
Tag det roligt
Der er nok at stresse over i ver-
den i dag; pandemier, krige og
stigende priser på el, varme og
fødevarer. Men som Dan Turèll
sagde: “Rolig, mand! Der er al-
tid mere at miste.”

Nu, hvor vi er på vej til den
kolde årstid med måske endnu
en corona-sæson – kan vi frygte
at der igen kommer nedluknin-
ger? Hvordan bliver det at være
derhjemme, når der kun er 19
grader? Kommer der flere kri-
ge? Lukker de for strømmen?
Der er ikke noget, vi kan gøre
ved det, så vi må finde de små
og store glæder, der trods alt er i
vores hverdag.

Noget at glæde sig over
Med julen snart forestående,
plejer vi jo at kunne glæde os
over de smukke julelys. Men
med stigende elpriser og især
med en trussel om lukning af
strømmen, så er vi alle blevet
tvunget til at spare på strømmen.

Kommer der så ingen julelys i
Vangede Bygade?

Jo, rankerne og juletræ kom-
mer op som vi plejer, og der
kommer også lys i, men lysene
vil ikke være tændt så længe
som de plejer.

Julebelysningen blev i sin tid
anskaffet med LED-pærer med
meget lavt strømforbrug, så bu-
tikkerne, som betaler for julebe-
lysningen, vil også i år gerne gi-
ve dette bidrag til at skabe lys og
glæde når borgerne besøger ind-
købsgaderne.

Nu vi er ved glæderne, tag et
kik på kalendersiden i denne
avis side 14 og se flere mulighe-
der for at være med i fællesska-
ber med hygge eller underhold-
ning.

Og lad os så passe på hinan-
den, fortsæt med de gode tiltag
med afspritning og vask af hæn-
der mv. så vi kan komme igen-
nen denne vinter uden restriktio-
ner.

Lad os gøre Vangede til byen,
hvor vi vælger glæden. Lad os
hilse på hinaden med et smil, det
smitter uden at være farligt og er
ganske gratis.

Med ønsket om en glædelig
jul og et godt nytår til alle

Allan og Susanne
Vangede Avis
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · N
Today’s Brød
Mange savner en bager i Vange-
de, men nu har vi fået noget, der
ligner. Today’s Special får nem-
lig nu leveret lækkert brød fra
Søren Bager hver dag.

Hvad der kommer på hylder-
ne, vil afhænge af efterspørgs-
len. Så kom i butikken og lad
dig friste af lækkerierne på hyl-
derne og fortæl, hvad du savner.

Duo overtager i Gentofte og
Vangede
Sebastian og Mathias skal sælge
barndommens gader.

Jeg var forbi Home i Gentofte-
gade for at høre, hvad der skal
ske i deres butik i Vangede og
fik så fortalt, at nye folk havde
overtaget begge butikker for to
dage siden, og de havde ikke
den endelige plan klar.

Ejendomsmæglerne og ven-
nerne Sebastian Cederholm og
Mathias Wiegell deler fortid, fa-
milieliv og fælles forretnings-
drømme, som de nu indfrier
som nye indehavere i butikker-
ne Home Gentofte og Home
Vangede.

“Det er bare noget andet at væ-
re mægler et sted, du kender fra
barnsben. Når jeg går rundt,
kigger jeg ind i haver, hvor jeg
har leget som barn. Her er mas-

ser af minder, og det giver en
anden følelse for et område,”
fortæller 30-årige Mathias Wie-
gell, der er konfirmeret i
Gentofte Kirke – nabo til
butikken.

Sebastian Cederholm, også 30
år, er født på Amager, men han
er vokset op i Charlottenlund,
har gået i folkeskole i Hellerup
og spillet håndbold i flere år i
den lokale klub.

De er klar til at servicere de
kunder, der allerede har indgået
salgsaftale samt nye kunder.
Men de er også i gang med
planlægning og indretning i
Home Gentofte på Gentofte-
gade 27a og Home Vangede på
Mosegårdsvej 1.

Candy2Go
En dag, hvor James og hans ko-
ne gik en tur, kom de forbi det
dengang ledige forretningsloka-
le på Snogegårdsvej. De fik tan-
ken at lige hér burde der være en
slikbutik. Da de var kommet
hjem snakkede de videre om
idéen og kom frem til, at det
kunne jo lige så godt være dem,
der åbnede en slikbutik.

De har begge fuldtidsjob, men
med skiftende arbejdstider og
hjælp fra deres store børn kaste-
de de sig ud i at blive butiksin-
dehavere.

Butikken er kommet rimeligt
godt i gang med salg af bland
selv slik; is har der også været,
men det er ved at blive lukket
ned for vinteren. De har også få-
et pakkeudlevering. Så kom
gerne og se på udvalget og
bland selv dit slik til en hygge-
lig aften derhjemme.

James og familien har boet i
Vangede i næsten 20 år og er
meget glade for at bo her; bør-
nene går på Tjørnegårdsskolen
og HF. De synes, det er dejligt
nu også at arbejde i Vangede og
de glæder sig til at servicere
vangedeborgerne med alle
former for slik.

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.

Today’s Special

Vangede Bygade 56
23 44 17 90

Nu med
bagerbrød
– hver dag

Bland
selv slik

Snogegårdsvej 3

Åbent
søn-tor 11-20

fre 11-22
lør 11-21

Gratis udbringning
Juletræssalget hos spejderne
er vigtigt for økonomien hos
spejderne, men lige så vigtigt
er det at spejderne ser frem til
denne årlige begivenhed, da
de hygger sig med arbejdet og
det styrker fællesskabet at de
er med til at tjene penge til
spejdernes aktiviteter.

Spejderne har travlt både på
selve salgspladsen, med at
sætte fødder på træerne, pak-
ke dem ind og bringe dem ud
til de borger der ønsker dette.

Vi sælger juletræer fra lør-
dag den 10.12 frem til fredag
den 23.12.

På hverdag er der åbent fra 17-19 og i weekenden fra 10-17.
De sidste par hverdage før jul åbner vi lidt før ...

Vi (ulveungerne med forældre) bringer juletræerne gratis ud i
weekenderne.

Vi (spejderne og forældre og ledere) monterer fødder.
Vi kan tilbyde at opbevare træet frem til den 22.12
Vi tager mod Mobilepay – og priserne og servicen (spejderne

og deres forældre) er uden for al konkurrence.

Væg-kalender i A2
Med gamle Vangedemotiver

Snogegårdsvej 49 · Tlf. 39 65 74 41

kr. 20,-



2022
Juletræstænding

Præmier for over
10.000,-

Arrangeret af Vangede Bycentrum
med hjælp fra DUI, Charlotteklubben, Spejderne ved kirken, GVI/Bistro 28, IdéHuset og Vangedes Venner

Julen i Vangede
Julevandring

Søndag 11. december fra kl. 11

Alle børn, dergennemførerruten, får engodtepose

Se billeder fratidligere år påwww.vangede.dk

Julen i Vangede

Start fra kl. 11
Tager ca 1½ time
Aflevere stempelkort senest kl. 13:30
Lodtrækningen foregår foran

Brugsen kl. 13:40Super
Man skal være til stede ved

lodtrækningen

Hver lørdag i december

kan I møde julemanden i

Vangede Bygade, og han

har lidt godter med

På grund af energikrisen
er julebelysningen i år
kun tændt fra kl. 15-21

Med vandrekort samler vi stempler på traveturen rundt i Vangede.

Undervejs på turen bydes på gløgg, æbleskiver, kaffe og andre

lækkerier.

Vandrekortet med navn, adresse og alle stemplerne skal lægges i

kassen ved .

og sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra den 1. december.

På selve dagen kan de købes i Charlotteklubben.

SuperBrugsen senest kl. 13:30

Vandrekort koster kr. 40,- pr. stk.

Fredag 18. november
kl. 16.45
Vi mødes foran SuperBrugsen og

synger julen ind.

Bakkegårsskolens kor underholder

og Kasper Morville holder juletalen.

Vi får også besøg af julemanden,

der har godter med.

Der er varm kaffe/the, som serveres

af Charlotteklubben.

Vær med til at pynte juletræet;

gerne med ting fra naturen. f.eks

grankogler og halmflet.

Efter juletræstændingen er der

julestue i Charlotteklubben,

med spændende juleprodukter

og mulighed for gløgg og

æbleskiver

Lad os mødes til hyggelige
julearrangementer i Vangede

Grankoglen er naturens helt egen
julekugle. De findes i mange størrelser,
former og farver. Tag familien med i
skoven og saml ind. Pynt evt. koglen
med glimmer eller maling, sæt snor i
og brug koglerne til at gøre Vangedes
juletræ festligt.
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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. 148,00

fre-søn kr. 168,00

Børn under 12 år ½ pris

Dannebrog fra Vangede
af Bent og Gunilla Høyer-Hansen
I næsten 20 år har vi fodboldin-
teresserede set herrelandsholdet
på tv eller live på stadions rundt
i det meste af verden og stødt på
Dannebrogsflag med påskriften
“VANGEDE”, “Videbæk” og
“Hundested” i det hvide kors. Vi
har naturligvis været mest inte-
resserede i flaget med “VAN-
GEDE”. Hvem er ejermanden?
Vi besluttede derfor at finde ud
af, hvem der står bag dette fanta-
stisk flotte flag.

Det var naturligt for os at star-
te med at lede efter ejermanden
til dette flag i den lokale fod-
boldklub GVI. Ved besøg i
klubben fik vi hurtigt pejlet os
ind på to tidligere spillere og fri-
villige trænere gennem mange
år, som vi derfor opsøgte.

De to Vangedeborgere og tidli-
gere Mosegårdselever Steen Ol-
sen og Michael ”Milo” Nielsen
er mændene bag flaget. Steen er
ansvarlig for rejser, indkvarte-

ring og kulturelt program på tu-
rene og Milo er flagansvarlig.
Så kan man fristes til at tro at
opgaverne ikke er helt rimeligt
fordelt. Men at være flagansvar-
lig indebærer udover at man
selvfølgelig skal huske at med-
bringe flaget, at man skal sørger
for at få det igennem kontrollen
til stadions. Dette er ikke altid
helt let i mange lande, hvor man
er bange for at ordet “VANGE-
DE” kan være et politisk eller
religiøst budskab eller lignen-
de. DBU har derfor i 2018 måt-
tet lave et specielt katalog med
billeder af godkendte Danne-
brogsflag. Dette katalog bliver
fremsendt til fodboldforbundet
i det land, hvor landsholdet spil-
ler udekamp. Desuden er der
også som regel to udsendte dan-
ske betjente i specielle unifor-
mer tilstede for at hjælpe arran-
gører og danske fans. Der fin-
des en af DBU godkendt fan-

gruppering, ”Danes Away” som
Steen og Milo støder på til ude-
banekampene.

Vangedeflagets historie
Første gang ”VANGEDE” Dan-
nebrog var med til kamp var i
Maj 2006 til U21 EM i Aviero,
Portugal, hvor Danmark spille-
de 1-1 mod Holland. Der har i
alt eksisteret fire ”VANGEDE”
flag. Et flag blev beslaglagt og
endte i en skraldespand i Ukrai-
ne under EM 2012. Et andet
blev stjålet. Et tredje flag med
påskriften ”2821 Gentofte Van-
gede” gav os på 70+ minder om
tiden omkring 1988, hvor vi
Vangede borgere kæmpede for
Mosegårdsskolens bevarelse og
eget postnummer. Dette flag ses
på billedet fra San Siro Stadion i
Milano i 2012, da Italien vandt
over Danmark 3-1.

”VANGEDE” Dannebrog har
været i over 30 lande, heraf næ-

sten alle Europas lande. Milo
har et verdenskort, hvor han
sætter en knappenål ved de by-
er, som de har besøgt, når herre-
landsholdet har spillet. I alt sid-
der der 82 knappenåle på Milos
verdenskort. Flaget bliver også
sat op i forbindelse med optakt
til kampe på pladser i kampby-
erne. Under Corona nedluknin-
gen, hvor landsholdet skulle
spille for tomme tribuner, hen-
vendte DBU sig til Milo og
Steen for at låne ”VANGEDE”
flaget til udsmykning på stadi-
on. Flaget ses meget sjældent i
Parken, hvor det ikke er veleg-
net til ophængning af flag. Men
selvfølgelig er Vangede-dren-
gene normalt tilstede også på
hjemmebane.

Steen og Milo er også blandt
de mest trofaste fans og har der-
ved opnået flest loyalitetspoint
hos DBU. De blev derfor invite-
ret af DBU til at overvære EM”2821 GENTOFTE VANGEDE IF” San Siro Milano

Det smukke Dannebrog på Wembley Stadium 2021.
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kvartfinale sejren i Baku i Aser-
bajdsjan i 2021 mod Tjekkiet
2-1 og semifinalenederlaget i
London mod England 2-1.

Vangededrengenes rejser
Fodbolden har styret hvor rej-
serne gik hen og den har ført
dem til lande, hvor danske turi-
ster normalt ikke kommer. Steen
laver et kulturelt program, der
skal opleves udover selve kam-
pene. Heldigvis er baglandet
indforstået med den dyre og
tidskrævende hobby som Steen
og Milo har. Fruerne, børn og
sågar Steens mor og far, dia-
mantbrudeparret (Vangede Avis

105) Annelise og Kaj Villy Ol-
sen (80+), har deltaget på flere
af turene. De er altid blevet utro-
ligt vel modtaget på stadions og
som turister. De er sågar blevet
eskorteret af gæstfrit politi, der
ville sikre sig at de kom sikkert
tilbage til hotellet efter kamp.
Specielt rejserne i det gamle
Østeuropa, Albanien, Georgien,
Moldova, Bulgarien og Aser-
bajdsjan har været meget spæn-
dende rejsemål både som fans
og ikke mindst som turister.
Mange historier kunne fortælles
om besøg i lande, hvor de over-
hovedet ikke kunne kommuni-
kere på anden vis end med fin-
gersprog. Men fodbold er jo et
sprog i sig selv, som Steen siger.

Så kommer der på dette tids-
punkt uundgåelige spørgsmål:
Ser vi flaget til VM i Qatar i
slutningen af året? Nej ”VAN-
GEDE” Dannebrog kommer ik-
ke til Qatar, lyder det samstem-
migt fra Milo og Steen. Det er
pga. manglende overholdelse af
menneskerettigheder og kor-
ruption. Qatar burde ikke være
arrangør af VM.

Heldigvis venter der snart en
EM kvalifikation til EM i Tysk-
land i 2024. Der er faktisk tre
nye lande som Steen og Milo
skal besøge nemlig San Marino,
Kasakhstan og mærkeligt nok
Nordirland, som ikke har været
vor modstander på udebane i
mange år.

Vi glæder os alle til at se flaget
igen og god tur til ”Drengene
fra Vangede” i den store verden
og tak for støtten til Landshol-
det.

Åbent
man., ons.
og tors.
kl. 12-16

Bogsalg hos

249,-

150,-

125,-

198,-

Snogegårdsvej 49

Ring for andre tider

39 65 74 41

Kontant og
mobilepay

“Drengene fra Vangede” på
Wembley Stadium 2021.

Vangedeflaget
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Udfordringer i Nymosen
Af Ejde Fagerlind
Nymosen i Vangede rummer
mange eventyr – somme mere
opbyggelige end somme!

Her er en autentisk historie fra
for 50 år siden.

Dengang var Vangedes højtel-
skede Nymose et meget striglet
og civiliseret sted med skilte,
hvor der stod: Græsset må ikke
betrædes. Det var strengt for-
budt at cikle, løse hunde var og-
så forbudt – alt var næsten for-
budt. Forbuddene blev jævnligt
overtrådt, og hvis man fik øje på
‘haveren’ (parkbetjenten) gjaldt
det om at få rettet ind i en ruf.

En dag kørte min mand en tur i
mosen med lille Mette i barne-
vognen – da han kom til den da-
værende lille bro, gik svanerne
til angreb på barnevogn, hund
og mand. Resolut blev barne-
vognen brugt til rambuk med
det resultat at den røg i vandet.

Da de kom hjem, kunne jeg ik-
ke begribe at lille Mette havde
gjort sig våd ?

Lidt senere fik jeg forklarin-
gen og var nødt til at grine af hi-
storien!

Hønen
Vakse Viggo er ikke ‘andesik-
ker’; derfor er han i snor dér,
hvor fjerkræet færdes.

En fin efterårsdag for et par år
siden så vi pludselig fire høns,
der spænede af sted på græsplæ-
nen. Rund om hjørnet kom en
boxeragtig hund farende, snup-
pede en høne, der gokkede i vil-

den sky – den slap fra hunden –
men røg lige ud i vandet – med
køteren efter sig.

‘Se til at få jeres hund op fra
det vand!’ ‘Og sørg for at få hø-
nen på land!’ ‘Næh – det er na-
turens orden’, sagde de to dum-
me tøser, der gik tur med hun-
den.

Så blev jeg gal – sagde, de
skulle skrubbe ud af mosen og
aldrig komme der mere! Og
hvad med hønen? Reddes skulle
den, koste, hvad det ville.

Jeg smed sko og strømper, va-
dede ned gennem brændenæl-
derne og forsøgte at træde ud i
vandet; der var bundløst – men
heldigvis fandt jeg en kæp,
hvormed jeg lige akkurat kunne
få hønen gaflet ind til bredden.
Da den kom på land rendte den
ned under nogle brændenælder!
Nu var det armene, der fik deres
mål af svidende nælder! Op
kom den dog, og den blev læsset
af på plænen, hvor jeg først så
den.

Tæer og arme så ud efter al det
mosepjaskeri – strømper og sko
måtte på igen – aldrig har jeg
haft så sorte fødder! Henne på
bænken lykkedes det mig at få
fodtøjet på, og min hundevenin-
de og jeg gik videre. Et passen-
de stykke vej derfra tog jeg sno-
ren af Vakse Viggo – Og hvad
skete? Det frække bæst styrtede
af sted hen til stedet, hvor hønen
sidste var set! Tror I jeg blev
gal! I hæsblæsende fart gik det

tilbage – Vakse Viggo havde da
bare hevet alle halefjerene af
hønen! Hvor VAR jeg glad for
at de dumme tøser ikke så det!
Hvor VAR jeg sur på mig selv at
jeg havde sluppet Viggo for tid-
ligt! Først redder man hønen fra
død og fortabelse – og så skal-
perer Viggo den.

Bortset fra det: Glædelig jul
og godt Nytår!

PS Hønen overlevede! Vist
nok!

TAKE-AWAY
VED AFHENTNING10% RABAT

man-tors 188,
Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

— fre-søn 208,-

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

Nymosen i 1954. Foto Gentofte Lokalhistoriske Arkiv
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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

Vangede Bygade 52
Skjult fra bygaden bag den gule
etageejendom, hvor kiroprakto-
ren er for enden, ligger en idyl-
lisk stråtækt længe.

Huset, der ligger på matrikel
33 c, er Vangedes ældste byg-
ning. Det havde før 1963 adres-
sen Vangedevej 24.

Kommunens arkitekt James
A. Wright samlede i 1971 op-
lysninger om huset på tinglys-
ningskontoret og i kirkebøger.
Vi har samlet lidt sammen af
hans opdagelser.

Huset og dets beboere
Matrikel 33 a b og c var Fugle-
gården og Brogårdens gamle
gårdspladser inde i Vangede by.
Fuglegårdens regnes for den
nordligste gård på vestsiden, og
Brogården lå sydvest for Fugle-
gården.

Bemærk: gårdene fik først de-
res navne, da de efter lodtræk-
ningen blev flyttet ud på mar-
ken.

Fuglegårdens grund med ha-
veplads solgtes af gårdens

ejer, efter at bygningerne var
udflyttet i 1766, til Lars Jensen
ved skøde 1. april 1775. Der
stod da seks fag hus på grun-
den, formentlig det hus, der
står der i dag og sikkert rester
af Fuglegårdens bygninger.
Formentlig er dette hus den
ene halvdel af den nuværende
bygning og er således det æld-
ste hus, som nu findes i Vange-
de.

Lars Jensen videresolgte huset
til Jens Grøndahl, som hurtigt
solgte videre til Niels Jensen,
der var husmand i Ballerup.

Jens Grøndahl undtog i skødet
et lille jordstykke, ca. 480 kva-
dratralen vest for huset, hvor
han agtede at bygge et hus.

Wright fandt at Hans Olsen,
må have ejet huset før 12. juni
1806, da han tilkøbte Brogår-
dens gårdsplads, 4.473 kvadra-
talen.

Efter Brogården var udflyttet,
blev grunden 5. november 1799
solgt til sadelmager Johan Hen-
rik Jacobsen, som fra 1781 hav-

de ejet stedfaderens hus (på
hjørnet af Snogegårdsvej og
Vangedevej). Det var sadelma-
gerens enke, som 1799 solgte
Brogårdens grund til Hans Ol-
sen.

1810 var der to sammenbyg-
gede huse, formentlig dem, der
står endnu, og hertil hørte så et
vænge eller en stor have, i alt
altså 10.840 kvadratalen, der
takseredes til hartkorn 31½ i
matriklen, hvor grunden fik
matrikel nummer 33.

Hans Olsen døde allerede
1809, hvorefter hans enke gifte-
de sig med smed Christen
Bendsen, som 15. november
1814 for 630 rdl. solgte jorden
og de to sammenbyggede huse
til Christen Jørgensen, som i de

år købte jord sammen til en ny
gård “Stolberggård”.

I en række år var jord og huse
underlagt den nyopførte Stol-
berggårds ejer. Han har for-
mentlig lejet de to sammenbyg-
gede huse ud, men lejernes nav-
ne kendes ikke.

Efter Christen Jørgensen død i
1830 forblev den største del af
matr. 33 hos Stolberggård, der
overtoges af Rasmus Olsen,
men de to sammenbyggede hu-
se og lidt haveplads udskiltes og
solgtes ved auktion til den
højstbydende. Det blev bomfor-
pagter Mads Frederik Nørgård,
der bød 200 rdl. Tinglysningen
rummer bl.a. følgende oplys-
ninger: Det ene af de to sam-
menbyggede huse var forsikret iFoto Gentofte Lokalhistoriske Arkiv

33a
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Tegning, der viser matriklen og ejendommens placering i
Vangede. Vesterbyvej blev anlagt i 1927
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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

Landets Brandkasse for 240 rdl.
Bomforpagter Mads Frederik
Nørgård var derefter ejer af de
to huse i 27 år. Han var født i
København ca. 1792 og var gift
med Maren Helene Egerdiis,
født i Skærum Sogn i Vendsys-
sel ca. 1787. Hans søster Birgit-
te Catrine Nørgård, boede hos
dem ifølge folketællingen i
1834, måske i det ene hus. Men
fra omkring 1847 har han anta-
gelig lejet det ene hus ud til den
næste ejer Ole Nielsen, den før-
ste mand af den slægt, som boe-
de i huset helt op til omkring
1990.

Ole Nielsen var fra Vangede.
Han blev født 23. juli 1820 som
søn af indsidder Niels Jensen og
hustru Inger Olesdatter i Vange-
de. (Se box)

I huset hos Ole Nielsens var
der ifølge fortællingen både i
1860 og 1870 en enke ved navn
Caroline Frederikke Olsen født

Beisel. Vi kan altså se at der
omkring 1865 har boet Ole og
Karen Nielsen, deres seks børn
og en enke i alt ni personer i hu-
set.

I 1892 solgte Niels Olsen til
sønnen landpostbud Hans Ed-
vard Nielsen som i 1895 solgte
til sin broder Jens Peter Nielsen.
Som solgte videre til sin søn Ole
Nielsen, hvorefter huset efter
dennes død gik i arv til hans dat-
ter Kamma Nielsen.

Huset blev efter Ole Nielsen
havde købt det kaldt “Ole Mu-
rers hus” og da den yngste søn
overtog huset i 1892, gjorde han
tjeneste som postbud og ved si-
den af drev han et lille erhverv
med røgning af pølser og flæ-
skesider – huset blev herefter
kaldt “Røgmandens hus”.

Evas familie
Efter vi i 2020 havde haft et foto
på facebook fik vi en henven-
delse fra Eva Lindvig og hun
fortalte:

Farmor og farfar boede i huset
fra 1904 eller 1905 indtil de dø-
de i 1962 og 1964, derefter boe-
de min faster der indtil hun døde
i 1988-1992 – ved ikke helt. Hu-
set blev solgt efter min faster
døde.

Der var en stue, køkken, entre
og et stort soveværelse, det var ik-
ke meget plads når der var otte
børn, min far var den næstældste.

Min farmor og farfars navne
var Ole og Bertha Nielsen, min
farmor var fra Sverige, faster
var Kamma Nielsen.

Jeg var der hver dag i hele min
skoletid, da jeg gik i byen for
dem, der var ikke køleskab, så
der skulle købes ind hver dag.

De fik først indendørs toilet da
min farmor var omkring 80 år.
Komfur på nogenlunde den

samme tid, ellers var alt lave på
et brændekomfur.

Min farmor var god til at lave
alt på det komfur, hun bagte næ-
sten hverdag og var god til det.

Alle børn gik til skolen lige
overfor, i det der senere blev til
menighedshus, som lå der hvor
vi i dag har biblioteket.

Min farfar var murer, min
farmor gik hjemme; der var

nok at gøre med otte børn.
Børnene var voksne og boede
ikke hjemme da jeg blev født,
men alle boede i Vangede –
fra Vangede Station til Stolpe-
høj.

Eva som i dag bor i Georgia,
USA husker et billedet af hen-
des farmor og farfar ved deres
guldbryllup i 1956, da hun var 9
år.

Ole Nielsen
Ved hans dåb 3. september 1820 var fadderne: Peder Olsens hu-
stru, gårdmand Niels Andersen, Sdr. Enggård, husmand Jens
Nielsen og indsidder Niels Nielsen alle i Vangede.

Om Ole Nielsens forældre kan følgende oplyses: Viet 2. juni
1820 i Gentofte Kirke, 1½ måned før Ole Nielsen blev født.
Ungkarl Niels Jensen, tjenende på Enggård, 25 år gl. og pigen
Inge Olesdatter tjenende på Enggård, 20 år gammel. Forlovere
var gårdmændene Niels Andersen, Sdr Enggård og Herman Pla-
ce, Brogård.

Ole Nielsen blev i ca. 1848 gift med Karen Marie Henriksen,
fra Kalvehave Sogn.
Deres børn var:
Carl Henrik Nielsen, 1848,
Jens Peter Nielsen, 1852,
Marie Sophie Frederik Nielsen, 1856,
Henriette Nielsen, 1858,
Alfred Frederik Nielsen, 1866 og
Hans Edvard Nielsen, 1866.

Bagsiden af huset. Foto Gen-
tofte Lokalhistoriske Arkiv

James A. Wright tegnede tegningen i 1971 af huset til tjeneste-
mandsforeningen medlemsblad.
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Vangede i begyndelsen af 70’erne
Af Allan Andersen, redaktør, fotos Kurt Wagtberg
For mange år siden boede Kurt
ca. to år i Vangede, men flyttede
til Horsens i midten af 70’erne. I
hans gemmer er der dukket
nogle billeder op, som han har
taget bl.a. af noget vejarbejde.
Der er også et spændende foto
fra “Trekanten” ved krydset
Mosegårdsvej-Sognevej/Fenne-
vangen.

Nogle år tidligere end billedet
er taget, gik Sognevej langs højre
side i billede og tværs over Mose-
gårdsvej helt ned til Stænget, så
trekanten var ikke særlig stor (se
luftfoto). På østsiden af trekante,

på det vejstykke, der går mod
Fennevangen, kunne der lige væ-
re busholdeplads på begge sider
af vejen – placeret overfor hinan-
den. Det gjorde det helt umuligt
at komme forbi, når busserne
holdt her fra begge sider samti-
dig. De to chauffører kunne så li-
ge nå en snak igennem de åbne
vinduerne, det var hyggeligt, men
de andre trafikanter var ikke altid
tilfredse med at skulle vente til de
var færdige.

I min skoletid omkring 1965
tog jeg nogen gange bussen til
Munkegårdsskolen. Det var en
speciel skoleafgang, hvor busti-
derne passede så man kunne nå
at komme i skole. Der var ikke
mange andre passagerer end
skolebørn. De andre valgte nok
denne afgang fra – tænk en bus
fyldt med skoleunger.

En gang kunne jeg ikke nå at
blive færdig og komme hen til
bussen til tiden, men løb af sted

selv om det allerede var for sent,
men sørme om den ikke holdt
der endnu, så mig ind i bussen
og chaufføren hilste mig vel-
kommen – ja, din søster bad om
jeg kunne vendte på dig, så vi

trak den lidt, så du også kan
komme rettidig i skole. Jo, jeg
blev flov, men her mange år se-
nere glæder jeg mig over den
flotte tanke og service. Tænk
hvis vi stadig havde den.

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Foto taget fra Sognevej, hvor man kan se til Gladsaxe. På skiltet
kan man se at Gentofte Ejendomshandel holdt til i ejedommen til
venstre.

Mesterlodden 16
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

BemærkNyadresse

Broarbejde ved Brogårdsvej i forbindelse med udvidelse af Lyng-
byvejen.

Vejarbejde set mod Kildegårds
Plads.

Luftfoto fra 1966, hvor man kan se Mosegårdsvej højre-venstre-
gående i billedet, Sognevej øverst, det nuværende Sognegrænsen
fra nederste venstre hjørne og Fennevangennederst midt. Kilde
Det kgl. Bibliotek
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I år bliver det endelig jul!
Jeg skrev nok noget tilsvarende
sidste år. Men selvom vi plan-
lagde og glædede os, dukkede
covid-spøgelset alligevel op, og
med kort varsel måtte vi lukke
ned for al aktivitet – og samvær.
Og for mange af vore medlem-
mer har netop samværet op til
jul stor betydning.

Men det gælder jo ikke kun for
os. Julen handler om at være
sammen og mange mennesker
har savnet den juleglæde som
dermed blev begrænset de sid-
ste to år af covid-nedlukninger.

Nu lader det til, at vi endelig
kan være sammen igen frem til
jul – og i julen.

For julen er en helt særlig tid i
Charlotteklubben med store tra-
ditioner. Vi pynter huset ind-
vendigt og udvendigt, holder ju-
lestue ved Vangedes Juletræ-
stænding, vi laver julefrokoster
i klubben og juleture i både
Danmark og til udlandet.

I år bliver der så mangel på
ænder og på energi, men det er
jo en mindre ting i forhold til at
hele Danmark skulle holde sig
for sig selv.

Vi har det ikke helt så varmt i
Charlotteklubben, som vi ple-
jer, og vi er også blevet bevidste
om at slukke for apparater, der
ellers har stået på Standby. Men
hvad med lidt julebelysning?

Nogle har snakket julebelys-
ning som unødig brug af energi,
men da vi kiggede nærmere på
strømforbruget fandt vi, at en
lyskæde med 600 lys har et spe-
cificeret forbrug på 8 watt! Nu
er 600 lys jo rigtig mange – og
mange flere, end vi har brug for.
Men lidt lys kommer der på det
gamle stråtækte hus midt i Van-
gede. Men det kan godt være
der ikke bliver så mange lys – og
at det bliver slukket lidt tidlige-
re på aftenen – og det skriver vi,
fordi vi simpelthen har oplevet
klager, når vi slukkede lyset om
natten. Der er simpelthen bebo-
ere i Vangede, der er så vant til
og så glade for, at kunne vågne
om natten og kigge på det gamle
hus med julelys på.
Og hvad er Charlotteklubben
egentlig?
Charlotteklubben har eksisteret
siden 1966 og har til formål at
skabe aktivitet, livsglæde, ople-
velser og samvær for pensioni-

ster, førtidspensionister, efter-
lønsmodtagere og andre, der
støtter klubben formål.

Vi har mange medlemmer som
bruger klubben på forskellig
vis. Nogle går til gymnastik,
nogle går i vores biografklub,
nogle spiller kort, andre tager
med på ture eller rejser, fore-
drag, banko, grillaftener og me-
get mere. Nogle gør det hele el-
ler hygger sig måske bare i
klubben med snak, kaffe og fæl-
les frokost – men de fleste får
nye venner at dele oplevelser el-
ler blot samværet med.

Vores nye program med alle
aktiviteter i foråret 2023 for-
ventes at ligge klart i klubben
fra midten af december, så du er
velkommen til at komme ind og
hente det – eller blive lidt til en
kop kaffe og en snak og høre lidt
om, hvem vi er.

Det kan jo være, det lige er no-
get for dig?

Hilsen Flemming
Charlotteklubben

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.

Der sker mange ting i kirken i december. Her er et
udpluk. Se mere på kirkens hjemmeside:
vangedekirke.dk eller på Facebook

Juleaften kl. 14.00 – Den børnevenlige
Juleaften kl. 16.00 – Den traditionelle
1. juledag kl. 10.00 – Højmesse
2. juledag kl. 10.00 – Højmesse

29. december kl. 14.00-16.00
Børn Gratis / Voksne 25 kr.
Tilmelding på Kirkekontoret

11. december kl. 15
Skuespiller Bodil Jørgensen og
organist Henrik Bo Hansen – Gratis adgang

18. december kl. 14.00
Koncert med kammerkoret Carmina
– Gratis adgang

7. december kl. 18.30 i kirken
Bagefter opfører Smutterne det traditionsrige
juleteater i lokalerne

Julens gudstjeneser:

Pust-ud-jul
for børn og barnlige voksne

Julekoncerter i Kirken

Lucia-optog
med Vangedes Pigespejdere

Julen i Kirken

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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Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Dalen (Holmehaven)

De fleste i Vangede kender den
gamle grusgrav som Dalen. Det
var her børn og unge havde et af
deres fristeder i 50- og 60-erne.
Her har mange sværmet og fået
deres første kys. Mange år sene-
re fandt man på at området hav-
de brug for en lukket boldbane
og et skaterområde. Man glemte
bare at spørge de lokale beboer
om det var lige det de havde
brug for. Så efter nogle år var det
næsten gået i glemmebogen og
uden vedligeholdelse mistede
de sidste interessen for området.

Men nu er der sket noget igen;
Dalen er blevet lavet om til en
Fitness-bane med opfodring til
leg og bevægelse i de grønne
omgivelser. Der kan prøves
kræfter med den motoriske ba-
lancebane for børn eller tag en
tur på svævebanen.

Bold- og skaterbanen trænger
stadig til at blive vedligeholdt,
men kan nok lokke en begynder
som så kan fortsætte på skater-

banen ved stadion. Du kan også
træne på den 400 meter lange
“Skovfitness-bane”.

Jeg har afprøvet de nye aktivi-
teter med børnebørnene; de
hyggede sig med de nye redska-
ber. Svævebanen er lidt sløv i
forhold til lignende baner i Hel-
lerup og Ordrup, men det
hjælper lidt hvis man har venner
med til at skubbe på, dog kan
det være vanskeligt at trække
stolen tilbage til start. Dejligt at
der stadig er de høje skrænter
som lokkede til at blive beste-
get. Oppe på toppen er der en
sti, som gangbesværede tidlige-
re har kunnet gå på, da den med
lidt udfordring kunne klares
også med rollator, det går dog
ikke mere da den er blevet ud-
styret med flere grupper af stol-
per, man kan balancere på.

Alt i alt mange spændende ud-
fordringer for både børn og
voksne, som vi helt sikker ven-
der tilbage til.

Foto Gentofte Kommune

Anmeldelse fra Vangede Fritidscenter af den
nye naturlegeplads i Dalen

Det er fedt, at de har lavet noget i Dalen.
Det er et godt sted at kravle rundt i, når man har krudt i røven.
Svævebanen er god, den er min favorit.
Der er mange gode forhindringer. Skaterbanen og den nye for-
hindringsbane kan vi bruge til Klubbens fredagsleg med vilde
konkurrencer.
Vi synes, at den er meget sjov, og der manglede noget nede i Da-
len, så det var godt, at legepladsen kom.
Jeg synes, det er megafedt, fordi der er mange flere, der kommer
derned. Mig og mine venner leger meget der.
Men der mangler et skilt over ruten.

Kærlig hilsen fra
Isabella, Lucca og Alma fra 4. klasse

og fra Anna og Fatma fra 5. klasse
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Johns lune
Af John Stefan Olsen
To kolde Hof
Jeg var bydreng og senere lær-
ling hos Erdmanns farve- og
materialhandel (hvor der nu er
Nihao) fra 1965. Det var den un-
ge Kaj Erdmann, som var om-
kring 50 år, der dygtigt ledede
de to butikker, den anden lå ved
Vangede Station.

Kajs far, den gamle Julius Erd-
mann – som var i starten af 70-
erne – sad dog stadig solidt i sin
stol i baglokalet, hvor der var en
del tomme flasker under bordet.
Samlet over tid, bevares og langt
fra misbrug, men kom der en
gæst, så hørte der en kold Hof
til.

Dengang lå Hellerup og Om-
egns Banks vangede-filial på
hjørnet, hvor der nu sælges mad
i form af rå fisk, hvilket ikke
ville have tiltalt daværende van-
gede-borgere.

I banken residerede Bankpe-
ter, som direktør. En lille og
trind skaldet herre, som hellere
ville tale om alt muligt andet

end bankforretninger, som ke-
dede ham. En dag kom han glad
ind i farvehandlen med en snor
mellem hænderne. Så skulle jeg
tage af (en populær børneleg,
hvor man kunne tage af og lave
mønstre mellem sine hænder,
indtil man dummede sig). “Tag
af ”, råbte Bankepeter glad, og
jeg gjorde, hvad jeg kunne, men
kom til Bankpeters udelte glæ-
de hurtigt til kort. “Ha, der fik
jeg dig”.

Bag reolerne med maling sad
den gamle Julius og flyttede lidt
rundt med papirer, for at virke
lidt lederagtig, og da han hørte
Bankpeter dukkede ham frem,
og med sin malmfulde røst sag-
de han, “John, kan du ikke fise
over efter to kolde hoffer”. Så
forsvandt de to ledere ind bag
reolerne og havde ting at drøfte.
Og jeg måtte forlade kunder og
forretning, for at hente øl i
Skjold Burne, hos Børge Niel-
sen. En stor mand, som satte
pris på egne varer.

Kælder
I kælderen på Vangede Bygade
boede et umage par. En lang
mand i blå kittel, der arbejdede
så langsomt, at hvis han skulle
male, ville det tørre på penslen.
Han hed vist Kjeldsen og gik
med alpehue. Og han reparerede
cykler i umådeligt langsomt
tempo.

I den anden side af butikken,
var en meget ilter ganske lille
mand, der med læderforklæde
og langt mere ivrighed reparere-
de sko. Han delte baglokale
med den leptosome cykelrepa-
ratør og røg som en skorsten.
Det havde de en del skærmyds-
ler over. Når man gik ind til den
lille skomager ringede en klok-
ke. Det kunne han ikke høre, for
han sad ved sine maskiner og la-
vede sko. Så måtte man kæmpe
sig gennem bunker af sko, som
flød i hele butikken, og råbe
ham op. Så fik man en skidebal-
le og blev sendt ud i bunken af
sko, hvor man kunne vente. Jeg
var ikke flink til at komme i ti-
de, så når han så skoene råbte
han “vil du have, jeg skal bygge
et par sko omkring de snøre-
bånd”. Og det ville jeg gerne. Så
tog han mod dem med en hoved-
rysten og skrev noget med kridt
på skoen. Og man fik en seddel
med en dato, hvor skoen burde
være færdig. Og det kunne man
godt glemme. Første gang man
kom og viste sedlen, så kiggede
han vrissent på en. Engang sag-
de jeg mildt kritisk, at han hav-
de lovet skoene færdige på en
uge, men han plejede jo også at
være tre uger om det, og nu var
der gået fjorten dage. Så vrisse-

de han, at når jeg vidste det, så
var det da også fandens til ånds-
svagt tidspunkt at komme på. Så
forvandt han i baglokalet.

Det sjoveste jeg prøvede, var
engang jeg hentede et par bør-
nesko. Og betalte, hvad han nu
synes var en rimelig pris den
dag. Så kiggede han på de sko,
jeg havde på. “Af med dem”,
sagde han. “Ellers laver jeg dem
ikke”. Så måtte jeg tage mine
sko af og aflevere dem og flovt
liste af på strømpesokker. Det
sjove er, at han var virkelig dyg-
tig. Og han redede mig fra man-
ge udgifter til nye sko. Om det
var limens opløsningsmidler el-
ler nogle hyppige ture til Børge,
så slingrede han lidt om afte-
nen, når han kørte hjem på sin
knallert. Uden styrthjelm og i
fornuftigt tempo.

på Vangede Bibliotek.

Jesper Dalhoff læser højt af
udvalgte forfattere. Der er rig
mulighed for at tale med om
teksten.

– Alle er velkomne

Forfatterfredag
hver fredag kl. 14-16

10 års jubilæum
2. december

Erdmanns gamle butik, hvor der senere var Matas og nu Nihao

– 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

Gåtur
hver lørdag kl. 11-12

John er født i Vangede, gik på
Mosegårdsskolen, blev udlært
farvehandler og derefter skole-
lære. Arbejdede som som jour-
nalist for DR med egne pro-
grammer og har siden skrevet
manuskripter til mange danske
film. Johns far var også mange
år hos Erdmann.
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Det sker i Vangede

November
� Lørdag & søndag d. 12. & 13. Basar

� Tirsdag d. 15. Bogcafé

Fredag d. 18. Juletræstænding.
Arangeret af Vangede Bycentrum

� Fredag d. 18. Julestue med gløgg og æbleskiver
(starter efter juletræstændingen)

� Lørdag d. 19. kl. 11-13 Krealørdag: Perler

� Mandag d. 21. Banko.
Pris medlem 90 kr. ikke medlem 110 kr

� Onsdag 23. kl. 20-21 César Franck – 200 år
Koncertfejring af den franske komponist César Francks fødsel. Cé-
sar Franck er i orgelverdenen en af de mest betydningsfulde kom-
ponister efter J.S. Bach. Henrik Bo Hansen ved orgel og klaver og
Bartosz Skibinski på violin.

� Torsdag d. 24. kl. 15 Marathonoplæsning: Vitello

� Fredag 25. kl. 14.00-16.15 Julestue ved Lars Holm
Kom i julestemning ved at lave din egen dekoration. Dekoratør og
maler Lars Holm giver gode råd og inspiration. Medbring selv fad
eller skål.
Vi sørger for ler, gran, kogler, lys og andet pynt og serverer æble-
skiver og gløgg. OBS: Man skal købe en billet til 80 kr. i forvejen
på kirkekontoret fra den 3/11. Kontant eller MobilePay – gratis for
børn

� & � Tirsdag d. 29. kl. 17 Sangmotivation og spisning

� & � Tirsdag d. 29. kl. 19-21 Fællessang

December
� Fredag d. 2. 10 års jubilæum i Forfattere om fredagen

� Onsdag d. 7. kl.19-21 Quiz

� Lørdag d. 10. Krealørdag: Jul

Søndag d. 11. Julevandring
Arangeret af Vangede Bycentrum

� Søndag d. 11. kl. 15 Julekoncert
Skuespiller Bodil Jørgensen og organist Henrik Bo Hansen. Gratis
adgang

� Fredag d. 16. Julebuffet
i Café Caféen. Pris 120 kr.*
Efter maden holder Bent sin Grineaften nr. 3

� Søndag d. 18. kl. 14 Julekoncert
“Jul i Europa” med kammerkoret Carmina. Gratis adgang

Tirsdag d. 27. kl. 14 banko
på Diligencen.
3 stk. smørrebrød 1 øl og 1 snaps kr. 100,00
Tilmeldning på tlf. 39 68 01 78

Lørdag d. 31. kl. 14 lotteri
på Diligencen. Lodder sælges til fordel for hospitalsklovnene.
Vi har de seneste år doneret ca. 50.000,00 kr. – lad os fortsætte med
det.

Bodil Jørgensen

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

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

Faste aktiviteter
� Hver mandag kl. 18.30-20.30 Familiedag

i DUI-hytten
� Hver tirsdag kl. 16-19 Lær backgammon

i Café Caféen
� Hver torsdag kl. 16-18 Strikkeklub

på biblioteket
� Hver torsdag kl. 10.30-13.30 De flittige hænder

i kirkens mødelokaler. Vi laver kreativ håndarbejde, som sælges
på kirkens årlige basar

� Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
på biblioteket

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

Bant Arper
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Vangede for 100 år siden
Vi har plukket lidt fra de gamle
aviser
14/10-1922
Ved Vangede Station
Grundmuret Sommerhus evnt.
Helaars sælges billigt, naar
Handlen kan ske i Løbet af 8
Dage. Billet mrk 33228 modta-
ger Berlinske Tidende

Villa, beliggende Fuglegårdsvej
i Vangede er til salg for 30.000
Kr. med 8.000 Kr. Udbetaling.
Henv til Overretssagfører Aage
Smith, Nørregade 8. Telf 9603
og 13654

4/11-1922
Ild i et Frølager
Brandvæsenet blev i Morges
ved 9-Tiden kaldt til Vangede,
hvor der var gaaet Ild i er Frøla-
ger, tilh. Firmaet I.E. Ohlsens
Enke.
Branden blev hurtig slukket,
dog ikke, førend Ilden havde an-
rettet betydelig Skade. Hvor stor
denne er, er dog endnu ikke op-
gjort. Branden var opstået ved
Fyret

1/11-1922
Afdøde børn i Vangede Vilhelm
Frederik Kuhlmann.

20/11-1922
I går aftes blev der afholdt bok-
sestævne på Søborghus Kro
Benizen fra Vangede vandt paa
k.o. i 1ste Omgang over Hans
Hansen i Letvægt

25/11-1922
Boksekampe i “Folkets Hus” på
Jagtvej
Knud Poulsen fra Vangede
vandt i myggevægt over Zabits
fra Sparta
I letvægt vandt Svend Helt fra
Vangede over Sande fra Sparta

21/11-1922
Blomstergartneri sælges
ved Vangede Station, 5 Vær.s
Villa to Drivhus. Telefon Taga
2717

22/11-1922
Forsikringsselskabet Danmark
fortæller i en annonce om deres
kontorer rundt i Gentofte. I Van-
gede er det hos købmand
Scharff, telf Søborg 86

24/11-1922
Servitutfri Villa i Vangede
med 2 x 3 Vær og Køkk, Karnap
og Altan, elektrisk Lys ca. 2000
Kv. Al. Grund, 1 Værksted med
ca 100 Kv. Al. Gulv og lign
Loftsflade, egner sig særlig for
en Tømrer der eventuelt kan
overtage Forretningen, der er
grundlagt ca. 1893, eller andet
Haandværk eller lign.
En lejlighed kan blive ledig ved
Salg. Købesum 27.000 Kr.
Aage Frandsen, Taffelbays Alle
14, Hellerup. Telefon Hellerup
2012 2112

25/11-1922
auktion over Matr nr. 21 k i Van-
gede

19/11-1922
Var der menighedsmøde i Van-
gede Menighedshus kl. 10 med
Kand. Teglbjærg

7/11-1922
Villa i Vangede med stort Høn-
seri,
I Villaen forefindes 5 vær., 2 Ve-
rander, elktr. lys, Til Villaen hø-
rer 36.000 Kv.Al. Grund, 10
Hønsehuse samt 200 Høns, Ru-
gemaskine m. alt til Hønseop-
dræt hørende Redskaber med-
følger. Stald og Vognport,
Værksted med komplet Værk-
tøj. Plads til 800 Høns, fortrinlig
egnet til stor Opdræt og Race-
avl, Pris 36.000 Kr.
Nærmere ved Aage Frandsen.
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Butikkernes åbningstider – november 2022
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 & fredag 12.00-18.00

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

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

HairLook Tlf. 61 10 19 18
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 9.00-16.00

home Tlf. 38 41 39 30
Åbent 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

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 lukket
tirsdag efter aftale
onsdag-fredag 12.00-17.30
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
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 Tlf. 39 65 74 41
mandag, onsdag & torsdag 12.00-16.00

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 8.00-18.00
tirsdag 10.00-18.00
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

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-torsdag
13 - 22

fredag-lørdag
11 - 02

søndag
11 - 20


