
Tag dig sammen
Hvordan ville du spise en ele-
fant? – en bid ad gangen. En rej-
se begynde med det første
skridt. Vi sad for nogle uger si-
den i et sommerhus og kiggede
ud i haven på det telt, vi nu skul-
le til at slå ned. Hvor meget vi
end prøvede at overbevise os
om, at det ikke var så slemt, så
var det svært at få lettet rumpet-
ten fra sofaen. Da vi endelig fik
taget os sammen viste det sig jo
også at det jo ikke var så slemt at
få pakket det telt sammen. Det
første skridt på rejsen var svært
at tage.

Igang igen
Efter at have ligget stille i lang
tid skal vi til at feste i Vangede
igen. Vangede Festival, der lø-
ber af stablen den 11. septem-
ber, bliver noget helt særligt.
Planlægningen er i gang og her
løfter vores fællesskab os, i
gang igen. Det er lige som, når
man mødes med gamle venner
efter en tid, og falder ind i tidli-
gere rutiner igen. Så det føles
som om, det bare er nogle få da-
ge siden, vi gjorde tingene sam-
men sidst.

Vi glæder os til at feste igen. Vi
glæder os til at høre musik igen.
Vi glæder os til at møde menne-
sker igen. Men vi glæder os også
til det fællesskab, vi har, når vi
sætter telte op, til at gøre det, der
skal gøres, for at få dagen til at
glide og til at pakke sammen og
rydde op efter dagen. Og ikke
mindste glæder vi os til at sidde
bagefter og evaluere dagen over
lidt mad; der er altid en helt sær-
lig stemning blandt de meget
trætte, men også glade menne-
sker.

Desværre er der efter den lan-
ge periode uden større aktivite-
ter i Vangede faldet nogen af de
aktive frivillige fra. Så det er nu
Vangede har brug for alle, der
kan og vil give en hånd med og
dermed være med til at fasthol-
de at der er sjovere at bo i Van-
gede.

BEMÆRK! At du som frivillig
i Vangedes Venner risikerer at få
nogle sjove timer i et rart fælles-
skab og nye venner.

I ønskes et festligt efterår
Allan og Susanne
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt
Golé flytter
Clinique Golé, der holder til i
kælderlokalet ved Frisør Totten,
flytter. Heldigvis for klinikkens
mange trofaste kunder flytter den
ikke så langt; nemlig hen i de lo-
kaler, der før husede Floristen.

Golnoush Parve, der ejer kli-
nikken, glæder sig til at tage det
istandsatte lokale i brug og hå-
ber, at det bliver omkring d. 3.
oktober. Til den tid vil hun byde
faste kunder og andre nysgerri-
ge til et glas rosevin og en snak
om hendes koncept.

Udover de kosmetiske be-
handlinger, planlægger hun
andre spændende projekter,
som hun dog først vil løfte
sløret for efter åbningen i det
nye lokale.

HairLook ny frisør

Shivan, der åbnede Hair-Look
salon i april måned, fortæller, at
han føler sig godt modtaget, og
har fået mange dejlige kunder
her i Vangede.

Det har hele tiden været pla-
nen, at de skulle være to i salo-
nen, og nu har Shivan fået en
tidligere kollega til at tage job-
bet i salonen.

Vi kan derfor byde Eva vel-
kommen til Vangede. Shivan og
Eva mødtes første gang på fri-
sørskolen og har efterfølgende
arbejdet sammen i ca. 10 år i en

anden salon. De glæder sig til at
fortsætte samarbejdet her i Van-
gede.

Man kan allerede nu vælge
Eva som frisør når man booker
online, men man er også vel-
kommen til at ringe eller kom-
me forbi salonen og aftale fri-
sørtid eller bare droppe ind og
blive klippet.

Se annoncen her på siden, og
husk at salonen tilbyder alle for-
mer for hårbehandling, herun-
der også farvning og striber.

Charlottenlundspejderne DDS

Til Familiespejd går 3-6 årige
børn til spejder sammen med
deres forældre (eller bedstefor-
ældre). Forældrenes rolle er at
støtte barnet i at løse de opgaver
og udfordringer, som barnet
bliver stillet over for – men ikke
at gøre aktiviteterne FOR
barnet.

Som regel er der venteliste til
familiespejder, men lige nu to
pladser ledige hos spejdergrup-
pen, der holder til ved det gamle
vandtårn på Ræveskovsbakken.
Så skynd jer at snuppe en plads,
før jeres nabo!

Skriv til medlem@charlotten-
lundspejderne.dk

Håndbold
Gratis prøvetræning for 9-11
årige torsdage, kl. 18-19 i Gen-
tofte-Vangede Håndbold.

Vi er en mindre håndboldklub i
Gentofte Kommune, der spiller i
Bakkegårdshallen i Vangede.

Vi lægger vægt på det sociale
og det vigtigste for os er – at der
er plads til alle.

Tag indendørssko på og tøj,
som man kan bevæge sig i; al-
lerbedst er det at have T-shirt og
shorts på. Medbring drikke-
dunk.
Tilmeld på hjemmesiden
motivu.dk – hvor du også kan se
mange andre hold, hvor du kan
få prøvetimer.

World Cleanup Day i Vangede
Kom og vær med til verdens
største affaldsindsamling, når vi
samler cigaretskod, slikpapir,
skruelåg og andet affald.

Mød op lørdag den 18. septem-
ber 2021 kl. 10-13 Ved Café Ca-
féen Vangede Bygade 45. Inviter
gerne venner, familie og kæledyr
og gå på jagt efter affaldet.

Vi sørger for, at I får det nød-
vendige indsamlingsudstyr,
som gør indsamlingen både
nem, hygiejnisk og forhåbent-
ligt rigtig hyggelig.

Vangedes Venner byder på øl
og sodavand til indsamlerne.

Vi glæder os til at se jer. Hilsen
Affald og Genbrug, Danmarks
Naturfrednings Forening
Gentofte, Grøn Guide og
Vangedes Venner

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. Op-
tagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der
tages forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følge-
virkning af evt. trykfejl.

Asian Market
NIHAO

NIHAO Asian Market
Vangede Bygade 92

50 18 59 00
Find os på instagram

& Google Maps

Asiatisk
købmand

Nudler, ,
Dim sum, Sauce,
Slik & Snack, Te,

Japansk Sodavand

Dumpling

DROP IN eller
Book online på

hairlooksalon.dk

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

Tlf. 61 10 19 18
Find os på Facebook

Åbningstider
man-fre 10-18
lørdag 9-16

Herreklip
Herre pensionist
Dameklip
Børneklip dreng
Børneklip pige

(med vask og let føn)

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

Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

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

Vangedevej 8 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

www.nyzy.dk

Åbningstider

Buffeten

Pris pr.couvert

man-tors 16:00-22:00

fre-søn 14:00-22:00

alle dage: 17:00-21:30

man-tors kr. 128,00

fre-søn kr. 148,00

Børn under 12 år ½ pris



Arrangeret af Støttet af
Gentofte Kommunes Kulturpulje
og Vangede Bycentrum

Foreningernes Dag
Skal din forening være
med, så meld dig til på
vangedesvenner.dk

de mange boder og kør
en gratis tur med gadetoget

Det endelige program
deltagerliste opdateres
løbende på vangede.dk

og

11. sept. kl. 11-16

Oplev: Gamle lege, Brandmuseet, Vangedes Venner,
Gadetog, Den lille kælderbutik, Wieth Dans, DUI,
Jokodan Karateskole, Vangede Kirke, Skjold Burne,
Home Vangede, Lokalpoliti, Style Lab Gallery,
Today’s Speciale, High Jump, Vangede Biavlerklub,
Gentofte Petanque Club, Ældre Hjælper Ældre,
Backgammon, Grøn Guide m/ mostpresse,
Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti,
Hoppeborge, KFUM-spejderne, Vangede Avis,
De grønne Pigespejdere, OK Benzin, Super Brugsen,
Historiske Vangedebilleder, Lokalhistorisk Forening,
Charlotteklubben, Male på sten,
Kommunalpolitisk debat

... og mange, mange flere
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Harmonikaspilleren
Blandt Kai Mose Nielsens bille-
der i sidste nummer var der et
billede af en harmonikaspillen-
de Erik Rasmussen. I mange år
har Erik glædet mange Vange-
deborgere med hans dejlige spil
på harmonikaen. Vi har oplevet
ham ved lejligheder og nydt den
måde, hvor han stille og rolig
gik rundt og fyldte lokalet med
glad musik. Nu hvor man ikke
ser ham mere, begynder man at
tænke over, hvem han egentligt
var. Vi har spurgt os lidt for, og
nu skal I høre.

Vi har fået lidt input fra Eriks
børn, Ulla Johannsen og Per
Rasmussen:
Erik voksede op i Vangede som
en del af en sammenbragt familie
på seks børn og to voksne. Fami-
lien flyttede fra et ikke isoleret
sommerhus på Dyssegårdsvej, til
en dejlig lejlighed på Stolpehøj i
1952. Erik har spillet på harmo-
nika siden han var 5 år til stor
glæde for familien. Erik havde et
mindre handikap, som gjorde, at

han ikke fik en uddannelse, men
kørte med som medhjælper hos
vores far, som på et tidspunkt var
ansat som chauffør hos Buddin-
ge Trælasthandel. Erik blev se-
nere ansat der som pladsmand,
og var ansat i over 40 år, indtil
trælasten lukkede. Erik boede på
Stolpehøj til april 2013, altså 61
år, de første mange år sammen
med vores mor. Da hun døde i
2000 overtog Erik lejligheden og
klarede sig selv indtil han flytte-
de i en beskyttet bolig på Nymo-
se Have (den gamle Mosegårds-
skolen). I 2018 flyttede Erik på
plejehjemmet Berthe, som er en
del af Nymose Have, da han blev
begyndende dement.

Mange i Vangede kender jo
Erik gennem hans harmo-
nikaspil. Erik har også været
meget brugt og spillede ved for-
skellige festlige lejligheder og
en del fester i GVI, hvor han var
medlem i mange år, på trods af,
at han aldrig har spillet fodbold.
Ligeledes spillede Erik i Glad-
saxe Harmonika klub hvor det

var ham der spillede “for” i
mange år, det var nemlig ham
der kunne mellemspillet, på
trods af, at han aldrig har kunnet
læse noder, han er helt igennem
autodidakt. Erik spiller stadig
lidt når vi besøger ham, men
han skal hjælpes lidt på vej med
melodierne, men vi føler stadig
at han har stor glæde af at spille.
Ind i mellem underholder han
også de andre beboer på pleje-
hjemmet.

Leif Raun, der i mange år havde
restauranterne først i GBK og
senere i GVI, husker Erik fra sin
barndom på Stolpehøj:
Nogle dejlige minder dukker op.

Erik var en god ven, som altid
gerne ville være sammen med
os andre. Han var særlig glad
for min søster Ulla, de snakkede
så godt sammen.

Erik kunne slet ikke undvære sin
harmonika, som han kaldte kas-
sen. Jeg husker, at hver gang der
var noget på Stolpehøj, så spillede
Erik på sin harmonika. Han stod
på sin altan på 1. sal. Dengang
dansede man på græsset.

Hans hjælpsomhed og ømhed
for andre er og var stor. Vi dren-
ge fra Stolpehøj legede ovre i
grusgraven ved lossen. Jeg hu-
sker, at arbejderne, der arbejde-
de i grusgraven, hver aften med
håndkraft hejste tipvognene op
af grusgraven. Vi unger havde
fundet ud af at stå på sådan en
tipvogn og så for fuld fart kørte
vi ned i graven (meget farligt),
der fik jeg mast min tommelfin-
ger, da vognen tippede. Så kom
Erik og hjalp; han fik mig hjem
til min søster, og det skulle gå

stærkt til skadestuen. Han var
altid omkring os og hjalp, hvor
han kunne.

Han har givet os fra Vangede
mange glæder og samlet os med
sin “kasse”.

Senere har jeg brugt Erik til
arrangementer i Restaurant
GBK (Gentofte Badminton
Klub). Jeg husker, da Jesper Ga-
de og Camilla Martin, to berøm-
te badmintonspillere, som beg-
ge spillede i GBK, kom hjem fra
England (All England turne-
ring), der spillede Erik også og
skabte en dejlig stemning. Selv
vores daværende borgmester
Hans Toft nød det.

Til et bryllup skabte han en
fransk stemning. Bruden havde
spurgt, om brylluppet ikke kun-
ne få et fransk islæt. Det var
Erik også mester for at klare.
Han gik rundt og spillede dejlig
hygge musik. Jo, jeg er glad for
også at have haft den fornøjelse.

Da jeg overtog restauranten i
GVI, kom Erik og spillede. Det
skabte stor glæde for klubben og
mange andre Vangedeborgere.

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk www.kjeldhansen.dk

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Foto Kai Mose Nielsen

Foto Vangede Avis
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Stort tillykke med GVI’s 100 år
Her på avisen elsker vi lokalhi-
storie, så vi er glade for denne
fortælling, der går længere tilba-
ge end de flestes fødselsdag.

I anledningen af jubilæet har
GVI udgivet en jubilæumsbog.
Her får vi fortalt, hele historien
fra, hvordan det startede til

klubbens virke i dag. Bogen er
spækket med dejlige billeder.

I bogen kan vi læse at GVI er
en sammenlægningen af Gen-
tofte Fodboldklub (1914) og
“Vangede Idræts Klub” (1915),
som blev stiftet af Valdemar
Hemmeth og Laurits Hansen.

Det er nogen af en udvikling
GVI har været igennem siden
de startede på en græsbane, der
hvor vi i dag har starten på Ny-
brovej. Og vi kan glæde os over
alle de frivillige, der igennem
alle disse år har brugt tid og
kræfter på at få klubben i gang.
Det er jo utrolige mange dejlige
Vangedeborgere, der gennem ti-
den har holdt fast og sørget for
klubbens udvikling.

Vi møder alle disse mennesker
i bogen – både med billeder og
omtale. Vi møder både ‘høj og
lav’ – alle formændene, spiller-
ne, trænerne, der har været med
til at forme GVI til det, det er i
dag.

Bogen, der er på 258 sider, er
en lang beretning med dejlige
beskrivelser af klubbens mange
kampe og spillere med den ene
fodboldsucces efter den anden,
så her er en rigtig god bog for
fodboldnørden, med alle de hi-
storiske fakta og fortællingerne
om klubbens udvikling fra den
gamle bane til flytningen til Ny-
mosen og senere nyt klubhus og
baneudvidelser. Det er også bo-

gen for dem, der interesserer sig
for Vangedes lokalhistorie.

Bogen kan købes i GVI webs-
hop for kr. 200,-, når du har be-
talt kan du afhente bogen i GVI.
Hvis du ønsker at møde op og
købe bogen kan du komme i
klubben om mandagen mellem
15-17, hvor GVI-støtterne står
for salget.

Jubilæumsdagen
Jubilæet blev festligt fejret lør-
dag den 21. august, hvor der var
reception fra kl. 10. Der var
mødt mange gamle GVI’er op,

100 års jubilæumsbog
Indgangen fra Vangedevej 12; nu lige midt på begyndelsen af Ny-
brovej. Foto fra jubilæumsbogen

GVI 1 år
august 1921-2021

Salg af bogen
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som startede dagen med et glas
fadøl eller en kop kaffe og så gik
snakken ellers rundt ved de
mange borde, der var sat op i ha-
ven. Vejret skikkede sig med
fint solskin. Der var taler med
overrækkelse af gaver fra GVI-
-støtterne med en pengegave på
90.000,- til at igangsætte flere
aktiviteter for børn og unge. Der
var også en pengegave fra GVI
Seniorklub på kr. 10.000,- til
den længe ønsket tribune.

Herefter var der hurraråb og
afsyngning af en GVI-sang.

Du kan stadig give gave
Hvis du ønsker at give en gave,
så kan du nå det endnu. GVI øn-
sker midler som øremærkes til
en tribune på banerne. Der kan

indsættes på konto: Reg. nr:
6512 Konto: 3053020460.

Efter talerne var der musikalsk
underholdning med Rasmus
Bjerg som John Mogensen. Det
var dejlig swingende under-
holdning, hvor rigtig mange var
glade for at kunne synge med.
Efter en time med John Mogen-
sens største hits var det blevet
tid til fodboldkamp og legeland
til børnene. Kampen, hvor GVI
i Danmarksserien mødte Ledø-
je-Smørum Fodbold, var ingen
gavebod fra modstandernes si-
de, da denne forrygende kamp
endte 0-2.

Lørdag aften var der stor fest
for GVI-medlemmerne.

Publikum nød musikken og det gode vejr

John Mogensen – i Rasmus Bjergs skikkelse – underholdt med
nogle af ‘sine’ største hits.
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Nu starter dansesæsonen igen
Efter to sæsoner, hvor dansesko-
len i Vangede, Wieth Dans, har
været tvangslukket på grund af
Covid19 i flere måneder, ser det
heldigvis ud til, at dansesæso-
nen 2021-2022 kan få et normalt
forløb, da så at sige alle restrikti-
oner er blevet ophævet, og næ-
sten alle skulle være færdigvac-
cineret mod Corona.

Skulle der være enkelte re-
striktioner, følger vi selvfølge-
lig sundhedsmyndighedernes
retningslinjer, så det vil være
sikkert at komme på dansesko-
len.

Som de fleste lokale kan hu-
ske, blev Vangede og omegn
ramt af dobbelt skybrud i august
2020. Danseskolen blev også

hårdt ramt med salen dækket af
25 cm vand over hele arealet, så
vægpaneler og gulvet blev slemt
ødelagt.

Ved ihærdig indsats fra ska-
desservice med tømning for
vand og affugtning lykkedes det
at starte danseundervisningen
til september, men gulvet og
vægpaneler skulle udskiftes når
sæsonen var slut.

De sidste 3 måneder er danse-
salen så blevet totalt nyrenove-
ret og står flot med fint nyt sil-
debensparket, vægpaneler og
store spejle.

Vi håber at se rigtig mange,
både gamle og nye elever, på et
af vore mange hold, hvor der til-
bydes undervisning i både bør-
nedans, dans for voksne par,
Disco, hiphop og showdans
samt sportsdans.

Lørdag d. 11. september er der
Vangede Festival, og der vil
nogle af danseskolens elever gi-
ve en lille opvisning foran Su-
per Brugsen.

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

For børn og deres familier.
‘Gud, det er torsdag’.
D. 23. september, d. 14. oktober, d. 25. november.
Hver gang mødes vi i kirken kl. 17.15-19.00 til en kort
gudstjeneste med fortælling, sang og måske en lille dans.
Derefter dejlig mad og en hyggelig aktivitet.

Tilmelding i ugen op til ‘Gud, det er
torsdag’ på Vangede.sogn@km.dk
Pris for spisning 30 kr. pr voksen. Børn er gratis.

Som noget nyt:

Eftermiddagsforedrag i september:

Onsdag 29. september kl. 14.00-16.00
“DET DER VAR” – Erindringer om livet i et land, der ikke
længere findes.
Annette Herzog er tysk, men bor i Danmark.
Hun har skrevet to bøger med muntre, groteske og
reflekterende historier om livet på den anden side af
Berlinmuren. Det var nemlig ikke så kedeligt, som mange
danskere forestiller sig.
Deltagelse koster 20 kr. Kirken serverer kaffe og kage.

kirkekontoret eller 39 96 22 90

Foredrag med forfatter Annette Herzog

Tilmelding på

Studiekreds hos Kasper Morville
Byledet 6. Læsning af Galaterbrevet.
D. 14. september, 12. oktober, 16. november.Hver gang
fra kl. 19.30- 21.00. Ingen tilmelding. Bare duk op!

Høstgudstjeneste.
Søndag d. 26. september kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der dejlig frokost i vore
lokaler, – og lotteri med årets høstgaver.
Kom gerne med lidt fra haven til at pynte
kirken, og lidt frugt eller marmelade, som kan
indgå i lotteriet.
Køb billetter til frokosten fra torsdag
d. 4. december på kirkekontoret. Pris 50 kr.
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Se flere arrangementer
på Vangedekirke.dk

eller find Vangede Kirke
på Facebook.

Den nye flotte sal

Kom på et
vore mange hold

af

WIETH DANS

Se programmet på
www.wiethdans.dk

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

DANS – fra 3 år

VILD MED DANS

SHOWDANCE

DISCO

HIP HOP
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Charlotteklubben
Så kom der sommer, liv og glade
dage i Charlotteklubben med
helstegt pattegris og jazzorke-
ster.

Bemærkede du, at der var
jazzmusik på plænen bag Char-
lotteklubben flere aftener i juni?

Vi har fået så mange positive
kommentarer, at det var dejligt,
der endelig kom liv i byen igen.

En del Vangedeboere valgte da
også at nyde deres aften på plæ-
nen med at lytte til musikken og
drikke et glas vin eller endda en
lille picnic.

Charlotteklubben søgte allere-
de i vinter om tilskud gennem
Danske Seniorer/Kulturmini-
steriet til nogle grillaftener med
helstegt pattegris og jazzorke-
ster, og endelig kom der svar i
juni måned, at vi fik pengene.

Så var det jo bare at trække i ar-
bejdstøjet for med kort varsel at
lave “almindelige” grillaftener
om til gratis arrangementer med
pattegris og levende musik.

Efter et år med restriktioner og
nedlukninger, har der været et
stort behov for igen at være
sammen og både grillaftener,
men også andre arrangementer
og ture har haft usædvanlig stor
tilslutning, ligesom der nu
jævnt kommer nye medlemmer
til.

I september kan vi fylde en hel
bus til en fire dages tur til Nord-
jylland og Læsø.

Vi trænger i den grad til at væ-
re sammen igen og glæder os til
alle efterårets aktiviteter – sam-
men.
I biffen igen
Sæsonåbning i Gentofte Kino:
Vi holder som sædvanlig åbent
hus ved først forestilling i bio-
grafen onsdag d. 15. september
kl. 12:00 med filmen “Forført”.
Dørene åbner kl. 11:00 – kom i
god tid

Der er gratis adgang, vi byder
på et glas vin, så invitere ende-
lig en ven – eller flere – med.

Charlotteklubben tilbyder ak-
tivitet, samvær, oplevelser og
livsglæde for folke- og førtids-
pensionister, efterlønsmodtage-
re og andre, der støtte klubbens
formål gennem faste aktiviteter,
arrangementer og ture.
• Gymnastik
• Qi Gong
• Fælles hygge og frokoster
• Whist
• Bridge
• Banko
• Grillaftener
• Gåture og vandreture
• Kunstværksted
• Biografforestillinger
• Pc-klub

• Ost og vin-aftener
• Ture og rejser rundt i landet

Husk også vore gåture i områ-
det hver mandag kl. 10.

Flemming, Charlotteklubben

Charlotteklubben ligger lige
midt i Vangede, på Vangede
Bygade 55, i det gamle gule
stråtækte hus.

Vi har en lang række spæn-
dende tilbud til seniorer for
at skabe aktivitet, livsglæde,
samvær og oplevelser.

Kig ind og få vores pro-
gram, hils på os og fornem
stemningen i det gamle hus.

Vi har åbent mandag, tirs-
dag, torsdag og fredag kl.
10-14.

Find os på www.charlotte-
klubben.dk, på Facebook el-
ler ring til os på 51 82 06 20.
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Kirsten fra Vangede
Af Kirsten Ingemann Olsen, Nu Maribo
Jeg bestilte bogen ‘Os fra
Vangede’ på Vangedes hjemme-
side og det var med stor glæde
og flere genkendelser, at jeg læ-
ste den.

Så jeg har lyst til at I også skal
høre lidt om min opvækst i Van-
gede.

Jeg boede med min far og mor
på Vangedevej 22B fra 1940-
1964. Bebyggelsen lå lige over
for den gamle, hvide kirke, hvor
jeg er blevet døbt, konfirmeret
og gift.

Vi kunne fra vores vindue i
køkkenet se næsten helt ind i
kirken, og når vi så, at der var
bryllup, måtte vi se i Villabyer-
ne, for at se, hvem der var bru-
deparret.

Da vi var børn legede vi meget
med vores dukker på den høje
kirketrappe.

I nr. 22 var der tre opgange
med fire lejligheder på hver eta-
ge op til 2. sal. Jeg boede i B på
1. sal. Vi havde en lang gang. Et
toilet uden varmt vand, det lave-

de min far med en varmtvands-
beholder, der hang i køkkenet
og blev forbundet til toilettet.
Desuden var der køkken, en
stue og værelse. Vi var en del
børn, der legede sammen, tit om
aftenen efter maden, vi vidste,
at vi skulle komme hjem, når
kirkeklokken ringende.

Vi legede på det markområde,
hvor Villabyernes Bio senere
blev bygget, i Dalen (Holmeha-
ven, red.) og ved fortet over ved
Vesterbyvej.

Vangede Asyl
Inden jeg kom i skole var jeg i
Asylet på Stolpegårdsvej. Jeg
har ikke helt så dårlige minder,
som flere har skrevet om i bogen
‘Os fra Vangede’. Jeg gik i Asy-
let fra jeg var 2 til ca. 6 år. Jeg
husker tydeligt Moster, der var
en lidt stor tyk dame i en blå kit-
tel og tante Henny også i en blå
kittel. Moster var nok lidt
“streng” hun holdt godt fast, når
man blev vasket med 00 toilet-

papir med noget stærk sæbe på,
og også selv skulle tørre sig efter
toiletbesøg med dette papir, der
hang på væggen. Bagefter blev
man redt med en stor, sort kam,
som blev dryppet i et hvidt
vandfad med blå kant. Tante
Henny var mere blid, hun læste
historier og sang med os. Hun
lærte os at flette papirstrimler og
sy på gulvklude.

Når man havde fødselsdag,
skulle man have et sukkermær-
ke og en kagedåse med, så lave-
de tante Henny flade slikkepin-
de i forskellige farver, de var
flade med pind og et lille “sølv-
øje”. Så fik man dåsen med dis-
se slikkepinde med hjem, så
kunne man dele dem med sine
børnegæster.

Det var da jeg læste om flere
andres minder om Asylet, der
fik mig til at skrive dette.

Skolegang
I 1946 kom jeg i 1. kl. på Tjørne-
gårdsskolen, her gik jeg til jeg

var færdig med realen. Da man
havde bygget Mosegårdsskolen,
blev jeg gående på Tjørnegårds-
skolen, nok fordi jeg var en af de
få i den klasse fra Vangede, og
de andre i klassen var fra Gen-
tofte.

En tur i Vangede
Jeg husker også “Krobbi” som
tit sad på bænken ved ishuset på
hjørnet af Vangedevej og Stol-
pegårdsvej, han var næsten altid
fuld, men ganske ufarlig.

I dette ishus kunne man købe
en amerikanere, muslingskaller
med en kugle is og en flødebol-
le. Den kostede 50 øre.

Jeg husker også “Henry” en
lille mand med downs, han var
næsten altid i godt humør.

Ofte legede vi i mosen over for
Vangede Kro, det var et dejligt
fristed. Dengang vidste de
voksne ikke meget om børnenes
færden, vi havde det fint med
denne frihed.

Jeg har flere gange senere væ-
ret en tur igennem Vangede. Det
var lidt trist, at se at kirken nu er
væk. Men spændende at se alt,
hvad der er sket med mit barn-
doms Vangede.

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
13 - 22

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
10 - 02

søndag
10 - 20
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Meldt ind og ud af Bakkegårdsskolen
Af Lis Bresson
Jeg kom i 1. klasse på Bakke-
gårdsskolen i 1946, og jeg var
fra første dag meget bange for
den strenge skoleinspektør. Jeg
kan godt huske, at mine foræl-
dre talte om hans meget reaktio-
nære holdning, og jeg kan også
godt huske, at han blev nævnt i
forbindelse med nazismen. Men
dengang fik forældrene jo ikke
mulighed for at lære hverken læ-
rere eller skoleinspektør at ken-
de – forældremøder og alt den
slags moderne sager fandtes ik-
ke på skolen dengang.

Men min mor opsøgte dog
skoleinspektøren én eneste
gang. Mine forældre havde nog-
le nære venner i Göteborg, som
vi jo ikke havde forbindelse
med under krigen. I 1947, tror
jeg, det var, døde manden i
Göteborg og efterlod sin hustru
og to mindre børn. Hun bad om

hjælp, og i den forbindelse måt-
te min mor bede mig fri et par
dage. Turen til Göteborg foregik
dengang på grusvej i en bil med
usle dæk og tog mange, mange
timer. Men skoleinspektøren
meddelte kort og klart, at han
kun havde mulighed for at give
en fridag om året, så det kunne
altså slet ikke lade sig gøre. Min
mor har åbenbart insisteret, og
så blev aftalen, at jeg blev meldt
ud! Jeg gætter på, at jeg har væ-
ret udmeldt af skolen mindst 10
gange, og da jeg nu alligevel var
meldt ud, så blev jeg somme ti-
der i Göteborg og gik med over i
børnenes skole der. Helt prak-
tisk så skrev min mor blot i min
meddelelsesbog, at hun ønske-
de mig udmeldt fra den dato til
den dato. For mig var det en dej-
lig ordning, som gav mig nogle
oplevelser for livet, men i virke-

ligheden udsprang den af skole-
inspektørens meget rigide hold-
ning – og vel sagtens afmagt
over for et krav, som helt over-
steg hans vildeste fantasi. Eller
også var han også en forstående
mand?

Jeg husker meget vel Åse
Buch, som jeg senere fik i latin
– jeg var ret vild med hende og
med faget – og min klasselærer
blev hr. Bitsch, som jeg satte
stor pris på fra den første dag.
Han kom lidt ind i det første
skoleår, for han havde været
soldat og var altså ganske ung.
Jeg er ham dybt taknemmelig
for hans grundighed og for hans
engagement i dansk litteratur,
som også blev mit for livet. Bør-
resen var en meget rar lærer,
som jeg havde i geografi.

Senere har jeg tænkt, at frk.
Rytter, som jeg havde på et eller
andet tidspunkt, hun må have
svinget godt med den strenge
skoleinspektør, og jeg tror også,
at hun var viceskoleinspektør.
Hun var godt nok hvas, og jeg
husker en time, hvor vi alle stod
ret, da hun kom ind og så blev
bedt om at blive stående. Så gik
hun ned gennem rækkerne og
“smak” alle en lussing så det
sang! Men hun var nu nemmere
at have med at gøre end frk. Ty-
cho, som pinte og plagede især
en dreng, som kom fra fattiggår-
den. Dan Turèll har skildret
hende glimrende i hendes blaf-
rende gevandter.

Jeg havde fru Büchmann i
håndarbejde, og jeg har sikkert
været en umulius, som hun var
godt træt af. En dag skældte hun

mig hæder og ære fra, fordi jeg
havde “malet” mine øjenbryn.
Jeg anede sådan set ikke, at man
kunne gøre den slags. Men jeg
blev kommanderet til håndva-
sken for at skrubbe farven af
med neglebørsten. Den gik na-
turligvis ikke af, og hun blev al-
deles rasende. Jeg løb hele ve-
jen hjem midt i skoletiden – den
første og eneste gang – hvorpå
min mor sendte mig tilbage, for-
di man skulle passe sin skole!
Men et eller andet må have pas-
seret, for i næste håndarbejdsti-
me var fru Büchmann nærmest
forandret til en engel. Jeg var
vantro, men hun blev ved at op-
muntre mig og rose mig, og jeg
kom til at holde meget af hånde-
arbejde. I dag er jeg faktisk
tekstil kunsthåndværker.

Set med nutidens øjne var det
en hård skole – som formodent-
lig alle andre skoler i Danmark.
Især drengene talte dog den-
gang om, at skoleinspektøren
var sadist, og der var også et par
lærere, som gjorde sig mere end
fortjent til samme prædikat, så
måske var der lige en tand stren-
gere, end andre steder. Men fag-
ligheden var høj, og som pige
gik man i det mindste ofte under
radaren og nød godt af gode læ-
reres engagement.

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Lis Bresson fotograferet med sine forældre ved hendes konfirma-
tion i 1952. Foto Lokalarkiv Gentofte

Bakkegårdsskolen, der både
har givet børne gode og dårli-
ge minder. Foto Lokalarkiv
Gentofte
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Nyt hus i Vangede
Vi delte et billede fra 1982 af
bygningen på Vangede Bygade
56 (tidligere Vangedevej 26) i
vores Facebook gruppe “Vange-
de i gamle dage”, og det viste
sig, at der var mange, der havde
noget at fortælle fra “gamle da-
ge” om netop denne bygning.

Det gamle hvide hus, der lå på
grunden før det nuværende hus,
er der flere der kan huske. Vi

har ikke kunne finde meget om
dette hus, men vi kan se at 15.
juni 1891 ansøger husejer Poul-
sen om opførsel af et udhus ved
ejendommen og i 1938 bor ‘M
K Poulsen, Husejerske’ i huset,
det må formodes at være enken.

Huset lå lidt tilbage på grun-
den, hvor der nu er bygningen
med Today’s Special. Ved siden
af gemmer sig stadig Vangedes

ældste hus fra 1766, man må hå-
be at Vangede kan bevare dette
hus i mange år endnu.

Der var flere der kunne fortæl-
le om det der har været i den nye
bygning lige fra tøjbutikken for
mænd og drenge og urmageren,
men nogle fortalte også om en
softice-forretning.

Det nye hus
Det som læserne kunne fortælle
fik os til at se nærmere på huset
og i juni 1952 ansøges der om
opførsel af en større ejendom
med både en bygning mod ga-
den og en fleretagers beboelses-
ejendom vinkelret bag ved hu-
set.

H.C. Christiansen ejede både
den grund som Vangede Byga-
de 56 ligger på og en bagvedlig-
gende smal grund, som strakte
sig over mod Vesterbyvej og det
var hans plan også at overtage
naboejendommen med det gam-
le hus fra 1766. Med det dermed
samlede grundareal var det hans

plan at opføre både butiksbyg-
ning og lejligheder.

Det lykkes ham ikke at overta-
ge naboejendommen, så han
ændrede sin plan til det hus vi
kender i dag.

Det hvide hus, der stod tomt
blev nedrevet, og den nye byg-
ningen blev opført i byggelinjen
mod Vangedevej (i dag Vangede
Bygade, red.) med i alt 225 eta-
gemeter.

Et lidt uskarpt billede af udsigten fra det der i dag er Charlotte-
klubben. Man ser huset, der var på den anden side af gaden. Foto
fra Bendt Goltz Knudsens gemmer.

TAKE-AWAY
VED AFHENTNING10% RABAT

man-tors 168,
Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

— fre-søn 188,-

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96

Telefon 39 65 89 88
www.phoenixrunningsushi.dk

man-tors kl. 16.00-22.00
fre-søn kl. 14.00-22.00

kl. 17.00-21.30
v/
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Jens Lyngsø og Jacob Høiby

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi

Kirke

Charlotteklub

Det gamle hus placering på et
matrikelkort fra 1929
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Mange kan huske at have leget
på byggepladsen efter håndvær-
kerne var gået hjem. Det har ik-
ke været helt ufarligt; Kirsten
Winther fortæller, “Da de byg-
gede huset, legede vi i det. Det
var selvfølgelig forbudt. Jeg
faldt fra første sal ned i kælde-
ren, jeg var super heldig, jeg
havde lidt ondt i ryggen et par
dage, ellers ingen men.” Inge
Rydicher kan stadig huske da
Kirsten faldt ned kælderen; “Vi
vangedebørn var bange, men vi
fik at vide, at du ikke var kom-
met slemt til skade.” Harly ‘Puk’
Pedersen fortæller, at han også
var der den dag, og at han aldrig
glemmer, da Kirsten faldt ned i
kælderen.

Mennesker og butikker i huset
Efter færdiggørelsen i 1953 var
der følgende i ejendommen: De
to lejligheder, der hver bestod af
tre værelser på første sal og 1½
værelse i stueetagen var udlejet
til henholdsvis frk. Birthe Carl-
sen og manufakturhandler Villy

G. Nielsen, der havde lejlighe-
den til højre og møbelsnedker
Sv. Aa. Hansen, der havde lej-
ligheden til venstre.

Butikken længst til venstre var
udlejet til urmagermester
Dahl-Nielsen. Den midterste
butik, chokolade m.v., til fru Jo-
hanne Hansen, medens butik-
ken længst til højre var udlejet
til herreekviperingshandler
Herjulf Pedersen, der havde
Vangede Herremagasin.

Maj 1956 har konfekturehand-
leren haft kontrolbesøg af sund-
hedskommissionen som med-
delte at de anså indretningen for
tilfredsstillende, og lokalerne
kunne derfor fortsat benyttes til
forhandling af konfekturevarer
og flødeis, sidstnævnte varer
også i løsmål. I 1960 hed butik-
ken Krillers Chokolade.

I takt med butikkernes udvik-
ling opstod der jævnlig ønsker
om ændringer i ejendommen.

I 1957 blev der ansøgt om at
nedlægge den beboelse, der lå
bag manufakturhandlen og se-

nere om at manufakturbutikken
blev udvidet med baglokalet så-
ledes, at der i muren blev udført
en åbning på 3 m. Ændringen
blev godkendt.

Ligeledes i 1957 overvejede
man at udnytte den smalle
grund bag bygningen og ansøg-
te om at opføre en garagebyg-
ning med otte garager, man an-
førte. at der var et stigende be-
hov for garager i området og
henviste til den kaotiske parke-
ring og kørsel på Vangedevej
især med henvisning til at pro-
blemerne var forstærket af ve-
jens buning foran bygningen.
Der bliver givet tilladelse til op-
førslen, men det blev alligevel
ikke til noget. Senere ansøges
der om at opføre en bungalow
på grunden; det fik man afslag
på. Der er senere blevet opført
en mindre garagebygning bag
ved butiksbygningen, den er i
dag udlejet til opmagasinering
og den smalle strimmel er afstå-
et til nabogrundene.

I 1958 var levnedsmiddeltilsy-
net på besøg i konfekturebutik-
ken og har konstateret lugtgener
i baglokalet. Hertil fortalte in-
dehaveren af konfekturebutik-

ken at der jævnlig kom både
malingslugt og dampe op fra
kælderen. Det viste sig at der
var etableret malerværksted
ulovligt i kælderen – dette blev
stoppet.

I 1961 ansøges der om udbyg-
ning af butikken med opførsel
af en bagvedliggende tilbyg-
ning. Dette blev godkendt – dog
først efter en justering af stør-
relsen, da det først ansøgte ville
komme for tæt på skel.

I september 1962 ansøges der
om opførsel af en fritstående
montre til udstilling af herre-
ekvipering på den nordlige del
af grunden. Da man, såfremt til-
ladelse gives, ønsker montren
klar til brug i forbindelse med
årets juleudstilling, anmoder
man høfligst om en hurtig be-
handling af sagen. Vi kan se at
der er udstedt byggetilladelse
og det kunne være spændende
om der er nogen, der kan huske
denne udstillingsmontre eller li-
gefrem har billeder af den.

Ulovlige ombygninger
I februar 1963 var det herreekvi-
peringshandler E. Frøkjær-Jen-
sen, der ejer bygningen, og han

Dit liv på tryk

Få din historie som hæfte

eller bog med hårdt eller

blødt omslag

Trykkeren.dk
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
kontakt@trykkeren.dk
39 65 74 41

Få hjælp til trykning

Vi hjælper med tryk og

opsætning af din livshistorie,

din egen roman eller materiale

om din hobby.

Mød os på Vangede Festivalen
lørdag den 11. sept

og få en snak. Tag gerne evt. manuskript med,

hvis du er i gang med at skrive

Husets facade mod Vangede Bygade, hvor man ser de tre butik-
kers placering. Kilde weblager.dk

Billedet taget ved opgangen til menighedshuset en vinterdag i
30-erne. Til venstre ses det hvide hus, der lå over for Charlotte-
klubben og bag kirkebetjenten ses huset fra 1766, der ligger der i
dag. Foto fra Bendt Goltz Knudsens gemmer.
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ansøgte om lovliggørelse af en
ombygning af urmagerens bag-
lokale. I 1964 ved færdigsyn af
byggesagen konstaterede man,
at der i kælderen, der er belig-
gende helt under jorden, var
foretaget forskellige bygnings-
forandringer, samt indrettet bu-
tik, kontorer og rum for dekora-
tør. Flere af rummene havde ik-
ke direkte lys fra det fri, og rum-
højden varierede fra 2,05 til 2,23
m, idet den sidst nævnte højde

var fremkommet ved sænkning
af kældergulvet.

Kælderen har i mange år ulov-
ligt været brugt som henholds-
vis lager, kontor og medarbej-
dernes spiselokale, som man ik-
ke har mulighed for at have i
stueetagen. Så da lejeren af lej-
ligheden på første sals sydlige
ende opsiger sit lejemål ansøger
Frøkjær om at inddrage lejlig-
heden til kontor og spiserum til
personalet, som på dette tids-
punkt er 8-10 personer.

Det blev indstilles, at indberet-
te ejeren til politiet for det skete.

I sept. 1964 ansøgte konfekti-
onshandler E. Frøkjær-Jensen
om tilladelse til at foretage føl-
gende bygningsarbejder i eksi-
sterende butikker i stueetagen:

Nedtagning af skillevægge i
butikken og lukning af eksiste-
rende dør i hovedskillevæg.

Etablering af 1 stk. udstillings-
vindue i henholdsvis nord- og
sydgavl.

Etablering af trappe mellem
butikslokale og lager i kælder.

Ændring af den eksisterende
facade ved udførelse af nyt til-
bagetrukket indgangsparti med
dobbelte svingdøre af hærdet

glas samt ved indsætning af nye
udstillingsvinduer i stedet for
de eksisterende indgangspartier
i eksisterende butikker.

Udførelse af baldakin i hele
facadens længde med frem-
spring fra facaden på 1,50 m.
Herefter har Frøkjær hele byg-
ningens butiksareal.

I sept. 1974 kan vi se at det er
TV Centret Villabyerne, der er i
bygningen, da de ansøger om at
installere nyt oliefyrsanlæg.

Efter TV Centret kom boghan-
delen ind i hele bygningen.

Boghandleren havde god glæde
af trappen ned til kælderen,
hvor de havde indrettet
showroom for kontormøbler.

Efter boghandleren har der
været en række butikker, både
en og to butikker på arealet. De
har haft mere eller mindre held.

I dag er der mange Vangede-
borgere, der har stor glæde af
“Today’s Special”, som igen har
hele butikslokalet med speciali-
teter, blomster, krukker og vin –
en dejlig blandet butik.

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Torp GlasBoligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning
drivhusglas
sol f i lm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le en åben, engagerende og nutidig Kirke,

hvor der er rart at være, for alle

Læse mere på kirkens hjemmeside: www.vangedekirke.dk

Vangede Kirkes Basar 2021
Lørdag 13. kl. 10-16 og
søndag 14. kl. 12-16.

Traditionen tro er der basar med alt, hvad
hjertet begærer.
Loppetorv, boder, tombola, cafe, spejdere,
sækkepiber og en gammel brandbil.

Vel mødt til det store basar-eventyr 2021

november
november

Billedet fra 1982, der udløste minder på Facebook. Foto Kai Mo-
se Nielsen

Udstillingsmontre.
Kilde weblager.dk
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Det sker i Vangede
August
� Tirsdag den 31. kl. 19-20: Gode råd til
skolestart

September
� Torsdag den 2. kl. 16-17.30: Dit digitale
bibliotek

� Lørdag den 11. kl. 11-16 Vangede
Festival – se mere side 3

� Lørdag den 11. kl. 10: Beat og brøl

� Onsdag den 15. kl. 19-21: Quiz

� Lørdag den 18. kl. 10-13 Cleaning day
Affaldsindsamling – læs mere side 2

� Fredag den 24. kl. 20 Koncert i Kirken

� 25. kl. 12: DTU Science Show

� 27. kl. 19-20 Café Caféens 9 års føds.dag
Kaffe og Kage for alle

� & � Onsd. den 29. kl. 19-21: Fællessang

� Onsdag den 29. kl. 14-16 “Det der var”
Erindringer om livet i et land, der ikke længere
findes. Foredrag med forfatter Annette Herzog

Oktober
� Onsdag den 6. kl. 19 Vangedes Venner
Generalforsamling

� Fredag den 8. kl. 18-22: Mad og musik
(med Caféen)

� Onsdag den 13. kl. 19-21: Quiz

� Fredag den 15. kl. 15: DT-medaljen
overrækkes af DT-selskabet

� Tirsdag den 19. kl. 18.30-20: Bogcafé

� Fredag den 22. kl. 18 Fællesspisning*
Skipperlabskovs, smør, rødbeder og rugbrød 80 kr.

� Fredag den 22. kl. 19 Fredagsjazz

� Lørdag den 23. kl. 10-14: Puslespilsdag

� Tirsdag den 26. kl. 18.30-20: Mysteriet
om Latinamerikas mange mord

� & � Onsdag den 27. 19-21: Fællessang

November
� Torsdag den 4. kl. 19-20.30: Bob Dylan

� Fredag den 5. kl. 18 Fællesspisning*
Hakkebøffer, sovs, surt og kartofler 80 kr.

� Onsdag den 10. kl. 19-21: Quiz

� Fred. den 12. kl. 15-16 Koncert i Kirken
med skuespiller Bodil Jørgensen og organist
Henrik Bo Hansen

� Lørdag den 13. og 14. Kirkens Basar
se annonce i bladet

Tirsdag den 16. Kommunalvalg

Fredag den 19. kl. 16.45 Juletræstænding

� & � Onsd. den 24. kl. 19-21: Fællessang

� Fredag den 26. kl. 18 Fællesspisning*
Skinke med flødekartofler og salat 80 kr.

� Fredag den 26. kl. 19 Fredagsjazz

Faste aktiviteter
� Hver mandag kl. 18.30-20.30

Familiedag
i DUI-hytten

� Hver mandag kl. 14-16
Spilklub
på biblioteket

� Hver tirsdag kl. 16-19
Lær backgammon
i Café Caféen

� Hver torsdag kl. 16-18
Strikkeklub
på biblioteket

� Hver fredag kl. 14-16
Bogsnak
på biblioteket

� Hver lørdag kl. 11-12
Gåtur
start ved Café Caféen
se mere vvgaatur.blogspot.com

Arrangør � Biblioteket � Charlotteklubben � DUI � Kirken � Vangedes Venner

Se mere på www.vangede.dk · * Husk tilmelding vvspisning@gmail.com
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Butikkernes åbningstider– august 2021
BOtikken Ejendomsmæglerne Tlf. 21 96 49 49
Åbent efter aftale

Café Caféen
mandag-fredag 12.00-19.00
lørdag 12.00-16.00

Clinique Golé Tlf. 60 54 14 33
mandag 11.00-19.00
tirsdag-onsdag 10.00-18.00
torsdag 12.00-20.00
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag efter aftale

Danske Bank Tlf. 45 12 28 40
Hæveautomat i Vangede
Rådgivning i Gentoftegade

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

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 13.00-22.00
torsdag 13.00-24.00
fredag 11.00-02.00
lørdag 10.00-02.00
søndag 10.00-20.00

Frisør Totten
Tine Gram Tlf. 51 36 46 95
Anette Grevad Tlf. 30 23 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

Glas- og Fugemesteren Tlf. 40 94 17 57
mandag-fredag 8.00-17.00

home Tlf. 38 41 39 30
mandag 11.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-15.00
søndag efter aftale

IKEA
Alle dage 10.00-21.00

Ismageriet Tlf. 60 10 40 40
mandag-torsdag 11.00-22.00
fredag-lørdag 10.00-22.00
søndag 11.00-22.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: tirs-ons 9.00-12.00

torsdag 15.00-17.00
fredag 9.00-12.00

Malermester Elligsøe Tlf. 39 65 05 40
mandag-fredag 7.30-16.30

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 11.00-22.00
søndag 12.00-22.00

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Ni Hao Tlf. 50 18 59 00
mandag-fredag 10.00-20.00
lørdag 11.00-20.00
søndag 11.00-15.00

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

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

Skjold Burne Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Stylelab Gallery Tlf. 22 24 99 49
mandag-onsdag efter aftale
torsdag-fredag 15.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-søndag 8.00-20.45

Tandlæge Lone Stenger Tlf. 39 67 61 93
mandag 8.00-20.00
tirsdag-onsdag 8.00-18.00
torsdag 8.00-15.00
fredag efter aftale

Tandlægerne i Vangede Tlf. 39 65 34 31
mandag 8.00-18.00
tirsdag 8.00-15.00
onsdag-torsdag 8.00-17.00
fredag 8.00 -14.00

Today’s Special Tlf. 23 44 17 90
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00
søndag 10.00-14.00

Torp Glas Tlf. 29 28 57 60
tirsdag-fredag 14.00-16.00

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

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 11.00-16.00

Vangede Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

Vangede Bibliotek Tlf. 39 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-17.00
fredag 11.00-15.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 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

Alle disse butikker/virksomhe-
der 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

Har du noget at for-

tælle om Vangede?

Har du spørgsmål

om Vangede?

Vi har gamle Vange-

de Aviser med, som

du kan bladre i og

Og naturligvis bogen

‘Os fra Vangede’,

som kan købes

Snogegårdsvej 49

39 65 74 41

avisen@vangede.dk

en masse Vangede-

materiale.

Mød os på

Vangede
Festivalen
11. sept.


