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Blot et øjeblik
– og så er det væk
Billeder kan være gode til at
sætte minder i gang. Men det
kan også være med til at skabe
en følelse af vemod, for netop
det øjeblik kommer jo aldrig
igen.
Øjeblikkene kan ikke genskabes, så vi er derfor nødt til at være opmærksom på at nyde mens
de er her. Vi har en masse dejlig
billeder af vores børnebørn og
kan glædes over, da de var
mindre. Det var øjeblikke, der
var unikke for hver af dem. De
er jo også dejlige, nu hvor de er
større, men måske er det fordi,
man har fornemmelsen af, at det
går så sindsygt hurtigt, at man
drømmer sig tilbage til, da de
var mindre.
Vi har været heldige at fotografering har været vores store
interesse og derfor har vi taget
mange billeder, som mange har
været glade for. Mange gange
har vi tidligere været de eneste,
der fotografere til diverse lejligheder, hvor imod nu er det næsten alle der tager billeder. Det
skyldes både, at det blev billigere at få lavet billeder og at den
digitale verden med kamerera i
telefonerne har skabt nye tider.
Nogle gange kan man have fornemmelsen af, at mange i dag er
mere optaget af at fotografere
begivenheden end at være til
stede i nuet.
Husk at gemme dine billedeminder, så du også i fremtiden
kan nyde disse dejlige øjeblikke.
Her på avisen har vi stor glæde
af alle de billeder, som mange af
jer, jeres forældre eller bedsteforældre har taget. Det er bare så
fantastisk når nogen af jer er
dykket ned i gemmerne og har
fundet de gamle fotoskatte frem,
så vi kan vise dem i avisen eller
på vores sociale kanaler.
I 50-erne begyndte Kai Mose
Nielsen at fotografere, og i flere
årtier gik han ofte gennem Vangede med sit kamera. I dette
nummer af avisen har vi mange
af hans dejlige billeder fra Vangede med. Billederne kan fremkalde minder – selvom man ikke
var til stede, da de blev taget.
I ønskes en god og
minderig sommer
Allan og Susanne
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede ·
Stylelab Gallery
Der må igen afholde kurser for
både børn og voksne. Som noget
nyt har Charlotte en workshop
for voksne på programmet, hvor
man lærer at lave papirsblomster.

I starten af juni er der igen
sommerkunstskole, hvor elever
fra 2. - 6. klasse hygger sig i tre
hele dage med kreative opgaver.

Vangede-malerier i Café Caféen
Vi har gennem det sidste års tid eftersøgt malerier
af motiver fra Vangede, og det er lykkes at samle
nok til en fin udstilling i caféen.
På udstillingen er bl.a. også print af 12 akvareltegninger som Oscar Fiehn har malet i 1997 efter
gamle s/h billeder og negativer. Disse 12 akvareller er det muligt at købe, så tag forbi caféen og
nyd hele udstillingen og hvis du gerne vil eje et

Familiemandag
I sidste kunne DUI igen åbne
dørene for deres hyggelige familie mandage og de håber at se
rigtig mange børnefamilier de
kommende mandage kl. 18.30 20 på Horsevej 6.
Lopper
Mange har under coronaen fået
ryddet op derhjemme, hvis der i
den forbindelse er ting i overskud kan de med fordel sælges

Gin og rom hos Skjold Burne
Bo fra Skjold Burne har begået
en ny Vangede Gin og en ny
Vangede Rom.
Vangede Gin er lækker frisk,
med masser af frugt. Der er bl.a.
citronskal, rosmarin, lakridsrod,

rabarber og kardemomme i. Og
så er det økologisk naturligvis.
Vangede Rom er en superblød
og sødmefyldt økologisk rom
med masser af smag. Modnet i
troperne færdiglagret i en 50 l
tønde i butikken. Nummererede
flasker. Etiket er designet og
håndtegnet af Pia Halberg.

Frisør Totten
Vangede Bygade 41

Ferie
Tine Gram
uge 33

Tlf. 51 36 46 95

Åbningstider
man.-tors

13 - 22

fredag

11 - 02

lørdag

10 - 02

Tlf. 30 23 83 13

søndag
10 - 20
Så længe coronarestriktionerne varer lukkes
alle dage senest kl. 22

God Sommer

Tlf.: 39 68 01 78

Anette Grevad
i ugerne 30 og 31
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af akvarellerne kan du bestille dem på Vangedes
hjemmeside vangede.dk. Skulle du komme i tanke om, at du også har et aktuelt maleri, der godt
måtte have været med, så kontakt os og fortæl om
det, så kan det komme med næste gang.
I Café Caféen kan du nyde en kop kaffe eller
måske et glas vin eller en af caféens Hornbeer øl.
Husk coronapas og mundbind.
på DUI’s Høstloppemarked
27.-28. august 2021.
Det er lige midt i Vangede det
foregår og udover at for solgt
dine gode loppeting, så kan du
også gøre et godt fund, prøve
tombolaen eller bare komme
forbi og nyde det gode
stemning, slukke tørsten eller
sulten med vores lækre pølser
fra grillen.
Vi glæder os til at se Jer alle igen.

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.

Minderne har jeg da lov at ha’
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Der bliver ikke stor fest i Vangede i år, men her er nogle af de kunstnere, der har optrådt i Vangede til Fest og Kultur gennem tiden. Hvor
mange kan du huske? Se flere billeder fra arrangementer på www.vangede.dk
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Snart – og nu
Det har været et hårdt år for muligheder for at samles. Meget
har været lukket i lange tider, og
i en periode var der så lukket, at
selv Vangedes Venners faste lørdags gåtur måtte stoppe.
Men selvom vi stadig skal holde paraderne og mundbindet
oppe er der i øjeblikket mere, vi
kan gøre igen.
Caféen er åbent, hver dag fra
kl. 12 til 17; man skal huske coronapas og mundbind. Sæt dig i
en sofa og mærk hyggen brede
sig. Få en god sludder med en
medborger, nyd den aktuelle
udstilling eller sid bare og nyd
stemningen.
Tirsdagens backgammon er
også i gang igen og oppe på biblioteket er Jesper Dalhoff også i
gang med forfatter om fredagen. Vangedes Venner gåhold er
i fuld gang igen og der gås hver
lørdag fra kl. 11 ved Café Caféen.
Vangedes Venners Lokalhistoriske gruppe er i gang, med at

støve gamle billeder og historier
op. I kan løbende se billeder på
facebook-gruppen ‘Vangede i
gamle dage’.
Medlemmerne af trafikgruppen har været aktive hver for
sig, men glæder sig nu til igen at
kunne mødes og debatterer de
ting, der kan gøres bedre.
De store arrangementer er aflyst, derfor bliver der ikke nogen stor fest til Fest- og Kulturdage i Vangede i år, men vi satser på at smitterisikoen er sænket så meget, at vi kan gennemføre årets Festival i september
måned.
Vi skulle i april have haft vores
10 års jubilæum sammen med
generalforsamlingen, men det
er som alt andet udskudt indtil
videre – vi håber at det bliver til
efteråret.
Det bliver godt igen
Og måske bliver det med helt
nye tiltag. Der er måske nogen,
der her under coronaen er kom-

I 2017 var vi alle samlet til Hardingerband

met til at tænkte over noget, de
gerne vil være enten med til eller få andre til at være sammen
om. Her er Vangedes Venner jo
helt oplagt, du behøver ikke
starte en forening, du kan starte i
morgen som en gruppe under
Vangedes Venner og nyde godt
af vores store medlemsskare; vi
er næsten 1400 medlemmer,
som jævnlig får nyhedsbrev om

Charlotteklubben er i gang
Der har allerede været en del arrangementer i klubben og sommerprogramet er færdig. Charlotteklubben er netop blevet tildelt støtte af Kulturministeriet/Danske Seniorer til af afholde
flere gratis aftener med helstegt
pattegris og musik på terrassen
– det vil vi holde gennem juni og
august.
Kom gerne forbi og få programmet for klubbens aktiviteter, med bl.a. ture efter sommerferien: Tur til Dyrehavsbakken
med hestevognskørsel, rundvisning og 4-dages tur til nordjylland med ophold på hotel med
swimmingpool, en dag på
Læsø, Grenen, Skagen, det
midtjyske søhøjland med sejlads og frokost på Silkeborgsøerne ved himmelbjerget mm..
Pris 3.950 for medlemmer og
4.250 for gæster.
Biografklubben kan endelig
starte med en “normal” sæson
d. 8. september. Traditionen tro
starter vi med åbent hus, et glas
vin og gratis forestilling for alle
interesserede.
Flemming, Charlotteklubben

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk
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hvad der rør sig i foreningen.
Der vil også være god hjælp via
vores samarbejde med andre
foreninger og Vangede Avis
samt diverse sociale medier.
Så ‘kombaredu’, vi er klar til
at lytte til dine idéer og hjælpe
med at sætte dem i værk.
Med sommerlig hilsen
Vangedes Venners formand
Allan Andersen

vvs

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

www.kjeldhansen.dk

Charlotteklubben ligger lige
midt i Vangede, på Vangede Bygade 55, i det gamle gule stråtækte hus.
Vi har en lang række spændende tilbud til seniorer for at “skabe aktivitet, livsglæde, samvær
og oplevelser”: Gymnastik, Qi
Gong, fælles hygge og frokoster, whist, bridge, banko, grillaftener, gåture og vandreture,
kunstværksted, biografforestillinger, pc-klub, ture og rejser
rundt i landet.
Kig ind og få vores program,
hils på os og fornem stemningen i det gamle hus.
Vi har åbent mandag, tirsdag,
torsdag og fredag fra 10-14.
Se www.charlotteklubben.dk,
på Facebook eller ring til os på
51 82 06 20
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GVI 1

Mit GVI

år

august 1921-2021

Af Otto Mangor Olsen
To små historier i anledning af min klub, Gentofte-Vangede Idrætsforenings 100 års jubilæum/fødselsdag.
Med fly som blind passager
I 1982 lå GVI som oprykker fra
Københavnsserien til Danmarksserien med helt fremme i
toppen af DS før den sidste
kamp.
Denne sidste kamp i DS skulle
spilles på Bornholm imod ASG
(Allinge-Sandvig) og GVI havde mulighed for at spille sig i 3.
division; det var stort, rigtig
stort!
Desværre var Dragør Boldklub kommet 1 point foran GVI
i næstsidste spillerunde, hvilket
betød at GVI ikke selv kunne
afgøre oprykningsspillet, da
Dragør med en sejr over Klemensker selv kunne afgøre det
hele.
Men i Vangede er vi optimister; JEG er i hvert fald; vi var
mange der troede på det.
Især jeg troede på det, så jeg
tog af sted med bornholmerbåden sent lørdag aften, godt halvfuld i øvrigt, og vågnede næste
morgen med små men alligevel
med optimistiske øjne på Bornholm, for jeg skulle se min klub
spille oprykningskamp.
Mit første besøg nogensinde
på Bornholm havde taget sin begyndelse.
Da jeg indfandt mig på Allinge Stadion blev der blandt Vangede-drengene grinet lidt ad
mig, da alle andre havde taget
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flyet til Bornholm, i øvrigt sammen med Dragør BK’s team og
følgere.
Efter en spændende kamp,
vinder vi over Allinge 3-2, men
da Dragør samtidig vinder med
1-0 over Klemensker, tog Dragør billetten til 3. Division.
Efter kampen, var der en mat
stemning, især fordi nu skulle
GVI’s spillere, ledere og tilskuere med samme fly hjem som
Dragørs følge.
Men store ledere har det med
at træde i karakter når tingene
ser allermest sort ud.
I GVI har vi altid haft Torben
Mogensen (kasserer) og han dirigerede straks holdet, lederne
og fansene ud på en kro, hvor
der var linet op til en bid brød,
masser af øl og en enkelt snaps.
Se det var en rigtig god idé, da
flyet viste sig at være flere timer
forsinket og Dragør med følge
allerede sad i lufthavnen og
ventede. Det lunede straks på
humøret.
Til trods for at jeg skulle med
bornholmerbåden hjem, tog jeg
med til lufthavnen for at ønske
alle en god tur hjem, da Henning Frederiksen pludselig tog
fat i mig og rakte mig hans boarding card og bad mig følge med
op i flyet.
Luftkaptajnen og stewarden
glemte tilsyneladende at tælle

passagerne til det fully booked
fly, så jeg gik med ind som
‘blind passager’ med Henning
Frederiksens boarding card i
hånden.
Efter 25-30 minutter, mellem
flere par granvoksne ben på gulvet (under sæderne hvor Finn
Drewes og Lille Ole sad) i indenrigsflyet, overdænget med
trøjer og jakker, steg jeg ud af
flyet i Kastrup, som nok Vangedes eneste ‘blinde passager’ på
et fly nogensinde.
Flere fik sig et billigt grin, da
jeg hilste på dem i bussen fra
lufthavnen tilbage til klubben i
Vangede som daværende træner

Røde med bolde.

Torben Gibhardt sagde; ‘Sig mig
lige engang, jeg har lige sagt farvel og tak for støtten til dig på
Bornholm og god tur hjem med
båden?’ Og SÅ grinte han!
Tak for det, til de snarrådige
GVI’ere, der tænkte udover deres egen næse, at jeg, som den
eneste fan havde taget bornholmerbåden til solskinsøen, ikke
skulle tage alene hjem med båden. (Det manglede da bare)
Alle i bussen troede, at nu
skulle vi blot hjem, tidligt i seng
og sove efter en lang dag i fodboldens tegn ... men nej!
Da vi ankom til Mosebuen sad
omkring 150-200 mennesker og
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ventede på spillerne med følge,
for selv om GVI ikke rykkede
op var hele byen med os, så der
blev festet til den lyse morgen,
som havde vi vundet klub VM
for hold.
Se, det er vi gode til i Vangede,
at feste og tage hånd om hinanden.
GVI’er tildelt BT’s Gyldne
Bold
I foråret 1983 tager undertegnede og min ven Bo ‘Sild’ med
bornholmerbåden til Bornholm
for at se GVI’s sidste kamp i forårsturneringen.
GVI skal møde ASG (Allinge-Sandvig) og vel ankommet
lørdag morgen tager vi direkte
til Allinge Stadion, efter vi har
indtaget et par øl eller tre.
I klubhuset mødes vi af spillerkoner/-kærester og bestyrelsen, der også er med på turen; de
skal nemlig alle overnatte på
Hotel Balka Strand.
Kasserer Torben Mogensen
hilser os velkommen og inviterer os med til fest om aftenen
samt en overnatning på Hotel
Balka Strand; se det var virkelig
en stor gestus til os trofaste
fans.
Vi takkede selvfølgelig ja.
Med nytiltrådte træner Bengt
Annemann i chefstolen (når han
gav ordrer fra sidelinjen, føltes
det som at stå foran en løvblæser på fuld styrke og en decibel
på over 100!), så alle havde nok
en forventning om, at ét eller
andet ville ske i dag.

Og det gjorder der!
Min ven og kammerat, Henrik
‘Den Røde’ Pedersen, gik helt
amok i en målrus og scorede alle seks mål i kampen, der blev
vundet med disse cifre.
Det er den største bedrift jeg
nogensinde har oplevet af en
GVI’er!
Jeg har set mange kampe og
krigere og gode boldspillere
spille med og for GVI, men
‘Den Røde’ en for mig den største af alle.
Denne bedrift udløste en tildeling af BT’s Gyldne Bold, der
hver uge blev tildelt Ugens Spiller i de bedste divisioner i Danmark. GVI var blot en serieklub,
men bedriften var så stor at man
i udvalget ikke kunne komme
udenom dette mesterværk.
‘Den Røde’ og træner Bengt
Annemann røg selvfølgelig i
poolen på Hotel Balka Strand
(Annemann i sit nyindkøbte
flotte jakkesæt) og der blev festet til den lyse morgen og slikket solskin dagen derpå, så
mange af deltagerne pådrog sig
solskoldning.
Denne tur blev en fantastisk
oplevelse, men en lang tur hjem
med båden, solskoldet med
tømmermænd, men vil altid stå i
mit hjerte som den største bedrift en GVI’er nogensinde har
præsteret.
‘Den Røde’ er desværre gået
bort i en alt for tidlig alder, men
han vil leve i mit hjerte for altid!
Æret være dit minde, Henrik
Pedersen.

Tamburkorps i Vangede
En festlig dag i Vangede i august 1982 var der gratis morgenbrød
hos TV Centret og foran biblioteket spillende KFUM spejdernes
tamburkorps.
Gentofte Tamburkorps var dannet af spejdere fra KFUM i Vangede og Gentofte. Det var tropsleder Spiss fra Vangede og tropsleder
Ernst fra Gentofte, der stod for Gentofte Tamburkorps.
Det gik i opløsning i slutningen af 1990-erne.
Vi har haft billedet på facebook, og her fortæller Anne Grube Skovrup og Ann Wendel, at de havde mange fede oplevelser i bandet.
Anne fortæller vi piskede op og ned af både Vangede Bygade og
Gentoftegade mange gange om året. Basaren var en super kold dag,
fløjtende blev kolde, og falske hvis de ikke blev holdt varme, og
mon ikke der er nogle, der kan huske når vi trænede tattoo på kirkens parkeringsplads i sommerhalvåret, sikkert til stor irritation for
en del naboer, det gik der mange mandage aftner med. Fugleskydningen var også en fast bestanddel af vores sommer i tamburkorpset. Rigtig mange super gode oplevelser, synd det ikke eksisterer
mere.

Gentofte Tamburkorps spiller op foran biblioteket. Foto Kai Mose
Nielsen
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Mesterlodden – et håndværkerkvarter
Det blev i starten af 60-erne besluttet at etablere et håndværkerkvarter i Vangede. Det blev
til Mesterlodden, som blev etableret på en del af Gamle Moseshus marker. Det var ikke alle
og enhver, der kunne få en byggegrund på Mesterlodden, da
servitutterne bestemte at man
skulle have bopæl i Gentofte
Kommune og at der var bopælspligt på den nyopførte ejendom.

Edwin Valde Johansen fortæller, at han boede på Vangede
Bygade lige overfor den gamle
kirke og gik på Mosegårdsskolen. Edwins bedste ven Steen
boede på Stolbergvej. De havde
en engelsk setter, Jack, som de
gik med næsten hver eftermiddag, og tit gik turen over på markerne, der lå ubenyttet hen på
dette tidspunkt. “Det var vores
‘jungle’ så da de begyndte at

Gentofte Varme Service efter de flyttede til Mesterlodden
bygge på Mesterlodden synes vi
at det var ærgerligt, for det var
‘vores’ område. Vi spurgte en af
håndværkerne, hvad de lavede,
og han fortalte os at de byggede
en lakridsfabrik. Det troede vi
nu ikke rigtig på. Jeg tænker at
vi har været ca. 10 år.”
Senere blev også Vangede
Børnehospital bygget, og så
måtte drengene finde andre fristeder.
Ulla Thulins far startede
Gentofte Varme Service op
omkring 1959 på Vangedevej

207a. Da Gentofte Olie kom til,
blev det for stort. Der var klager
fra beboerne om alle de biler og
tankvogne, der stod og tog plads
og udsyn fra villavejene. Derfor
flyttede firmaet på Mesterlodden 7 i maj 1966.
I stuen var receptionen. Her
sad kontorfolk og tog imod
henvendelser og sendte vognen af sted. Der var frokoststue til mændene. På kontoret
sad bogholder og andre kontorfolk. Ullas mor var også på
kontoret.

Der bygges på Mesterlodden. Foto Gentofte Lokalarkiv

Eftermiddagsforedrag.
Onsdag d. 16. juni kl. 14.00 ved Kasper Morville
Hvordan bevarer man sin menneskelighed i en verden
styret af computere?
Hvad er du? Kunde, forbruger eller en vare? På
internettets hjemmesider er du et hit. Et unikt hit. I en
hverdag styret af computere kan det være svært at være
menneskelig – men betyder det at verden ikke længere
er for mennesker?
Vi skaber i overfladen på det digitale samfund og finder
måske ud af hvad en algoritme er. Vi finder i hvert fald
mange tankevækkende anekdoter.
Tilmelding på kirkekontoret via mail
vangede.sogn@km.dk eller på tlf. 39 96 22 90 i
kontorets åbningstid (se bagsiden af bladet).

Havebesøg i præstens have.
på Byledet 6, tirsdag d. 6. juli kl. 14.00-16.00
Signe Arnfeldt Bastiansen kommer med sin harpe og
fortryller en forhåbentlig hyggelig sommerdag.
Gratis adgang – men tilmelding på kirkekontoret
mail vangede.sogn@km.dk tlf. 39 96 22 90.
på Vangede Bygade 132,
onsdag d. 11. august kl. 14.00- 16.00
Musik, kaffe og kage i præstens have.
Gratis adgang – men tilmelding på kirkekontoret
mail vangede.sogn@km.dk tlf. 39 96 22 90.

Sæt kryds i kalenderen ... d. 25. august.
Vi er i gang med at planlægge sommerens store
menighedsudflugt. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. I
løbet af den næste måneds tid kommer oplysning om
destination, pris og afgangstidspunkt. Hold øje med
kirkens hjemmeside, opslagstavler og facebook.
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en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle
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Vangedevej 8 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

www.nyzy.dk
Åbningstider
man
lukket
tirs-tors 16:00-22:00
fre-søn 14:00-22:00

Buffeten
alle dage: 17:00-21:30
Pris pr.couvert
man-tors kr. 128,00
fre-søn kr. 148,00
Børn under 12 år ½ pris

Mad ud af huset
10% rabat
på alle a la carte

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Malermester Arne Valling Rasmussen har fået ny firmaadresse på
Mesterlodden. Foto Gentofte Lokalarkiv
Ulla fortalte, at hendes far
havde været blandt de første,
der etablerede sig på Mesterlodden.
Henrik Juul Rasmussen boede hele sin barndom Mesterlodden 3, der var nabo til nr. 7, da
der var en tom mark imellem.
Olie-firmaet i nr. 7 klarede bopælspligten ved at lade en ansat

bo der, sønnen Hans Peder blev
Henriks kammerat. Han og familien flyttede tilbage til Jylland. Efter olie-firmaet kom
maler-firmaet Valling. De havde også en familie til at bo der
med en datter, der hed Helle, der
blev Henriks skolekammerat.
Dengang var der mange familier på Mesterlodden.

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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Postkort til Vangede
Af Torben Christensen
I forbindelse med at jeg skulle
sælge mine afdøde forældres
kolonihavehus i Ringsted, var
jeg i gang med at tømme værkstedet. I en rodekasse med skruer, møtrikker og masse værktøj
lå en pose fuld af postkort.
Jeg kikker lidt løseligt på dem
og kan se at det ikke er en modtager, som vi som familie kender.
Efter et par uger bliver jeg lidt
nysgerrig på postkortene, og
begynder at kikke lidt nærmere
på dem. Postkortene er sendt
fra store dele af verden og de er
alle til en familie Holm på
Snogegårdvej i Gentofte. De er
sendt i tidsrummet fra ca
1947-1997.
Jeg prøver at spøge nogle af
mine forældres bekendte, om
det var nogle de kende. Men der
var ikke bid.
Efter at have kikket på folketællinger og kirkebøger bliver
jeg lidt klogere på familien,
men som amatør slægtsforskere

havde jeg lidt svært ved at “se
fremad”, hvor det at kikke bagud er nemt. Så det at finde
slægtninge den vej opgav jeg.
Facebook blev løsningen på,
hvem familien er. Efter at fået
slettet flere opslag i diverse “søger folk grupper” da man ikke
må skrive adresser i de grupper,
laver jeg et opslag på min egen
væg.
Det opslag hvor jeg søger familien bliver delt 2554 gange og
efter to dage er jeg i kontakt
med et oldebarn af familien. Efter nogle uger, aftaler vi at mødes på Ringsted Station, hvor
jeg overdrager postkortene til
oldebarnet.
Men hvordan postkortene er
havnet i min fars havehus har
jeg intet bud på. Han samlede
hverken på postkort eller frimærker. Så han har sikkert fundet en “rodekasse” på et kræmmermarked eller loppemarked,
hvor der har været noget, han
kunne bruge. I bunden af denne

“få sagt ordentligt farvel”
Vangede Begravelser
Din lokale bedemand

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk
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En stor mængde postkort blev fundet i Torbens forældres
kolonihavehus
kasse kunne disse postkort have
ligget. Han har sikket ikke kunne nænne at smide dem ud.
Det er desværre et mysterium
han tog med sig i graven.
Vi har på Vangede Avis været
med til at efterspørge familien
og takker for beretningen om
hvordan historiske hilsner kan
komme hjem igen til familien.
Samtidig vil vi opfordre til, at
man får gennemgået sine gemmer og selv er med til at tage be-

Herreklip
Herre pensionist
Dameklip (med vask og let føn)
Damklip pensionist (med vask)
Børneklip dreng
Børneklip pige

slutning om, hvad der skal ske
med gamle breve og billeder.
Mange efterkommere vil være
glade for at kunne læse gamle
breve og se billeder, men det får
større værdi, hvis man ved,
hvem der er på billederne og i
hvilken anledning de er taget.
Vi har set eksempler på at man
ved hjælp af gamle breve og
postkort næsten har kunnet genskabe en families historie, til
stor glæde og bedre forståelse
for, hvordan det var dengang.

200,180,350,300,170,200,-

DROP IN eller BOOK
Åbningstider
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag
9.00-16.00
søndag
lukket

Book online på hairlooksalon.dk
Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

Tlf. 61 10 19 18
Find os på Facebook
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Vi kigger på sporene efter højspændingsmaster
Når man kigger på luftfoto af Gammelmosen på Google eller Krak,
kan man se, at der går et spor fra østsiden af mosen til sydvest. Sporet følger den samme “rute”, som de højspændingsledninger, der var
en gang og slår et knæk, der hvor højspændingsmasten stod, og hvor

mast

dennes betonfundament stadig er. På trods af Gammelmosens fredning blev der i 1918 givet tilladelse til at der kunne føres højspændingsledning over mosen, og i 1962 blev denne tilladelse udvidet
med endnu større master.
Nu er masterne væk, men betonfundamentet kan stadig ses, hvis
man følger stien ind fra den sydlige langside af mosen.
Luftfoto fra Det kongelige Bibliotek

mast
mast

slottet
slottet

1949. “Slottet” ses til højre i billedet. Her ses de første højspændingsmaster, der gik gennem mosen.

betonfundament
mast

motorringvejen

1956. Motorringvejen til højre i billedet og Mesterlodden nederst.
Højspændingsmasten ses til venstre i mosen.

sti

1966. Motorringvejen til venstre og “Slottet” øverst. Betonfundamentet ses tydeligt til højre for midten af mosen.
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Børnegården – Solgården
Krisebørnehave, krigsbørnehave eller lakridsbørnehave; som
man siger: “Kært barn har mange navne”. De officielle navne
på børnehaven var først Børnegården, senere Solgården og nu
er den en del af Vangede Børnehus.
I 1948 var der stort behov for
en ekstra børnehave i Vangede,

så kommunen erhvervede i den
anledning to barakker, der tidligere havde været brugt til tyske
flygtninge i Kløvermarkslejeren på Amager. Barakkerne var
de såkaldte skovhuggerhuse,
som man også havde opstillet
ved Stolpegårdsvejs forlængelse (nu Nybrovej) til huse for
husvilde.

Børnehaven en vinterdag. Postkort lånt af Vicky June Lund.

Pia Grene (th) på lejrtur til Dronningmølle.

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96
www.phoenixrunningsushi.dk

Telefon 39 65 89 88

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

man-tors
fre-søn

kl. 16.00-22.00
kl. 14.00-22.00
kl. 17.00-21.30

TAKE-AWAY
10% RABAT VED AFHENTNING
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Børnehaven blev oprettet på
Stolpegårdsvej 12 som en krisebørnehave og hed ‘Børnegården’; blandt børnene blev den
kaldt ‘krigsbørnehaven’; senere
generationer fandt på at kalde
den ‘lakridsbørnehaven’.
Børnenes opholdsrum var på
2
93 m og kunne rumme 45 børn.
Planen var at alle rum skulle
opvarmes med kakkelovne,
men 7. april 1948 blev det æn-

dret til at det skulle være med
centralvarme.
De personer, vi har været i kontakt med, der har gået i børnehaven, virker alle til at være godt
tilfredse med at have gået dér.
Gudrun fortæller i bogen ‘Os
fra Vangede’, at hun gik et år i
“krigsbørnehaven”, men måtte
forlade stedet, da hun altid var
forkølet. Så kom hun i Asylet i
stedet.
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Klip fra Facebook

Krisebørnehaven “Børnegården”, dens barakbygninger og legeplads fotograferet af Kai Mose Nielsen. Gentofte Lokalarkiv

I 1969 havde de gamle barakker udtjent deres pligt og blev
revet ned. I stedet byggedes
den børnehave, som ligger der
nu. Ved samme lejlighed skiftede børnehaven navn til Solgården.
Nu rummer bygningerne vuggestueafdelingen, der sammen
med det tidligere Vangede Asyl
nu udgør Vangede Børnehus.
Facebook
Vicky June Lund fortæller at
hun selv har gået i Børnegården

og det har to af hendes tre børn
også.
Kirsten Lisbeth Funch fortæller hun i 1954-55 også har gået i
barakbørnehaven og de kaldte
den også lakridsbørnehaven.
Kirsten kan huske at frk. Kirsten Petersen var leder og Anne
havde den store børnegruppe.
Senere kom Kirsten selv til at
arbejder der i 1965.
Dorrit Wedell Hambenberg
har gået i børnehaven 195456/57 og husker også feriekolonierne med frk. Holm.

Søde Frk. Holm 1954 med børnehavens yngste. Foto lånt af Dorrit Wedell Hambenberg

Dit liv på tryk

Forbrændingen blev revet ned i 1971. Foto Kai Mose Nielsen
I facebook-gruppen ‘Vangede i
gamle dage’ lagde vi et billede op
af forbrændingen, da den blev revet ned; det afstedkom bl.a. dette:
Lars Bavnhøj boede på Sløjfen
og var dermed tæt på Vangedes
forsyning (vand og gas) samt
forbrændingen.

Lars’ klasse for et par år siden

To friske drenge i Vangede i
1959. Lars og Torben gik begge på Tjørnegårdsskolen.

Lars ses stadig et par gange
om året med 10-12 af sine gamle klassekammerater fra Tjørnegårdsskolen, og de har haft 60
års jubilæum.
Lars Worsaae kan også godt
huske nedrivningen af forbrændingen. Han og en kammerat
havde en hemmelig hule lige
overfor. De sad og så klargøring
til sprængning. I sidste øjeblik
opdagede en voksen de to
drenge i hulen, og de blev jaget
væk. Hvilket var godt, for efter
sprængning lå der en ordentlig
betonklods, der hvor hulen
havde været.

Få din historie som hæfte eller bog med hårdt eller blødt omslag

Få hjælp til trykning
Vi hjælper med tryk og
opsætning af din livshistorie,
din egen roman eller materiale
om din hobby.

Trykkeren.dk · Snogegårdsvej 49 · 2820 Gentofte · kontakt@trykkeren.dk · 39 65 74 41
Nummer 107 · juni 2021
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Manden med kameraet
Fra 1950-erne og helt op i 90-erne så man tit Kai Mose Nielsen
gå rundt i Vangede med sit kamera. Han fangede mange gode
motiver. En stor del af hans negativer er indleveret til Gentofte
Lokalarkiv, og via dem har vi fået adgang til dette “guld”.
I Vangede Avis nr. 69 / november 2011 havde vi en artikel om
Kai Mose Nielsen. Vi spurgte
dengang Kai efter hans billeder;
og han sagde, at dem måtte vi
gerne bruge i Vangede, men de
var blevet pakket ned, da han

flyttede. Han ville dog prøve at
finde dem frem, men nåede det
desværre ikke før han døde.
Kai blev født i 1921 på Bernstorffsvej, men i 1925 flyttede
familien til Sognevej 47 i Vangede. Faderen døde i 1936, og
moderen var derfor nød til at
sende de tre drenge ud og tjene
tidligt. Under krigen var den
ene af Kais brødre medlem af
Holger Danske, og Kai havde da
også hjulpet lidt, hvilket kostede ham en fængselstur på 16 dage. Huset på Sognevej sprang

Glarmesterfirmaet

Boligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

b i l l ed i n d ra m n in g
d r i v hu s g l a s
s o l f il m
brusenicher
s i k k er h e d s g la s
energiglas
f a c a d e g la s
s p e jle
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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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tyskerne i luften. Vi kan se i husets papirer, at i 1945 ansøger
moderen om at bygge et nyt hus
med centralvarme; det gamle
hus var en træhus uden kælder,
så der skulle startes helt forfra.

Kai Mose Nielsen og hans kone blev skilt i 1961, og Kai blev
alene med sin søn John. De fik
et tæt forhold og havde begge en
stor interesse for tog.
Her på Vangede Avis glæder vi
os over, at mange af billederne
nu er tilgængelige og vil med
taknemlighed gøre brug af dem,
når de passer med kommende
artikler.
Se mere om disse billeder
på vangede.dk

Snedkermester
FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Tom Christiansen

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

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

www.snedkermesteren.dk
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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
Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 39 65 34 00
10.00-18.00
10.00-15.00

Stylelab Gallery
mandag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag

Tlf. 22 24 99 49
efter aftale
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
søndag

Tlf. 23 44 17 90
10.00-18.00
10.00-15.00
10.00-14.00

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
13.00-24.00
11.00-02.00
10.00-02.00
10.00-20.00

Frisør Totten
Tine Gram
Anette Grevad
mandag-torsdag
fredag

Tlf. 51 36 46 95
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

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
10.00-22.00
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
9.00-12.00

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

Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30
Tlf. 39 90 25 25
11.00-22.00
12.00-22.00

Tlf. 39 65 74 41
11.00-16.00

Vangede Begravelse
døgnåbent
Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag
selvbetjening alle dage

Os fra Vangede

Butikkernes åbningstider – februar 2021

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

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

Tlf. 39 65 31 07

kan stadig købes hos
Torp Glas
Frisør Totten
Café Caféen
Charlotteklubben
Today’s Special
Skjold Burne Vangede
Under Bogen, Gentofteg.
Charlottenlund Bog & Idé
Bog & Idé, Søborg Hovedg.

8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant
Tlf. 39 65 82 80
mandag lukket
tirsdag-onsdag
16.00-22.00
torsdag-søndag
14.00-22.00
Ta’ selvbord
17.00-21.30
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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

og hos Vangede Avis
Den kan bestilles på
vangede.dk
Så længe coronarestriktionerne varer, bringer vi
gratis ud i hele Vangede

