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Deadline til sommerens avis er den 14. maj 2022

Det lysner
Vi kan dag for dag nyder flere lyse
timer, fuglenes glade forårsfløjt
og blomster, der skyder op af jorden og skaber et bunddække i de
flotteste farver. Børn og især børnebørn i munter leg. Jo der er rigeligt at glæde sig over, og nu er vi
endelig sluppet af med alle restriktionerne efter coronaepedimien.
Ja, nu kan vi så igen mødes på
kryds og tværs både i familien og
ved alle slags arrangementer – det
lyder jo helt forrygende dejligt.
Der er da også en masse familie
og venner vi trænger sådan til at
give nogle varme knus, sådan at
man virkelig kan mærke, at vi er i
live alle sammen.
Det er der rigtig mange, der har
glædet sig til, og det kan jo ses på
smittetallene. Der er også mange
aftaler, der bliver aflyst, fordi en
eller flere er blevet syge. Det lader
til, at der i denne omgang er virkelig mange, der bliver smittet, så vi
skal stadig huske de gode råd og at
holde lidt afstand, spritte af og vaske hænder.
Der vil i et stykke tid endnu stadig være nogen, der bliver smittet.
Derfor er det ikke alle arrangementer, der kan eller bør gennemføres, men vi tror på, at inden foråret går over i sommer, så vil vi
igen sidde og nyde underholdning
og fællesspisning i Café Caféen.
Her i weekenden brager det løs
med fastelavn udendørs lige midt
i Vangede, og her håber vi at se en
masse festklædte børn, men også
her skal vi huske de gode vaner vi
har fået de sidste par år; så vi må
vise hensyn til hinanden og holde
lidt ekstra afstand.
Vi synes jo vi havde ventet længe nok og tog derfor til en oplevelse med Ørkenes Sønner, som vi
havde glædet os til – det var i starten af februar i cirkusteltet på
Bakken. Vi synes vi var fornuftige, men ca. en uge efter måtte vi
konstatere, at vi havde fået andet
end en hyggelig aften med hjem.
Det har ikke været så slemt, men
heller ikke noget som vi ønsker at
være medvirkende til at give andre.
Så husk fortsat at passe på
hinanden. Lad os ses på en masse
gode gåture i Vangedes grønne
områder, nyde hinandens glade
smil og mærke forårets komme.

Med spirende hilsen
Allan og Susanne
Vangede Avis
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Torp flytter

Glarmester Torp på Dan Turèlls
Plads, flytter den 1. marts til
Mesterlodden 16.
Butikken har gennem tiden
budt på forskellige slags handlende. For 25 år siden var der en
boghandel, hvor man kunne få
en god personlig betjening.
Boghandlen flyttede i 1984 til
større lokaler på Vangede Bygade 56 og Søren Torp flyttede ind
med sin glarmesterbutik. Senere overtog hans bror Flemming
Torp og nu er det Flemmings
søn Frederik, der kører den
gamle glarmestervirksomhed

videre. En overgang delte glamestervirksomheden lokalerne
med Frisør Totten.
Her på avisen har vi haft et
dejligt samarbejde med hele familien Torp og især det sidste
års tid haft stor glæde af, at Frederik har solgt en del af vores
bøger.
I kan stadig få lavet
glarmesterarbejde og selvfølgelig klarer han også alle
indramninger, nu skal I bare en
tur til Mesterlodden 16, ca. 900
meter væk. Husk at der kun vil
være åbent efter aftale.
10 år på biblioteket
Mathilde Solhav holder af hverdagen – ligesom Dan Turèll – og
det har hun gjort alle de ti år hun
nu har været på biblioteket.
Men hun elsker også festerne,
og allerede knap en måned efter
hun var startet på arbejde, blev
hun kastet ud i at tage fotos af
indvielsen af Dan Turèlls Plads
og Alfabet-Skulpturen. Her
mærkede hun for første gang

Vangede-ånden og fællesskabet.
“Dét jeg elsker allermest ved
mit liv på biblioteket, er at møde
så mange borgere og frivillige
på tværs af generationer. Alle
aldersgrupper giver hver deres
input til gode snakke og nye oplevelser. Det er fra små glimt af
hverdagsepisoder til store kulturelle oplevelser i form af foredrag, koncert og teater,” siger

Mathilde og glæder sig over de
mange arrangementer og tiltag,
der kun kan lade sig gøre, fordi
der er så stor opbakning i Vangede, hvor mange giver en hjælpende hånd.
Og så er vi tilbage ved Alfabetskulpturen og dens bogstaver, der minder Mathilde om alle de ord, der hver dag skabes i
mellem borgere, frivillige, daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner, handlende og hende.
De ord og hverdagseventyr
gør, at hun holder af hverdagen.
Mathilde kunne tilbage i september 2021 ikke blive fejret
p.gr.a. corona, men her skal lyde et stort tillykke fra Vangede
Avis og tak for godt samarbejde.

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.

Indkaldelse til
Generalforsamling
Alle medlemmer af Vangedes Venner indkaldes hermed til generalforsamling
27. april 2022 kl. 19
i Café Caféen
Se mere på hjemmesiden
vangedesvenner.dk

Søndag den 27. februar slår vi
“katten af tønden” i IKEA Gentofte

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
Mesterlodden 16
2820 Gentofte Be
29 28 57 60

mærk
Ny
adress
e

www.torpglas.dk

Kvalitetshåndværk siden 1902

Efter planteafdelingen ved Ta'Selv Lageret skal I
bare følge skiltene. Der er selvfølgelig præmier til
kattekonge og kattedronning.
Børnen skal være udklædt for at deltage. Præmier
til den bedst udklædte. Så hop ind i mormors
klædeskab, fars værksted eller et helt tredje sted
og lav det bedste kostume.
Vi glæder os til at se dig og din familie – hvis vi kan
genkende jer :)

Kl. 10.00
– to tønder til
de 3-6 årige

Kl. 11.30
– to tønder til
de 6-13 årige

Kom også til
Påskebrunch. Fra d. 8. - 16. april
Normal pris 40 kr. FAMILY-medlemspris 29 kr.
Store Bededag børnemenu, menuen inkludere 1x børnemenu 1x
læskedrik og afslutnings vis 1x kanelsnegl. Dette tilbud er weekenden
efter store bededag. Så kun 14. - 15. april
Normal pris 35 kr. FAMILY-medlemspris 29 kr.
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Tøndeslagning i Vangede
Lørdag 26. februar 2022 kl. 11
på pladsen ved SuperBrugsen
Vangede Bygade 61
Præmier til Kattekonge,
Kattedronning og
bedste udklædning

Gratis

Fastelavnsboller,
kakao og godter
til deltagerne

Se mere på
www.vangede.dk

VANGEDE BYCENTRUM

Arrangeret af D.U.I i samarbejde med Vangede Bycentrum og Charlotteklubben. Sponsoreret af SuperBrugsen

Fastelavn er mit navn!

Vangede Kirkes fødselsdagsfejring.

Traditionen tro fejrer vi fastelavn med
tønder og tørvejr i Vangede Kirke.
Søndag d. 27. februar kl. 14.00
Vi begynder i kirken med en kort andagt,
slår katten af tønden – og derefter er der
en omgang underholdning, der kan få folk
op af stolene.
Billetter skal købes på kirkekontoret i
åbningstiden.

Søndag d. 20. marts kl. 10.00 fejrer vi Vangede Kirkes
48-års fødselsdag med en festlig gudstjeneste og
efterfølgende kirkefrokost.
Prædikant: Yvonne Alstrup, Gentoftes provstis nye
provst.
Kom og vær med til fejringen. Tilmelding til kirkefrokost
på kirkekontoret fra torsdag d. 3. marts.
Pris for kirkefrokost 50 kr.

Eftermiddagsforedrag.
Onsdag 9. marts, kl. 14.00
Psykolog og Vangedenit Mirjam
Capelle fortæller om sin nye bog:
Min sjæls vandmærke.
En personlig fortælling om tro,
familiehistorier og en personlig
rejse, som både tager os med til
Sverige under besættelsen og
ender her i Vangede.

Påskens gudstjenester i Vangede Kirke:
• Palmesøndag d. 10. april kl. 10.00 ved Camilla Munch
• Skærtorsdag d. 14. april kl. 17.00 ved Kasper Morville
Efter gudstjenesten er der påskemiddag: Lammekølle
med bitre urter, brød mm.
Tilmelding til spisning på kirkekontoret
fra torsdag d. 31. marts. Pris 50 kr.

Aftenforedrag.
Onsdag d. 23. marts kl. 19.00
Spændende foredrag om Martin Andersen Nexø
“Myten om den fødte proletardigter – Grundtvigianeren
fra Askov højskole som endte i Stalins favn.”
Ved lektor Jørgen Haugan, lektor i nordiske studier ved
Københavns universitet.
Kaffe og kage: 20 kr.

9. april-byvandring.
Mød op ved Gefionspringvandet lørdag 9. april kl. 14.00
I en times tid følger vi den tyske invasionsrute fra
Langelinie over Kastellet til Amalienborg.
Kasper er guide og læser dramatiske
øjenvidneberetninger højt undervejs.
Gratis men tag eventuelt en termokande med så kan vi
drikke kaffe i Amaliehaven til sidst.

• Langfredag d. 15. april kl. 10.00 ved Camilla Munch
• Påskedag d. 17. april kl. 10.00 ved Kasper Morville
• 2. påskedag d. 18. april kl. 10.00 ved Camilla Munch

Se flere arrangementer
på Vangedekirke.dk
eller find Vangede Kirke
på Facebook.

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

Klip fra GVI’s historie

GVI 100 år

kr. 150,-

Os fra Vangede

kr. 198,-

Vangede forfra og bagfra
kr. 125,GVI’s håndboldpiger 1932

Køb dem hos Vangede Avis
Snogegårdsvej 49

Fest med dans på GVI’s gamle boldbane

Optog igennem Vangede i 1944 – op af Snogegårdsvej – Indvidelse af GVIs klubhus i Nymosen
Fanebærer Poul Christoffersen, senere formand i GVI

GVI’s ynglinge ved indvidelsen af banen i Nymosen i 1944

GVI’s gamle klubhus,
der var i brug fra 1927
til 1944. Det lå der
hvor Nybrovej er nu.
GVI’s nye klubhus fra 1989 i Nymosen
Vangedevej 8 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

www.nyzy.dk
Åbningstider
Alle dage
14:00-22:00
Buffeten
alle dage: 17:00-21:30

Mad ud af huset
10% rabat
på alle a la carte
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Pris pr.couvert
man-tors kr. 128,00
fre-søn kr. 148,00
Børn under 12 år ½ pris

Program for sommerfesten 1967
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Vangede til OL
Vangede var repræsenteret ved
vinter-OL, da My Hollinger
Larsen fra Nymosevej, 22 år, var
med på curlinglandsholdet.
My er opvokset i Vangede, har
spillet fodbold i GVI og gået på
Busses Skole. Hun forlod fodbolden for 8 år siden til fordel
for curling i Gentofte Curling
Klub sammen med en klassekammerat, Mathilde Halse. De
besluttede at ville til OL og nu
er drømmen gået i opfyldelse
for dem begge efter en række år
med vundne danmarksmesterskaber både som junior og senior. Senest udtaget til verdens-

mesterskaberne i år som nummer 10 på verdensranglisten.
My er siden hen flyttet fra sine
forældre og fortsætter sit eget
liv i Hvidovre (Curling Klub)
sammen med sin kæreste, Mads
Nørgaard, der i øvrigt spiller for
curlingherrerne ved OL.
Det blev desværre ikke til
medaljer, men det var en fest at
følge curlingkvinderne og med
deres spil var de med til at fastholde spændingen til det sidste.
Tillykke med jeres indsats – vi
forventer at se endnu mere til
jer de kommende år.

Damelandsholdet med træner ankommet til den olympiske by i
Beijing. My sidder øverst til højre.
En stor GVI-leder er gået bort
Det er med sorg, at jeg kan meddele at
vort kære medlem i Seniorklubben, tidligere formand og æresmedlem i GVI Per
Bjarvin, er stille er sovet ind onsdag den
16. februar.
Det er svært at tænke på, at Per ikke
længere er iblandt os. Mine tanker går
tilbage til dengang da Per kom med Jesper og senere Morten og meldte dem til
fodbold. Han fulgte med i begge drenges fodbold meget interesseret, og det lå lige til højrebenet, at han skulle være holdleder
for miniputterne, hvor Claus Lerche og Tage Berlin var trænere.
Det var en rigtig god tid med Per ved roret. En af de mange ture
han var primusmotor for, var turen til Romdrup-Klarup, det var
en verdensklassetur for vores miniputter og lilleputter. Jeg er ikke i tvivl om, at det var her kølen blev lagt til Pers senere mangfoldige lederarbejde i GVI. Per har gennem sit lederarbejde for
GVI været forældretræner, bestyrelsesmedlem, formand, og til
gavn for GVI, medlem af fritidsnævnet. Per er en væsentlig årsag til, at klubben er, hvor den er i dag. Han har sat et aftryk i realisering af ønsket om et nyt klubhus. Han kendte og var kendt på
Gentofte Rådhus af såvel politikere som embedsmænd. Der er
ingen tvivl om, at hans politiske tæft gjorde, at vi i hans formandstid fik tilladelse til at udvide vores anlæg med bane 3.
Per blev årets leder i GVI 1988; i 1994 fik Per SIG’s lederpris
og blev i 1998 GVI’s 6. æresmedlem.
Vore tanker går til Bente, Jesper og Morten.
Claus Lerche

Mit dejlige Vangede
Af Dorrit Wedell Hambenberg
Jeg var en tur i Vangede for første gang siden 1962, jeg synes
godt nok, at Vangede er blevet
noget ødelagt – min kirke og alt
der omkring er jo væk.
Jeg voksede op i Gentofte
Vænge, og mit hjerte er stadig i
Vangede; hvis det var muligt
ville jeg flytte mit lille hus på 35
2
m til Vangede.
Min far – Åge Wedell Andersen – havde cykelhandleren i
kælderen i nr. 32 nu 86. Mine
forældrene var skilt, men min
far boede ikke så langt væk.
Han boede på Stolpehøj, hvor
han boede til han døde i 1984.
Jeg gik i Vangede Vuggestue
og det skete at min mor glemte
at hente mig; så bragte en af de
ansatte mig hjem, når de lukkede. Da jeg kom i børnehave i
Børnegården på Stolpegårdsvej
12, mente min mor, at så kunne
jeg gå selv, der var jo heller ikke
så meget trafik.
På en af disse gåture overværede jeg en gårdsanger i gården
ved ejendommen som i dag ligger overfor biblioteket og at der
blev kastet penge ned til ham.
Så fik jeg den idé også at stille
mig op og synge på vej til Børnehaven; og sørme om der ikke
blev kastet penge ned til mig.
Det havde ismejerimanden på
hjørnet overværet, og han sagde
at, da jeg jo ikke måtte have
penge med i børnehaven, kunne
jeg gemme dem under trappen
inde hos ham. Så kunne jeg købe slik for dem på hjemvejen.
Men da jeg kunne forvente øretæver hvis jeg kom hjem med
slik, spiste jeg det på trappen
ved Ismejeriet.
Jeg var glad for at hjælpe til i
min fars cykelværksted, hvor

I Nymosen med dukkevogn

Dorrit (tv) med sin søster Elly,
ca. 1954
jeg nok har fundet mig et fristed; og min far var glad for min
hjælp med cyklerne. Jeg blev
godt nok beskidt og ja, det indkasserede jeg så også øretæver
for derhjemme.
Jeg var glad for at gå på Bakkegårdsskolen. Der var strikse
regler, men jeg var meget glad
for både lærerne og undervisningen. Derimod var jeg meget
ked af skoleskiftet til en specialskole som lå i Brønshøj. Der
kunne lærerne virkelig ikke lide
børn.
Gennem isen
En gang fik jeg en meget fin
frakke af min moster, og jeg
havde fået lov til at bruge den i
skolen. En dag efter jeg havde
været i skolen gik jeg hjem med
min taske, men jeg glemte at
hænge frakken derhjemme, da
jeg tog i Nymosen med en veninde. Der var is på vandet, og det
så tilforladeligt ud til at gå på
stolperne langs vandkanten.
Men jeg endte med at falde og
gik igennem isen. Jeg kunne ikke svømme og det var ikke til at
stå på bunden (mosen kan være
næsten bundløs). Heldigvis kom
jeg dog op ved min venindes
hjælp. Men frakken så herrens
ud – det kostede en ordentligt
røvfuld.
Dorrit har meget kontakt med
Harly “Puk” i Australien, han
er også opvokset i Gentofte
Vænge og hun betragter ham
næsten som sin storebror.
Nummer 110 · februar 2022
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Hvad kakkelovnen gemte
Ole Ammitsbøl er opvokset på Mosebuen
60, her havde hans forældre en kakkelovn. I
den lagde hans mor diverse papirer, der
skulle smides ud, og det gjorde hun også, da
de ikke brugte kakkelovnen mere. Så da
kakkelovnen mange år senere blev flyttet til
Ole og hans hustru Elses sommerhus, fandt
de disse gamle sedler. De synes de var sjove
og lavede derfor en collage. Collagen var
blevet gemt væk, men da der nu skulle ryddes op, dukkede den frem igen. De synes det
var ærgerligt at smide den ud. De tog så en
tur til Vangede for at den kunne gøre gavn i
Vangede Avis lille lokalhistoriske samling.
Ole kan huske, at der i baghaven på Mosebuen gik en å, hvis sider var støttet med
brædder. Når familien under krigen havde
besøg af en frihedskæmper, så forlod han

Vangedevej 34 (nuværende Nihao??)

huset gennem baghaven og over i et vildnis
på den grund hvor Ericaparken ligger i dag.
Han kunne dermed slippe udset ud af huset.
Vildnisset strakte sig helt ned til Fennevangen og inde i dette vildnis lå der et stort hus
hvor Saga havde studie. Han mente også at
der havde været en skrammelhandel næsten
nede ved Fennevangen.
Ole kom også over på lossepladsen, hvor
han har været i slåskamp med Vangedebisserne.
Da Ole var færdig med sin læretid – murer
og militærtjeneste herunder sergentskolen –
ville han kaste sig over ejendomme. Han fik
opbygget en pæn stor virksomhed, der har
bygget meget mange steder; men i Vangede
er det kun blevet til hans eget hus på Ellegårdsvej 9, der er bygget i 1965.
I 60’erne købte han grunden på hjørnet af
Mosegårdsvej og Vangede Bygade og lavede en plan for at bygge den røde hjørneejen-

“få sagt ordentligt farvel”
Vangede Begravelser
Din lokale bedemand

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Kvitering fra købmanden, der også er omtalt på siderne 10-12
dom, der ligger der nu, men han solgte
grunden videre og overlod projektet til en
anden.
Ole har gået på Bakkegårdsskolen, der har
han ingen gode minder fra. Han var også aktiv spejder ved Vangede Kirke, og her husker han bl.a. at Four Jacks engang optrådte
for dem i kælderen under menighedshuset i
det, der tidligere var gymnastiksal ved Vangede Skole. Gennem spejderne lærte han
bl.a. Kaj Erdmann at kende.

Snedkermester
Tom Christiansen

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

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk
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www.snedkermesteren.dk
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Sognevej 53
Ejendommen, Sognevej 53 er
opført i 1934 af murermester
Andkilde. Ejendommen var indrettet med bageri. Bag ved bageriet var der en lejlighed til bageren og familien. På første sal var
der en stor seks værelses lejlighed, og der flyttede en læge ind,
men han nærmest flygtede fra
lejligheden uden at opsige den
og efterfølgende var det ikke
muligt for murermesteren at finde andre læger, der ville rykke
ind. Murermesteren ansøgte
derfor kommunen om at opdele
lejligheden i to mindre lejligheden, da det ikke var muligt at
finde ny lejer til så stor lejlighed
i Vangede. Dem der kunne være
interesseret foretrak “at bo ved
vandet, så de kunne få havluft.”
I bageriet var der en del skiftende bagermestre.

I starten af 50-erne var det bagermester Th. Dodensig, der
var i bageriet. Han ansøgte i
1961 om installation af en lavtryksdamkedel. Desværre blev
Dodensig syg i 1963 og måtte
sælge forretningen og flytte Jylland. Vi har været i kontakt med
Bruno Dodensig – bagermesterens søn, som har sendt os nogle
billeder fra den tid, hvor hans
far havde bagerbutikken.
Bruno gik dengang på Mosegårdsskolen og kan også huske
købmanden og slagteren på
modsatte hjørne.
Janne Damgaard husker at have leget med Bruno. Hun var i
kort tid i ca. 1960 ansat som
morgenbud, da hun var 12-13 år.
Hun kørte “Long John”. Hun
fortalte om en oplevelse hun aldrig vil glemme: “En morgen

Bageriet/forretningen i Vangede, årstal 1962 må det være.

g
Kom oed
vær m

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
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Bruno Dodensig, Bent Jensen
og Jens Hornum.
styrtede regnen ned. Men brødposerne og mælken skulle ud.
Alle de hvide poser på laddet
blev mere end fugtige. Da jeg
kom tilbage lignede jeg en
drunknet mus – dyng-våd. Gad
vide om rundstykkerne også var
våde? Men når vi kom retur til
bageriet fik vi en lun spandauer.
WAU – hvor den smagte.”
Efter Dodensig rykkede bagermster P. Dahl ind, og han
blev hurtigt kaldt pedalbageren.

Budholdet med Ole, Bent Jensen, Jens Hornum og Jens Peter Duckert.

Under et opslag på facebook
er der flere, der husker de bedste
romkugler; de var med chokoladovertræk og guldstøv.
Da bageren lukkede var der i
lang tid dentallaboratorium. Senere var der et firma med reklameartikler, bl.a. lavede de krus
med navne på. Efter dem flyttede et tryksagsbureau ind – og
det var her at Vangede Avis tog
sin første spæde start. Nu er butikken indrettet til lejlighed.

Bagerbutikkens fliser var stadig på væggen, selv om der ikke var
bageri længere

9
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Fra jordbrug til købmand og elektronik
1926 var 11 ulovlige bebyggelser, dette tal var i 1930 nedbragt
til to. Bebyggelsen af området
omkring stationen var gennemført i slutningen af 1930-erne.
Langs de øvrige veje på Sdr.
Enggårds areal startedes den regulære bebyggelse i årene
1925-27 og fortsatte efter besættelsestidens ophør.
Gården blev stående på trods
af, at villaer skød op omkring.
Om aftenen den 16. januar
1927 udbrød der brand på Sdr.
Enggård, hvis tre sammenbyggede udlænger blev ødelagt,
medens det lykkedes brandvæsenet at redde stuelængen, der
tjente som bolig for fire
familier.

1930 opført en rødstensejendom
ud mod Vangedevej. Ejendommen var i to etager med tørreloft
under tagstenene. I stueetagen
blev der en lejlighed på to værelser, køkken og en lille butik. På
førstesalen blev der en 3-værelses lejlighed og allerede året efter bliver der søgt om at indrette
to pigeværelser på tagetagen.
Butikslokalet bliver udlejet til
købmand Lars Peter Vilhelm
Nielsen, som lader opsætte en
iskagebod. Det viser sig at denne iskagebod er opsat uden tilladelse og alt for tæt på naboejendommen. Det ender med at købmanden får en bøde på 30,-.

Herefter ansøger vognmanden
på købmandens vegne om at
købmanden kan beholde iskageboden ved at flytte den nærmere vejen – Dette bliver afslået, dog sådan at kommunen afventer nyt forslag.
I 1938 ansøges der om at udvidet butikken med en tilbygning
som kommer ud til 2 meters fra
indkørslen til de bagvedliggende grunde. Dette bliver afslået
med begrundelsen om at tilkørselsvejen kun er 4 meter. Få år
efter søges der igen om en tilbygning, der er mindre, og denne får man tilladelse til.

Fuglegårdsvej

Hus med købmand
I 1929 havde vognmand
F.K.Wigger erhvervet sig grunden på Vangedevej 114. Han
brugte ejendommen til opbevaring af sine droscher. Han fik i

Plantagevej

Vangedevej

På Vangedevej 114 lå tidligere
gården Søndre Enggård.
Enggården fik efter udskiftningen i 1786 sit navn efter
beliggenheden umiddelbart syd
for Wildes Mose, der nu hedder
Nymosen. Gården blev i 1805
delt mellem den afdøde ejers to
yngste sønner, så de to halvgårde blev på hver på 27 tdr. land.
Gårdens bygning stod på Ndr.
Enggårds jorde. I 1810 stod der
også en bygning på Sdr. Enggårds jorde.
I 1855 var Sdr. Enggård ikke i
familiens eje længere og i 1903,
blev den solgt til et konsortium,
bestående af tre fabrikanter og
en vinhandler.
I 1916 blev Kildebakkegårds
Allé som den første vej anlagt
vej over gårdens jorder. Den
skaber forbindelsen til Søborg
og udgår fra Vangedevej ved
Vangede Station. I 1920 blev
jorden nord for banen udstykket
til villagrunde, hvoraf der i
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Udstykningsplan fra 1920. Nord for området er Ndr. Enggårds
jorde, vest for er det nuværende Gladsaxe Kommune og langs den
østlige side går Vangedevej. Syd for afgrænses området af jernbanen; bemærk at Vangede Station dengang lå vest for Vangedevej. Tegning weblager.dk

Sdr. Enggård, ca. 1900

Køb for over kr. 500,og få 5% rabat

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

NIHAO
Asian Market

Køb for over kr. 1000,og få 10% rabat
Åbningstider se
bagsiden af avisen

Følg os på
instagram
og facebook
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NIHAO Asian Market
Vangede Bygade 92
50 18 59 00
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Sdr. Enggårds stuehus, 1966. Foto Gentofte Lokalarkiv

I 1955 er det købmand Carl
Nielsen, der ejer huset, og han
drev købmandsbutik til omkring 1968.
Slut med købmand
Efter købmandens stop ønskes
lokalet anvendt til andre formål.
Blandt andet ansøger Hellerup
Bogtrykkeri om tilladelse at ind-

1930. Foto Gentofte Lokalarkiv

rette trykkeri i stueetagen, dette
bliver afslået af hensyn til de
servitutter der gælder for området. En vogmand søger om at
indrette erhverv i hele stueetagen med kontorer til vognmandsforretning og plads til
hans fem lastbiler bag huset,
dette bliver også afslået. Repræsentanten for køberen anfører:

“Til eventuel støtte for sagen
kan jo fremhæves, at man fra
kommunens side har givet en
tilsvarende tilladelse i umiddelbar nærhed af ovennævnte ejendom, nemlig til Bendix Petersens Øldepot – Vangedevej 80 –
samt at koteletgrunden lige bag
omtalte ejendom, nemlig Vangedevej 116 m.fl. gennem mange
år har været og stadig anvendes
til holdeplads og stald for droschekøretøjer. Jeg kan på omtalte grundlag ikke mene, at hr.
Knud Jensens forretning skulle
kunne genere eller forandre
kvarterets beskaffenhed.” Men
det går kommunen heller ikke
med til.
Herefter er Josty er rykket ind,
men vi kan ikke finde deres tilladelse.
I 1970 opkøbte murermester
Svendsen det areal, der lå på koteletgrunden. Det gamle stuehus havde stået tomt længe og
da man søgte om nedrivning ville man gerne have en hurtig tilladelse, da der var nogen, der
ulovligt have taget ejendom i
besiddelse og have indrettet sig.
Han fik tilladelse, fik udmatrikuleret den i fire grunde og opført to dobbelthuse. Disse fire
ejendomme fik adressen Vangedevej 114 A, B, C og D og

Denne fine iskagebod var i en
del år placeret ud for købmandsbutikken. Der har været
en del tovtrækkeri med kommunen om placeringen af boden
på grunden. Tegning weblager.dk

herefter blev ejendommen med
købmandsbutikken til Vangedevej 116.
Josty indrettede sig med den
bedst mulige udnyttelse af lokalerne. Dog havde de ikke fået
tilladelser til en del bygningsændringer; de havde bl.a. indrettet flere kontorlokaler på før-

Josty Electronic var en populær butik. Foto 1974

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Behandling og genoptræning
af muskler, led og ryg.
• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.
v/Jens Lyngsø og Jacob Høiby
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”
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Foto af købmandsbutikken Vangedevej 116 på facebook
giver en del kommentar

Købmandsbutikken er her udviddet. Ca. 1956. Foto privateje
Kis Petersen: Godt billede. Tak.
Ulf Tvermoes: Fantastisk billede.
Gitte Lis Bendsen: Jeg elskede købmand Nielsen.
Lise Madsen: Hvor sjovt. Sild i tønder, ingen plastik. Jeg legede
med hans datter. Og tjente en stor pose konfektrosiner, når jeg
havde støvet varerne af.
Inge Rydicher: Jeg var lille pige og købte en stor slikpose til halv
pris. Jeg var forkælet.
Birte Andersen: Boede på Rørskærsvej (lige om hjørnet) fra
1959 til 1967. Min mormor og morfar havde sommerhus der, indtil mine forældre byggede hus samme sted. Vi handlede meget
hos købmand Nielsen, når vi ikke gad gå helt op til Bamba ved
stationen.

stesalen, altså ændre lejligheden til erhverv.
Dette fik de i 1969 bøder for
iflg. udskrift af retsbogen for
Gentofte Kriminalret, hvor det
fremgår at hver af ejendommens ejere den 24. februar 1970
har vedtaget en bøde på kr. 1500
og forpligtet sig til inden 6 mdr.
fra 1. marts 1970 at lovliggøre
forholdene i ejendommen.
I 1982 ansøges der om at en ny
ejer kan bruge hele huset som
en familiebolig og stadig beholde butikken, hvorfra man vil

Hos Josty på Vangedevej arbejdede Kurt Andersen som
radiotekniker og var med i kapløbet om at konsturere
Danamrks første computerspil i årene 1973-74 og nu vil
Mike Tyklak gerne skrive historien om computerspillenes start og derfor gerne i kontakt med Kurt Andersen –
alternativt slægtninge eller personer, der måtte kende
ham og kan bekræfte hans arbejde.
Kan du hjælpe kontakt
Mike Tylak
61 78 10 09

miketylak@gmail.com

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96
www.phoenixrunningsushi.dk

Hanne Friis: Hyggeligt at se foto af købmandsbutikken.

Telefon 39 65 89 88

Jeg gik i klasse med Karin, veninder var vi hele livet. Jeg har
mange gode minder fra den tid.

Birte Bendsen: Der har vi tit handlet I min barndom.

Kilder:
Gotfredsen: Gentofte – fra
Søholm til Ermelunden
weblager.dk
Gentofte Kommunes vejviser
diverse årgange

EFTERLYSNING
Danmarks første computerspil

Lisa Karin Rasmussen: Husker købmanden.

Susanne Bech Aagesen: Boede på Fæstevej. Når vi så Købmand
Nielsen komme cyklende på sin Long John, løb vi ham altid imøde. Og vi blev aldrig skuffede. Han havde nemlig altid et kræmmerhus med spejderhagl med til os børn.

sælge fiskegrej. Det bliver der
givet tilladelse til, men vi kan
ikke se om det bliver eksekveret. I papirerne kan vi se, at det
stadig er Jostys skilte, der pryder butiksfacaden.
I dag er huset bolig for to familier.

Spis alt hvad du kan
man-tors 178, — fre-søn 198,børn under 12 år halv pris

Steen Stølstrup Sørensen: Købmand Nielsen lukkede sin butik i
vinteren 68/69. Senere åbnede Josty Elektronic i samme lokaler.
De solgte elektroniske byggesæt med stor succes.
Anette Sørensen: Mindes duften af kaffe fra de store kaffemøller
der stod lige inden for døren.
Frank Hollinger: Billedet er taget ud af vores gamle stuevindue
fra nr. 123 på første sal.
Willi Larsen: Mine forældre handlede hos købmand Nilsen. Det
var mand og kone. Meget søde mennesker. Hvis man manglede
noget efter lukketid, kunne man altid gå bagom og handle. De boede nemlig i lejligheden bag butikken. Købmand Nielsen mødte
man tit på vejene, knokle afsted på Long John ud til kunder med
vare. Når vejret var meget dårligt, lånte han en hest og vogn fra
staldene, der lå oppe bag ved købmandsbutikken. Han kom tit
kørende ned af Plantagevej der ligger lige overfor butikken. Da
jeg var lille dreng var det stadig grusvej

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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Endelig kan vi være sammen
Charlotteklubben har udsat og
udsat planer for foråret og sommer. Men efter en lang, mørk og
– for nogle – en ensom vinter,
kom meldingen pludselig, at de
fleste restriktioner forsvandt –
og at covid-19 ikke længere
skulle betragtes som helt så farlig.
Vi kunne starte biografsæsonen d. 2. februar og programmet
for forår/sommer 2022 kom på
gaden.
Vi holdt koncert i Byens Hus
d. 4. februar med orkestret
CORNAMUSA, som spillede
skøn blanding af musik fra renæssancetiden, over baroktiden
og romantikken til musik fra nyere tid.
Vi har aldrig før oplevet så
mange tilmeldinger til ture og
arrangementer som i år.
Det sagde vi også sidste år,
men det er tydeligt, at behovet
for at være sammen og opleve
sammen er, om muligt, blevet
endnu større i år. Og glæden ved
igen at se hinanden er blevet
større.

Det er livsbekræftende!
Vi har dejlige ture på programmet til Vikingeskibsmuseet og
rundt om Roskilde Fjord, til Naverhulen i Helsingør og Hammermøllen, 2 dage til Sverige i
slutningen af marts og 4 dage til
Jylland/Mors/Limfjorden i september. Vi har banko, bowlingtur, fisketur, vandretur, foredrag, vin- og osteaften, grillaftener mv. I klubben har vi gymnastik, Qi Gong, fællesfrokoster, kunstværksted, dataklub og
fællesfrokoster. Og du er altid
velkommen til at kigge ind og få
en kop kaffe.

Vi har igen i år også fået adgang til oplevelser via midler
fra Kulturministeriet til oplevelser for ældre 65+ efter covid-19.
I foråret har vi fået gratis billetter til Vikingespil i Frederikssund og billetter til:
Gratis biografforestilling d.
25. maj kl. 12:00 i Gentofte
Kino til premieren på Downtown Abbey II.
Alle – primært 65+ - er velkomne, men billet skal bestilles
i Charlotteklubben. Vi byder på
et glas hvidvin og hygge i foyeren før forestillingen.
Flemming, Charlotteklubben

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.
Kig ind og få vores program, hils på os og fornem
stemningen i det gamle hus.
Der er altid kaffe på kanden.
Vi har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.
10-14.
Find os på www.charlotteklubben.dk, på Facebook eller ring til os på 51 82 06 20.
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Elevernes forårsplagesang Det sker i Vangede
Faste aktiviteter

Når forårssolen skinner i skolegårdens krog,
så plager vi vor lærer og lukker vores bog.
Nu vil vi ud at lege og svinge sjippetov.
Nu vil vi ikke tænke. Åh, lærer, giv os lov.
For vi vil spille firkant og lege kroneskjul,
for nu er sneen smeltet, og der er langt til jul.
Du siger selv at luften har godt af os, så hør:
Vi skal nok læse hjemme. Åh, sig nu, at du tør.
Hvis vi lov at lege, så får vi energi,
og du kan stå i solen, og nyde du har fri.
Når det er forår, skal vi ha’ lov at snyde lidt.
Du sørger sikkert for, at det ikke bli’r for tit.
Kirsten Ankerstjerne
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D Hver mandag kl. 18.30-20.30 Familiedag
i DUI-hytten
B Hver mandag kl. 14.30 Spilklub
på biblioteket
V Hver tirsdag kl. 16-19 Lær backgammon
i Café Caféen
B Hver torsdag kl. 16-18 Strikkeklub
på biblioteket
V Hver fredag kl. 14-16 Bogsnak
på biblioteket
V Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
start ved Café Caféen se mere vvgaatur.blogspot.com

Februar
D Lødag d. 26. kl. 11 Tøndeslagning
K Søndag d. 27. kl. 14.00 Fastelavn er mit navn!
Traditionen tro fejrer vi fastelavn med tønder og tørvejr i Vangede
Kirke. Se mere i kirkens annonce i denne avis

Marts
B Torsdag d. 3 kl. 16-18 Oplæsning Sallys far
Der vil være popcorn, mens der lyttes, og der er mulighed for at
købe lækre forfriskninger i Café Cafeen. Vær med til en hyggelig
eftermiddag, fyldt med røverhistorier

15
K Onsdag d. 9. kl. 14.00 Eftermiddagsforedrag
Mirjam Capelle fortæller om sin nye bog: Min sjæls vandmærke.
se mere i kirkens annonce i denne avis
B Lørdag d 5. kl. 12-14Flotte muleposer
Du kan male din yndlingsfigur fra litteraturen eller freestyle. Nu
kan du bruge muleposen
B Fredag d. 11. kl.18-21 Revyviser og smørrebrød
Der er fællesspisning med smørrebrød og snaps kl. 18, og koncerten begynder kl. 19.30. Den gamle grammofon spiller kendte revyviser igennem tiden og består af Brian Svendsen, John Skou, Birgitte Antonius og Neklas Klausen.
B Onsdag d. 16. kl.19-21 Quiz quiz quiz
V & B Tirsdag d. 22. kl.19-21 Fællessang
K Onsdag d. 23. kl. 19 Aftenforedrag
Spændende foredrag om Martin Andersen Nexø
se mere i kirkens annonce i denne avis
K Søndag d. 20. kl. 10 Vangede Kirkes fødselsdagsfejring.
se mere i kirkens annonce i denne avis

April
B Tirsdag d 5. kl. 19-21 Foredrag: Mirjam Capelle
B Onsdag d. 6. kl.19-21 Quiz quiz quiz

Arrangør
Se mere på

B Biblioteket
genbib.dk/vangede

C Charlotteklubben
charlotteklubben.dk

Se mere på www.vangede.dk

K lørdag d. 9. kl. 14 9. april-byvandring
Mød op ved Gefionspringvandet
se mere i kirkens annonce i denne avis
B Lørdag d. 9.april kl. 12-14 Flotte muleposer
V Onsdag d. 27. Vangedes Venners generalforsamling
B Lørdag d. 30. kl. 11 Fang pokemon
B dato følger Foredrag: Ib Søby
B dato følger Foredrag: Lisbeth Dahl

Maj
V & B Onsdag d. 4. kl 19-21 Fællessang
B Torsdag d. 5. kl. 15.30-17 Kan man bo i et rivejern
Kom og transformer en hverdagsting - fx et rivejern til en minibolig. Medbring gerne en lille legetøjsfigur, som kan flytte ind i dit
hus.
Arkitekten Julie Dufour, fra tegnestuen All About A, står klar med
sjove ting og sager. Du får naturligvis din arkitekturmodel med
hjem.
B Lørdag d. 7. kl. 11 og kl.13 Farvel fugl
V Torsdag d. 12. Varme hveder i Café Caféen
D Fre-lør. d. 20.-21. Børnehjælpsdage
B Lørdag d. 21. kl. 11-13 Krible Krable Grøn guide
D DUI
dui.dk/vangede

·

K Kirken
vangedekirke.dk

V Vangedes Venner
vangedesvenner.dk

* Husk tilmelding vvspisning@gmail.com
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Butikkernes åbningstider – februar 2022
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
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
mandag-torsdag
fredag-lørdag
søndag

Tlf. 39 68 01 78
13.00-22.00
11.00-02.00
11.00-20.00

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

Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag

Tlf. 40 94 17 57
8.00-17.00

home
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

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

IKEA
Alle dage

10.00-21.00

Ismageriet
mandag-torsdag
fredag-lørdag
søndag

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

Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30

Netto
mandag-søndag

8.00-22.00

Nihao Asian Market
mandag-fredag
lørdag
søndag

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
mandag-fredag
lørdag

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

Stylelab Gallery
mandag-tirsdag
onsdag-fredag
lørdag

Tlf. 22 24 99 49
efter aftale
12.00-17.30
10.00-14.00

Nummer 110 · februar 2022

vvs

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

Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf. 39 48 17 10
8.00-20.45

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

www.kjeldhansen.dk

Torp Glas
Tlf. 29 28 57 60
Kun efter aftale. NB Ny adresse
Vangede Apoteksudsalg
Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag
10.00-17.30
lørdag
9.30-13.30
Tlf. 39 65 74 41
11.00-16.00

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

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. 50 18 59 00
10.00-18.00
11.00-18.00
11.00-15.00

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Tlf. 39 65 31 07
Alle disse butikker/virksomheder er medlemmer af Vangede
Bycentrum. Medlemsbutikkerne
kan du kende på, at de har dette
mærke siddende i deres ruder.

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

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

Tlf.: 39 68 01 78

