
Forandring fryder – eller
Meget ændrer sig gennem årene,
mange flytter, butikker lukker og nye
opstår. Gader og veje omlægges. Vi
ændrer vaner i takt med forandringer-
ne eller vores egne nye behov. Som
regel sker det langsomt uden vi rigtigt
bemærker det i takt med tidens udvik-
ling. Men de, der har været flyttet
væk, ser tydeligt udviklingen, når de
vender tilbage til deres barndomsby.

Vi der bor her, kender byen; vi ved
hvilke butikker, der er, hvilken service
man kan få. Vi ved også, hvor man skal
søge information om, hvad der sker i
vores by. Er man kommet hertil som ny
borger, kan man måske have svært ved
nogle af disse ting. For at hjælpe nye
borgere på plads indbyder Vangedes
Venner alle nye borgere til møde den
16. marts, hvor de kan høre mere om
de lokale aktiviteter og foreninger. Læs
mere om arrangementet på side 3, og
husk at fortæl det til din nye nabo, den
nye familie i din datters klasse eller
hvor du har set, at der er kommet nye
mennesker til byen.

Handelsforandring
Under ‘coronaen’ var der mange, der
fik sig nye vaner; bl.a. blev indkøb
klaret over internettet eller man gjor-
de større indkøb med færre besøg i
butikkerne. Nu er der kommet godt
gang i de daglige indkøb i butikkerne
igen, men ikke nær det, der var før i
tiden. Vi ser færre, der er ude at hand-
le, og butikkerne mangler da også
kunder i hverdagen.

Tidernes ugunst har også gjort det
svært, at få nye til at starte butikker;
følgerne deraf er flere og flere lukke-
de butikslokaler. Derudover er der
voldsomt høje huslejer, så det kan se
håbløst ud for dem, der har lyst til at
starte en butik.

Vangedes foreningsliv kan også
mærke en forandring efter corona.
Måske har Vangedeborgerne fundet
andre ting at beskæftige sig med eller
også er vi blevet gladere for vores
eget selskab. Men vi har jo en mål-
sætning om at det skal være sjovere at
bo i Vangede, så det må vi gøre noget
for – og der er brug for alle, både
nogle der kan tage fat og gøre noget
med hænderne og nogle der kan bru-
ge deres erfaring fra kontor, boghol-
deri, internet, medlemsstyring osv.

Hvor skal vi hen, du?
Hvad vil vi med Vangede? Hvad skal
der ske af aktiviteter og hvad du ger-
ne vil have, der sker med eller i Van-
gede.

Alle i Vangede opfordres til at kom-
me til møde på biblioteket den 16.
marts. Du kan komme og bare lytte,
men fortæl gerne, hvad du brænder for
og gerne vil være med til at sætte i
værk.

Velkommen tilbage forår
Susanne og Allan

Vangede Avis
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · N
En hel ny Netto
Men først skal butikken igen-
nem en større renovering, så den
15. april kl. 18 lukker butikken i
ca. 2 måneder for at lave ombyg-
ningen.

Allerede nu skal kunderne kø-
re om bag Netto for at parkere.
Når ombygningen er færdige
bliver der igen parkering foran
supermarkedet.

Personalet glæder sig til at
kunne betjene kunderne fra en
spritny Netto, som udover mere
plads også får et større varesor-
timent og bliver det som Netto
betegner som en 3.0 butik med
bl.a. “Scan & go”.

Der er gjort ekstra meget ud af
udvalget til den moderne og
travle familie med et øget fokus
på frugt og grønt, økologi, plan-
tebaserede varer og kvalitet til
skarpe priser.

Med det nye koncept får kun-
derne bl.a. stort udvalg med me-
re end 200 nye varer, meget me-
re frisk frugt og grønt og flere
lækre måltidsløsninger til den
nemme frokost eller aftensmad

Når de genåbner, bliver det
med det samme personale, som
glæder sig til at præsentere den
nye butik.

Apoteksudsalget
Vangede mistede nu igen en ser-
vice, da Gentofte Apotek har
valgt at lukke deres udsalg i
Vangede. Vi har skrevet med
apotekeren, som forklarer at det
ikke kan hænge økonomisk
sammen, men at man kan bestil-
le hjemmelevering af medicin
og udbringning koster kun 50
kroner

Kunstgruppe udstiller i
Café Caféen
Charlotteklubben startede for et
par år siden en kunstgruppe,
som en gang om ugen låner DUI
hytten som atelier. Medlemmer-
ne af gruppen har nu en så fin
malerisamling, at de i februar og
marts udstilles i Café Caféens
galleri.

Læs om ferniseringen på side
4.

Fra venstre ses: Anne Marie
Pless, siddende: Ulla Rye, Char-
lotte Sætterstrøm, forrest: Vi-
vian Bandy, bagerst: Ann Rid-
dervold og Åse Haugvik, for-
rest: Birgitte Jakobsen og ba-
gerst: Bodil Stenvig.

HairLook
På Vangede kalenderen var vi
lige hurtige nok med navnet på
frisørsalonen HairLook, som
skulle have haft tilføjelsen, så
man ikke var i tvivl om hvad
navet står for – det beklager vi
og måske kunne vi få jer til at
tilføje det med kuglepen på jeres
egne kalender der hjemme, altså
“HairLook salon”. Se deres
annonce her på siden.

Lav din egen gavekurv
Hos Today’s Special kan man la-
ve sin egen gavekurv. Gå rundt i
butikken og bliv inspireret til,
hvad du vil have i gavekurven,
på den måde bliver den gave, du
giver, mere personlig. Vi færdi-
gør kurven med celofan og
bånd.

Kortspil i Caféen
Mange har efterspurgt et sted,
hvor man kan mødes og hygge
sig med forskellige kortspil. Nu
indbyder Vangedes Venner alle
kortspilsinteresseret til at møde
op i Caféen tirsdag den 7. marts
kl. 17.

De fremmødte tager en snak
om, hvad de ønsker at spille og
hvornår. Der kan sagtens findes
tider i Caféen, som har rigeligt
med spillekort til udlån.

Nogle finder måske ud af at
mødes privat i mindre grupper
næsten alt er muligt.

Så har du lyst til kortspil med
nogen, du måske ikke kender
endnu, så mød op i Caféen
tirsdag den 7. marts kl. 17, hvor
Winnie vil tage imod jer.

Artikler og annoncer afleveres
eller sendes til: Vangede Avis,
Snogegårdsvej 49, 2820 Gentof-
te. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne
pr. email: avisen@vangede.dk.
Optagne artikler og indlæg
dækker ikke nødvendigvis redak-
tionens holdning. Der tages for-
behold for trykfejl, ligesom vi
ikke påtager os noget ansvar for
følgevirkning af evt. trykfejl.

Today’s Special

Vangede Bygade 56
23 44 17 90

frugt · grønt
blomster

delikatesser
øl · vin

chokolade
bagerbrød

DROP IN eller
Book online på

hairlooksalon.dk

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

Tlf. 61 10 19 18
Find os på Facebook

Åbningstider
man-fre 10-18
lørdag 9-16

Herreklip
Dameklip
Børneklip dreng
Børneklip pige (0-9 år)

(med vask og let føn)

200,-
380,-
200,-
250,-



Torsdag d. 16. marts kl. 18

i Café Caféen, Vangede Bygade 45
Velkommen til nye borgere

Er du ny i byen. Alle nye borgere i Vangede inviteres til
informationsaften i Café Caféen, Vangede Bygade 45.
Er du flyttet til Vangede indfor de sidste par år eller
overvejer at flytte til Vangede, vil vi opfordre dig til at
komme og høre, hvad der sker af aktiviteter i Vangede.
Mange klubber/foreninger vil være repræsenteret til mødet.

Onsdag d. 26. april kl. 19

Vangedes Venners Generalforsamling
Hermed indkaldes medlemmerne til Vangedes Venners
generalforsamling i Café Caféen, Vangede Bygade 45
Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på
vangedesvenner.dk

Der bydes på en kop kaffe/The og mulighed for at købe
andre drikkevare i Caféen før mødes start

Allan Andersen, formand, genopstiller
Egil Rindorf, næstformand, ikke på valg
Gitte Castella, sekretær, ikke på valg
Peter Hegelund, kasserer, genopstiller
Mette Panton, genopstiller
Leif Erritssø, genopstiller
Bent Arper Jensen, ikke på valg
Ulrik Smith, supleant, genopstiller ikke

Bestyrelsen 2022-2023

Medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på
generalforsamlingen senest den 12. april . Forslag
skal afgives skriftlig

Der fremsendes indkaldelse til de medlemmer der er
tilmeldt nyhedsbrev

Lørdag d 26. marts kl. 10-13

Affaldsindsamling
I samarbejde med kommunen holder Vangedes Venner
affaldsindsamling.
Der vil være gribetænger og poser til indsamlerne.
Kommune kører udstyr ud og henter affaldet.
Vi håber, der er mange, der vil tilbyde sig som affalds-
samler, og samtidig håber vi, at der ikke er så meget at
indsamle efter vi har fået de nye skraldespande i
Vangede.
Har du lyst til at være med til at gøre Vangede renere
så mød op d. 26. marts kl. 10 foran Café Caféen,
Vangede Bygade 45.

Lad os høre din mening om, hvordan Vangede skal
udvikle sig i de kommende år.
Det kan være kultur, underholdning, butiksliv, sport
eller noget for børn.
Derfor indbyder vi dig til at komme frem med lige
det, du brænder for, noget du gerne vil have startet
et fælleskab omkring. Mød op med dine tanker og
idéer og tænk over, om du gerne vil være med til at
løbe nye idéer i gang eller sætte nyt liv i tidligere
idéer.
Spørg gerne om hvad Vangede kan tilbyde dig –
men spørg også dig selv om, hvad du kan gøre for
at gøre det sjovere at bo i Vangede.

Torsdag d. 16. marts kl. 19

på biblioteket
Hvor skal vi hen, Vangede

, Vangede Bygade 45

Vangedes Venner giver
varme og kolde drikke fra
Caféen til indsamlerne.

Fotos fra tidligere generalforsamlinger
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Mindeord
Lørdag morgen den 11. fe-
bruar 2023 sov Pernille Hasa-
ger Christensen stille ind i
Vangede efter lang tids syg-
dom.

Pernille var født på Frede-
riksberg i den kendte slægt
Hasager, hvor farfaren Niels
Hasager var redaktør på Poli-
tiken og hendes far Flem-
ming Hasager blev redaktør
på Ekstrabladet.

I 1947 emigrerede Pernilles
mor Vibeke, nu gift Simonsen, til USA sammen med 7-årige
Pernille. Pernille var allerede begyndt i en amerikansk skole i
Tyskland og nu fortsatte hun sin skolegang i USA.

Det gik godt for familien Simonsen. Først boede de i udkanten
af Boston og senere byggede familien en, efter datidens måle-
stok, meget moderne villa på Martha’s Vineyard.

Efter high school, beslutte Pernille, at hun ville opleve Dan-
mark igen og rejste tilbage til et ophold på Krogerup Højskole.
Her mødte hun den unge filmmand Ole Roos og parret blev gift.
I årene derefter fødte Pernille to drenge Kristian Roos og Tho-
mas Roos.

Da ægteskabet med Ole Roos sluttede, tog Pernille en uddan-
nelse som pædagog og arbejdede i flere år i diverse børnehaver
og især vuggestuer i København.

Hun rejste i en kort periode tilbage til USA, hvor hun havde sin
mor, to søstre og en bror. Opholdet blev ikke nogen succes og
hun vendte hurtigt hjem til Danmark.

I 1991 blev Pernille og jeg gift, og hun deltog derefter i driften
af min tegnestue ArtShop i Gentoftegade.

Da pensionistlivet nærmede sig, flyttede vi til Snogegårdsvej i
Vangede. I Vangede blev Pernille aktiv som frivillig i Café Café-
en. En fritidsaktivitet, som hun blev grebet af. Ikke mindst de
mange fine venskaber i caféen gjorde hende virkelig glad.

Pernille elskede at tegne og male og i 2017 kunne hun glæde
sig over, at hendes decoupager blev udstillet i Café Caféen.

Pernille fik en del modgang sidst i livet. Først fik hun en
glassplint i storetåen, som var svær at lokalisere. Der gik betæn-
delse i hele foden og resultatet blev, at tre tæer blev fjernet.

Til Pernilles store sorg døde hendes to drenge Kristian og Tho-
mas pludselig med kort tids mellemrum.

Hun brækkede også hoften ved et fald i hjemmet. Efter tre mis-
lykkede operationer mod betændelse blev hoften erklæret uhel-
bredelig af lægerne og Pernille blev underlagt livslang behand-
ling med penicillin.

På trods af at Pernille i sine sidste år kun kunne bevæge sig
rundt ved hjælp af rollator, så bevarede hun til det sidste, sit gode
humør og livsglæde.

Pernille blev 82 år.
Æret være hendes minde.

Poul Reinhard

Charlotteklubben
Ved fernisering med Charlotte-
klubbens kunstværksted lørdag
d. 4. februar var Café Caféen i
Vangede stuvende fuld.

For et par år siden, valgte nog-
le medlemmer fra Charlotte-
klubben, at de gerne ville mø-
des om at male – uanset forud-
sætninger. Nu kom så tiden,
hvor de fik lyst til at vise deres
flotte og meget forskellige ar-
bejder frem. Der var glæde over,
at flere malerier blev solgt alle-
rede første dag.

Billederne er udstillet hele fe-
bruar og marts måned i Café
Caféen.

Lysten er det vigtigste i
kunstværkstedet, og der er plads
til alle. Gruppen har erfarne og
superdygtige kunstmalere, men
også nogle, der aldrig har malet
før. Det sociale samvær er også
kommet til at fylde meget; de
hygger sig sammen, glædes
sammen og tager sig af hinan-
dens bekymringer og proble-
mer.

Charlotteklubbens vision er
netop at være sammen om akti-
viteter, oplevelser, samvær:

“For hinanden og med hinan-
den”, hvilket gælder alle vore
aktiviteter. Der lader til at være
flere og flere, der får øjnene op
for vigtigheden af at være sam-
men – især i den senere del af li-
vet.

Kunstgruppen har været et
dejligt eksempel på, at nye akti-
viteter i en forening kan opstå
ud fra medlemmers egne øn-
sker, når nogen blot tager initia-
tivet.

Vi får flere og flere nye med-
lemmer i forskellige alders-
grupper. Både yngre seniorer,
der søger aktiviteter. Men også
ældre seniorer, der desværre of-
te er blevet enlige. Det er dejligt
for os at opleve nye mennesker,
der kigger ind i klubben, bliver
taget godt imod og finder nogen
at være sammen med.

Trist, at Pernille nu pludselig ikke er her mere.
Pernille var aktiv i Caféen, når der skulle laves lækker salat til

fællesspisningen, – og så vaskede hun gerne køleskabet af (som
vi andre ikke gad).

Desværre førte en simpel glassplint til at Pernille fik amputeret
tre tæer og derefter ikke var særlig glad for at gå, så hun sad ger-
ne på sofaen med sin cerut, når man kom på besøg. Altid i godt
humør og parat til en snak om løst og fast.

Mine tanker går til Poul, som nu er blevet alene.
Korri Højberg

Fastelavn i Vangede 2023

Se flere fotos på vangede.dk
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en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

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

Se flere arrangementer
på Vangedekirke.dk

følg os på Facebook eller snup
en kirkefolder i våbenhuset.

Vangede Kirke fylder år
Vi kipper med flaget og ønsker
Vangede Kirke og os alle tillykke
med de første 49 år.
Der er festlig gudstjeneste
d. 19. marts kl. 10.00
Gæsteprædikant på dagen er
Linda Middelboe Rönnow.
Tilmelding til efterfølgende
fødselsdagsfrokost kan ske på
kirkekontoret.

Påskens gudstjenester
1.april kl. 10.00:
Børnegudstjeneste med efterfølgende æggejagt

Palmesøndag d. 2. april. 10.00:
Gudstjeneste ved Camilla Munch

Skærtorsdag d. 6. april kl. 17.00:
Gudstjeneste ved Camilla Munch

Efterfølgende dejlig påskemiddag med lam mm.
Tilmelding til middagen kan ske på kirkekontoret.
Kig forbi, ring eller email: vangede.sogn@km.dk.
Pris: 70 kr.

Langfredag d. 7. april kl. 10.00:
Gudstjeneste ved Kasper Morville

Påskedag d. 9. april kl. 10.00:
Gudstjeneste ved Camilla Munch

2. Påskedag d. 10. april kl. 10. 00:
Gudstjeneste ved Kasper Morville.

Kammerkoncert
Søndag d. 12. marts kl. 14.00

Henrik Bo Hansen m.fl. Gratis adgang
Se mere på hjemmeside.

Aftenforedrag om Sumatra
Onsdag d. 22. marts kl. 19.00.
Rejseleder Peer
Faurskov fortæller
om øens kulturfor-
hold, den unikke
natur og om de første
missionærers drama-
tiske historie fra
1800-tallet.
Kaffe/te og kage 20 kr.

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

Nogle nyder at spise frokost
sammen og hygge sig, nogle
spiller kort, går til gymnastik, vi
har biografklub, gåture, banko,
koncerter, grillaftener, endags-
ture og længere ture på fire da-
ge, der i år går til Ærø og til Va-
dehavet og meget andet.

Som noget nyt i år har vi fælles
madlavnings- og spiseaftener,
ser alle afsnit af Matador og
mændene er begyndt at spille
billard.

Koncert for medlemmer med
Cornamusa
Byens Hus d. 22. februar kl. 16

Programmet er århundreders
klassisk musik med værker af
f.eks. John Dowland, Händel,
Bach, Fauré og George
Gershwin.

Charlotteklubben byder på et
glas vin efter koncerten

Tilmelding til Charlotteklub-
ben på tlf. 51 82 06 20,
charlotteklubben@hotmail.com

eller duk op i klubben på Vange-
de Bygade 55

Flemming
Charlotteklubben

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

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

Kig ind og få vores pro-
gram, hils på os og fornem
stemningen i det gamle hus.
Der er altid kaffe på kanden.

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

Find os på www.charlotte-
klubben.dk, på Facebook el-
ler ring til os på 51 82 06 20.
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Min hippietid i Vangede
Af Anne Agersnap · Foto (hvis intet andet nævnt): privateje
Jeg blev konfirmeret d. 7. april
1968 i Vangede Kirke.

Det sneede den dag, selvom
det var før klimaforandringer-
ne!

Jeg var 14 år og en lang aspar-
ges uden former, dog med bh,
for det gik pæne piger med, uan-
set gajolernes størrelse.

Min konfirmationskjole syede
min mor med inspiration i HKH

Margrethes brudekjole fra
1967. For at man kunne se for-
skel på for- og bagside, og for at
fuldende kopien, fik jeg en mar-
gueritbroche af min farmor og
farfar til at fuldende værket.

Blomsterbørn
Dengang var der unge menne-
sker, der blev kaldt flower-
power/blomsterbørn og de var
ikke så “pæne”, som jeg var,
endnu.

Allerede året efter min konfir-
mation kom hippiebevægelsen
snigende til Vangede, og min
veninde Pia og jeg begyndte at
interessere os for ikke længere,
at være så pæne piger.

Kjolerne blev kortere, bh’en
smidt, fødderne bare og håret
fik lov at gro langt. Vi ville også
være med!

I begyndelsen af 70-erne var
der i Vangede og resten af vores
lille verden gang i ungdomsop-
røret og hippielivet samt andre
teenageoprør.

Pia og jeg købte store, tidlige-
re hvide, pelsfrakker fra den
finske krig (uden at vide, hvad
den bestod i) i Militærets Over-
skudslager på Østerbro. Vi fik
pandebånd, chillum og tunikaer
med perler på.

Således udstyret blev man en
del af ungdomsoprøret og hip-
piebevægelsen.

Vi var ret unge og vidste
egentlig ikke rigtig, hvad det
var, vi gjorde oprør imod.

Vangederocker
Min lillebror Eivind var Vange-
derocker på sej knallert.

Vangederockerne holdt fester,
ofte i Ole Kjærs kælder, hvor de
drak Hof og Tuborg og røg ciga-
retter, selvom de ikke måtte. De
havde kun foragt for os, der var
flippere, som hippier også blev
kaldt.

Andre var “diskere” og gik i
diskotøj, drak sodavand og gik
til fester i ungdomsklubben på
Mosegårdskolen, hvor de voks-
ne sørgede for, at der ikke blev

drukket øl eller røget noget som
helst.

Vi hippier var oftest på hinan-
dens værelser, hvor der ikke var
senge men madrasser på gulvet
og små rejsegrammofoner med
dårlig lyd til vinylpladerne med
Doors, Cream og Pink Floyd.

Vi hørte tung musik og røg
hash og så lå man i bunker på
madrasser og gulv, hostede og
var absolut hverken sjove eller
festlige. Vi drak også, men kun
vand, for man blev så tørstig af
al den røg.

Festen sluttede med at nogle,
naive, forældre syntes, at mu-
sikken skulle slutte, de tætte tå-
ger skulle luftes ud og man
skulle gå hjem.

Anne som konfirmand

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

Rockervest
Knallertgruppe
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Jeg undrer mig stadig over, at
ingen forældre stillede spørgs-
målstegn ved disse sammen-
komsters lugt, de røde øjne og
deltagernes sløve adfærd, men
man lukkede vel øjnene for
kendsgerningerne.

Eksperimenteren
Hippietiden udviklede sig, så
det ikke kun var hash, dengang
kaldt galar eller shit, og det sid-
ste må man sige, at det var, der
gjorde os underlige.

Nogen eksperimenterede med
medicin fra mødrenes medicin-
skabe.

Der fandtes udover Maos lille
røde, en ligeså lille rød bog om
virkningen af forskellige piller,
som de hardcore brugte som op-
slagsværk.

BZ
Udover eksperimenteren med
hash, var vi forgængere for
BZ’erne. Lyngbyvejen skulle
udvides og husene langs vejen
blev rømmet og skulle rives ned.

Medens husene stod næsten
tomme og beboerne var flyttet,
besatte vi den lange gule etage-
ejendom, der lå lige efter broen
over Brogårdsvej.

Dørene kunne ikke låses, så
hvis man havde “besat” en lej-
lighed, kunne den være blevet
“besat” af nogle andre, medens
man var hjemme på sit værelse
på Stolpehøj for at lave lektier.
Fremtiden skulle der jo også
tænkes på!

Pia og jeg nåede at have “vo-
res” lejlighed længe nok til, at
de mange poser karsefrø, vi

havde plantet på gulvet, var ble-
vet til karse og blødt at gå på. Vi
efterlevede et udtryk, man den-
gang brugte en del, når noget
var godt nemlig “høj karse”.

Fremtoning
Det var meget vigtig at se flippet
ud og gerne sløv. Man ville ger-
ne signalere, at man var en rigtig
hippie, for der var en gruppe,
der ikke var rigtige, men søn-
dagsflippere.

Søndagsflipperne var dem
i afghanerfrakker, sådan nogle
brune nogen med lidt broderi i
kanterne og hvid pels på ærme-
kanten, og dertil træskostøvler.
En pæn slags flipper.

Ud af Vangede
Efterhånden blev Vangede lidt
for lille for sådan nogle snottede
hippieunger som os, så vi søgte
mod hovedstaden.

Vi nedlod os ikke til at sidde
på sæderne i S-toget. Næ nej,
rigtige hippier gik med bare
fødder uanset årstid og sad på
gulvet.

Huset i Magstræde skulle be-
sættes og det var en helt anden
sag, end at besætte det forladte
hus på Lyngbyvej.

v/
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Jens Lyngsø og Jacob Høiby

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

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

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi

Flip i København vinteren 1969/1970. Anne mediterer ved
Storkespringvandet

Flip og frisind. Venindes tøj
prøves

Da Lyngbyvej skulle udvides blev denne ejendom tømt for bebo-
ere og så flyttede Vangedes ungdom ind i de tomme lejligheder.
Foto fra 1964 Gentofte Lokalhistoriske Arkiv
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Demonstrationer mod kapita-
lisme, amerikanernes tilstede-
værelse i Vietnam, Verdensban-
ken og kvindernes frigørelse
optog os og vi deltog selvfølge-
lig, selvom jeg ikke fattede en
meter af det store perspektiv.

Det var vigtigt at være med og
kunne man få et slag af en poli-
timand med kniplen, så var ens
heltestatus reddet den dag.

Jeg fik aldrig reddet mig den
titel, men jeg tror Pia opnåede et
lille dask engang inde ved Stor-
kespringvandet i en Verdens-
bank-demonstration.

Festerne flyttede også ud, fordi
flere af de ældre hippier flyttede
hjemmefra, – eller deres foræl-
dre gjorde. De sidste var fra fa-
milier, hvor forældrene også var
hippier.

Nogen lavede kollektiver med
bollerum, fælles underbukser
og køkkener, hvor der blev kogt
brune ris, bønner og bagt hash-
kager. I kollektiverne var det al-
tid muligt at finde en fest i
weekenden.

Roskilde
Roskildefestival var et nyt be-
greb i starten af 70-erne og Pia
og jeg blaffede dertil.

Det var noget med at sove i et
stort, ildelugtende militærtelt

sammen med en masse andre
mennesker, høre musik og dan-
se.

Der var 15.000 unge forsamlet
den ene gang vi var der, men vo-
res “pæne pige” fornægtede sig
ikke helt, for i løbet af et døgn,
fik vi nok af mudderet, lugten,
de hygiejniske forhold og nær-
gående fyre og blaffede retur til
Vangedes komfort.

Jeg flyttede hjemmefra som
19-årig og boede et par år i en
lejlighed på Østerbro, sammen
med Ivan den grusomme fra
Hvidovre.

Ivan var også flipper og i lære
som elektronikmekaniker.

Lejligheden malede vi i psy-
kedeliske farver, satte karryfar-
vede æggebakker op i loftet som
lydisolation, for de højtalere,
Ivan selv byggede, kunne spille
meget, meget højt.

Efter et par år blev Ivan og tø-
jet skiftet ud med moderigtige
kjoler og stilethæle, jordemo-
derskolen blev indtaget, jeg
blev gift med en stud.med. Jeg
blev igen en af de “pæne” piger
– lidt i hvert fald.

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

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

Ferieflip

Flip på Roskilde Roskildescene
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Teddy fra Vangede
Af Teddy Pedersen
Jeg er døbt i Vangede Kirke og
opvokset på Vangedevej 32D –
Gentoftevænge.

Vi var fire søskende. Den
ældste hed Lis, så kom Freddy
og så Harly (Puk). To år efter
Puk kom jeg, i 1944. Vi boede i
en lejlighed på ca. 55 m2 så vidt
jeg husker, så vi drenge havde
en tre etages køjeseng; i den an-
den halvdel af værelset, sov min
storesøster. Der var der også et
stort klædeskab, og en kommo-
de. Der var ikke meget plads til
tøj, men vi havde jo heller ikke
så meget tøj, og man skulle jo
sparre på tøjet, for vi havde jo
kun en vasketur om måneden i
vaskekælderen. Vi fik først
varmt vand og bruser først i 50-
erne, så indtil da, kunne vi bade
en gang om ugen på børnehjem-
met på Brogårdsvænge, en side-
vej til Brogårdsvej, i kælderen

var der badeværelser, 2 kr. for
karbad 1,50 kr. for brusebad.

I Gentoftevænge var der 78 fa-
milier med ca. 75 børn i alle ald-
re, så der var altid en eller flere
at lege med. Puk og jeg gik i
børnehave på Stolpegårdsvej.
Det var to ældre damer, der le-
dede det, de blev kaldt Henny
og moster. Henny var den søde
og blide, moster var den kraftige
og grove. Hvis vi ikke opførte
os ordentlig truede moster os
med at smide os ind under trap-
pen, hvor der var nogle gamle
madrasser. Jeg så nu aldrig no-
gen derinde, jeg var heldig. Der
var også andre børnehavelære-
rinder, især var der én, som tog
sig meget af mig. Sjovt nok kom
jeg til at gå i skole med hendes
datter. Nå, men hver 14. dag
blev vi afluset. Vi stod i en lang
række, og moster stod foran
med to fade; et med sæbevand

og et med noget lusedræber.
Først blev vi vasket i ansigtet
med toiletpapir 00, og det krad-
sede i vores sarte ansigter; tit
fik vi sæbe i øjnene. Så blev vi
afluset med en kam, som hun
dyppede i lusefadet.

En anden ting, som var lidt ke-
deligt, det var når et barn havde
skidt i bukserne, især drenge, så
fik man pigeunderbukser på,
dem med elastik i buksebenene,
de var lyserøde eller brune. Og
så var vi alle klar over, at han
havde skidt i bukserne, og så
blev han drillet.

Skolen
Jeg startede på Mosegårdssko-
len i 1951. Skolen var ikke lige
mig, jeg kedede mig, og vi hav-
de en regnelærer, som mange af
os ikke kunne fordrage; han hed
Troels. Jeg kunne finde på at gå
til tandlæge i regnetimen. Så
kunne jeg sidde i venteværelset i
en hel time, og der var altid no-
gen dér, man kunne hygge sig
med. Til gengæld havde vi en
rigtig god klasselærer, nemlig
hr. Lerdam.

De bedste karakterer jeg fik i
skolen, var til gymnastik, men
det var jeg også god til. Senere
startede jeg til fodbold GVI. For
det gjorde mine brødre. Jeg spil-
lede kun et par år som lilleput.
Vi var jo 11 på et hold, så det var
ikke så tit, jeg fik bolden. Så jeg
startede med at gå til boksning,
da jeg var 12 år. Og det var jeg
god til.

Jeg blev aldrig mobbet i sko-
len. Jeg husker, et par drenge i
klassen syntes jeg skulle have
en røvfuld, fordi jeg gik til boks-

ning. Så de arrangerede, at jeg
skulle slås mod en af deres ven-
ner efter skoletid på Fortet. Men
det ville jeg selvfølgelig ikke,
for han havde jo ikke gjort mig
noget. Så kaldte de mig for tøse-
dreng. Der stod allerede 15-20
drenge og ventede på kampen.
Nu var jeg også god til bryd-
ning, det havde jeg lært af min
storebror Puk. For vi sloges tit,
også for at prøve kræfter. Så jeg
var længe om at få ham lagt ned.
Han fik mange tæsk, for det var
jo sådan, at man blev ved indtil
modstanderen sagde, han gav
op.

Vores legesteder
Når jeg ser mig omkring hvor vi
legede dengang, kan jeg ikke se
hvor børnene kunne lege i dag.
Vi havde jo mange steder, hvor
vi kunne lege. Den nærmeste
var “den gamle grusgrav” som
vi kaldte den. Der hvor Villaby-
ernes Biograf kom til at ligge.
Det var en stor god legeplads,
hvor vi lavede huler. Vi betrag-
tede det sted som vores område.
Min storebror Freddy var spej-
der og var 6 år ældre end mig, Så
han fik lov til at overnatte derov-
re med nogle af sine venner. Jeg
kan huske, at jeg gik derover
næste morgen, da var de i gang
med at lave havregrød over et

Ø.fv. Hr. Lerdam, Ole, Leif, Carsten, Carl, Jan, John, Anne,
Bente, Marianne, Ann, Lisbeth, Kirsten, Kirsten, Jette, Marianne,
Susanne, Steen, Teddy, Jørgen, Bruno

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
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bål. Havregrøden var helt sort af
aske, men den smagte da meget
godt, så hvidt jeg husker.

På et tidspunkt blev alle træer-
ne fældet, så der kun var græs.

Så var der god plads til dyrene,
når der kom cirkus til byen. Vi
havde desværre ikke råd til at
komme ind og se det. Så når det
blev halvmørkt, lå vi og vente-
de, til vagten var gået forbi, så
kravlede vi under teltdugen. Vi
så ikke hele forestillingen, men
en aften Puk og jeg samt et par
stykker mere var kravlet under
teltet, kom vi til at stå bagerst.
Vi så en kvinde stå på en hest og
red rund. Da hun var færdig sag-

de cirkusdirektøren, at den per-
son, som kunne stå på hesteryg-
gen et par omgange, ville få 5
kr. Og hvem meldte sig? Det
gjorde Puk. Han kom op på he-
sten og blev stående i flere om-
gange, så de måtte trække i sno-
ren, som var bundet om livet på
ham. Så han vandt 5 kr. Det var
mere end det kostede at komme
ind.

På den gamle fodboldbane
(bag Diligencen), var der det
gamle røde omklædningsskur,
der var der en klub der hed DUI.
Der kom vi, og der var der en
sløjdlærer, som underviste os i,
hvordan vi kunne lave ting og

julegaver til familien. Jeg kan
huske, at ham sløjdlæren altid
havde en smøg i munden, og der
hang altid en lang aske i en bue.
Men der på den gamle fodbold-
bane, kom der også cirkus, men
ikke så stort.

Engang kom det lille cirkus på
besøg, og der var der en stor
stærk mand som hed Abdula,
han kunne sprænge store kæder
over brystkassen og overarmen
– meget imponerende. En efter-
middag, jeg var nede ved cir-
kusset, var jeg kommet op at
slås med en skolekammerat
(han hed Jørgen Dørge). Det var
lige ude foran cirkusteltet, så
cirkusdirektøren kom ud og
skilte os ad. Han sagde, at det
var vi gode til, så han spurgte
om, vi kunne komme til aftens-
forestillingen og bokse en kamp
mod hinanden, det sagde vi ja
til. Om aften blev vi så præsen-
teret for publikum med, at vi
skulle bokse om Vangedeme-
sterskabet i myggeskyggevægt,
vi var jo ikke så store. Ham den
store Abdula var kampleder, og
der blev virkelig gået til den, ef-
ter tre omgange måtte Abdula

stoppe kampen, for vi havde
begge to fået næseblod, så Ab-
dula erklærede kampen for uaf-
gjort. Andre gange var der også
tivoliland med luftgynger, sky-
detelte, karruseller osv.

Fodboldbanen tilhørte Vange-
de, den gjorde vi krav på, og
Stolpehøj hørte ikke med til
Vangede, så det var derfor der tit
opstod kampe mellem Vangede
og Stolpehøj. Vi havde telte la-
vet af sækkelærred, det skulle jo
ligne en indianerlejr, der blev
også skudt med flitsbue og ka-
stet med spyd, så det var lidt
voldsom en gang imellem.

En anden legeplads vi havde,
var den dal, som lå bag Gentofte
Stadion. Det var en dyb dal, jeg
tror at der i sin tid har været en
grusgrav. Men det må have væ-
ret længe siden, for der var man-
ge store birketræer i bunden af
dalen. Der byggede vi også hu-
ler. I birketræerne kunne vi sid-
de oppe i toppen og gynge fra
træ til træ, i bunden var der små
søer hist og pist, der var lidt
halvmørkt dernede, og også lidt
uhyggeligt. Vi kaldte den “Dø-
dens Dal” mellem os, som lege-

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 lukket

tirs-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

Indgangen til GVI, dengang klubben var placeret bag Diligencen.
Kilde: GVI 100 års jubilæumsbog

Tivoli er kommet til byen. Foto Kai Mose Nielsen
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de dernede. Når vi skulle til Dø-
dens Dal, skulle vi jo have vores
våben med. Dem havde vi gemt
på vejen derop. Det var jo nogle
farlige våben vi havde, bue og
pile, pilespidserne var søm som
vi havde lagt på togskinnerne,
nede bag Gentofte Stadion. En
dag blev vi taget af en togbe-
tjent, som havde set os nede ved
togskinnerne. Vi havde ikke set
han kom, for han havde civilt tøj
på. Så han fik lige fat i kraven

på et par af os. Han sagde: “I an-
dre behøver ikke at stikke af, for
jeg får jeres adresse af de an-
dre.” Han førte os op til togstati-
onen, og der blev vi afhørt. Vi
fik tre valg: han ville kontakte
vores forældre, ringe til politiet,
så vi komme på børnehjem eller
vi kunne få en på tæven. Vi
valgte alle fem det sidste. Så gik
vi hjem, og så på hinandens kin-
der, som var godt hævet og røde.

Her senere tænker jeg på, at
der aldrig var nogen, der spurg-
te, hvor vi havde været, hvad vi
havde lavet. I dag syntes jeg det
er mærkeligt. Vi skulle bare væ-
re hjemme til spisetid, når kirke-
klokken ringede kl. 18.
Inspiration til leg
I gården ved Gentoftevænge var
vi mange drenge. Når vi havde
været i biografen og set en film
med John Wayne, så blev der le-
get cowboy og indianer; når vi
så Ivanhoe lavede vi skjolde og
sabler. Sablerne lavede vi af for-
skærme fra en cykel, vi hamrede
skærmene flade, så de blev flot-
te buede, og malede dem med
sølvbronze, og vi malede skæg i
ansigtet med en brændt kork-
prop.

Taget på Vangede Kirke var la-
vet af skiffer. Af og til faldt der
et stykke skiffer ned, og af det
kunne vi lave et øksehoved. Det
gjorde vi på samme måde som
man gjorde i stenalderen; og det
blev så til en tomahavk, som vi
legede med, når vi legede india-
nere. Som I kan læse var vi me-
get kreative. Mange af de ting vi
lavede kunne ikke købes i butik-
kerne. Vi lavede også sæbekas-
sevogne, dem lavede vi af gamle
barnevognshjul og nogle brugte
brædder, som vi fik fra tømrer-
firmaet Korndrup, der lå på
Vangedevej (nu Vangede Byga-
de, red.).

Vi lavede også vores eget snus
af kaffegrums blandet med suk-
ker; som kom i en tændstik-
æske. Når vi så hinanden, sagde
vi: Skal vi ta’ et hyp, så stak vi
tommelfingeren i æsken og put-
tede den i undermunden som de
gamle gjorde. Det gik hurtigt af
mode, da det var svært at styre i
munden.

Slik fik vi heller ikke meget af
for det var for dyrt, så vi købte
kandis hos købmanden på
Lyngbyvej.

Da jeg blev lidt ældre, var der
en anden legeplads. Det var los-
sepladsen, som lå for enden af
Stolpegårdsvej. Som jeg husker
det, var der grusgrav og losse-
plads samme sted, i grusgraven
var der nogle vogne som kørte
på skinner, fra top til bund. Vi
stod på vognen, og på vejen ned
sprang vi af, det var lidt farligt.
Så var der lossepladsen, der var
mange rotter, og de var jo fred-
løse, de store drenge havde luft-
gevær, jeg og andre havde slan-

gebøsse, vi skød med sten eller
lerkugler. En dag fandt vi en
stak pengesedler, som var
stemplet ud i runde stykker på
størrelse med en to krone. Der
var over en million stykker, jeg
havde lommerne fulde af sed-
delstumper med hjem. Min far
fik et chok da han så dem. Da-
gen efter havde jeg en del med i
skole, som jeg delte ud af. Næ-
ste dag stod det i avisen. Penge-
sedlerne skulle have været på
forbrændingen.

Der var også nogle hjemløse,
der boede ved lossepladsen, de
boede i huler. Dem kaldte vi
sprittere. Jeg kan huske, en af
dem hed August. De levede
stort set af madaffald fra losse-
pladsen.

En gang var der et helt læs ba-
naner, som vi spiste af.

Der var også en der Kroppy,
han boede nede ved Nymosen,
han kom tit hos slagteren, som
han hjalp med oprydningen. Så
fik han lidt mad til gengæld.
Tror også han var hjemløs. En
gang var der nogle unge menne-
sker der gav Kroppy skøjter på
nede på Mosen og skubbede
ham ud på isen. Den stakkels
mand faldt og brækkede benet
og røg på hospitalet.

Når jeg ser Nymosen i dag er
det vel det eneste grønne områ-
de, der er tilbage i Vangede. Åh
ja, der er selvfølgelig også For-
tet ved Mosegårdsskolen.

En vandgang
Hvert år ved juletid var der film-
fremvisning i GVI samt gratis
sodavand, man skulle komme i
god tid for at få en siddeplads.
En måned før havde Puk og jeg
været i København og fået et flot
jakkesæt, Puk fik et helt grønt,
jeg fik et i blåt. De jakkesæt hav-
de vi på den dag. Jeg var gået i
forvejen, Puk og hans kammerat
var lidt sent på den, så de ville gå
tværs over isen. Puk gik først;
men da han kom ca. otte meter
ud, gik han gennem isen. Han
kom hurtig op igen, men hele
jakkesættet var gennemblødt.
Ovre ved GVI’s klubhus lå der et
skur som gartnerne brugte til
redskaber, her var der en radia-
tor med varme, hvor Puk hængte
sit jakkesæt. Nu ved jeg ikke,
hvad tøjet var lavet af, men det
krøb så meget, at ikke engang
jeg kunne passe det. Så han så
ingen film den dag, men måtte

Asian Market
NIHAO Følg os på instagram

og facebook

NIHAO Asian Market

50 18 59 00
Vangede Bygade 92

Asiatiske
varer

Åbent
man-lør 10-19

søn 11-15

Dødens Dal ses bag stadion. Kilde Det kgl. Bibliotek
Da vi lagde billedet på Facebook kom følgende kommentarer:
Freddie Frederiksen: Jeg har brugt mange timer der på at bygge
huler, i folkemunde kaldet Dødens Dal
Harly ‘Puk’ Pedersen: Ja Freddie, det hed den dengang Dødens
Dal, og os unger fra Vangede mente, at det var vores. Vi byggede
huler og sov der nogle gange. Det blev kaldt Dødens Dal, for
man fandt en død ræv engang. Vi leget meget derover, og lavede
mange unoder, tænde ild i hele dalen engang. Og så samles os fra
Vangede der, når der var motorløb på stadion, for der kunne man
kravle under hegnet ind og se Olla Knuden, som nok var verdens-
mester dengang.
Ole Kasper Nielsen: Vi børn fra NESA Lagergården på Lyngby-
vej legede der ofte i halvtredserne.
Kirsten Winther: Vi der boede i Gentoftevænge legede meget i
grusgraven og dalen, det var dejlige legesteder. Tit havde vi lege,
der varede flere uger.
Ejde Fagerlind: Vi boede i anden blok ned mod jernbanen. Til
venstre ved stadion var der en grusgrav, som vi unger fra Jægers-
borg ikke turde gå ned i – dér rendte de dumme vangedeunger
rundt og sloges med alle andre børn.
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hjem til skideballen. Ugen efter
skulle vi til glarmestrenes jule-
træsfest, der kom Puk heller ik-
ke med.
Arbejde
Året før jeg gik ud af skolen, var
det tid til at få noget arbejde.
Mange af mine kammerater
havde allerede fået. Der var rift
om de gode pladser. Når en ven
fik en læreplads, kunne man få
tilbudt deres plads. Jeg startede
som svajer hos skomager Hen-
riksen på Brogårdsvej. ‘Flink
fyr’. Det var ikke hårdt arbejde,
men jeg fik 15 kr. om ugen plus
drikkepenge. De hårdeste plad-
ser gav også den bedste løn. Jeg
fik plads hos Børge Nielsen (nu
Skjold Burne). Det var hårdt at
køre med fire kasser øl på en
longjohn. Mange gange skulle
jeg slæbe en kasse øl op på 3.
sal. Det var meget tunge kasser
med 50 flasker i hver. Men man
skulle ikke pive, for så havde an-
dre fået pladsen. Det gav 30 kr.
om ugen.

I ca. 1953 el. 1954. Der blev
sagt i radioen at der ville blive
kastet faldskærme med tasker i
hen over Ermelunden fra en
Amerikansk flyver. I tasken vil-
le der være mange forskellige

ting, som f.eks. nylonstrømper
og chokolade mm., som der var
rationeringsmærker på under og
efter krigen. Det havde Puk
hørt, så han cyklede derud. Og
der fandt han en faldskærm
hængene oppe i et stort træ. Det
var næsten umuligt for ham at
kravle derop, men han kravlede
op i et mindre træ og gyngede
over i det store træ. Han kravle-
de op i toppen og fik fat i tasken
og faldskærmen. Nu var proble-
met bare at han ikke kunne
kravle ned igen. Han sad derop-
pe i flere timer og råbte om
hjælp. Til sidst kom der nogle
store drenge forbi. De ville ger-
ne hjælpe ham, hvis de fik fald-
skærmen. Det gik Puk med til.
Men da han endelig kom ned
stjal de også tasken med ind-
hold. Cyklen lod de stå, så han
kunne cykle grædende hjem.

Vi legede da også med piger-
ne; de var også meget opfind-
somme. Som regel var det noget
med en bold. Når man startede
er leg, stod man i en cirkel, hvor
der så stod en og sagde et rim:
Ælle belle mig fortælle, osv. når
rimet sluttede pegede personen
på den, som skulle ‘stå’ som
man sagde. Vi legede også me-

get i kælderen, hvor vi gjorde
pigerne bange; når de var derne-
de, råbte vi “Kældernæsmorde-
ren kommer”. Vi var ikke klar
over at Kældernæs var en lands-
by på Lolland, hvor en mand
havde myrdet en købmand og
taget hans penge.

En anden leg i kælderen var, at
drenge og piger gik ned i den
mørke kælder og blandede os,
så var der én, der fik bind for
øjende, så skulle han eller hun
beføle os, og gætte hvem vi var.

Jeg fandt først senere ud af,
hvad det handlede om – da jeg
blev lidt ældre blev det sjovere.

Det sidste år i skolen
Lisbeth havde fødselsdag; hun
stod med en stor pose og spurgte
Troels, regnelæren, om hun måt-
te dele ud. Det fik hun lov til.
Lisbeth var den, der altid turde
lave sjov. Hun delte så ud. Da vi
alle havde fået en gulerod, som
vi begyndte at gnave i, larmede
det så Troels blev så tosse, at han
kastede den gulerod efter Lis-
beth, hun havde lagt på katedret
og gav hende en skideballe. Men
Lisbeth sagde med et stort smil,
at det var hendes mors idé fordi
Bolsjer var usunde. Når Troels
kom ind til regnetimen havde
han altid en cigar i munden. Han
lagde den i vindueskarmen, så
når Troels skulle rette vores
hjemmeopgaver ved katetret
stod vi i en lang række. Lisbeth
stod altid sidst, så hun kunne li-
ge smutte over til vinduet og
skubbe cigaren ud af vinduet.

Efter skolen
Jeg gik ud af skolen og skulle
konfirmeres i oktober. Puk hav-
de arvet Freddys jakkesæt, som
jeg overtog til min konfirmati-
on. Det var lidt for stort, men

min mor lagde det op med nåle
hist og pist og det tog lidt tid.
Det viste sig også at tiden løb fra
os. Naboens datter ringede på og
sagde at alle andre konfirman-
der sad i kirken og ventede på
mig. Da jeg kom ind af kirkedø-
ren vendte alle sig om og kigge-
de på mig. Mit jakkesæt hang på
mig. Jeg havde løbet hele vejen
til kirken så mange af nålene var
faldet ud, så jeg følte mig tem-
melig flov. Der var ingen, der
sagde noget om det bagefter.
Det var jeg lettet over.

Det første job jeg fik, var hos
en guldsmed i Hellerup på
Rygårds Allé. Det var ikke lige
mig. Jeg skulle sidde på en stol
hele dagen, og det var forbudt at
tale med sidekammeraten i ar-
bejdstiden. Da der var gået fire
måneder ville chefen have mig i
lærer, men det havde jeg ikke
lyst til, så jeg fortalte ham, at jeg
lige havde fået en læreplads
som tømrer. Det var noget jeg
bare lige fandt på. Men jeg fik
et job på Skandinavisk Glasbø-
jeri. Det var et godt job, flinke
mennesker og så gav det 4 kr. i
timen, 1 kr. mere end hos guld-
smeden.

Min far ville have mig i lære
som glarmester, som han selv
var, men min bror Freddy sagde,
at det var der ikke penge i. Så
han skaffede mig en plads som
murer, som ham selv.

Det første år i lærer fik jeg 29
kr. om ugen. Og det 4. år 64 kr.
om ugen (1 øl kostede 1 kr.) Da
min løn ikke var særlig stor,
kørte jeg med aviser om sønda-
gen i to timer. Men det gav 15
kr.

Jeg blev udlært i 1964, blev
gift med Betty og flyttede til
Østerbro. Nu bor jeg på Lolland
i en dejlig bondegårdsidyl.

– 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

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

Lossen ses her langs Stolpegårdsvej, der dengang var ført igen-
nem, da Nybrovej ikke var anlagt. Kilde Det kgl. Bibliotek
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Johns lune

Hold nu kæft fru Hansen!
Af John Olsen
At ekspedere i Erdmanns Farve-
handel i 1968 indbefattede alle
sprogets gloser.

Han var vred, den nydelige
mand fra en af de pæne villaveje
i Vangede. Og selvom hele Van-
gede lå på den gale side af
Lyngbyvejen, så var der også
klasseskel i selve Vangede, for
på villavejene boede de, der sy-
nes om sig selv, at de var pænere
borgere. Og de forventede yp-
perlig service, når de formaste-
de sig ind i Erdmanns Farvehan-
del, hvor jeg i august 1968 var
startet som lærling. Vreden fra
manden skyldtes, at jeg havde
solgt ham vægmaling til at male
sin havelåge, og nu var den be-
gyndt at ruste. Det var jeg den
første til at beklage, men da han
blev ved at ture frem med ankla-
ger og trusler, fik jeg nok. Jeg
var jo fra Vangede, og ville ikke

lade mig overfuse af en mand,
der alene på baggrund af sin bo-
pæl, troede han var mere værd.
Jeg spurgte ham, om han aldrig
have begået en fejl, da han var
ny i sit arbejde. Det havde han
ikke, viste det sig.

Heldigvis blev striden løst af
min chef hr. Borup, der tog sig
til brillen og sagde: “Hvad fan-
den er der galt”. Problemet blev
løst i mindelighed, og manden
udstyret med den korrekte type
maling.

Borup var en meget særlig
mand. Han var som yngre
skvattet ned fra en stige og hav-
de pådraget sig en halvsidig del-
vis lammelse i ansigtet. Og så
bandede han i hver sætning. En-
ten elskede folk ham eller det
modsatte. Jeg så op til ham, han
var min chef. Og jeg skulle lære
at ekspedere ved at iagttage
ham.

En af de første dage, jeg var i
lære, kom fru Hansen ind. En
lille ældre dame. Borup tog sig
til brillen og sagde på sin sært
klikkende måde. “Nå, fru Han-
sen, hvad skal De nu i gang
med?” Fru Hansen fortalte på
nydeligt dansk, at hun skulle
male sine vinduer. Og hun pege-
de på en flad pensel, hun havde
udset sig. Borup tog sig til bril-
len. “De vil sguda ikke bruge
den til vinduer?”. Det ville fru
Hansen. Borup så på hende og
sagde: “Fru Hansen, det har De
jo ikke en skid forstand på”. Så
tog han en rund pensel og fru
Hansen så glad på Borup og tak-
kede for vejledningen. Da jeg

senere prøvede samme type dia-
log med en kvinde i pels, der
ville købe to meter virkelig
blomstret voksdug slog det helt
fejl. Kun Borup kunne slippe af
sted med den måde at betjene
kunderne på. Men de fleste var
tolerante og gode jævne borge-
re, som tålte en del.

Erdmann var ejet af far og søn.
Den unge Erdmann på 50 og fa-
deren Julius i 70’erne. Han hav-
de en malmfuld røst og residere-
de i et kontor bag reolerne med
maling. Jeg ekspederede en dag
en elskværdig ældre kvinde, og
var ved at forklare om fordele
ved den lidt dyrere maling, da
Julius stemme rungede gennem
reolen. “John, kan du ikke fise
over efter to hoffer!” Jeg så lidt
forvirret ud, men damen sagde:
“De må hellere gå ind til che-
fen”. Damen ventede og turen
gik til Børge i vinhandelen på
den anden side af vejen efter
hofferne, som der var hårdt brug
for, da slagter Hansen var kom-
met ind ad bagdøren for at af-
lægge besøg hos Julius. Damen
blev ekspederet med en lidt bil-
ligere maling, og alt var godt.
Indtil Borup spurgte, hvad fan-
den jeg stod og glanede for, der
skulle tappes terpentin på fla-
sker i kælderen. Men det er en
helt anden sag.

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

Dit liv på tryk

Få din historie som hæfte eller bog

med hårdt eller blødt omslag

Få hjælp til trykning
Vi hjælper med tryk

og opsætning af din

livshistorie, din egen

roman eller materiale

om din hobby. Trykkeren.dk
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
kontakt@trykkeren.dk
39 65 74 41
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Det sker i Vangede

Februar
� mandag d. 27. kl. 10 Havemøde for alle
Kom med dine idéer til hvordan bibliotekshaven skal indrettes

Marts
� torsdag d. 2. kl. 19 Heksens Visdom

� fredag d. 3. kl. 19 Fredagsjazz
Kl. 18 fællesspisning – Stroganoff 90,-*

CatPack spiller New Orleans Jazz, Swingmusik og Evergreens.
Orkesteret består af Trompet og vokal: Lasse Rømer; Trombone:
Eddie Pless; Klaver: Ole Mathissen; Guitar: Tue Bjerborg; Bas:
Rune Fogh-Nielsen

� tirsdag d. 7. Kortspil i Caféen

onsdag d. 8. Vangede Bycentrums generalforsamling

� lørdag d. 11. kl. 11 Design en amulet

� søndag d. 12. kl. 14.00 Kammerkoncert
Henrik Bo Hansen m.fl. Gratis adgang

� onsdag den 15. kl. 14.00 Foredrag
Vores præst Camilla Munch fortæller om hendes seneste udsendel-
se som orlogspræst i Søværnet. Kaffe/te og kage: 20 kr.

� torsdag d. 16. kl. 14.30 Familiekoncert Beat og Brøl

� torsdag d. 16. kl. 18 Velkommen til nye borgere
(læs mere side 3)

� torsdag d. 16. kl. 19 Hvor skal Vangede hen
(læs mere side 3)

� søndag d. 19. kl. 15 Dan Turèll Medalje

� mandag d. 20. kl. 10.30 Bøger og Barsel

� & � tirsdag d. 21. kl. 19 Fællessang

� onsdag d. 22. kl. 19.00 Aftenforedrag om Sumatra
Se mere i kirkens annonce på side 5

� fredag d. 24. kl. 18. Fællesspisning
Hakkebøffer 90,-*

� lørdag d. 25. kl. 16 Fernisering af ukrainsk kunst

� søndag d. 26. kl. 10-13 Affaldsindsamling
(læs mere side 3)

� torsdag d. 30. kl. 18.30 Fiktion efter Fyraften

April
� lørdag d. 1. kl. 11 Workshop: Hvad er påske?

� tirsdag d. 4. kl. 14 Netcafé

� lørdag d. 15. kl. 10-13 Byttemarked på Vangede Bibliotek

� onsdag d. 19. kl. 19 Quiz

� onsdag d. 26. VV Generalforsamling
(se indkaldelse side 3)

� torsdag d. 27. kl. 18.30 Fiktion efter Fyraften

� fredag d. 28. kl. 18 Fællesspisning
Kylling i karry 90,-*

Maj
� tirsdag d. 2. kl. 14 Netcafe

� torsdag d. 4. kl. 19 Varme hveder
i Café Caféen

� & � tirsdag d. 9. kl 19 Fællessang

� fredag-lørdag d. 12-13. Børnehjælpsdage

� lørdag d. 13. kl. 10 Heksens Værksted – plantefarvning

� lørdag d. 13. kl. 10-13 Heksejagt i Nymosen

� onsdag d. 24. kl. 16 Krible Krable i Nymosen

� torsdag d. 25. kl. 18.30 Fiktion efter Fyraften

Juni
� fredag d. 9. Jazz i bibliotekshaven

� lørdag d. 10. Festdag på plænen

� fredag d. 16. kl. 18 Fællesspisning
Grill 90,-*

� fredag d. 23. Sankt Hans i Nymosen

� fredag d. 23. kl. 20 Alternativ Sankt Hans

� lørdag d. 24. kl. 11 Midsommernål

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
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Butikkernes åbningstider – februar 2023
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 lukket
tirsdag-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 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


