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Få skrevet din historie
Der er jævnlig nogen, der siger til
os, at deres historie ikke er værd
at få skrevet, men lige så snart vi
høre bare lidt og spørger ind til
deres liv, så kommer der små beretninger, som binder andre beretninger sammen.
Alles historie er både værd og
vigtigt at få nedskrevet, fordi den
fortæller om den tid vi lever i.
Det har altid været vigtigt, tænk
bare på vikingerne, indianerne og
mange andre folkeslag, hvor vi
har beretninger om at historierne
blev fortalt og genfortalt ved bålet – alle lyttede og fik forståelse
for, at vi hver især er vigtige for
hinanden.
Når vi spørger efter billeder, er
der mange der mener at de ikke
har nogen af interesse for andre
“kun” familiebilleder, men også
her finder vi historie. Jeg (Allan)
har lige delt et foto af min farmors stue fra omkring 1955 på
facebook, og nu er der 258 der
har skrevet kommentar til billede
og fortalt om ting på billedet og
hvilke tanker det satte gang i om
deres egne minder; tænk et billede uden personer på har gjort rigtig mange mennesker glade. Et
andet billede af et familiemedlem på en trappe har nu sat mig i
forbindelse med 85 personer,
som har fortalt om deres oplevelser med min tante og dermed lagt
mere i min familiekuffert.
Så der gemmer sig mere i jer
end i lige tænker over og det er
vigtigt at få det beskrevet både
for eftertiden og for ens egen familie.
Facebook kan få tingene til at
komme langt ud hurtigt, men i
Vangede Avis er det mindre flygtigt og mange gemmer avisen i
flere år. Her ved vores 25 års jubilæum var der flere der fortalte
at de har alle vores udgivelser, og
mange har fortalt hvor meget de
nyder at læse andres historier.
Med udgivelsen af “Os fra Vangede” har vi fået samlet og udgivet en del af vores beretninger,
der spænder over en tidsperiode
på næste 100 år. Den er blevet
utroligt positivt modtaget – til
trods for at det er helt almindelige menneskers almindelige liv.
Lad os også få din Vangede-historie!
God fornøjelse med avisen
Allan og Susanne
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede
Redaktørens tur rundt i
Vangede
I begyndelsen af året fik restaurant Ny Zi Yang på Vangedevej
nyt inventar til køkken og toiletter samt nye stole, lamper og
spejle i restaurantlokalet. Efter
at have været lukket under renovering er der igen fuld gang i restauranten. De nye spejle giver
et mere åbent indtryk og køkken
fremstår som nyt, flot og meget
renholdelsesvenligt. Det siges at
man kan kende en restaurants
kvalitet på toiletforholdene og
de nye toiletter med flotte fliser
giver også behageligt indtryk.
Indehaveren af Ny Zi Yang Jon
fortæller, at efter mange år
trængte der til fornyelse og mere rengøringsvenlige faciliteter
og han glæder sig over resultatet.
Den tidligere frisør Tinna-Mia
har skiftet navn til ‘Salon
Duch’ og et besøg i salonen hos
Catharina afklarer at hun nu har
overtaget salonen. Catharina
har haft salonen længe med har
tidligere lejet sig ind. Hun er
glad for både kunderne og Vangede, og selvom køreturen frem
og tilbage til Helsingør er lang,
så synes Catharina bare, at det
er behagelig afkobling mellem
hjem og arbejde.

Den tydeligste forandring i
Vangede lige nu er nok at vores
cykelforretning er blevet til ‘Time For Massage’, det er Nathapat Boklom som er ejer, hun er
47 år og bor i Ordrup sammen
med sin mand Thomas. Nathapat har i 15 år haft sin egen massageklinik i Soi 102 i Thailand
og glæder sig til at komme i
gang igen her i Vangede. Nathapat går på sprogskole og øver
det danske hver dag.

I opfordres til at komme ind og
opleve stedet og få en snak om
de forskellige massagemuligheder.
Her på avisens kontor er vi
næsten
lukket
inde
af
vejarbejde, det er godt at vi har
to udgange, selvom der har
været dage hvor begge har
været spæret af vejarbejde. De
er sådan set flinke nok til at
flytte kraner, gravko og
afspærring når vi vil ud, men
helt nemt er det ikke altid. Så vi
glæder os til der igen er fri
adgang til kontoret.
Affaldsindsamling
søndag den 26. april kl. 10-13
I år sker kommunens og Naturfredningsforeningens
affaldsindsamling i Vangede i samarbejde med Vangede Venner og
helt naturligt starter vi ved Café
Caféen på Vangede Bygade 45.

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk
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Der vil i år være tema på plastik, hvor indsamlerne bliver
bedt om at tælle hvor mange
stykker plastik, der bliver puttet
i poserne.
Vangedes Venners miljøgruppe vil efter indsamlingen byde
de aktive indsamler på hygge i
caféen med kaffe, sodavand eller øl/vin. Vi ser frem til en mas-

se fyldte poser og et pænere
Vangede.
Lad os gøre det svært
Vi vil opfordre alle i Vangede til
at gøre deres for at det bliver rigtigt svært for indsamlerne at finde affald, der er smuttede forbi
affaldsstativerne.
Undlad at smide cigaretter, papir og plastik fra jer fra nu af, tag
det med hjem eller med til nærmeste skraldespand. Alle forretninger opfordres til at de i den
nærmeste tid holder fortovet foran butikkerne ekstra flotte.
Tænkt, hvis indsamlerne må
afslutte med, at der er ikke
affald i Vangede!

Gåtur jubilæum
Lørdag d. 7. marts 2015 kl. 11 gik en flok vangedevenner på en tur
til Nymosen. Det var starten på gåholdet, og der er blevet gået hver
lørdag lige siden. Det vil sige at i år d. 7. marts (som heldigvis også
er en lørdag) har Vangedes Venners gåhold eksisteret i fem år.

Det skal fejres!
Vi mødes som sædvanlig kl. 11
foran Café Caféen, Vangede Bygade 45. Efter gåturen vil der være kaffe/te, wienerbrød og en “lille én” til de fremmødte.
Kom og vær med til at fejre os
og hinanden.
Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49,
2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk. Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der
tages forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.
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Fastelavn – fra voksenfest til børnefest
Fastelavnstraditionerne har heldigvis
gennemgået store forandringer; bl.a. er
katten i tønden skiftet ud med godter.
Derudover var fastelavn før år 1900 en
fest, der var forbeholdt de voksne, som
skejede ud med udklædning og store
mængder alkohol i flere dage. Dengang
red karlene også fra gård til gård, inden
de mødtes for at slå katten af tønden til
hest.
I dag er fastelavn børnenes fest, men
dette forhindrer selvfølgelig ikke de
voksne i også at klæde sig ud.
Netop her i Vangede har vi tradition
for at også de voksne har deres egen
tønde med mulighed for at blive kattekonge eller -dronning med flotte præmier.
Til børnene er der to tønder en til de
små, som ikke er så stærk og så en til de Fastelavnsfest i midten af 50-erne hos danseskolen “Eli og Knud Andreasen”, som dengang
større børn der kan slå mere igennem. holdt til på Vangede Kro på Mosegårdsvej 12, foto lånt af Lili Christensen
Så har vi prøvet det med
Rigtig mange trodsede regnen og mødte op til den årlige tøndeslagning i Vangede, og børnene var ved godt mod.
Tønderne gav sig ikke lige med det
samme, trods flotte slag med køllerne,
så de måtte have nogle klip for at sikre
at vi også kunne komme videre til fastelavnsbollerne og kakaoen inden lørdagen regnede helt væk.
Ved de voksnes tønde plejer der at
være en meget lang kø, og man skal
være heldig, hvis man får mulighed for
at slå flere gange. Men regnen havde
sendt forældrene hjem med børnene, så
det var en lille skare der slog løs på den
forstærkede tønde. Der måtte mange
omgange til før det lykkedes at få tønden ned. Efter endt oprydning kunne
DUI-folkene smutte ind i Charlotteklubben til en velfortjent kop kaffe eller kakao med chokoladeboller.
Mange tak for at så mange bakkede
op om Vangedes fastelavnstradition og
tak til arrangører og sponsorer.
Se flere billeder fra årets fest på
vangede.dk

Forfatterfredag
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

“få sagt ordentligt farvel”

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

Vangede Begravelser
Din lokale bedemand

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk
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“Cykel-”Finn in memoriam

“Poulsen” in memoriam

Finn kunne ikke nøjes med at være cykelsmed, når nogen spurgte om hjælp ville
han gerne næsten være med til alt, kunstner fik mulighed for at sælge fra forretningen og han investerede også i nogle håbefulde projekter, og så havde han fået
indrettet “Vangedes kulturcenter” i baglokalet – ganske vist uofficielt, og måske
var det kun kendt af de indviede. Det var
med Finn som selvskreven ordstyrer der blev udspillet mange
diskussioner med folk af vidt forskellige professioner. Både verdens- og kommunesituationen var let at ordne her, ofte med forslag og helt utraditionelle løsningsmodeller.
Heino Døygaard har tidligere fortalt til avisen at nogen helt almindelig cykelsmed var Finn ikke. Altid veloplagt og med en
frisk bemærkning til kunderne, som nærmest ikke fik lov at forlade butikken, uden at have taget et bolche fra hans store krukke.
Selvom jeg anses for at være cykelekspert, har der flere gange
været tekniske problemer, som Finn kunne hjælpe med, så det
rent faglige niveau hos Finn var højt.
Han var egentlig sønderjyde, og i sin fritid var han nærmest
bondemand på Midtsjælland, men Finn var en fast bestanddel af
Vangede. Hans “kulturcenter” var med til at give bygaden et
miljø.
Selvom Finns sygdom gjorde at vi allerede har savnet Finn i
mange år var sørgmodig at modtage meddelelsen om Finns død.
Vi takker for hans indsats for et sjovere Vangede
Finn Wilkenskjeld blev født i 1946 og døde 1. oktober 2019.
Tankerne går til Finns hustru.
Allan Andersen

Jeg har oplevet at have Hugo som lærer i
metalsløj i kælderen på Mosegårdsskolen, og det var helt klart Hugos lokale, han
nød værktøjet og især drejebænken, så det
glædede mig at han fik lov til at overtage
dette, da man nedlagde skolen. På Munkegårdsskolen havde jeg som skolebestyrelsesformand fornøjelse at tage afsked
med Hugo, da han gik på pension.
Poul Kragelund fortæller om Hugo i sin bog; Hugo Poulsen var
en lærer med blik for skoletrætte elever. Han underviste i de fag,
mange kalder perifere: metalsløjd, træsløjd og gymnastik. Hugo
greb undervisningen meget anderledes an end skolens øvrige
lærere: Han talte aldrig højt, skældte ikke ud – og det var tydeligt, at han elskede sit håndværk. Selv lavede han mange fine
ting i værkstedet – ting, som vi drenge kunne gå og kikke på. Det
skabte respekt! Og den lille, stilfærdige mand havde aldrig disciplinære vanskeligheder, bl.a. fordi han tacklede de skoletrætte med pli og klogskab. Tit var “lømlerne” nemlig dygtige med
hænderne, og det blev værdsat af Poulsen, så de blomstrede i
hans timer.
I et par år havde vi også Poulsen i gymnastik: Marcherede, løb
i takt, lavede fjederhop og tropsøvelser, som man jo gjorde dengang. Og så spillede vi håndbold! udelukkende, fordi Poulsen ikke kunne fordrage fodbold. Selv om vi drenge var fodboldtossede, rettede vi ind efter Poulsen og lærte lidt efter lidt, at håndboldspillet såmænd ikke er så tosset endda.
Poulsen kunne sit håndværk, og han formåede at få skoletrætte
elever til at knejse med nakken. Det var stort.
Tanker fra endnu en taknemlig elev
Allan Andersen
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Vangedehøvdingen ligger måske stadig i sin gravhøj
Tekst og foto Poul Reinhard
For ca. 3.000 år siden blev en
prominent person gravlagt i
Vangede. Hans egetræskiste
blev af egnens mænd båret op på
bakkedraget, lige over for hvor
Vangede Kirke ligger i dag. Kisten blev anbragt på et stenunderlag, der blev rejst en stenmur
omkring og sten blev lagt ovenpå som låg. Den døde fik sine
kostbare bronzevåben med i graven, så han kunne rejse velbevæbnet og standsmæssigt til
dødsriget.
Mændene kastede en stor jordhøj over kisten, et enormt arbejde udført med håndkraft, det
skønnes at Baunehøj består af
400-500 tons jord. Mellem jordlagene blev der stampet et vandtæt lerlag, så høvdingen kunne
ligge tørt i sin kiste. Højen blev
til slut omhyggeligt beklædt
med græstørv. Jorden til Baunehøj blev skrællet af de omliggende marker. På den måde fik
den døde høvding grundlaget
for sin rigdom med i døden. For
hans arvinger derimod, har
jordtabet medført ringere høstudbytte fremover.
Det har taget flere år at færdiggøre en stor høj som Baunehøj.

Arbejdet med gravlægningen er
hovedsaligt udført af den døde
høvdings familie og tilhørende
husstand. I de perioder hvor
marker og kvæg behøvede fuld
opmærksomhed, har arbejdet på
gravpladsen på bakketoppen
ligget stille.
Men Baunehøj er blevet udført
med omhu og fremtræder stadig
lige så smuk og imponerende
den dag i dag, mange tusinde år
efter den blev bygget. I datidens
åbne landskab med få spredte
bopladser, har man kunnet se
den imponerende Baunehøj på
bakketoppen viden om. Og stedet har haft kultstatus i bronzealderens gudeopfattelse.
Man ved ikke meget om
bronzealderens gudetro, men
udgravninger viser, at soldyrkelse og menneskeofringer var
vigtige ritualer.
Bronzehøvdingen i Vangede
var agerbruger, havde hunde,
kvæg, heste, får, geder og svin
og hans marker blev pløjet ved
hjælp af okser og ard. Hans bygninger blev traditionen tro, bygget ved foden af den bakketop,
hvor han senere fik sit gravmæle. Husene var store og rumme-

Den nyrenoverede Baunehøj minipark i juni 2018

lige, bygget af træ, malet hvide
og flot dekoreret med symboler.
Bopladserne blev anlagt tæt på
vand, gerne ved en sø. Der er
ved en udgravning øst for højen
fundet rester af langhus og
hegn, så det kan tænkes at høvdingens familie har boet ved
Gentofte Sø.
De efterfølgende bronzehøvdinge fortsatte i mange hundrede år begravelsestraditionen på
bakketoppen i Vangede. Efterhånden fik Baunehøj selskab af
flere høje. I dag er der kun Baunehøj tilbage.
Baunehøj er aldrig blevet udgravet, men der er mistanke om
gravrøvere. Så muligvis ligger
høvdingen stadig inde i sin høj,
velbevæbnet med bronzevåben.
Navnet Baunehøj stammer fra
vikingetiden, hvor man tændte
et bål (baune) på højen, for at
advare mod fjentlige angreb
eller bare kalde folk sammen til
møde. Det var kommunikation
før mobiltelefonerne.
I mange år var højen groet til,
så man ikke kunne se højen fra
Vangedevej. I “Vangede Billeder” omtaler Dan Turèll højen
som “Kærlighedshøjen”.
I 2018 ændrede Gentofte
Kommune området og Baunehøj blev til en minipark. Lokale
beboere blev taget med på råd
og sikrede at området blev åbnet
mod vest, så Baunehøj, Vangedevej, Nymosen og Vangede
Kirke nu har et naturligt samspil.
En bred trappe er anlagt fra
Vangedevej op til Baunehøj,
hvor der også er en parkourba-

Træfiguren af bronzemand og
-kvinde står ved stien der forbinder Bakkevænget ved børneinstitutionen Cassiopeia med
Baunehøj.
ne. Der er desuden adgang via
stier fra Bakkevænget ved børneinstitutionen Cassiopeia og
fra Nørrebakken.
Baunehøj ligger klemt inde
mellem områdets bebyggelse.
Men kommunens nye tiltag, giver en smuk visuel oplevelse fra
Vangedevej. Bevæger man sig
helt op til toppen, er udsigten
mod Nymosen, Vangede Kirke
og det omliggende landskab
enestående ... og besværet
værd. Så tag dine børn eller børnebørn med op på højen og fortæl dem om høvdingen og lad
dem prøve udfordringene på
parkour-redskaberne.
Kilde
Kroppedal.dk

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”
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Det osede af Vangede
Af Allan og Susanne · Foto Poul Reinhard
Hvis det er forbigået nogens opBogen blev udgivet i anledninmærksomhed, så udgav vi en gen af Vangede Avis’ 25 år jubibog lige før jul. Det var en gam- læum, der blev fejret den 30. nomel drøm, der endelig materiali- vember sidste år med en recepserede sig i bogen “Os fra Van- tion i caféen. Vi havde glædet os
gede” – en bog fyldt med dejlige til at se rigtig mange af vores
læsere til vores lille festdag og
erindringer om livet i Vangede.

Der var godt gang i bogsalget, hvor Anne hjalp til. På væggen
ses vores banner med Vangede Avis’ forsider gennem 25 år

Både tørsten og lækkersulten kunne klares. Winnie og Karin stod
for serveringen

“Os fra Vangede” er udpræget en erindringsbog
af den bedste slags.
Kasper Morville
vores forventning blev til fulde
indfriet – gæster kom fra nær og
fjern, og der blev også sendt
lykønskninger fra dem, der ikke
kunne komme.
Dagen bød på kaffe, vin og kage og en masse hyggelig snak
rundt om ved bordene. Derudover stillede nogle af skribenterne – og enkelte efterkommere af disse – op til oplæsning fra
deres egne tekster. Det vakte jubel at høre disse dejlige fortællinger, så der blev lyttet rundt
ved bordene, og i pauserne mellem oplæsninger blev der livligt
snakket Vangede. Da der jo også var en del gæster, der ikke
(Bogen er) forsynet med
et glimrende billedemateriale (både arkivbilleder og personlige fotos).
Finn Aage Jørgensen

Der blev læst op fra Oscar
Fiehns beretning af hans søn
Henrik

Allan bød velkommen

Anette og to andre vandt en
bog

Karlo Krygers barnebarn Kristine læste op

Glarmesterfirmaet

Boligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

bi l l edi ndr amni ng
dr i vhusgl as
sol f i l m
br useni cher
si kker hedsgl as
ener gi gl as
f acadegl as
spej l e
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Torp Glas
Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
29 28 57 60
www.torpglas.dk

Kvalitetshåndværk siden 1902

7

havde set hinanden i flere år, så
blev denne dag oplagt til at
snakke gamle dage, og det kunne fornemmes i hele lokalet.
Vi fik stor hjælp af de frivillige i Caféen, som var klar både
med salg af bogen, opsætning af
Hele kommunen burde
læse den!
Kasper Morville
fortsættes næste side

Jens Munk Kristensen læste op
fra sin egen beretning

Laila Jensen læste et uddrag
fra hendes egen beretning

Michael klarede teknikken

Leif Raun læste op og kom med
flere historier fra Vangede

Anette Sørensen læste som den
sidste op i den røde stol

Os fra Vangede
H Danmarks hyggeligeste biograf H
Se hele filmprogrammet på gentoftekino.dk
Gentoftegade 39 · Telefon 39 65 33 50

kan stadig købes hos
Frisør Koca
Torp Glas
Frisør Totten
Café Caféen
Charlotteklubben
Today’s Special
SuperBrugsen Vangede
Skjold Burne Vangede
Under Bogen, Gentoftegade
Charlottenlund Bog & Idé
Bog & Idé, Søborg Hovedgade
og hos Vangede Avis · vangede.dk
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Man undrer sig og forundres. Overraskes og chokeres. Man ser det nuværende Vangede tage
form efterhånden som
butikker, skoler og veje
dukker op.
Kasper Morville
teknik, modtage gaver, servere
vin, skære kage ud og lave kaffe. Vi vil også her sige tak til alle der var med, tak for gaverne
og mange tak for hjælpen fra de
frivillige.
Det blev en hyggelig og dejlig
dag, der “osede af Vangede”.
Bogen “Os fra Vangede” kan
stadig købes fra vores kontor,

Nummer 102 · februar 2020

Vangede i 60’erne
Bog og anmeldelse bliver nærstuderet

fra en række forretninger (se annonce på side 7) samt pr. postordre via vores hjemmeside.
Anmeldelser af bogen kan læses på hjemmesiden.

Af Marianne Ericsen
Jeg flyttede knap 8 år gammel
med mine forældre fra Hellerup
til Vangede i sommeren 1961.
Mine forældre havde købt et
parcelhus med flere små værelser. Økonomien i de første år
var stram og derfor blev fire værelser lejet ud bl.a. til en mandlig tandlæge, en kvindelig syrisk læge og en ekspeditrice i
Schous varehus v. Vangede Station. Lejerne deltes om husets
ene badeværelse og havde adgang til et te-køkken i kælderen.
Efter et par år fik jeg omsider
mit eget værelse.
Efter sommerferien i 1961
startede jeg i 2. klasse på Bakkegårdsskolen med frøken Tycho som klasselærer. Jeg kom så
at sige fra asken til ilden. 1.
klasse gik jeg på Maglegårdsskolen med den rare hr.
Hedstrøm som klasselærer. Frk.
Tycho praktiserede den sorte
skole, så mine første år på Bakkegårdsskolen var ikke just
muntre. Senere blev jeg en af

hendes “yndlinge” – jeg var
nemlig god til dansk og engelsk.
Vi elever var en blandet flok,
der kom fra de forskellige
kvarterer i Vangede. Frk. Tycho (som var næsten lige så
bred som hun var høj) leflede
for de elever, som kom fra de
velstillede familier og var særdeles barsk over for de elever,
som kom fra de mindre velstillede familier. Jeg husker, at
hun inviterede sig selv til te
hos klassens dygtigste pige,
hvis far “tilfældigvis” var professor.
Ved enkelte lejligheder fik vi
et lille indblik i privatmennesket bag den strenge skolefrøken. Hun fortalte gribende og
med tårer i øjnene om, hvordan
hun under besættelsen havde
huset/skjult jøder, som ventede
på overfart til Sverige. Hun boede ganske tæt på kysten ved
Svanemøllen.
Efter 5. klasse blev vi delt i A
og B. Jeg kom i B (boglig linie)
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og fik nye klassekammerater og
nye lærere. Bl.a. hr. Fischer,
som havde en fortid i militæret.
Han var også streng, men på et
helt andet og mere “humant”
plan. Senere fik vi en yngre
klasselærer, Mogens Hansen,
som også var musiklærer og
korleder. Med ham vandt skolens kor et år radioens skolekorskonkurrence “sangerdyst
fra kyst til kyst” med sangen
“Det er i dag et vejr”. Mange år
senere nød jeg godt af hans indføring i korsang, da jeg i en længere årrække sang i “Kildekoret”.
Dan Turèll giver en farverig
beskrivelse i “Vangede Billeder” af Bakkegårdsskolen i
60’erne.
Efter skole gik jeg på fritidshjemmet på Nørrebakken hos
fru Schmoll og hr. Fenneberg.
Der kom også børn fra Mosegårdsskolen. Vi lærte håndarbejde, småsløjd og boldspil.
Sidst på eftermiddagen læste
fru Schmoll højt for os, mens vi
spiste småkager og drak saft.
Da jeg blev teenager fik jeg
sammen med en veninde fritidsjob hos en bogbinder i Vangede

Bygade i en kortere periode, og
én gang om ugen gik jeg med
Gentofte Bladet på Fuglegårdsvænget og Ellebækvej.
Jeg gik til syning på ungdomsskolen på Mosegårdsskolen. Det fik jeg gavn af langt senere, da jeg fik lyst til at sy tøj
til mig selv og mine børn. Jeg
spillede et par sæsoner håndbold i boblehallen på Gentofte
Stadion.
Om vinteren stod vi på skøjter
enten på Gentofte Sø i den sydlige ende, i Nymosen eller på
den nye skøjtebane ved Gentofte Stadion. Der fik man igen nye
kammerater.
I sommeren 1969 gik jeg ud af
Bakkegårdsskolen efter 2. real
med en sølvske i hånden. Derefter startede et helt ny liv på Gentofte Statsskole, hvorfra jeg
blev samfundssproglig student i
1972.
Jeg flyttede hjemmefra og fra
Vangede i 1972, men vendte tilbage i 1983 med ægtefælle og
en nyfødt.
I 1988 kom endnu et barn til.
Han bor også i Vangede. Det
samme gør hans mormor på
snart 96.

Spreckelsenaften i Vangede Kirke.
Onsdag d. 18. marts kl. 19.30
Efter en kort andagt i vores smukke kirke,
tegnet af Johan Otto Von Spreckelsen, vises
Dan Tchernias film om ham i kirkens lokaler.
Kom og bliv klogere på manden med de
store visioner og historien bag Vangedes
kirke.

Vi fejrer kirkens fødselsdag
med en festlig gudstjeneste
Søndag d. 22. marts kl. 10.00.
Biskop Liselotte Rebel prædiker og
der er mulighed for at se Vangede
kirkes nye lyskors, skænket af
Flemming Brüggemann.
Efter gudstjenesten er der frokost og
samvær i kirkens lokaler.
Spisning 50 kr.
Tilmelding på kirkekontoret eller
telefon 39 96 22 90.

Luftfoto af Bakkegårdsskolen fra 1956. I baggrunden ses Gentofte
Sø og Lyngbyvejen, med sidevejen Søbredden til venstre i billedet.
Mellem skolen og Lyngbyvejen kan man se Fritidshjemmet Nørrebakken. Nederst til venstre i billedet ses skolehaver, på den
grund, hvor nu Cassiopeia ligger.
Skolens løve er ikke på billedet, da den først blev opstillet i 1960.
Observatoriumskuplen på skolebygningens tag blev tilføjet i
1974.
Foto Det Kgl. Bibliotek

Påskegudstjenester i Vangede Kirke:
Børnegudstjeneste med æggejagt.
Lørdag d. 4. april kl. 10.00
ved Kasper Morville
Kom og find gemte chokoladeæg.
Palmesøndag d. 5. april kl. 10.00
ved Kasper Morville
Skærtorsdag d. 9. april kl. 17.00
ved Camilla Munch med efterfølgende
påskemiddag. Vi serverer lam mm.
Tilmelding nødvendig på kirkekontoret.
Spisning 50 kr.
Langfredag d. 10. april kl. 10.00
ved Kasper Morville.
Påskedag d. 12. april kl. 10.00
ved Camilla Munch.

Pinsegrill på kirkepladsen.
2. pinsedag d. 1. juni kl. 10.00.
Efter dagens gudstjeneste griller vi pølser og spiser
sammen. Kom og vær med. Pris 30 kr.

Udflugt til ‘Ragnarock’-museet i Roskilde.
Her kan man se sin ungdom på museum. Har du været
ung i 50’erne, 60’erne, 70’erne og senere vil det være et
sjovt gensyn med musik og mode fra dengang.
Alt sammen formidlet på en smuk og spændende måde.
Vi tager afsted tirsdag d. 19. maj kl. 13.30
Pris 120 kr. Kaffe og gasolinkage inkluderet.
Billetsalg på kirkekontor fra 30. april til 12. maj.

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle
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Snogegårdsvej 89
Alle huse har en historie, og når
man graver i arkiverne dukker tit
sjove ting frem. I vores gemmer
har vi nogle fotografier fra den
tidligere beboer af Snogegårdsvej 89, hvis far var bygherre for
huset. Især billederne, der er taget før det nuværende hus blev
bygget, er sjove, for de fortæller
en historie om, hvordan udbygningen af Vangede kom i gang.
Mens resten af Gentofte Kommune stort set var udbygget i

1925, så gik det lidt langsommere her i Vangede, hvor der blev
drevet landbrug eller gart- neri
på Vangedegårdene. I løbet af
20’erne begyndte udstykningen
af de første af Vangedegårdenes
jorde – i første omgang var udstykningen dog kun til kolonihaver eller lysthuse, da der ikke var
veje og kloakker. Rundt om på
Vangedegårdenes jorde blev der
udstykket omkring 3-4.000 af
disse kolonihaver.

Børn på Snogegårdsvej med kig mod Vangede. Der var ikke indlagt vand på grundene, så vandet skulle hentes ved vandhanerne,
der var ved vejen.

Flyttelæsset ankommer

Huset under opførelse i 1923. I baggrunden til venstre for huset
kan man ane Søborg Kirke (bygget i 1914)
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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www.nyzy.dk
Åbent alle dage
kl. 14:00 - 23:00

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

Træhusets grundplan. Kilde weblager.dk
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På ‘Parcel 181’ på Snogegårdens jorde (det der i dag er nr.
89 på Snogegårdsvej) søgte
Axel Nielsen (der til dagligt boede på 3. sal i Frejasgade 7) i
1929 om tilladelse til at opføre
et (allerede opført) træhus og et
skur på grunden. Tilladelsen
blev givet på betingelse af de
brand- og sanitære regler blev
overholdt; desuden måtte huset
kun bebos fra 1. april til 30. september.
Ved et eftersyn d. 14. august
var der ikke noget at bemærke.
Af de mange kolonihaver var
der omkring 1700, der blev beboet ulovligt; bl.a. levede de ikke op til brandmyndighedernes

krav eller de blev beboet hele
året. Der blev kæmpet hårdt fra
kommunens side for at få ulovlighederne stoppet og i 1932 var
der ikke flere ulovlige huse tilbage. Der er altså ikke noget,
der tyder på at beboerne på Parcel 181 levede ulovligt.
I 1934 blev der givet tilladelse
til opførelse af det hus, der ligger på grunden i dag og i 1935
blev der givet tilladelse til en
garage.
Kilder
weblager.dk
Vangedes Lokalhistorie, 2005
Svend Aage Mørkvig Vangede
fra bondeland til bysamfund

Kolonihaveidyl med kig mod Snogegårdens og Mosegårdens jorde

Selvom der blev arbejdet hårdt med gravning af have, var der også tid til afslapning
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Sundhed i Gentofte
Tilbud om gratis hjælp til selvhjælp

Gentofte Kommune udbyder kurser forår og
efterår. Alle kurser foregår i mødelokalet i
kælderetagen på Ordruplund, Hyldegårds
Tværvej 12, 2920 Charlottenlund
Kursus “Lær at tackle hverdagen som
pårørende”
Kurset henvender sig til alle over 18 år, der
er pårørende til et menneske med langvarig
sygdom eller funktionsnedsættelse.
Kurset foregår over 7 mødegange á 2,5 time
pr. gang. Der er 10-12 deltagere på kurset.

Musikken startede i
Vangede
Af Flemming Henriksen
Jeg boede som barn på Mosegårdsvej 10 i den boligblok, der
nu ligger på Snogegårdsvænget,
men den havde dengang indgang fra Mosegårdsvej. Den ligger lige bag det, der dengang var
Vangede Kro.
På kroen var der tit slagsmål,
når mændene havde fået løn.
Min far var nogle gange nede
for at tale de stridende parter til
ro og få dem sendt hjem til konerne inden de fik drukket al
lønnen op.
I 1955 da jeg var seks år legede
jeg med tændstikker i et kælderrum og fik startet en mindre
brand, hvor indholdet i rummet
brændte; jeg slap dog uden skideballe.
Jeg havde fornøjelse af ishuset
lige foran kroen og det, der senere kom ved indgangen til mo-

sen. Da de lå tæt på vores lejlighed, var de tit besøgt.
Jeg gik i skole på Mosegårdsskolen fra 1. til og med 8. klasse. Her fik jeg reddet mig nogle
lussinger, men det bedste var
hytteturene til Ganløsehytten og
feriekolonierne og lejerskolen
til Ulfhale på Møn.
Senere fik jeg budplads hos
Jønberg i Ismejeriet på Vangede
Bygade (Vangedevej) overfor
den gamle kirke. Her skulle jeg
hente krystal-is på Hellerup
Mejeri, der lå på Lyngbyvej ned
mod Gentofte Sø. Jeg havde også budplads hos Bamba, der lå
på Snogegårdsvej overfor barber Nielsen i nr. 2 – det var her
vi sad i kø for at blive klippet.
Jeg spillede fodbold i GVI fra
1955 til 1970. Om søndagen
mødtes vi unge på Børges trap-

Næste kursus starter onsdag den 11. marts.
kl. 12.00-14.30, samme tid efterfølgende
onsdage, sidste gang den. 22. april.
Tilmelding på
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/
event_list/EM8338/Frivillige
– hvorefter du vil blive ringet op inden
kursusstart.
For yderligere information, kan du kontakte
Forebyggelseskonsulent Elsebeth Schmith
på mail forebyggelsesafd.th@gentofte.dk
eller på telefon 39 98 88 25 / 39 98 88 30
mandag-torsdag
Du kan læse mere om kurserne på
www.sundhedigentofte.dk
www.patientuddannelse.info.

Vi glæder os til at møde dig
Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven
Gentofte Kommune
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
39 98 88 30 · forebyggelsesafd.th@gentofte.dk
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Nogle børn leger på plænen ved Nymosen. I baggrunden til højre
ses Vangede Kro ved siden af til venstre i billedet ses ishuset og
bag det ses boligblokken, hvor Flemming boede. Foto lånt af
Charlotte Holm

Dit eget liv som bog
Har du skrevet din livshistorie, din egen roman
eller samlet materiale om din hobby, sport eller
andet, så hjælper vi dig gerne med at få det sat
pænt op og trykt i bog- eller hæfteform.
Du kan få leveret i små oplag helt ned til 10 stk.
Ring og aftal tid, og kom forbi til en snak om,
hvordan netop dine tanker kan blive til en bog.

Trykkeren.dk
Snogegårdsvej 49 · 2820 Gentofte
kontakt@trykkeren.dk · 39 65 74 41
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pe (nu Skjold Burne) og derefter gik vi en tur i Villabyerne til
fire-forstillingen.
Vi kunne godt finde på at lave
lidt skæg med Mosefar, der inspicerede Nymosen, han jagede
os væk når vi spillede fodbold
på forgræsset.
Stig Møller og jeg startede en
indsamling under Ungarnkrisen. Vi optrådte med musik i
ejendommens tørrekælder og
på den måde fik vi samlet et
pænt beløb til nødhjælpen.
Jeg spillede med i bandet The
Attraction sammen med bl.a.
Michael Hardinger. Vi havde
vores debut i Vangede Ungdomsklub og fik en del spillejobs på Bakken. I 1967 spillede
vi det meste af sommeren i Place Pigalle på Bakken.
Meget af fritiden gik med at
spille fodbold og mødes med
vennerne i ungdomsklubben på
Mosegårdsskolen. Her holdte
hr. og fru Olsen styr på tropperne.
Da jeg var færdig med skolen
kom jeg i lære som klenjsmed i
Bagsværd. Jeg kan huske fra
min ungdom, at vi kunne få kredit hos flere af butikkerne i Van-

Bandet The Attractions i deres
festlige uniformer. Fra venstre
er det Polle, hvis forældre
havde Jægersborg Hotel, ved
siden af ham står Jørgen, som
spillede trommer, så er der
Michael Hardinger, og yderst
til højre Niels Grønbech. Den
smukke fyr i forgrunden er
Flemming.

gede, bl.a i Vangede Herremagasin, der ejedes af Frøkjær, og
hos pølsemanden Erik Helt &
frue. Vi betalte så et beløb hver
uge, når vi havde fået løn. En
skøn ordning, og jeg tror ikke,
der var nogen, der misbrugte tilliden.
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Det sker i Vangede
Faste aktiviteter
D Hver mandag kl. 18.30-20.30

V Hver fredag kl. 14-16

Familiedag
i DUI-hytten
V Hver tirsdag kl. 16-19
Lær backgammon
i Café Caféen
B Hver torsdag kl. 16.30-18
Strikkeklub
på biblioteket

Bogsnak
på biblioteket
V Hver lørdag kl. 11-12
Gåtur
start ved Café Caféen
B 1. tirsdag i mnd. kl. 14-16
Netcafé

Marts
B Mandag d. 2. kl.16.30 Ulvetime
V Fredag d. 6. kl. 19 Fredagsjazz

Copenhagen Five spiller traditionel jazz.
Orkesteret består af danske top jazzmusikere, som har spillet i Papa Bues Jazzband og
Lousiana Jazzband: Erik Krølle Andersen
på klarinet, Cosmus Brædstrup på trombone, Per Jacobsen på piano/vokal, Jens Kofod
på bas og Henrik Simonsen på trommer
kl. 18 Menu: Mørbradbøffer med løg, kartofler og sovs

B Onsdag d. 11. kl. 19 Quiz
B Lørdag d. 14. kl. 10-13 Byttemarked
K Onsdag d. 18. marts kl. 19.30
Spreckelsenaften i Vangede Kirke.
B Torsdag d. 19. kl. 15-16
Dan Turèll-medalje
V Fredag d. 20. kl. 18 Fællesspisning

April
V Torsdag d. 2. Generalforsamling
V Fredag d. 3. kl. 19 Fredagsjazz

kl. 18 Menu: Glaseret skinke med flødekartofler
B Mandag d. 20. kl. 16.30 Ulvetime
B Onsdag d. 22. kl. 19-21 Quiz
V Søndag den 26. kl. 10-13
Affaldsindsamling
Vangedes Venners årlige affaldsindsamling
sker i år i samarbejde med kommunen og
Naturfredningsforeningen – se mere side 2

Maj
VogB Onsdag d. 6. kl. 19 Sangaften

Vi mødes i Caféen til en hyggelig aften
V Torsdag d. 7. Varme hveder
V Fredag d. 15. kl. 18 Fællesspisning
Menu Grill
K Tirsdag d. 19. maj kl. 13.30 Udflugt
til ‘Ragnarock’-museet i Roskilde.

Juni
V Fredag d. 19. Jazz i bibliotekshaven
V Lørdag d. 20. Fest- og kulturdag

V Lørdag d. 7. kl. 11 Gåtur jubilæum

K Søndag d. 22. marts kl. 10.00

Vi mødes foran Caféen – læs mere side 2
C Mandag d. 9. Forårsbanko
i Vangede Kirke med flotte præmier fra vores sponsorer. Gæster er velkomne. Billet
købes i Charlotteklubben.
Arrangeret af
Se mere på

B Biblioteket

genbib.dk/vangede

Kirkens fødselsdag
VogB Onsdag d. 25. kl. 19 Sangaften
Vi mødes i Caféen til en hyggelig aften

C Charlotteklubben
charlotteklubben.dk

D DUI

dui.dk/vangede

Årets superfest med fed musik på plænen
Oplev
Seebach Band anno 1993
Bamse Jam
Læs mere i næste nummer af Vangede Avis
V Tirsdag d. 23. Sankt Hans
Bål, musik og hygge i Nymosen

K Kirken

vangedekirke.dk

V Vangedes Venner
vangedesvenner.dk

Se mere på www.vangede.dk · * Husk tilmelding vvspisning@gmail.com

Søndagsfrokoster og Forår i Charlotteklubben
Hvorfor sidde alene om søndagen?
Den første søndag i hver måned kan du komme og nyde din
frokost sammen med andre.
Vi mødes kl. 12 i Charlotteklubben, hvor vi spiser vores
medbragte mad, snakker, hygger, får nye venner – og hvad vi
ellers finder på. Alle er velkomne. Næste gang er d. 1. marts.
Flerdages ture:
30.-31. marts to-dages tur til
Sverige, hvor vi satser på at se
Tranedans, Elgsafari, besøg på
Nummer 102 · februar 2020

Läcko Slott mv. Overnatning på
Stadshotellet i Lidkøping. Stadig pladser.
10-12. august tre-dages tur til
Sønderjylland.
Se kortere ture i programmet.
Petanque starter onsdag d. 15.
april. Aktiviteterne gymnastik,
tai chi, kunstværksted, kortspil,
it-klub, torsdagshygge fortsætter som hidtil.
Filmklubben Charlotte
Viser film i Gentofte Kino hver
onsdag kl. 12 frem til og med
25. marts. Dørene åbner kl. 11.

Charlotteklubben er Gentoftes
seniorklub med en vifte af aktiviteter for dig, der ønsker et aktivt seniorliv med oplevelser og
livsglæde.
Kig ind og få vores program,
hils på os og fornem stemningen på Vangede Bygade 55.
Vi har åbent mandag, tirsdag,
torsdag og fredag fra 10-14.
Find
os
på
facebook,
på www.charlotteklubben.dk
eller ring til os på 51 82 06 20.

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
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Film i Gentofte Kino
Bombshell – opgørets time,
danmarkspremiere d. 27. feb
Bag facaden i den ultrakonservative TV-station Fox News,
hvor de modige kvinder risikerede deres karriere og omdømme, ved at kæmpe imod Fox
News topchefens sexchikane af
de kvindelige ansatte.
The Gentlemen, d. 27. februar
En sofistikeret og højspændt actionkomedie.
Narkokongen
Micky overvejer at sælge sit marihuanaimperium, der nyder godt
af en solid aftale med den britiske adel. Så snart rygtet spredes,
står gangsterne i kø for at overtage den lukrative forretning, og nu
starter en lavine af bestikkelse,
afpresning og dobbeltspil i forsøget på at sætte sig på tronen.
Emma, d. 5. marts
Som yngste datter af byens rigeste mand Mr. Woodhouse og efter sin mors død er Emma nu byens førende dame. Hun mener
derfor selv, at hun bl.a. ved, hvad
der er godt for alle i kærlighedens store lotteri.

Fremad, d. 5. marts

To alfe-brødre i teenageårene
drager ud på en rejse, for at udforske hvorvidt magi stadig findes. De får en magisk stav, som
deres far har testamenteret til
dem, og med den åbner der sig
nye spændende veje for dem.
Krudttønden, d. 5. marts
I det isnende kolde Europa er
folk ved at komme videre efter
det chokerende terrorangreb på
Charlie Hebdo tidligere på vinteren, men i København har den
prøveløsladte kriminelle, Omar,
sine egne planer.

La Belle Epoque, d. 19. marts
Den midaldrende, lidt livstrætte
tegner Victor, får sit liv vendt på
hovedet, da han finder ud af, at
hans kone har en hemmelig elsker. Antoine tilbyder ham en
unik form for adspredelse i den
svære tid. Antoines firma giver
sine kunder mulighed for at
dykke tilbage i en tidsperiode
efter eget valg. Victor beslutter
at genoplive den mest mindeværdige uge i sit liv, 40 år tidligere, da han mødte sit livs kærlighed.
Little Women, d. 26. marts
Det er historien om fire unge
kvinder, der hver især er fast besluttede på at leve livet på deres
egen måde.
Mulan, d. 26. marts
En rigtig spillefilm om den aktive og smukke unge dame, der
forklædt som mand træder ind i
hæren i stedet for sin far. Den
nye version har en ond og modbydelig heks med farlig trolddom som våben. Mulan kæmper
det bedste hun har lært.

No Time to Die, d. 2. april
Mr. Bond er ikke længere aktiv
agent, og nyder det afslappende
liv på Jamaica. Hans otium bliver dog hurtigt afbrudt, da hans
gamle ven fra CIA kommer og
beder ham om hjælp til at finde
en kidnappet videnskabsmand.
Det viser sig dog at være en
blindgyde. Bond kommer i stedet på sporet af en farlig og udspekuleret skurk, armeret med
farlig ny teknologi.
Sangklubben, d. 8. april
For kvinderne på en militærbase
i England føles tiden lang og bekymringerne store, når mændene er udstationerede. De tager
initiativ til at lave et sangkor. Da
der pludselig er bud efter koret
fra London med tilbud om at
synge i Royal Albert Hall, gælder det om at lægge uenighederne bag sig og finde en fælles
melodi.
Se mere på gentoftekino.dk

Running Sushi
Alle dage kl. 17.00-21.30

Spis alt hvad du kan
man-tors 168, — fre-søn 188,børn under 12 år halv pris

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96 · Telefon 39 65 89 88
www.phoenixrunningsushi.dk
Abent: Alle dage kl. 16.00-22.00
TAKE-AWAY 10% RABAT VED AFHENTNING

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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Butikkernes åbningstider – februar 2020

BOtikken Ejendomsmæglerne Tlf. 21 96 49 49
Åbent efter aftale

Netto
mandag-søndag

Café Caféen
mandag-fredag
lørdag

12.00-19.00
12.00-16.00

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

Clinique Golé
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 60 54 14 33
11.00-19.00
10.00-18.00
12.00-20.00
10.00-18.00
10.00-15.00

Phoenix Running Sushi
Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag
16.00-21.30
Running Sushi
17.00-21.30

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

Stylelab Gallery
mandag-tirsdag
onsdag-fredag
lørdag

Tlf. 22 24 99 49
lukket
15.00-18.00
10.00-14.00

Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf. 39 48 17 10
8.00-20.45

Tandlæge Lone Stenger
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag
fredag

Tlf. 39 67 61 93
8.00-20.00
8.00-18.00
8.00-15.00
efter aftale

Tandlægerne i Vangede
mandag
tirsdag
onsdag-torsdag
fredag

Tlf. 39 65 34 31
8.00-18.00
8.00-15.00
8.00-17.00
8.00 -14.00

Today’s Special
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 23 44 17 90
10.00-18.00
10.00-15.00

Torp Glas
tirsdag-fredag

Tlf. 29 28 57 60
14.00-16.00

Danske Bank
Hæveautomat i Vangede
Rådgivning i Gentoftegade
Den søde Tand
søndag-torsdag
fredag-lørdag

Tlf. 45 12 28 40

Tlf. 61 60 96 98
11.00-21.00
11.00-22.00

Den lille Kælderbutik
Tlf. 22 48 96 48
onsdag
12.00-18.00
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

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

Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag

Tlf. 40 94 17 57
8.00-17.00

home
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

Tlf. 38 41 39 30
11.00-17.00
9.00-17.00
9.00-15.00
efter aftale

IKEA
Alle dage

10.00-21.00

Ismageriet
mandag-torsdag
fredag-lørdag
søndag

Tlf. 60 10 40 40
11.00-22.00
10.00-23.00
11.00-22.00

Kirken, Vangede Kirke
mandag-fredag
kontoret: tirs-ons
torsdag
fredag

Tlf. 39 96 22 90
9.00-16.00
9.00-12.00
15.00-17.00
8.00-12.00

Kubels Zone
hverdage

Tlf. 27 12 63 76
8.00-21.00
efter aftale

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
søndag

Tlf. 39 90 25 25
11.00-21.30
12.00-21.30

8.00-22.00

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

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

Vangede Apoteksudsalg
Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag
10.00-17.30
lørdag
9.30-13.30
Tlf. 39 65 74 41
11.00-16.00

Vangede Avis
mandag-fredag
Vangede Begravelse
døgnåbent
Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag
selvbetjening alle dage
Vangede Byg og Kloak

Tlf. 70 22 24 46
Tlf. 39 98 57 60
11.00-17.00
11.00-15.00
10.00-14.00
6.00-24.00
Tlf. 22 44 72 66

Vangede Farvehandel
Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag-fredag
10.00-17.30
lørdag
10.00-14.00
Vangede Kiropraktik & Sundhed Tlf 73 70 98 00
mandag
8.00-15.00
tirsdag
12.00-18.00
onsdag
8.00-12.00
torsdag
12.00-18.00
fredag
8.00-14.00
Wieth Dans

VANGEDE BYCENTRUM

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.

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk
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Åbningstider
mandag-onsdag
13 - 22
torsdag-fredag
11 - 02
lørdag
10 - 02
søndag
10 - 20

Tlf.: 39 68 01 78

