
Så kys det nu
Det er så nemt at planlægge
og forestille sig, hvordan li-
vet skal være. Og vi skal
som prinsen og prinsessen i
eventyret leve lykkeligt til
vores dages ende. Men da-
gene går og den ene dag ta-
ger den anden, og så sidder
man der foran tossekassen
og kan knapt huske de
drømme, man havde.

Man læser om andre men-
nesker, der sælger hus og
hjem, køber en båd og sej-
ler jorden rundt. Eller man
følger ‘de smukke, perfekte
mennesker’ på instagram;
det er måske ikke det liv
man drømmer om, men de
gør da i hvert fald noget.
Man taler med ældre men-
nesker, der husker én på at
man skal sætte pris på sit
bentøj/øjne/førligheden
mens man har det; det tæn-
ker man så over i et øjeblik,
men glemmer det et øjeblik
efter, hvor man styrter af
sted efter det sidste nye til-
bud.

Når så de mørke skyer
trækker ind over vores liv,
så begynder man at forstå,
hvorfor det er man skal ‘le-
ve mens man gør det’. Men
hvordan lader vi livet ram-
me os, og hvordan finder vi
ud af, hvad der gør os lyk-
kelige?

Livet bliver ikke bedre
end vi selv gør det til, så
måske man skulle tage en
verdensomsejling – om ik-
ke andet så i ens baghave.

Livet er skrøbeligt, men
derfor kan man jo godt el-
ske det eller i hvert fald,
finde ud af, hvad der skal til
for, at man bliver god til at
tilpasse sig omstændighe-
derne.
Så kys det nu, det satans liv
grib det, fang det før

det er forbi.
Glædelig jul og godt nytår

Allan og Susanne

Vinter 2018
97. nummer · 25. årgang

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk

i samarbejde med Vangede Bycentrum.
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede
Stor hæder til Rasmus Bjerg

Gentofte Kommunes Kulturpris
2018 gik til den dygtige skue-
spiller.

Da Rasmus Bjerg flyttede til
Vangede for 8 år siden, drømte
han ikke om at blive hædret med
Gentofte Kommunes Kultur-
pris. Men som borgmester Hans
Toft sagde ved prisoverrækkel-
sen så har Rasmus Bjerg, som
gennem årene har givet både
børn, unge og voksne gode op-
levelser overrasket gang på
gang med nye, overbevisende
roller og han formår som få an-
dre at komme ud i alle hjørner af
sit talent.

Rasmus Bjerg fortalte, at han i
forbindelse med rollen som
John Mogensen, tog 8 kilo på
for at ligne sangeren mest mu-
ligt. Det var rigtigt festligt me-
dens opfedningen stod på. Men
det var både ufedt og besværligt
at tabe sig igen. Et problem han
stadig kæmpede med.

Vangede Avis ønsker et stort
tillykke til Rasmus Bjerg.

Susannas jul i Stylelab
Gallery
Susanna Hartmann udstiller teg-
ninger med julestemning i jule-
perioden hos Stylelab Gallery.

Susanna er en kendt illustra-
tor, og hun har egen tegnestue i
Vangede. Hun har illustreret
mere end 300 børnebøger, og en
god portion af disse har hun
selv forfattet. En del af bøgerne
handler naturligvis om julen og
det er udvalgte originaltegnin-
ger fra disse bøger, Susanna ud-
stiller.

Ferniseringen er fredag d. 23.
november (hvor der også er ju-
letræstænding i Vangede Byga-
de) fra kl. 16-18 i Stylelab Gal-
lery, Vangede Bygade 79. Ud-
stilling kan ses til d. 21. dec.

Ud over de udstillede
tegninger, kan der bladres i
nogle af Susannas sjove
børnebøger. Kig ind med
børnene og kom i ekstra godt
julehumør!

Radio Mercurs historie
Hans Henrik Guldstrøm starte-
de på Radio Mercur med at hen-
te cigaretter til Pedro Biker.

Om tiden på Radio Mercur
holdte Hans Henrik et spænden-
de foredrag i Café Caféen. Der
blev vist billeder og afspillet
lydoptagelser, både fra udsen-
delserne og nogle af de mange

reklamer, der var på Mercur.
Det var vældig morsomt at høre
– sammenlignet med de moder-
ne reklamer, der er i dag.

Der var mange deltagere, og
flere kom langvejs fra bl.a. fra
Roskilde, Helsingør og Carsten
Carlsen fra Radio Museet kom
fra Ringsted.

Den første Top Ti Liste i Dan-
mark blev bragt af Radio Mer-
cur. Den var sponsoreret af
Toms Chokolade.

Derfor havde Toms Chokolade
leveret Toms Guldbarrer til alle
deltagerne i foredraget.

Guldbarrerne blev delt ud i
pausen, og det vakte glæde, som
det kan ses på billedet.

Bente Orneborg er død
Den 5. november døde Bente
pludseligt, hun blev kun 52 år.

Bente lyste altid op med sit
glade smil. Bente startede sin
karriere i Vangede som dame-
tøjssælger hos svigermor i
Sweetie Mode. Og hun havde
flair for jobbet. Mænd i Vange-
de kunne uden problemer købe
tøj som gave til deres hustruer,
for Bente kunne huske størrelse
på alle kvinderne. Hun havde
også en god sans for hvilken stil, der klædte kunderne.

Efter at have arbejdet for svigermor i 22 år overtog Bente bu-
tikken 1. april 2012, da svigermors helbred ikke kunne holde til
forretningslivet mere. Bente gik i gang med at modernisere bu-
tikken med hendes altid smittende entusiasme. Butikken hen-
vendte sig nu også til yngre kunder. Bente måtte desværre lukke
butikken i 2015. Bente var et meget positivt indslag i Vangedes
handelsliv og var altid klar til en god snak ude foran butikken.
Her stoppede også mange af Vangedes hundeluftere og fik vendt
verdens gang og især Vangedes dagligdag. Altid var Bente klar
til at give en krammer og det varmede når man gik videre på sin
tur i Vangede.

Men nu er det helt ufatteligt at Bente er død, og selvom man ik-
ke lige har kunnet smutte forbi og få et knus, ja så er det mærke-
ligt at tænke, at det slet ikke kan ske mere.

Her på avisen sender vi vores tanker til Bentes mand Johnny og
sønnen Marc.

Foto: Holger Hagelberg.

Deltag i konkurrencen om
en julekurv med en masse
lækre ting til jul.

Værdi min. 600,-
For at deltage skal du ind på
Vangede Avis’ hjemmeside og
tælle stjerner.
Se de nærmere regler for at
være med på hjemmesiden.
www.vangede.dk

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk



2018
Juletræstænding

Præmier for over
10.000,-

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

Julen i Vangede
Lad os mødes til hyggelige
julearrangementer i Vangede

Julevandring
Søndag 16. december kl. 11

Alle børn, dergennemførerruten, får en godtepose,
der er sponsoreretaf SuperBrugsen.

Julestue

i Charlotteklubben

når træet er tændt

Se billeder fratidligere år påwww.vangede.dk

Julen i Vangede

Med vandrekort samler vi stempler på traveturen rundt i Vangede.
Undervejs på turen bydes på gløgg, æbleskiver, kaffe og andre
lækkerier.
Vandrekortet med navn, adresse og alle stemplerne skal lægges i
kassen ved .

og sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra den 23. november.
På selve dagen kan de købes i Charlotteklubben.

SuperBrugsen senest kl. 13:30

Vandrekort koster kr. 30,- pr. stk.

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

Brugsen kl. 13:35Super
Man skal være til stede ved
lodtrækningen
– Husk legitimation.

Vi mødes foran SuperBrugsen.
Jens Chr. Wandt synger for og
Bakkegårsskolens kor underholder.
Der er varm kaffe, som serveres af

.
Vi får også besøg af julemanden,
hele hans familie og et
nissehornorkester

Charlotteklubben

Fredag 23. november
kl. 16.45

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 118
fre-søndag kr. 138

Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte

Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

www.nyzy.dk
Åbent alle dage
kl. 14:00 - 23:00

Nyheder i Vangede
Næste nummer af Vangede Avis kommer i
slutningen af februar 2019, men du kan i mel-
lemtiden følge med i, hvad der rør sig i Vange-
de på vores hjemmeside. Så indtil næste udga-
ve ses vi på:

www.vangede.dk – eller på Facebook
Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49,
2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk.
Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Der tages forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for føl-
gevirkning af evt. trykfejl.
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Juleaften på Brogård ca. 1930
af Dagmar Gøtz Bjerre
Den første del af min barndom
boede jeg på Brogård og jeg vil
fortælle om den jul på Brogård,
jeg husker bedst. Måske var det
den sidste på Brogård, måske
blander jeg en masse indtryk fra
mangen en juleaften på Brogård
sammen. Men helt sikkert, det
begyndte også dengang den 1.
december, ikke med at vi fik ju-
lekalender eller lys vi kunne tæn-
de hver dag; nej, det var ikke til
dengang, men uanset hvor gamle
vi var, vidste vi, at nu var der ikke
lang tid til jul. Om ikke andet så
kunne vi høre det på stemmerne,
altså min fars og mors, når de tal-
te i sengen om aftenen, når de
troede vi sov. Alvoren i hvad de
havde råd til, og det var slet ikke
om store gaver, nej min far blev
altid fyret lige til jul og måtte
igen gå karensdage, ja allerværst
var det, hvis han blev fyret lige
op under jul, så kunne han ikke
nå at få understøttelse eller hel-
ligdagsbetaling, og så var der ik-
ke meget til rådighed, selv om
min mor var dygtig.

Der er nemlig og var nemlig
heller ikke dengang nogen
mennsker, der kunne leve uden
penge. Vi havde mange ting at
lave af vores høns, æg og grise
hos bedstefar, havens grøntsa-
ger o.s.v, men der var mange
ting også dengang, man kun
kunne få for penge. Derfor kun-
ne vi ikke spise høns, æg m.m,
de skulle sælges for at få penge
til mange andre ting. Det er
svært at forklare, hvor meget
det egentlig betød at blive ar-
bejdsløs lige før jul, og selvom
man vidste det hver jul, så håbe-

de man, at det gik bedre denne
gang.

Der var nu et lyspunkt, hvor
meget havde mor sparet i “jule-
sparekassen”. Hele året sparede
hun hver uge til julesparekas-
sen, måske 1 eller 2 kroner, jeg
ved det ikke helt. Vi havde hel-
ler ikke så store ønsker, for vi
kendte dem slet ikke.

Juleforberedelser
Vi klippede og klistrede og alt
skulle bruges til juletræet. Det
var ikke altid vi havde glanspa-
pir og lign. Men så brugte vi
pænt indpakningspapir. Vi teg-
nede engle på hvidt papir og nis-
ser på rødt papir, vi lavede oaser
af lange guirlander både til jule-
træet og til stuerne, hjerter vi
flettede så vi var helt øre, store
hjerter til stuen og forneden på
juletræet.

Vi har altid, så længe jeg kan
huske, haft juletræ.Vi har også
altid fået risengrød og flæske-
steg, senere da tiderne på Mid-
delvej blev anderledes, fik vi
gås også, men det var nu fordi
Pouls ferieforældre fra Lange-
land sendte den. Jeg var 16 år
før jeg juleaften smagte andet
end risengrød, alt sammen kun
for at få mandlen. Der var ikke
noget dengang med flere mand-
ler, der var kun en. Senere på
Middelvej, var der 6 – måske
var det tidernes fordærv.

Før hver jul forsvandt vores
dukker. De fik nyt tøj og kom
frem juleaften, helt fine i nyt
tøj, måske med en dukkeseng.
Måske havde nogen lavet møb-
ler til vores fælles dukkestue.

Af min mors børnehjemssøster,
som vi kaldte tante Ingeborg,
fik vi altid hjemmestrikkede
strømper. Jeg havde lange ben,
og de gik altid så længe jeg hu-
sker, kun lige over knæene, det
var meget koldt med forfrosne
lår hele vinteren. Jeg tænkte tit
på om jeg var for lang eller hun
var for doven.

Den juleaften, jeg vil fortælle
om, begyndte lige så dejligt som
ellers. Vi blev badet først på ef-
termiddagen og lagt i seng, vi
troede aldrig vi kunne sove,
men faldt alligevel i søvn.
Imens pyntede far træet i dag-
ligstuen og mor lavede mad..
Huset duftede af flæskesteg, ju-
legran og hygge.

Da vi blev taget op igen var alle
glade. I opholdsstuen, altså spi-
sestuen var en stor kakkelovn og
inde i den stod risengrøden i en
stor gryde og kogte færdig. På
potten ved siden af kakkelovnen
sad vores søster Ingers lille pige,
“putte”, kusine Grethe, vi vente-
de kun på gæsterne, som var vo-
res store søskende, Karen, hen-
des mand, deres lille søn Hans og

søster Grethe, hendes mand og
deres spædbarn Preben.

Grød på afveje
Pludselig skred gryden på kak-
kelovnen og mel og gryn løb ned
af den varme ovn. Inger skreg
op, kusine Grethe græd og du
kan tro at det gjorde jeg også, jeg
kunne slet ikke holde op og jeg
gik ud i entréen, der bare var en
indgang ved køkkenet, her put-
tede jeg mig ind i frakkerne og
græd. Jeg tænkte slet ikke på ju-
legaverne eller dejlig mad, jeg
græd og græd. Så kom moster
Karen og fætter Hans, som kun
var ca. 2½ år gammel. Han sag-
de til mig: “Damse, du skal ikke
græde mere, vi har en dukke
med til dig. Det havde han vidst
en mdr. at de ville give mig en ny
dukke, men havde ikke sagt no-
get, men han kunne ikke tage at
jeg græd så meget. For at få mig
til ro løb moster Karen og mo-
ster Dyveke med mig i midten
op og ned af alléen fra Lyngby-
vej ned til Brogård og så kunne
vi gå ind til juletræet, der nu var
tændt, i den fine stue.

Brogården i 1920-erne

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk
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Brand i Vangede Kirke – da Vangede var på forsiden af Ekstra Bladet

Af redaktionen – Foto: (hvis intet andet er nævnt) kirketjener Chr. Knudsen
Før Vangede fik den nye,
moderne kirke, var der den gam-
le Vangede Kirke, der lå dér
hvor biblioteket og Café Caféen
ligger i dag. Den var ikke bygget
som kirke, men var oprindelig
en del af Vangede Skole. Bade-
bygningen blev ombygget til
kirke og skolestuerne blev til
præstebolig og spejderrum. Den
blev indviet i 1926.

Desværre konstaterede man i
juni 1932, at der var husbukke i
tagkonstruktionen over kirken.

For at bekæmpe skadedyrene
blev fabrikant Tveede tilkaldt d.
15. juni 1932, og han kom med
en stor opvarmningsmaskine,
der pumpede 120° C varm luft
gennem rør op i taget. Husbuk-
kelarverne og æggene skulle
derved blive helt udtørret.

“Det hjalp!” som kirketjener
Knudsen tørt konstaterede, “der
er ikke flere husbukke!”

Maskinen blev startet om mor-
genen kl. 8, men allerede ved
9-tiden slog en af arbejdsfolke-
ne alarm fordi der var brand.
Gentofte Kommunes brandvæ-
sen i Hellerup kom straks til ste-
de med tre sprøjter og tog fat på
slukningsarbejdet. Falcks red-
ningskorps kom fra Ørnegården
og gik i gang med at tildække al-
terskranke og prædikestol ind-
vendigt i kirken med presennin-
ger. Lysekronerne blev firet ned
og båret udenfor.

Branden gik værst ud over ta-
get; 20 spær brændte og hvæl-
vingen blev gennembrændt,
men der var anden skade, bl.a.
blev den elektriske installation
ødelagt.

Man gik hurtigt i gang mede
genopbygningen og benyttede

lejligheden til at udvide kirke-
rummet, så der blev plads til 16
stolerækker og derved i stedet
for 150 personer blev der plads
til 180.

Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

Kirken før barnden med opstilling af spejdere.

Kirken indvendigt før branden, oppyntet til bryllup.

Fabrikant Tveedes maskine.

Brandmænd fra Gentofte Brandvæsen i gang med slukningsarbej-
det. Foto Ekstra Bladet.
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Rejsegilde for renoveringen
blev holdt i 1932. Her var ny
hvælving og ny rejsning. Over
hovedindgangen blev udført et
pulpitur til et nyt orgel og tårnet
fik en ny klokke.

I 1933 blev der holdt rejsegil-
de på tårnet, der lå til højre for
indgangen. Her blev der i stue-
planet plads til garderobe og
venteværelse. Den renoverede

kirke blev genindviet den 3. ok-
tober 1933.

Læs mere om kirkerne i Van-
gede Avis nr. 61.

Kilder: Vangedes Lokalhisto-
rie, ‘Vangede fra bondeland til
bysamfund’ af Svend Aage
Mørkvig, Ekstra Bladet d. 15/6
32 Eftermiddag og L. Gotfred-
sen ‘Gentofte – fra Søholm til
Ermelunden’

Den ene af lysekronerne bæres i sikkerhed af en brandmand fra
Falcks Redningskorps. Foto Ekstra Bladet.

Almindelig forvirring herskede på gårdspladsen af brandslanger,
vandfloder, kirkestole, rør og kvarterets ungdom.

Kirken efter branden.

Vi glæder os til at møde dig
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
39 98 88 30, forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Sundhed i Gentofte

Påvirker alkohol
din hverdag eller din familie?

Tilbud om hjælp til selvhjælp

Begge kurser foregår over seks mødegange à 2,5 timer pr. gang.
med 10-12 deltagere. De foregår i mødelokalet i kælderetagen på
Ordruplund, Hyldegårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund

“Lær at tackle kronisk
sygdom”
Kurset henvender sig til
mennesker, der har en kronisk
sygdom eller langvarig sygdom.
Kurset starter tirsdag d. 15.
januar kl. 15.30-18.00, samme
tid efterfølgende tirsdage til og
med tirsdag d. 19. februar

“Lær at tackle kroniske
smerter”
Kurset henvender sig til
mennesker, der har kroniske
smerter eller er pårørende til
en, der har kroniske smerter.
Kurset starter ons. d. 6. feb.
kl. 13.00-15.30, samme tid
efterfølgende onsdage til og
med onsdag d. 20. marts.

For tilmelding og yderligere information, kontakt
Forebyggelseskonsulent Elsebeth Schmith på mail
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk – eller på telefon 39 98 88 25 /
39 98 88 30, mandag-torsdag. Yderligere information på

www.sundhedigentofte.dk · www.patientuddannelse.info.

Gratis kursus

Vi kan hjælpe dig!

Anonymitet

Kontakt

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven
tilbyder et gratis og anonymt coachingforløb i
forhold til dit alkoholforbrug.

om din foretrukne fremtid

Forløbet er indivi-
duelt, og kan strække sig fra en enkelt samtale
til et længere forløb alt efter dine behov.
Du hjælpes til at udarbejde realistiske målsæt-
ninger .

Du kan vælge at være anonym, når du
henvender dig. Det gælder både, når du ringer,
og når du kommer ind til en samtale.

forebyggelseskonsulent
Rikke Marie Baun
Telefon: 40 12 92 72 · Email: rmb@gentofte.dk
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Vinteren er bedst i biografens mørke
For perioden november-december 2018
Grinchen – d. 29. november
Den gnavne Grinch forsøger at
stjæle julen, men kommer på
bedre tanker, da han oplever,
hvor meget en ung pige holder
af højtiden. En sjov og hjerte-
varm fortælling om julen.
The house that Jack built –
d. 29. november
Filmen ses gennem seriemorderen
Jack, der postulerer, at hvert af
hans mord er et kunstværk. Selv-
om politiet nærmer sig, løber han
større og større risici i jagten på at
skabe det ultimative kunstværk.
A star is born – d. 6. december
Musikeren Jackson forelsker sig i
Ally, en servitrice, der næsten har
opgivet at blive sangerinde... ind-
til Jack lokker hende ind i spot-
lightet. Men selvom Allys karrie-
re hurtig tager fart, vakler deres
skrøbelige kærlighedsforhold.
Ternet Ninja – d. 25. december

Aske er forelsket i Jessica, har et
anstrengt forhold til sin stedbror
og sin stedfar, og så er der Glenn,
som forfølger Aske. En dag ven-
der Askes onkel Stewart hjem fra
Thailand med en ternet ninja-
dukke. Dukken er den eneste af
sin slags i verden ... og så viser
den sig at være levende, dødsens
farlig og besat af tanken om ret-
færdighed og blodhævn. Ternet
Ninja hjælper ham med effektivt
at få styr på alle sine problemer.
Mary Poppins vender tilbage
– d. 25. december
Filmen foregår 20 år efter den før-
ste Mary Poppins Film. Michael og

Jane er blevet voksne og England
befinder sig i depression. Hvem
kan bringe humøret tilbage?
Kaptajnen – d. 25. december

Før krigens afslutning er Tysk-
land i opløsning med anarki
og vilkårlige mord. Willi er på
flugt, men undslipper. Han må
stjæle for at overleve. I en kuf-
fert finder han en kaptajnsuni-
form, som han tager på. Inden
længe er han kommandant i en
fangelejr, hvor han nådesløst
myrder løs blandt sine egne.
Hvorfor? Fordi han kan...
Happy ending – d. 25. dec.

Helle glæder sig til, at hendes
arbejdsnarkoman af en mand
endelig går på pension, så de
kan tage hul på deres otium
sammen. Men livet tager en
overraskende drejning, da han
på dagen for sin pensionering
annoncerer, at han nu skal være
vinimportør og har brugt deres
fælles opsparing i et østrigsk
vinhus. Men kan man starte for-
fra efter 49 års ægteskab? En
smuk og dejlig fortælling om at
det aldrig er for sent at få en or-
dentlig flyvetur eller at begynde
at ryge.

Glædelige fornøjelser! Vi ses i
mørket!
Hyggelige hilsener, Erik Hamre

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Torp GlasBoligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning
drivhusglas
sol f i lm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le
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Jul i Charlotteklubben
Juletiden har altid en særlig plads
i Charlotteklubben, hvor vi pyn-
ter, har julefrokoster og juleud-
flugter, men også deltager i jule-
arrangementerne i Vangede.

Vi pynter op til julen i huset på
Vangede Bygade 55 til Charlot-
teklubbens Julestue d. 23. no-
vember fra kl. 16 – efter juletræ-
stændingen. Vi sælger gløgg og
æbleskiver og juleting, og så la-
ver vi lotteri.

Vi har julelukket fra d. 20. de-
cember til og med 2. januar.

Charlotteklubben er Gentoftes
seniorklub med en vifte af akti-
viteter for dig, der ønsker et ak-
tivt seniorliv sammen med an-

dre mennesker. Vi har f.eks.
højskoletur, julefrokost, Go-
tved-gymnastik, bridge, whist
og it-klub. Kig ind og få vores
program, hils på os og fornem
stemningen.

Vi har åbent mandag, tirsdag,
torsdag og fredag fra 10-14.

Find os på Facebook, på
www.charlotteklubben.dk eller
ring til os på 39 68 03 41.

Det er sejt at sælge juletræer!
Martin er spejder i Thingvalla i
Vangede – de grønne spejdere –
og det har han været i 5 år. Han
elsker at lave bål, være på tur og
sælge juletræer. For juletræssal-
get har en stor plads i hjertet hos
både små og store spejdere. Som
ulveunge (de små spejdere) har
man forældrene med til at sælge
juletræer, mens de små bringer
træerne ud til døren hos kunder-
ne i Vangede. Martin er nu ble-
vet rigtigt spejder og i år har han
større opgaver ved juletræssal-
get. Træerne skal slæbes fra
container til pladsen, og der er
mange træer i forskellige stør-
relser, og så skal træerne mær-
kes i prisklasser. De store spej-
dere klarer opgaven med at skæ-
re træ og hamre juletræsfødder
sammen.

“Vi ved jo, at de penge vi tje-
ner på juletræssalget betyder at
sommerlejren ikke bliver så
dyr” siger Martin. I december
går det løs i Vangede Ungdoms-
gård. Martin og alle de andre
spejdere glæder sig til at se ven-
ner, familie og naboer, når de
sælger træerne.

Fakta:
• Vi sælger rødgran og norma-

niagran, som næsten kan hol-
de til næste jul.

• Vi tager MobilePay og kon-
tanter, men ikke længere kort.

• Vi opbevarer træerne gratis
frem til den 23.12.

• Vi bringer juletræer gratis ud
den 9., 15. og 16. december
indenfor Vangede Sogn.

• Vi sætter fod på for kun 25,-.

• Vi åbner den 9.12 og lukker
når udsolgt eller den 21.12.

• På hverdage har vi åbent kl.
17-19. I weekends kl. 10-17.

• Og så er træerne lidt grønne-
re, lidt mere friske og først og
fremmest lidt flottere, når de
er fra KFUM spejderne i Van-
gede.

Filmklubben Charlotte

Åbent hus og første forestilling gratis
Vi vil gerne give flere muligheden for at lære klubben at kende og
inviterer til åbent hus til forårssæsonens første forestilling d. 9.
januar kl. 12 med filmen: “Three Billboards outside Ebbing,
Missouri”. Der er gratis adgang, så længe der er plads, dørene åb-
ner kl. 11.

Filmklubben Charlotte er en del af Charlotteklubben og vi vi-
ser hvert halve år 11 film, som medlemmerne har valgt.

Som medlem af filmklubben er man også automatisk medlem
af Charlotteklubben. Pris for et halvt år kr. 350,-
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Et hus i Vangede
Der gemmer sig en historie om
slum og langstrakte sagsbehand-
linger, når man dykker ned i
kommunens arkiv for ejendom-
men, Vangede Bygade 87-91
(Der hvor Netto ligger i dag).
Lidt tilbagetrukket på grunden lå
der en stor villa, som i 50-erne
var ejet af fru Gammeltoft-Mad-
sen. På første salen var der et par
lejligheder, som var i en meget
dårlig stand. Dette gjaldt også for
det skur, der blev brugt både til
brænde og hvor toiletterne også
var placeret. I 1951 klagede le-
jerne til fru Gammeltoft-Mad-
sen, som dog ikke var lydhør
overfor klagerne.

Da de ikke fik noget ud af deres
klager måtte de tage skrappere
midler i brug, og de henvendte sig
derfor til ‘Vangede Lejerforening’
Lejerforeningens henvendelse til
Fru Gammeltoft-Madsen blev
‘usømmeligt afvist’ og de hen-
vendte sig derfor til kommunen;
til bygningsvæsenet skrev de bl.a.:
“Vi har nu taget det standpunkt at
henvende os til bygningsvæsenet i

håb om, at der omgående vil blive
iværksat en afhjælpning af disse
mangler, ... da det er vigtigt at le-
jerne får et sted at opbevare deres
brændsel og ligeledes toiletforhol-
dene bragt i orden”.

Efter henvendelse fra kommu-
nen, meddelte fru Gammetoft-
Madsen at skuret var blevet re-
pareret.

Tre år efter
En besigtigelse af lejlighederne
i 1954 afdækkede lejlighedernes
ringe forfatning, kommunens
folk skrev om forholdene: “Det
kan bl.a. anføres, at taget er
utæt, gavlvægge og vægge i
frontispicen er opført af uisole-
ret 1 stens mur, og at højden i
rummene kun er 1,95 m. Køk-
kenvasken er uden afløb, lige-
som vandinstallation mangler.

Endvidere kan man bekræfte,
at det skur, hvori retirade og
brændselsrum findes, er falde-
færdigt.

Under henvisning til det oven-
for anførte vil bygningsvæsenet

forsøge at få den pågældende
lejlighed nedlagt.”

I 1955 forlanger Sundheds-
kommissionen, at der bliver in-
stalleret ‘2 stk Gaard-W.C’ og
tilladelsen bliver givet fra byg-
ningsvæsenet.
I 1958 ansøger en tømrermester
om lov til at indrette tømmer-
plads på en del af matr.nr. 40 b,
48, 49, 50 Vangedevej 55-57.
Tømrermesteren fremsender
også den lejekontrakt, han alle-
rede har indgået med fru Gam-
meltoft-Madsen. Det bliver af-
vist, da det “må forventes at
stride mod de planer, som kom-
munalbestyrelsen har under
overvejelse med hensyn til det
pågældende kvarters fremtidige
udvikling.”

Disse planer går bl.a. ud på at
søge kvarteret sikret som bolig-
område. Fru Gammeltoft-Mad-
sens advokat anmoder om at sa-
gen genoptages, da fruen er
gammel (78 år) og mangler ind-
tægten, men det bliver igen af-
vist. Efter et personligt brev fra

fru Gammeltoft-Madsen bliver
der givet tilladelse til etablering
af en mindre oplagsplads, men
ingen opførelse af bygninger el-
ler værksted.

Beboelsesejendom planlægges
I 1963 begynder forhandlinger-
ne om opførelse af en beboel-
sesejendom, og fra starten var
der problemer med etableringen
af parkeringspladser.

Af et brev fra arkitekterne fra
12. august 1963 kan man se at
planerne dengang var: “Mod
Vangede Bygade agtes udført
altaner indenfor byggelinien,
med et fremspring på 1,25 m.”

De første planer indeholdt to
beboelsesejendomme; én, der
som den nuværende, skulle ligge
ud mod Vangede Bygade og én,
der skulle ligge bagved. Da man
ikke kunne få tilladelse til at ned-
rive villaen på grunden måtte
man opgive den bageste bygning,
da udnyttelsesgraden på 0,50
derved ville blive overskredet.

22. august 1963 skrev Gentof-
te Kommunes bygningsvæsen:
“Et tidligere skitseforslag, som
omfattede opførelse af to blok-
ke, blev besvaret i analogi med
sagen G.B. 811-1963, som blev
behandlet i udvalgets møde den
18. juni 1963, punkt 26. Der
foreslås nu alene opført en fløj
med temmelig stor husdybde,
idet den eksisterende villa fore-
løbig må bibeholdes. Bestem-
melserne om bygningshøjde i
forhold til det nordlige naboskel
forudsættes overholdt.”

17. december skrev bygnings-
væsenet: “Ved det nu fremsend-
te forslag respekteres en maxi-

Tegningen af retiraden er dateret 1893, så det er ikke underligt at det i 1950-erne var i en sørgelig
forfatning. Afstanden til lejlighederne skulle vær mindst 38 alen (knapt 24 m). Tegning weblager.dk

Se hele filmprogrammet på gentoftekino.dk
H HDanmarks hyggeligeste biograf

Gentoftegade 39 · Telefon 39 65 33 50
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mal udnyttesgrad på 0,50, men
ved 1. bygge-etape, hvor den
nye bygning opføres i 3 etager
med legeplads på det flade tag,
vil der – så længe den nuværen-
de villa må bibeholdes – mangle
et friareal. Som en midlertidig-
foranstaltning kan dette forhold
anbefales, såfremt det sikres, at
villaen fjernes ved den tidligere
ejers fraflytning af villaen.

Ved villaens nedrivning agtes
anlagt en legeplads, og bebyg-

gelsen påbygges en tilbageryk-
ket 4. etage.”

I 1966 blev der givet en tilla-
delse til at nedrive ejendom-
men, der lå ud mod Vangede
Bygade, så der var plads til at
bygge den nye ejendom. Ansøg-
ningen betinges af at der anvises
lejerne i huset en “efter kommu-
nalbestyrelsens skøn passende
lejlighed”.

Der boede stadig en fru Gam-
meltoft-Madsen i huset på den

østlige del af grunden. Det viser
sig dog ikke at være den gamle
fru Agnes, men hendes datter
Emilie Gammeltoft-Madsen,
men hun får lov til at blive boen-
de i huset, selv om hendes mor
er død.

I 1967-68 ansøgte murermester
Poul E. Svendsen om alle etager
blev opført i én etape og med in-
dretning af kontorer i den 3. eta-
ge på i alt 333 m2, da man ‘lov-
ede’ at villaen nok skulle blive
nedrevet når ejeren fraflyttede.
Dette blev dog ikke godkendt.

Endelig kan arkitekten skrive
“skal jeg herved meddele at ar-
bejdet påbegyndes d.
13.2.1968.” og 7. august 1969
bliver der anmodet om indflyt-
ningstilladelse for de 14 lejlig-
heder.

Et hus med muligheder
Trapperne i ejendommen er fak-
tisk ført op til ejendommens
loft. Så der har været taget højde
for at der muligvis senere skulle
bygges en etage mere på. Dette
er dog aldrig blevet gennemført,
der har dog været tale om både
at bruge taget som børnelege-
plads og tagterrasse.

I 1975 anmoder ejeren “mu-
rermester Poul E. Svendsen”
om tilladelse til at aflyse nedriv-
ningsdeklarationen på den gam-
le villa, da der ikke er bygget de
projekterede fire etager og ud-
nyttelsesgraden derfor ikke er
fuldt udnyttet. Kommunen er
først positiv overfor en bevaring
af huset og ejeren får tilladelse
til at indrette kontor på førstesa-
len, men kun midlertidig og
med den klausul at der efter tre
år skal det ændres til lejlighe-
der.

I 1976 bliver lejlighederne
omlagt til ejerlejligheder

I 1989 er der en forespørgsel
om restaurering af det eksiste-
rende hus på grunden eller al-
ternativt opførelse af et nyt en-
familieshus. Forespørger svarer
dog ikke på kommunens hen-
vendelser, så sagen bortfalder.

I 1998 er huset åbenbart revet
helt ned, da ejerforeningen an-
moder om lov til at nyopføre et
hus på grunden. Det kan ikke
godkendes.

Kilder:
hkpn.gst.dk
www.weblager.dk

Marken foran villaen “Aldershvile”, Vangedevej 57, tidligere
nummer 47, ca. 1950. Foto Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
Kommune
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Julekoncert i Vangede Kirke
1. december kl. 15 – Entré kr. 75,-
Det bliver stemningsfuldt, og
der bliver fyldt med de mest el-
skede julemelodier når Vangede
Kirke for 3. år i træk slår dørene
op til kommunens smukkeste ju-
lekoncert. Det er operasangeren
og Vangede-borgeren Jens-
Christian Wandt, der igen i år –
sammen med kirkens musikud-
valg, står bag koncerten.
Levende lys, fællessang og
juleroser
I skæret af de mange levende lys
vil programmet byde på ju-
lemelodier, solistiske indslag og
fællessang. Lotte Andersen vil
læse tre mindre uddrag af Selma

Lagerlöfs legende om Juleroser-
ne. Koncerten slutter med at alle
i kirken stående synger “Dejlig
er jorden”.
Musikalsk underholdning
I det musikalske program er og-
så Holmens Herrekvartet fra
Holmens Kirke i København.

Holmens Kirkes 1. organist og
Slotsorganist ved Christians-
borg, Jakob Lorentzen akkom-
pagnerer både på orgel og kla-
ver.

Jens-Christian Wandt medvir-
ker selv ved koncerten – både
som solist og som konferencier.

Vangede Kirke lørdag den 1.
december kl. 15.00. Entré: Kr.
75,- (ex. gebyr) Billetsalg: bil-
letten.dk (Jul i Vangede 2018)

Velkommen til Vangede
Her i vores hyggelige lille landsby bliver vi hvert år beriget med nye
borgere. Vi hører jævnlig tilflyttere spørge om hvor, hvornår og
hvordan forskelligt, og det vil vi så prøve at fortælle ved et arrange-
ment, hvor vi samtidig vil sige velkommen til Vangede.

Vangedes Venner indbyder derfor alle nye borgere i Vangede til en
informationsaften, hvor vi vil fortælle om traditioner og hvad der
ellers sker i Vangede.

Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 19 i
Café Caféen, Vangede Bygade 45

I vil høre om mulighederne for at være med i Vangedes fællesska-
ber både i Vangedes Venner, aktiviteterne i Caféen og i andre af
Vangedes mange klubber og foreninger.

Vangedes andre klubber/foreninger er også inviteret, og de kan også
fortælle om deres virke. Klubber, der ikke har hørt fra os bedes sende
en mail til kontakt@vangedesvenner.dk med kontaktoplysninger.

Vangedes Venner

Vær med i fællesskabet
Vangedes Venner er en lokal borgerfor-
ening, hvis formål er, at det skal være
sjovere at bo i Vangede. Bl.a. arrangerer
Vangedes Venner fester i Vangede. Det
er således frivillige fra Vangedes Venner,
der laver praktisk arbejde ved Fest- og
Kulturdage og til Vangede Festival. Har
du lyst til at være med, så skriv til
vangedsvenner@gmail.com

vi takker for støtten

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

Canada – tur/retur.
De grønne pigespejdere fortæller om
deres store tur til Canada.
Fortællingerne krydres af billeder og
videoklip. Kom og hør om pigernes store
oplevelser.
Som altid er der kaffe og kage til.
Onsdag d. 21. november kl. 19.00

Kreativ julestue i Vangede Kirke.
Kom og lav din egen flotte juledekora-
tion, og få inspiration undervejs af den
kreative og dygtige dekoratør, Lars Holm.
Undervejs er der gløgg og æbleskiver.
Tag selv fad eller skål med, og hvis der er
særlige ting du vil have i din dekoration.
Vi sørger for gran, ler, lys mm.
20 kr. for gløgg og æbleskiver.
Onsdag d. 28. november kl. 15-17.

Luciaoptog og julehygge.
Kort gudstjeneste med luciasang ved
de grønne pigespejdere.
Derefter julespil, sang og hygge i
kirkens dejlige lokaler.
Kom og vær med til denne smukke og
traditionsrige aften.
Onsdag d. 5. december kl. 19.00

Julegudstjenester.

Pust-ud –jul!

Søndag d. 23. dec. kl. 10.30 ved Camilla Munch
Juleaften d. 24. dec. kl. 14.30 ved Camilla Munch
for små og store.
Juleaften d. 24. dec. kl. 16.00 ved Kasper Morville
Juledag d. 25. dec. kl. 10.30 ved Camilla Munch
2. juledag d. 26. dec. kl. 10.30 ved Kasper Morville.

Torsdag d. 27. december kl. 14.00
Kom og vær med til en anderledes julefest. Vi får
besøg af (h)jule-englen, der tror han er julestjerne
for en aften.
Derudover skal vi julehygge og være kreative
ovenpå julemad og gaver.

Køb billetter på kirkens kontor i
åbningstiden. Pris 20 kr. for voksne,

10 kr. for børn. Billetsalg starter
torsdag d. 6. december.

Læse mere på kirkens hjemmeside: www.vangedekirke.dk

Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver mandag kl. 18.30-20.30
Familiedag i DUI
Hver fredag kl. 14-16 Bogsnak
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur

November
Onsdag d. 21. Fællessang
Fredag d. 23. Fællesspisning
Flæskesteg *
Fredag d. 23. Juletræstænding

December
Lørdag d. 1. Jul i Vangede Kirke
Lotte Andersen og Jens-Christian Wandt
m.fl. optræder i Vangede Kirke.
Se mere side 12
Fredag d. 7. Fællesspisning. Julebuffet

Januar
Lørdag d. 19. Vangede Lokahistorie

Februar
Fredag d. 1. Fællesspisning
Menu: Romersk mørbrad med ris*
Fredag d. 22. fredagsjazz

Marts
Fredag d. 1. Trilleband på biblioteket
billetter købes via bibnet
Lørdag d. 2. Fastelavnfest
ved Super Brugsen
Fredag d. 8. Fællesspisning
Menu: Svinekæber med kartoffelmos*
Fredag d. 22. Fredagsjazz

April
Onsdag d. 10. Vangedes Venner
generalforsamling
Fredag d. 12. Fællesspisning
Menu: Frikadeller med kartofler og sauce*
Fredag d. 26. Fredagsjazz

Maj
Fredag d. 10. Fællesspisning
Menu: Grill
Fredag og lørdag 24.-25.
Børnehjælpsdage ved Super Brugsen

Juni
Fredag d. 14. Fællesspisning
Menu Grill*

Juli
Tors. 20.-søn. 23. Fest og kulturdage
Mere herom senere.

Ca. en mnd. før arrangementets afholdelse kan du se mere på www.vangede.dk · * Husk tilmelding vvspisning@gmail.com

Glögg i Café Caféen
Fra 19. november kan man købe gløgg
og æbleskiver i caféen.
Glögg kr. 25,-
3 æbleskiver kr. 15,-
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Besøg på Mosegårdsskolen
Af Bente Yvonne Olsen
Vi er en flok gamle elever, som
forlod Mosegårdsskolen i 1958.
Vi mødes hvert år til en lille
sammenkomst. I år var det så 60
år siden vi forlod skolen, så vi
ville godt gense skolen. Vi tog
kontakt til leder Pia Ramsgaard
og vi mødtes en lørdag i oktober
og fik en fin rundvisning.

Vi endte i aulaen. Her blev der
opfrisket mange gamle minder.
Hvordan vi hver morgen klasse-
vis gik ind i aulaen for at synge
morgensang. Hver dag en sal-
me, og om torsdagen både en
salme og en fædrelandssang.

Derefter fløj vi videre på min-
dernes sti, hvor vi bl.a. huskede
opførelsen af “En søndag på
Amager”, skoleballer og jule-
træsballer. Sådan gik snakken
og vi huskede hvor vi havde vo-
re klasseværelser, hvor tandlæ-
gen og skolelægen var osv.

Vi tog afsked med Pia og gik
sammen til Moselukket og spi-
ste frokost.

Ved 18-tiden skiltes vi. En fin
og dejlig dag med klassekam-
merater, som kom fra nær og
fjern og en glæde at vi kunne
samles igen.

Klassekammeraterne foran indgangen til “skolen”.

Abent: Alle dage kl. 14.00-22.00

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96 · Telefon 39 65 89 88

Alle dage kl. 17.00-21.30

Running Sushi

TAKE-AWAY VED AFHENTNING10% RABAT

www.phoenixrunningsushi.dk

man-tors 168,
Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

— fre-søn 188,-

TAKE
AWAY

DUI Leg & Virke i Vangede
Vi har dørene åbne i vores hytte
hver mandag på Horsevej 6 kl.
18.30-20.30.

Frem til jul vil vi lave: Krea ju-
legaver, julepynt, julebag, jule-
godter og juleafslutning.

Vi er en familieorganisation;
hos os er der plads til fællesskab
på tværs af generationer.

På gensyn, formand
Leif Erritsø Nielsen

DUI-LEG og VIRKE
Leif Nielsen - tlf. 61 68 48 75
Leif.erritsoe.nielsen@mail.dk

www.dui.dk/vangede

En stor dag for den lokale håndboldklub
Den 6. november kunne Gentofte Vangede
Håndboldklub fejre 40 års jubilæum. Jubilæet
blev fejret med reception, middag og fest for
klubbens medlemmer, tidligere spillere, ven-
ner og familier. Borgmester Hans Toft var selv-
følgelig også på besøg for at ønske håndbold-
klubben tillykke.

Klubben holder til i Bakkegårdshallen. Man
kan finde yderligere oplysninger på gvh.dk el-
ler på klubbens Facebook-gruppe.

GVH er en klub, hvor der lægges vægt på det
sociale samvær og medlemmernes trivsel. Vi
tager sporten seriøst, men så alle kan være med.

Mvh Maria Vikkelsø Tybring
(Håndboldspiller i GVH og Vangede-borger)
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v/
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Jens Lyngsø og Jacob Høiby

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

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

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi

www.kjeldhansen.dk

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Deltag i konkurrencen om
en julekurv med en masse
lækre ting til jul.

Værdi min. 600,-
For at deltage skal du ind på
Vangede Avis’ hjemmeside og
tælle stjerner.
Se de nærmere regler for at
være med på hjemmesiden.
www.vangede.dk

Hejrer i mosen
Det har været et forrygende år
for fiskehejren, som vi kunne op-
leve i stort antal i Nymosen den-
ne sommer. Der har på Facebook
været beretninger op helt op til
11 på samme dag. Det tyder på at
den lave vandstand i mosen har
gjort det nemt for hejren at snup-
pe mosens fisk. Spændende for
os andre, der får bedre mulighed
for at se den smukke fugl.

Vi fået lov til at vise nogle af
Gunnar Snælundur Ingimarsson
flotte billeder her i avisen. Et på
forsiden og tre her.



Nummer 97 · november 2018

Butikkernes åbningstider– november 2018
Café Caféen
mandag-fredag 12.00-19.00
lørdag 12.00-16.00

Clinique Golé Tlf. 60 54 14 33
mandag 11.00-19.00
tirsdag-onsdag 10.00-18.00
torsdag 12.00-20.00
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag efter aftale

Danske Bank Tlf. 45 12 28 40
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 13.00-22.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 10.00-02.00
søndag 10.00-20.00

Floristen Tlf. 39 65 57 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.00-14.00

Frisør Konrad Tlf. 31 36 31 36
tirsdag 9.30-17.30
onsdag 9.30-14.00
torsdag 9.30-17.30
fredag 8.00-17.00
lørdag 9.00-13.00

Frisør Totten
Tine Gram Tlf. 39 65 71 35
Anette Grevad Tlf. 30 23 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

Geisler & Rønne Tlf. 39 42 99 90
mandag-torsdag 10.00-17.00
fredag 10.00-16.00
søndag 10.00-12.00

Glarmester Torp Tlf. 29 28 57 60
tirsdag-fredag 14.00-16.00

Glas- og Fugemesteren Tlf. 40 94 17 57
mandag-fredag 8.00-17.00

home Tlf. 38 41 39 30
mandag 11.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-15.00
søndag efter aftale

Ismageriet Tlf. 60 10 40 40
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag 10.00-22.00
søndag 11.00-22.00

IKEA Tlf. 70 15 09 09
Alle dage 10.00-21.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: tirs-ons 9.00-12.00

torsdag 15.00-17.00
fredag 8.00-12.00

Klinik Naturligviis Tlf. 26 70 52 04
mandag-fredag 9.30-17.30
lørdag i lige uger 9.00-13.45

Malermester Elligsøe Tlf. 39 65 05 40
mandag-fredag 7.30-16.30

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 11.00-21.30
søndag 12.00-21.30

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00
Ta’ selvbord 17.00-22.00

Phoenix Running Sushi Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag 14.00-22.00

Skjold Burne Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag 9.30-18.00
lørdag 9.00-15.00

Stylelab Gallery Tlf. 22 24 99 49
mandag + onsdag 15.00-17.00
torsdag-fredag 15.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-søndag 8.00-20.45

Tandlæge Lone Stenger Tlf. 39 67 61 93
mandag 8.00-17.00
onsdag-torsdag 8.00-16.00

Thomsens Cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Today’s Special Tlf. 23 44 17 90
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.30-13.30

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 11.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-17.00
fredag 11.00-15.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 6.00-24.00

Vangede Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

Vangede Farvehandel Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Vangede Kiropraktik & Sundhed Tlf 73 70 98 00
mandag 8.00 - 15.00
tirsdag 12.00 - 18.00
onsdag 8.00 - 12.00
torsdag 12.00 - 18.00
fredag 8.00 - 14.00

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

Alle disse butikker/virksomhe-
der er medlemmer af Vangede
Bycentrum. Medlemsbutikkerne
kan du kende på, at de har dette
mærke siddende i deres ruder.

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
13 - 22

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
10 - 02

søndag
10 - 20

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39

Tlf. 39 65 57 41

Alt i binderi
man-fre 10.00-17.30

lørdag 9.00-14.00

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk


