
Vi gjorde det!
Traditioner kommer ikke af sig
selv, men af at der er personer,
der år efter år tager en tørn med
at få tingene i gang.

I år havde vi nær mistet en god
tradition med loppemarkedet i
august, fordi DUI, som plejer at
stå for loppemarkedet, meldte
fra. Vangede Bycentrum synes
dog, at traditionen er så god og
vigtigt for fællesskabet, at den
skal bestå uanset, hvem der hjæl-
per med at arrangere loppemar-
ked. I år blev arrangementet gen-
nemført i samarbejde med De
grønne spejdere fra Vangede
Kirke samt Charlotteklubben,
som altid yder en stor frivillig
indsats for at holde liv i Vange-
des traditioner.

De grønne spejdere havde spurgt
om, de kunne lave noget spejderi i
gaden. De fik så ekstra opgaver
med salg af loppestader, marke-
ring af boderne og salg af øl.

Selvfølgelig bliver arbejdet
gjort anderledes, når der er
andre, der tager over. Det gav
nogle problemer, som nogle un-
drede sig over. Bl.a. havde Van-
gede Bycentrum besluttet, at
loppemarkedet kun blev én dag i
år, fordi vi ikke kunne finde
hjælpere, der kunne tage fri fra
deres arbejde på en fredag. Men
alle forstod at alt ikke kunne væ-
re som det plejede og gik til op-
gaven med at få det bedst mulig
ud af dagen.

Så vi gjorde det ikke, som DUI
plejer at gøre det, men vi gjorde
det; og det lykkedes os at holde
fast i en tradition.

Vangede Bycentrum vil fortsat
arbejde på, at Vangedes traditio-
ner bliver videreført med de
hjælpere, der har lyst og res-
sourcer til at gøre en indsats. Vi
hilsner med glæde nye tiltag vel-
kommen, men arrangører af nye
tiltag bør udvise solidaritet og
undgå at ødelægger den økono-
miske balance i de eksisterende
arrangementer; ellers må de bru-
ge andre dage end de nuværende
traditioner. Med 52 uger om året
er der masser af dage at lave
spændende arrangementer i Van-
gede til glæde for borgerne, som
dermed flere gange om året kan
få en god oplevelse i Vangede.

Godt efterår
Allan Andersen

formand for
Vangede Bycentrum

Efterår 2006
48. nummer · 12. årgang

Lopper i modvind

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk: AU-Kommunikation.
Journalist: Henning Bonde
Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent: Peter Bech Andersen
Redaktør: Allan Andersen
Deadlinie til vinterens avis er den 26. oktober 2006

Læs denne gang om
Hennings tur · Kaj Erdmann
Mugge · Bakkegårdsskoletræf

Danseglæde
og meget mere
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Hennings tur gennem Vangede
I er velkomne til at kontakte mig med nyheder til avisen på 39 65 65 87.
Jeg vil altid være glad for en god historie om Vangede. Henning Bonde

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820 Gentofte Tlf. 39 65 74 41.
Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktio-

Sankt Hans Aften i Nymosen

For første gang oplevede vi i
Vangede en Sankt Hans-aften
med bål i Nymosen, båltale og
underholdning. Og det blev en
succes, idet der var mødt rigtig
mange op til stor glæde for ar-

rangørerne. Læge Amned
Hawwa holdt båltalen, og opera-
sangerinde Tove Hyldgaard
sang danske sommersange til al-
les glæde. Så det blev en rigtig
hyggeaften i mosen. Jeg mødte
mange glade mennesker og hå-
ber, at det kan blive en fast tradi-
tion, som Vangede Kirke og
Netværksgruppen her har star-
tet.

Luas Verden
Var navnet på en butik i kælder-
butikken i Bygaden, men den
blev ikke rigtig til noget, og in-
dehaveren har besluttet sig til at
sætte forretningen til salg, inden
hun rigtigt fik åbnet den. Lua er
italiener og længes hjem til Itali-
en, så hun rejser tilbage. Vi har
således 2 forretninger, der skal
have nye indehavere foruden

denne butik, idet der også pt. er
ledigt i det gamle postkontor.
Det bliver spændende at følge.
Ud i verden med Danske Bank

Anders Christian Lauger fra
Vangede var blandt de heldige,
da Danske Bank for nylig udtrak
160 modtagere af Danske Stu-
dielegater.

Den heldige vinder fik den 13.
juni overrakt en check på
17.000 ved en reception i Dan-
ske Bank, Vangede Afdeling.
Knap 2.500 studerende havde
søgt danske studielegater.

Pengene vil Anders Lauger,
der studerer Statskundskab på
Københavns Universitet, bruge
til et semester på Massey Uni-
versity i New Zealand.

“Danske studielegater opfyl-
der et reelt behov, og jeg er glad
for, at jeg som filialbestyrer har
fået mulighed for at overrække
et legat til en studerende, der er
frisk på at rejse udenlands for at
bringe solid viden med hjem.
Jeg håber at de studerende får
et godt udbytte af deres op-
hold”, siger Rico Jacob Larsen.

Det er anden gang, Danske
Bank uddeler Danske Studiele-
gater. Med de 160 legater er
Danske Bank den finansielle
virksomhed i Danmark, der ud-
deler flest legater.

Søgningen til næste års legater
vil blive annonceret på Danske
Banks hjemmeside, via medier-
ne og på uddannelsesstederne.

Øl i lange baner!

På hylderne i den nystartede bu-
tik 365 øl i Gentoftegade 66 fin-
der man Københavns suverænt
største udvalg af specialøl fra
mere end 25 forskellige lande.

Udover de kendte mærker har
butikken en række meget spe-
cielle øl bl.a. Oak Aged Yeti,
der er en amerikansk øl, der har
lagret to år på egetræsfade.
Duncan Taylor fra Baggårds-
bryggeriet i Holstebro er tilsat
en 16-årig røget whisky. Belgi-
ske Straffe Hendrik serveres
ved officielle lejligheder på råd-
huset i Brügge. Butikkens åb-
ningstider og størstedelen af
sortimentet kan ses på
www.365ol.dk

Cykel-Finn
Jeg skal igen hilse alle i Van-
gede fra Cykel-Finn; det går
bedre og bedre. Finn er fær-
dig med sine behandlinger på
sygehuset, og han venter nu
kun på at få kræfterne tilba-
ge, så han igen kan jongelere
med cyklerne i Vangede.
Finn er ked af det besvær,
som mange har haft med at
finde andre muligheder for at
holde cyklen igang, og han
glæder sig til igen at skal ser-
vicere Vangede med sine ev-
ner. Vi kan nok ikke forvente
at have Finn tilbage før om en
måneds tid.

red.

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen

Adolphsvej 25

Tlf. 39 77 44 39

Tlf.tid hver dag kl. 9-13

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling

Massage

Børn
Voksne
Bryllup

Presse

Tlf.: 39 76 00 20
Søgårdsvej 2 · Gentofte

Portrætfotograf

Fotografering efter aftale

Pas

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Charlottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital
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i Vangede

Kvalitetsrens udføres
· Kilorens
· Alm. rens
· Skjortevask

· Ruskind og pelse
· Gardinrensning
· Pelsopbevaring

Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22

VANGEDE PIZZA & GRILL

Hurtig mad af friske
kvalitetsprodukter
til en pris der giver
råd til mere.

Forkæl
dig selv

Mango
V a n g e d e B y g a d e 1 1 4
D K - 2 8 2 0 G e n t o f t e

T e l . 3 9 6 5 6 0 6 4

- - - - - - - - - - -

man - tirs 9.30-17.30
onsdag lukket
torsdag 9.30-19.00
fredag 9.30-17.00
lørdag 9.00-13.00

Katja og Cecilie
passer salonen

mens Anne er på
barsel

Vild med dans

BØRNEDANS-fra 3 år

Dans for ungdom/voksne

HIP HOP

DISCO - JAZZ

AEROBIC

JITTERBUG

Ring efter program

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

www.wiethdans.dk

Kom på et
vore mange hold

af

GentofteNatten i Vangede fredag d. 8. september
Der venter dig en masse spændende oplevelser i kulturnatten fredag den 8 september. Der er aktiviteter
over hele Gentofte.
Her kan du se, hvad der sker i Vangede.
Kulturpasset, giver dig fri adgang til alle arrangementer i GentofteNatten, koster 30 kr., og det sælges fra
den 30. august fra alle kommunens biblioteker.

Kl. 18.30 og kl. 20 Vangede Bibliotek
Trommeshow
Forrygende trommerytmer med Sellasi Dewornu.

Kl. 19 Vangede Bibliotek
Nordiske guder
Det Fortællende Teater dramatiserer den nordiske
gudeverden for hele familien. Fra 4 år.

Kl. 20.30 Vangede Bibliotek
Gyserhistorier
Gys og gru for børn fra 10 år.

Kl. 19.00 Mariebjerg Kirkegård
Kirkegårdsvandring
Kulturkanonens Fodspor på Mariebjerg Kirkegård.
Kom med på en aftentur på Mariebjerg Kirkegård, som i januar 2006 tildeltes en plads i Danmarks Kultur-
kanon under kategorien Arkitektur.
Rundvisningen vil føre os gennem G.N. Brandts hovedværk, og undervejs vil vi se eksempler på hans bane-
brydende tanker om en helt ny måde at indrette en kirkegård på.
Brandts idéer og hans efterfølgeres fortolkning og pleje af disse vil være det gennemgående tema på den-
ne rundtur. Aftenens guide er kirkegårdskonsulent Morten Falmer-Nielsen.
Mødested: Kapelbygningen på Mariebjerg Kirkegård

Se program for GentofteNatten på www.gentoftenatten.dk
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Aktiviteter på biblioteket
Onkel Dannys efterår
Mød Dan Turèlls mor Inge og
teaterinstruktøren Martin Mie-
he-Renard.

Onsdag d. 11. oktober er der
premiere på en ny dansk musik-
forestilling om “Onkel Danny” i
“Teatertapperiet” nye scene
“Docken” i Kalkbræbnderihav-
nen. Dan Turèll spilles af Lars
Bom og Chili Turèll af Stine
Stengade.

Turèll-samlingen på Vangede
Bibliotek er gået i samarbejde
med teatret og vil i opførelses-
perioden udstille klenodier fra
samlingen i teatrets foyer.

Forestillingens instruktør Mar-
tin Miehe-Renard afbryder sine
forberedelser med opsætningen
og besøger Vangede Bibliotek
torsdag d. 28. september.

Martin Miehe-Renard vil den-
ne aften fortælle om den store
udfordring, der ligger i at skrive
og instruere et stykke om perso-
nen, poeten og forfatteren Dan
Turèll. Et menneske, der var så
skarpt skrivende, så påfaldende
udadvendt, så pompøst selvi-
scenesat, så åbenlyst midt-

punktssøgende og så alligevel
næsten aldrig synlig for andre
end de allernærmeste.

Der er gratis adgang til arran-
gementet på Vangede Bibliotek
torsdag d. 28.september kl.19.

Inge Turèll er mor til Dan Tu-
réll. Hun var i sin tid en af kil-
derne til de mange historier i
“Vangede Billeder”, der blev
Dans gennembrud som folkelig
forfatter.

Inge Turèll har boet på Mose-
gårdsvej i Vangede i over 50 år.
Inge er en kendt skikkelse i lo-
kalområdet, bl.a. fordi hun dag-
ligt er på indkøbstur i Vangedes
butikker.

Dan havde sin opvækst i Van-
gede, og torsdag d. 9. november
kl. 19 vil vi få Inges historier om
den berømte søn og om livet i
Vangede i 1950’erne og 60’erne.
Det bliver helt givet en stor ople-
velse, når filminstruktørerne
Steen Møller Rasmussen og
Lars Movin (der lavede filmen
“Onkel Danny – portræt af en
Karma Cowboy”) interviewer
Inge Turèll.

Det koster 30 kr. at deltage.
Hvad skal jeg nu læse?
Bogcafé på biblioteket

Rigtig mange af bibliotekets
brugere mødte sidste år op til en
hyggelig aften, hvor en perle-
række af nye og ældre bøger
blev præsenteret. Nu har biblio-
tekarerne fundet en ny stak an-
befalelsesværdige bøger frem,
og dem har du mulighed for at
blive præsenteret for tirsdag d.
8. november kl. 19. Der er gratis
adgang, men du skal tilmelde
dig på biblioteket.
Er du ny på nettet?
Internet undervisning for be-
gyndere. Også her i efteråret har
du mulighed for at blive introdu-

ceret til nogle af de bedste og
mest benyttede hjemmesider.
Bibliotekaren vil på ca. 1½ time
fortælle om bl.a. Google, Gen-
tofte Kommunes og selvfølgelig
bibliotekets egen hjemmeside.
Det er en fordel, at man kan be-
herske “musen” inden kurset.

Kurset holdes på Vangede Bib-
liotek torsdag d. 5. oktober kl. 9.
Det er gratis at deltage, men da
det er begrænset, hvor mange,
der kan undervises af gangen, er
tilmelding nødvendig.
Gyserevent for børn og unge
Mandag d. 30. oktober kl. 15 -18
får vi besøg af Janus Vinther i
anledning af halloween. Denne
gang bliver det hans udvidede
gysershow, som indeholder
foredrag om gysereffekter, gy-
serfilmrekvisitter og smin-
keworkshop, hvor man kan få
uhyggelige skudsår, vampyrbid
og flænger m.m. Fra 7 år. Ad-
gangskort kan bestilles eller af-
hentes fra mandag d. 23. okto-
ber kl. 11 på Vangede Bibliotek.
Børnekulturuge
I anledning af renæssanceåret
og børnekulturugen i uge 44, vil

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

v/Margit Winsløw
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

Wiener
Salonen

k lip for
ham og hende

børnek lip
190,-

120,-

På gensyn

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

mode

Repeat · Pardon · Signature · One Two · Cream · Intown

Efterår
Vi pakker ud og hænger op.
De nye efterårsvarer strøm-
mer ind ad døren – kom
og kig på nyheder i de
lækre farver.
Bælter, smykker og tasker
og gode tilbud fra lageret.
Altid stort udvalg.

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01
www.guldsmedpoulsen.dk

troldekugler.dkmytologi
astrologi
eventyr
fauna
flora

sterling sølv
18 karat guld
italiensk glas
naturperler
ædelsten

udviklet
gennem de
sidste 28 år

mere end
300

forskellige
modeller

Fortæl din
egen historie

– skab dit
eget smykke
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Vangede Bibliotek få besøg af
forfatteren, fortælleren og histo-
rikeren Pia Sigmund. Pia Sig-
mund vil fortælle om, hvordan
det var at være barn i renæssan-
cen. Hvordan så hverdagslivet
ud, og hvad legede børnene den-
gang. Da Pia Sigmund er med-
forfatter til den nye bog “Ceci-
lie, Tyge og Jørgen fra Urani-
borg: 1592: Tycho Brahes børn
på Hven”, vil hun selvfølgelig
også fortælle lidt om Tycho Bra-
he, hans børn og Christian d. 4,
som kom på besøg hos Tycho
Brahe på Hven. Alder: 8-12 år.
Adgangskort er nødvendige.
Poetryslam for unge
Onsdag d. 15. november kl. 15 –
18 har vi arrangeret en poe-
tryslam-workshop for unge,
hvor de kan få råd og vejledning
til at skrive eller arbejde videre
med noget lyrik, de allerede har
skrevet. Dagen efter torsdag d.
16. november kl. 18.30-21.30
skal de unge optræde med deres
lyrik, ligesom de dygtige optræ-
der på caféer inde i København.
Claus Ankersen og Lasse Thor-

ning, som har meget erfaring
med poetryslam, vil stå for både
undervisningen og værtrollen
ved aftenarrangementet. De er
meget dygtige og bestemt de ret-
te personer til at give en vanvit-
tig morsom og spændende aften
for alle deltagere. Adgangskort
kan bestilles eller afhentes fra
onsdag d. 8. november kl. 11 på
Vangede Bibliotek.

Poetryslam er populært for ti-
den, også blandt unge. Poe-
tryslam i Vangede er arrangeret
i forbindelse med, at der bliver
afviklet en Biblioteksfestival
for unge i uge 46, hvor alle bib-
lioteker i Gentofte Kommune
har mindst ét arrangement sær-
lig rettet mod de unge. Pro-
grammet for Biblioteksfestiva-
len kan afhentes på biblioteker-
ne i Gentofte, når vi nærmer os
Biblioteksfestivalen i november
måned.

Åbent mandag-fredag kl. 10-18 · lørdag kl. 9-14

Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22

Det gode råd gør forskellen

hos Matas i Vangede

Marc O’Polo
Midsummer
EdT 30 ml
Showergel
æske

Nu 80,-Før 329,-

Moschino
I love love
EdT 30 ml

Nu 99,-Før 249,-

Comodynes
Selvbruner serviet

70,-10 stk.

Se Matas i Vangedes annonce i
Villabyerne d. 27. sept. om spæn-
dende aktiviteter i anledning af
Christians 10 års jubilæum

Fremtiden kommer af sig
selv, fremskridtet ikke.

Poul Henningsen
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Kaj Erdmann in Memorian

Vangedes borgmester, Vangedes
nestor eller Vangedes høvding,
Kaj Ermann, som har haft så
stor betydning for vores by, er
ikke mere.

Kaj Erdmann blev født i 1919
på Amager, og det stod ikke
skrevet over hans vugge, at han
skulle blive en meget vigtig per-
son for Vangede, men da han an-
kom til Vangede, fik han imid-
lertid mange vigtige gøremål.

Farvehandler i Vangede og
omegn
Sit professionellle virke fik Kaj
Erdmann som farvehandler.
Han startede i sin fars butik i
1940, og fra 1950 overtog han
selv butikken, og han udvidede
den senere med en filial på Sten-
gårds Allé. Senere købte han en
tidligere købmandsbutik ved
Vangede station og ændrede den
til material- og farvehandel og senere kom en isenkramafdeling

til. På den måde blev han et
kendt ansigt lokalt, hvor hans
ekspertice og praktiske sans
samt hjælp med valg af materia-
ler gjorde ham til et centralt
medlem af Bygadens handlen-
de.

Butikken på Vangede Bygade
(Matas) blev udvidet med en
farve- og tapetbutik på Snoge-
gårdsvej 3 (det tidligere Vime) i
1977 og farve- og tapetbutikken
(farveBASEN) blev i 1983
overtaget af tidligere farve-
handlerelev Jørgen Frejlev, der
stadig driver butikken. Matas
butikken overfor drives i dag af
den tidligere førstemand Chri-

Gentoftegade 66, kld. · 2820 Gentofte
www.365ol.dk

A
lt

id

m
ere

end 365 forskellige øl på hylderne365 ølA
lt

id

m
ere

end 365 forskellige øl på hylderneVangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte
39 65 46 00

Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk
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stian Holme. Butikkernes høje
serviceniveau og fine betjening
glædede i mange år Kaj Erd-
mann.
Handelsstandsforeningen
Vangede Bygade var dengang
kun en del af Vangedes butiks-
liv. Ved Lyngbyvejens udvidelse
i slutningen af 1960-erne var
han aktiv med at få de landflyg-
tige butikker til at flytte til By-
gaden, og som noget helt natur-
ligt tog han initiativet til opret-
telse af Gadeforeningen er-
hvervsdrivende i Vangede, der
senere blev til handelsstandsfor-
eningen Vangede Bycentrum.
Han blev formand og fungerede
som et fremtrædende medlem i
rigtig mange år. Den flotte jule-
belysning på Bygaden var en af

foreningens tidlige initiativer.
Også indenfor Handelsstands-
foreningen for Gentofte Kom-
mune gjorde han en helhjertet
indsats, og her blev han udnævnt
til æresmedlem.
Menighedsrådet
Kaj Erdmanns kristne livshold-
ning gjorde, at han fik sin gang i
Kirken og tidligt blev medlem af
Vangede menighedsråd. Han var
en særdeles aktiv formand i en
lang periode, og det kan nok si-
ges, at uden hans usvækkede tro
på von Spreckelsens kirkepro-
jekt, var dette næppe blevet til
noget. Allerede i slutningen af
1960-erne havde menighedsrå-
det fået kontakt med von
Spreckelsen, og Kaj Erdmann
var aktiv i kirkekomitéen, der

pressede Gentofte Kommune,
Kirkeministeriet, og lokale bor-
gere samt lavede kirkebasarer
for at samle penge til det store

projekt. Det er også hans fortje-
neste, at kirkesalen blev todelt.

I bogen: “Vangedes lokalhi-
storie” står der: “... det var en
modig kirkekomite, der havde
styrke til at fastholde perspekti-
vet og ikke vakle i troen på pro-
jektet...” Sammenlagt var Kaj
Erdmann i menigshedsrådet i
40 år. Den nye flotte kirke er et
af Kaj Erdmanns tydelige aftryk
på begivenhederne.
KFUM-Spejderne i Vangede
Kaj Erdman blev KFUM-spej-
der med hud og hår. Han var
som patruljefører med på
korpslejeren i 1935 i Hjortekær.
Omkring 1940 stiftede han Van-
gede gruppe og var med i ledel-
sen i flere menneskealdre. Trops
lokaler fandtes under den gamle
Vangede kirkesal, mens patrul-
jemøder blev holdt i lokaler un-
der butikken ved Vangede stati-
on.Også her blev han en institu-
tion. Han deltog i et hav af som-
merlejre og var sidst med på
korpslejren ved Guldborgsund i

Blandt de næste måneders visuelle herligheder kan vi bl.a. fremhæve:
F i lm  k an  s e s  i  d i n  l oka l e  b i og ra f

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

Køb/bes t i l  b i l l e t te r
på  ne t te t
www.gento f tek ino .dk

Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dej-
lige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

Sprængfarlig bombe · Volver · Biler · Rene hjerter
Over hækken · World Trade Center

The devil wears Prada · Kunsten at græde i kor
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Sundhed for Seniorer
byder efteråret

velkommen med

Program for 2007
Sundhed for Seniorers program for 2007 udkommer
i forbindelse med Gentofte Kommunes Ældredage.

Ring på og hør mere om de enkelte

arrangement eller se mere på kommunens

hjemmeside: se under Social og

Sundhed

88 20 51 78

www.gentofte.dk

Sundhed for seniorer er et kommunalt tilbud med

mange spændende aktiviteter, både oplevelser, viden

og motion. Her er der mulighed for at udvikle sig selv i

samvær med andre Gentofte borgere.

En del af tilbuddene er gratis, nogle af tilbuddene

bliver gennemført af samarbejdspartnere som; HOF,

FOF, FIT-IN og kommunens fem fysioterapiklinikker.

Gåture · Seniorer på cykel Træning i varmt-

vandsbassin Nærgymnastik Seniortræning

Senior Fitness Test Introduktionskursus stav-

gang Les Lanciers Rygestopkursus Forkæ-

lelsestur til Fejø Bliv din egen led-vogter –

foredrag om slidgigt Kulturklub for Seniorer i

Gentofte Kommune Mad for mænd Spænden-

de mad i små portioner Motivationsgrupper for

Type II Diabetikere og deres pårørende Er du

lidt for rund med appetit på livet? Tilbud om

livsstilskursus.

·

· · ·

·

· · ·

·

·

· ·

·

·

·

GENTOFTE KOMMUNE

Sundhed for Seniorer
Tranehaven
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Hvad sker der i Vangede!
Hvis du ønsker at holde dig
underrettet om, hvad der
sker i Vangede og omegn, så
lad din startside på compute-
ren være www.vangede.dk.
Siden bliver opdateret næ-
sten dagligt af Poul Rein-
hard. På siden kan du se alt
lige fra afskrift fra politirap-
porten til historiske fortæl-
linger og spændende Vange-
de-personligheder.

Der er links for unge i Van-
gede, der er fakta om Vange-
de som f.eks. at Vangede be-
boes af 8.700 personer pr. 1.
jan. 2006 Vangede er den 4.
mest befolkningsrige bydel
af kommunens 7 bydele.

Som noget af det vigtigste
er vores gæstebog; her er
hilsner fra mange gamle
Vangedeborger, der er flyttet
både til andre landsdele, men

også til mange steder verden
over. Der er f.eks Anja Guld-
bæk Holst, der husker da
Mosegård blev lukket og for-
tæller, hvad hun kan huske
derfra. Der er også en hilsen
fra Solvej Jensen, der savner
Vangede fra New York.

I arkivet finder du mange
billeder fra mange underhol-
dende arrangementer i Van-
gede. Der er mulighed for at

sende et postkort til en ven
med et Vangede motiv, malet
af Oscar Fiehn, der er opvok-
set på Brogården.

Du kan læse de gamle Van-
gede Aviser – vi har fået po-
sitiv respons på dette helt fra
Philipinerne, hvor der var
én, der var meget glad for nu
at kunne læse Vangede Avis
på vores hjemmeside:

www.vangede.dk

sommeren 2005. Sammenlagt
deltog han i 15 korpslejre, det er
noget af en rekord. Vangede
gruppe eksisterer stadigvæk og
har gruppelokaler i forbindelse
med Vangede kirke.
Vangede avis bliver født
Personligt har jeg ved flere lej-
ligheder haft fornøjelsen at hol-
de møder med Kaj i kælderen
under Matas, hvor man sad om-
givet af vinballonner, som ly-
stigt boblede og gærede om-
kring os. Kaj følte vist, det var
en fornærmelse, hvis man ikke
ville smage hans egen produkti-
on af vin. Kaj havde hørt, at jeg
kunne noget med trykning. Der-
for ville han partout have mig til
at lave en Vangede avis eller et
Vangede nyhedsblad med fast

udgivelse. Vi var 2 Vangede-
drenge John Olsen og underteg-
nede, der gik i gang med at plan-
lægge indhold, trykmetode og
udgivelse, men avisen strandede
på, at vi ikke rigtigt troede på, at
der kunne skaffes stof nok til, at
det ville være interessant for læ-
serne. Det ses dog efter 48 num-
re at vi ikke havde ret. Da jeg i
1986 startede for mig selv var
Kaj der igen og nu ville han have
en Vangede Avis på gaden.

Først i 1994 havde vi ressour-
cerne til at kaste os ud i projek-
tet. På det tidspunkt var Kaj gået
af som formand, men han var
meget begejstret for, at avisen
var kommet igang.
Fodaftryk
Mange af Kajs initiativer og idé-
er har vist deres livskraft og fun-
gerer i dag til gavn for Vangede.

Kaj Erdmann døde mandag d.
19. juni 2006 kl. 05:00 og blev
begravet fredag d. 23. juni kl.
14.00 fra Vangede Kirke

Allan Andersen
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J.S.

Ejendomsservice

v/Jan Sørensen

20 66 97 02

Trappevask

Ældrehjælp

Vinduespolering

I Biffen Gentofte Kino
En lang række skønne visuelle oplevelser venter forude og vil
være med til at skabe lyspunkter i den tilstundende mørke pe-
riode. Af det righoldige udvalg kan vi blandt andet nævne:

Volver foregår i Madrids broge-
de arbejderkvarterer, hvor im-
migranterne fra de forskellige
spanske provinser deler drøm-
me, liv og skæbne med en masse
andre etniske grupper og blan-
dede racer.
Premiere 1. september

Biler er en ny skøn tegnefilm
om Lynet McQueen, en selvsik-
ker, debuterende racerbil, som
tørster efter sejr, og opdager, at
livet ikke handler om at nå mål-
stregen, men om rejsen. Det
sker, da han til sin egen overra-
skelse opdager, at han er kørt af
sporet i den søvnige by Køler-
kildekøbing på Route 66.

Mens han venter på at komme
videre til det store Stempel Cup
Mesterskab i Californien, kom-
mer McQueen til at lære byens
sære beboere at kende – inklusi-
ve Sally (en lækker årgang 2002
Porsche). Med masser af humor,
action, dybfølt drama i tanken
og danske stemmer fra bl.a. Da-
vid Owe, Annette Heick, Tom-
my Kenter, Ole Ernst og Lars
Hjortshøj, er “Biler” en højok-
tan-oplevelse for publikum i al-
le aldre. Premiere 1. september

Rene hjerter er et rørende og
voldsomt drama om den psy-
kisk syge Kriss, der har delt ver-
den op i “det gode og det onde”.
Ligesom i det gamle sort/hvid
melodrama, Rene Hjerter om
den unge pige Lindas trængsler
i tilværelsen. Den gamle film er
omdrejningspunktet i Kriss’ og
hans ven Willys liv på den luk-

kede afdeling, hvor de ser fil-
men igen og igen. Et voldsomt
sammenstød med en af afdelin-
gens patienter betyder, at Kriss
forbydes at se Rene Hjerter.
Kriss’ frustration er overvæl-
dende, indtil han finder ud af, at
Linda inde i filmen faktisk eksi-
sterer ude i virkeligheden. Kriss
og Willy sætter ild på afdelin-
gen og flygter ud i natten, ud for
at finde Linda – og lykken, for
“livet er, hvad man gør det til”.
Premiere 8. september

World Trade Center foregår
netop dén 11. september, der
var en usædvanlig varm dag i
New York. To kaprede passa-
gerfly skulle snart ændre dagen
for de tusinder af mennesker,
som blev fanget i World Trade
Center. John (Nicolas Cage) og
Will (Michael Peña) var nogle
af de første, der gik ind i World
Trade Center, hvor de bliver
fanget under ruinerne, da tårne-
ne styrter sammen.
Premiere 22. September

The devil wears Prada er fil-
matiseringen af Lauren Weis-
bergers succesroman med sam-
me navn. Meryl Streep spiller
den magtfulde chefredaktør,
Miranda Priestly, der står i spid-
sen for et af verdens største og
absolut førende modemagasi-
ner. Anne Hathaway er den unge
pige Andrea Sachs, der kommer
til New York i håbet om at få et
job som journalist på et af de
store seriøse dagblade. Skæb-
nen vil, at Andreas vej ind i me-

dieverdenen bliver via det mil-
dest talt udfordrende job som
assistent for Miranda. Det viser
sig hurtigt at være langt mere
krævende at arbejde for en djæ-
vel som Miranda, og hun må
derfor beslutte sig for, om hun
er villig til at sælge sin sjæl til
djævelen for at nå sine drømme.
Premiere 22. September

Over hækken handler om
skildpadden Verne. Han vågner
en morgen efter en god lang
vintersøvn og opdager, at mens
han har sovet er han blevet nabo
til et kæmpe villakvarter omgi-
vet af en stor hæk. Sammen med
vaskebjørnen RJ og deres andre
venner begynder han efterhån-
den at udforske verden på den
anden side af hækken. Hurtigt
finder dyrene ud af, at utrolige
mængder af rigtig god mad går
til spilde i menneskenes verden.
Og så er det jo bare at mæske
sig. Men menneskenes verden
er langt fra uden farer.

Skøn digital tegnefilm med
dansk tale af Søren Pilmark,
Anders Bircow, Paul Huttel, Ole

Ernst, Helle Dolleris og Anna
David. Premiere 29. September

I oktober kan I se:
Den grimme ælling og mig
Premiere 6. oktober
Der var engang en dreng. Pre-
miere 13. oktober
Fidibus
Premiere 13. Oktober
De andres liv
Premiere 13. oktober
Prag.
Premiere 3. november
Helt vild
Premiere 3. november
Kunsten at græde i kor
Premiere 10. november
Krummerne – så er det jul
Premiere 17. november

På Gentofte Kinos scene kan
man i dette efterår bl.a. opleve
Henrik H. Lund, Jytte
Abildstrøm, Ghita Nørby og i
begyndelsen af 2007 Anne Ma-
rie Helger.

Vi glæder os til at se mange
herlige og hyggelige mennesker
i Gentofte Kino og ønsker en
dejlig sæson!

Gentofte Tlf. 39 40 80 90

Ring til områdets

mest sælgende

ejendomsmægler,

og bestil en gra-

tis og uforpligti-

gende salgsvur-

dering.

Jeres sikkerhed

for en realistisk

pris og et salg.

Basaren nærmer sig!
Datoerne er den 4. og 5. no-
vember.

Fortæl NU familien, at det er
de dage, man samles i Vange-
de og besøger kirkens forun-
derlige basar, hvor mere end
2.000 mennesker hvert år får
nogle gode oplevelser – og go-
de gevinster – med hjem!

Basarkomiteen arbejder året
rundt, og nu er den ved at sam-
le de mere end 150 frivillige,
der ser frem til opgaverne i bo-
derne, restauranten og ikke
mindst på loppemarkedet.

Derfor er det nu tid at finde de
gode ting frem fra skabene og
fra kælderen til kirkens store
loppetorv.

I ugen op til basaren henter vi
gerne møbler og kasser af stør-
re omfang, hvis man ikke selv
kan aflevere det. Henvendelse
om afhentning til kirkekonto-
ret, tlf. 39 96 22 90. Mindre
ting bedes afleveret i kirkens
åbningstid placeret på vognen
i forhallen.

Basardatoerne i år er 4. og 5.
november!
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Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Læs mere på www.demantkiropraktik.dk

Gentoftegade 35

2820 Gentofte

Telefon 39 65 12 01

Søborg Hovedgade 209

2860 Søborg

Tlf. 39 66 39 39

Kiropraktik · Massage Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg

·

Friskt brød
hver dag

BROGÅRDENS
ISMEJERI

Telekort, HT-kort,
vin, spiritus, slik, is,

chokolade, kolonial,
kolde øl og vand

Åbent alle dage 7-22

39 96 11 99

39 65 87 66
39 65 21 27
Fax 39 65 52 15

Kontor & værksted
Mesterlodden 30

www.zinko.dk
admin@zinko.dk

Bakkegårdsskole-træf
Initiativet
Alle vi, der har gået på Bakke-
gårdsskolen 6.ba og b i 1963-64,
i 1.real 1965-66 og i 2. real
1966-67 har fundet sammen.
Nogle forlod Bakkegårdsskolen
i 1964 altså for 42 år siden, an-
dre efter 1. real i 1966 for 40 år
siden, og atter nogle forlod sko-
len efter 2. real i 1967 for 39 år
siden, og for de der valgte at gå
3. real med, er det 38 år siden, at
vi sidst så hinanden. Vi blev
spredt for alle vinde.

Hvordan opstod idéen: Jeg har
været veninde med min gamle
skolekammerat Pia Beyer Niel-
sen såvel i folkeskolen, som ef-
ter vi forlod denne.

For ca. 5 år siden stødte Pia på
Susanne Skov, en af vores gam-
le skolekammerater, som vi
begge har gået i klasse med. Su-
sanne var en af mine veninder i
skolen. Det viste sig, at Susanne
bor ca. 5 min. kørsel fra Pia, og
at de to stødte tilfældig på hin-
anden, da begge var ude at
handle. Herefter begyndte vi at

ses alle tre på skift hos hinan-
den, og igennem samtalen duk-
ker det op, hvor sjovt det kunne
være at forsøge at samle vores
klasser igen, men det blev ved
snakken, indtil Susanne en dag i
december måned 2005 fortalte
os, at hendes mor havde ringet
og fortalt, at hun havde set en
lille annonce efter gamle skole-
kammerater fra Bakkegårds-
skolen i Familie Journalen, som
en af vores gamle skolekamme-
rater, der også hedder Susanne
og nu bosat i USA, havde sat i.
Eftersøgningen
Nu satte vi alle sejl til. Vi synes,
det ville være sjovt at forsøge at
samle så mange gamle klasse-
kammerater som muligt til en
sammenkomst, når Susanne fra
USA er i Danmark.

Først blev gamle klassebille-
der studeret, og der blev sat
navn på de forskellige. Det var
ikke altid lige let, men det lyk-
kedes. Dernæst skulle vi finde
alle kammeraternes adresser.
Det har virkelig været et detek-

tivarbejde, der har ført os vidt
omkring. Pigerne har faktisk al-
le fået nye efternavne, hvilket
har vanskeliggjort vores søgen.
Nogle har vi været heldige at
finde via nulevende forældre, 4
har vi fundet ved hjælp af folke-
registeret mod betaling, da man
her udelukkende behøver at ha-
ve to oplysninger på personen,
man søger. Så har vi brugt Inter-
nettet, og endeligt den tunge en-
de ved at ringe til samtlige med
det for- og efternavn, vi søgte,
simpelthen fra en ende. Dette

gav heldigvis bonus i flere til-
fælde, men ofte var telefonop-
kaldene forgæves, men hvor har
mange mennesker, vi ringede
op, taget det utrolig pænt, og
opmuntrede os til at fortsætte.
Mange fremmede, vi har haft te-
lefonisk kontakt med, har synes,
at det var en stor opgave, vi hav-
de taget på os, men samtidig op-
muntret os til at fortsætte. Vi har
gennem folkeregisteret fundet 4
personer, som vi næsten havde
opgivet at finde. Her viste det
sig, at en person i 1989 var ud-

Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17

4.-5. NOVEMBER 2006

Sæt i kalenderen
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Gentofteafdeling

Tlf. 39 65 17 20
39 65 60 18

Fax 39 65 16 59

Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

Tlf.

Holteafdeling
Tlf. 45 42 05 30

Hellerupafdeling
Tlf. 39 62 36 39

mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02

søndag
9 - 01

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

jema
antenner
jema-antenne.dk

39 670 580
w w w . r e a l m æ g l e r n e . d k

Vangedevej 137 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 42 99 90 • Fax 39 42 88 80
E-mail kg2820@mailreal.dk
Web www.realmaeglerne.dk/2820

RealMæglerne Geisler
Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE

vandret til Chile, to havde hem-
meligt nummer, og for en per-
son var det ægtefællens navn te-
lefonnummeret stod på.

Det har især været svært at
finde pigerne, og det er da også
her, vi mangler at finde nogle
stykker.

Da vi begyndte at finde frem
til de forskellige kammerater,
udarbejdede vi en liste, med
navne, adresser, mail, arbejds-
nummer, arbejdsmail, fødsels-
dag, gift eller ej, ægtefællens
navn, børns navne, alder og be-
skæftigelse samt personens nu-
værende beskæftigelse.

De første breve blev sendt af
sted i begyndelsen af maj må-
ned, til de kammerater, vi på da-
værende tidspunkt havde spo-
ret, og siden er der kommet flere
og flere til. Listen bliver faktisk
dagligt opdateret med nye nav-
ne og oplysninger.
Resultatet
I 6. ba gik der 22 elever af disse
er 1 død og 18 er fundet, 2 yder-
ligere har vi sendt brev til, disse
har ikke reageret, og vi mangler
stadig at finde 1 person.

I 6. bb gik der i alt 24 elever, af
disse er 3 døde, 14 nulevende er

fundet, og en er udvandret til
Chile i 1989, vi har skrevet til
denne adresse, men ikke modta-
get svar endnu, og vi mangler
stadig at finde 6 personer.

I begge 6. klasser gik der i alt
46 personer. Her er der kontakt
til 32 i alt.

Alle har modtaget opfordrin-
gen utrolig positivt og allerede
på nuværende tidspunkt tilken-
degivet, at de kommer til sam-
menkomsten den 16. september
2006, og at de glæder sig
enormt.

Vi synes det kunne være sjovt
at udarbejde noget, de forskelli-
ge, der deltager i sammenkom-
sten, kunne tage med hjem fra
dagen, og her har vi så udarbej-
det et hæfte “Den Grå Bog”.
Dette lille hæfte er opdelt i af-
snit. Der forefindes lidt historie
om Bakkegårdsskolen, kopi af
efterlysning i Familie Journa-
len, det brev vi har sendt ud til
de forskellige og den endelige
invitation til sammenkomsten,
en adresse-mailliste, klassebil-
leder fra 6. ba, 6. bb, 1. real
(med korrektioner med navne
til billederne) samt et klassebil-
lede fra 2. real. Yderligere er

der et punkt, hvor vi har samlet
en lille historie om hver enkelt
med de ting, de har oplyst os
om. Hver enkelt historie er mar-
keret med et nutidigt billede af
personen og et fra skoltiden. Til
sidst i “Den Grå Bog” er der
indsat billeder fra privat sam-
ling fra skoletiden, såvel fra
skolen, privatfester samt lejr-
skoleophold på Vesterhavsgår-
den i Jylland.
Gensynet og festen
Vi har arrangeret med Bakke-
gårdsskolens nuværende skole-

leder Morten May, at der bliver
en rundvisning på skolen lørdag
den 16. september 2006 kl.
15.00. Der vil ligeledes blive ta-
get gruppebilleder. Herefter ta-
ges der videre til Cafe Apoteket
ved Hellerup station, hvor vi har
booket et lokale og bestilt buf-
fet.

Vi glæder os til gensynsdagen
og til at udveksle Vangedemin-
der.

Birgitte Larsen
Tidligere Bakkegårdsskolelev
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www.superbrugsen.dk

Cykelkup

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag 9-20 · Lørdag 8-16

Rabat 50%
Vi skal have tømt ud i vores lager af cykler
I uge 36 restersælges

Gælder kun de cykler vi har på lager i Vangede

på normalprisen
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Apoteket informerer om svamp
Der er i alt ca. 500.000 forskelli-
ge svampearter i verden. Svampe
og svampesporer findes overalt,
også på og i mennesker. Men ik-
ke alle giver os problemer. Nogle
svampeinfektioner smitter fra
menneske til menneske eller fra
dyr til menneske, andre opstår
som følge af en ubalance i krop-
pens mikroorganismer eller som
følge af et nedsat immunforsvar.
Svampeinfektioner forekommer
oftest på hud eller slimhinder,
men de kan være svære at skelne
fra andre sygdomme. Derfor er
det vigtigt at få stillet den rette
diagnose hos lægen.

Fodsvamp er den mest almin-
delige svampeinfektion. Fod-
svamp trives i varme, og hvor
der er fugtigt f.eks., hvis man
går i alt for tætsluttende gummi-
sko eller ikke får tørret fødder
tilstrækkeligt efter bad, eller
færdes meget i fælles omklæd-
ningslokaler, sports- og svøm-
mehaller samt motionsrum. Har
du meget varme fødder kan det
være en forebyggende hjælp, at
anvende en antiperspirant be-
regnet til fødder. Fodsvamp vi-
ser sig oftest mellem de yderste
tæer, ved kløende, let skællen-
de, rødme og ofte små væske-
fyldte blærer. Har du fået fod-
svamp er det vigtigt ikke, at bru-
ge det håndklæde du anvender
på resten af kroppen, men bruge
et andet til fødderne, det skal
vaskes ved mindst 60° hver
gang, det har været brugt. Evt.
brug toiletpapir mellem tæerne,
som jo kasseres efter brug.

Neglesvamp er ofte startet
som fodsvamp. Neglesvamp ses
som fortykkelse og gullig mis-
farvning af neglene. Har du fået
neglesvamp, kræver det oftest

tabletbehandling, som kun fås
på recept fra lægen.

Svamp i hudfolder (f.eks. ly-
sken eller under brysterne) kan
også skyldes fodsvamp, der er
smittet via håndklædet. Lyske-
svamp ses som hudforandringer
i hudfolderne mellem lår og ma-
ve med en ofte skarp randzone
mod den omgivende hud. Svamp
i hudfolder skyldes oftest Candi-
dasvampen, som lever normalt
på huden uden at forårsage pro-
blemer. Men er huden tilstræk-
kelig varm og fugtig kan svam-
pen formere sig og give et rødt
og kløende udslet.

Skedesvamp skyldes også
Candidasvampen, der er nor-
malt til stede, men hvis surheds-
graden i skeden ændres, vil den
naturlige balance i skedens mi-
kroorganismer ændres. Det gi-
ver et gunstigt miljø for Candi-
dasvampen, som formerer sig
og får overtaget. Det kan ske
som følge af en antibiotikakur,
hormonbehandling, sukkersy-
ge, brug af alm. sæbe, stramt-
siddende tøj, graviditet, men-
struation eller svækket immun-
system. Det er vigtigt, at lægen
stiller diagnosen første gang, da
kløe, svie eller ændret udflåd
kan være tegn på mange
forskellige lidelser i underlivet.

Apoteket har effektive
håndkøbslægemidler til brug
ved ved fodsvamp, ved svamp i
hudfolder og ved skedesvamp.

Jo tidligere du starter behand-
lingen af din svampeinfektion,
desto større er chancen for, at du
kan nøjes med at behandle den
med et håndkøbslægemiddel. Er
du i tvivl så kom ind på Vangede
Apoteksudsalg og få rådgivning.

Helle Thomasen

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

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

Gentofte Fysioterapi & TræningsCenter
Gentoftegade 52 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 - Åbent kl. 7-20

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Afd. Fuglegårdsvej 45 i Vangede

Vi ved hvor Mugge er!
Af Sven Fagerlind
I sidste nr. af Vangede Avis
skrev August Miehe-Renard om
sine “lærerår” på Kroen ved
Vangede Station. Han fortalte
bl.a. om Mugge, der som en of-
ferpræst ved bar-alteret udskæn-
kede væsker til den tørstige flok
og bagefter kunne gyde olie på
de ikke mere tørstige, men
kæmpende gemytter.

August spurgte: “Hvor blev
Mugge af efter han forlod kroen
på Ellegårdsvej?”

Mugge lever i bedste velgåen-
de og befinder sig i Klampen-
borg bl.a. på Mattssons Ride-
klub.

Hvad han har bedrevet indtil
nu i sit 69 årige liv ville, hvis det
skulle nedskrives her, få dette
nr. af Vangede Avis til at være
tyk som en telefonbog.

Et par ting vil jeg dog som
gammel rytter nævne:

Mugge har redet jagter med
Sportsrideklubben, blæst jagt-
horn til Hubertusjagt (også vist
på TV).

Han har kørt Kapervogn og er
primus motor ved Mattssons Ri-
deklubs festarrangementer.
Selvfølgelig er han ikke bleg for
udskænkning i baren i rytterstu-
en.

Klubbens mange hundrede
medlemmer kender måske ikke
Gentofte Kommunes borgme-
ster, men alle kender Mugge!!

Nej, Mugge er ikke blevet
væk, tværtimod.

Tegning Sven Fagerlind

Bliv inspireret på vores hjemmeside
www.kontorlageret.dk

Besøg os og oplev kvalitet
til en fornuftig pris

Juleudsmykningen
Vi prøver i øjeblikket at finde en al-
ternativ løsning til vores nuværen-
de julebelysning, både fordi vi sy-
nes, at vi trænger til noget nyt, men
også fordi vores nuværende er ved
at være nedslidt samt for dyrt for
gadeforeningen at sætte op. I skal
huske, at det er jo kun de butikker,
der er medlem at gadeforeningen,
der er med til at betale for julebe-
lysningen, de andre nyder bare
godt af vores anstrengelser.

Forslag til ny julebelysning mod-
tages meget gerne.

AA
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Danseskolen i Vangede 60 år
Jette og Torben Wieth – EKA
Dans i Vangede afholdt deres
60. afdansningsbal lørdag d. 29.
april i Virumhallen.

Der var fyldt med deltagere,
små som store, samt forældre,
bedsteforældre og tidligere ele-
ver. Bordene rundt om gulvet
var fyldt, og der var rift om sid-
depladserne midt for gulvet, da
afdansningsballet startede kl.
16.00 med Menuetten af Elver-
høj udført af 12 voksne par.

Efter Torben havde budt alle
velkommen til afdansningsbal-
let, startede danseskolens “pi-
gegarde” med Københavner-
march og sluttede med at danne
espalier for de yngste dansere
på 3 til 5 år, der sammen med
Jette marcherede ind og viste
både traditionelle og nye børne-
danse.

Derefter veksledes der mellem
opvisningsnumre for disco-jazz
holdene og danseholdene.

Gulvet var fyldt, da ægteparre-
ne og de voksne kom ind for at
vise både standarddanse og la-

tinamerikanske danse samt 3 af
turene i Lanciers.

Danseskolens dygtige sports-
dansere, der bl.a. indbefatter
danmarksmestrene samt sølv-
medaljevinderne i ynglingeræk-
ken, viste også både standard-
danse og latinamerikanske dan-
se.

Disco-Hiphop eleverne udfør-
te nogle flotte numre. De to æld-
ste hold viste bl.a. et flot num-
mer til musik af J. LO. “Get
Right remix”.

De yngste dansebørn havde
deres eget lille shownummer,
hvor de dansede til “Postmand
Per” og “Det lille røde tog”.

Det voksne aerobichold gav
den som “Olsenbanden” i et
festligt nummer.

Finalen bestod af danse, der
var inspireret af musikken fra
“Sommer i Tyrol”. Vore dygtige
og uundværlige hjælpere havde
lavet en utrolig flot kulisse af
“Den Hvide Hest”, som danne-
de en festlig baggrund for 8 for-
skellige dansenumre, der både

omfattede de helt unge dansere
og op til de ældste ægtepar samt
turneringsdanserne. Flotte og
festlige afslutningsnumre der
endte med, at de ældste disco-
piger lavede traditionel
Østrigsk bænkedans.

Som afslutning på opvisnin-
gen, der varede ca. 3 timer, var
der indmarch for alle deltagerne
med flag i hånden.

Efter en spisepause var der bal
for alle til kl. 22.30 kun afbrudt
af Institutmesterskaberne for
turneringsdanserne.

Den nye sæson starter mandag
d. 4. september. Vi håber at se
en masse nye elever. Alle kan
lære at danse. Men lær det først,
da er glæden allerstørst.

Willbriggie Shiraz Cabernet
14,5% alc.

Australsk vin vinder større
og større indpas på de dan-

ske middagsborde.
Det forstår man

godt, når man smager
denne sværvægter. Den
har kraft og styrke, 14,5%
alc, så den overgår langt
vine fra andre lande.
Men den har også de

perfekte betingelser med
lange sommerdage og tilpas
kølige nætter.

Normalpris 75,-

Nu 6 fl. 270,-

Gratis

levering

af 24 flasker

i Vangede

og omegn

ved køb

HOLTE VINLAGER

Smakkegårdsvej 137
39 63 05 22

gentofte@holtevinlager.dk
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Din bankrådgiver

�

Vangede  Bygade  96   ·   2820  Gentofte   · Tlf. 45 12 13 90

finder du i Danske Bank midt påVangede Bygade her kender
personalet dit lokalsamfund, og de ved en masse om hvordan du
sikre din økonomi i fremtiden.
Besøg os og hør, hvad vi kan gøre for dig

Dans med livsglæde
Jeg har i år været på en uges
sommerhøjskole med min
kæreste. Vi skulle simpelthen
danse en hel uge! Det var nok
mest mig der ville, det ser jo
flot ud og nemt. Jeg fik ham
overtalt og vi glædede os beg-
ge til at prøve dette, som for
os var noget ganske nyt. Det
var ikke nemt og ser heller ik-
ke særlig yndefuldt ud i star-
ten, men det er sjovt og det
var det vigtigste for os.

Vi lærte grundtrin i engelsk
vals, quickstep, jive og cha
cha cha. På en uge! Efter høj-
skolen tog vi på camping og
kunne slet ikke lade være
med at øve os lidt i camping-
hytten. Da vi kom hjem lave-
de vi “opvisning” for famili-
en, der var behørigt impone-
rede.

Nu kribler det for at lære
mere og vi har meldt os på et
begynderhold, så vi kan føle
os lidt gode. I sommer var vi

28 mennesker samlet i alde-
ren ca. 22-70 år og meget for-
skellige i øvrigt.

Alle gik til opgaven med
godt humør og entusiasme og
der opstod et herligt fælles-
skab mellem os på trods af
meget forskellige baggrun-
de. Vi var bl.a. en køkkenas-
sistent, en kirketjener, en
pensionist, en civilingeniør,
en pædagog og mange flere
fag var repræsenterede, men
det betød ingenting, for vi
var alle i samme båd. Nogle
synes engelsk vals var nemt,
andre var vilde med quick-
step og andre igen at jive og
cha cha cha var sjovest, selv-
om man nemt blander dem
sammen i starten.

Fælles for dansen er glæden
og begejstringen og det vig-
tigste er at have det sjovt
sammen.

mba

“Charlotteklubben”
din lokale pensionistklub
Medlemskab koster 150 kr. om
året (et år fra den dag man mel-
der sig ind).

Gymnastik koster 100 kr. eks-
tra hvert HALVE år

Medlemskab + Biograf koster
150 kr. (11 film) hvert halve år

Programmet for efteråret 2006
kan hentes i klubben fra begyn-
delsen af september.

I efteråret 2006 er der 3 arran-
gementer i Vangede kirke, 9.
okt. Er der underholdning med
den tidligere Melodi Grand Prix
deltager Ulla Bjerre.

Mandag 13. november: Banko
i Vangede kirke

Mandag 11. december: “Jule-
frokost” i Vangede kirke

Mandag den 20. november går
vores udflugt til Birkegårdens
Haver med en overdådig julebe-
lysning i havernes smukke vin-
terpragt.

Torsdag den 7. december ar-
rangeres traditionel juletur til
Tisvilde højskole.

Der er biograf hver onsdag
12:30, med start den 20. sep-
tember – Gymnastik på Ege-
bjerg hver tirsdag

Desuden spiller vi whist hver
mandag – bridge hver tirsdag &
fredag. Både til bridge og whist
er der ledige pladser.

Vi har åbnet for skakspillere
onsdag formiddag, 10-12; så
kom og snak med os i Charlotte-
klubben, hvis I er interesseret.

Vi har hyggesnak/hobby hver
torsdag – frimærker og biograf
hver onsdag

I biografen skal vi inden jul se:
Adams Æbler, Manderlay,Bro-
keback Moutain, oktober Dra-
bet, Pingvinmarchen, Den Ty-
ske Hemmelighed, Anklaget,
The Phantom of the Opera, I
Danmark er jeg født, Den stand-
haftige Gartner og Mrs. Hen-
derson præsenterer.

Kvaliteten
i

højsædet

VISTI’s
GULVSERVICE A/S
Ring for uforpligtende tilbud

39680060
Mobil tlf. 28 19 96 60

Fax 39 68 00 60

Alle former for gulv-
behandling 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

Kongelysvej 23, baghuset
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A.A. Cykler Nøgler Sko Service Tlf. 39 65 34 34
midlertidigt 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. 45 12 13 90
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 12.00-17.30
tirs-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-13.00
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 9.00-16.00
onsdag tillige -19.00
søndag kun i forbindelse med

gudstjeneste
kontoret: mandag-fredag 9.00-13.00

onsdag også 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00

Kontakten, El-service Tlf. 39 65 47 60
mandag-torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-15.00
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 48 17 10
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-fredag 16.00-22.00
lørdag lukket
Wienersalonen Tlf. 39 65 78 91
tirsdag-torsdag 9.30-17.30
fredag 9.30-18.00

Alle disse butikker er medlem af
Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikerne kan du kende på,
at de har dette mærke siddende i de-
res ruder.

Butikkernes åbningstider - august 2006

Alt i fineste rens & pres

Skind- & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask

Kom med
5 stk tøj betal for 4

Kig ind
Altid et godt tilbud

Færdigrens & pres fra dag til dag

Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30 · lør. 10 -13

Møbelbetræk &
tæpper

Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

DERES
LOKALE

RENSERI

Kvantumrabat

Bemærk ekstra service

COMET RENS

Det billigste stk. tøj er gratis

20%Parisersalonen

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 www.kjeldhansen.dk

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie

... plus mange gode tilbud

· Regntøj (fra 299,-)
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· F
· Støvler fra og
Select Knickers & Vindbreaker

·
· Alt i løbesko/joggingsko
fra

odbold:

Badminton, håndbold, fodbold

250,-

400,-

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

Din lokale

Vores speciale er løb:
Altid gode tilbud:

Kom ind og få den rigtige
vejledning;

netop til dig!

Løbesko & specialsko fra

Løbetøj til al slags vejr
NIKE, ASICS, NEW BALANCE m.fl.

NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.

vi sikrer, at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko,

Sportsforretning


