificeres efter.
Resultatet var topkarakter for
klinikken – et resultat, som vi
selvfølgelig er meget stolte af.
Men der har også været
travlhed på andre fronter, idet
vores tandlæge Mille i juli
måned har født en sund og
dejlig dreng. Mille er nu på
barsel, og hendes barselsvikar
Mie starter hos os den 1.
september, hvor vi glæder os til
at arbejde sammen med hende
på klinikken.

Kontakt afdelingsformand
Leif Erritsø Nielsen,
61 68 48 76,
leif.erritsoe.nielsen@mail.dk
Se også www.dui.dk/vangede
Kvalitetsstempel til
Tandlægerne – og lille ny
Tandlægerne i Vangede har den
seneste tid deltaget i et pilotpro-

Fleksibelt
rygestopprogram

naldage og i år er det så blevet
flugt op med at nogle af de danske flag bliver erstattet af Grønlanske og Færøerske flag på disse dage.
Det med flagene kan så kun
klares med god opbakning og
praktisk hjælp af DUI, så vi vil
her benytte lejligheden til at
rette en stor tak til især Leif
Erritsøe og hans trofaste
hjælpere.

Nye flag i Bygaden
Vangedes
handelsstandsforening “Vangede Bycentrum”
har i rigtig mange år sørget for at
der blev flaget i bygaden ved
alle de officiele flagdage.
Derfor har det været helt naturligt også at flage på både
Grønland og Færøernes natio-

Running Sushi
Alle dage kl. 17.00-21.30

Spis alt hvad du kan
man-tors

fre-søn

168,- 188,Har du lyst til at kvitte smøgerne,
men mangler lidt hjælp

børn under 12 år halv pris
TAKE
AWAY

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
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Vi glæder os til
at møde dig

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

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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Kurts historie
Af Kurt Ulrik Hansen
Jeg er født den 17. juni 1947 på
Ordrupvej 112, havehuset.
Det var et gammelt sommerhus
uden varmt vand, og toilettet var
i forhusets kælder. Det var
usundt og lå lige ved siden af
Ordrup Kro. I forhuset 112 a og
112 b var der frisør, tobaksforretning, bager og ismejeri, overfor lå et hestestutteri med galopheste, som af og til løb deres vej,
også nogle gange ind i vores
gård. Så begyndte de at græsse
på vores græsplæne. Der ligger
endnu en stor bygning i gården,
det nu er lavet om til tegnestue
for en arkitekt. Der lavede de piberensere i rigtig mange farver,
dem kunne vi få meget sjovt ud
af, blandt andet kunne man sno
dem til rensdyr og nisser.
Der boede vi til oktober 1955,
hvor vi flyttede til Stolpehøj 13,
et nybygget rækkehus. Det var
noget af en drøm for os børn.
Der var fuld kælder med vaskerum, i stuen var der køkken, entré, stue med udgang til haven.
På første sal var der badeværelse
og tre værelser, min søster Kirsten Rita fik sit eget, min broder
Hans Jørgen og jeg delte et, og
vores forældre fik det store.
Jeg startede på Skovgårdsskolen i første klasse sommeren

Lejlighedens stue 1960.

1953 indtil, jeg flyttede til Mosegårdsskolen midt i anden
klasse. Vi var rigtig mange i den
årgang 1946/47, jeg kom i 2E.
Jeg fik Frk. Krøjgård som
klasselære. Jeg syntes, der var
meget stor forskel på lærerne;
Hr. Salomonsen i kristendomsundervisning med violinbue,
han kunne komme lige bagfra
og hive op i vores nakke, så man
var sikker på at hele parykken
var hevet af; Johnsen lærte mig
at regne og at regne den ud, han
kunne noget fantastisk med tal;
operasanger Sjøl var vores
sløjdlærer, ham tænker jeg tit
på, når vi er nogle steder, hvor
der synges danske sange. Han
kunne hoppe over høvlebænkene medens han sang og fortælle
os, hvad vi gjorde forkert når vi
savede og høvlede. Jeg havde
Lerdam i engelsk og Høpner i
tysk; det var ikke nogen succes,
da jeg ikke havde nogle til at
hjælpe mig dermed; mine forældre var ikke særlige dygtige
på de områder.
Høpner og Grinder var senere
med til at lave Vangede Ungdomsklub nede under skolen
sammen med en politibetjent,
der hed Olsen, Bjarnes far, som
boede på Stolpehøj.
Jeg tror, at det største problem
for mine forældre, da vi flyttede
på Stolpehøj, var huslejen samt
indskud. Vi var vant til at betale
ca. 30 kr. om måneden, nu skulle de betale 253 kr., oven i det
skulle de selv skaffe brænde til
fyret. Så det var godt vi havde
lossen, der kunne man altid
skaffe noget brænde. Alle lej-

Kurts fødselsdag i 1959. Bo, Oscar, Kurt, Jes, Hans Jørgen, Niels
og Jens Erik i haven til Stolpehøj 13
lighederne havde deres eget fyr
til brænde eller kul.
Det var et dejligt kvarter for os
børn. Vores haver var ikke gjort
færdige, så det måtte hver især
selv klare. Der blev gravet og
plantet, jeg tror at vi fik hækplanter af boligselskabet, men skulle
selv sørge for at plante dem.
Det hed sig at man mindst
skulle havde tre børn for at få et
rækkehus. Det var der også en
del, der havde, der var sågar
nogle der havde optil ti børn, det
var vores nabo til højre, og dem
til venstre havde fem piger, men
der var nogle enkelte som må
havde kendt “nogen”, for de
havde kun et eller to børn.
Det var et paradis for os børn,
vi havde Svendsens frugtplantage lige over for på Stolpegårdsvej, lidt længer fremme havde vi
lossepladsen, længere oppe havde vi kornmarken, hvor vi byggede jordhuler. Marken hørte til
Lillemosegård åndssvageanstalt
(ja, det kaldte man den). Det var
et sted man anbragte børn og
voksne, der ikke passede ind i
samfundet, jeg tror nu nok at der

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

var en del der var ”fejlanbragt.”
For enden af rækkehusene lå
Vangede fortet, der kunne vi også tumle os. Der var bakker og
skrænter, senere kom der også en
legeplads. Vi havde også en
kæmpe grusgrav ude på Stolpegårdsvej efter lossen, der var
gravet ret dybt efter grus, så der
kunne man også få tiden til at gå.
Vi havde jo ikke ret langt til
skole, så vi gik ud af døren næsten som klokken lød.
På den anden side af rækkehusene lå jo en hel del karreer med
mindre lejligheder. Der boede
rigtig mange børn, så der foregik
jo altid en hel masse forskelligt,
boligforeningen afholdt juletræsfest og fastelavn. På den anden side over for de første rækkehuse 1-19 var der også nogle
meget små lejligheder “aldersrenteboliger” til pensionister.
I 1956 kom jeg på svagbørns/feriekoloni på Ærø i seks uger. Det
var nok hårdt at være hjemmefra,
men også dejligt. Siden har jeg
været på Ulvshale og Solgården
på Bornholm på feriekoloni, jeg
kan ikke huske hvilke år.
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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I 1958 gik jeg til dans på danseinstituttet på Vangedevej hos
Knud Andresen, jeg vandt en
bronzemedalje med Lis Dindorf, hun syntes nok ikke jeg
var den bedste partner.
Da jeg vel var blevet 12-13 år
(1957) fik jeg job som bud hos
Vangede Isenkram (Johs. Thomsen) på Vangedevej 10 ved siden
af Købmand Ole, der hvor der i
dag er vareindkørslen til IKEA.
Der skulle jeg hjælpe med lidt af
hvert, når noget skulle byttes
blev jeg sendt til Gentofte Isenkram, Søborghus Isenkram eller
Lyngby Isenkram. Det var drøjt,
hvis det var et strygebræt, der
skulle byttes på grund af farven,
så var det bare af sted på cyklen
uanset vejret, men efterhånden
fik jeg lov til at hjælpe med at
ekspedere. I glas- og porcelænsafdelingen var fru Jørgensen, og
i værktøjsafdelingen var hr Jensen, dér var der også fiskegrej.
Hr. Thomsen ordnede alt lige fra
slibning af skøjter og slåmaskiner til ekspedition af alt det andet, der var i butikken, blandt andet persienner, det var på mode
dengang, dem hentede vi oppe
på Tværbommen hos Nordisk
Persienne Industri. Det er der,
hvor der er fritidsklub nu. Det
var et rigtig dejligt sted at være
frem for hos købmændene, hvor
det var hårdere at slæbe varer. Til
jul havde man altid åbent kl. 1620 den sidste søndag før jul, så
blev der serveret varm aftensmad af fru Thomsen, en meget
sød dame. Der var også nogle
lærlinge frk Pedersen og fru
Østrig, der kom og hjalp fru Jørgensen, som boede nede ved siden af banken på Vangedevej,
med at holde støvet fra døren,
jeg tror også at hun gjorde rent.
Der var et stort lagerlokale bag

Gåtur
hver lørdag kl. 11-12

– 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

Afdansningsbal hos Andresens danseskole.
forretningen, der var stegende
varmt om sommeren, men hundekoldt om vinteren.
I skoletiden prøvede jeg at
komme i praktik som radiomekanikker hos Mikro Radio i Ordrup, men det krævede mere
end jeg bestred.
Efter skoleafslutningen 1963
havde min fader lavet en aftale
om, at jeg kunne komme i elektrikerlære hos Alfred Jensen, en
gammel ven af min fader, på Jægersborg Allé, men mesteren
gik hen og døde. Så blev forretningen overtaget af et andet firma, og de havde lærlinge nok.
Så fik jeg job som altmuligmand hos slagter Johansen på
Ordrupvej lige over for Handelsbanken. Jeg skulle vaske fade og alt mulig andet af, foruden at køre varer ud på cykel.
Forretningen bestod af en afdeling med charcuteri, som fru Johansen forvaltede, og den anden
afdeling slagteriet stod mester
og en svend for. Bølgerne kunne
godt gå lidt højt en gang imellem de to afdelinger imellem, så
blev jeg ude bag ved til der var

ro igen. Nogen gange blev jeg
sendt ud med varer og besked
om at beholde varerne på ryggen til kunden havde betalt, og
det var ikke hos de fattige, men
ved nogle af de store villaer.
På flødebollefabrikken kunne
pigerne altid få et job, når de gik
ud af skolen. Mange damer fra
Stolpehøj var ansat på Carlsens
regnemaskinefabrik. Begge fabrikker lå på Grusbakken ud
mod Lyngby.
I august 1963 syntes min fader, at jeg skulle havde noget
mere permanent arbejde, og han
kendte en del af postbudene i
Charlottenlund. Da jeg kom
derned for at få en aftale, fik jeg
fik besked på at stille på Hellerup postkontor næste formiddag. Der var jeg i 35 år og det
var en herlig tid.
Nu går jeg og hygger mig på
Bornholm, hvor mig og min kone Anne Hegner er faldet rigtig
godt til i en lille by, der hedder
Tejn, hvor vi hjælper til i borgerforeningen og i idrætsklubben. Vi spiller petanque og ellers går vi og nyder det.

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

Fuglegårdsvej Fysioterapi
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
Aldrig Mere i Morgen H Borg
Kingsman – The Golden Circle H Gud Taler Ud
Sikke et Cirkus H Snemanden
Victoria og Abdul H Møllehave

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

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”
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Mød os på festivallen
9. september kl. 11-16

Inspiration
til et sjovere liv
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

Ny dansesæson
Mandag d. 4. september slår Wieth Dans igen dørene op for en
ny sæson efter sommerpausen.
Selv om danseskolen holdt afdansningsbal i Kildeskovshallen lørdag d. 29. april fortsatte
sportsdanserne træningen, da
der sidste weekend i maj blev
afholdt Sjællandsmesterskaber
i de latin-amerikanske danse.
Her opnåede parrene flotte resultater med tre sæt guldmedaljer, tre gange sølvmedaljer og
en fin 4. plads.

På de voksne parhold er der
undervisning på næsten alle niveauer i både standarddansene
som vals, tango, slowfox og
quickstep samt de latinamerikanske danse hvor cha cha cha,
rumba og jive er de mest populære.

Tanita-vægt
Få lavet en
CO2 test

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

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Foruden sportsdans, de ti danse, som man blandt andet kan se
i Vild med Dans, tilbyder Wieth
Dans også dans for de helt små
børn fra 3 år. Her er det både de
traditionelle børnedanse samt
helt nye danse til melodier fra
bl.a. MGP.

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Danseskolen har ligeledes undervisning i både disco, hip hop
og MGP-dans. På disse hold behøver man ikke en dansepartner, da det er solodanse eller
gruppedanse, der er på programmet.
Som noget nyt i år er der et
hold for dem, der elsker musical. Her skal der arbejdes med
danse, som man har set i forskellige musicals enten på teateret eller på film. Det er Sofie
Nalepa, der står for undervisningen. Sofie har mange års undervisningserfaring og er vant
til at begå sig på en scene. Hun
har bl.a. haft hovedrollen som
Velma Kelly i Elite Teaters opsætning af Chicago.
Danseskolen program skan ses
på hjemmesiden wiethdans.dk –
find os også på facebook under
“Wieth Dans v/Jette & Torben
Wieth”

I mange år tog jeg sorgerne på forskud, det har jeg nu aldrig
rigtig haft glæde af
Benny Andersen

Den sidste afsked skal være tryg og værdig

Glarmesterfirmaet

Boligforbedringer

Bedemanden i Gentofte

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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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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Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver tirsdag kl. 16-18 Strikkeklub
se annonce side 9
Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om
fredagen
starter igen 1. september
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
se annonce side 7

August
Fredag-lørdag 25.-26. Høstloppemarked

September
Fredag d. 1. kl 19. Fredagsjazz
Take the “A”-train. (A-linien køre nu igen til Vangede). Traditionel Jazz, New Orleans Jazz, Evergreens. Glad og swingende jazz numre.
Menu kl. 18: Skinke m/ flødekartofler*
Lørdag d. 9. kl. 11-16 Vangede Festival
hele Bygaden er lukket – se mere side 3
Fredag d. 22. Biblioteks Blues med mad
Lørdag d. 23. kl. 11.30-16.00 Byttemarked
i caféen og på biblioteket
Fredag d. 29. Gentoftenatten

Oktober
Fredag d. 6. kl 19. Fredagsjazz
Swingeriet. Swingmusik, evergreens og std.
jazznumre. Velegnet til dans.
Menu kl. 18: Boef Stroganof m/kartoffelmos*
Torsdag d. 19. kl. 19-22 Årets gang i
kongehuset
Torben Nielsen har under sin mangeårige
ansættelse (40 år) ved Dronning Margrethes hof
været både livrist, løber og sluttede som jæger.
Jeg begynder mit foredrag med det traditionelle
Nytårstaffel for samfundets spidser 1. januar på
Amalienborg slot. Herefter fortsætter jeg med
Se flere aktiviteter på www.vangede.dk

regentparrets ophold på
Amalienborg slot, Fredensborg slot, Gråsten
slot, Marselisborg slot
og ikke mindst sommertogterne med kongeskibet
Dannebrog
rundt i danske, færøske
og grønlandske havnebyer. Årets gang i
kongehuset slutter med
Dronningens nytårstale
på årets sidste dag.
Torben viser også billeder undervejs.
Onsdag 25. kl. 19-21 Fællessang i caféen
Fredag d. 27. kl. 18 Fællesspisning*
sjov med Bent Arper

Frisør Totten

November

til alle jer, der lagde
vejen forbi til mit 25 års
jubilæum, og sikke
mange dejlige gaver
jeg fik, det var en skøn
dag. Dejligt at sludre
med kunderne uden en
sa k s i hånden. En dag
jeg sent vil glemme

Lørdag d. 4. kl. 11 Gå-tur special

Allerhelgenstur til Mariebjerg. Lørdagen før
(21. okt.) maler vi de sten, vi skal have med på
turen.
Fredag d. 10. kl. 19 Fredagsjazz
Hans Knudsen/Krølle Erik Duo. Kraftfuld og
swingende Jazz, Boogie voogie, Blues. Jazzmusik spille med stor virtuousitet
Menu kl. 18: Mørbradgryde m/ ris*
Fredag d. 24. Juletræstænding

Vangede Bygade 41
Anette Grevad

Tusind tak

Tidsbestilling

30 23 83 13

Strikkehygge
hver tirsdag kl. 16

December
Fredag d. 1. kl. 18 Fællesspisning*
julefrokost
Søndag d. 10. Julevandring
* Husk tilmelding vvspisning@gmail.com

Vangede Venners sponsorer

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.

Ingen bør dø alene
Gentofte Vågetjeneste søger frivillige
Gentofte Vågetjeneste tilbyder at være til stede hos døende. Vi
bidrager med nærvær og skaber tryghed og ro.
Som frivillig har du en medmenneskelig lyst og evne til at være
der for den døende.
Vi våger på plejecentre og i vagter på 3-4 timer ad gangen,
fortrinsvis i aften- og nattetimerne.

Kontakt:
Gentofte Vågetjeneste tlf. 31 70 70 79
eller formand@gentoftevaagetjeneste.dk
www.gentoftevaagetjeneste.dk
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Erindringer fra Vangede Sogn
af Axel Torm, sognepræst i Vangede 1947-1966
Vi har fået lov til at læse sogne- sommetider lidt ængstelige for,
præst Axel Torms erindringer at de i Vangede kunne komme
og bringe dele af den i Vangede under dårlig indflydelse. Det
skete heldigvis ikke.
Avis.
Kirken og præsteboligen var
Axel Torm havde søgt præsteembede først i Ørslev, som en delvis ombygning af en gammel skole i Vangede landsby.
han ikke fik og så i Vangede.
Den ældste skolebygning fandDet blev altså Vangede. Når jeg tes også endnu i et gammelt
havde nogen betænkelighed, stråtækt hus ud mod gaden.
Skolens gymnastiklokale med
skyldes det dels, at jeg elskede
landlivet, den frie åbne og skøn- bad blev af arkitekt Palludan
ne natur og dels at jeg ikke var smukt ombygget til en lille kirsikker på, at jeg egnede mig til ke, som han fik stor anerkendelse for. Præsteboligen var den
være by-præst.
Vangede blev kaldt Gentofte gamle førstelærerbolig og ret
Kommunes baggård og var lidt rummelig, klasseværelserne var
frygtet for sine sprittere og bis- nu menighedslokaler. I en læser. Det var nu nok noget over- rerbolig på kvisten boede kirkedrevet, men der var mange tjener Knudsens søn Bendt.
hjem, hvor forholdene ikke var Knudsen boede selv i den stråalt for gode. Jeg havde nok hel- tækte skole, hvor det eneste
lere set mine børn vokse op i klasseværelse var omdannet til
mere landlige forhold og var kirkekontor. Alt var nødtørftigt

Persongalleriet
Vagn Larsen var spritter, og dog
kalder jeg ham min ven. Han led
under det og sad ofte i min stue
og græd over sig selv. Engang vi
bad sammen, sagde han bagefter
“Hr. pastor jeg beder for Dem
hver aften i min aftenbøn.” Jeg
er vis på, at han gjorde det, hvor
han så end overnattede i fri luft.
En nat sov han rusen ud ved
Femvejen, og i den hårde vinter
frøs han ihjel. Ved begravelsen
forargede jeg hans pæne og retskafne familie ved at sige, at jeg
ikke vidste, hvordan Gud vil

Vangede Kirke set fra gården
Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 118
fre-søndag kr. 138
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indrettet, men en lille god have,
havde vi.
Da vi ankom, var der endnu
nogle dyrkede marker på området, der grænsede til Lyngby.
Jeg, der savnede landet, kunne
endnu en tid gå en aftentur og
fryde mig over et par kornmarker og nogle græssende køer.
Jeg blev indsat af provst Sparsø i Søllerød og begyndte derefter straks min gerning. Jeg havde en god rådgiver i kordegn Allan Jørgensen. Det var et ungt
sogn, og der var i de første år et
stort antal barnedåb. Jeg har
haft op til otte på en søndag. Og
efterhånden blev der store konfirmandhold. Jeg har haft op til
tre hold pr. gang. Og da kirken
var lille (180 siddepladser),
måtte vi faktisk lukke kirken for
menigheden, uden at der endda
blev plads til alle konfirmandernes slægtninge. Jeg havde
også mange vielser, men i den
første tid knap så mange begravelser.

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

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

dømme på den yderste dag. Men
jeg kunne tænke mig, at Vagn
var en af dem, der ville blive
lukket ind i Guds rige. Han var
en synder, men han vidste det,
og Jesus elsker syndere.
På den nye, men nu atter nedlagte Mosegårdsskole, var skoleinspektør Søllested. En kort
overgang havde han svært ved
at få religionstimerne besat med
lærere. Han bad mig derfor i en
kortere periode at undervise et
par klasser. De fleste lærere bød
mig velkommen, men enkelte
gjorde vrøvl. Skønt præst, var
jeg ikke kvalificeret til undervisning på en skole. Den ene
klasses klasselærer sagde til
mig, at jeg nok ville få lidt besvær med hans elever. Men “da
det vel ikke var så godt, at en
præst giver nogle lussinger”, så
kunne jeg blot komme til ham,
så skulle han klare det for mig.
Jeg gjorde ikke brug af hans tilbud, men må indrømme, at denne klasse ikke var helt let at styre. Men det gik bedre efterhånden.
Jeg fik også et nærmere forhold i flere sager til min nabo
mod syd Hans Thyge Jacobsen,
der en kortere tid havde været i
folketinget og stadig var næstformand i kommunens skolekommission. Han var en ejendommelig og stærk personlighed og dog svækket på grund af
sin hang til spiritus, som han
selv led under. Han gik nogle
gange på afvænningskur, men
uden held. Han var elsket af sit
sogn, der aldrig klagede over
hans drikkeri, selvom det var
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sket, at han havde glemt en begravelse og måtte hentes på
Gentofte Kro.
Trods det var Jacobsen myndig, når det gjaldt. Det viste sig,
da vi i Vangede et år for første
gang fik et afslag fra kommunen ang. afholdelsen af en Allehelgensgudstjeneste i kapellet
på Mariebjerg Kirkegård, hvor
mange hvert år besøgte deres
kæres grave. Jeg ringede omgående til Jacobsen om råd. “Ah”,
sagde han, “det er den nye kirkegårdsdirektør Svend Hansen.
Ham har jeg konfirmeret engang, men jeg skal gerne gøre
det endnu en gang”. Kort efter
ringede han: “Alt i orden. I kan
holde alle de andagter I vil”.
Der var megen fattigdom i
sognet, selvom det så småt var
ved at skifte karakter. Derfor
fandtes der en menighedspleje
med et ret stort regnskab og en
stor virksomhed. De mere velhavende i villaer omkring Lyngbyvejen var flinke til at yde deres bidrag. Jeg havde et stort ansvar, fordi trængende kom til
mig, der ofte omgående måtte
tage stilling til, om der skulle
hjælpes og i så fald med hvor

meget. Jeg skulle tænke på, at
giverens penge skulle forvaltes,
så hjælpen kom de rette i hænder. Og jeg skulle afgøre i et
hvert tilfælde, om de, der kom,
virkelig trængte, eller blot var
fupmagere. Jeg er sikkert blevet
snydt mange gange, men lærte
noget af fejltagelserne.
Vi havde mange husvilde, der
dels var indlogeret på nogle af
de gamle gårde og dels i barakker ved grænsen til Lyngby.
Der var mange “sprittere” der
havde “erobret” nogle gamle
faldefærdige huse fra landsbytiden, eller boede i selvlavede
huler ved den gamle losseplads
eller på de ubebyggede marker
langs Nybrovej. Der var endnu
en regulær fattiggård, Stolpegården, som modtog gamle fattige, som ingen pengemidler
havde. Den var uhyggelig og
kold. Der var stuer med mange
senge og ingen hygge. Jeg har
holdt både korte andagter og altergang der. Senere blev den
ombygget og blev til et hyggeligt alderdomshjem ledet af søstre fra Lukasstiftelsen. Også
der kom jeg tit. I dag hedder
den Egebjerg.

Ved juletid havde vi en stor juleindsamling til julehjælp for de
trængende. Her var hele menighedsplejens styre samlet for at
fordele hjælpen. Begge præster
og menighedssygeplejersken
frk. Thunbo deltog. Her stod jeg
altså ikke alene med ansvaret.
Man skulle ansøge om hjælp og
kunne hente et ansøgningsskema hos kordegnen. Skemaerne
blev sendt til alle styrets medlemmer til bedømmelser. Desuden blev de sendt til eftersyn
på et fælleskontor, hvor alle de
forskellige
juleindsamlinger
kunne henvende sig for at sikre
sig, at ansøgerne ikke modtog
en del andet steds fra. Vi hørte
om en af vore, at han havde fået
hjælp fra Amalienborg. Det fik
betydning for vor uddeling. Vi
uddelte julekurve, der fx indeholdt flæskesteg, kaffe, godter
og julekage.
Spritterne, der kom, kunne
være ubehagelige. En, hvis
navn jeg ikke husker, kom
ustandseligt og sommetider sent
på aftenen. For, som han sagde:
En præstegård skal altid stå
åben for de fattige, både dag og
nat. Han kunne være sleskende

Pastor Torm i spidsen for et
konfirmandhold
ydmyg eller ond og truende,
men altid gjaldt det penge, som,
hvis han fik dem, hurtigt blev
omsat i brændevin. Og han var
vanskelig at blive af med, når
han først kom indenfor.
En aften, hvor jeg enten ikke
var hjemme eller havde et møde
hos os, min faster Manne, der
var flyttet til os, sig af ham. Hun
fik ham smidt ud, selvom han
satte sin fod i døren. Lidt efter
kom han alligevel tilbage og
sagde til faster Manne: “De er
dog den ledeste kælling, jeg nogensinde bar mødt”. Men hun
var rap i replikken og svarede:
“Det behøver De ikke at komme
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tilbage for at fortælle mig, for
det ved jeg godt i forvejen”.
Den kunne han ikke give igen
på og luskede af igen. En anden
blev kaldt sheiken. Han var en
høj, stærk mand, der kunne optræde brutalt. En aften kom han,
da min hustru var alene hjemme. Hun kunne kun sige, at jeg
var ude. Det ville han ikke tro
på, men masede ind og sagde, at
han nok skulle hitte farmand.
Han styrtede rundt i huset, og
hun måtte ringe til Knudsen efter hjælp. først da han kom, lykkedes det at få ham ud.
Andre var mere godmodige,
men ikke altid til at stole på.
Vagn, som jeg holdt af, har jeg
fortalt om. Men også skåningen
Andersen, kunne jeg ikke stå
for. Han boede egentligt i Gentofte Sogn, men ville hellere
komme til mig for ham Martensen-Larsen i Gentofte løfter blot
pegefingeren, ser strengt på mig
og siger: “Jamen, De drikker
Andersen. Ja gu’ drikker jeg,
svarer jeg. Men De forstår mig.
De ved, at jeg drikker, og at det
er galt, men jeg kan tale med
Dem om alle mine problemer”.
Derfor bad han mig mægle, da

hans kone ville skilles. Det gjorde jeg, og det lykkedes mig.
Hun holdt af ham, men forlangte kun, at han skulle holde op
med at drikke. Det blev vi enige
om, og jeg tror, han forsøgte på
at holde sit løfte. Ægteskabet
holdt i hvert fald, men det kostede menighedsplejen mange 10krone sedler. Når han kom, begyndte han altid med at takke så
inderligt, “fordi jeg fik mutter
til at blive hos ham”, men så
skulle jeg til gengæld for takken
spendere en seddel, så de kunne
få ordentlig middagsmad. Han
fik ofte den seddel. Derved fik
jeg lidt opsyn med ham. Han var
lun, når han fortalte. Han mindede mig engang om, at han jo
egentlig var svensker. “Nej vist
er De ej” svarede jeg. “De er fra
en gammel dansk provins og er
derfor præget af dansk lune og
gemytlighed. De har intet af den
svenske stivhed og stilighed”.
“Nej, Gud ske lov for det”. Svarede han.
Så var der den langbenede.
Han kom i træffetiden og bad
om hjælp. Han havde mistet sin
lejlighed og gemte sig nu på lossepladsen, hvor hans kone og

Udblik og indblik
– foredrag for alle.
Onsdag d. 27. september
kl. 19.30 fortæller Provst
Erik Balslev-Clausen om
de glemte danske
kirkesogne i Vestindien,
med udgangspunkt i sin
bog ‘Bristede hjertebånd’.

Onsdag d. 1. november kl. 19.30
deler bioetikeren Mickey Gjerris
sine ‘Skildpaddetanker’ med os.
Tanker om det, der er så banalt,
at det burde være let at få øje på,
men alligevel hele tiden flimrer
bort i hverdagens hamsterhjul.

Præstegården, sommeren 1964

børn sultede. Han måtte omgående have bistand. Da jeg ikke
troede på ham, lovede jeg at besøge ham om eftermiddagen,
hvad han nu ikke var så glad for.
Jeg spurgte kordegn Jørgensen
til råds, og han tilbød at besøge
ham. Der var imidlertid ingen
familie af det navn i grusgraven.

Alligevel dukkede han op igen.
Jeg sagde, at han ingen hjælp
kunne få, fordi han havde løjet
for mig. Han indrømmede, at
han havde løjet og bad mig blot
om et par bukser af vort tøjdepot. Da jeg også sagde nej til
det, sukkede han og sagde, at
der nu kun var en udvej for ham,

Gud, det er torsdag!
Månedlige gudstjenester for børn og deres
voksne i Vangede Kirke.
Korte, sjove og højtidelige med gode fortællinger og dejlige salmer og sange. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning og leg.
Det koster 20 kr. for voksne at spise med,
og det er gratis for børn. Der er ingen
tilmelding, bare duk op.
Datoer i efteråret: torsdag d. 21.9,
torsdag d. 26.10, torsdag d. 23. 11. Med
start kl. 17.15

Eftermiddagsmøder i Vangede Kirke.
Spændende foredrag, godt selskab, hjemmebag og kaffe
og en sang fra den gode, gamle højskolesangbog.
Altid en onsdag fra kl. 14-16.
Første gang d. 13. september, hvor Jette og Walther
Christensen fortæller om Mongoliet. Næste
eftermiddagsmøder er onsdag d. 18. okt.
og onsdag d. 22. nov.

Foredragene kan altid skylles ned
med en kop the eller kaffe, samt
lidt blødt brød. Pris 20. kr.
en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle
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nemlig at søge arbejde. Jeg bemærkede kun, at det var en
glimrende idé. Dengang var det
ikke helt umuligt at få arbejde.
Der gik nogen tid. En dag jeg
var på vej ud, da jeg i buskadset
mellem kirkepladsen og gaden
så et par lange ben stikke ud.
Der lå han drønfuld. Jeg kunne
ikke rejse ham alene og hentede
Knudsen. Han vågnede lidt op
og spurgte, hvor fa’en han var.
Og han føjede til: “kunne I ikke
stikke mig et par kroner, så jeg
kan tage bussen til Søborg”.
Knudsen sagde nej. “Du har vist
drukket nok i dag”. Så vågnede
han helt op og fastslog, at han
sgu nu vidste, hvor han var. Han
havde ikke glemt mig.
Endnu skal nævnes en lille
flok, der boede i et gammelt hus
ved mosen, som vist nok Sielemanns broder ejede. Jeg havde
aldrig været hos dem. Men en
dag ringede de og bad mig om at
komme omgående, da en at dem
var blevet syg og nok skule dø.
Det er min erfaring, at disse
drukkenbolte alle har en vis religiøsitet, selvom det ikke er
virkelig kristentro. Min hustru
var bange for, at de blot var ude

efter penge og kunne overfalde
mig. “Jeg går med”, sagde hun,
“men vi har ingen penge på os!”
Vi gik derned. Fyren lå i sengen
og så faktisk syg ud. De takkede
os, fordi vi kom så hurtigt. Vi
sang en salme, jeg sagde et par
ord, og vi bad en bøn. Jeg lovede
at komme igen. Men jeg fandt
det rigtigt at ringe til vor læge;
Dam hed han dengang. Han
hjalp ofte menighedsplejen og
tog intet honorar for det. Jeg ringede til ham og forklarede sagen. Jeg turde ikke bedømme,
om manden var syg, eller hvor
syg han var, derfor ville jeg være glad, om han så derhen. Det
ville være en betryggelse for os.
Og tryghed fik vi i hvert fald,
hvad helbredet angik, omend på
en anden måde end ventet. Dam
ringede og lo, da han sagde, at
der intet var i vejen. De havde
det så “dejligt” og holdt et voldsomt drikkegilde.
Der kunne komme sager at anden art, kun én skal nævnes. En
ung pige var kommet på gale
veje. Kommunen mente dog, at
hun kunne blive i sit hjem, hvis
jeg, ville påtage mig at have et
vist tilsyn med hende som en

slags formynder. Da jeg besøgte
dem, mødte jeg et par forældre,
der var bedrøvet over deres datter, men også forbeholdne overfor præsten. Jeg havde det indtryk, at han godt ville på talefod
med mig. Pludselig siger han:
“Vil præsten have en øl? De
drikker vel ikke den slags? Da
jeg sagde, at det ville være godt
med en øl, var det ham tydeligvis en lettelse. Nu gik samtalen
bedre. Vi var på lige fod. Jeg har
nogle gange erfaret, at en øl i en
sådan situation kunne åbne
hjertedøre. Men det må ske med
omtanke. Når det gjaldt at få
ørenlyd for vort budskab, var
det snarere kirkebladet, der banede os vej. Det blev bragt til alle hjem af frivillige uddelere,
som også gerne ville lære de
hjem at kende, som de besøgte,
og samtidig aflægge et vidnesbyrd. Fru Holger Hansen oplevede, da hun ringede på, at en
vred mand stod i døren. Hun
skulle beholde sit skidt. Han
ville ikke have det indenfor sin
dør. “Men er De ikke medlem af
folkekirken?", spurgte hun. Jo,
det var han da. “så er det Deres
medlemsblad”, sagde hun, og

medlemsblade kendte han fra
fagforening og sygekasse m.m.
“Jamen, så må De endelig bringe mig det”, erklærede han.
Som det fremgår af det foregående, havde jeg en god støtte i
kirketjener Knudsen. Det var
derfor med vemod, at vi måtte
tage afsked med ham. Der var
mange ansøgere til stillingen.
Flertallet ønskede Ejnar Christiansen, medens enkelte stemte
på en skovfoged fra Køge-egnen, som i høj grad tiltalte os.
Men Ejnar kom altså til Vangede, og jeg må erkende, at han
har udført et stort arbejde.
Afsked med Vangede
I 1966 blev det besluttet at Vangede skulle have en ny kirke og
da dette arbejde ville kræve al
min tid meddelte jeg Isralemissionen at jeg ville stoppe som
formand, hermed stod de i en
svær situationen, da de også var
uden generalsekretær. De tilbød
mig derfor, at hvis jeg gik på
pension, ville de gøre mig til både formand og generalsekretær
og supplere min pension. Dette
kunne jeg ikke sige nej til, så det
blev et farvel til Vangede.

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

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

Ryg- og nakkespecialisterne

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
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Vangede står mit hjerte nær
Jeg blev født i Vangede i 1943,
og boede i en lille to-værelses
lejlighed på første sal i en villa
på Herredsvej sammen med mine forældre og min lillesøster.
Det var en usund fugtig bolig, så
både min søster og min far blev
syge af tuberkulose, og de blev
begge indlagt på tuberkulosehospitalet i Lyngby, hvor de var ca.
et år. Børn måtte ikke komme på
besøg, så jeg stod uden for og
vinkede nogen gange. Heldigvis
havde jeg en dejlig mormor,
som jeg ofte var hos, så min mor
blev lidt aflastet. Til trods for
det, var det en god barndom med
masser af legekammerater på
vejen. Vi fandt på alverdens lege, og var på besøg hos dem, der
havde mest plads.
I 1950 startede jeg i 1. klasse
på Mosegårdsskolen. En splinterny skole, få minutters gang
fra hjemmet. Da jeg var omkring 12 år, flyttede vi til Dalstrøget, til et helt nyt liv i en moderne lejlighed, men jeg fortsat-

Find os på
facebook

te min skolegang på Mosegård
indtil 1959. Herefter var det ikke så meget vi skolekammerater
så til hinanden.
MEN i 2009 blev jeg ringet op
af en “gammel” skolekammerat, fordi nogle havde taget initiativ til at holde et 60 års møde
for os, der startede i 1.klasse
1950. Det første møde fandt
sted i 2010, hvor vi mødtes i
Vangede, og det gør vi stadig
hver sommer. Det var så fantastisk at møde kammeraterne fra
dengang.
På den måde har jeg fået tre
“nye” veninder, som jeg ikke
har set igennem alle årene. Nu
mødes vi hos hinanden, og kan
grine sammen næsten, som da
vi gik i skole.
Når jeg har været i Vangede,
føler jeg mig så let om hjertet, ja
nærmest lidt euforisk, på sin vis
lidt underligt, da det er så mange år siden jeg boede der! Men
jeg elsker Vangede.
Jette Vestergren

Sundhed i Gentofte
Få en bedre hverdag

Gratis kursus
Lær at tackle kurser efteråret 2017

Dag til dag
levering på
reperationer
Ebsen Street urban
Alu stel, rulle bremser,
7 shimano gear. Virkelig
kvali-cykel. Før 4999,-

nu kun

4499,-

Husk at vi har gratis lånecykel
– når din egen er til reperation

Tag denne annonce
med og få - 15% på på
alle mountainbikes i
butikken.
F.eks. Denne super fede
MTB fra Fuji med
skivebremser og
shimano gear til kun

4399,Vangede Bygade 39 · Tlf. 31 11 12 41
Åbent: Hverdag 10.00-17.30 · Lørdag 10.00-14.00
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“Lær at tackle kronisk sygdom”
Seks tirsdage kl. 15.00-17.30. Første gang d. 5/9
Informationsmøde tirsdag d. 29/8 kl. 15-16
“Lær at tackle kroniske smerter”
Seks onsdage kl. 13.00-15.30. Første gang d. 11/10
Informationsmøde d. 4/10 kl. 13-14
“Lær at tackle angst og depression”
Syv tirsdage kl. 13.00-15.30. Første gang er d. 24/10
Informationsmøde d.10/10 kl. 13-14
“Lær at tackle job & sygdom”
Seks torsdage kl. 13.00-15.30. Første gang d. 9/11
Informationsmøde d. 2/11 kl. 16-17
Alle kurser foregår på Ordruplund,
Hyldegårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund

Se mere på www.sundhedigentofte.dk
Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven
Gentofte Kommune
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
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Underholdning i mørket
Kinos program – film med danmarkspremiere i perioden september-november 2017
En ny sæson nu startet, med rigtig mange dejlige, spændende
og inspirerende film på repertoire. Se f.eks.:
Aldrig mere i morgen, d. 31/8

Den kendte og aldrende kunstner, Thorvald, mener, at han er
både udødelig og uundværlig.
Men da hans hjerte en dag holder op med at slå, er han ikke parat til at forlade denne verden.
En engel giver ham en sidste
chance for som usynlig og fri
sjæl at gå rundt blandt sine efterladte. Thorvald indser hurtigt at
de ikke reagerer helt som han
forventer.
Borg, d. 14/9
Om svenske Björn Borg og hans
største rival, den unge amerikaner John McEnroe. Det er en
fortælling om to unge mænd,
som blev legender, og den pris,
de måtte betale for deres succes.
Det slog gnister, når de mødtes
på tennisbanen, og nu slår de
gnister i filmen.
Kingsman – the Golden
Circle, d. 21/9
Kingsmans hovedkvarter bliver
jævnet med jorden og verden bliver holdt som gidsel. De opdager
et allierede spionbureau i USA,
Statesman, hvis rødder går ligeså
langt tilbage som Kingsmans. I
et nyt eventyr der tester agenter-

nes styrke og snilde, skal de to
eliteenheder samarbejde for, at
besejre en fælles, nådesløs fjende og redde verden.
Gud taler ud, d. 28/9

I 80’erne vokser Jens og hans
brødre op i et parcelhus i Risskov. Her regerer familiens overhoved, Uffe – Psykolog og selvbestaltet Gud i slåbrok og underbukser. Forandringer truer familiefreden, da Uffe sætter sig for at
skrive sine erindringer. På drengeværelserne ulmer oprøret,
mens mor kæmper bravt med at
holde sammen på familien. Men
før sønnerne, Jens, Thomas og
Mikkel kan gøre sig frie af undertrykkelsen og blive voksne,
kommer det til et afgørende opgør med “Gud”.
Sikke et cirkus, d. 5/10

I cirkus er alt, som det plejer. En
hyggelig rodebutik med plads til
magi og voksne, der gider lege.
Cirkusbarnet Ramona elsker livet i og uden for manegen og ikke mindst sin brogede cirkus fa-

milie. Men et spor i sneen og en
række mystiske hændelser forstyrrer hendes verdensorden.
Samtidig begynder hendes elskede far, Cirkusdirektør Kaj, at
opføre sig underligt. Da Ramona og vennerne kommer på sporet af sin efterfølger, bliver en
stor hemmelighed afsløret.
Snemanden, d. 12/10
Vinterens første sne er faldet og
Harry Hole, vicekommissær
ved drabsafdelingen, efterforsker en sag om en forsvunden
kvinde, som får ham til at frygte,
at en seriemorder er aktiv igen.
Med hjælp fra en begavet politiaspirant begynder han at forbinde en række gamle, uopklarede
sager med den nye i forsøget på
at komme den bestialske morder
i forkøbet inden næste snefald.
Victoria og Abdul, d. 2/11
Den sande historie om det uventede venskab, som opstår i slutningen af dronning Victorias lange regeringsperiode. Da den unge kontorassistent Abdul Karim
rejser fra Indien for at deltage i
dronningens halvtredsårsjubilæum, overraskes han over at finde
velvilje hos dronningen selv.
Møllehave, d. 9/11
’Hellere forrykt end forgæves’ er
undertitlen på 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.
Glædelige fornøjelser! Vi ses i
mørket!
Hyggelige hilsener,
Erik Hamre

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

Frisør Koca

Bemærk

Områdets mest
sælgende
ejendomsmægler*

Forkert
tlf. nr. i
sidste
Vangede
Avis

Vælg en mægler
med indgående
lokalkendskab.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Vangede/ Dyssegård

*) Jf. Boligsiden.dk,
find mægler
d. 31.12.2016

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

Tlf. 42 20 12 50
Man.-fre. 9.00-17.00
Lør. lukket
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Butikkernes åbningstider – august 2017
Clinique Golé
mandag-onsdag
torsdag
fredag
lørdag

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

Netto
mandag-søndag

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

PizzaMed
søndag-torsdag
fredag-lørdag

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
10.00-02.00
10.00-20.00

Floristen
mandag-fredag
lørdag

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

Frisør Konrad
tirsdag
onsdag
torsdag-fredag
lørdag

Tlf. 31 36 31 36
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. 30 23 83 13
9.00-17.30
9.00-13.30

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

Tlf. 29 28 57 60
14.00-16.00
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

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

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

Nummer 92 · august 2017

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
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

Alt i binderi

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 34 00
9.30-18.00
9.00-15.00

man-fre 10.00-17.30
lørdag 9.00-14.00

Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf. 39 48 17 10
8.00-20.00

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39
Tlf. 39 65 57 41

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

Tlf. 70 22 24 46
Tlf. 23 44 17 90
10.00-17.30
10.00-15.00

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 Kiropraktik & Sundhed Tlf 73 70 98 00
Mandag
08.00 - 15.00
Tirsdag
12.00 - 18.00
Onsdag
08.00 - 12.00
Torsdag
12.00 - 18.00
Fredag
08.00 - 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
10 - 02
søndag
10 - 20

Tlf.: 39 68 01 78

