
Vi håber
Julen er planlagt, mange arrange-
menter er i kalenderen, og vi er klar
til igen at skulle hygge i de kom-
mende mørke måneder. Vi skal ha-
ve tændt byens juletræ og julebelys-
ning. Julevandringen i december,
julestue i Charlotteklubben og
mange private familiearrangemen-
ter er planlagt.

Kort sagt vi er klar!
Men coronaen er ikke helt over-

stået. Der er planlagt revaccination
af de første, der blev vaccineret og
man er også i gang med at vaccinere
børnene. Alligevel er smitten be-
gyndt at stige til et niveau, som vi
havde håbet var et overstået kapitel.
Myndighederne siger, at vi ikke er
på vej til endnu en omgang nedluk-
ning, men måske nogle af de gamle
restriktioner.

Der er ingen forsamlingsforbud i
øjeblikket. De siger, vi kan gøre,
som vi har lyst til; men med et både
stigende smittetal og indlæggelser
giver det bekymrende tanker om,
hvad man kan tillade sig at sætte i
værk, hvis der bare er den mindste
chance for, at det kan skubbe til
smittespredningen.

Kan vi samles 3-400 for at fejre
tændingen af julebelysningen? – en
fejring hvor vi står tæt og oven i kø-
bet synger samtidig. Kan vi gå jule-
vandring? – hvor vi stuver os sam-
men meget tæt for at drikke gløgg
og spiser æbleskiver eller til kaffe
inde i DUI-hytten.

Lige nu, hvor avisen skal i tryk-
ken, kan vi ikke se ind i fremtiden
og love, at det bliver som det plejer,
men vi kan love at julebelysningen
bliver tændt. Vi har aftalerne på
plads med kirkens præster om at
holde tale for forsamlingen, men li-
ge nu ved vi ikke hvor meget, der
kan gennemføres.

Vi har planlagt julevandringen –
en af Vangedes faste traditioner,
hvor over 300 går tur i Vangede – vi
har lagt hovederne i blød for at fin-
de nye måder, så vi kan fortsætte
vores dejlige tradition uden at spre-
de smitte. Vi satser på, at der skal
være en vandring den 12. decem-
ber, og så tager vi endelig beslut-
ning om formen senere, når vi har
set ‘hvilken vej vinden blæser’.

En ting er sikkert, at både Vange-
de Bycentrum, Vangedes Venner og
alle de andre foreninger og butikker
i Vangede, der er med i planlægnin-
gen af julearrangementerne kan lo-
ve, at det bliver jul igen i år.

Følg os på Vangedes hjemmeside
og Vangede Avis’ Facebookside.

Med julehilsen
Allan og Susanne

Vangede Avis
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt

Tjen lommepenge
Den gruppe, der har gået med de
fleste ruter i de sidste år, har fået
travlt med studier og job, så de
kan ikke klare aviserne mere. Vi
skal derfor have fundet nye bu-
de. Det vil være helt fint hvis
der her i Vangede er en klub el-
ler forening, der kunne have lyst
til at påtage sig jobbet og der-
med tjene lidt til klubkassen.
Det skulle gerne være nogen,
der vil påtage sig at omdele
mindst de fire gange, som avi-
sen udkommer i 2022.

Vi har i øjeblikket tre bude,
som har lovet at fortsætte med
deres ruter i 2022, og hører også
gerne fra andre, der vil påtage
sig en eller flere ruter.
henvendelse til
Vangede Avis
Snogegårdsvej 49
39 65 74 41

Hvem tømmer
skraldespandene?
Ifølge Park og Vej er det kun
kommunens medarbejder, der
tømmer skraldespandene. Men
vi har jævnligt set, at en del fug-

le i deres søgen efter mad tøm-
mer skrald ud på vej og fortov,
og vi tror ikke, de er ansat ved
kommunen.

Hver gang, der er nogen der
viser griseriet omkring skralde-
spandene på facebook, er der
mange, der kun tænker, at det er
nogle medborger, der ikke gider
smide skraldet helt ned i span-
den, men tit er det fugle eller an-
dre dyr, der nemt kan komme til
at hive skraldet ud.

Vi har været i dialog med
Park- og Vej om, at de nuværen-
de skraldespande ikke er opti-
male, men de mener, at de er de
bedste til at sikre at fuglene ikke
kan komme til at hive skrald ud.

Dette billede er konstrueret,
men vi har set film lagt op på fa-
cebook, der viser, hvor nemt det
er for fuglene at tømme skrald
ud på fortovet.

Håber at alle jer, der færdes i
bygaden og ser fænomenet, vil
sende os billeder eller film af
tømning af skraldespandene i
Vangede – send dem gerne pr.
mail til avisen@vangede.dk el-
ler læg dem op på vores face-
book side.

Floorball for kvinder over 60.
Kom og vær med.
Vi er en gruppe kvinder over 60
år, der hver onsdag fra klokken
14.00 til 15.00 spiller floorball i
gymnastiksalen i Nymosehave,
Stolpehøj 150, 2820 Gentofte.

Vi får pulsen op – og morer os.
Stave og andet udstyr er klar til
dig. Tempoet er tilpasset delta-
gerne, så alle kan være med.
Deltagerbetaling er cirka 100
kroner årligt.

Tilmelding ikke nødvendig,
du kan bare komme forbi og
vurdere, om du har lyst til at væ-
re med.
Kontaktperson: Lise Therkelsen.
Send mail til:
lise.gentofte@mail.tele.dk

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snoge-
gårdsvej 49, 2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email:
avisen@vangede.dk. Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødven-
digvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for trykfejl, ligesom
vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

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”

Bude søges
Skal din klub eller forening
på en udlandstur eller kunne I
tænke jer et bidrag til den
daglige drift; så har Vangede
Avis nu brug for nye bude.

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
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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. 11-16.

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

Julen i
Vangede

2021

Juletræs
tænding
Fredag
19. november
kl. 16.45

Læs om
julevandringen
på side 6

men ikke

som vi plejer

Juletræets lys og rankerne
i gaden bliver tændt, så vi
kan glæde os over lyset i
den mørke tid.
Der er desværre ingen
brandbiler og
hornorkester i år
Programmet for dagen
er ikke fastlagt. Se mere
på vangede.dk og
på avisens
facebookside om
arrangementet
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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

VANGEDE – forfra og bagfra
Boganmeldelse af Kasper Morville, sognepræst
Vangede Avis har gjort det igen.
Givet os en fin erindringsbog
om Det gamle Vangede. Den
første bog, “Os fra Vangede”,
var en rigtig erindringsbog fuld
af små og store minder fra en
svunden tid, javist, men en tid
som kom til at stå lysende klar
for os som læste den. Minder
klare som billeder.

I denne bog “Vangede – forfra
og bagfra” får vi de rene billeder.
Gennem 50 år fulgte Kai Mose
Nielsen livet i vores kvarter med
et kamera om halsen. Flere af
vores unge ældre i Vangede kan
huske ham – også dem som med
sort humor sagde, at han overho-
vedet ikke havde film i.

Det havde han og et lille ud-
pluk har fundet vej til bogen.
Det første som slår en er den fi-
ne billedkvalitet i trykningen –
en absolut nødvendighed i en
fotobog. Dernæst selve bille-
dernes kvalitet. Der er både sans
for komposition og sans for det
tilfældige øjeblik.

Der er opstillede gruppefoto
fra GVI, den tilfældige forbi-

passerende og smukke sort-hvi-
de billeder, der er ren fotokunst.
Her er mennesker, gader, høj-
spændingsmaster og naturen.

Lyngbyvej og bygade. Forfal-
dent og nyt. Kort sagt: Vangede.

Billeder har det, som redaktø-
rerne Allan Andersen og Susan-
ne Czerwionka i forordet kal-
der: “øjeblikkets virkelighed”.

En slags sandhed, som ikke er
til at løbe fra, for uanset om bil-
ledet er tilfældigt eller ej, så vi-
ser det utvetydigt det, som Kai i
sin tid så gennem søgeren – et
udsnit af virkeligheden.

Nutiden er ret bevendte med
billeder. I de 50 år bogen dæk-
ker holdt kasserne med levende
billeder – fjernsynet – sit indtog
i mange hjem. Og i dag render
folk rundt med både billedal-
bum, kamera og et globalt bil-
ledarkiv i lommen – med ind-
bygget telefon.

Der er næppe før i menneskets
historie blevet taget så mange
fotos af så meget og offentlig-
gjort så mange som i dag. Men
hvor de fleste af de billeder,

som vi ser i dag, er redigerede
og manipulerede for at give et
særligt indtryk, så er der en an-
den råhed og ærlighed i Kai Mo-
ses billeder.

De vil ikke andet end bare vise
det, de nu gør.

Der er også en anden forskel
på bogen og de populære billed-
medier som Instagram og Tik-
Tok, for billederne er ikke en
iscenesættelse af fotografen
selv. Det er motiverne som bæ-
rer, og det kan vi være taknem-
melige for.

Vist er der fest og cirkus på en-
kelte billeder – og på et enkelt bil-
lede er Kai Mose også selv med
som en del af et slæng – men de
fleste billeder er bare af den al-
mindelige hverdag på gaden.

“Jeg holder af hverdagen”
kunne man sige med et Dan
Turèll-citat, men han skal ikke
have æren for alt – for hvor fik
han det fra? I Vangede holder vi
af hverdagene – som der er
langt flere af end festdagene,
der dog ikke ligefrem foragtes i
kvarteret!

Men hverdagene har en ro, en
dagsorden, et formål og en tryg-
hed, og som det både ses på bille-
derne og kan opleves dagligt i by-
gaden, så er det bærende i Vange-
des hverdag det fællesskab vi har
– fra det tilfældige møde til de
store sammenkomster.

Der er meget få billedtekster i
bogen. Kun det mest nødvendi-
ge, så billederne må selv fortæl-
le deres historie, hvilket de gør
forunderligt og uden at afsløre
alt. Hvis man vil dybere tror jeg,
at man kan spørge sig frem hos

kvarterets veteraner – det har
jeg gjort – og det kaster endnu
flere fortællinger af sig.

Billederne lægger selv op til at
blive talt om og nærstuderet.
Den vokser hurtigt på en.

Bogen har givet min hverdag
et vidunderligt dobbeltblik. Jeg
har haft den med rundt, og har
stået på de rigtige gadehjørner
med bogens tilbageblik i hån-
den og nutiden lige foran næse-
tippen, og den oplevelse – den
udforskning af bogen og byen –
har givet et dobbeltsyn på virke-
ligheden.

Nu ser jeg både det, som var
og det, som er – og bevægelsen
fra dengang til nu skaber histo-
rier som overgår både det nye og
det gamle. Min verden er sim-
pelthen blevet større af at lære
bogens billeder at kende.

En oplagt mandelgave eller ju-
legave til alle os i Vangede.

Tak til Kai for 50 års fotoar-
bejde, tak til hans søn John for
at give billederne videre til Lo-
kalhistorisk arkiv. Tak til Van-
gede Avis og Gentofte Kommu-
nes Kulturpulje for at give bille-
derne liv i bogen. Den er en tid-
lig julegave til alle os fra Vange-
de. Tak og på gensyn!
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Læs om juletræstænding på side 3

Julen i Vangede
2021

men ikke som vi plejer

Julevandring
Søndag 12. december kl. 11

Vi skal ud på den årlige vandretur rundt i Vangede.
Den endelige tur og form kan ses fra 1. december på
Vangedes hjemmeside.

sælges fra udvalgte butikker i Vangede
fra den 1. december.
På selve dagen kan de købes i Charlotteklubben.

Vandrekort

Turen er ikke fastlagt. Se mere på
vangede.dk og på avisens facebookside
om arrangementet

Der er valgkamp
Med gadebilledets brogede ud-
smykning med valgplakater og
gadeagitation er ingen i tvivl om
at vi snart skal til valg. På de so-
ciale medier er valgkampen og-
så i gang.

I 1989 var der også kommu-
nalvalg, og dengang var gadea-
gitation meget vigtig. På bille-
derne kan man se partierne ud-
brede deres budskaber foran Ir-
ma i Vangede.

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
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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

Se flere arrangementer
på Vangedekirke.dk

eller find Vangede Kirke
på Facebook.

Studiekreds på Byledet 6
Bibelstudiekreds – mød bare op.
Vi læser i øjeblikket et af Paulus’ breve.
Tirsdag 16. november kl. 19:30-21.00

Julen i Vangede Kirke:
28. november: 1ste søndag i advent
Højmesse kl. 10.00 og efterfølgende adventsfrokost.
24. december: Juleaften
14.30 – Julegudstjeneste særligt for børn
16.00 – Julegudstjeneste for alle
29. december kl. 14.00
Den årlige “Pust-ud-julefest” for børn og barnlige voksne

GUD, det er Torsdag
Vangede Kirkes børnegudstjeneste
Torsdag 25. november kl. 17:15-19.00
Tilmelding til spisning gennem kirkekontoret.

Koncerter
Tirsdag 17. november kl. 20.00
Se nærmere på kirkens hjemmeside

Onsdag 8. december kl. 18.00:
Luciaoptog og adventsfest

Søndag 12. december kl. 15.00:
Julekoncert med Bodil Jørgensen og Henrik Bo Hansen

Tirsdag 14. december kl. 20.00
Onsdagsjulekoncert
Se nærmere på kirkens hjemmeside

Julestue med Lars Holm
Traditionen tro skyder vi årets
mange julearrangementer i gang
med en hyggelig eftermiddag, hvor
vi laver juledekorationer og får
historie fortalt af Lars Holm.
Tag selv fade eller skåle med, vi
har alt andet til en fantasifuld
juledekoration.
Fredag 26. november kl. 14.00 –
der serveres årets første
æbleskiver i kirken den dag.

Jyllandsposten 18. december 1921

Et Brændevins-Drama
Et hæsligt Brændevinsdrama er
Fredag Aften ved 7-Tiden ud-
spillet i et lukket Lysthus i Van-
gede, tæt ved Holmegaarden.

Huset ejes af den berygtede
Voldsmand Axel Andersen, der
i Fjor idømtes 8 Maaneders For-
bedringshus for Overfald paa
Betjent Nørager i Gjentofte.

Han opererede den Gang i
Fællesskab med sin Broder Jens
Oluf Andersen, som idømtes
120 Dages Fængsel for at have
slaaet og sparket Betjenten.

De to Brødre var i Fredags Af-
tes ragede uklar. De var Begge
vilde af Drik, og i voldsomt Ra-
seri har Axel grebet en Øxe og
søgt at kløve Hovedet paa sin
Broder. Jens Oluf afværgede til-
dels Slaget, men fik dog et fryg-
teligt Saar i Hovedet, og med
Blodet strømmende ned over
sig og skrigende af fuld Hals
styrtede han op paa Holmegaar-
den, hvorfra der telefoneredes
efter Politi og Ambulance.

Da en Inspektionsbeijent ind-
fandt sig sammen med Betjent
Nørager, mødtes de af et sæl-
somt Syn. Lysthuset, hvori Dra-
maet var udspillet, stod i lys
Lue, og halvt sanseløs dansede
den drukne Axel Andersen
rundt om Baalet.

Brandvæsnet blev rekvireret
fra Kjøbenhavn, men inden det
kom til Stede var Lysthuset ned-
brændt til Grunden.

Medens det var umuligt at faa
en sammenhængende Forkla-
ring af Axel Andersen, har Jens
Oluf, som blev indlagt paa
Lyngby Sygehus, i Følge
»Soc.-Dem.« berettet, at han
var kommen ud til Broderen for
at hente nogle Redskaber. Disse
nægtede Axel at udlevere, og
mellem de to Mænd, der begge
er i 40 Aars Alderen, var opstaa-
et et blodigt Slagsmaal, der end-
te med, at Axel fældede sin Bro-
der med Øxen. Jens Oluf er ikke
paa det Rene med, om en Petro-

leumslampe, der benyttedes i
Lysthuset, er væltet under den-
ne Kamp, eller om Axel I sin

Desperation selv har sat Ild paa.
Hans Tilstand er alvorlig, men
ikke livsfarlig.
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Er samvær og oplevelser sammen blevet vigtigere?
– eller er vi bare blevet mere bevidste om det under corona?

Oplevelser og samvær med an-
dre mennesker er noget af det
fundamentalt vigtigste for alle
mennesker. Det tror jeg mange
erkendte i de to store restrikti-
onsperioder under corona. Hav-
de Morgensang med Phillip Fa-
ber nogen sinde haft en chance,
hvis det ikke lige var fordi vi føl-
te os indespærrede og med et
fællesskab omkring en ydre
fjende?

Vi nød det og jeg mindes især
klip af alle de mennesker på al-
taner, der med tændte lightere
sang med. Vi havde noget at væ-
re fælles om, som vi næppe har
set siden 2. verdenskrig.

Vi ved, at det har været en stor
belastning for mange børn og
unge og resulteret i psykiske ud-
fordringer. Det er forståeligt, og
det har haft megen opmærk-
somhed. Men det har været lige
så svært, men med mindre op-
mærksomhed, for mange pensi-
onister.

Charlotteklubben har siden
sommeren oplevet en anden til-
gang til samvær, end tidligere.

Før kom man ind ad døren for
lige at høre lidt om os, og gik så
hjem og tænkte over det. Nu en-
der det oftere med en hurtig be-
slutning: medlemskab – og så
også lige tilmelding til et par tu-
re eller arrangementer.

Vi oplever nu en stor tilgang af
medlemmer og mange flere del-
tagere på ture og arrangemen-
ter.

I september fyldte vi en bus
med 53 deltagere til en 4-dages
tur til Nordjylland og Læsø. Vi
så mange spændende ting, fan-
tastisk natur, Læsø og saltsyde-
riet, Skagens Museum med de
store Skagensmalere – men må-
ske var gode frokoster og gode
middage sammen eller samvæ-
ret i baren eller på et værelse
med en boks rødvin vigtigere?

Der er selvfølgelig en “opspa-
ret trang” til ture og rejser, men

jeg tror mere, at dette skyldes, at
vi har fået en meget større be-
vidsthed om værdien af at være
sammen med andre – og at vi
måske ikke bare kan tage det for
givet og udskyde det til en an-
den dag.

Vi kan altid købe os til at se se-
værdigheder, men det er svære-
re at købe sig til godt samvær. I
Charlotteklubben arrangerer vi
og skaber rammerne, og det er
dejligt at se dem blive fyldt ud
af glade mennesker, der nyder at
være sammen.

Den kommende tid kommer til
at stå julens tegn med jule arran-
gementer og juleture til Sønder-
jylland og Tisvilde Højskole.

Charlotteklubbens forårspro-
gram udkommer i starten af ja-
nuar med ture og arrangementer
og selvfølgelig de faste aktivite-
ter i klubben.

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.
Der er altid kaffe på kanden.

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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Afholdshjemmet
På Jernbanevej 24 (det der nu er
Brogårdsvej 44) blev i 1907
bygget et afholdshjem. Det var
indrettet med teatersal, lille sal
og køkken.

Afholdshjemmet var sandsyn-
ligvis en afholds-restaurant,
som var drevet af ‘Andelssel-
skabet Gjentofte Afholdshjem’,
og så forpagtet af en restauratør.

Ifølge mandtalslisterne kan vi
se, at der boede en restauratør
med kone og børn i 1908; i 1911
var det en ny restauratør med
kone og tjenestepige.

Selvom det var et afholds-
hjem, så var det bestemt ikke et
kedeligt sted. I gamle aviser kan
vi se, at der har været afholdt
forskellige møder bl.a. Blå kors
(fast hver tirsdag), Blå kors ven-
nemøde (12 års stiftelsesmøde),
Danske kvinders forsvarsfor-

ening (her var mænd også vel-
komne) og Vangede socialde-
mokrater holdt generalforsam-
ling. Der har også været arran-
gementer af mere underholden-
de karakter bl.a. basar (man
kunne give gaver eller bidrag),
evangelistisk møde med tale og
derefter musik og sang, og Gen-
tofte Sangforening har afholdt
koncert. Logen Gentofte Frem-
tid med assistance fra Ordrup
Selskablige forening havde den
10. september 1911 kl. 8-3 Af-
tenunderholdning og bal. Billet-
prisen var 40 øre for voksne og
20 øre for børn.

I bogen ‘Os fra Vangede’ for-
tæller Dagmar Gøtz Rasmussen

“Oppe på det gamle afholds-
hjem, som nu er biludsalg, der
sørgede folk i Vangede for at der
blev lavet komedie. Det var et

helt komediehus. Det var sådan,
at vi var over 200 mennesker,
når vi så på disse her gamle fol-
kekomedier. Men for at komme
derop, skulle man gå ad Jernba-
nevej. Der var ingen fliser kun
grus til det sted, hvor afholds-
hjemmet lå.”

Enden på afholdshjemmet
Allerede i 1918 var det slut med
afholdshjemmet, da vi kan se, at
det var sat til salg med en annon-
ce i Berlingske politiske og
Avertissements-Tidendes mor-

Teatersalen med balkon hele vejen rundt og buet loft. Salen kun-
ne rumme 200 personer. Tegning weblager.dk

Adressen var tidligere Jernbanevej 24 og Brogårdsvej 24; nu er den Brogårdsvej 44. Facaden mod
Brogårdsvej. Tegning weblager.dk
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genavis Onsdag den 4. marts
1918.

Direktør Kjærgaard, der havde
firmaet A/S Dansk Marmorin-
dustri – også kaldet Dansk
Kunstmarmorfabrik, indrettede
værksted i bygningen. Han får
skudt en etageadskillelse ind i
den store sal, så der også her
kom 1. sal på. Allerede i 1920
var marmoren væk, og der var
fabrikation af metalvarer i hu-
set.

I 1923 har fabrikant Zachrau
overtaget ejendommen, og han
får lavet stueetagen, så der var
butikker. Til en start var der
købmandshandel, skomageri,
frugt & grønt, kødudsalg, da-
meconfektion og manufaktur-
handel, men i de følgende år er
der en del udskiftninger i butik-
kerne. På bagsiden af bygnin-
gen er en nedgang til kælderen;
her var der i mange år en rulle-
forretning. Zachrau fik også
indrettet lejligheder på 1. salen.

Ejendommen fik lov til at væ-
re butikscenter til op i 50-erne. I
1959-erne overtog Krogs-
gaard-Jensen ejendommen; i
begyndelsen stadig med butik-
ker i en del af huset, men fra slut
70-erne har bilhandleren hele
ejendommen. Der er stadig to
lejligheder på 1. sal.

Kilder
Lokalarkiv Gentofte
Weblager.dk
Diverse gamle aviser

Gentofte Materiel, Farve- & Tapethandel åbnede på adressen ca.
1925. Foto Gentofte LokalarkivPlan over huset. Tegning weblager.dk

Kilde mediestream
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Den lokale Håndboldklub i Vangede
Gentofte-Vangede Håndbold-
klub, er en lille lokal klub som
blev stiftet i 1978, efter en år-
række at have været en del af
GVI.

De første mange år holdt klub-
ben til i Kildeskovshallen, selv-
om hjertet lå i Vangede. Så da
Bakkegårdshallen blev bygget
fandt klubben sit snit til at ven-
de tilbage til rødderne, og her
har vi holdt til de sidste 16 år.

I dag er vi en klub med mange
medlemmer store som små fra
lokalmiljøet, og de siger alle at
spille håndbold i Gentofte-Van-
gede Håndboldklub, er noget
helt specielt.

Gentofte-Vangede Håndbold-
klubs vision er at være en hånd-
boldklub, hvor der er plads til
alle, hold i alle rækker og hvor
det er muligt at udvikle sig som
håndboldspiller – både som

barn og voksen. Vi hjælper til
fordi vi syntes det er sjovt.
Klubben arbejder løbende med
at forbedre faciliteterne og der
sikres en sund økonomi, der ik-
ke sætter begrænsninger for
klubbens udvikling.

I ugens løb er der i de sene ef-
termiddags og aftentimer også
gang i Bakkegårdshallen, så var
du ikke lige forbi i Bakkegårds-
hallen denne lørdag, er vores
døre altid åbne. Aktuelt kan vi
tilbyde træning for børn i alde-
ren 0-13 år begge køn, dette væ-
re sig på klubbens Trille Trolle
hold for de helt små eller ek-
sempel klubbens U13 drenge og
pige hold. Går du som voksen
og mangler en fritidsaktivitet
har vi også hold for begge køn
på seniorsiden.

Har du lyst til mere viden om-
kring Gentofte-Vangede Hånd-
boldklub, skal du være velkom-
me til og besøge vores hjemme-
side www.gvh.dk.

Dit liv på tryk
Få hjælp til trykning

Vi hjælper med tryk og

opsætning af din livs-

historie, din egen roman

eller materiale om din

hobby.

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

Få din historie som hæfte

eller bog med hårdt eller

blødt omslag
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Spejderne glæder sig til at sælge juletræer
Der er en lang tradition for at
man i Vangede køber sit juletræ
hos de grønne spejder ved kir-
ken og juletræssalget har en stor
plads i hjertet hos både små og
store spejdere.

Som ulveunge (de små spejde-
re) har man forældrene med til
at sælge juletræer, mens de små
bringer træerne ud til døren hos
kunderne i Vangede.

Juletræsfødderne laver spej-
derne selv helt fra bunden. De
skære ½ km træ op i længder af
80, 60 og 40 cm og klodser på
10 cm og banker det hele sam-
men til 300 fødder, som så mon-
teres på juletræerne efter ønske
– og det er ikke helt nemt, for
træer kan være meget tykfode-

de, våde, frosne, skæve osv.,
men vi gør vores bedste og hvis
resultatet ikke er 100 % godt, så
får kunden en plastickile eller to
med, som juletræet kan justeres
med på stuegulvet.

Overskuddet fra juletræssal-
get går bl.a. til spejdernes som-
merlejr.

Afrikamarked med mange
spændende varer

Køber man sit juletræ hos spej-
derne kan man få det bragt ud
i hele sognet

Køb juletræ
• Vi sælger rødgran og nor-

maniagran, som næsten
kan holde til næste jul.

• Vi tager helst MobilePay,
også kontanter, men ikke
længere kort.

• Vi opbevarer træerne gratis
frem til den 22/12.

• Vi bringer juletræer gratis
ud den 11., 12., 18. og 19.
december indenfor Vange-
de Sogn.

• Vi sætter fod på for kun
25,00.

• Vi åbner den 10/12 og luk-
ker når udsolgt eller den
23/12.

• På hverdage har vi åbent
kl. 17-19. I weekends kl.
10-17.

Afrika unika
I den sidste weekend op mod jul
har spejderne i år også et samar-
bejde med den velgørende for-
ening, Masomo, som sælger
Afrika unika – alt overskud her-
fra går til arbejdet i Afrika.
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TAKE-AWAY
VED AFHENTNING10% RABAT

man-tors 178,
Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

— fre-søn 198,-

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-torsdag
13 - 22

fredag
11 - 02

lørdag
10 - 02

søndag
10 - 20

Claus Hempler modtog Dan Turèll Medaljen 2021
Så fik poeten og sangeren Claus
Hempler endelig sin fortjente
Dan Turèll Medalje overrakt på
Vangede Bibliotek. To gange
tidligere er begivenheden blevet
aflyst på grund af coronarestrik-
tioner. Men denne gang lykke-
des det og mødet med Claus
Hempler, blev da også den store
poetisk og musikalsk oplevelse,
som mange af de ca. 120 frem-
mødte gæster helt sikkert havde
glædet sig til.

Borgmester Michael Fenger
overværede medaljeoverræk-
kelsen og holdt åbningstalen.

Dan Turèllselskabets formand,
forfatteren Lars Movin, understre-
gede i sin tale, at det nære litterære
slægtskab mellem Dan Turèlls po-
esi og Claus Hemplers poetiske
sangtekster er helt unikt. Det er nu
ikke sådan, at Claus Hempler på
nogen måde efterligner eller be-
vidst lader sig inspirere af Dan
Turèll. Det er snarere fornemmel-
se for ord og det kunstneriske ud-
tryk, de to poeter har til fælles.

Claus Hempler var synligt rørt
over at modtage Dan Turèll Me-

daljen. Efter sin takketale greb
Claus Hempler da også sin gui-
tar og sang tre af sine kendte san-
ge, der indeholder den poesi,
som Dan Turèll Selskabet hæd-
rer ham for. Dermed blev denne
medaljeoverrækkelse ikke alene
en stor litterær oplevelse. Men
også et musikalsk møde hvor
Claus Hempler viste, at han er en
virtuos digter, en pragtfuld san-
ger og dygtig musikker.

Hurra for en flot eftermiddag!
Tak til Dan Turèllselskabet, for

at I holder fast i Vange Biblio-
tek, som ‘stedet’ hvor den årlige
Dan Turèll Prisen uddeles.

Dan Turèllselskabet består af
forfatterne Lars Movin og Jan
Poulsen, samt bibliotekar Peter
Strøm.

Det er medaljøren Barry Le-
reng Wilmont, der har udført
Turèll medaljen, som har opnået
den ære, at indgå i både Natio-
nalmuseets og British Museums
faste medaljesamlinger.

PR
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10 år med Vangedes Venner
I maj kunne Vangedes Venner
fejre 10 års jubilæum, hvilket
pga. Corona blev fejret meget
stille; men vi skal 15 år tilbage
da den første snak startede om
Vangedes Venner.

Fra omkring år 2000 havde
Vangede Bycentrum stået for en
række større koncertarrange-
menter i Vangede. Fra begyn-
delsen af var det Allan Ander-
sen, Susanne Czerwionka og
Ivan Brich, der stod for disse ar-
rangementer, og det kulminere-
de med, at vi havde Peter Belli
til arrangementet i 2005.

Det store arbejde med at ar-
rangere disse koncerter dræne-
de os, og da der ikke var flere
medlemmer i Vangede Bycen-
trum, der havde overskud til
det arbejde, måtte vi i 2006
melde fra til at være med i kul-
turdagene. Det var vi meget
ærgerlige over og snakkede
om, at måske var det på tide at
få stiftet foreningen ‘Vang-
edes Venner’, som kunne stå
for disse og mange andre ar-
rangementer og dermed fast-

holde vores fællesskab her i
Vangede. Så vi spurgte i avi-
sens leder om der var interesse
for dette. Det gav ikke mange
tilkendegivelser, så idéen blev
lagt lidt væk igen.

Men så i 2011 inviterede Peter
Strøm os (Susanne og Allan) til
en snak om Vangede. Peter
Strøm ville fortælle, at han
overvejede at starte en forening
op omkring Dan Turell-samlin-
gen, men ville høre om vi kunne
tænkte det ind i en større sam-
menhæng, for han ville hellere
have, at det var i en forening,
som var en større del af borger-
ne i Vangede.

Så hev vi vores idé op om Van-
gedes Venner, og det var Peter
Strøm meget begejstret for og
selvfølgeligt skulle Dan Turèll-
samlingen være en del af den
nye forening.

Vi tog kontakt med Freddy
Svitring fra Vangede Kirkes
styrelse, som var en af de få, der
havde meldt positivt ind på idé-
en tilbage i 2006. Vi havde her-
efter nogle møder, hvor vi fik

sat idéen sammen og kunne her-
efter indkalde til et orienterende
møde den 22. marts 2011, for at
se om interessen var der.

Det var den, og der blev dannet
en gruppe, som holdt en række
møder, hvor vi fik flere og flere
idéer og også sammensat et sæt
vedtægter. Så den 31. maj kun-
ne vi holde stiftende generalfor-
samling; der mødte næsten 70
op og kort efter generalforsam-
lingen havde foreningen 60
medlemmer.

Resten er historie, som man si-
ger. Vi har nu en forening, der er
på vej mod 1400 medlemmer.

En af idéerne ved opstarten af
Vangedes Venner var også at
foreningen skulle være samlen-
de for alle aktiviteter i Vangede
– gøre alle foreninger og klub-
bers aktiviteter synlige for alle.

Derudover skulle alle have mu-
lighed for at starte en gruppe
under Vangedes Venner med det
man brænder for.

Der kom hurtigt nogle grupper
i gang, og vi har bl.a. stadig Lo-
kalhistorisk gruppe, Gåholdet,
Trafikgruppen og Nymose-
gruppen. Selvfølgelig har vi og-
så vores arrangementgruppe,
der tager det store slæb med at
lave planlægningen af store og
små fester i Vangede og ikke
mindst har vi vores store gruppe
af praktiske hjælpere, der træ-
der til når der bliver kaldt.

Ved generalforsamlingen den
6. oktober i år fremlagde Egil
Rindorf en række nye tiltag med
en møderække i Café Caféen, så
Vangedes Venner er klar til sta-
dig at virke for, at det skal være
sjovere at bo i Vangede.

Bliv medlem – kontingent kr. 0,-
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Det sker i Vangede
November
� 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

� Tirsdag 17. november kl. 20.00 Koncert
se nærmere på kirkens hjemmeside

Fredag den 19. kl. 16.45 Juletræstænding
arrangør Vangede Bycentrum

Onsdag den 24. kl. 16.30-18.00 Bakkegårdene
I Café Caféen, Vangede Bygade 45. Jan Fouchard har skrevet
om sine erindringer om Bakkegårdene. Det er blevet til en
spændende, personlig fortælling om, hvordan en egn skiftede
ansigt. Vi følger udviklingen fra før landboreformerne, tiden
med modstand imod disse og helt frem til vore dage.
Arrangør Gentofte Lokalhistoriske Forening

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

� Torsdag den 25. kl. 19-20.30
Jesper Nyeng: Galskab og helligt vanvid hos Dostojevskij

� Fredag 26. november kl. 14.00 Julestue
En hyggelig eftermiddag, hvor vi laver juledekorationer og får
historie fortalt af Lars Holm.
Tag selv fade eller skåle med, vi har alt andet til en fantasifuld
juledekoration – der serveres årets første æbleskiver i kirken.

Røverhistorier fra Vangede
Vi har ofte måtte lægge øre til go-
de historier fra Vangede. Nogle
af historierne er hvad man nok
ville kalde røverhistorier; det er
både sjovt og underholdende,
derfor kunne vi godt tænke os at
dele det med flere i Vangede. Vi
inviterer derfor til lokalhistorisk
møde i Café Caféen

lørdag den 27. november kl. 14-16
hvor I kan komme og høre sjove
historier fra Vangede. Har du en
sjov fortælling fra din barndom
eller ungdom i Vangede; måske
om noget, der var lidt forbudt,
som du godt vil fortælle den dag,
så kontakt os. Hvis ånden kom-

mer over dig på dagen så finder
vi også en plads i programmet.

Vi vil også vise gamle billeder
fra Vangede som inspiration,
bl.a. billeder fra vores nye bog
‘Vangede forfra og bagfra’.

Bogreception
Mødet vil også være en slags reception for vores nye bog ‘Vangede
– forfra og bagfra’, og vi vil derfor i løbet af eftermiddagen byde på
et ‘lille glas’ i anledningen af udgivelsen af bogen.

Bogen er et udvalg af de mange tusinde billeder, som Kai Mose
Nielsen tog op gennem 50-, 60-, 70-, 80- og 90-erne. Man kommer
til at se Vangede både fra den pæne, men også fra den mindre pæne
side.

Læs Kasper Morvilles anmeldelse af bogen på side 4 i denne avis.
Der vil samme dag selvfølgelig også være mulighed for at købe

både den nye bog og bogen fra 2019 ‘Os fra Vangede’.
Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag med god Vangedestem-

ning.
Hilsen Allan og Susanne

Vangede Avis og
Vangede Venners Lokalhistoriske gruppe

En gang, hvor jeg var på los-
sen ... Da jeg var 12 år var
jeg og en kammerat ... Ven-
nerne og jeg kørte en tur på
vores knallerter da ... Det
var nemt at snyde automa-
ten ved ...

Floorball for kvinder over 60
Hver onsdag fra klokken 14.00 til 15.00 i gymnastiksalen i
Nymosehave, Stolpehøj 150, 2820 Gentofte.
Deltagerbetaling er cirka 100 kroner årligt.
Tilmelding ikke nødvendig – mød bare op.
Kontaktperson: Lise Therkelsen.
Mail: lise.gentofte@mail.tele.dk

Kom og

vær med

En gang til en fest i GVI ...
En dag oppe på skolens tag
... Når vi skulle til fest i ung-
domsklubben ... Det var ikke
altid, vores forældre vidste,
hvad vi lavede – heldigvis
for ...

En vinterdag i Nymosen
kom ... Som stor knægt kom
jeg en dag ... En veninde og
jeg havde været på ... Som
nyudlært var det ikke altid
nemt ...
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Arrangør � Biblioteket � Charlotteklubben � DUI � Kirken � Vangedes Venner

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

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

� Fredag den 26. kl. 19 Fredagsjazz
Chris Tanner Trio “Under trappen”.

Tre unge top professionelle jazzmusikere, som via fantastisk sam-
menspil og musikalsk forståelse, giver en inspirerende og energi-
ladet musikalsk oplevelse. Chris Tanner har tidligere gæstet Café-
en med stor succes. Besætning: Klarinet og sang, Chris Tanner;
Guitar, Henrik Bay og Bas, Jens Kristian Andersen

� Torsdag den 25. kl. 19-20.30: Jesper Nyeng
Galskab og helligt vanvid hos Dostojevskij

December
Torsdag den 2. kl. 19 Gentoftes Posthistorie
I Café Caféen, Vangede Bygade 45.
Arrangør Gentofte Lokalhistoriske Forening

� Onsdag 8. december kl. 18.00 Luciaoptog og adventsfest

� Søndag den 12. kl. 11 Julevandring
se mere på side 6

� Søndag 12. december kl. 15.00 Julekoncert
med Bodil Jørgensen og Henrik Bo Hansen

� Tirsdag 14. december kl. 20.00 Koncert
se nærmere på kirkens hjemmeside

� Onsdag den 15. kl. 19-21: Quiz

Faste aktiviteter
� Hver mandag kl. 18.30-20.30 Familiedag

i DUI-hytten
� Hver mandag kl. 14.30 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
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Butikkernes åbningstider – november 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 på Jægersborg Allé eller Strandvejen

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

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-torsdag 13.00-22.00
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

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Nihao Asian Market 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-torsdag 16.00-22.00
fredag-søndag 14.00-22.00
Ta’ selvbord 17.00-21.30

Phoenix Running Sushi Tlf. 39 65 89 88
mandag-torsdag 16.00-22.00
fredag-søndag 14.00-22.00
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

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

Bliv medlem af Vangedes
Venner og bliv opdateret om,
hvad der sker i Vangede

Meld dig ind på hjemmesi-
den vangedesvenner.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

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk


