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“Mig og Vangede” eller “Vangede og mig”
Bogen: “Vangedes lokalhistorie” blev søsat umiddelbart før
jul, og 26. januar holdt vi reception på biblioteket. Samtidig viste vi en samling af omkring 20 fotostater fra det gamle Vangede. Den lille udstilling
med gamle Vangede billeder
kan stadig ses på Vangede Bibliotek, den står i Turèll samlingen.
Mange mennesker er i forbindelse med bogudgivelse
kommet til os med deres historie. Alle har positive oplevelser, erindringer og anekdoter
om livet som det formede sig i
Vangede for ikke så mange år
siden. Hvis du, kære læser, har
oplevelser, som du vil dele
med andre, så er vi altid interesseret i at læse det og evt.
trykke det eller dele af det.
Vi vil også gerne lokke dig til
at gennemgå dine gemmer
med gamle billeder og se om
der ikke skulle være nogle som
viser lidt af Vangedes fortid.
Det kan være alt fra foto af gårde, villaer, rækkehuse, lejlighedsejendomme, veje og ikke
mindst butikkerne både dem
der ikke er her mere og de nuværende for år tilbage.
Husk også at dine gemmer
kan indeholde materiale som
har stor værdi for Lokalhistorisk Arkiv. Henvend dig gerne
her på avisen, så er vi behjælpelig med at Lokalhistorisk
Arkiv får overdraget materialet.
Bogens indhold er i store
træk fra Vangede Avis første
10 år. Dog er der enkelte
nyskrevne artikler og vi har
netop én af disse med i dette
nummer af avisen – Landboreformer og gårdene i Vangede –
det er samtidig en smagsprøve
på bogen.
Forår, står der på avisen, men
hvorfor skal jeg så gå og skovle
sne og strø salt ud på fortovet?
Det er avisens forårsnummer,
som bare er udkommet 14 dage
for tidligt for, at kunne fortælle
om fastelavns arrangementet i
Vangede den 25. februar.
I håb om snarlig forår
Allan Andersen

Vangedes gårde

Fastelavn

25.
februar
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Hennings tur gennem Vangede
I er velkomne til at kontakte mig med
nyheder til avisen på 39 65 65 87.

Vangedes kiosk
Brogårdens Ismejeri er genåbnet, hvor Fatih og hans bror er
klar til at betjene kunderne fra
kl. 8 til 22 hverdag. Butikken
lukkede sidste år, og der var ud-

sigt til at butikken skulle sammenlægges med nabobutikken,
Men da handlen trak i langdrag, besluttede de tidligere
ejer at genåbne butikken og benytte muligheden for en modernisering, så butikken nu
fremtræder lyst og venligt. Der
er frisk morgenbrød hverdag
som også kan forudbestilles.
Vangede Avis ønsker velkommen tilbage i bybilledet.
Nytårskoncert i
Vangede Kirke
Onsdag d. 4. januar havde Vangede Kirke nytårkoncert, det ønsker man at gøre til en tradition.
Og kan man holde den høje
standard, man havde i år, er der
god grund til at fortsætte. Det
kirkelige islæt blev varetaget på
bedste måde af pastor Jakob
Rönnow. Musikdelen var af N.
Zahles Kor med solister. Dirigent var Minna Thaysen, harpenist Maria Boelskov, orgel og
flygel Henrik Bo Hansen. Der
blev spillet og sunget værker af
Benjamin Britten, Percetti,
Schubert, Weyse og Grundtvig
m. fl. Der var mødt mange op,
og de fik en stor oplevelse. Så
vidt jeg kunne fornemme, var
alle glade og tilfredse, så gentag gerne næste år.

Matas
Christian Holme fra Matas i
Vangede vil i denne mørke vintertid henlede opmærksomheden på nogle gode vitamin produkter fra Biosym-serien, der
omfatter et unikt sortiment af
stærke vitamin-mineralpræparater, flerumættede fedtsyrer,
adaptogener og urtepræparater.
Se også annoncetilbuddet her
i avisen på EPA-GLA+ langt
mere end blot fiskeolie!
Omnimin – det ideelle vitamin-mineral præparat:
Hele 26 vitaminer, mineraler
og sporstoffer i letoptagelig
form, og de er i effektive doser!
Ny direktør i Danske Bank
Filialdirektør i Danske Bank i
Vangede, Henrik Dyreborg,
har valgt at søge nye udfordringer. Henrik er igenem de 5 år,
han har været i Vangede, blevet
mere og mere Vangedebo med
en stor indsigt i netop vores lille landsby. Han var en stor inspiration i Vangedes Handelstandforning, hvor Vangede fik
stor glæde af hans frivillige
indsats ikke mindst i forbindelse med Vise Vers i Vangede.
Henrik, du vil blive savnet,
jeg ved allerede nu, at en del af
dine personlige bankkunder
netop har haft deres bankforbindelse i Vangede på grund af
dig, så der bliver noget at leve
op til for din afløser. Tak for
din indsats, du ønskes held og
lykke med dit fremtidige virke.
Vangede Bycentrum

Heino Døygaard bliver 17½ år (=70) den 29. februar, der er reception i hjemmet for venner, bekendte og forretningsforbindelser, den 28. februar kl. 15 -17.30
Artikler og annoncer afleveres eller sendes til:
Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, Postboks 11, 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk
Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens
holdning. Der tages forbehold for trykfejl.
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Cykel-Finn
Som sædvanlig lukkede Finn forretningen i ugen før Jul, og vi
havde så udsigt til at skulle undvære vores helt specielle cykelsmed til det nye år.
Men Finn kom ikke tilbage efter juleferien, og det har vakt stor
bekymring. Jeg er tit blevet spurgt om jeg vidste, hvordan det gik
med Finn, og hvornår vi kunne håbe på, at han kom tilbage.
Jeg kan nu fortælle, at Finn har haft et slemt sygdomsforløb
med den ene indlæggelse efter den anden. Han har været igennem én operation og skal igennem endnu en operation i den
kommende tid, men Finn er selv overbevist om, at han nok skal
komme tilbage til Vangede, dog skal vi ikke forvente ham før
omkring april.
Jeg skulle hilse alle i Vangede fra Finn, og jeg vil her også hilse
Finn og ønske ham god bedring fra Vangede.
red.

Poul Nielsen er ikke mere
En af Vangedes stille ildsjæle
er pludselig gået bort.
For selvom Poul boede lige
på den anden side af Lyngbyvej, så var det i Vangede, at
Poul havde sin gang.
I efteråret fyldte Poul 80 år.
Der var bl.a. stort fremmøde
fra Skoda-klubben i den anledning, for Erna og Poul kørte selvfølgelig Skoda.
Erna og Poul var så tæt forbundet som to mennesker nu
kan være, når man har levet et
meget langt liv sammen og
har været fælles om så meget.
Det er i den forbindelse meget sigende, at slår man op i
telefonbogen, så finder man
deres nummer under Erna og
Poul Nielsen.
Deres årelange hjertebarn er
og var Charlotteklubben. Formelt besad Poul ingen poster i
den forbindelse, men at han
var manden bag Erna, var der
ingen tvivl om. Han var enestående trofast, han hentede
og bragte, når det var nødvendigt. Tog hånd om masser af
store og små sager myreflittigt som han var. Det var en
fornøjelse at arbejde sammen
med Poul, når der skulle gøres
klar til de forskellige loppemarkeder, som Charlotteklubben er med til at sætte sit
præg på.
Poul elskede at diskutere,
men selvom han var en stille
natur, så kunne han blive både
rasende og stædig, hvis han
følte at noget var gået uretfærdigt til, og så kunne han være
ganske svær at fratage ordet,
hvis han syntes, at han ikke

havde fået noget svar på sine
spørgsmål.
Poul var i den forbindelse af
den gammeldags skole. Han
havde sine meningers mod, og
han stod ved dem.
Oprindelig boede Erna og
Poul i Ordrup, hvor man havde sit arbejde på Ordrup station i mange år, mens børnene
voksede op.
Samtidig blev der også tid til
politisk arbejde, så i flere år
var Poul både bestyrelsesmedlem og også på et tidspunkt formand for den socialdemokratiske vælgerforening
i Ordrup. Det var dengang en
veldrevet forening med rigtig
mange medlemmer, som blev
passet og plejet. Poul var også
et par gange kandidat til kommunalbestyrelsen og besad
flere offentlige tillidshverv,
hvortil han var udpeget af Socialdemokratiet.
Siden flyttede Erna og Poul
til Vangede, hvor de sammen
skulle blive en institution i
Vangede og i Charlotteklubben.
Når det “bare blev for meget”, som Erna kan udtrykke
det, så søgtes der tilflugt i kolonihaven, som var Pouls
hjertebarn, og hvor han brugte megen sommertid på at få
tingene til at gro, ganske som
han gjorde det med så mange
andre ting.
Nu er Poul der ikke længere
til at passe på Erna.
Det må vi andre så gøre i
hans sted.
Æret være Pouls minde.
Peter Valenius

Vangede Bycentrum i samarbejde
med D.U.I Vangede og Charlotteklubben afholder
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Fastelavnsfest
i Vangede
g
Lørda Klokken

25ar11:00
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2006

på pladsen ved SuperBrugsen

Cacao og fastelavnsboller til tøndeslagerne
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De fremmødte inddeles efter størrelse og
alder og fordeles mellem de 4 tønder, der
skal slås ned.
Alle, der kan holde på køllen og som kan
gennemføre et slag, kan deltage – der vil
være en speciel tønde til de mindste, og der
vil også være en tønde til de voksne
Præmier til kattekonger og -dronninger
samt sjoveste og flotteste udklædning

Fastelavnsboller og cacao er skænket af SuperBrugsen
BROGÅRDENS
ISMEJERI

Friskt brød
hver dag
Telekort, HT-kort,
vin, spiritus, slik, is,
chokolade, kolonial,
kolde øl og vand

Åbent alle dage 7-22

39 96 11 99

i Vangede

Kvalitetsrens udføres
39 65 87 66
39 65 21 27
Fax 39 65 52 15
www.zinko.dk
admin@zinko.dk
Kontor & værksted

Mesterlodden 30

· Ruskind og pelse
· Kilorens
· Gardinrensning
· Alm. rens
· Skjortevask · Pelsopbevaring
Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22
Nummer 46 · februar 2006

4

Fastelavn

Ordet fastelavn stammer fra
tysk “fastelabend”, dvs. aftenen før fasten.
Fastelavn var en hedensk vårfest – en frugtbarhedsfest, som
senere blev omformet og optaget på det kirkelige højtidsrepertoire. Tilbage i middelalderen var løjerne barskere end i
dag. Derfor forsøgte gejstligheden at få afskaffet al den løsslupne fastelavnsfestivitas ved
reformationen i 1536, men det
lykkedes ikke helt.
I den katolske tid var fastelavn indgangen til den 40 dage
lange faste.

Fastetiden var en fysisk og
åndelig forberedelse til påsken
og genopstandelsens mirakel.
Fastelavnsmandag var den
største dag i bondesamfundets
fastelavn. Karlene red omkring
i optog, udklædte og festligt
pyntede. Fastelavnsoptoget besøgte landsbyens gårde for at
samle penge og madvarer ind
til et gilde.
Mange af disse hedenske fester og optog var et forsøg på at
jage mørket, vinteren og det
onde væk og hilse solen og den
nye vegetation velkommen.
Men der har også været frugtbarheds fester. I Danmark slog
man også mørket og det onde
væk, symboliseret ved den sorte kat i tønden, det var oprindeligt en levende kat.
Man har også haft en adventsfaste 40 dage før jul og
den startede 11. november. Det
falder sammen med Mortensaften, og det er en af grundene
til at man spiser mortensand,
men det er en anden historie.
Mad i fasten
Det er madtraditionerne, der
har sat præg på dagenes navne:
Søndagen blev til “flæske-sønNummer 46 · februar 2006

dag” og tirsdagen kaldtes “hvide tirsdag” eller “fede tirsdag”.
Det “hvide” skal forstås som
mælkespiser og på denne dag
spiste man fed mad og gerne
bagværk der var kogt i olie og
drysset med hvidt sukker. I dag
spiser vi fastelavnsboller.
Askeonsdag gik det løs med
fasten for almindelige mennesker, hvorimod de gejstlige oprindeligt begyndte allerede fastelavnsmandag. Tidligere gik
man klædt i sæk og med aske i
håret i fastetiden. Senere blev
man velsignet samtidig med, at
man af præsten fik tegnet et
kors med aske i panden.
Fastelavnsriset har været
kendt i Danmark siden 1700årene, og har flere rødder. Den
mere alvorlige side af sagen er,
at særligt fromme folk, endnu
efter reformationen, kunne
finde på at prygle deres børn
med ris på langfredag. Formålet var – rent fysisk – at minde
børnene om Jesu lidelser.
At gå fra hus til hus og samle
ind er i dag overtaget af udklædte børn. Indtil 60-erne var
fastelavnsmandag skolefridag,
så den dag kunne børnene gå
rundt med raslebøsser og samlede sig nogle lommepenge,
men nu foregår dette om søndagen. Betingelsen for penge i
raslebøsserne er stadig, at børnene leverede den gamle fastelavnssang:
Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have,
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.
Boller op, boller ned,
boller i min mave,
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.

Vangedes lokalhistorie og receptionen på Biblioteket

10 år
og så en bog!
Efter 10 år med Vangede Avis
var det et stort ønske for redaktionen at samle alle de historiske
beskrivelser, der har været i
Vangede Avis og udgive dem i
bogform. Det blev gjort i et forpligtende samarbejde med Lokalhistorisk Forening, som hvert
år har udgivet en årbog med lokalhistorisk stof fra Gentofte.
Foreningen har leveret utroligt
meget at det stof, vi har bragt i
de 10 år, og den havde også interesse i at få samlet al denne viden. Med sponsormidler fra
Danske Bank, Novo Nordisk og
Gentofte Kommunes kulturmidler lykkes det at samle penge, så
vi turde kaste os i udgivelsen af
“Vangedes lokalhistorie”. Bogen er blevet solgt gennem boghandlere i Gentofte samt i nogle
af lokalbutikkerne i Vangede.
Bogen blev en succes, der blev
trykt 1.000 bøger, men allerede
nu er hylderne ved at være tomme. Bogen fik en fejende flot
anmeldelse i Villabyerne af Jakob Rönnow, og mange mennesker har udtrykt, at de har været
glade for at se bogens billeder,
smålæse lidt hist og her og senere studere teksten grundigere.
Det har sat gang i erindringerne,
der kommer myldrende i bogens
gode selskab.
Naturligvis måtte der afholdes
en reception i forbindelse med
udgivelsen af “Vangedes lokalhistorie”. Det er sjældent, at der
udkommer bøger, som beskriver vores eget lokalområde,
men det viste sig hurtigt, at der
er meget at skrive om i Vangede.
Men vi mener, at vi med denne

kr. 148,-

bog har fået samlet de mest interessante kapitler af Vangedes
historie. Det er selvklart, at der
hele tiden vil dukke nye ting op,
for vi har tit fået enten uddybende oplysninger eller korrektioner af de ting, der er blevet trykt
i avisen. Allerede ved receptionen blev vi gjort opmærksomme på, at det billede vi har med i
bogen med en lang kø foran Villabyernes Bio ikke var en almindelig tilstrømning til eftermiddagsforestillingen, men det
var starten på Charlotteklubbens karriere som biografklub.
Som en appetitvækker for vore
nye Vangedebog har vi valgt at
genbruge dele af bogen i en lidt
ændret form til avisen. Vi
nedstammer alle fra bønder, og
vi bor alle på gammel
bondejord. Vangedes landbofortid er ikke langt borte. Men
de fleste har ikke et klart billede
af, hvordan der egentlig så ud
før i tiden. Vi håber at artiklen
om
landboreformerne
og
gårdene kan kaste lidt lys over
det gamle og lidt oversete
kapitel af Vangedes fortid.
Allan Andersen

Vangedekalender
A3 vægkalender.
Alle 12 kalenderblade
har billeder fra både det
gamle og det nye Vangede
Kan stadig købes hos Vangede Avis
og i bygaden – få oplyst hvilke butikker på 39 65 74 41.

www.superbrugsen.dk
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Vi er slagtere i Super Brugsen fordi her kan vi gøre det vi helst vil;
nemlig sørge for at kunderne får
høj kvalitet til en fornuftig pris.
I Delikatessen er alt pålægget
hjemmelavet og i bedste kvalitet.
Det er frisk skåret hver dag.
Vi tilbyder dagens ret, så hvis det
skal være hurtigt, nemt og af en
god kvalitet så prøv slagternes
dagens ret.
Kødmontrene har altid gode kvaliteter, både til hverdag og til det
mere festlige.
Finder du ikke lige det, du søger
– så ring på ind til slagterne, vi vil
meget gerne hjælpe. Har vi det
ikke, prøver vi at finde et alternativ, så dine middagsplaner kan
lykkes.
Hilsen slagterne
Mark og Allan

Altid gode vintilbud

Weekendpakker

Frisk brød og grønt hver dag

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Gentofte Kino byder sig til
I de næste måneder har vi fornøjelsen af at tilbyde en fantastisk
flot og lang række af spændende
oplevelser.
F.eks. har vi danmarkspremiere
på Susanne Biers Efter Bryllupet med Mads Mikkelsen, Sidse
Babett Knudsen og Rolf Lassgård. Susanne Bier har med forrygende dygtighed instrueret en
hjertegribende historie af Anders Thomas Jensen om en række mennesker hvis fortid, nutid
og fremtid flettes ind i hinanden.
Bambi 2 fortsættelse af Disneys vidunderlige klassiker.
Instruktøren Lasse Hallström
giver os med Casanova en utrolig flot og munter film med talrige skønne stjernepræstationer
bl.a. Jeremy Irons, Heather Ledger, Lena Olin og Oliver Platt.
Det er svært at tro sine egne øjne.
Mit Livs Rejse Anthony Hopkins spiller Burt Monro, en hyggelig gammel mand og hans gamle, hurtigkørende motorcykel.
Den længe ventede Drømmen
instrueret af Niels Arden Oplev

har Bent Mejding, Anders W.
Berthelsen, Anne-Grethe Bjarup
Riis, Jens Jørn Spottage, Nis
Bang-Mikkelsen og Peter Hesse
Overgaard i hovedrollerne.
Spike Lee har igen spundet en
finurlig film. Denne gang med
bl.a. Denzel Washington, Clive
Owen, Jodie Foster. Filmens
navn er The Inside Man.
Woody Allen har bevæget sig
ind i en helt ny verden. Match
Point er en film om kærlighed,
begær og mord, når det er bedst!
Ice Age 2 behøver for mange
ikke nogen nærmere præsentation. Fox Films største tegnefilmssucces nogensinde får her
en herlig efterfølger.
Da Vinci Mysteriet har premiere verden over i sidste halvdel af maj, og Gentofte Kino
glæder sig allerede.
M:I 3 er endnu en Mission Impossible som hæsblæsende actionfilm med Tom Cruise som
Ethan Hunt, der kæmper sig
igennem halsbrækkende situationer med elegance og charme.

... men det er ikke film altsammen
februar præsenterer vi for første gang gæsteoptræden fra
• 23.
Café Liva. Denne gang er det Beatles Cabareten: “Love me
do” med Jacob Morild, Morten Wedendahl og Mikkel Tiedt.
marts kan man opleve Tommy Kenter, som sammen med
• 19.
sin huspianist optræder med Finn Søeborgs vidunderlige noveller og fortæller om sine møder med denne skønne forfatter i
forestillingen Kenter og Søeborg.
april kan publikum med vovemod opleve d’herrer Monrad,
• 27.
Rislund og Øugaard i Den rene jammer et fælles angreb på
samfundet ved navn.
Vores madordning byder på skøn mad til rimelige priser før eller efter forestillingen. Galleri har allerede nu hele året besat
med flotte udstillinger.
På glædeligt gensyn i Gentofte Kino!

Wiener
Salonen

klip for
ham og hende
190,børneklip
120,v/Margit Winsløw
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91
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Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen
Adolphsvej 25
Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling
Massage

Tlf.tid hver dag kl. 9-13

Tlf. 39 77 44 39

Køb/bestil billetter
på nettet
w w w. g e n t o f t e k i n o . d k

Film kan ses i din lokale biograf
Blandt de næste måneders visuelle herligheder kan vi bl.a. fremhæve:

Efter Brylluppet, Bambi 2, Casanova, Mit Livs Rejse,
Drømmen, The Inside Man, Ice Age 2, Match Point,
Da Vinci Mysteriet og M:I 3
Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dejlige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

G e n t o f t e g a d e 3 9 · Te l e f o n 3 9 6 5 3 3 5 0

Varige gaver

fra guldsmeden

Ringene er fremstillet
i 14 karat guld i 3 farver,
gult, hvidt og rosa.
Mange kombinations
muligheder – også
med brilliantslebne
diamanter

fra kr. 1800,-

www.guldsmedpoulsen.dk
Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01
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Charlotteklubbens
40 års jubilæum
Lørdag den 4. februar holdt
Charlotteklubben og klubbens
leder, Erna Nielsen, deres 40 års
jubilæum. (af de 40 år Erna har
været med i klubben har hun ledet den i 34 år).
I dagens anledning var der
dækket op på Gentofte Hotel,
hvor ca. 100 festklædte medlemmer mødtes til lækker 3 retters menu med dertil hørende
vine “ad libitum” efterfulgt af
udfoldelse på dansegulvet til
Ulla Bjerres flotte sangstemme
akompagnieret af elorgel.
Erna bød velkommen, men
overlod ellers aftenens gang til
toastmasteren, Gunnar Broch,
som på fremragende vis ledte os
frem til kaffen.
Efter forretten kom aftenens
store overraskelse: En gave til
Erna, der bestod af 40 minutters
underholdning af ingen mindre
end kgl. operasanger Guido
Paevatalu. Alle “svømmede

Sundhed
for
Seniorer

hen” ved hans sang, og bifaldet
ville ingen ende tage, da han lidt
før kl. 19 måtte skynde sig videre til det Kongelige Teater.
Tidligere medlem af Gentoftes
kommunalbestyrelse,
Jytte
Rønnow Jessen, holdt festens
hovedtale, inden den helstegte
kalvetyksteg blev serveret (den
“smeltede” på tungen).
Efter den værste sult var stillet
sang vi et par et par lejlighedssange, der var skrevet af medlemmer. Derefter takkede Erna
for taler og fremmøde, for, som
hun sagde, uden medlemmer ingen klub. Erna ville især fremhæve to personer, dels Dine
Kold Madsen, der har været
medlem og kommet troligt i
klubben i 34 år og dels Laura Petersen, klubbens uundværlige
hjælper og støtte, der næsten
dagligt kikker ind i klubben og
altid er med på udflugter og rejser. Begge de unge damer (92 år)

blev æresmedlemmer af Charlotteklubben. De fik overrakt et diplom som tegn på værdigheden
og naturligvis en buket blomster.
Nu syntes Niels (ansat medarbejder), at Erna skulle hædres,
hun fik blomster og “medalje”, i
form af en Charlotte-kæde i en
fin gaveæske.
Kaffen blev nydt i de
tilstødende saloners bløde stole.
Da personalet havde ryddet af
efter
middagen,
blev
dansegulvet åbnet af Erna og
Niels. Der var større trængsel på
dansegulvet end i baren, og
mange ville gerne have haft en
time mere, da musikken pakkede
sammen, og denne strålende
jubilæumsfest sluttede en halv
time over midnat.

Sundhed for Seniorers
spændende program for
2006 kan hentes på
bibliotekerne, apotekerne,
de praktiserende læger
samt på Gentofte Rådhus.
Har du forslag, ris eller ros
er du altid velkommen til at
kontakte Sundhed for
Seniorer på telefon:

88 20 51 78
eller via e-mail:
sundhedseniorer@gentofte.dk

Willbriggie Shiraz Cabernet

Butikken er fyldt op med nye dejlige
farver i strik, T-shirts, toppe, bukser og
nederdele samt vores populære sæt
m/jakke & buks/nederdel

14,5% alc.
Australsk vin vinder større
og større indpas på de danske middagsborde.
b
Det forstår man
ø
ed k
v
g
godt,
når man smager
rin lasker
e
v
e
l
f
denne sværvægter. Den
af 24 ngede
har
kraft og styrke, 14,5%
i Va megn
alc, så den overgår langt
og o
vine fra andre lande.
Men den har også de
perfekte betingelser med
lange sommerdage og tilpas
kølige nætter.

Nyt forårstøj

tis
a
r
G

Normalpris 75,-

Kik ind hos

Nu 6 fl.

mode
Vangede Bygade 79
39 65 31 38

HOLTE VINLAGER

270,-

39 63 05 22

Smakkegårdsvej 137 gentofte@holtevinlager.dk

Repeat · Pardon · Signature · One Two · Cream · Intown
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Landboreformer og gårde i Vangede

jordlod. Så vidt muligt blev parcellerne rektangulære. Dette ses
især tydeligt hos de sydlige gårde, der kom til at ligge på hver
sin side af den snorlige Vangedevej. De centrale gårde blev
stjerneudskiftet, men blev udflyttet, mens de nordlige gårde
fik et rektangulært markmønster. Typisk gennemskåret af
Kongevejen, den senere Lyngbyvej. Ved udparcelleringen fra
1900-1930 har det været en
smal sag at anlægge boligveje
på de regulære parceller. Matrikelsystemet, som er gældende i
dag, har sine rødder i landboreformens parceller, hvor gårdene
fik numrene 1-15, som senere er
blevet forsynet med indeksbogstaver.

af Niel Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i Lokalhistorisk Forening
Eftertiden måtte give Bernstorff så alle gårdene fik samme muBernstorff kommer til byen
Da Johan Hartvig Ernst Bern- ret i, at selvejet medførte en pro- lighed for at producere “hårdt
storff i 1752 blev ejer af Fasan- duktionsstigning. Efterhånden korn” byg og hvede. Alle gårdegården med landsbyerne Gentof- blev der velstand på de nye ud- ne fik tillagt 8 tønder 4 skæpper
te, Ordrup og Vangede med de flyttergårde. Mange var ikke gla- og 1 fjerdingkar bortset fra Holfleste af gårdene, kunne han ved de for at forlade det trygge lands- megården, der ejedes af Købenselvsyn iagttage at bøndernes byfællesskab, Vangede-bønderne havns Universitet, og som blot
forhold var kummerlige. De fik skrev direkte et bønskrift til Kong fik 5 tønder 3 skæpper 3 fjerringe udbytte af deres jord og Frederik V, hvor de frabad sig de dingkar og 2 album jord. Gårdeejede kun få køer. Meget af deres nye udfordringer, men der var in- nes tilliggende blev således mearbejdstid blev brugt på hoveriar- gen barmhjertighed, de blev get forskelligt, se tabel.
Ved de enkelte gårdes placebejde og med kørsel for Kong tvunget til det.
ringer blev der taget hensyn til
Frederik V. Tiden var moden til Udskiftningen
reformer. På mange områder i Ved udskiftningen blev de enkel- læ, sol/skygge, afløbsforhold,
samfundet var oplysningstiden te gårde egaliserede, dvs. de blev vandingssteder til kreaturer, ja
selv gårdens navn blev besluttet
ved at at vinde indpas med dens gjort lige store efter ydeevne.
Dette foregik på den måde, at fra godskontoret. Alle gårdene
mere rationelle syn på tingene.
En landbokommission arbejdede man udregnede deres hartkorn, kom til at ligge centralt på deres
med den ny tids tanker.
I Holsten og i Hørsholm havde
man i et vist omfang gennemSøndergård
31 ha
ført reformer, men de BernHulegård
30 ha
storffske ændringer var mere
konsekvente og radikale, end
Ellegård
30 ha
hvad man ellers havde set.
Fuglegård
31 ha
J.H.E. Bernstorffs brodersøn
Andreas Peter Bernstorff og
Bakkegård
29 ha
slotsforvalteren Torkel Baden
Munkegård
31 ha
hjalp til. Man startede med en
Enggård
30 ha
præcis opmåling af bymarkerne
for så herefter at fordele de enHolmegård
19 ha
kelte parceller ligeligt. Torkel
Mosegård
30 ha
Baden skrev: “at Fællesskab og
Hoverie skulle ophæves og BonSnogegård
32 ha
den ved Eiendomsrettighed dels
Stolpegård
44 ha
opmuntres dels sættes i stand til
at benytte sig af de frie hænBrogård
37 ha
der”. I 1766 blev Vangedes 15
Ørnegård
47 ha
bønder så selvejere efter lodtrækning, og de nye udflytterTjørnegård
33 ha
gårde ændrede i løbet af få år
Nørregård
46 ha
det oprindelige kulturlandskab
til et mere parkagtigt landskab
med enligtliggende gårde og Udsnit af den originale tabel fra Torkel Badens bog: “Beskrivelse over den paa Godset Bernstorff i Gientofte
Sogn under Kiøbenhavns Amt iverksatte nye Indretning i Landbruget fremlagt i nogle Breve til en Proprietair.
mange levende hegn.

Genvejen til et godt liv

1774.” Sammenstillet med gårdenes areal (ha) på udskiftningstiden.
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De nordlige udflyttergårde
Karakteristisk for disse gårde er
deres realtivt store tilliggender,
der skyldtes den lidt ringere
jord, som visse steder var meget
gruset og sandet, og som dermed fik en dårligere bonitet. Det
er karakteristiskt, at deres marker ligger på begge sider af Kongevejen/Lyngbyvejen, som blev
anlagt i disse år. De øvrige gårde
i Gentofte sogn kom typisk til at
ligge på den ene vejside af bl. a.
Vangedevej eller Bernstorffsvej.
Vintappergården

hed oprindeligt Nørregård, og
den Vangedebonde, der vandt
gården ved lodtrækningen, blev
boende i den trygge landsby og
solgte markerne til Lyngbypræsten Joachim Bruun allerede i
1768. Da denne i 1770 blev forflyttet, overtog en velhavende
vinhandler ved navn Thomas
Baildon gården. Han omdøbte
gården til “Mariabjerg” efter sin
hustru, men mand og mand
imellem kaldtes gården aldrig
andet end “Vintapperens gård”,
senere blot “Vintappergården”,
et navn, der stadig holdes i
hævd.
I 1930 blev gården overtaget af
kommunen, der anlagde Mariebjerg Kirkegård efter tegninger
af kommunegartner G. N.
Brandt. To grusgrave indgik i
planen som urnedale. Kapellet
blev opført i 1936. Gårdens øvrige jorder bruges til offentlige
formål herunder container-

Fæstningskortene P8 nordvest,
nordøst, sydvest og sydøst sam
mestillet. Oprindelig måle
stok 1:10.000. Målt 1900.

plads, vandtårn og motorvejsudfletninger samt beboelserne
på Vinagervej og omkring Jægersborg Torv.
Gårdens bygninger ligger stadig,
som de har
gjort i

over 200 år, på deres plads tæt vest
for Lyngbyvejen, nær
den sø, som er opkaldt
efter gården.
Ørnegården

er ikke opkaldt efter den stolte
og nu meget sjælne rovfugl, men

J.S.
Ejendomsservice
v/Jan Sørensen

Vinduespolering
Trappevask
Ældrehjælp

20 66 97 02

efter marknavnet
“Øerne”, der i tidens løb er blevet
forvansket til Ørne.
Gården fik marker
på begge sider af
Kongevejen,
og
den var Vangedes
arealmæssigt største gård og samtidigt den senest udflyttede. En del af
jordtilliggendet
indgik i Stolberggård fra 1818. Øst
for Lyngbyvej anlagdes et mindre
teglværk 1847, der
i perioder fungerede
frem til 1919, hvor kommunen købte gården,
der lå umiddelbart vest
for vejen. Bygningerne
blev i 1926 overtaget af Falcks
Redningskorps og blev nedrevet i forbindelse med Lyngbyvejens udvidelse i 1973.
I dag ligger et indkøbscenter
med bl.a. IKEA og andre nonfood butikker oven på gårdsteNummer 46 · februar 2006
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gården og indrettede den til bolig for husvilde, en funktion som
gården beholdt frem til 1969,
hvor den blev nedrevet. Markerne blev efter 1930 bebyggede
med vejene Herredsvej, Sognevej, Middelvej, Grænsevej, Folkevej og Toftekærsvej, heraf er
sidstnævnte
opkaldt
efter
marknavnet Toftebjærgene.

det. Jorderne øst for Lyngbyvej
rummer ungdomsboliger, rækkehusbebyggelser, boldbaner
og firmadomiciler, flere NESA-aktiviteter og Niels Steensens Hospital.
Tjørnegården

er opkaldt efter marknavnet
Tjørnebjergene. Den blev udflyttet i 1773 med en markant firelænget gård i den østlige del af
parcellen. Nordbanens anlæg i
1863 afskar de nordøstlige marker fra resten af parcellen.
Efter mange ejerskifter overtog en englænder, Joseph Owen,
gården og indrettede et mindre
teglværk. I 1891 overtog Kalkog Mørtelværkerne gården og
byggede et stort teglværk til
helårsproduktion. Da lerforekomsterne var udtømte omkring
1. verdenskrig, blev teglværket
nedlagt, og i 1921 købte kommunen gården med tilliggender.
Efter omfattende jordarbejder
omdannedes lergraven til Gentofte Stadion, indviet 1942.
Området NØ for Nordbanen
blev bebygget med 25 Phønixhuse, der blev opført 1924-25
på Smakkegårdsvej, mens kommuneskolen, opkaldt efter gården, blev indviet i 1924.
Brogården
lå lidt øst for Kongevejen/Lyngbyvej og blev opkaldt efter en
underføring af en mindre bæk,
der gik under vejen, senere kaldet Brobækken. På en mindre
parcel umiddelbart syd for
gårdstedet lå Dortheamøllen,

Gentoftes eneste vindmølle, der
blev opført i 1890. I 1920’erne
blev den efter lang tids forfald
nedrevet. Et mindre teglværk fik
sit ler fra en grav nær Vangede
grusgrav.
De fleste af gårdens bygninger
blev nedrevet i 1944, da ejendomskomplekset
Broparken
blev opført. Brogårdens grusgrav, vest for Lyngbyvejen, omdannedes i 1950 til parkanlægget Holmehaven. Det gamle
vandtårn på Ræveskovsbakken
var i funktion 1905 til 1936. Boligbebyggelserne
Tværbommen, Ræveskovvej og delvist
Søbredden ligger på Brogårdens jorder.
Gammelmosegård,

der naturligt er opkaldt efter sin
nære beliggenhed ved Gammelmosen er ikke en Bernstorffsk
udflyttergård. Torkel Baden
havde tænkt sig, at den NV-lige
parcel Knæbjerget med meget
dårlig jord skulle udstykkes til 4
husmandslodder. Disse fattige
mennesker skulle således være
tilstede som en arbejdskraftreserve, når de egentlige gårdbrug
havde brug for det. Sådan kom
det ikke til at gå. Jorderne samledes efterhånden til en egentlig
gård, der ved jordforbedrings-

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Charlottenlund
39 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen
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midler kom til at fungere lige så
godt som de øvrige gårde.
Området syd for Nybrovej er i
dag industrikvarter, mens området nord herfor er kolonihaveområderne H/F Solvang fra
1939 og H/F Knæbjerget fra
1986.
De centrale, stjerneudskiftede gårde
Mens det er karakteristisk for de
nordlige og sydlige udflyttergårde, at de fik et nogenlunde rektangulært udseende, så fik de
centrale gårde et andet omrids.
De blev nemlig stjerneudskiftede og fik hermed en dårligere
arrondering end de blokudskiftede gårde. Mens de nordlige
gårdes jorder i et vist omfang er
blevet benyttet til erhverv, så
blev de centrale og sydlige gårdes jorder til parcelhushaver.
Snogegården

Mosegården,
der er opkaldt efter Nymosen,
blev udflyttet i 1700, og under
gården hørte en tredjedel af
mosen. Efter mange ejerskifter
blev jorderne udparcellerede i
1930 og selve gården nedrevet i
1935. På markerne ligger i dag
boligveje opkaldt efter gården
samt vejene mellem Vangedevej
og Ericavej. På en del af jorderne lå gartneriet “Mosevang”
frem til 1936.
Holmegården

blev opkaldt efter Snogedysseagrene, der atter var opkaldt efter den dobbeltkamrede stenalderhøj. Udflyttergården brændte
i 1914, men blev straks genopbygget. I 1922 købte kommunen

var som nævnt Vangedes arealmæssigt mindste gård, idet den
ikke hørte under grevskabet
Bernstorff. Den ejedes af Universitetet og kaldtes i daglig tale
for “Professorgården”. Gården

Har du smerter i led og muskler?
- og har behov for behandling eller træning hos
specialuddannede fysioterapeuter, så ring eller
klik dig ind på vores nye hjemmeside

www.gentoftefysioterapi.dk
og læs om vores muligheder for at hjælpe dig.

Gentofte Fysioterapi & TræningsCenter
Gentoftegade 52 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 - Åbent kl. 7-20
Afd. Fuglegårdsvej 45 i Vangede
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”
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blev genopbygget efter en brand
i 1911, og det meste eksisterer
stadigvæk, selvom landbrugsdriften ophørte i 1918. Østlængen blev nedrevet i forbindelse
med Lyngbyvejens udvidelse,
og gårdens andre længer har huset forskellige virksomheder siden 1918. Nord for gården lå
Bomhuset, hvor der blev opkrævet betaling for at benytte vejen
fra 1786 og helt frem til 1915.
Umiddelbart nord for Bomhuset
lå Vangedes smedje. I dag er boligkvartererne Ved Bommen,
Markvangen og dele af Byleddet og Søbredden anlagt på Holmegårdens jorder.
De sydlige udflyttergårde
Alle de hidtil nævnte gårde eksisterede i størstedelen af deres levetid som helgårde, der gik
udelte i arv eller ved handel.
Alle de sydlige udflyttergårde
blev derimod opdelte ved arveskifter til to halvgårde. Årsagen
hertil må nok søges i beliggenheden nær København, idet
markedet her gav anledning til
et mere intensivt landbrug, hvor
gartneriafgrøder i højere grad
blev dominerende.
Bakkegården
blev nyopført på sin parcel i 1767
og delt i to allerede i 1783, således
at der blev opført en ny Søndre
Bakkegård tæt ved den oprindelige, der nu blev kaldt Nordre Bakkegård. Navnet relaterer til bakkehældet ned mod Gentofte Sø.
Nordre Bakkegård blev nedrevet i
1935 i forbindelse med et skolebyggeri, mens Søndre Bakkegård
eksisterede frem til 1962, hvor
den ikke stod til at redde. I vejene
på Bakkegårdenes jorder indgår
bakke-betegnelsen i langt de fleste vejnavne, herudover er der Søager og Frugtparken, hvor sidstnævnte mindes en frugtplantage.

Enggården
er opkaldt efter sin beliggenhed
nær græsningsjorderne ned mod
Wildes mose, Nymosen, hvor en
tredjedel ejedes af gården. I
1805 blev gården opdelt i to
halvgårde, hvoraf den ældste,
Nordre Enggård, stadig eksisterer, mens Søndre Enggård
brændte i 1927. Enggårdens jorder var den sydlige del af landsbyen, fra Kirken til Kildebakkegårds Allé og mellem Mosebuen
og Vangedevej.
Fuglegården
tog navn efter marknavnet Fugleengene. Også denne gård blev
delt i to nemlig Gammel Fuglegård og Lille Fuglegård syd herfor. Over jorderne er der siden
1930’erne ført en række villaveje ned til Gentofte Rende, tidligere kaldet Ellebækken. Vejnavnene Gåsebjerget og Kærvangen
er gamle marknavne.
Munkegården
er opkaldt efter Munkehøjsvangen, der indgik i trevangsbruget
fra den gamle landsby. Allerede i
1769 blev gården delt i en Nordre
og en Søndre Munkegård. Nordre Munkegård var i en lang periode hovedsæde for frøfirmaet
J.E. Ohlsens enke. Søndre Munkegård blev nedrevet 1956, efter
at dens jorder var blevet bebygget af udstykningsforeningen
“Sdr. Munkegård Haveby” fra
1919. Mellem sogneskellet til
Gladsaxe og Vangedevej findes

Dalstrøget, der er forbundet med
Vangedevej med en række boligveje. Nordligst ligger Munkegårdsskolen opført 1951-59.
Gartneriet “Munkely” eksisterede fra 1912 på jorderne.
Ellegården
blev opkaldt efter Ellebæksagrene og i 1773 delt i to. Nordre
Ellegård eksisterer fremdeles
som en del af Tuborg Haveby
med 75 gamle kolonihaver ned
mod Gentofte Rende. Søndre
Ellegård brændte i 1894, genopbyggedes og blev nedrevet i
1932. Ellegårdens jorder blev
gennemskåret ved jernbaneanlæg i 1906. I perioden 1918 til
1939 lå gartneriet “Ellely” på
disse parceller. Siden er det blevet til et boligområde, der
omfatter Ellegårdsvej og Sønderengen med sideveje.
Hulegården
fik sit navn efter Hulkjæragrene
og blev delt i 1777 efter blot 10
år som helgård. Nordre (ny) Hulegård blev nedrevet 1938, mens
Søndre (gammel) Hulegård
brændte i 1922. Den lå hjørnet
ved Hulkærsvej. Området er
idag villakvarteret mellem Dyssegårdsvej og Almindingen.
Også her fandtes gartnerier.
Søndergård
fik naturligt navn efter sin placering, sammenlign med Vintappergården. Den blev i 1775
delt i to, hvor Ny Søndergård
byggedes nord for den gamle.
Tidligt blev de centralt beliggende jorder nær Frederiksborgvej/Søborg Hovedgade bebyggede. Gammel Søndergård blev
nedrevet 1927, mens Ny Søndergård eksisterede frem til
1948. Alle minder om Søndergårdene er væk bortset fra vejnavnet. Også her lå der i en lang
periode gartnerier.

Gentofteafdeling
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 60 18
Fax 39 65 16 59

Afslutningen
Al landbrugsdrift er naturligvis
forsvundet i dag, men mange
nulevede vangedenitter har oplevet afslutningen på den 1000årige landbrugsepoke.
I Trap: Danmarks 5. udg. bd. 1 s.
386-87 optræder der en tabel over
arealanvendelsen i Københavns
amt i 1956 detaljeret på sognekommuneniveau. Her optræder
Gentofte med: Kornareal 14 ha,
Rodfrugtareal 5 ha, Græs- og
grønt 3 ha, ialt 22 ha og gartneri
og frugtavl 14 ha.
Mon det ikke er den sidste arealtælling før de allersidste landbrugsarealer byggemodnedes,
og dermed endegyldigt gled ud
af landbrugsstatistikken. Vi ved
desværre ikke på hvilken af gårdene, der blev drevet landbrug i
1956.
Vangedes landbrugslandskab
har ændret sig gradvist til det bylandskab, vi kender i dag. Især i
midten af 1930-erne gik det
stærkt. Mange parceller fungerede i en kortere årrække som en
slags kolonihave, indtil ejeren
fik råd til at bygge et rigtigt hus.
Landbruget er borte og de
fleste af produktionsbygningerne ligeså. Vintappergården er
bevaret i sin helhed, og det er en
stor oplevelse at stå på
gårdspladsen omgivet af de 4
længer og fornemme de 250 års
landbrugsdrift. Holmegården
ligger noget amputeret og
ombygget nær Lyngbyvejen,
mens en bygning fra Brogården
ligger på Søbredden som
fouragehandel. Ndr. Engsgård
har bevaret sin hovedbygning,
mens Ndr, Ellegård fremdeles
eksisterer midt i Tuborg
Haveby, men Vangede som
bondeland eksisterer ikke mere,
det er blevet til historie.

Holteafdeling
Tlf. 45 42 05 30
Hellerupafdeling
Tlf. 39 62 36 39
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Nyt behandlingscenter for led- og muskel problemer

Ellen og Michael Demant har
åbnet nyt behandlingscenter på
Gentoftegade 35 på samme
adresse som det nye fitness.dk i
Gentofte Centrum.
De har tidligere været praktiserende kiropraktorer i Søborg
og Hellerup igennem 20 år.
Michael Demant siger: Vi har
længe haft en drøm om at kunne
tilbyde et helhedsorienteret behandlingskoncept, hvor behandling, forebyggelse og velvære var grundstenen, og det fø-

ler vi, at vi har opnået her i Gentofte. Centret kan tilbyde kiropraktisk behandling, massage,
rygtræning, ganganalyse og
fodindlæg, stress-management
og kostvejledning.
Specialister
Kiropraktorerne er specialister i
diagnosticering, behandling og
forebyggelse af forstyrrelser i
kroppens led og muskler og deres påvirkning af nervesystemet. Irritation af kroppens led,
muskler og nerver kan skyldes
traumer, forløftninger, sportsskader, mangel på motion, gentaget ensidigt arbejde, gigt, dårlig holdning eller stress. Det kan
forårsage svære smerter og invaliditet.
Kiropraktoruddannelsen
Kiropraktorerne har gennemgået
en 6-årig universitetetsuddannelse, efterfulgt af et års praktik.
Uddannelsne er autoriseret af
Sundhedsstyrelsen. Der kræves
ikke lægehenvisning for at gå til
kiropraktor. Ved det første besøg
hos kiropraktoren, vil der blive
foretaget en grundig sygehistorie

og undersøgelse før behandlingen iværksættes. Kiropraktoren
behandler led og muskler ved
hjælp af specifikke kiropraktiske
håndgreb, som har til formål at
genoprette den bedst mulige bevægelighed i leddene. Behandlingen er normalt helt smertefri
og afslappende.
Genoptræning
Mange af vores patienter har behov for genoptræning i forbindelse med deres led- og muskel
problemer, og især rygpatienterne vil kunne hjælpes med stabilitetstræning. Vi er specialuddannede i at tilrettelægge individuelle programmer til at styrke ryggen, siger Ellen Demant.
Fodindlæg
Knæsmerter, hoftesmerter og
lændesmerter kan stamme fra
fejlfunktioner i fødderne. Centret råder over avanceret scanningsudstyr, der kan analysere
føddernes funktion, mens man
går. Scanningen danner grundlag for tilretningen af korrigerende indlæg, der kan afhjælpe
disse problemer.

Nyt behandlingscenter for
led- og muskelproblemer i Gentofte

Åbent Hus i Gentoftegade
den 28. februar klokken 18.30-21.00
Kiropraktik
Massage
Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg
Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
Tilmelding til
åbent hus på
tlf. 39 65 12 01

Åbent hus med tilmelding
Der er åbent hus på det nye behandlingscenter tirsdag den 28.
februar fra klokken 18.30 til
21.00. Der er foredrag og workshop klokken 19.00, “Tandbørstning for Rygsøjlen”, og om
hvordan man kan forebygge
rygsmerter. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Demant Kiropraktik har overenskomst med den offentlige
sygesikring og sygeforsikringen Danmark.

Kvaliteten
i
højsædet
Alle former for gulvbehandling udføres for
boligselskaber, ejendomme
og private
Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne
med andre håndværkere
Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og
rydder selvfølgelig op
efter os

VISTI’s
GULVSERVICE A/S
Ring for uforpligtende tilbud

Søborgafdeling: Søborg Hovedgade 209, 2860 Søborg, Tlf. 39 66 39 39

Læs mere på www.demantkiropraktik.dk
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Kongelysvej 23, baghuset

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60
Fax 39 68 00 60
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Apoteket informerer

om astma-inhalation.
Hvad kan apoteket hjælpe
med?
Vi kan fortælle, hvordan du bruger din inhalator bedst muligt. Vi
kan hjælpe dig til en god inhalationsteknik. Vi kan vise dig,
hvordan du gør inhalatoren ren,
og hvornår den er tom. Vi kan give dig svar på dine spørgsmål om
inhalationsteknik.
Når du inhalerer din medicin,
virker den lige der, hvor du har
brug for den – nemlig i lungerne. For at medicinen kan nå lungerne, er det vigtigt, at din inhalationsteknik er korrekt.
Der er forskellige inhalationsteknikker til forskellige inhalatorer. Vi på apoteket kan vise
dig, hvilken inhalationsteknik
du skal bruge til din inhalator.
Astmamedicin kan fås både til
at inhalere og som tabletter eller
mikstur.
Inhalation er bedst, fordi medicinen kommer direkte ned i dine
lunger, så den virker hurtigere og
giver færre bivirkninger.
Det er vigtigt, at du tager din
forebyggende medicin, som lægen har ordineret. Der kan være

Biblioteket

Skønt!... At få anbefalet en
god bog
Onsdag den 8. marts kl. 19 sætter Vangede Bibliotek fokus på
læseglæden og inviterer læselystne til bogcafé. Bibliotekarerne præsenterer en perlerække af
nyere og ældre bøger. Der er
gratis adgang til det spændende
og uhøjtidelige arrangement,
men af hensyn til det praktiske
er det nødvendigt at tilmelde sig
på forhånd.
Skoleliv i Gentofte
... og i Vangede
I perioden fra 29. marts til 22.
april kan du på Vangede Bibliotek opleve Lokalhistorisk Arkivs udstilling om “Skoleliv i
Gentofte – i ord og billeder”.
Udstillingen viser en række sjove, mindeværdige og interessante fotos fra en svunden tid. I tilknytning til udstillingen vil det
være muligt på tv-skærm at se
filmen “Åse – da hun kom i skole”. Den skildrer Åses første
skoledag i august 1953 på Mosegårdsskolen i Vangede. Åse
blev filmet af sin far Jørgen Ejlertsen, der var lærer på skolen.

perioder, hvor din astma er ekstra slem. Det kan betyde, at du
skal have justeret din medicin.
Du bør jævnligt få kontrolleret
din astma hos lægen.
Find ud af om din astma er under kontrol ved at besvare følgende spørgsmål:

Brun
dig selv

Sportsforretning
Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie
· Regntøj (fra 299,-)
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Fodbold:
Støvler fra 250,· Select Knickers & Vindbreaker
· Badminton, håndbold, fodbold
· Alt i løbesko/joggingsko
fra 400,... plus mange gode tilbud

din astma meget fra
• Varierer
uge til uge?
du anfaldsmedicin
• Tager
mere end 2 gange om ugen?
du i løbet af natten på
• Vågner
grund af hoste og åndenød?
du hoste eller åndenød,
• Får
når du anstrenger dig? (f.eks.
når du går op ad en trappe)
Svarer du ja til et eller flere af
spørgsmålene tyder det på, at
din astma ikke er under kontrol.
Det kan f.eks. skyldes, at du
får for lille en dosis, ikke bruger
din spray/inhalator rigtigt, eller
at du måske slet ikke tager din
medicin.
Kom ned på ditApotek og få
vejledning
Helle Thomasen
Vangede Apoteksudsalg

Din lokale

man - tirs
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

9.30-17.30
lukket
9.30-19.00
9.30-17.00
9.00-13.00

-----------

Mango
Mosegårdsvej 1
DK-2820 Gentofte
Tel. 39 65 60 64

Vores speciale er løb:
Altid gode tilbud:
Løbesko & specialsko fra
NIKE, ASICS, NEW BALANCE m.fl.
Løbetøj til al slags vejr
NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.

Kom ind og få den rigtige
vejledning; vi sikrer, at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko, netop til dig!

Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14

Den lille film uden lyd blev i
1988 afleveret til Lokalhistorisk
Arkiv sammen med hele Mosegårdsskolens arkiv. Skolen, der
lå på Stolpehøj 18, var nemlig
samme år blevet lukket p.g.a.
faldende børnetal i kommunen.
Filmen om Åse vil i øvrigt også blive vist på storskærm på
Gentoftegade Bibliotek torsdag
den 9. marts kl. 16.50 sammen
med filmen “Det handler om
skolen”.
Vil du vide lidt mere om internettet?
Nu afholder Vangede Bibliotek
igen kurser for internetbrugere.
Tirsdag den 7. marts er der gode råd om spændende steder på
nettet for dig, der ikke på forhånd har nogen særlig viden om
emnet.
Torsdag den 9. marts giver
bibliotekaren inspiration til dig,
der specielt interesserer dig for
kultur på nettet.
Begge kurser starter kl. 9.30
og varer ca. 1½ time. Du kan tilmelde dig på Biblioteket eller
på tlf. 39 65 38 47.
Nummer 46 · februar 2006
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Ældre hjælper ældre – Vangede-Gentofte

Besøgstjenesten

Hver søndag
fra kl. 13.00
2 stk. steg m/rugbrød og surt

kr. 25,Tlf.: 39 68 01 78
mandag - onsdag 11 - 01 / torsdag - fredag 11 - 02
lørdag 9 - 02 / søndag 9 - 01

Biosym-serien
Omfatter et unikt sortiment, vi har
valgt at sætte fokus på 2 produkter
Epa-Gla 120 kaps.
Normalpris: 215,Spar: 36,-

Nu 179,-

Ominimin 180 tabl.
Normalpris: 210,Spar: 41,-

Nu 169,hos Matas i Vangede
Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22
Åbent mandag-fredag kl. 10-18 · lørdag kl. 9-14

Det gode råd gør forskellen
Nummer 46 · februar 2006

Søger nye besøgsvenner
Vi har brug for flere frivillige
besøgsvenner som samtidig får
nyt indhold i deres liv.
Besøgstjenesten tilbyder et
ugentlligt hjemmebesøg, en
spadseretur eller ledsagelse til
læge, apotek eller rådhus.
Besøgsvennerne mødes med
hinanden en gang om måneden i
Idé-huset.
Udover det aktive frivillige sociale arbejde er Besøgstjenesten også fællesskab med gode
oplevelser. Den 23. januar havde vi besøg af gruppen “Stjernestøv”, som består af ældre un-

der Ældremobiliseringen. Nymosehaves smukke aula med
scene var rammen for et meget
vellykket arrangement, hvortil
der også fulgte kaffe og kage.
“Stjernestøv” optræder med
revysange med gamle og nye
tekster. Gruppen er på 10-12
medlemmer, som synger og
spiller og på opfordring sang alle med.
Henvendelse: Idé-huset, Stolpehøj 150, tlf. 39 40 05 60. eller
Kontaktperson: Ninna
Dyhrmann, tlf. 39 65 01 94

Spejderlejr i
Vangede Bygade !

Motion i Nymosen

I Bededagene, 12.-14. maj,
rykker Vangede-Gentofte spejderne ind på græsstykket mellem Vangede bibliotek og Super Brugsen med en hel spejderlejr.
I løbet af weekenden kan interesserede børn og voksne
opleve spejderne på lejr, spørge, få infomateriale o.m.m.
Om lørdagen holder vi desuden konkurrencer for børn i
alle aldre.
Vi glæder os til at fortælle
rigtig mange om spejderlivet.
Vangede-Gentofte spejderne
Charlottenlund gruppe – Det
Danske Spejderkorps
Spejderhilsen
“Frisko” – Bo Jensen
Se mere på:
www.Chasper.dk

www.idehuset-vangede.dk

Parksektionen etablerede i efteråret 2005 en motionsrute i
Nymosen,
hvor der blev
opsat kort og
markeringspæle for hver
100 meter på
en ca. 1500 m
lang rute rundt
i mosen.
Markeringspælene, der
bl.a. kan benyttes til intervaltræning for motionsløbere, er opsat på baggrund af
et ønske fra nogle borgere,
som dagligt benytter Nymosen
til motionsløb.
Endnu en grund til at bruge
vores lokale grønne oase.
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Nyt fra kirken af Jakob Rönnow

Musikalsk legestue
Det er bare det store hit: At man
lige fra babystadiet dvs. børn på
et halvt år samles, synger og laver rytmik. Det udvikler en masse af de øvrige sanser, og så er
det en dejlig stund for mor eller
far eller mormor, der kommer
med til musikalsk legestue.

Hver mandag klokken 11 kan
man være med. Det foregår i
Ungdomsgården ved Vangede
Kirke, bare gå efter lyden eller
klapvognene! Rytmikpædagog
Jytte Erlandsen står for undervisningen, men de tilstedeværende mødre får selv ansvaret
for kaffe og rammer. Det kommer til at koste 20 kr. pr. gang og
eventuelle sprørgsmål kan besvares på stedet mandag efter
kl. 11 eller hos sognepræst Jakob Rönnow, JAR@KM.dk.
Ka’ du gætte hvem jeg er?
Det kan nogen gange være svært
når 150-200 børn og voksne
banker løs på fastelavnstønderne klædt ud som prinsesser, hekse, cowboys og klovner. Det sker
i Vangede Kirke fastelavnssøndag 25. februar kl. 15 efter en
lille gudstjeneste inde i kirken.
Når kattekonger og -dronninger
er kåret er der kaffe/juicebord,
sang og underholdning ved bordene i salen, og den store overraskelse er i år, at der kommer en
tryllekunstner, der viser sine
kunster for børnene. Der skal
endelig købes billet i forvejen,
ellers er der ikke plads, siger
spejderne, der står for den festlige eftermiddag.
Gi’ en time af dit liv?
43.000 kr. Så mange penge blev
samlet ind sidste år ved sogneindsamlingen i marts til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Op
mod 200 børn og voksne, spejdere og konfirmander, kom og
gav et nap. Nu er der igen mulig-

heden for at GØRE noget og give en lillebitte håndsrækning til
at der bliver mindre sult og lidelse i verden. Søndag den 5. marts
efter gudstjenesten eller kl.
11.45 møder man op i Vangede
Kirke, og så er menighedsrådet
bagefter ovenikøbet vært ved en
god og hyggelig gratis frokostbuffet, når man kommer hjem
fra sin indsamlingsrute. Her er
ingen tilmelding nødvendig.
Bare kom den dag!

Din lokale
Tømmerhandel
Buddinge
Trælasthandel A/S
Buddingevej 272-278
2860 Søborg
v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11
Boligkøb & salg
Brug den selvstændige
lokale ejendomsmægler

BOtikken SAFE
Vangedevej 2
når det gælder salg eller
køb af bolig, skødeskrivning, boligfinansiering
m.m. Gratis uforpligtende
salgsvurdering, aftal tid
herfor på:

39 65 21 50

D&G Light Blue
Gaveæske der indeholder
25 ml. Edt og
100 ml. Refreshing Body Gel

et
æns

l

anta

r

Beg

Normalpris 265,Under halv pris

jema
antenner
jema-antenne.dk

39 670 580

Nu 129,-

hos Matas i Vangede
Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22
Åbent mandag-fredag kl. 10-18 · lørdag kl. 9-14

Det gode råd gør forskellen
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Butikkernes åbningstider - februar 2006
A.A. Cykler Nøgler Sko Service Tlf. 39 65 34 34
midlertidig lukket pga. sygdom
Bien og Blomsten
Tlf. 39 76 30 70
mandag
lukket
tirsdag-fredag
10.00-17.30
lørdag
9.00-14.00
søndag
10.00-14.00
Botikken
Tlf. 39 65 21 50
Brogårdens Ismejeri
Tlf. 39 96 11 99
mandag-søndag
8.00-22.00
Comet Rens
Tlf. 39 67 08 47
mandag-fredag
11.00-17.30
lørdag
10.00-13.00
DanBolig
Tlf. 39 40 80 90
mandag-onsdag
9.00-17.00
torsdag
11.00-17.00
fredag
9.00-17.00
søndag
10.00-16.00
Danni Sko
Tlf. 39 65 53 63
mandag-torsdag
9.30-17.30
fredag
9.30-18.00
lørdag
9.30-14.00
Danseskolen, Eka dans
Tlf. 39 65 31 07
Danske Bank
Tlf. 39 75 09 80
mandag-fredag
10.00-16.00
torsdag tillige
16.00-17.30
Rådgivning efter aftale 8.00-18.00
Diligencen
Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag
11.00-01.00
torsdag-fredag
11.00-02.00
lørdag
9.00-02.00
søndag
9.00-01.00
Farve Basen Tapet Isenkram
Tlf. 39 65 10 26
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-18.00
lørdag
9.00-13.00
Glarmester Torp
Tlf. 39 65 17 20
mandag
lukket
tirsdag-fredag
11.00-17.30
lørdag
10.00-13.00
Kirken, Vangede kirke
Tlf. 39 96 22 90

mandag-lørdag
onsdag tillige
søndag
kontoret:

9.00-16.00
-19.00
kun i forbindelse med
gudstjeneste
mandag-fredag 9.00-13.00
onsdag også 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00

Kontakten, El-service
mandag-torsdag
fredag

Tlf. 39 65 47 60
10.00-16.00
10.00-15.00

Alle disse butikker er medlem af
Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikerne kan du kende
på at de har dette mærke siddende i deres ruder.
Klip annoncen ud, så har du altid
telefonnumre og åbningstiderne.

Mango
Tlf. 39 65 60 64
mandag-tirsdag
9.30-17.30
onsdag
lukket
torsdag
9.30-19.00
fredag
9.30-17.00
lørdag
9.00-13.00
Matas
Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag
10.00-18.00
lørdag
9.00-14.00
Mexico www.mexico100.dk
Tlf. 39 65 09 65
mandag-fredag
13.00-22.00
Lør-, søn- og hel.d
12.00-22.00
levering alle dage
16.00-21.00
Murer & VVS Kjeld Hansen
Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag
11.00-17.00
Netto
mandag-fredag
9.00-20.00
lørdag
8.00-17.00
NM Autoservice
Tlf. 39 65 79 80
Nymose Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
mandag-fredag
12.00-17.00
onsdag tillige
17.00-19.00
lørdag
10.00-12.00
Konsultation efter aftale
Pariser Salonen
Tlf. 39 65 34 76
tirsdag-torsdag
9.00-17.00
fredag
9.00-18.00
lørdag
8.00-13.00
Skjold Burne
Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag
9.30-18.00
lørdag
9.00-15.00
Super Brugsen
Tlf. 39 68 05 38
mandag-fredag
9.00-20.00
lørdag
8.00-16.00
Sweetie Mode
Tlf. 39 65 31 38
mandag-onsdag
10.00-17.30
torsdag-fredag
10.00-18.00
lørdag
10.00-14.00
Totten
Tine 39 65 71 35 / Anette 39 65 83 13
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-15.00
Tyden
Tlf. 39 68 26 34
Vangede Apoteksudsalg
Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag
9.30-17.30
lørdag
9.30-13.00
Vangede Avis
Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag
9.00-16.00
Vangede Bibliotek
Tlf. 39 65 38 47
mandag-torsdag
11.00-18.00
fredag
11.00-16.00
lørdag
10.00-14.00
Vangede Pizza & Grill
Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag
11.00-22.00
lørdag-søndag
12.00-22.00
Villabyernes Grill
Tlf. 39 65 12 22
søndag-mandag
16.00-22.00
lørdag
lukket
Wienersalonen
Tlf. 39 65 78 91
tirsdag-torsdag
9.30-17.30
fredag
9.30-18.00

Parisersalonen
Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 34 76
Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag
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vvs

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

NM
Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60

Snedkermester
Tom Christiansen

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

www.snedkermesteren.dk

DERES
LOKALE
RENSERI

Alt i fineste rens & pres

Skind- & pelsrens
samt opbevaring
Gardin – Dynevask
Møbelbetræk &
tæpper

Kvantumrabat

20%

Kom med
5 stk tøj betal for 4
Det billigste stk. tøj er gratis

Bemærk ekstra service
Færdigrens & pres fra dag til dag

Kig ind
Altid et godt tilbud
Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30 · lør. 10 -13

COMET
RENS
Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

