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Når livet rammer
Savnede du din sommeravis?
Som nogle har bemærket, kom
der ikke som planlagt en Vangede Avis i juni måned. Det var
ellers dér, vi skulle have skrevet om alt det, der skulle ske til
festdagene i Vangede. Men for
første gang i avisens historie
måtte vi aflyse udsendelsen af
et nummer.
Bakterier er meget små, men
kan alligevel lave en masse ravage. Allan var syg, men den
bakterie, der viste sig at have
taget bolig i hans krop, kunne
ikke ses på de blodprøver, de
almindelige praktiserende læger har adgang til, så der gik
desværre en hel måned før blodet blev dyrket, som det skulle.
Det viste sig at denne bakterie
havde sat sig på Allans hjerteklap, og han blev overført til
Rigshospitalet, hvor han ret
hurtigt blev opereret. Derefter
fulgte seks ugers antibiotikabehandling og et par mindre
operationer. Nu er han udskrevet fra hospitalet og i gang med
genoptræning. Og klar til at få
lavet dette nummer af avisen.
Læs min tak til sygehuspersonalet på side 14.
Festival
I næste måned er Vangede klar
til et rabalder igen; så løber
Vangedefestivalen af stablen.
Vi glæder os til masser af boder i gaden, glade besøgende
og godt vejr. Det er den 10.
september, hvor Vangede Bygade bliver spærret for biler og
der bliver fyldt op med foreninger, butikker og forlystelser –
der er noget for alle aldre og interesser. Skal din forening
med, så husk at gå ind på vangedesvenner.dk og tilmeld din
klub, forening eller forretning.
Vangede Avis gentager succesen fra sidst, hvor vi vil hænge en masse gamle billeder op.
Vi glæder os til at se en masse
glade mennesker i boderne.
Med ønsket om godt vejr og
godt heldbred til dig og din familie.
Allan og Susanne
Vangede Avis
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Indsamler
Søndag den 2. oktober samler
Røde Kors ind til hjælpearbejdet
blandt mennesker, der er ramt af
krig, katastrofer eller fattigdom.
Indsamlingen er et vigtigt bidrag til nødhjælpen, og den kunne slet ikke gennemføres uden
de mange tusinde frivillige, der
gør en indsats som indsamlere.
Som indsamler venter der en
gåtur, der vil gøre en forskel for
mennesker herhjemme og ude i
verden.

I år går pengene blandt andet
til katastroferamte børn fra
Ukraine, Yemen og Afghanistan, der har desperat brug for
akut lægehjælp, livreddende
mad, vand, omsorg og beskyttelse. Herhjemme går pengene til
udsatte børnefamilier, der står
udenfor fællesskabet.
Indsamlingsleder Rita Homann Olesen håber på, at der
også i år melder sig mange indsamlere. “Vi vil meget gerne
også have flere nye indsamlere,
så vi får alle vores ruter dækket
ind. En gåtur tager 2-3 timer.
Det er en rigtig god oplevelse
både for børn og voksne at samle ind, både fordi du møder en
masse søde mennesker, men
især fordi du går en tur for en
god sag, hvor du kan gøre en
stor forskel for andre.”
På en rute bliver der typisk
indsamlet 1.000 kr., og for de
penge kan Røde Kors give:
• En hel måneds livreddende
mad til 20 katastroferamte
børn

Du får

gratis klipning
når du får lavet farvet striber

DROP IN eller Book online på

• 20 varme tæpper til børn og
voksne på flugt

• Akut lægehjælp til fire sårede,
der har brug for en ambulance

• 6 måneders støtte til et barn i
en udsat familie i herhjemme

• En vigtig og oplevelsesrig dag
på ferielejr for tre udsatte
børn i Danmark
Du kan melde dig som indsamler på:
rødekors.dk/indsamler eller
på telefon 70 10 00 00
Gymnastik for seniorer
Gentofte Senior Trim M/K er en
ægte, lille lokal Vangede gymnastikklub, der har eksisteret siden 1989, og som har til huse i
gymnastiksal A i Nymosehave,
den tidl. Mosegårdsskole. Det er
en selvkørende senior-gymnastikforening med tilknytning til
GIK og Gentofte Kommune. Alle medlemmer har lige medansvar og indflydelse og er med til
at bestemme og præge stemningen, der er ganske uhøjtidelig og
ligefrem.
Årskontingent er 300 kr for
gymnastik to gange ugentligt,
tirsdag og torsdag kl. 11-12.
Sæsonen er fra midt august til
midt juni, og du kan bare møde
op med dit gymnastiktøj og
præsentere dig i gymnastiksal A
i Nymosehave. Man er altid velkommen til en prøvetime, og
man må gerne starte midt i sæsonen.
Tilmelding kan også ske på
tlf.: 30 24 52 76, Kirsten, formand GST.
Holdet har også et godt socialt
fællesskab, og i gymnastiksalen, afholder GST en hyggelig
juleafslutning og en festlig af-

slutningsfrokost inden sommerferien.
Du er velkommen, selv om du
ikke er i træning eller måske føler at din fysik ikke er helt i top!
– Det er aldrig for sent at komme i gang!
Til
motionsgymnastikken
lægger de vægt på muskel-,
smidigheds- og balanceøvelser,
der foregår stående og liggende
på gulvmåtter og afslutter med
udstrækningsøvelser ved ribbe.
Kort sagt, man får rørt hele
kroppen. Øvelserne er fra Hjerteforeningen indtalt på CD af
Britt Bendixen, så GST er en instruktørfri gymnastikklub.
Det er aldrig for sent at
komme i gang med at holde sig i
form.
Vangede lørdag
En tur rundt i Vangede lørdag
eftermiddag viste at den ligner
sig selv. Der er ikke så meget leben, men alligevel nogen, der
sidder på bænkene og nyder den
sende eftermiddagssol.
Den tidligere glarmesterbutik
på Dan Turèlls Plads er stadig
ledig; der var vist planer om en
slikbutik, men nogen var hurtigere og har netop åbnet en slikbutik på Snogegårdsvej 3, i det
tidligere vaskeri og solcenter.

De fleste butikker er lukket
sådan en lørdag eftermiddag,
men der kommer stadig kunder
ind og ud af supermakederne.
Hvis du vil slippe for
madlavning, så er der rigeligt
med madsteder og hele to
restauranter omkring bygaden,
så oversigten over de aktive
butikker på bagsiden af avisen.

hairlooksalon.dk
Åbningstider man-fre 10-18, lørdag 9-16

Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 61 10 19 18 · Find os på Facebook
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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.

Foreningernes Dag

Vangede
Festival

Din forening kan stadig
nå at være med.
hurtig tilmelding på
vangedesvenner.dk

10. september kl. 11-16

2022

Kom og besøg
de mange boder og kør
en gratis tur med gadetoget
Det endelige
program
og deltagerliste
kan ses på
vangede.dk

Det bliver igen en festlig dag i Vangede, hvor der også
er plads til lidt alvor. Oplev tivolistemning, mød politiske
partier og se brandbiler, politi, hjemmeværn.
Få gode råd om sundhed, grønne løsninger og frivillighed.
Som sædvanlig kan du tage en gratis tur i gadetoget
Magnus og her danne dig et overbilk over alle boderne.
Få gode tilbud hos de lokal butikker.
... og der er mulighed for at stille både sulten og
tørsten.

Støttet af
Gentofte Kommunes Kulturpulje
og Vangede Bycentrum

Arrangeret af
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Fantasi i Vangede
Hvis man skal tro den netop udkommene ungdomsroman, så er
det ikke kedeligt at være ung i
Vangede.
De tre venner, Harald, Mattias
og Killer, der bor i Vangede, beslutter sig for at finde ud af, om
deres matematiklærer har knaldet. En mørk aften tager de
hjem til hans hus og kigger ind
ad det store stuevindue. Her ser
drengene noget, de aldrig glemmer – noget, de aldrig skulle have filmet; et blodigt ritual udført af en sekt af sindssyge og
livsfarlige matematiklærere.
Da videoen slipper ud – takket
være Viggo, den lille parfumerede, pengegriske lort – må

drengene flygte ud af landet i en
stjålet Hjem-IS bil, mens sekten, The Dark Pythagoras, forsøger at slå dem ihjel med fireballs, affyret fra Fluorescent Fireball Titanium Assault Pipes
de luxe.
Det Første Knald er en anderledes, vild og vanvittig ungdomsroman om tre drenges første knald. Bogen er skrevet til
drenge og mænd, sproget er enkelt, frit og direkte. Kapitlerne
er korte, men handlingen bevæger sig fremad med flere hundrede kilometer i timen. En sekt
af sindssyge og livsfarlige matematiklærere, en svensk by
med flere tusind drenge og

Fra bogen: Den store bil fløj fremad i et voldsomt ryk. Hvordan
de havnede ude på Vangedevej, fandt de aldrig rigtig ud af.
Hjem-IS-bilen var kørt igennem tre hække og et hegn, før de
ramte asfalten. Den havde strejfet flere havetrampoliner, nær
smadret den statue af Ståle Solbakken, som stod i Viggos have, og
havde akkurat undgået et bassin med guldfisk.
Bilen havde også pløjet igennem snorevis af underbukser, strømper, skjorter, kjoler, holdere til bryster, sparkedragter, badetøj,
smækbukser og håndklæder, der hang til tørre.
”Skift nu gear, for pokker,” råbte Harald. ”Sorry, jeg skal lige
vænne mig til en bil med gearstang.”
Hjem-IS-bilen drønede ned ad Ellegårdsvej på vej mod Lyngbyvejen skarpt forfulgt af et lysshow af biler.
Harald kiggede i sidespejlet. ”Weird! Alle bilerne er de samme.
Det ligner Berlingoer.”
”Det er sektens foretrukne bilmærke,” sagde Mattias.
”Weird,” sagde Harald.
Hjem-IS-bilen fulgte Lyngbyvejen ind mod byen, og på et tidspunkt var de omringet af Berlingoer, som prøvede at stoppe bilen.
”Det er ligesom radiobilerne,” råbte Habib. Han kørte hårdt op i
Berlingoen foran, som fløj ud til siden, rullede rundt og brød i
brand. Habib klappede rattet. ”Den kører sgu da meget godt sådan en Hjem-IS-bil. Mercedes. Tysk kram.” Habib rullede vinduerne ned, så klonerne kunne høre playlisten fra Tivoli.
”Måske er han alligevel den rigtige driver,” råbte Killer, stak hovedet ned til handskerummet og brækkede sig ind i det.
Vangedevej 8 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

www.nyzy.dk
Åbningstider
man-tors 16:00-22:00
fre-søn 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. 148,00
fre-søn kr. 168,00
Børn under 12 år ½ pris

Bogsalg hos
Snogegårdsvej 49

198,-

125,mænd, der lider af Emil fra Lønneberg syndromet, norske
grænsevagter, som skal bestikkes med Calzone-pizza, sportsinteresserede varulve, mødre,
der laver MILF-roadblock på en
norsk landevej, for blot at nævne lidt af det, de tre drenge fra
Vangede bliver udsat for, inden
de får deres første knald på en
bjergtop en varm sommernat.
‘Det Første Knald’ er en fortælling om venskab, kærlighed,
kærester, sex, døden, sekter,
fantasi, den første gang, vold,
diagnoser, homoseksualitet og
præstationsangst – rejsen fra
dreng til mand.
Forfatteren Thomas Falkenbergs liv er fantasi. Lige siden
barndommen i Vangede har han
skabt sin egen virkelighed. Som
barn løj han hele tiden, men det
må man ikke, så han begyndte at
overdrive. Som voksen opdagede han heldigvis reklamebranchen, og her må man godt overdrive. Det passede Thomas perfekt. Nu er det tid til hans debut;
ungdomsromanen ‘Det Første
Knald’ – til drenge og mænd,
som elsker en god historie.

200,-

249,-

Kontant og mobilepay

Åbent
man., ons. og tors.
kl. 12-16
Ring for andre tider
39 65 74 41
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Stoppet af tyske soldater
Vi har gennem nogle år været i
dialog med Lene Green, som
ville prøve at få skrevet noget
ned om hendes fars opvækst i
Vangede. Det lykkedes desværre ikke før han gik bort i august
sidste år, men Lene skriver:
Det jeg hæftede mig ved, er
den glæde, der altid fulgte med,
når han fortalte om Vangede, og
hvordan det var at vokse op dér,
blandt familie og mange, mange

venner i et særdeles levende og
broget miljø.
Hans yndlingshistorie var om,
da han for sent gik fra spejder
under mørklægningen, og blev
holdt op af tre tyske soldater,
som var posteret foran Stolpegårdsvej 2-4. “Halt!” sagde
de, og han blev forhørt om han
kendte noget til en modstandsmand, som de mistænkte for at
opholde sig i nærheden. Far

kendte intet til det, men fandt
efterfølgende ud af, at den eftersøgte opholdt sig på loftet i
nummer fire.
Det må have været en skræmmende oplevelse, og da også for
min farmor og farfar, som ikke
så deres søn hjemme i god tid.

John Green ved en
festlig lejlighed

Bager – fortsat

I foråret 2022 havde vi en artikel
om bageriet på på hjørnet af
Snogegårdsvej og Sognevej;
heri fortalte Janne Damgaard
om en våd tur som bud hos bageren.
Hun fortæller videre: En fast
dag om ugen kom den brune varevogn fra Schulstad. I vognen
lå alle de hele rugbrød – selvfølgelig uindpakkede på tremmehylder. Hvis det var en flink
chauffør tog han et helt rugbrød
og en kæmpe brødkniv og skar
den helt friske skorpe af brøddet
i et hug. Så vi fik alle som stod
ved vognen en god bid. Se det
var tider! Vi – mine forældre og
søster – handlede utrolig meget
hos bager Dodensig. Søndag
morgen købte vi fast: otte rundstykker og fire krydre. Så måtte
vi snolde for en 25 øre. (1955).
Vi kunne f.eks. få: to salmiakstænger og fem pinocchiokugler. På et tidspunkt blev det
mode at sno salminiakstangen
til en tæt snegl og lægge den i en
plastic-prop til mælkeflasker.
Så slikkede man af den – og den
varede længere. Der var travlt i
butikken på bestemte tider. Foran butikken var der to flot beplantede blomster-krukker. Så
bageriet hører absolut til i mine
barndoms-erindringer.

Vangede Kirkes Basar 2022
Lørdag 12. november kl. 10-16 og
søndag 13. november kl. 11-16.
Traditionen tro er der basar med alt, hvad hjertet
begærer.
Loppetorv, boder, tombola, cafe, spejdere,
sækkepiber og en gammel brandbil.
Effekter kan indleveres i kirkens åbningstid.
Vel mødt til det store
basar-eventyr 2022
Læse mere på kirkens hjemmeside: www.vangedekirke.dk

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle
Nummer 111 · august 2022
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En Vangede-original er her ikke mere
Niels Vagn var en af de Vangedeborgere, som var
med til at sætte sit præg på Vangede i mange år.
Han blev født i marts 1930, men kort efter måtte hans mor aflevere ham til et børnehjem i Hellerup. Niels Vagns mor Karen var ellers en aktiv
kvinde, som passede en Schous sæbehus, men
hun måtte p.gr.a. psygisk sygdom lade sig indlægge og det var med stor sorg, at hun måtte aflevere sit nyfødte barn. Men der blev taget godt
imod Niels Vagn på Lundeskovvej i Hellerup og
“moster”, som havde stedet fulgte Niels Vagn
igennem alle årene efter han som seks årig skulle videre til andre børnehjem. Det var ikke lige
godt alle steder og flere gange tog “moster” affærer og fik flyttet Niels Vagn videre til bedre
steder.
Da Niels Vagn efter konfirmationen skulle have arbejde, var det også “moster”, der fik skaffet
ham en læreplads som bogbinder og dermed var
hans videre karriere fastlagt.
Niels Vagn blev udlært i 1950 og allerede som
20-årig i 1951 nedsatte han sig som selvstændig
bogbinder her i Vangede. Han åbnede værksteder flere steder i kommunen på C.L. Ibsensvej,
på Brogårdsvej, på Mosegårdsvej. Helt fra start
af indbandt firmaet skolebøger til Gentofte
Kommune. Efter at have drevet firmaet i 25 år
blev han plaget af gigt, så han ændrede firmaets
drift til at købe og sælge bogbindermaskiner.
Derudover underviste han på aftenskole med
bogbinderi; der nåede han at få 350 elever dygtiggjort, så de kunne indbinde bøger.

Niels Vagn var også
en flittig skribent.
Han havde meget på
sinde, hvad nok de
fleste i Vangede har
oplevet, da man ikke
kunne hilse på Niels
Vagn uden en længer
sludder.
Det blev bl.a. til
manuskriptet “Den
store
rettergang”,
som flere gange er blevet opført som teaterstykke. Bogen blev i andet oplag trykt i 5.000 eksl.
Senere samlede han mange af sine læserbreve
og andre tekster i en bog “50 essays Fortid – Nutid – Fremtid”. Det er spændende læsning; især
holder jeg af fortællingen om Niels Vagns start
på livet.
Jeg har som mange Vangedeborgere haft mange snakke med Niels Vagn, hvor han fortalte om
sit liv både her i Vangede, men også fra sommerresistenen i Vellerup. Engang i 2005 fortalte jeg
Niels Vagn at jeg sad i bestyrelsen for “Gentofte
Håndarbejdsværksted”, hvor de havde en afdeling med bogbinderi. Så kunne han fortælle at
dette havde han været med til at starte; det var
han meget stolt af.
Niels Vagn boede sine sidste år på Egebjerg.
Han døde 16. februar 2022 knap 92 år
Jeg takker for at havde kendt en lille flig af
Niels Vagn.
Allan Andersen

Charlotteklubbens program
I Charlotteklubben er vi netop
blevet færdige med efterårets
program.
Vi har planlagt ture til Københavns Rådhus, Naverhulen i
Helsingør, Holmegaards Værk i
Næstved, Bjørn Wiinblads Hus,
Oktoberfest med Danske Seniorer, en juletur til Sverige hvor vi
skal bo på Costa Boda og bl.a.
besøge IKEA-Museet, Juletur
til Tisvilde Højskole samt meget meget mere.
Som noget nyt har vi planlagt
tre foredrag i Café Caféen, med
emnerne “Arv og testamente”,
“Gentofte fri for tyveri” samt
hvordan man med forskellig religiøs overbevisning kan leve
sammen. Disse foredrag er gratis og har adgang for alle, tilmeld dig i Caféen eller i Charlotteklubben. Se dato i kalender
side 14-15.
Vi afholder i lighed med tidligere år Banko i Vangede Kirke,
og vi skal også Bowle på Cecilies i Herlev.
Kom forbi og hør om mulighed for medlemskab og deltage
Nummer 111 · august 2022

i både vores faste ting såsom
kortspil og gymnastik eller vores arrangementer.
Vores filmklub starter igen
onsdag d. 21. september hvor vi
holder åbent hus og byder på et
glas vin fra kl. 11.00. Alle er
velkomne, filmen der vises er
“Det Lille Bageri”. I Filmklubben vil du kunne se 10 film i efteråret, onsdage kl. 12.00 i Gentofte Kino for kun 175 kr. når du
er medlem af Charlotteklubben.
Vi er selvfølgelig også til stede
på Vangede Festival.
Charlotteklubben er seniorklub i det gule stråtækte hus
lige midt på Vangede Bygade.
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.

Gentofte Senior-Trim

Seniormotion m/k

til instruktions-cd
tirsdag og torsdag, 11-12
Gymnastiksal A, Nymosehave
Stolpehøj 150, 2820 Gentofte
300 kr. for 2 gange ugentlig
august-juni
Bare mød op til prøvetime el.
tilmeld dig hos formanden

Nærmere oplysning
Kirsten, formand GST
30 24 52 76

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96
www.phoenixrunningsushi.dk

Telefon 39 65 89 88

Spis alt hvad du kan
man-tors 188, — fre-søn 208,børn under 12 år halv pris

man-tors
fre-søn

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

TAKE-AWAY
10% RABAT VED AFHENTNING
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Sommer i 60-erne
Af Anne Agersnap
Sommerhusferie er blevet moderne igen i disse coronatider.
Før 2020 rejste rigtig mange
familier på solferie i udlandet i
skoleferien. Så kom corona og
verden lukkede ned, sommerhussalget tog fart og markedet
steg til urimelige priser.
Mange familier tager nu i
sommerhus i stedet for i lufthavnen. En del har sikkert fået
øjnene op for, at dansk sommer
kan være meget dejlig, selvom
her ikke er 30 gr. og evig sol.
Da jeg var barn i 60-erne var
skoleferien to mulige destinationer. Den ene var tur til sommerhuset ved Sejrøbugten. Den
anden var besøg hos min mormor i Vestjylland.
Solferie med propelfly prøvede jeg først, da jeg var 15 år i
1969.
Familien i det gule hus
Min farmor og farfar boede på
Mosegårdsvej 33. 1. til højre.

Lige nedenunder boede min
farmors storesøster moster Fire
og hendes søn Jan. Moster Fire
hedder sådan, fordi jeg var første barnebarn i familien og min
mor havde tre søstre. Min farmors søster ville gerne være
moster nr. 4. Hele mit og resten
af hendes liv, hed hun Fire/moster Fire i alle sammenhænge i
vores familie.
Sommerhuset
Farmor og farfar købte en sommerhusgrund i starten af 60-erne. Da min farfar havde en
grøntforretning på Bagsværdvej, hvor appelsiner o. lign. blev
leveret i spånkasser, blev disse
kasser materiale til sommerhuset.
Hele familien deltog i tilblivelsen af et lille bitte appelsinkassesommerhus med tagpap
på taget og tilhørende das i en
lille separat appelsinkassebygning.

Anne i haven på Mosegårdsvej 33, ca 1½ år gammel. Sommeren
1955

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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Der blev plantet lærketræer hele vejen rundt om grunden i området i Gudmindrup, hvor jorden
dengang var nyudstykket til
sommerhusgrunde og der derfor
var åbent landskab uden privatliv. Lærketræer gror hurtigt.
I bunden af haven var der et
mægtigt rabarberbed, hvor indholdet af lokumspanden blev
gravet ned. Den dejligste rabarbergrød var en del af menuen i
sommerhuset!
Om sommeren tog hele familien af sted efter butikkens lukketid om lørdagen. Farfars gamle Ford T med lærredsoverdækket lad og bænk langs siderne
blev pakket og så sad vi på rad
og række med gryder mellem
fødderne. I gryderne var der
skrællede kartofler i vand, kold
brun sovs og tilberedte grydestege til mange.
Rejsen, hvor vi rumlede mod
Gudmindrup i tre timer, gik forbi Klovtoftekrydset i Tåstrup,

som dengang var et sted med
mange voldsomme trafikulykker, videre ad vejen op mod
Holbæk og forbi Lammefjordsdæmningen. Ved dæmningen
holdt vi ofte ind, for min lillebror Eivind og jeg blev køresyge og skulle ud og kaste op, inden vi kunne køre videre.
Når vi nåede Gudmindrup var
den sidste del af vejen ad Åsen,
som var en meget hullet jordvej;
ikke noget for en køresyg pige.
Moster Fire reddede mig altid
og gik den sidste del af turen
med mig, medens min mave
faldt til ro.
I det lille sommerhus blev der
pumpet vand op af brønden og

Sejrø. I forgrunden anne i gang med at lave en gynge. I
baggrunden Eivind, farfar og mutter
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Bilen, der kørte frugt og grønt
til daglig og familien i sommerhus om lørdagen
brygget kaffe, der blev dækket
bord på terrassen og så blev aftensmaden tilberedt og spist
udendørs.
Ved sengetid startede farmor
med at krybe i sengen i det fjerneste hjørne. Derefter blev diverse umagelige drømmesenge
foldet ud og harmonikasengen,
der var i et skab, trukket ud og
redt, så der var sovemulighed til
de fleste. Man skulle dog ikke få
tissetrang om natten, for der var
ingen mulighed for at komme
ud, uden at kravle over de andre.
Et lærredstelt blev slået op i haven, så nogen kunne sove der,
2
for et hus på max. 25 m og 12
mennesker på langs er et større
puslespil.
Om morgenen var nattens
mange ørentviste blevet “lagt
ihjel” i alle sengene, som blev
rystet og pakket væk igen fra
døren og ind, så farmor til sidst
kunne komme ud af husets eneste gode seng.
Søndag gik vi til stranden. Det
var en lang tur for små ben, når
man også skulle bære oppustede
sorte bilslanger, datidens baderinge, tæpper, frokostkurve, fiskenet på stang, parasoller og
sandlegeting.
Vandet var vidunderligt og
klitter og sandet fint og hvidt.

Der blev soppet, fisket vandmænd og løbet af skræk, når en
lille krabbe nappede en i tæerne. Det hjemmestrikkede badetøj, strikket af optrevlede uldtrøjer, blev meget tungt og kradsende, når det blev vådt, men
man badede ikke nøgen på den
tid.
Tilbage i sommerhuset skulle
der drikkes kaffe, tømmes
spand fra dasset og ryddes op,
inden den lange tur igen gik
mod Vangede.
Det skete, at vi var længere tid
end fra lørdag til søndag i sommerhuset. Dengang gik man i
skole og arbejde om lørdagen
og havde ikke så lang ferie som i
dag, så vi var ikke vant til mere
end lørdag-søndag, som jeg ikke tror man betegnede weekend,
den gang.
Hos mormor
En del af skoleferien blev også
brugt på en tur over til mormor
og hendes elskelige mand, Sigurd, i Opsund i Vestjylland.
Hos dem boede også min fætter
Johnny, som var jævnaldrende
med mig.
Det var på den tid ikke usædvanligt, at man tog sig af et
barn, som en af ens døtre fik i en
ulykkelig ung alder. Johnnys
mor var 17 år og faderen forduftede i en ruf, da Johnny meldte
sin ankomst, så Johnny boede
hele sin barndom hos mormor
og Sigurd.
Vi tog lokomotiv fra Hovedbanegården til Fredericia, hvor vi
skiftede tog til Struer ekspressen. I Herning kørte vi videre
med rutebilen, der kørte mellem
Herning og Ringkøbing to gange om dagen. Chaufføren satte
os af på landevejen i Opsund, et
sted hvor træerne står meget

Sommerhuset. Juli 1963
skævt, der er dybe grøfter langs
vejen og fire huse på den ene siden af vejen og fem huse, en
Brugs og to gårde på den anden
side.
Mormor havde en iskiosk med
Grotte Is ved vejen. Der var en
klokke på kiosken, som kunder
kunne trykke på, så man kunne
høre inde i huset, at der var bid.
Grotte Is var fantastisk, de første der havde lakrids-is og selvfølgelig en iskage, der hed Isbjørn.
Kunderne var de snottede husmandsunger, tyske turister på
vej mod Hvide Sande og slikne
gårdejere.
Hos mormor og Sigurd var vi
også mange mennesker i ferien.
Vi var der ofte nogle uger, for
det var en lang, dyr tur med tog
og rutebil.
Huset hed Skrænten og var
virkelig lille med to mikrostuer,
et soveværelse, køkken med
ringkomfur og pumpebrønd i
gården.
I bryggerset boede lænkehunden Rex, en schæfer. Havde Rex
lige fået mad serveret og man

skulle ud på das, var det så sikkert som amen i kirken, at Rex
forsøgte at sat tænderne i ens
arm eller ben.
Da lænkehunde blev forbudt,
blev Rex den sødeste og dejligste frie hund.
Aktiviteter hos mormor
Om søndagen gik vi i søndagsskole, hvor man lavede håndarbejde, sang salmer og hørte degnen læse op af biblen. Det, der
lokkede, var såmænd ikke det
kristne, som herude vestpå var
indre mission, men majdrik og
kiksekage.
Nogle af de andre dage tjente
man en skilling på at hyppe
alenlange rækker af kartofler.
Jeg fik 10 øre pr. række, og det
rakte efter nogle rækker til en is
i kiosken. Mormor gav ikke ved
døren, så der var ikke noget med
at få så meget som en pinocchiokugle gratis bare fordi man
var barnebarn.
Min mormor havde mange
rækker jordbær i baghaven,
hvorfra hun var leverandør til
naboerne.

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”
Nummer 111 · august 2022
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I Opsund hos mormor og Sigurd 1966-67. Johnny, Eivind og
Anne i haven

Vi blev sendt ud at plukke bær
om formiddagen og igen ved aftenstide, når solen havde gjort
flere bær røde.
Der blev kogt jordbærsyltetøj,
som kunne stå i krybekælderen
helt til næste sæson. Ofte kom
der mug på, men det var efter
min mormors visdom udtryk
for, at det var rigtig godt syltetøj. Af med muggen og resten
på det ualmindelig lækre sødmælksfranskbrød, som mormor
bagte en gang om ugen. Også

det fik af og til en grønlig plet,
men vissevasse, den kunne da
skæres bort.
I weekenderne fik vi ofte friske bær eller jordbærgrød med
råmælk fra naboens køer
Min lillebror Eivind havde rigtig meget fart på om dagen sammen med fætter Johnny, så en
aften lød der et smask, da han
faldt i søvn ved bordet og lande
med ansigtet i grøden.
Vi var jo kjøvenhavner-snuder,
men blev dog accepteret hos na-

boernes unger, da vi kunne nogle
andre lege end de og fordi, vi var
med på de lege, de kunne. Vi legede med killinger, som der var
mange af på en gård. Vi sprang
modigt ned fra høloftet og landede som regel uden skader på
høballerne. Vi var med til at
klippe tænder og haler på smågrise, så de ikke skadede sig selv
eller andre, – sagde bondemanden! Også engen med åen var til
fri leg. Der kunne man finde
hjertegræs, som jeg ikke har set
andre steder, og så kunne man
stange ål i åen.
Vi havde høns hos mormor.
Hun solgte også æg udover jordbær, slik og is, men det blev man
ikke rig af, så kosten var simpel
og koteletter var tynde skiver
kød paneret dobbelt, så de fyldte noget på tallerknen og i maven sammen med de største
skrubbede kartofler fra den sandede jord. De små kartofler blev
nemlig også solgt.
I den nærmeste by Videbæk,
var der et friluftsbad. Det var ret
usædvanligt dengang, at byer
havde svømmebassiner, endsige svømmehaller, men Videbæk havde.

Vi kunne cykle eller tage 10rutebilen de 4 km til byen og betale 1 kr. i entre. Bassinerne var
cementbade med jordbund og
derfor med ret brungrumset
vand, men det var en vild oplevelse. Hjemme i Vangede var vi
vant til det tjekkede Gladsaxe
Friluftsbad med klart klorvand,
vipper, livreddere og farvede
elastikbånd om anklerne, så
man kunne kaldes op og sendes
hjem efter tid.
Godt vejr i gamle dage
Somrene i 60-erne var altid med
bagende sol, vind i håret, fregner på næsen og af og til en byge, hvor det regnede skomagerdrenge til forskel for i dag, hvor
det høvler ned, giver oversvømmelser, stormer en hel pelikan
eller er månedsvis tropevarme,
hvor mosen tørrer ind.
Erindringen spiller vist et
puds, men det er jo dejligt, at
bilde sig selv ind og samtidig
ved vi godt, at klimaforandringerne har givet store forandringer.
Fortsat god dansk sommer til
jer!

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

Torp Glas
Mesterlodden 16
2820 Gentofte Be
29 28 57 60

mærk
Ny
adress
e

www.torpglas.dk

Kom på et af
vore mange hold

Kvalitetshåndværk siden 1902

DANS – fra 3 år

Gåtur
FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

hver lørdag kl. 11-12

VILD MED DANS
SHOWDANCE
DISCO

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

– Vi mødes ved Café Caféen,
Vangede Bygade 45 og går ca.
en time.
Få et gå-kort, og når du har 10
stempler giver caféen en gratis
kop kaffe.
Læs om vores ture og se
billeder på gåturs-bloggen
vvgaatur.blogspot.dk
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HIP HOP
WIETH DANS
Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07
Se programmet på
www.wiethdans.dk
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Wieth Dans i Vangede åbner for dansesæsonen
mandag d. 5. september
Vi glæder os til, at vi igen kan
slå dørene op til endnu dansesæson.
Som sædvanlig tilbyder vi undervisning for børn fra 3-års alderen og op til de voksne dansere.
Foruden børnedanse, både nye
som traditionelle og pardans for
de voksne, hvor der undervises i

både latin-amerikanske danse
og standarddanse, undervises
der også i sportsdans, hip-hop,
disco og MGP-danse.
Med de mange forskellige
dansearter som der undervises i,
lægger vi stor vægt på, at børnene får nogle festlige og fornøjelige timer, samtidig med at de
lærer at bevæge sig til musik.

For de voksne er det en dejlig
adspredelse en gang om ugen, at
kunne danse med sin partner. Vi
plejer at sige: DANS DIG
GLAD; MEN LÆR DET
FØRST; DA ER GLÆDEN
ALLERSTØRST.
De sidste to sæsoner har desværre været præget af Coronaen, og selvom vi stadig skal passe på hinanden, bliver det forhå-

bentlig en sæson helt uden restriktioner, så alle arrangementer igen kan gennemføres.
Danseskolen holder i årets løb
fester for ungdom og voksne,
samt små turneringer for børnene.
Heldigvis kunne vi, efter to års
ufrivillig pause, igen afholde
vores store og festlige afdansningsbal i Kildeskovshallen.

Høstgudstjeneste
med efterfølgende
frokost.
Spændende salmekoncert.
“Klokkeklang og Spurvedans”
Søndag d. 11. september kl. 15.00 fortolker Grimeland
Trio både nyskrevne og gammelkendte salmer på nye
melodier.
Inden da, d. 11. september kl. 14.00, introduceres
koncerten i menighedslokalerne. Her kan man høre om
nybruddet i den nordiske salmetradition og lære en eller
to af de nye salmer. Gratis adgang.

Aftenforedrag om Dyrehaven
ved Søren Færch.
Hør historien bag haven, som vi har, næsten, i baghaven.
Onsdag d. 21. september kl. 19.00
Kaffe og kage 20. kr.

Ro, tro og bevægelse.
Vi starter op med yoga-andagter igen
Onsdag d. 21. september kl. 16.30-17.30
Tirsdag d. 4. oktober kl. 16.30-17. 30.
Hver gang indledes med kort bibelrefleksion, derefter
blide bevægelser med fokus på vejrtrækning og stræk.
Ind i mellem kort salme og bøn.
Medbring gerne måtte og tæppe. Kirken har enkelte
måtter/tæpper til udlån.

Festlig gudstjeneste søndag
d. 25. september kl. 10.00
Kirken er pyntet smukt med
året høst. Medbring gerne
lidt fra haver og altankasser.
Ved frokosten trækker vi lod
om høstgaverne. Måske
vinder du et græskar eller et
glas syltetøj.
Pris for frokost 50 kr. Billetter
købes på kirkekontoret.

Mozarts Requiem
Korkoncert med Søborg Motetkor og solister.
Onsdag d. 2. november kl. 19.30
Billetter kan købes. Hold øje med kirkens hjemmeside og
lokale opslag.

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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Vangede som jeg husker det
af Ole Birk Ammitsbøl
Jeg blev født d. 22. juni 1941,
som den første af en søskendeflok på tre. Min bror Leif blev
født 5. november 1943 og min
lillesøster Jonna blev født 21. februar 1945.
De første 20 år af mit liv boede
vi på Mosebuen 60. Huset lå
ned til den lille å, der kom fra
Søborg og gik til mosen ved
GVI.
Under krigen havde vi en ung
pige, Astrid, som bl.a. skulle
hjælpe til, da mine søskende
blev født hjemme. Hun havde
en ven, som var frihedskæmper,
og når han var på besøg, skulle
der altid være en terrassedør
åben, så han kunne smutte væk
via åen, hvis tyskerne kom.
Den morgen min søster blev
født, fik Astrid et kort, hvor der
stod at sporvognen var kommet
til endestationen; vennen var da
kommet i land i Sverige. Ja, tiderne var unægtelig anderledes
dengang.
Noget af det første jeg husker,
var, at min far d. 5. maj om morgenen tog mig på stangen på
cyklen, for at køre op til broen
på Vangede Station, hvor der
var opløb; en værnemager havde kastet sig ned på skinnerne.
På 1. sal havde vi en ung slagtersvend boende, Rydahl hed
han. Efter befrielsen kunne jeg
vågne om natten, når han kom
ned ad trapperne i lange støvler,
med stålhjelm, armbind og maskinpistol, for at blive hentet af
en mørk bil.
Renden eller åen var en pragtfuld legeplads; vi var nogle
drenge, der morede os med at

klatre over hegnet og lave papirskibe, som strømmen kunne føre med sig. På denne side af åen
var der et filmstudie, det var
meget fasinerende. En anden
‘legeplads’ var togskinnerne på
det der dengang hed Slangerupbanen, men kørte til Farum. Når
man kunne se toget fra Vangede
Station, lagde vi små sten eller
en mønt på skinnerne, for at se
den fladtrykt, når toget var kørt
over. Togpersonalet kunne se os
på lang afstand; de var skruptosset på os og kørte tit på cykel
langs banen, for at få fat i os,
men så havde vi jo åsystemet,
hvor de jo ikke kunne have cyklen med over hegnet.
Senere blev jeg ulveunge. Vi
holdt til i det nu nedrevne menighedshus, som havde været
skole før Tjørnegårdsskolen
blev opført. Når vi gik hjem om
aftenen fra møderne, var vi tre
kammerater, der fulgtes ad;
mange gange har vi hørt den
støj og ballade fra Kroen på
Mosegårdsvej; og jo, jeg har også oplevet Crobby, som Dan
Turèll bl.a. har berettet om i
Vangede Billeder.
Jeg gik på Bakkegårdsskolen.
På den skole var der flere lærere, som bestemt aldrig skulle
have været lærer. Dengang var
der jo også spanskrør, som blev
opbevaret på J. Holmsgårds
kontor, og det blev flittigt brugt;
en god idé var at have en avis i
bukserne, når det blev ens tur.
Jeg gik til dans på Wieths danseskole på Vangedevej og en
overgang i klasse med Torben
Wieth, som senere har overtaget

“få sagt ordentligt farvel”
Vangede Begravelser
Din lokale bedemand

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Oles klasse
danseskolen, han var rigtig god
til gymnastik. Fru Wieth Andresen havde taget de nye danse til
sig, og man kunne tage mærker
fra danseringen, som jeg har
endnu.
Jeg blev konfirmeret af pastor
Torm; han var en rigtig god sognepræst, som vi holdt meget af.
Den helt gamle skole var dengang, så vidt jeg husker, kordegnens kontor.
Dengang havde alle handlende
bydrenge, og da jeg gerne ville
tjene nogle penge var jeg bydreng hos blomsterhandleren,
tre købmænd, bl.a. Kai Erdmann, ismejeriet og morgenaviser søndag fra det lille bladudsalg, der lå ved Vangede Station.
Min farbror Anker, tante Ester
og deres tre børn, Ingerlise,
Ruddi og Henrik boede på Mosegårdsvej 112 og gik på Mosegårdsskolen.
I mit senere virke har jeg fået
opført en del ejendomme; bl.a.

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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erhvervede jeg murermester
Svendsens oplagsplads på hjørnet af Vangede Bygade og Mosegårdvej. På hans gamle kontor
stod et gammelt nivelleringsapparat med hans navn på; det var
i sin tid i 30-erne blevet brugt
ved opførelsen af Bakkegårdsskolen. Jeg vil overdrage det til
jer i foreningen, med håb om, at
I vil passe godt på det.
Mine år i Vangede vil jeg huske tilbage på med stor glæde og
taknemmelighed.

Svendsens nivilleringsapparat,
der blev brugt i forbindelse
med Bakkegårdsskolens opførelse
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Hollywood i Vangede
Gladsaxe Kommunes matrikel
18g blev i 1907 købt af Theodor
Julius Ibsen; på grunden ligger i
dag Ericaparken. Ibsen var grosserer og endte som direktør. Han
byggede en luksusvilla kaldet
Nøddebo til sig selv og sin familie. Villaen var i to plan med fuld
kælder, og blev siden forsynet
med en stor veranda. Den rummede to separate lejligheder på i
alt 258 kvm. Den ene lejlighed
havde seks værelser, foruden
hall, køkken, badeværelse og
ekstra toilet. Den anden lejlighed, hvor en ældre kvindelige
slægtning boede, var på tre værelser plus køkken og bad. I villa
Nøddebo boede i 1930 Theodor
Julius, hans hustru, en datter,
den ældre slægtning og en gartner. Gartneren passede familiens enorme have, der med rette
kunne kaldes en park.
Familien Ibsen blev boende
indtil Theodor Julius’ død i
1947. Hans hustru, Ellen, solgte
derefter ejendommen til A/S

Paladsteatret – også kendt som
Nordisk Film, der ved samme
lejlighed også erhvervede nogle
mindre grunde. Nordisk Film
ejede dermed et område på syv
tønder land.
I vejviseren for 1950 kan vi se
at Civilingeniør H.F. Nissen boede på adressen, og Assistent O.
Sevel havde også tilknytning til
adressen.
H.F. Nissen var medvirkede til
“opfindelse” af den nye farvefilm mens han var ansat på Agfa
ambulatorium. Ove Sevel har
haft en lang karriere hos Nordisk Film og været producent og
direktør.
En del af området anvendte
Nordisk Film som oplagsplads.
I villa Nøddebo ville de gerne
have tilladelse til at indrette 18
bokse til opbevaring af 1500
kg. letforbrændelige film under meget sikre forhold, og desuden ville de gerne have tilladelse til at opbygge diverse
scenebygninger omkring villa-

Tegning og foto af Villa Nøddebo. Gladsaxe Byarkiv

en. Nordisk Film tænkte stort,
og ville rykke hele filmproduktionen fra Valby til Ericavej.
Man ville lave et mini-Hollywood på det store område.
Men Gladsaxe Kommune stillede betingelser, som Nordisk
Film ikke kunne opfylde, så de
endte med at få et nej og blev i
Valby.

I slutningen af 50-erne blev
grunden solgt og Ericaparken
blev opført ca. 1960-61
Kilder:
Gladsaxe Byarkiv
Geodatastyrelsen
Det kgl. Bibliotek
Information 25. feb. 1948
Objektiv, dec. 1986

Sommer i mosen
Luftfoto af området, hvor bl.a. Ericaparken nu ligger

Forfatterfredag
hver fredag kl. 14-16
på Vangede Bibliotek.
Jesper Dalhoff læser højt af
udvalgte forfattere. Der er rig
mulighed for at tale med om
teksten.
– Alle er velkomne

I mosen er sommeren rigtigt i gang,
man hører fuglenes livsglade sang,
og træernes løv har den rette kulør,
og mennesker kommer i solskinshumør.
For nu er det tid at gå uden frakke,
og nu kan man sidde på bænken og snakke.
Man smiler lidt mere og føler med rette,
at tankerne bliver lyse og lette.
Når vindene smyger om brunede arme,
så suger vi til os hvert solstrejf med varme.
Vi er som et gammelt og brugt batteri,
der fyldes af solen med ny energi
Kirsten Ankerstjerne
Nummer 111 · august 2022
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Det sker i Vangede
August
D Fredag & lørdag d. 26. & 27. Høstloppemarked

September
B Torsdag d. 1. kl. 15-16.30 Marathonoplæsning: Vitello
C Tirsdag d. 6. kl. 14.30 “Gentofte Fri For Tyveri”
foredrag i Café Caféen
B & K Tirsdag d. 6. kl. 17 Sangmotivation og spisning
V & B Tirsdag d 6. kl. 19-21 Fællessang
K Onsdag d 7. kl. 16 KirkeRytmik
For de 1-6-årige ifølge med en voksen. Bedsteforældre er også meget velkomne.
Tilmelding er nødvendig. Tilmelding gælder for et forløb på seks
gange. Gratis
V Lørdag d. 10. Vangedefestival
se mere side 3
B Lørdag d. 10. kl. 11-13 Krealørdag v. Julie Dufour
B Onsdag d. 14. kl. 19-21 Quiz
C Tirsdag d. 20. kl. 14.30 “Din tro – Min tro”
foredrag i Café Caféen
K Onsdag d. 21. kl. 19. Aftenforedrag om Dyrehaven
ved Søren Færch. Kaffe og kage 20 kr
B Lørdag d. 24. kl. 10-11 ZOO på Biblioteket

Hyggelig jazz-stemning i Caféen

V Tirsdag d. 27. Café Caféens fødselsdag
Fredag d. 30. Gentoftenatten

Oktober
B Lørdag d. 1. kl. 11-13 Krealørdag v. Silie
B Fredag d. 7. kl. 10-10.30 Teater
V Fredag d. 7. fredagsjazz SPIRIT OF NEW ORLEANS
Menu: Skinke med flødekartofler pris 80 kr.*
B & K Tirsdag d. 11. kl. 17 Sangmotivation og spisning
V & B Tirsdag d. 11. kl. 19-21 Fællessang

Taknemmelig
Af Allan Andersen, redaktør
Jeg vil gerne sende en stor tak til
det dejlige sundhedspersonale,
som jeg har mødt under min indlæggelse.
På Herlev Hospital blev jeg
mandag den 9. maj i modtagelsen mødt af en masse søde og
rare mennesker, der tog hånd
om mig; og efter nogle få timer
var der klarhed over, hvad jeg
fejlede og hvorfor jeg havde ligget syg derhjemme de sidste fire uger. Efter en indlæggelse på
mave/tarm-afd. blev jeg flyttet
til hjerteafdelingen, hvor det
hurtigt stod klart, at der var udsigt til en operation – det bekymrede mig meget. Personalet
havde en god forståelse for min
bekymring, og som en af lægerne sagde, så havde de grundig
vurderet mit helbred og var enige om der var “flere kilometer
tilbage i mig”.
Onsdag den 11. blev jeg så
kørt til Rigshospitalet, hvor der
var planlagt operation fredag
morgen – altså på en helligdag
og så fredag den 13!
Nummer 111 · august 2022

Operationen gik godt, og de
følgende dage gik med at prøve
at komme ud af sengen. Til en
start var det stort bare at komme
til at sidde i en stol, men efterhånden kunne jeg også gå lidt
frem og tilbage på gangen. Min
appetit var meget lav, og havde
været det også i tiden før operationen. Så ud over sygeplejen
var fokus på motion og mad.
Der kom også et par mindre
operationer i de følgende dage.
Jeg var hele tiden super ked af
det med mange tårer uden rigtig
nogen forklaring, men jeg mødte et meget forstående personale
og stor støtte fra familien.
Efter en uge på Rigshospitalet
blev jeg flyttet tilbage til Herlev; det var familien glade for,
da det er meget nemmere at
komme til Herlev og parkeringsforholdene er også væsentlig bedre. Jeg skulle have antibiotika de næste seks uger ca.
seks gange i døgnet intravenøst,
så jeg måtte indstille mig på at
skulle være indlagt længe.

Udsigt over København fra 14. etage på Rigshospitalet

Der har været mange undersøgelser både før og efter operationen, og der har også været nogle “små bump” på vejen.
Efter ca. fire ugers indlæggelse blev medicinen ændret til piller, og jeg kunne komme hjem –
først på orlov, men endelig blev
jeg udskrevet med møde til
ugentligt tjek.
Jeg har under min indlæggelse
mødt mange forskellige sygeplejersker og Sosu-assistenter og de
havde tit så travlt, at man dårligt
havde lyst til at kalde på dem.
Men altid og uanset tidspunkt, så

havde de ro og tid, når de kom til
mig, og når humøret var i bund
blev de tit siddende og lyttede,
måske skulle de lige hjælpe en
anden patient, men så kom de tilbage og fik mig beroliget.
Stor tak til personalet på Herlev Hospital, Gentofte Hospital
og på Rigshospitalet; jeg er jer
alle dybt taknemmelig for jeres
venlighed og det overskud I viser på jeres job. Min værelsesmakker Kaj og jeg talte om, at vi
burde holde en fest for dem –
men hvem skal så klare vagterne imens!
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B Onsdag d. 12. kl. 19-21 Quiz
B Lørdag d. 15. Dan Turèll Event-Turèll
V Fredag d. 21. Fællesspisning
Menu: Ristaffel pris 80 kr.*
B Lørdag d. 29. kl. 11-13 Krealørdag: Zombie-perler
B, C, D, K & V Uge 44 31. okt. til 4. nov. SPIL Dansk

Arangeret af Vangede Bycentrum
B Lørdag d. 19. kl. 11-13 Krealørdag: Perler
B Torsdag d. 24. kl. 15 Marathonoplæsning: Vitello
B & K Tirsdag d. 29. kl. 17 Sangmotivation og spisning
V & B Tirsdag d. 29. kl. 19-21 Fællessang

November

B Fredag d. 2. 10 års jubilæum i Forfattere om fredagen
B Onsdag d. 7. kl.19-21 Quiz
B Lørdag d. 10. Krealørdag: Jul
Søndag d. 11. Julevandring

December

K Onsdag d. 2. kl. 19.30 Mozarts Requiem
Billetter – hold øje med kirkens hjemmeside
V Fredag d. 4. Fredagsjazz JB JAZZBAND
Menu: Frikadeller med surt pris 80 kr.*
V Lørdag d. 5. kl. 11 Aller Helgens-gåtur
Vi har mindesten med som vi lægger på ‘vores sted’ på Mariebjerg
Kirkegård
C Mandag d. 7. kl. 14.30 “Arv og Testamente”
foredrag i Café Caféen
B Onsdag d. 9. kl. 19-21 Quiz
K Lørdag & søndag d. 12. & 13. Basar
B Tirsdag d. 15. Bogcafé
Fredag d. 18. Juletræstænding.

Faste aktiviteter
D Hver mandag kl. 18.30-20.30 Familiedag
i DUI-hytten
V Hver tirsdag kl. 16-19 Lær backgammon
i Café Caféen
B Hver torsdag kl. 16-18 Strikkeklub
på biblioteket
V Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
på biblioteket
V Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
start ved Café Caféen se mere vvgaatur.blogspot.com

Det lille bogstav ud for arrangementerne viser, hvem der står for arrangementerne – se evt. arrangørernes hjemmeside
Arrangør
B Biblioteket
C Charlotteklubben
D DUI
K Kirken
V Vangedes Venner
Se mere på
genbib.dk/vangede
charlotteklubben.dk
dui.dk/vangede
vangedekirke.dk
vangedesvenner.dk
Se mere på www.vangede.dk

·

* Husk tilmelding vvspisning@gmail.com
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Butikkernes åbningstider – august 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

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

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
Vangede Avis
mandag, onsdag & torsdag
Vangede Begravelse
døgnåbent
Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag
selvbetjening alle dage
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mandag-torsdag
13 - 22
fredag-lørdag
11 - 02
søndag
11 - 20

Tlf.: 39 68 01 78

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

vvs

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

www.kjeldhansen.dk

Tlf. 39 65 74 41
12.00-16.00
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

Åbningstider

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

