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Fest og Corona
‘Det skal være sjovere at bo i
Vangede’ har været et af Vangedes
Venners motto siden starten i 2011.
Vangedes Venner har da også skabt
en masse nye tiltag, som har gjort
det sjover at bo i Vangede, men så lige i år bliver det hele sat i stå pga. risikoen for smitte med Corona.
Så lige i år bliver det nok ikke sjover end så mange andre steder, men
vi håber, at I bevarer troen på, at det
nok skal vende tilbage med de sjove
arrangementer, men det er stadig
vigtigt at vi alle holder os lidt for os
selv til vi igen kan mødes.
Vi kan se på facebook at Coronabegrænsningerne har medført at
mange har fået ryddet ud i gemmerne. Det har været dejligt at følge, at
borgerne har været bevidst om at
tingene ikke bare skulle smides ud
til storskrald, hvis nu der var en anden familie, der kunne genbruge
tingene. På den måde er der mange
ting, der har fået nyt liv ved at blive
brugt i nye hjem.
I 1654 blev København ramt af pesten som kom med sømænd, der gik
i land; den spredte sig hurtigt og via
fiskerkonerne kom den også til
Skovshoved og videre rundt i Gentofte, herunder også Vangede. Der
var på den tid ca. 400 indbygger i
Gentofte Sogn, herunder Vangede
og pesten tog mere end 40 % af befolkningen. Ifølge kirkebogen døde
der 182 personer dette år – mod kun
31 året før. Der har gennem tiderne
været flere epidemier, som også har
ramt Danmark og de har alle sammen været med til at give os en viden om, hvordan vi får det stoppet
eller begrænset. Så til trods for at
meget af det vi bliver pålagt, så må
vi jo glæde os over at leve i et af de
lande, hvor regeringen føre en ansvarlig Corona-politik.
Lige nu ser det ud til at der ikke
bliver arrangementer i Vangede resten af året. I denne weekend skulle
der havde været stort Høstloppemarked i Vangede, den 12. september skulle vi have Vangede Festival,
den 7. november skulle vi have Basar i Kirken, alle disse arrangementer er aflyst for at undgå smittespredning. Også Gentofte Natten er
aflyst i hele kommunen.
Sandsynligvis vil Juletræstændingen også blive aflyst, dog skal der
nok komme julelys i gaden. Årets
sidste større festlighed er Julevandringen – her håber vi at finde en
anden måde at afvikle arrangementet på, men det vil I høre nærmere
om.

Hilsen
Allan og Susanne
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Aflysninger
Måske kan vi holde nogle arrangementer senere på året, men i
den nærmeste tider er flere arrangementer aflyst. I denne
weekend skulle DUI have haft
stort Høstloppemarked i Vangede – det er desværre blevet aflyst. Den 12. september skulle
gaden have spærret af for Vangede Festivalen – det bliver desværre heller ikke til noget i år.
Den 7.-8. november skulle der
have været Basar og loppetorv i
Kirken, men Basarkomiteen i
Vangede Kirke har på grund af
alle de restriktioner, der er fulgt i
kølvandet på Covid-19, ikke
fundet det forsvarligt at holde
basar og loppetorv i år. Mindre
loppetorvseffekter
modtages
stadig.
Der er ind til videre ikke
planlagt fællesspisning og jazzaftener i caféen.
Heldigvis er der flere steder,
der nu er åbent, så mindre arrangementer kan blive afholdt – se
på side 14 i denne avis.
Hold øje med de enkelte arrangørers hjemmesider eller opslag
rundt omkring.
Go’ Morgen
Vi sidder hver morgen i Idehuset
og ringer til borger der gerne vil
have et tryghedsopkaldt og så
får vi en lille snak om hvordan
det går og hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, tager vi
kontakt til en pårørende.

Vil du også gerne ringes op af
Telefonstjernen bedes du kontakte Kirsten Hamann på telefon 39 65 38 24 eller
mobil 53 48 01 24
Besøgsven
Vi er en kreds af borgere i Vangede/Gentofte, som synes, vi
har tid og lyst til at hjælpe ældre
medborgere, der mangler kon-

takt, eller som skal have løst forskellige dagligdags problemer.
Har du et godt humør? Har du
lidt overskud? Kan du lide at tale med andre? Så henvend dig til
Besøgstjenestens kontaktperson Anita Enkebøll på
tlf. 28 52 65 99
Se mere om Idéhusets andre
aktiviteter på hjemmesiden
www.idehuset-vangede.dk

melde sig ind i GVI, som stavgangsmedlem (Pensionist) til et
kontingent à 135 kr. halvårligt +
ved indmeldelsen 150 kr. i indmeldelsesgebyr.
Ved spørgsmål ring eller skriv
til Claus Lerche tlf. 25 85 43 59
eller clerche@webspeed.dk
Kom i god tid og spørg efter
Claus Lerche, så viser han dig
tilrette. Der vil være mulighed
for at låne et sæt stave, men
medbring helst egne stave.
Vi glæder os og ser frem til, at
møde en masse nye ansigter til
stavgang.

Hjemmemotion
Mange har måtte ty til at træne
hjemme efter at klubber og foreninger måtte lukke ned på
grund af smittefare ved Corona.
Men næsten alle motionsmuligheder er nu i gang igen, dog alle
steder med ekstra afstand og afspritning.

70 års elev-jubilæum
Også hos Jokodan Karate på
den gamle Mosegårdsskole
måtte man finde hjemmetrænningsprogrammer og alle bakkede op og man fik fastholdt
sammenholdet og efter samfundets delvis åbning har de kunne
komme i gang med at mødes og
træne sammen udendørs. Det
danske sommervejr med flot
solskin har bare gjort det hele
sjover og nemmer. Det at træne
udendørs har givet nye muligheder, men klubben glæder sig til
de igen kan komme ind i deres
træningslokale.
Stavgang i GVI
Gentofte-Vangede Idrætsforening har i samarbejde med
Gentofte Kommune oprettet et
stavgangshold. Vi mødes ved
GVI’s klubhus, Mosebuen 28 B
2820 Gentofte, hver onsdag kl.

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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10.00. og går stavgang i de naturskønne nærområder i ca. 1 time. Vi har nu gået stavgang i to
år og har i denne periode med
succes udvidet turene til andre
skønne steder, så som Dyrehaven og Store Dyrehave, og vi har
sågar også en enkelt gang gået
stavgang i Tisvilde Hegn.
Alle kan deltage uanset hvilket konditionsniveau, man befinder sig på. Stavgangen ledes
af Lars Kjær Nielsen, Sven
Kjær Nielsen og Claus Lerche.
De første fem gange er gratis
(prøvetimer), derefter skal man

Nye skoleelever strømmer til skole i disse dage og glæder sig til
at lære både skolen og kammeraterne at kende. Selvfølgelig er de
også spændte på at lære at læse og regne.
I 1950 var der hele fire førsteklasser, der startede på Mosegårdsskolen. Her 70 år senere havde 1.a sat hinanden stævne i
fredags, og selv om det er 70 år siden, så havde de deres klasselærer Ulla Fog Christensen (94 år) med.
Ulla har lige været forbi avisen og fortalte, at de syv elever, der
var med til at fejre de 70 år, startede genforeningsdagen med en
rundvisning i Vangede Kirke. Derefter gik de en tur rundt i Nymosen og sluttede af med frokost i GVI.
Ulla fortalte at dagen gik med en livlig snak om skoletiden og
alle havde meget de kunne huske, hun gik hjem med en dejlig
oplevelse.
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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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Preben Rosenkvist Pedersen
En rigtigt Vangedeven døde den 5. august
2020
Preben kom til Vangede som 2 årig i
1942, hvor familien flyttede ind i en lejlighed på Mosegårdsvej. Preben oplevede
derfor et Vangede, der ændrede sig fra
spredte marker til fuldt bebygget. Familien
blev snart udvidet med tre søskende, og det
var derfor godt, da de i 1952 kunne flytte
ind i et af rækkehusene i Nymosehuse.
Prebens skolegang startede på Tjørnegård; og da Mosegårdsskolen var færdig i 1950 blev det hans nye skole. Preben sluttede
tidligt i skolen og kom i mekanikerlærer, og det blev hans virke
med skiftende arbejdspladser.
Da han og Annette havde fundet sammen blev de nød til at finde
bolig uden for Vangede og de kom langt omkring – Blovstrød, Ganløse, Ølstykke, for til sidst at slå sig ned i deres barndomsby Vangede, hvor de boede på Ericavej. Preben var blevet selvstændig automekaniker og arbejde på forskellige værksteder, og i 1982 sprang
han til at overtage forpagtningen af tankstation over for Gentofte
Rådhus; her var Annette medhjælpende hustru og førte regnskab.
Preben kunne næsten reparere alle slags biler med bind for øjnene, og da forpagtningsaftalen udløb overtog han et værksted i
Bagsværd; her var han til han gik på pension.
Pensionisttilværelsen var ikke helt nok for Preben; godt nok
satte han en ære i at holde hus og have i fineste stand, men han
havde lyst til mere og var straks klar da vi startede Vangedes
Venner, hvor han hurtigt meldte sig som frivillig, både ved arrangementerne og med sin ugentlige vagt i Café Caféen.
Det viste sig hurtigt at Vangede havde fået sig en meget flittig
Vangedeven som stillede op og var klar til at hjælpe, også selvom det var nogle hårde dage ind imellem, så mødte han altid med
sit dejlige, drengede smil.
Prebens ben drillede efterhånden så meget at han ikke kunne magte
haven, og han kunne ikke acceptere bare at lade den gro, så de så sig
om efter en ny bolig, som det var nemmere at klare. Og i denne periode hvor helbredet drillede, var det en stor glæde, at der kom et barnebarn til. Den nye bolig blev i Bagsværd, og dermed ikke længere
væk end at de begge kunne fortsætte deres indsats i Vangede.
Vangede Avis fik lavet en artikel med Preben og Annette i
2015, den kan læses på Vangedes hjemmeside, hvor der også er
mange dejlige billeder.
Der er ingen tvivl om, at Preben vil blive savnet i Vangede.
Her på avisen sender vi de varmeste tanker til familien.
Allan Andersen

Joan Krøner
D. 19. februar døde Joan Krøner bare 65
år gammel efter lang tids svær sygdom.
Joan flyttede til Vangede Bygade i
2010, og blev hurtigt et kendt ansigt og
fik mange gode venner.
Joan arbejdede i mange år som klinikassistent ved Københavns kommunes skoletandpleje.
I sommerferierne stod Joan bag gryderne på feriekolonier i både Rørvig og på
Bornholm, og der er mange børn der har nydt godt af Joans gode
frikadeller.
Joan havde altid sin søn Reno med på kolonierne, og Reno husker tilbage på det, som en sjov tid.
Joan sluttede sit arbejdsliv på dagcentret Tværbommen og her
blev hun en skattet medarbejder og kollega.
Trods pensionering fortsatte Joan som frivillig medarbejder,
og var en uvurderlig hjælper ved fester og arrangementer på centret.
Joan var også aktiv på Vangede bibliotek og i Cafe Cafeen. Vi
er mange der med glæde tænker tilbage på den aften hvor Joan
og hendes hold vandt bibliotekets store quiz.
Joan var på det tidspunkt alvorlig syg, men mødte alligevel op
iført rød smart kasket.
Joan var et positivt og varmt menneske, en humørbombe og til
tider også fræk, på sin helt egen charmerede måde.
Joan gik i alle folk med træsko på, og hvis nogen skulle være i
tvivl var de selvfølgelig røde.
Joan blev bisat fra Vangede Kirke d. 26. februar, og sjældent
har man set så mange smukke røde blomster ved en begravelse.
Vores tanker går til Joans elskede familie og ikke mindst hendes kære barnebarn Mathias.
Ære være Joans minde.
Helle Juul

Mindeordet om Joan Krøner skulle have været med allerede i sidste nummer af avisen, vi har ingen forklaring
på, hvorfor den smuttede, og vi beklager det dybt.
Husk muligheden for at få omtale af tidligere Vangedeborger på Vangedes Mindeside, som man finder på
hjemmesiden vangede.dk

På Café Caféens facebookside reagerede flere på Prebens død:
Mette Panton: Det er med stor sorg,
at vi kan fortælle at Preben er sovet
ind i dag, efter lang tids sygdom.
Vi vil altid huske Preben som en
sød, flittig og meget empatisk
mand med godt humør og med et
glimt i øjet. Han var omsorgsfuld
og god til at lytte.
Preben var med i caféen fra starten og inden åbningen, var han
med til at bygge pallemøblerne,
der står foran caféen; et projekt
som kommunen bad os gennemføre, for at få unge og ældre til at
arbejde sammen omkring et projekt. Preben, Ib og John var med til
projektet, der blev en stor succes.
Vi har mistet en god ven, og vi
vil savne ham meget.
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Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

Mange tanker til Annette og Jonas.
Bent Arper Jensen fulgte op:
Ja det er meget trist. Har mange
fantastiske minder med Preben.
Altid i godt humør og klar til at
hjælpe hvor han kunne, enten i
Café Caféen, i Vangedes Venner
eller DUI. Også minderne om en
uges skøn ferie i Italien med hele
Seequence holdet.
Du vil blive savnet, Preben.
Men der bliver sjovere i himlen.
Mange tanker til Annette og Jonas.
Herudover var der rigtig mange
hilsner fra alle Prebens kollegaer
som frivillig i caféen – alle udtrykte savnet over Preben.

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 118
fre-søndag kr. 138

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

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

HUSK bordbestilling
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Mine barndomsminder II
Af Inger Hertz Ager
Historien er fortsat fra Vangede
Avis nr. 103
1964 – 1. klasse
Jubii, endelig skulle jeg som den
sidste af os børn starte i skole i
1.A på Mosegårdsskolen. Jeg
havde glædet mig så meget til
det, og jeg var siden aldrig ked
af at skulle i skole. Jeg elskede
det. Min klasselærer blev Ib
Torp Rasmussen, og han er den
dag i dag stadig i mine tanker.
Ham har jeg meget at takke for –
hans evne til at lære fra sig og
for mit vedkommende på sådan
en måde, at jeg elskede at skrive,
og lysten til sprog og ord har aldrig forladt mig. For mig var stile en gave og ikke en opgave!
Han var nok den bedste lærer,
man kunne tænke sig. At vi også
skulle i skole om lørdagen (de
første 4-5 år indtil 1969 (så vidt
jeg erindrer)), var kun et stort
plus for mig!
Men alt var selvfølgelig ikke
godt i skolen. Da vi kom op i de
større klasser og ikke opførte os

Klassefoto fra 2.a

ordentligt, blev der både langet
lussinger ud, hevet i ører og givet nogle rap over fingrene med
pegepinden fra mange læreres
side. Det var ikke rart at være
vidne til. Revselsesretten blev
heldigvis ophævet i 1967, og
derefter blev det mere det at blive sat uden for døren eller få eftersidninger, der blev taget i
brug.
En anden ikke så rar ting i skolen var skoletandlægen. Klinikassistenten dukkede til alles
skræk op midt i en time, og man
krydsede fingrene for, at det ikke var ens navn, der kom ud af
hendes mund, for så var der ingen vej ud og ingen huller at
gemme sig i. Det var dengang,
vi i min generation fik tandlægeskræk for livet. Da jeg som
12-årig faldt på min cykel nede
ved Kildebakke Station og
knækkede begge mine fortænder, gjorde bestemt ikke tingene
bedre. De blev rodbehandlet af
skoletandlægen igen og igen og
igen, og det var en meget trau-

matiserende og smertefuld behandling, jeg fik der. Dengang
var der ingen pædagogik, ingen
små elefanter og farverige regnbuer på væggene og ingen beroligende ord. Der blev bare boret
og plomberet og nærmest forvoldt skade. Det er sådan, jeg
husker det – de, der skulle forebygge, pleje og behandle, men
som egentlig ikke ville os det
særligt godt og fik os til at føle
os som små forsøgskaniner.
Skolelægen, der lå ved siden
af tandlægen, husker jeg som en
sød ældre mand, der ville os det
bedste – tjekke op på vores højde og vægt, kostvaner, motion
og sørge for mange af vores vaccinationer.
Min tid var også kommet til
‘Mit livs Novelle’, og der så jeg,
at man kunne få pennevenner,
hvilket med min store skrivelyst
lige var mig. Jeg fik i løbet af
kort tid 17 pennevenner i indog udland, så der blev postet
mange breve i postkassen fra
mig på hjørnet af Stolpehøj og
Stolpegårdsvej.
Regnvejrsdage
Hvis det regnede alt for meget,
så blev indendørslege løsningen. Det kunne være glansbillederne, der enten var i en mappe
eller i et gammelt ugeblad, hvor
bladene var foldet sammen på
midten, der blev byttet og beundret, der blev spillet kort, dam
eller ludo, billedlotteri, memory
eller Matador, sat perler på snor,
læst en god bog (for mit vedkommende var det Puk-bøgerne, Flemming-bøgerne, De 5 el-

ler Anders And-blade, der hittede), lavet hønseringe, tegnet eller malet i malebog eller skrevet
i venindebog/poesibog.
Jeg kan også huske, at vi på et
tidspunkt lavede en pigeklub en
gang om ugen, hvor der blev
hygget med saftevand og kage.
Der blev indført mange regler,
og alle ville gerne være formand. I 70’erne hæklede vi
ponchoer i stor stil. Var man
heldig at have lidt penge på
bankbogen eller i pungen, var
det absolut lykken at gå ned i legetøjsbutikken eller i boghandelen i Vangede Bygade eller i
Zephyr på Mosegårdsvej og købe nye ting.
Vangede Ungdomsklub
Vangede Ungdomsklub blev åbnet i sidste halvdel af 60’erne til
stor glæde for os unge. Den lå i
kælderen ved bagindgangen til
Mosegårdsskolen. Den blev drevet af politiet og af mange frivillige kræfter og gav mange muligheder for at udfolde sine kreative evner – alt kunne næsten
laves der, men jeg husker de
håndlavede smykker (amuletter
og ringe) vi lavede af glas og
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
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maling, og derefter blev de
brændt, læderbælter, og der var
også mange sportsaktiviteter.
Der blev holdt nogle gode fester
med både discjockey og levende
musik.
Den sidste fest, jeg husker, at
jeg deltog i, var den 11. januar
1972. Vi dansede til den levende musik, og stemningen var
god, indtil alt blev stille og alvorligt. Lederen kom til mikrofonen og proklamerede: “Danmarks Kong Frederik d. 9. er
død – længe leve Dronning
Margrethe d. 2.!” Vores elskede
konge var død kun 72 år gammel. Min mor, der var meget royal, blev rigtigt ked af det, og
for mit eget vedkommende,
selvom jeg kun var 15 år gammel, så syntes jeg, at det var en
sorgfuld affære. Vores konge
havde ved flere lejligheder besøgt Vangede, og jeg havde endda givet ham hånden engang.
En opvækst med traditioner
Mine forældre var meget traditionstro, og alle højtider blev
holdt glansfuldt. Selvom vi ikke
havde så meget, så manglede der
aldrig noget. Der var noget fan-

tastisk ved at bo på Stolpehøj/i
Vangede, hvor familierne satte
alt ind for at skabe de der utrolige varme tider i julemåneden,
hvor det sydede af julestemning
alle vegne. Der blev bagt, lavet
konfekt, pyntet op, købt julegaver og forberedt. Hr. Svendsen
stod som reglen på pladsen bag
ved ishuset og solgte juletræer
og gran år efter år, der var dufte
og hygge overalt. Traditionen
tro i december tog min søster og
jeg til Tuborg Havn for at tage
færgen til Landskrona for at købe mandler, marcipan, chokolade, O’boy, kaffe og meget andet
godt. Min far købte ALTID julevinen lillejuleaftensdag hos
Skjold Burne i Vangede Bygade
– ‘den med tyren’. Så om det
var fastelavn, påske, pinse, jul
eller nytår, så skulle alle samles,
fejre og feste.
I skolen holdt min klasselærer
Ib Torp Rasmussen meget af at
synge, og som oftest startede vi
dagen i klassen med at synge en
af hans yndede sange bl.a. ‘Gaudeamus igitur juvenesdum
sumus’ og ‘Jens Vejmand’! Den
lille blå sangbog med 300 sange
og
salmer
blev
flittigt

brugt. Når vi nåede 1. december
hvert år tegnede og farvelagde
Hr. Torp Rasmussen en lang
granguirlande på den ene tavle
og hver elev fik lov til at tegne et
lys hver dag og sætte gul flamme på. Inge Lise Torp Rasmussen var vores regnelærer. Sammen havde de Helle, der gik i
min klasse.

Hver morgen, når vi kom i
skole, var der morgensang i
aulaen, og alle stillede ret klassevis. Dygtige Jørgen Hansen
sad og førte an ved flygelet, og
der blev skrålet igennem, og det
blev vist ikke større, når Hr. Sadolin akkompagnerede på sin
violin til ‘Danmark nu blunder
den lyse nat’! Jeg var meget be-

Over døren står “En sædemand gik ud at så og noget faldt i god
jord og bar frugt. Matth.13”
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taget af musik og sang og blev
hurtigt optaget i koret og gik såmænd også til blokfløjteundervisning. Ved ikke om det var
blokfløjtespillet, der har gjort
mig så god til at fløjte, eller om
det var, fordi min far altid fløjtede derhjemme. Hvert år blev der
lavet en stor forårskoncert for
Gentofte Kommunes skoler og
luciaoptog på skolen, så vi alle
kunne vise, hvad vi havde lært,
og aulaen var altid stuvende
fuld.
Der kunne skrives meget om
skoletiden og forskellen, der
kunne være, alt efter hvilken
klasselærer og i øvrigt lærere
man havde. Lærerne havde stor
indflydelse på, hvor til og hvor
langt man kom. Alle har vi vel
den der dumme fornemmelse i
maven over en lærer, der ikke
ville eller kunne se det bedste i
en. At man f.eks. blev erklæret
uegnet til realen når man egentlig var egnet osv. Alt i alt var de
også med til at danne vores
fremtid, og hvis vi ikke var så
privilegerede at have en rustning på hjemmefra og også hav-

de lært, at når du har gjort dit
bedste, er det ‘godt nok’, ‘viden
er magt’, ‘tro på dig selv’ og lær,
lær, lær, så kunne det have store
konsekvenser.
Tabellerne blev øvet, og det, vi
lærte, sidder stadig i de fleste af
os – os børn der lærte at bruge
hovedet og ikke en lommeregner, og som ikke havde computer eller Google til rådighed,
som vi kunne læne os op ad.
Hurra for skolens bibliotek,
men også for Vangede Bibliotek, hvor vi næsten altid kunne
finde den viden, vi havde brug
for (ellers havde vi heldigvis
Lademanns Leksikon hjemme i
reolen). Jeg husker stadig duften af bøger og viden og de søde
bibliotekarer på Vangede Bibliotek – det var et dejligt og roligt
sted at være.
Mindes også med varme om
hjertet det årlige ‘skolernes
idrætsdag’ på Gentofte Stadion.
Hver skole havde deres område
og hver deres fanebærer (for
Mosegårdsskolen var det altid
en fra 3. real, der bar fanen). Det
var der, det store slag skulle

To piger på vej på lejrtur

Sidste skoledag
slås, og hvor vi alle i samlet flok
viste vores styrke, mens idrætslærerne for det meste så meget
stolte ud.
Der blev gjort meget ud af
idræt dengang, og jeg husker
min barndom og mine omgivelser som meget aktive. Det skabte også stor glæde, da vores
idrætslærer Karin Heram fik
trampolinerne til skolen. Jeg gik
til trampolinspring to gange om
ugen og deltog også i de store
stævner, der bl.a. var i Mosegårdsskolens aula.
Sidste skoledag var altid noget
særligt. Der var sjove udklædninger, glæde og karameller i
luften og på jorden, og det var
alles kamp mod alle for at nå det
glitrende papir.
Om sommeren, når skolen
havde lukket, var der dengang
en del aktiviteter, man kunne
melde sig til eller søge om. Jeg
valgte at lære at svømme, og det
foregik på Charlottenlund Badeanstalt. Vi kørte dertil i bus.
Stedet var opdelt i fire bassiner,
der førte ud i Øresunds dybere
vand. Man startede i bassin 1,

og jeg husker med skræk de
mange krabber, der huserede på
bunden. Jeg gik op i det med
hud og hår og tog alle mine
svømmeprøver derude. Jeg var
helt trist, da det hele var overstået, så jeg valgte at tage alle prøverne forfra i Kildeskovshallen
i Gentofte, der åbnede i 1966.
Selvfølgelig gik jeg da også til
spejder i DUI - Leg og Virke i
den lille hytte på Horsevej 6 ovre ved Vangede Fort. Der var altid hyggeligt at være. Det blev
til mange flotte stoftryk, syede
gulvklude og farvede T-shirts.
Mange husker nok flower
power-tiden i midten af 60’erne,
hvor det var topmoderne at farve T-shirts via Dip’n Dye. Ved
at komme bånd omkring den og
binde knude på under farvninger, så kom der til slut de flotteste mønstre på.
Der var også mægtigt gode
lejrture med DUI med sjove orienteringsløb i skovene. Nedenstående billede er fra 1969, hvor
min veninde og klassekammerat Jette Schou og jeg er klar til
at tage af sted.

“få sagt ordentligt farvel”
FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Vangede Begravelser
Din lokale bedemand
Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk
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Danseskolen
Alle vi fire søskende gik til dans
hos fru Andresen på Vangede
Bygade, hvor året altid blev afsluttet med festlige afdansningsbal med det flotteste tøj (kjoler
med strutskørter) og de fineste
sko. Det var altid en stor fornøjelse at være der.
Gentofte Kommune tilbød også en del spændende feriekolonier om sommeren, og jeg var
heldig at komme med nogle
gange. Første gang var på Solgården i Snogebæk på Bornholm. Min søster Kirsten var
heldigvis med, for jeg husker, at
jeg i starten havde frygtelig
hjemve. Min far var jo sælger
og var på Bornholm på det tidspunkt, og han fik lov til at besøge os, selvom det var imod reglerne. Jeg husker, at han havde
været i Irma og købe chokolade,
kiks og røde og sorte snørebånd,
som han havde med, og det hjalp
jo lidt.
Jeg var efterfølgende på feriekoloni i Broager, som jeg har
lidt bedre minder fra. Der var
struktur, motion, sang, musik
og leg. Der blev serveret en del
hvidt brød med marmelade og

også en solid havregrød om
morgenen, og om aftenen fedtemadder for dem, der var mere
sultne.
‘Du må yde for at nyde’!
Det hørte vi tit derhjemme, og
det lærte vi hurtigt at leve efter.
Med to voksne og fire børn i familien var der nok at se til, så vi
måtte jo lære at hjælpe til, så alt
og alle kunne fungere. Vi havde
en del pligter, men jeg husker, at
min storebror Erling ofte smuttede på sin Puch, uden at det fik
de store konsekvenser, nok fordi
tingene alligevel blev ordnet af
os piger.
Vi lærte også ret tidligt, at ting
kostede penge, og at vi måtte
spare op, hvis der var noget, vi
brændende ønskede os. ‘Sæt tæring efter næring’ og ‘Du kan ikke bruge mere end du har’ og
‘du kan, hvad du vil’. Formentlig sætninger de havde med fra
deres barndom, men som sjovt
nok stadig gør sig gældende.
I hvert fald blev uddannelse
sat højest på listen, så der var ‘disciplin’ omkring lektier og
først derefter plads til andet.

Derfor var vi heller ikke ret
gamle, før vi nød at tjene vores
egne penge og kunne realisere
de ting, vi ønskede os.
Først i 70’erne havde vi børn
fra 55-60’erne nået alderen,
hvor vi blev knallerttossede.
Der var mange 15-årige, der fik
deres første Puch (Maxi). Jeg
havde sparet op og lånte de sidste penge af min elskede mormor og købte i stedet den flotteste sorte Velo Solex, der førte
mig rundt overalt.
Den blev passet og plejet, og
min storebror Erling syntes bestemt, at det kunne klæde den at
køre lidt stærkere, så han tog
den under kærlig pleje til en udboring samtidig med at han fortalte sin lidt naive lillesøster, at
det var helt og holdent lovligt.
Jeg elskede den frihed og de
muligheder, den gav mig. På ingen tid kunne man jo nu komme
til både Gentofte, Søborg og
Lyngby; sågar kunne jeg nemt
køre ind at besøge min gode
veninde Susanne inde på Nørrebro.
Mange mødtes på den tid på
vores knallerter i Vangede ved

Ishuset på hjørnet af Stolpegårdsvej og Vangede Bygade

pladsen Skjold Burne, Ishuset
Viggo og ved Villabyernes
Grill, ved Ishuset på hjørnet af
Stolpegårdsvej og Vangede Bygade eller ved pølsevognen.
(fortsættes i næste nr.)
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Ny Vangedeforfatter:

Undervejs – mens dage blev til år
Lischen Djursbo er 89 år og har
boet i Vangede i 30 år. Da hendes mor døde som 100 årig efterlod hun sig adskillige flyttekasser med dagbøger og slægtsforskningsnotater – samt blæksort, dårlig samvittighed til sin
datter, der fortvivlet tænkte:
hvad skal jeg dog stille op med
min mors (ufærdige) livsværk.
Lischen kastede sig over at blive forfatter, hun samlede alle
noter og dagbøger til en familiefortælling, hvor det er kommoden, der fortæller hvad den oplever. Som umælende fast inventar er den vidne til slægtens
udvikling og dagligliv – minutter bliver til timer, dage, uger og
– mange år.
Undervejs, historien om os alle. Hvor Lischen skærer ud i
pap, hvad mange i disse højhastige tider glemmer: intet menneske er en ø. Ingen er sin egen
(tids) lykkes smed. Vi står alle
på fundamentet af det, vores
formødre har skabt.
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Bogen
Undervejs er fortællingen om tre
familier af bondeæt. De har været livegne, arbejder nu under hoveri, og har kun et til fælles: den
daglige kamp for føden i et Danmark under stadig forandring.
De kender ikke hinanden, men
det kommer de til, for skæbnegudinden driver sit spil, mens
nornen lægger snubletråde ud.

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk
Hvad de ikke ved, er, at det er
generne, der bestemmer; de gener, som enhver fik i vuggegave; de bestemmer, hvordan de
uundgåelige fald over snubletrådene vil blive håndteret.
Trods fattigdom, krig, nød og
ulykke, sygdom og død vil de
fremad og opad. Det ligger dem
i blodet, i generne. Undervejs er
omkostningerne store, og ved
vejs ende må den enkelte spørge
sig, om det var det hele værd.
Bogen kan købes hos boghandlere eller bestilles hos
forfatteren på tlf. 28 35 79 06.

Snedkermester
Tom Christiansen

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

www.snedkermesteren.dk
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Skoleskibet København
I sidste nummer af Vangede
Avis havde vi i mindeordet om
Ulf Holst Larsen nævnt hans tid
på skoleskibet Danmark, det fik
en af vores læsere, Hasse Nerbek til at tænkte tilbage på “Skoleskib København”. Under kaptajn Hans Ferdinand Andersen
forsvandt skibet sporløst i december 1928 eller i januar 1929
med 59 mand om bord efter at
have forladt Buenos Aires med
kurs mod Australien. Hvad der
forårsagede Københavns forlis
er aldrig blevet opklaret.
Hasse, som tidligere har været
en flittig skribent på Vangede
Avis, bor i dag på plejecenteret
Egebjerg og følger stadig med i
avisen.
Han har læst om forliset i sin
morfars erindringer, hvor forliset bliver nævnt et par gange.
Morfaren, der var skibsinpektør, blev en dag ringet op og
spurgt om han kunne rejse til Liverpool, hvor “Skoleskibet København” skulle i dok og bl.a.
have påsat nye propelblade. Det
sagde han naturligvis ja til og

rejste temmelig omgående. Leveringen af skruebladene var
stærk forsinket, så det tog
længer tid end påregnet. Ved tilbagekomsten blev han venligt
modtaget og da han nævnte betalingsspørgsmålet og forlangte
50,- kr. pr. dag plus alle rejseud-

Åbne butikker
gifter betalt, blev det til 1.200,kr., som han fik.
Skulle nogen ligge inde med
oplysninger om “Københavns”
forlis det være sig fotografier,
beretninger, årsagsforklaringer
til forliset m.v. må I gerne kontakte Hasse.

Butikkerne her i vores lille
landsby er fyldt med alt, hvad vi
behøver i vores hverdage.
Vi kan bare besøge butikkerne
og købe varerne og tage dem
med hjem med det samme, ikke
noget med at de skal sendes
først – det er da ret smart.
Man bliver betjent og kan få
vejledning af personalet
Vangede Bycentrum opfordrer
jer til at bruge butikkerne som
meget som muligt – så er de her
også i fremtiden.
Du kan se en liste med medlemsbutikkerne og deres åbningstider på bagsiden af denne
avis, og du kan kende medlemmerne på at de har dette logo i
deres rude.

Skoleskibet København

Foredrag: Dansk revyhistorie i 150 år.

Koncert i kirken med Trioen Les Voix.
Onsdag d. 9. september kl. 20.00
Populære operaarier, duetter og terzetter for
kvindestemmer.
Af komponister som Mozart, Dvorák, Bellini, Bizet og
Puccini.
Koncerten er gratis.
Tilmelding er nødvending, og gøres ved at kontakte
kirkekontoret i åbningstiden på tlf. 39 96 22 90.

Høstgudstjeneste.
med efterfølgende kirkefrokost.
Søndag d. 13. september kl.10.00
Ved gudstjenesten tages Vangede
Kirkes nye lyskors i brug.
Det koster 50 kr. at deltage i
kirkefrokosten, og det er nødvendigt
at tilmelde sig på kirkekontoret eller
i kirken inden mandag d. 7.
september.

Søndag d. 11. oktober efter dagens gudstjeneste.
Gudstjenesten begynder kl. 10, og efterfølgende (ca.
11.30) inviteres til en sandwich og et godt foredrag i
Vangede Kirkes lokaler.
Lene Christiansen tager os en tur gennem vores muntre
og musikalske revyhistorie.
Spisning koster 30 kr. Tilmelding skal ske til kirkekontoret
senest tirsdag d. 6 oktober.

Religionsforhold i Nigeria.
Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00
Spændende foredrag i samarbejde med
Vangede Bibliotek.
Lektor ved Det Teologiske Fakultet på
Københavns Universitet, Niels Kastfelt
tager afsæt i forholdene i Nigeria, hvor der er både
kristne og islamiske strømninger, som afspejler ikke blot
situationen i Vestafrika, men også i resten af Afrika og
også globalt.
Gratis adgang, men tilmelding via Vangede
Biblioteks hjemmesidde www.genbib.dk

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle
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Grønthandel og kjoler Vangede Bygade 75 (tidl. Vangedevej 45)
Einar Nielsen (kaldet “HalteFanden’) havde Frugt- og grønthandel på Vangedevej 34B (i
den butik hvor der nu er fodterapeut – ved siden af Villabyernes
Grill). Han solgte sin butik til
Niels Møller og lod 1951 en bazarbygning opføre på modsatte
side af vejen, hvor han åbnede
en ny grønthandel.
Dan Turèll skriver i Vangede
Billeder: “Grønthandleren i
Vangede han havde sin forretning nær torvet på Bygaden,
midtvejs mellem slagteren og
bageren, og lavede et groft trick
på dét. Han solgte forretningen,
som gik meget godt – en meget
pæn almindelig grønthandel,
som alle i kvarteret købte i (for
hvor faen skulle de ellers købe
grøntsager eller kartofler, ti år
før Vangede fik Irma og Hami
...) Han solgte forretningen til
en mand der hed Hansen og flyttede selv over på den anden side
af gaden og købte en lille tidli-

Et par villaer, grønthandlerbutikken og SkjoldBurne-huset. I en af villaerne havde forløberen for
Shu-bi-dua deres øvelokale. Kilde weblager.dk
gere kolonihavegrund der lå dèr
og åbnede en ny grøntforretning. Og han kendte jo alle
mennesker dèr omkring, så han
tog kunderne med sig over gaden, på nær nogle, der synes at
det var for groft og som netop
derfor handlede hos den nye.”
Fair Mode
I 1962 overtog Flemming Olsen* butikken og åbnede en dametøjsforretning. Flemming
ejede kun selve bygningen,
men betalte leje af grunden til
huset bagved. Butikken gik

Foto taget fra hjørnet af Ved Bommen og Vangedevej. til højre i
billedet ses Villabyernes Bio. I det hvide hus i midten boede ejeren af grunden, hvor butikken blev bygget. De to villaer øverst til
venstre i billedet kan ses på tegningen øverst på denne side.

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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godt, men da Flemming havde
fået arbejde hos IBM, der efter
nogle år ikke synes at han skulle “have noget ved siden af ”,
solgte han butikken til sin faster.
Ulla Larsen, der boede over
slagter Hansen og havde udsigt til Fair Mode, fortæller at
hun som teenager interesserede meget for butikken og endte
med at hjælpe til efter skoletid. I en sommerferie passede
hun butikken alene, men hendes mor kom og hjalp med at
gøre kassen op ved lukketid.

Ishuset ved siden af (Viggos
Place) tiltrak en masse unge, og
så var det jo belejligt at de kunne opholde sig under tøjbutikkens halvtag efter lukketid.
Bl.a. fortæller Henrijette Hertz
at de unge mødes om aftenen
efter lukketid og opholdt sig tit i
smøgen for at sludre. “Jeg gik
forbi med en veninde, fordi vi
skulle købe snolder hos Viggo
og så de unge drenge ved Fair
Mode, og der mødte jeg min
mand Jan Sander første gang og
vi har været sammen lige siden.
Det var 11. juni 67.

Udsalg i tøjbutikken var lidt af et tilløbstykke. Bemærk nabovillaen og ishuset.
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Hvem kan hjælpe?
Jeg er i gang med slægtsforskning omkring en familie, der har
været bosat i Vangede. Desværre er jeg kørt lidt fast på grund
af manglende oplysninger. Jeg håber ad denne vej at få nogle
oplysninger om familien.

Interiøret i butikken; læg mærke til telefonen neders i midten af
billedet og kasseapparatet på skranken

Efter Fair Mode lukkede, kom
en anden tøjforretning i en kort
periode inden huset blev revet
ned i midten af 70-erne sammen
med villaerne, der lå ved siden
af for at give plads til den bygning, der i dag huser SuperBrugsen.

*) Selvom Flemming Olsen
boede i Jægersborg, var han ikke et ukendt ansigt i Vangede,
da han spillede i band, der spillede op til dans mange stedet
rundt i området. Du kan læse
mere om Flemmings historie og
se flere billeder på vangede.dk

Einar Dusinus og Marie Kirstine Jensen.
Adresser: Lyngbyvej 437 fra ca. 1916-ca. 1936 ejendommen
blev nedrevet ca. 1937. Mosegårdsvej 23 fra 1936-?
Børn:
Karl Johannes Jensen født 10/11 1903
Jørgen Ludvig Christian Jensen født 30/10 1905
Harry Svend Åge Jensen født 26/6 1909
Elly Marie Dorthea Jensen født 20/1 1911
Rosa Elvira Jensen født 21/5 1914
Doris Jensen født 4/10 1916 død 5/4 1977
Adresser: 1916: Lyngbyvej 437, 1937: Mosegårdsvej 23,
1952: Snogegårdsvej 4
Børn: Leif Egon Jensen født 24/4 1933,
Konfirmeret 19/10 1947 i Vangede Kirke,
Ole Erik Jensen født 16/5 1938,
Konfirmeret 5/10 1952 i Vangede Kirke
Emilie Grethe Jensen født 22/8 1921
Alle oplysninger om familien er kærkommen.
Med venlig hilsen
Gudrun Toftdal
gtoftdal@gmail.com
23 71 40 54

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
En gang kørte en bil ind i en af stolperne til halvtaget. Det skabte
et mindre opløb. På billedet ses tydeligt smøgen mellem kjolebutikken og ishuset, hvor Vangedes unge mødtes.

Os fra Vangede
kan stadig købes hos
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

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

HUSK bordbestilling
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Det sker i Vangede
Arrangeret af
Se mere på

B Biblioteket

genbib.dk/vangede

C Charlotteklubben

Faste aktiviteter
D Hver mandag kl. 18.30-20.30
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

charlotteklubben.dk

D DUI

dui.dk/vangede

V Hver fredag kl. 14-16

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

September
B Onsdag d. 9. kl. 19

Quiz
Hvilket land stammer pebernødden fra?
Hvilken dansk forfatter var James Joyce besat af som ung?
Når der er quiz på Vangede Bibliotek, er kategorierne en blanding af aktuelle emner og
værternes egne påfund. Holdene er på 2-5
deltagere, bibliotekets personale er værter
og vanen tro sælger Café Caféen vådt og
tørt. Hvis du ikke har et hold i forvejen, kan
du sagtens melde dig til alligevel, så finder
vi ét til dig. Der er selvfølgelig præmier til
vinderne. Husk at bestille sandwich i god tid
i caféen.
Tilmelding

K Onsdag den 9. september kl. 20

Trionen Les Voix
I Vangede Kirke med populærere operaarier, duetter og terzetter for kvindestemmer.
Koncerten er grats tilmelding nødvendig

Oktober
K og B Onsdag den 21. kl. 19

Religionsforhold i Nigeria
Spændende foredrag arrangeret i samarbejde mellem kirken og biblioteket
Se mere i Kirkens annonce på side 11
Gratis adgang, men tilmelding via
www.genbib.dk
Bogsnak Vangede Bibliotek
Fredage 14-16
Glæd dig til en eftermiddag med litteratur,
ytringsfrihed og inspiration fra andres oplevelser i kultur- og rejselivet, når Vangede
Bibliotek slår dørene op til ‘Forfattere om
fredagen’ for syvende år i træk.
Jesper Dalhoff og andre medlemmer af Biblioteksgruppen læser højt af udvalgte forfattere, og der vil være rig mulighed for at tale

med om teksten. Efter samtalen går vi over
til Kulturpatruljen, hvor vi deler beretninger
bordet rundt om arrangementer, vi har været
til eller planlægger at gå til. Der bliver serveret kaffe og småkager.
Gratis. Ingen tilmelding
Fredag d. 4 september læses op af
‘Os fra Vangede’
Galleriet
Café Caféen viser Alice Bregninge i en
retrospektiv udstilling
Alice Bregninge maler helst portrætter.
Men et godt portræt fra Alices hånd er nødvendigvis ikke portrætlighed i klassisk forstand. I stedet lægger hun vægt på kunstnerisk intuition, underfundighed og gerne lidt
udefinerlig uhygge.
Alices mixer naturalisme, naivisme og
symbolisme sammen til nye overraskende
visuelle oplevelser. Ophængningen i Café
Caféen er en ren retrospektiv udstilling, så
de viste værker er ikke til salg. Alice har
nemlig ‘lånt’ alle de udstillede malerier fra
private ejere. De storsindede donorer må så
leve med en tom plet på væggen i udstil-

Se mere på www.vangede.dk
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K Kirken

vangedekirke.dk

V Vangedes Venner
vangedesvenner.dk

lingsperioden.
Selv om det ikke
er en salgsudstilling, modtager kunstneren
dog med glæde
bestillinger på
nye portrætter.
Alice Bregninge, der bor i
Vangede,
har
malet i 40 år og
modtaget undervisning hos Gentofte kunstneren Ulrik
Hoff og været elev på Rørholmsgades
Kunstskole i tre år.
Maleriudstillingen kan ses i Café Caféen,
Vangede Bygade 45, fra onsdag den 1. september og hele oktober 2020.
Alle er velkommen til fernisering i Café
Caféen lørdag den 5. september, kl.
14.00-16.00.
Charlotteklubben
der ligger på Vangede Bygade 55 i det stråtækte hus, har som de fleste andre haft lukket i en lang periode i foråret, men er nu
startet op igen med de fleste aktiviteter.
Selvfølgelig med lidt nye regler om afstand, brug af håndsprit, afspritning etc.
Filmklubben har Åbent Hus i Gentofte Kino onsdag d. 9. september med musikfilmen
Aretha Frankling, Amazing Grace. Der er
gratis forestilling og et glas vin i anledning
af den nye ejer og genåbningen af den flotte
nyindrettede biograf. Gratis adgang så længe der er plads – bestil billetter i klubben.
Charlotteklubben har en lang række
spændende tilbud til seniorer for at skabe
aktivitet, livsglæde, samvær og oplevelser. Kig ind og få et program mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-14. Se mere
på www.charlotteklubben.dk, Facebook
eller ring på 51 82 06 20.
Efteråret i Charlotteklubben
Faste aktiviteter: Tai Chi, Gotved-gymnastik, Kunstværksted, Gåtur i lokalområdet,
Fælles hyggedag, Whist, Bridge, PC-klub,
Søndagsfrokost, Petanque, Biografforestilling.
Ture: Efterårstur til Lolland, Gåtur ved
Gentofte Sø, Vandretur langs Mølleåen,
Bowlingtur, Juletur til julemarked i Tyskland.
Arrangementer: Foredrag, Banko, Julefrokost.
Influenzavaccinationer: Vangede Kirke d.
2. oktober kl. 9.30-14.00 og Charlotteklubben d. 20. og 27. oktober kl. 15.00
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Danseglæde
Mandag d. 7. september åbner
Wieth Dans igen dørene for 75.
dansesæson i Vangede.
Det er godt nok mange tusinde
elever, børn som voksne, der har
haft deres gang på danseskolen
siden starten i 1946, hvor den
hed “Knud Andresens Danseinstitut”. Her var der ti hold for
børn, junior, ungdom og voksne
ægtepar. Undervisningen foregik i de første år i Vangede Kros
selskabslokaler på Mosegårdsvej 12.
Der er sket mange forandringer og tiltag i årenes løb.
Den første sæson, 1946, var
det udelukkende de traditionelle børnedanse og standarddansene som vals, quickstep og tango, der blev undervist i.
Året efter blev undervisningsplanen udvidet med klassisk
ballet og akrobatik.
I 1949 opsagde kroen aftalen,
da de havde tanker om at starte
egen danseskole i Vangede, –
Bendixens Danseinstitut. Knud
Andresen så muligheden i en villa, der var ved at blive opført på

Opstilling i de nye lokaler

Vangedevej 70 (det der senere
blev Vangede Bygade 136). Han
fik rettet i byggeplanerne så der
blev en dansesal på 100 m2 i
kælderetagen. Her holder danseskolen stadig til her i 2020.
Både “Bendixens Danseinstitut” og “Knud Andresens Danseinstitut” startede op til efterfølgende sæson, men Bendixen
kunne ikke samle nok elever og
måtte opgive efter en halv sæson.
Efter at danseskolen flyttede
til egne lokaler i 1949 kom der
yderligere rytmisk gymnastik
og motionsgymnastik for damer
på programmet, og fra sæsonen
1953-54 blev step føjet til undervisningsplanen. Danseskolen forsøgte hele tiden at følge
de tendenser, der var oppe i tiden. Fra 1960 blev det in med de
latinamerikanske danse jive og
samba samt jazz-ballet og rulleskøjtedans.
Filmen “Saturday Night Fever” med John Travolta satte
gang i discobølgen, og alle ville
lære at danse som John Travolta. Udviklingen fortsatte og det

blev almindeligt at dyrke motion godt hjulpet på vej af Jane
Fonda, der i midt 80-erne introducerede Work Out, som så
kom på danseskolens program.
I dag undervises der stadig i
traditionelle børnedanse suppleret med nye disco børnedanse på de yngste dansehold. For
de større børn, juniorer, ungdom og voksne er standarddansene og de latinamerikanske
danse stadig det, der undervises
i, men der er også hold kun med
MGP-danse, Showdans og Hip
Hop samt Disco.
Danseskolens navn blev i 1965
ændret til “Eli og Knud Andresens Danseinstitut”. I 1977 overtog deres søn Torben Wieth danseskolen efter sine forældre,
men bibeholdt navnet nogle år.
Det blev så ændret til “EKA
Danseinstitut” og videre til
“EKA-Dans” v/ Jette & Torben
Wieth og i 2012 blev det så til det
vi kender i dag “Wieth Dans”.
Her i 2020
På grund af Corona-situationen,
har
sundhedsmyndighederne
udsendt en lang række påbud,
som danseskolen selvfølgelig
vil rette sig efter og leve op til, så
det bliver sikkert at gå til dans.
Der blev jo lukke brat ned d. 11.
marts, hvilket betød, at der ikke
kunne afholdes afdansningsbal
eller afslutning.
Det er 75. sæson, som Jette og
Torben tager hul på og de tilbyder fuldt program. Corona-situationen gør desværre, at der er
utrolig mange restriktioner,
men alle undervisere har sat sig
ind i reglerne.

Foruden de helt almindelige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne med hånd-hygiejne og afspritning med videre,
bliver der sørget for at afstandskravene bliver overholdt. Og
undervisningen bliver tilrettelagt så alle kan føle sig trygge.
Så prøv at få noget god motion, som dans er, til dejlige melodier.
Sæsonens program kan ses på
danseskolens hjemmeside. Er
du i tvivl om noget så kontakt
danseskolen.

Kom på et af
vore mange hold
DANS – fra 3 år
VILD MED DANS
SHOWDANCE

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

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
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Butikkernes åbningstider – august 2020
BOtikken Ejendomsmæglerne Tlf. 21 96 49 49
Åbent efter aftale
Café Caféen
mandag-fredag
lørdag

12.00-19.00
12.00-16.00

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

DanBolig
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

Tlf. 39 40 80 90
12.00-17.00
9.00-17.00
9.00-16.00
efter aftale

Danske Bank
Hæveautomat i Vangede
Rådgivning i Gentoftegade

Tlf. 45 12 28 40

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

Phoenix Running Sushi
Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag
16.00-21.30
Running Sushi
17.00-21.30
Tlf. 39 65 34 00
9.30-18.00
9.00-15.00

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag
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

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

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

Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag

Tlf. 40 94 17 57
8.00-17.00

Vangede Avis
mandag-fredag

Tlf. 39 65 74 41
11.00-16.00

Vangede Begravelse
døgnåbent

Tlf. 70 22 24 46

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

Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag
selvbetjening alle dage

Ismageriet
mandag-torsdag
fredag-lørdag
søndag

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

Vangede Farvehandel
Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag-fredag
10.00-17.30
lørdag
10.00-14.00

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

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

Malermester Elligsøe
mandag-fredag
Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søndag
Netto
mandag-søndag

Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30

Wieth Dans

Tlf. 39 98 57 60
11.00-17.00
11.00-15.00
10.00-14.00
6.00-24.00

Tlf. 39 65 31 07

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

Åbningstider
mandag-onsdag
13 - 22
torsdag-fredag
11 - 02
lørdag
10 - 02
søndag
10 - 20

Tlf.: 39 68 01 78

