
Tag et valg
Vi har lige klaret valget til Euro-
paparlamentet, og nu skal vi så
også stemme til folketinget. Er
det ikke fantastisk at vi på denne
måde her i Danmark har ret til at
påvirke beslutningerne ved at
fortælle politikkerne, hvilke
holdninger vi ønsker fremmet i
vores land.

Det er da en fest værd, og som I
kan se i gaderne, er der da også
pyntet op til at valgdagen skal
være en fest. Vi synes det er en
dejlig tradition at smutte ned på
skolen og sammen med alle ens
medborgere få sat sit kryds. Der
bliver da også udvekslet en mas-
se snak med venner og bekendte.

Sådan en valgaften slutter for
de fleste med i spænding at følge
stemmernes optælling på fjern-
synet. Næste dag har vi så ret til
at være enten tilfredse eller brok-
ke os over resultatet.

Men helt lokalt er der også mu-
lighed for at udøve sin indflydel-
se, man kan være med i den klub
eller forening, som måske også
er ens fritidsinteresse. Men hvis
man er mere til, at der skal ske
noget her og nu, er der også mu-
lighed for at starte en gruppe el-
ler forening, der gerne vil være
sammen om en aktivitet; og det
kan både være på landsbasis eller
helt lokalt her i Vangede.

Hvis du f.eks. synes at her
mangler en mulighed for at man
kan mødes omkring løbehold,
gymnastik, foto, håndarbejde,
frimærker, gamle biler eller no-
get helt andet, så vil vi her på avi-
sen anbefale dig et rette henven-
delse til Vangedes Venner, som
sagtens kan bruge flere, der vil
sætte noget i gang i Vangede.
Hos Vangedes Venner kan man
hurtigt komme i gang, og de kan
formidle kontakt til deres over
1300 medlemmer.

I de kommende Kultur- og
Festdage skal du også vælge
hvilke af de mange tilbud, du øn-
sker at opleve. Vi kan varmt an-
befale at bruge fredag aften i
Vangede og få en forrygende
jazzoplevelse og lørdagen er det
også i Vangede, der er gang i den
med hele fem timer med pig-
trådsmusik fra de glade 60’er da-
ges Rock’n’roll (læs mere om
musikken på side 3 og 4 i denne
avis). Søndagen skal vi mødes til
en hyggelig familietradition om-
kring Sankt Hans Bål i Vangede.
Så bliv bare i Vangede, det er sjo-
vere.

God sommer
Susanne og Allan

Vangede Avis
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede
Kubels Zone

Zoneterapeut Majken Kubel åb-
nede 1. april i nyrenoverede lo-
kaler, hvor klinik Naturlig’vis
tidligere residerede og er klar til
at tage imod klienter, som kunne
have behov for klassisk fysiur-
gisk massage, zoneterapi eller
kranio-sakral behandling.

Majken har gennem flere år
drevet klinik fra sin privatadres-
se i Nivå. Hun er uddannet so-
cialpædagog og har derfor stor
erfaring i at støtte og hjælpe
mennesker med særlige behov.

“Jeg værdsætter at kunne tilbyde
behandlingsformer, der kan bidra-
ge til at opnå bedre velvære og
trivsel,” siger Majken Kubel. Læs
mere på www.kubelszone.dk eller
ring på telefon 27 12 63 76. Kli-
nikken kan også kontaktes på ku-
belszone@gmail.com.

Vangede Avis byder velkom-
men.
Vangede Pizza app
De har menukort på hjemmesi-
den, og her kan du også bestille,
både til afhentning og levering.
Som noget helt nyt kan du nu
også hente en app til din telefon
og derfra bestille hos Vangede
Pizza.
Ny indisk restaurant
Vangede har fået en indisk re-
staurant – også med take away

Dhruv Prakash har drevet spi-
sesteder i Københavnsområdet i

40 år. Sammen med Prabhuram
Aryal har han nu åbnet Curry
Lounge på Vangedevej 129.

Menukortet byder på krydre-
de, indiske karryretter med ho-
vedvægt på kylling og lam, men
der er også fisk og vegetarretter.
Vinudvalget er sammensat af
vine, der matcher den krydrede
mad.

De synes at de er blevet taget
rigtig godt imod af kunderne og
Vangede Avis ønsker dem vel-
kommen.
Ny filialdirektør i Danske
Bank i Gentofte

David Heick-Poulsen er fra 1.
juni udnævnt til ny filialdirektør
i Danske Bank i Gentofte.

David er 32 år og kommer fra en
stilling som forretningschef i
Danske Banks afdeling i Holmens
Kanal. “Vi skal gøre os fortjent til
kundernes tillid og tilfredshed.
Det gør vi ved at give vores kun-

der en god og relevant rådgivning,
der tager udgangspunkt i netop
deres situation, og når de har brug
for det”, siger David.

Psykoterapeut i Vangede
Ulla Seidelin, som vi fortalte om
i sidste nr. af Vangede Avis, har i
de sidste knap tre år arbejdet som
psykoterapeut. Ud over stress,
skilsmisse, angst, vrede og andre
kriser har hun også ydet professi-
onel mentoring og coaching for
private, par og erhvervsfolk.

Ulla har en 4 årig uddannelse
som psykoterapeut, mentor og
mastercoach med mange timers
selvudvikling, og Ulla fortæller,
at hun selv har haft stress og kri-
ser i sit liv, så hun har prøvet det
på egen krop. Ulla brænder der-
for for at hjælpe mennesker til
et bedre liv.

Ulla har i mange år arbejdet
som projektleder og kundechef.

I dag har hun privat praksis som
psykoterapeut, coach og mentor
og arbejder som frivillig rådgi-
ver hos Psykiatrifonden. Læs
mere på www.psykoterapiog-
coaching.dk

Se hendes annonce her i avisen
Hos Vangede Tand

er tandlægeklinikken blevet for-
øget med tandplejer Susanne
Graabæk. Og der er endnu en
forøgelse i vente på førstesalen:
tandplejer Emma går på barsel i
august måned. Vi ønsker Emma
held og lykke og glæder os til at
se den lille ny.

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. Op-
tagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der
tages forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følge-
virkning af evt. trykfejl.

Vangede Bygade 77 (ved Bommen)
www.vangedepizza.dk

Åbningstider alle dage 15-22

39 65 70 76



Konferencier Holger Hagelberg

Arrangeret af Vangedes Venner i samarbejde med Vangede Bycentrum

Med støtte fra Gentofte Kommunes Kulturfond samt vores sponsorer
Glas og Fugemesteren · Ikea · OK Benzin Evt. ændringer kan ses på www.vangede.dk

Grillen og baren er åben
fredag og lørdag

Støt musikken
– køb vores mad og drikkevarer

Fredag d. 21. juni
Blå Mandag Jazzband

Fest- og Kulturdage i Vangede

Program
12.00 Chimbo’s Revival
13.15 Great Pretender
14.30 Sir Henry and his Butlers
15.45 Rocking Ghosts

kl. 19 i Bibliotekshaven
Vangede Bygade 45

Lødag d. 22. juni

Chimbo’s Revival

Great Pretender

på plænen bag Charlotteklubben
Vangede Bygade 55



Nummer 99 · juni 2019

4

Lidt om musikken til Fest- og Kulturdagene
Blå Mandag

Det er altid en stor fornø-
jelse for os at være sam-
men med de skønne men-
nesker, der nyder den
glade, humørsmittende
Dixielandjazz.

Vores varemærke er:
“Vi ønsker med humør
og smittende livsglæde,
at formidle den gode
gamle “træskojazz” til
vores publikum. Det er
vigtigt for os, at vores
optræden fremkalder
glæde og smil – og det
hænder også, at man får
sig et godt grin!

Det er sjældent publi-
kum ikke kan få deres
ønsker og opfordringer
opfyldt!

Glæd jer til et humør-
fyldt jazzsamvær med
Blå Mandag, som yd-
mygt udtaler:

“Vi er ikke bedre end
de bedste!

Chimbo’s Revival

er igen på banen med de-
res festlige Rock’n’Roll
show, en sjov blanding af
musik fra rockens barn-
dom og lidt stand up co-
medy.

Chimbo’s Revival har
fejret store triumfer de
sidste mange år:

Og ikke mindst fire
hits: “Crazy Man
Crazy”, “I Saw Her Stan-
dig There”, “Small Be-
er” og “Stuck In 64”.

Man kan høre et hav af
Rock’n’Roll musikkens
numre i The Chimbo’s
Revival show leveret
med en energi og entu-
siasme man ikke ser hver
dag.

En koncert du ikke bør
gå glip af.

The Great
Pretenders
The Great Pretenders er
et af Danmarks absolut
bedste 60’er bands. Og
det er et helt igennem
fantastisk katalog de ta-
ger fat på: Bl.a. The Turt-
les, The Hollies, The Se-
archers, The Who og
selvfølgelig The Rolling
Stones og The Beatles,
bliver præsenteret i et
energisk show med stor
vægt på den flerstemmi-
ge sang, som kendeteg-
nede disse ikoniske
grupper op igennem de
farverige tressere.

Sir Henry and His
Butlers
I 1964 klappede vi “Let’s
Go”, i 1966 sang vi med
på “Beautiful Brown Ey-
es” og i 1967 nynnede vi
“Camp”… Vi taler om
Sir Henry and His But-
lers, et af de mest sejlive-
de danske rock &
popnavne igennem tider-
ne. Andre ørehængere
som f.eks. “Annie Got A
Date”, “Hejdi Hi Hoe”
og “Juicy Lucy” og ikke
at forglemme Ole Bre-
dahls grand prix bidrag
fra 1991 “Med ekspres-
tog til Kina”. Sir Henry
er og har altid været Ole
Bredahl, mens tjenersta-
ben, som naturligt er, har
undergået visse foran-
dringer. Mindeværdigt er
det, at Tommy Seebach
var en af tjenerne fra
1964 til 1976.

The Rocking Ghosts

The Rocking Ghosts blev
dannet i sommeren 1962.
Det helt store gennem-
brud med “Belinda” i
1966, der lå højt placeret
på den danske hitliste i
13 måneder

I 1966 blev “Oh, Oh
What A Kiss” om muligt
et endnu større hit. Spø-
gelserne er ikke uden
grund blevet kaldt pig-
trådsambassadører. I
årene 1964-68 spillede
de Danmark tyndt og tur-
nerede endvidere i Mexi-
co, Tyskland, Østrig,
Sverige, Finland, Italien
og Frankrig. The Rock-
ing Ghosts har spøgt i
seks årtier med ganske få
pauser.
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Gå tur i Vangede
Af Helle Juul
Lørdags-gåture
Hver lørdag kl. 11, hele året
rundt og i al slags vejr er der til-
bud til alle borgere om at kom-
me med på en gåtur.

Mødestedet er Café Caféen,
Vangede Bygade 45 og alle uan-
set alder og dagsform er vel-
komne.

Vangedeborger Kirsten Ha-
mann er tovholder og varierer
ruten fra gang til gang, men som
Kirsten fortæller, må man gerne
byde ind med idéer og forslag.

Lørdags-gåturen er på ca. en
time og ruten på 3-4 km.
Gangredskaber og hunde (i
snor) er velkomne.

Der er mange herlige områder
i og omkring Vangede, og man
oplever altid mere end dobbelt
så meget sammen med andre.
Gentofte Sø, Nymosen, Marie-
bjerg Kirkegård, Gammelmo-
sen er bare nogle af de steder,
som gåholdet besøger på deres
gåture. Inspireret af Vangede
Avis har de også været på ture til

de gårde som er blevet beskre-
vet i artikler i avisen.

Efter gåturene er der mulighed
for snak og kaffe i Café Caféen.
Elsie, der også har været med på
tur, viser et stempelkort, man
kan få udleveret, når man går
med gå-holdet.

Det er en dejlig måde at mødes
på, en lejlighed til at få vendt
stort og småt med medborger,
opleve eller gense nye steder, få
startet weekenden på en god
måde og som ekstra bonus få
forbedret sin kondition.

“Tab for alt ikke lysten til at
gå: Jeg går mig hver dag det
daglige velbefindende til og går
fra enhver sygdom: jeg har gået

mine bedste tanker til og kender
ingen tanke så tung, at man ikke
kan gå fra den” Søren Kirke-
gaard, filosof, 1813)

På temadagen d. 16. maj i Van-
gede Bygade kunne vi høre om
FN’s verdensmål og vigtighe-
den af sundhed for alle. En gå-
tur bidrager til en sundere livs-
stil, så lad dette være en opfor-
dring til alle; kom og vær’ med
og lad os også gerne få nogle af
vores yngre borgere med på gå-
holdet.

Gå med Vangedes
Venner!
Af Agnes Marie Bjørn
Jeg er pensioneret med behov
for aktivitet og ændret samvær
med andre mennesker. Så var til-
buddet om at gå med Vangede
Venner en velkommen mulig-
hed. Jeg mødte op kl. 11 ved
Café Caféen en lørdag, for vist-

nok 4 år siden! Jeg møder fortsat
op om lørdagen hvis der ikke er
andre aftaler! Fordi:

- Jeg lærer meget nyt om Van-
gede, naturområder og vandre-
stier jeg ikke kendte, da jeg tid-
ligere mest har cyklet på cykel-
stier.

- Der er uformelt samvær med
Vangede borgere, jeg ellers ikke
kendte.

- Der er hyggesnak i Café Ca-
féen efter vandreturen, og en
kop kaffe. Vi får en gratis kop
kaffe efter ti stempler i et van-
dre-kort.

- Der er incitament til en gåtur
i naturskønne omgivelser og
motion.

Vandreturene har givet mig et
tilhørsforhold til Vangede og
Vangede Venner.

Se mere på
vvgaatur.blogspot.com
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2 x jernbryllup
Den 4. juni 2019 kan Egon og Ulla Pedersen,
Tværbommen og Helmer og Rita Weel, Pleje-
hjemmet Møllegården i Bagsværd fejre, at de
har været gift i 70 år/holde jernbryllup

Ulla og Rita er søstre og døtre af tidligere
købmand Skov i Fuglegårdsvænget.

Dagen fejres med den nærmeste familie.

Information om Vangede Festival
6. juni kl. 19 i Café Caféen, Vangede Bygade 45
Udstiller til Vangede Festival 2019 indbydes til informationsmøde.

Vangede Festival er igennem de sidste 11 år blevet det helt store arrangement med
over 50 boder/aktiviteter. Det giver en god mulighed for at komme i kontakt med de ca.
5.000 besøgene.

Alle foreninger, klubber, organisationer, sundhedstilbud, virksomheder og kommu-
nens borgertilbud er velkomne til at have en bod på Vangede Bygade.

Man kan allerede nu tilmelde sig på Vangedes Venners hjemmeside, og ellers er man
velkommen på festivalens informationsmøde den 6. juni kl. 19 i Café Caféen, Vange-
de Bygade 45.

På informationsmødet vil vi gennemgå strukturen omkring det store fællesarrange-
ment, og du kan stille spørgsmål og komme med forslag, så vi får en endnu bedre og
festligere festival i år.

Se mere på vangedesvenner.dk
– her er der også mulighed for at tilmelde sig festivalen
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FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Brogårdsvej 137 · 61 60 96 98
Åbent søndag-torsdag 11-21 · fredag-lørdag 11-22

Bland-selv slik Slush Ice
Chokoladebar Chips
Is Sodavand
og meget mere

Vi har ogsåGLSpakkeshop

Tag annoncen med og få

20% rabat på
alt

Vi glæder os til at se jer i vores søde butik

Vil du lære at behandle
dig selv og andre bedre?

Ring 27 20 70 72

Praksis i Vangede/Gentofte

Gratis opstartssamtale – se tekst på denne side

Nyd fuglene i mosen
– men undlad at fodre dem
Hvis du fodrer ænderne, er det
for din egen skyld – ikke for æn-
dernes.

De fleste af os har stået ved en
søbred og kastet brød ud til æn-
derne. Deres bedende blikke og
desperate kamp om krummerne
overbeviser os om, at de værd-
sætter almissen. Ænder og hvidt
brød er en virkelig dårlig kom-
bination, lyder det fra Zoos dyr-
læge Mads Frost Bertelsen.

»Det er en dårlig idé at fodre
ænder og mennesker for den
sags skyld med hvidt brød, sim-
pelthen fordi det er usundt,« si-

ger Mads Frost Bertelsen, som
også er adjungeret professor
ved Københavns Universitet.
Ænderne kan godt tåle det hvide
brød, men har altså ikke godt af
det.

Når man kaster brød ud i søen,
sætter man en lang række begi-
venheder i gang, forklarer Zoos
dyrlæge.

• Brød indeholder næringsstof-
fer, som ender i vandet gen-
nem andens afføring. Næ-
ringsstofferne virker som
gødning og får alger i vandet
til at vokse. Det kan føre til,
at planterne i søbunden ikke
længere kan opfange sollys og
dør.

• Brødrester og andeafføring
bruger af vandets ilt, når det
nedbrydes. Der kan derfor op-
stå iltsvind i søer som følge af
kraftig andefodring. Iltsvindet
fører også til, at organismer
vil dø, idet de ikke får den
nødvendige mængde ilt til de-
res forskellige processer.

Hvis man alligevel vælger at
give dem en lille smule brød,
gør det måske ikke den store
skade, men det er helt sikkert
ikke for andens skyld.

Hvis det kun er for andens
skyld, skal du bare gå ned til sø-
en og nyde synet. Anden har det
generelt bedre, hvis du ikke
hjælper den,« tilføjer Mads
Frost Bertelsen.
Kilder
videnskab.dk/naturviden-
skab/kan-det-virkelig-passe-
at-aender-ikke-kan-taale-broed
naturstyrelsen.dk/naturoplevel-
ser/naturguider/esrum-soe/an-
defodring

Kære nabo ... kan vi
så få ro!
Vi nærmer os en dejlig tid med
varme dage og lyse aftener, hvor
det er oplagt at holde vinduer åb-
ne eller nyde haven. Men husk
også at tænke på naboerne ved at
vise omtanke og hensyn og tænk
en ekstra gang, inden du skruer
op for fjernsyn, radio, PC, for åb-
ne vinduer eller terrassedøre, el-
ler starter motoriserede redska-
ber.

Skulle du have behov for noget
arbejde der giver længerevarende
støj, kan du sikre naboskabet ved
at give naboerne en orientering.

Der er ikke faste regler for,
hvornår man må larme. Men
“Fællesrådet for grundejerfor-
eninger i Gentofte” anbefaler
følgende tider for aktivitet
Man-.fre. kl. 8-12 og 14-18
Lør. kl. 10-14
Søn- og helligd. kl. 10-12

Husk også at vise overbæren-
hed, hvis overstående tider ikke
passer ind i din nabos hverdag,
så det evt. er nødvendigt for
dem at støje uden for disse tider.

Svanerne i Nymosen har unger
lige nu. Foto Vivi Mindedal

Ænder slapper af. Foto Vange-
de Avis
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Her er mit liv II
Af Laila Jensen
Du kan læse første del af Lailas
historie i Vangede Avis nr. 98 og
på vangede.dk

Mor fik nyt arbejde og jeg
fik et job
I slutningen af 40’erne fik min
mor arbejde hos en skrædder,
der hed Kurtik. Han havde
skrædderværksted og forretning
på Lyngbyvej, i en stor ejendom
på hjørnet af Ved Bommen og
Lyngbyvej. Denne ejendom er
nu revet ned. Jeg elskede at
komme op til mor hos skrædde-
ren, og en gang imellem kørte
jeg rundt på cykel med tøj til de
kunder, der havde fået repareret
deres tøj, så tjente jeg lidt penge.
Jeg passede også skrædderens
børn om aftenen. Det var skræd-
derens kone der startede slikbo-
den på hjørnet af Stolpegårdsvej
og Vangede Bygade.

Jeg blev skoletræt. Det passede
min far godt, for så kunne jeg
komme ud og tjene penge, og
dengang var det almindeligt at
man kom et år i huset. Jeg fik et

job på Søbredden 48, hos en
grosserer Jørgensen og frue. De
havde to sønner, den lille på et år,
som blev kaldt Manne, og den
store på 20 år, som hed Finn, han
blev for øvrigt overlæge.

Festede gjorde vi stadig, Inge
og jeg, nogle gange gik jeg di-
rekte fra fest og på arbejde. Jeg
skulle både gøre rent og lege
med den lille Manne. Jeg var der
i to år. Der kom tit et sødt post-
bud, der hed Johnny, og vi be-
gyndte at flirte lidt, men det blev
ikke til så meget, for senere fik
jeg arbejde på gardinfabrikken i
Lyngby. Jeg var i afdelingen,
hvor jeg skulle se efter fejl på det
nyvævede stof. Det var stof til
sengetøj, duge og gardiner. Se-
nere kom jeg ind på afdelingen,
hvor jeg sad sammen med en an-
den, for at sømme duge, det var
noget der gik stærkt, på industri-
symaskiner, men jeg kunne godt
lide det. Der blev jeg varm på en,
der hed Jens, en meget sød fyr.
Vi gik ud og dansede på en Kro,
som regel lørdag aften. Engang

inviterede jeg Inge med, og så
skulle vi rigtig mejes ud. Jeg
havde et langt krøllet hår, som
jeg syntes skulle klippes lidt. In-
ge tilbød straks, at det kunne hun
da godt klare for hun havde set,
hvordan man gjorde hos frisø-
ren. Jo tak hun havde nær klippet
mig skallet, så resultatet var, at
så skred Jens.

Inge og jeg gik meget til bal
om lørdagen, der var bal på Jæ-
gersborg Hotel og Gentofte Ho-
tel, og på noget der hed Palme-
haven, som lå der hvor ISO på
Jægersborg Allé nu har til huse.

Sorte Poul
Inde ved siden af, i nr. 53 på
Stolpehøj, boede en som hed
Poul; han blev altid kaldt “Sorte
Poul” fordi han var mørkhåret.
Han var en meget flot fyr, og
hørte med til rødderne. Han var
vores rigtige gode ven, hjælp-
som med opvasken, for hverken
Inge eller jeg måtte komme ud,
før vi havde vasket op. Han var
også en god trøster, når vi havde
kærestesorger, og han var god til
at rette mine øjenbryn med et
barberblad. Men han kunne også
drille. Da vi var unge var der jo
ikke noget, der hed fjernsyn. Da
lyttede man til radio, hvor der
var noget, der hed hørespil; så
sad man og lyttede til en krimi i
flere afsnit, der var især en der
hed “Mordets melodi”. Den var
meget uhyggelig, så Inge og jeg
skulle altid sidde sammen og
høre det, bagefter var vi lidt ban-
ge, for det endte med, at morde-
ren kom ind af døren i mørke, og
fløjtede en melodi, så man ikke

var i tvivl om, hvad der nu skulle
ske. Dengang kunne man altid
lade sin hoveddør være ulåst dag
og nat, og når Inge og jeg så sad
der i stuen, meget bange, blev
lyset pludselig slukket, døren
blev åbnet, og ind kom der en,
og fløjtede melodien fra Mor-
dets Melodi. Det var selvfølge-
lig Sorte Poul, så vi skreg, det
gør man som teenager – Jo, han
var skøn.

Tøjmoden dengang var, rund-
skåret nederdel, T-shirt, sports-
strømper, hvor vi broderede op
langs strømpen med farvet garn
og lavede en kvast eller to, og
hæftede på, dertil sko, hvor man
lavede en sål af bildæk, som
man limede på. Se det var den
tids plateausko.

Det med at gå med lange buk-
ser gjorde man kun, hvis man
havde en nederdel eller kjole
uden på.

Jeg mødte Johnny!
I december 1950 var vi til jule-
bal på Vangede Kro, på Mo-
segrådsvej 12. Jeg var sammen
med mor og far, og der mødte
jeg postbuddet Johnny igen. Vi
dansede meget, og vores melodi
blev “White Christmas”, det var
jo jul. Da ballet var slut, spurgte

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

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

Laila. Foto Bent Arper Jensen

Palmehaven set fra Fredensvej i 1965 – etablisementet lukkede i
midten af 50’erne og blev revet ned i 1966. Der ligger nu et su-
permarked på grunden. Foto Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte
Kommune
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Johnny, om han måtte følge mig
hjem, men det måtte han ikke
for min far, jeg havde bare at føl-
ges med dem.

Johnny og jeg begyndte at
komme fast sammen. Det hjalp
lidt, at han arbejdede på Gentof-
te Posthus, hvor min bror Mo-
gens også var. Når jeg spurgte
min far, om jeg måtte gå en tur
med Johnny, sagde han: ja, bare
I bliver ved med at gå!

Så blev Johnny genindkaldt til
militæret, og der kom man ikke
hjem hver dag. Da der var gået
et stykke tid, opdagede jeg til
min gru, at jeg var gravid, og det
skulle vi nu fortælle min mor og
far. De tog det nu meget pænt,
men min far sagde: “Så blev
Johnny og dig jo ikke ved med
at gå”.

Bryllupsplaner blev lagt, for
dengang var man nød til at blive
gift, når man ventede sig. Og
jeg var jo glad for Johnny, så
giftes det ville jeg. Nu blev der
holdt familieråd mellem John-
nys og mine forældre, for hvor
skulle vi bo?

Jeg arbejdede stadig på gar-
dinfabrikken, der lå der hvor
Ilva nu ligger i Lyngby.

Gravid var jeg jo, og kors hvor
var jeg dårlig under hele gravi-
diteten, jeg kastede op, og be-
svimede ofte, om jeg var på ar-
bejde eller kørte i tog, det var
meget hårdt.

Så blev det endelig vedtaget,
at Johnny og jeg skulle giftes,
ikke i kirke men på rådhuset.
Det var til stor sorg for min far,
for han havde glædet sig til at
føre mig op af kirkegulvet, men
min svigerfar og Johnny syntes
ikke man kunne blive gift i kir-
ken, når man var gravid.

Bryllupsfesten blev holdt
hjemme hos mine forældre, vi

tog på rådhuset om formidda-
gen, blev gift og derefter til fo-
tografen.

Da vi kom tilbage, havde min
far sat en højtaler op på første
sal, åbnet døren til den franske
altan og sat grammofonen i
gang med “Det er så yndigt at
følges ad”, så det kunne høres
på hele Stolpehøj. Det var me-
get pinligt, men det smagte lidt
af kirkebryllup, syntes han.

Det var bestemt, at vi kunne bo
hos mine forældre, der så flytte
ud af deres store soveværelse, så
vi kunne være der, til vi fik en
lejlighed.

Livet som ægtefolk
Johnny kørte på motorcykel for
postvæsenet og skulle tømme
postkasser. Han var alt for flink,
for en dag spurgte en kollega, om
han ikke kunne flytte nogle møb-
ler for ham; selvfølgelig sagde
Johnny ja, og læssede dem på
postvæsenets motorcykel, der
var med sidevogn. Men desværre
så postmesteren det, og så blev
Johnny fyret. Han fandt heldig-
vis snart noget andet.

Vi søgte at få en lejlighed, men
det var svært. Jeg arbejdede til
14 dage før jeg skulle føde, så
kunne man gå på barsel, man
fik så et lille beløb fra kommu-
nen, samt gratis mælk. Hvis
man havde sygedage måtte man
selv betale dem, der var ikke no-
get der hed sygedagpenge.

Vores førstefødte
I januar 1953 fik jeg veer, jeg
skulle føde på Fanny Fiehns Kli-
nik, der lå på Parkovsvej i Gen-
tofte. Johnny fulgte mig derover,
men måtte ikke komme med ind,
så det var bare at sige farvel i dø-
ren, og jeg blev lagt i seng. Jor-
demoderen var en meget mand-

haftig type, hun lignede en slag-
ter. Jeg fik nu så stærke veer, at
jeg stod op af sengen og lænede
mig op ad en håndvask; ind kom
jordemoderen, og skældte mig
ud, for tænk om vasken gik i
stykker.

Så blev Per født, men dengang
fik man ikke set sit lille barn
med det samme. Johnny kunne
ringe og spørge til mig, men el-
lers først komme, når der var
besøgstid om eftermiddagen.
Da min far og mor og Johnny
kom, havde jeg endnu ikke set
min lille nyfødte, jeg troede der
var noget galt med ham. Min far
gik straks til jordemoderen, og
spurgte, hvor drengen var. Hun
beklagede det med, at der havde
været så travlt. Så endelig kom
de med Per, han var så dejlig.

Desværre blev han hurtigt sat
ind i stuen, hvor de andre nyfød-
te var.

Man skulle blive i sin seng de
første 4-5 dage, og så kom de
med børnene, når de skulle am-
mes. Desværre blev jeg meget
syg, fik blodstyrtning og feber.
Man skulle være på klinikken i
otte dage, men jeg måtte blive
der i ti dage, indtil min far for-
langte, at jeg skulle hjem og til-
ses af en læge. Det var også dyrt
at være på fødeklinik, det skulle
man selv betale.

Da jeg kom hjem, ville jeg ud
at gå med barnevogn, der var så
flot og helt ny. Men jeg måtte
opgive, for jeg var så syg, at min
mor måtte tage sig af Per om
natten. Lægen blev tilkaldt, og
jeg blev indlagt.

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

Jordemoder Fanny Fiehn på motorcyl.
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Nu var problemet bare, at Per
måtte ikke blive indlagt med
mig, det gjorde man ikke den-
gang. Heldigvis kunne min svi-
gerinde passe Per.

Jeg lå på hospitalet med bar-
selsfeber, en alvorlig lidelse,
som man fik, når man ikke var
blevet renset rigtig ud efter en
fødsel. Det var så farligt, at man
kunne dø af det, hvis det ikke
blev behandlet i tide.

Jeg lå på hospitalet i fem uger,
og hvor jeg dog græd mange
gange; jeg savnede mit lille
barn. Min svigerinde var flink
nok til at komme op på hospita-
let med Per, men der var kun en
times besøgstid, så det var ikke
meget, og ikke hver dag hun
kom. Når den time var gået,
kom en sygeplejerske ind på
stuen, og sagde med myndig
stemme: “Besøgstiden er for-
bi”. Så lå man der ensom og for-

ladt, jeg græd meget, for jeg
savnede at komme hjem og pas-
se Per selv.

Da de fem uger var gået, kom
jeg endelig hjem og var nu så
rask, at jeg skulle tænke på at få
et nyt arbejde. Jeg kunne ikke
komme tilbage på gardinfabrik-
ken. Man havde kun otte ugers
barselsorlov, og de seks uger gik
jo med at være syg. Johnny var
ikke til så stor hjælp, det var
mænd og fædre ikke dengang.
Vi fik en vuggestueplads til Per
på Stolpehøj, og jeg fik arbejde
på Dehns vaskeri på Buddinge-
vej. Tidlig op og gøre Per klar,
hen med ham på vuggestuen, op
på cyklen og af sted på arbejde,
hvor jeg skulle møde kl. 7.

Vi fik vores egen lejlighed
Mine svigerforældre boede på
Vangedevej 17. (det der er
Brogårdsvej 129 i dag). Der blev

en lejlighed ledig på anden sal,
som mine svigerforældre gerne
ville flytte op i, så de søgte, om vi
så kunne få deres lejlighed i stuen.

Da Per var ni måneder, flyttede
vi så til Vangedevej 17 st.th. Det
var noget mine svigerforældre
var glade for. Per blev deres et
og alt; og vi var unge og havde
barnepige, når vi skulle ud og
more os.

Der boede mange børn i ejen-
dommen, også et blandet folke-
færd, blandt andet boede der en
enlig dame i nr. 19 første sal til
højre, hun var det man kaldte
for kvaksalver. Hun foretog ille-
gale aborter, det gjorde hun på
den måde, at hun stak en strik-
kepind op i livmoderen og prik-
kede hul, derefter skulle de un-
ge piger, som det ofte var, skyn-
de sig til lægen for at kunne bli-
ve indlagt på hospitalet til en
udskrabning, og der var ikke no-
get med at fortælle, hvem der
havde foretaget indgrebet, for
så stod denne dame til fængsels-
straf, hvad hun også siden fik.

Vinteren kom, og det var me-
get koldt, og pengene var små,
så Johnny og jeg gik på lodse-
pladsen hver aften med en sæk,
hvor vi samlede koks til at fyre
med i kakkelovnen.

Om morgenen stod jeg tidligt
op, så jeg kunne nå at gå i kæl-
deren for at kløve noget brænde.
Der skulle først noget avispapir
i bunden af kakkelovnen, deref-
ter noget brænde, og når der var
godt fut i det, kom man koks på,
der skulle meget gerne være
varmt når Per skulle op. Det var
en hård tid for os.

Mine svigerforældre købte en
rulleforretning. De tog af sted
tidlig om morgenen, samtidig
havde min svigerfar også job
ved kommunen.

Johnny havde fået arbejde hos
en gartner, der lå lige over for,
hvor vi boede, der hvor opkørs-
len til Lyngbyvejen er nu. Der
dyrkede de champignon og
klippede og bundtede birk og
bøg. Ind imellem var han også
chauffør, så Johnny tjente me-
get godt.

Når Per blev syg, tog min svi-
germor ham med i rulleforret-
ningen, så jeg ikke mistede pen-
ge ved at blive hjemme, for vi
fik jo ikke løn under fravær.

Per havde fået en stor 3-hjulet
cykel, som han kørte på i går-
den. Da hændte det tit, at han
stod og kaldte på sin farfar, som
straks kom til vinduet på anden
sal. Så sagde Per: “Mig vil ha’
noget i spanden”, så satte farfar
en snor i spanden, lagde nogle
godter i den, og sendte den ned
til Per. Jo, de var meget glade
for ham.

Søndag morgen kl. 8. bankede
min svigerfar altid på vinduet til
vores soveværelse, så havde han
været til bageren, og så ville de
gerne havde Per med op til mor-
genmad, for som de sagde: I vil
jo gerne sove lidt længe. For det
meste fik de også rent tøj med
op, for så kunne de tage Per med
på tur.

Endnu en familieforøgelse
I 1959 fik vi Bent. Denne gang
på fødeklinik på Jægersborgvej i
Lyngby. Johnny blev også denne
gang sendt hjem. Men jeg fik en
indsprøjtning, så mine veer
stoppede, for som jordemode-
ren sagde, hun havde haft så
travlt hele dagen, så nu ville hun
godt havde noget søvn. Der lå
jeg så alene på en stue hele nat-
ten.

Om morgenen kom hun så
igen og gav mig en indsprøjt-

Se hele filmprogrammet på gentoftekino.dk
H HDanmarks hyggeligeste biograf

Gentoftegade 39 · Telefon 39 65 33 50

Ejendom med trikotageforretning og udendørs udstilling set fra
vejen, med flere biler og høje lygtepæle. På husets skorsten sid-
der en antenne til fjernsyn. På fotografiet ses også ejendommen
nr. 15 og etageejendommen hvor Laila og Johnny fik lejlighed.
Foto Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte Kommune
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Gentofte Kommune
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
39 98 88 30

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Sundhed i Gentofte

Gratis kursus
Få en bedre hverdag

Vidste du, at Forebyggelsesafdelingen på
Tranehaven tilbyder gratis kurser i

Praktisk om deltagelse i kurset

Du kan læse mere om kurserne på

“Lær at tackle kroniske smerter”

“Lær at tackle angst og depression”

“Lær at tackle hverdagen som pårørende”

“Lær at tackle kronisk sygdom”

www.sundhedigentofte.dk og
www.patientuddannelse.info

Kurset henvender sig til alle over 18 år, der har
kroniske smerter.
Kurset foregår over 6 mødegange af 2,5 timer pr.
gang med 12-14 deltagere på kurset.

Kurset henvender sig til alle over 18 år, der
oplever symptomer på angst og /eller depression,
og som har lyst til at lære nye måder at håndtere
hverdagens udfordringer.
Kurset foregår over 7 mødegange af 2,5 timer pr.
gang. Der er 10-12 deltagere på kurset.

Kurset er et tilbud til dig, som er pårørende til et
menneske med langvarig sygdom eller
funktionsnedsættelse. Kurset foregår over 7
mødegange af 2,5 timer pr. gang med 12-16
deltagere på kurset.

Kurset henvender sig til mennesker over 18 år,
der har en kronisk sygdom eller langvarig
sygdom.Kurset foregår over 6 mødegange af 2,5
timer pr. gang. Der er 10-12 deltagere på kurset.

Gentofte Kommune udbyder kurser forår og
efterår. Alle kurser foregår i mødelokalet i
kælderetagen på Ordruplund, Hyldegårds
Tværvej 12, 2920 Charlottenlund

For yderligere information og tilmelding, kan du
kontakte Forebyggelseskonsulent
Elsebeth Schmith på telefon 39 98 88 25
mandag- torsdag kl. 9-15

Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

ning for at få gang i veerne, og
så gik det stærkt.

Klinikken var et dejligt sted,
hvor man blev passet og plejet,
og hvor de kun tog børnene ud
om natten.

Hjemme blev der hver dag kogt
bleer og sengetøj i køkke- net i en
stor gryde, der var beregnet til tøj.
Der var ikke noget, der hed
engangsbleer den gang.

En gang om måneden havde
man vasketur i kælderen. Det
foregik på den måde, at man om
aftenen lagde tøjet i blød i en
stor balje med soda i, for at
trække noget af snavset ud af
tøjet. Næste dag vred man tøjet
op i hænderne, og kom det op i
en gruekedel, der dog var med
gas; man lagde først nogle
mønter i en gasmåler, for at
kunne bruge den. Når det så var
kogt godt igennem, tog man en
vaskepind, hev noget af tøjet op
i en stor balje med et vaskebræt
i, og så begyndte man at
skrubbe tøjet rent; derefter
komme tøjet over i en anden
balje med rent koldt vand, og
lade vandslangen løbe, så tøjet
blev skyllet godt igennem. Da
det var gjort, vred man alt tøjet i
hænderne så meget man kunne
– det var koldt om vinteren.

Om vinteren slæbte jeg baljen
op på loftet, så det kunne hænge
der, til det var tørt. Mænd hjalp
ikke til med sådan noget
dengang, så det var meget hårdt.

I de første år, vi boede på Van-
gedevej, kom der ofte gårdmusi-
kanter. Det var meget hyggeligt,
de spillede på harmonika, violin
og sav, og der blev smidt penge
ud af vinduerne til dem. Pengene
var pakket ind i avispapir. Det
blev senere forbudt at spille i
gårdene, det var meget ærgerligt,
for det var jo hyggeligt.

Mine svigerforældre var de
første, der fik fjernsyn, så hver
aften var vi oppe og se TV hos
dem. Der var kun en times ud-
sendelse.

Da vi boede i stuen og mine
svigerforældre på anden sal,
havde vi et bankesignal til hin-
anden. Det foregik på den må-
de, at vi tog en kniv og slog på
vandrøret, så åbnede vi køkken-
døren, og enten var det os eller
mine svigerforældre, der sagde,
at nu var der kaffe. På den måde
kunne vi kommunikere sam-
men.

Køleskab havde vi ikke, vi
havde spisekammer, hvor vi sat-
te vores mad ind. Men vi havde
en form for taburet med et låg,
nede i den kunne vi lægge et
stykke af en krystal-isstang, så
vi kunne holde mælken kold.
Isen kunne holde 1-2 dage, så
måtte vi hen i mejeriet og købe
en ny stang.

I 1964 kom Margit til på en
helt ny klinik, som lå på
Rådhusvej i Charlottenlund,
men der måtte mændene heller
ikke være med ved fødslen.

Johnny ringede til klinikken
kl. halv fem om morgenen, og
fik at vide, at han bare kunne
komme, for det var overstået.

Her måtte man selv vaske sine
nyfødte, og have dem inde hos
sig.

Mine svigerforældre flyttede
og vi fik mulighed for at overta-
ge deres lejlighed på anden sal.

Det var rigtigt lækkert at få
mere plads, når vi nu var to
voksne og tre børn.

Der er mere fra Laila i
næste nummer med
fortælling om, hvad Laila
laver i dag.
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Find os påfacebook
Dag til dag

levering på

reperationer

Vangede Bygade 39 · Tlf. 31 11 12 41
Åbent: Hverdag 10.00-17.30 · Lørdag 10.00-14.00

Faguddannet personale • God service!

Vi ønsker alle en god sommer
og medvind på cykelstierne

elcykel

kr. 12.999,-
priser fra

Byens bedste

service

Abent: Alle dage kl. 16.00-21.30

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

Vartegnet der forsvandt
Vangede Mølle – eller Dor-
theamøllen, som den også blev
kaldt – stod på østsiden af Lyng-
byvej; næsten lige over for det
gamle bomhus, hvor ‘Ved Bom-
men’ løber ud i Lyngbyvej i dag.
Den var opført på et jordlod på
Brogårdens marker, og var den
eneste mølle i Gentofte.

Møllen var en såkaldt hollandsk
gallerimølle. Kendetegnende ved
den grundmurede undermur med
et udvendigt galleri af træ, det gik
hele vejen rundt om bygningen
og en port, så bøndernes vogne
kørte direkte ind i møllen. Over-
delen var ottekantet, første tredje-
del udført i klinkbygget træ. Vin-

gerne var fæstnet til hatten, der
var ottekantet og løgformet. Både
overdel og hat var udført i træ, be-
klædt med tjærepap eller tagspån.

Mølleren drejede møllen op i
vinden fra det udvendige galle-
ri, ved hjælp af en svans (lange
træstænger fastgjort til møllens
hat).

Da møllen blev opført i 1890,
gik det rigtig godt for de vind-
og vandtrukne kornmøller i
Danmark. Men netop i 1890’er-
ne begyndte kommunens stærke
vækst, og med den stigende ud-
stykning svandt behovet for en
mølle, så Vangede Mølle blev
aldrig noget godt foretagende.
Allerede i 1896 blev den overta-
get af en panthaver, og i 1900
videresolgt til P. Jørgensen, som
efter et par måneder solgte den
til møller H. Kofoed. Kofoed
kombinerede møllen med en
fouragehandel, men mølleriet
svandt mere og mere ind, og ef-
ter den første verdenskrig har
møllens vinger ikke trukket no-
gen kværn. I slutningen af
1920’erne blev møllen, der ef-
terhånden var meget forfalden,
delvis nedrevet, således at kun
dens nederste, grundmurede
stokværk stod tilbage. Denne
blev stående et par årti, men er i
dag helt væk.

I dag ville Dortheamøllen ha-
ve været et rigtig flot vartegn
for Vangede. red.

Udsigt fra Ræveskovsbakken. I midten af billedet ses Dorteamøllen. Til venstre ses lidt af Gentofte
Sø, forrest Brogården. På den anden side af Lyngbyvejen (Vangedesiden) ses Holmegården, bomhu-
set, smedien og Ndr. Bakkegård. Billedet har vi fået af Oscar Fiehn
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en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

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

Pinsegrill.
Mandag d. 10. juni tænder vi op i grillen og
byder på frokost efter gudstjenesten, der
begynder kl. 10.00.
Ingen tilmelding, bare kom.
Pris: 20 kr. pr voksne og 10 kr. pr. barn

Præsentation af ‘Spreck’.
Fredag d. 7. juni kl. 15.00-17.00.
Journalisten Dan Tschernia har begået
‘Spreck’, en bog om arkitekten Johan Otto Von
Spreckelsen, der også har tegnet Vangede
Kirke.
Den 7. juni lanceres bogen, og det markeres i
Vangede Kirkes lokaler med en reception og
et kort foredrag ved forfatteren selv.
Naturligvis bydes på et glas vin og lidt sødt.

Havebesøg i præstens have.
Vangede Kirke går ikke i sommerferiedvale!
Vi går i stedet på havebesøg.
Kom til en hyggelig dag i det grønne.
Torsdag d. 4. juli kl. 14 hos Kasper, Byledet 6.
Onsdag d. 14. august kl. 14 hos Camilla, Vangede
Bygade 132.

Menighedstur til Maribo.
Onsdag d. 28. august kører bussen igen.
Denne gang til Lolland, hvor vi besøger
Fuglsang Museum og Maribo Domkirke.
Vi spiser frokost og drikker kaffe på den
skønne.
Pris for hele dagen inkl. Bus, entre, rundvis-

ning, frokost og kaffe er 300 kr.

Kirketur til Tibirke Kirke og
Tisvildeleje naturrum.
Torsdag d. 20. juni kl. 17.00 kører bussen
mod det smukke Nordsjælland. Vi skal
besøge Tibirke Kirke, hvor præsten
fortæller. Derefter er der sandwich og et glas
ved Tisvildeleje strand.
Tilmelding til turen på kirkekontoret i
åbningstiden fra d. 29. maj. Pris 100 kr. inkl.
Forplejning.

Nye lejligheder i Vangede
Nu skal Gentofte Ejendomssel-
skab opføre 49 almene boliger
på Palle Simonsens Vej i samar-
bejde med vores administrati-
onsselskab KAB.

Den nye afdeling kommer til
at hedde “Mosevang”, som blev
valgt efter en konkurrence
blandt Mosegårdsparken bebo-
ere.

Mosevang kommer til at bestå
af ca. 16 boliger på ca. 50m2 –
17 stk. på 82m2 og ca. 16 stk. på
115m2.

Vi forhandler i øjeblikke med
Gentofte Kommune om en ud-
lejningsaftale, og vi ved endnu
ikke noget om, hvordan den
komme til at blive udmøntet.

Boligerne er tegnet af Tegne-
stuen Vandkunsten og opføres
efter bolig+ systemet, hvor bæ-
redygtighed indarbejdes i ud-
formningen af boligerne.

Som det fremgår af illustrati-
onsplanen, som der arbejdes ud
fra, vil det være en tæt, lav be-
byggelse, hvor der er tilknyttet
mindre haveområder og grønne
fællesområder.

Boligerne opføres af BM En-
treprenører, som har stor erfa-
ring med at opføre modulbyg-
geri til en rimelig husleje.

Fra Gentofte Ejendomssel-
skabs side ser vi frem til, at vi
snart kan komme i gang. Byg-
geriet er blevet forsinket, men vi
håber på en indflytning omkring
2022

Ole Lund Petersen
formand for

Mosegårdsparkens
afdelingsbestyrelseGentofte EjendomsselskabSnit af møllen. På vingen står 38 alen, hvilket svarer til knap 24

m. Tegning fra weblager.dk
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Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver mandag kl. 18.30-20.30 Familiedag i DUI
sidste dag 17. juni – opstart 12. august
Hver tirsdag kl. 16-19 Lær backgammon
Hver fredag kl. 14-16 Bogsnak (ferie)
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur

Juni
Tirsdag d. 4. kl. 17-18
Orkidétur i Nymosen
Kom med Grøn Guide Gentofte og Åke Sandö
på tur i Nymosen.
Hør om Nymosens historie og natur. Oplev,
hvordan intensiv naturpleje på en privat natur-
grund ned til Nymosen har fået flere orkidéarter
til at brede sig i stort antal.
Husk Gummistøvler, der kan være sumpet!
Mødested: Ved Vangede Kirke, Vangedevej 50
� Torsdag d. 6. Tur til Flakfortet
med sejlads, rundvisning, frokost, kaffe og kage.
Pris medlemmer 350,- / gæster 450,-
� Torsdag d. 6. kl. 19 Infomøde
i Café Caféen for stadeholdere til festivalen – se
mere side 6
� Fredag d. 14. Fællesspisning
Menu Grill*

�Mandag d. 17. Tre dags tur til Ærø
rundture med guidning, Søbygaard Herregård,
Rise Bryggeri, Egeskov Slot mm, inkl. mad og
hotel. Pris medlemmer 2.895,-/gæster 3.195
� Fredag 21. kl. 19 Fest og kulturdage
Jazz i bibliotekshaven med Blå Mandag
� Lørdag 22. kl. 12 Fest og kulturdage
Fem timers pigtråd på plænen. Oplev Rocking
Ghost, Sir Henry and his Butlers, Chimbo’s Rivi-
val og Great Pretenders. Læs mere side 3 og 4 i
denne avis
� Søndag 23. kl. 20 Sankt Hans i Nymosen
Musik, tale, popkorn, øl, sodavand og bål

August
� Torsdag d. 15. Sommertur
med rundvisning i Christiansborg Slotsruiner,
kanalrundfart og frokost i Slotskælderen. Pris
350,-/gæster 450,-

� Fred. 30.-lørd. 31. Høstloppemarked
Musik og boder

September
� Lørdag 14. Vangede Festival
Fredag d. 27. Gentoftenatten

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

www.kjeldhansen.dk

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Arrangeret af � Biblioteket � Charlotteklubben � DUI � Kirken � Vangedesvenner

Vær med i fællesskabet
Vangedes Venner er en lokal borgerforening, hvis formål er, at det
skal være sjovere at bo i Vangede. Bl.a. arrangerer Vangedes Ven-
ner 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

Se mere på
vangedevenner.dk

Vangede Venners sponsorer

vi takker for støtten

Vangede Bygade 41

Anette Grevad
i ugerne 28, 29 og 32
Tlf. 30 23 83 13

God Sommer

Frisør Totten

Ferie
Tine Gram

alle fredag i juli og
august og uge 31

Tlf. 51 36 46 95
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På vej mod de lyseste tider er der bedst i biografens mørke
for perioden ultimo maj – ulti-
mo juli 2019

På trods af sommersol og for-
venteligt varmt vejr vil der
komme en lang række herlige
film, som det vil være synd for
sjælen at gå glip af. Herregud,
antallet af lyse timer er efter-
hånden så voldsomt, at et par ti-
mer i biografens skærmende
mørke snarere er en velsignelse
midt om sommeren! Oplev
f.eks.:
Rocketman
Filmen om mennesket Elton
John og årene, hvor han brød
igennem. En universel og inspi-
rerende historie – akkompagne-
ret af Elton Johns mest elskede
sange. Danmarkspremiere 30.
maj.
Hotel Mumbai
Baseret på den virkelige historie
om det skæbnesvangre angreb
på det legendariske Taj Mahal
Palace Hotel i Indien i 2008.
Blandt det dedikerede personale
på hotellet befinder der sig tje-
neren Arjun, som vælger at risi-
kere sit liv for at beskytte gæ-

sterne.
Danmarkspremiere 6. juni 2019.
The Bookshop
Florence Green ankommer i
1959 til en lille by i det østlige
England, fast besluttet på at få
sin drøm om at drive en boghan-
del. Florences ambitioner bliver
dog hurtigt udfordret da hun
møder modstand fra stærke lo-
kale kræfter i det lille bysam-
fund.
Danmarkspremiere d. 6. juni.

De frivillige

En kulsort komedie om er-
hvervsmanden og jetsetter Mar-
kus Føns, der er blevet vare-
tægtsfængslet. Han kommer til
en afdeling, hvor de har et fæng-
selskor, hvor Niels er selvud-
nævnt korleder. Markus beslut-
ter at blive en del af koret, men
der går ikke længe, før han lig-
ger i åben kamp med Niels om
pladsen i toppen af hierarkiet.
Danmarkspremiere d. 13. juni.
Yesterday
Den spirende musiker Jack
opdager, at han er den eneste i
verden, der kan huske The
Beatles og deres musik. Dan-
markspremiere d. 27. juni.
3 kvinder
Behnaz Jafari modtager en dag
en alarmerende besked på sin

mobil. Det er en optagelse med
en pige, der ser ud til at tage sit
eget liv, da hendes familie ikke
tillader hende at forfølge sin
drøm om at blive skuespiller.
Behnaz Jafari kontakter sin ven
(og instruktør) Jafar Panahi, og
sammen drager de ud for at fin-
de den desperate pige, som skul-
le bo i en landsby op til den tyr-
kiske grænse. Danmarkspremi-
ere d. 4. juli.

Se derudover
Kæledyrenes hemmelige liv 2
Smagen af Toscana
Lion King
Notti Magiche
Fisherman’s Friend
og ikke mindst
Once upon a time in
Hollywood

… og herudover er der såmænd
kaskader af andre herlige og in-
spirerende sommeroplevelser!

Glædelige fornøjelser! Vi ses
da i mørket!

Hyggelige hilsener,
Erik Hamre

Flere hænder til vores børn, syge og ældre.

Bevar Gentofte akutklinik.

Klimalov med bindende mål.

Jeppe Bruus afløser Mogens Lykketoft og

Mette Frederiksen i Københavns Omegn.

Jeppe Bruus

Stem Vangede.

Stem personligt.

Stem

Velfærd Værdighed Ordentlighed

S O C I A L D E M O K R AT I E T
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Butikkernes åbningstider– maj 2019
Café Caféen
mandag-fredag 12.00-19.00
lørdag 12.00-16.00

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

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

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

Den Søde Tand Tlf. 61 60 96 98
søndag-torsdag 11.00-21.00
fredag-lørdag 11.00-22.00

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

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-torsdag 11.00-22.00
fredag-lørdag 10.00-23.00
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

Kubels Zone Tlf. 27 12 63 76
hverdage 8.00-21.00

efter aftale

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 16.00-21.30

BOtikken Ejendomsmæglerne Tlf. 21 96 49 49
Åbent efter aftale

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

Tandlægerne i Vangede Tlf. 39 65 34 31
mandag 8.00-18.00
tirsdag 8.00-15.00
onsdag-torsdag 8.00-17.00
fredag 8.00 -14.00

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

Vangede Pizza Tlf. 39 65 70 76
alle dage 15.00-22.00

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


