
Ytringsfrihedens plads
Så fik vi vores plads – til man-
ges glæde og til nogles fortry-
delse. Men Dan Turèll er uløse-
ligt bundet til Vangede gennem
sin opvækst, som han har be-
skrevet med realisme og humor
i Vangede Billeder.

Planen er nu, at pladsen bliver
prydet med en skulptur frem-
stillet af Kenn André Stilling,
der forstiller Dan Turèlls værk-
tøj nemlig bogstaverne. Skulp-
turen skal bestå af hele alfabetet
fra A til Å samt nogle tegn. Det-
te var Dan Turèlls værktøj og
grundlag for hele hans udtryk
som digter, som forfatter, som
foredragsholder og debattør.

Alfabetet er samtidigt noget,
som alle kan forholde sig til og
bruger dagligt i mange forskel-
lige sammenhænge. Pladsen
bliver således symbol på den ta-
le- og skrivefrihed, som vi har i
Danmark, og som Dan med sit
forfatterskab brugte til alt lige
fra spændede kriminalromaner,
samfundskritiske artikler, debat
og til musik.

Her på Vangede Avis vil vi ger-
ne bruge alfabetet og ordene til at
viderebringe det positive bud-
skab. Der skal være plads til at
fortælle om alle de spændende
ting, der rører sig i Vangede, både
fremover og især om hvad der er
sket, for det lokalhistoriske er der
meget stor interesse for.

Prøv at tænke tilbage i tiden,
måske kun nogle få år eller må-
ske tilbage til 70-erne eller må-
ske helt tilbage til 40-erne, nyd
dine erindringer og få dem så
skrevet ned, måske vil du bare
gemme dem for dig selv, men
tænk på, at der er mange, der vil
vide noget om, hvordan man har
levet tidligere.

Tag fotoalbummet og alle de
løse billeder frem både dem fra
de sidste år, men især dem, der
er lidt ældre. Tænkt på alle de
oplevelser, der ligger gemt i bil-
lederne. De billeder, der er fra
Vangede, vil vi meget gerne se,
og evt. bruge i Vangede Avis,
måske bare med en kort tekst,
der fortæller lidt om billedet.
Måske er du blevet inspireret til
en længere fortælling, som vi så
kan berige vores læsere med.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Med ønsket om en

god sommer i Vangede
Allan Andersen, redaktør

Sommer 2007
51. nummer · 14. årgang

Det smukke, grønne Vangede

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk: AU-Kommunikation.
Journalist: Henning Bonde
Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent: Peter Bech Andersen
Redaktør: Allan Andersen
Deadlinie til efterårets avis er den 3. august 2007

Læs denne gang om
Hennings tur Jorden rundt

Fest- og Kulturdage · Vangede Batteri
Gammelmosens fredning · Historiens dag

og meget mere

Fest- og
Kulturdage
i Vangede
se mere på side 3

Historiens
dag

3. juni
se mere side 7-10

Sankt Hans
i Nymosen

23. juni kl 20
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Hennings tur gennem Vangede
I er velkomne til at kontakte mig med nyheder til avisen på 39 65 65 87.
Jeg vil altid være glad for en god historie om Vangede. Henning Bonde

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårds-
vej 49, 2820 Gentofte Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email:
avisen@vangede.dk Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødven-
digvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for trykfejl, lige-
som vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

Brdr. Torp – bredere sig nu til Gentofte
Lørdag d. 28. april 2007, var da-
gen, hvor Gitte Mogensen sagde
farvel og tak til sine mange trofa-
ste kunder i rammeforretningen
Rammeri på Søgårdsvej 2 A i

Gentofte. Samtidig blev der sagt
Goddag til Rammeri-ets nye eje-
re, nemlig Brdr. Torp, som vi
kender fra Vangede Bygade 39
(Dan Turèlls Plads).

Mange var mødt op for
at sige farvel til Gitte og
goddag til Julie Danielsen
(Glarmestersvend) og Sø-
ren Torp (Glarmester),
som bliver de ansigter, der
fortrinsvis vil møde kun-
derne fremover.

Rammeri-et vil blive ført
videre i Gitte Mogensens
ånd med kvalitetsindram-
ninger af alle former for
billeder (malerier, fotos,
posters, akvareller o.l.),
så der vil ikke ske de store
ændringer.

Vi håber på et spænden-
de samarbejde med gamle
som nye kunder i fremti-
den.

Fra venstre: Flemming Torp,
Gitte Mogensen, Søren Torp,
Vagn Mogensen, Karsten Torp og
Julie Danielsen.

Hennings tur Jorden rundt

Den 18. april startede min store
rejse fra Kastrup. Målet var en
rejse Jorden Rundt på 21 dage.
Det første mål var Niagara Falls
og sikke en oplevelse og en flot
udsigt fra hotellet lige ud til de
brusende vandmasser. Derefter
var der afgang til USA og San
Francisco, en interessant storby
med de berømte kabeltrukne
sporvogne og Golden Gate bro-
en, og her var min hoteludsigt
over til den tidligere fængelsø
Alcatraz.

Næste station var Hawaii, som
jeg havde glædet mig meget til
at besøge, det var dog en stor
skuffelse. Her har turismen ef-
terhånden taget over med kæm-
pestore hoteller og et hav af turi-
ster (35.000 nye hver dag).
Skulle det en dag overgå mig, at
jeg skulle på bryllupsrejse, væl-
ger jeg helt klar de dejlige uspo-
lerede tropeøer i Stillehavet, der
bærer navnet Fiji, her var alt
hvad man kunne tænke sig af
idyl og dejlige naturlige menne-
sker. Deres velkomsthilsen Bu-
la Bula, lød over alt.

Derefter gik turen til Australi-
en og Sidney, der var en smuk
og interessant by, men endnu
skønnere var Cairns, hvor der

var adgang til det store rev, hvor
vi i sejlede i både med glasbund,
så vi kunne nyde livet under ha-
vet. Sikke et mylder og mang-
foldighed. Vi så også regnskov
fra en svævebane over trætop-
pene. Svævebanen var 7 km
lang, så der var rig lejlighed til
at stifte bekendskab med både
kænguru og koala m.m, der er
australske symboler.

Næste mål var Vietnam og
Saigon, som jeg heller ikke blev
særlig forelsket i. Derimod er
Tailand og Chang Mai stadig et
besøg værd. Min rejse sluttede i
den arabiske golfstat Oman
med den smukke og interessan-
te hovedstad Muscat. Her var
der 28 grader om natten og 40
om dagen – alt for meget.

På turen fløj vi med Airbus
300 med i alt 418 personer om
bord, så der var rig lejlighed til
at møde nye venner.

Alt i alt en minderig tur, som
jeg sent vil glemme og min teg-
nebog ligeså. Men alle oplevel-
ser til trods, længtes jeg hjem til
mit elskede Vangede, hjem til
hverdagen og trygheden her.

God ferie til alle i Vangede.
Henning Bonde.

Det er stadig Jørgen
Der står bag disken i Vangedes
Farvehandel, de kan kalde bu-
tikken hvad de vil, for os i Van-
gede er det Jørgen Freilev, vi
handler med.
Nye ting på tapetet
Skal væggen være Skagengul,
Havturkis eller Lys Antik? Eller
skulle du hellere vælge et tapet
med striber i kraftige farver eller
blomstret a la mormors køkken?
Det hjælper din lokale farve-
handler dig med at finde ud af.

Farvebasen, Freilev Farve -
Tapet - Isenkram er nemlig for
nylig blevet til en Colorama-bu-
tik, og det betyder bl.a. øget fo-
kus på kvalitet, service og råd-
givning.

Mange borgere i Vangede har
sikkert allerede bemærket, at
deres lokale farvehandler Far-
vebasen, Freilev Farve - Tapet -
Isenkram har fået nyt navn på
facaden. Den er nemlig blevet
en del af den store nyetablerede
nordiske kæde Colorama, der
alene i Danmark tæller 80 bu-
tikker.

Der har aldrig før været så
mange inspirationskilder til bo-

ligindretning som i dag – lige
fra boligmagasiner til tv-pro-
grammer. Det giver folk lyst til
at lave ting om i deres hjem, og
derfor står vi altid parat med
kvalificeret rådgivning om valg
af farver, materialer og værktøj.
Vi vil være butikken, der hjæl-
per dig med at finde den bedste
løsning til dit hjem”, siger Jør-
gen Freilev

Med Colorama bibeholder
borgerne her i Vangede og om-
egn deres rådgiver på disse om-
råder og deres leverandør af
kvalitetsvarer i alt til husets fla-
der”, fortæller Jørgen Freilev.

Colorama er en sammenlæg-
ning af den danske kæde Farve-
basen og de svenske kæder
Färgtema og Spektrum. Kæden
har pt. 320 medlemmer fra Dan-
mark og Sverige.
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Two and a Half
Two and a Half spiller og synger ikke
mindst de gamle irske folkesange
med en glød og intensitet, der
overalt, hvor de har optrådt, vækker
begejstring.
Desuden leverer Two and a Half et
bredt udvalg af danske viser og
sange, lige fra De gyldne Løver,
Tørfisk, Four Jacks og til egne sange.
Two and a Half leverer ligeledes viser
og countrynumre. Det hele serveret
med spilleglæde og charme.
Two and a Half består af:
Kjeld: guitar, mundharpe og sang
Steen: guitar og sang
Eric: bas, guitar og sang

Lørdag 16. juni
kl 12.30
på scenen
ved Charlotte-
klubben

Veteranbustur i Vangede
Stig ombord på veteranbussen
fra Sporvejsmuseet Skjoldenæs-
holm og oplev Vangede på en
anderledes måde. Undervejs
fortæller en guide om Vangedes spændende historie.
Ruten går ad Bygaden forbi Stolpehøjene til den gam-
le Nørregård: Vintappergården med sin sø. Herfra via
Gammelmosen, Nymosen og forbi kirken ad Vangede-
vej over viadukten ved stationen. Undervejs hører vi
om udflyttergårdene, gartnerierne, den ulovlige
kolonihavebeboelse og om jernbanen. Arrangør:
Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening.

Søndag 17. juni
kl. 10.00 og 11.00
Mødested:
Charlotteklubben

Gratis adgang ved tilmelding 39 48 75 00

STOMP-workshop
Vær trommeslager, sanger og danser for
en dag. Rytme-expressen kommer med
“instrumenterne” til en god gang
skraldejam og så er det bare at mærke
energien og lade rytmerne få frit spil.
Der er fokus på en energisk og sjov
oplevelse hvor nøgleordene er rytme,
krop, kommunikation, glæde og
begejstring. Kom og Jam!

Morgenbord ved Kirken
Morgenbord med kaffe/the
og brød til 10,- pr. person
som går til spejderarbejdet.

Lørdag den 16. juni
kl. 9.30
ved Vangede Kirke

Kl. 10.30
Barbershop i Vangede Kirke
Det Danske Drengekors
voksne “Barbershop Bande”
opfører amerikanske
barbershop spirituals og swing
songs.

Lørdag 16. juni
kl. 11.00
Foran Vangede
Bibliotek

Square-dance
Hos ældre hjælper ældre, Idé-huset og
Nymosehave, Stolpehøj 150, Vangede.
Det foregår i aulaen på Nymosehave.
Der er mulighed for kaffe.
Det vil være muligt at se stedets
værksteder for træarbejde, film og video
samt datalære, ligesom der gives
oplysninger om såvel Besøgstjeneste som
Telefonstjerne. Gratis adgang

Søndag 17. juni
kl. 14.00
i Nymose Have

Mosegårdelever
Gamle elever og lærere mødes
(læs mere på side 7 i denne
avis).

Lørdag 16. juni kl. 13
på Fortet

Lørdag 16. juni
Salg af øl fra
bod på pladsen
foran Brugsen.

Lørdag 16. juni
Brugsen rykker
ud med grillen,
så du kan nyde
lækker mad.

Billetter kan bestilles fra 1. juni kl. 10.
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Vangede Apoteksudsalg, Vangede Bygade 77
2820 Gentofte, 39 65 46 00

Recepthentetider
Mandag-fredag recepter afleveret før kl. 11.30

kan afhentes samme dag kl. 17.00
recepter afleveret før kl. 16.30
kan afhentes næste dag kl. 12.00

Lørdag recepter afleveret før kl. 11.30
kan afhentes mandag kl. 12.00

Gammelmosens fredning
af Niels Ulrik Kampmann Hansen, medlem af bestyrelsen i Danmartks Naturfredningsforenings, Gentofte afdeling
Fredning af gammelmosen
Efter udflytningen af Vangede
landsby overtog bøndergårdene
i stigende grad Gammelmosen,
der ellers var forblevet under
Bernstorff Hovedgård. Mosen
blev et aktiv, idet der kunne gra-
ves tørv til eget brug og til det
energihungrende København,
der lå blot 10 km. fra mosen. I
1840 overtog staten de fleste
parceller i den tømte mose og ef-
ter en undersøgelse i 1843 anbe-
falede rentekammeret, at mosen
skulle henligge som en naturvi-
denskabelig fredning, idet man
så ville studere regenerationen
af mosen. Ved kongelig resoluti-
on af 28. februar 1844 approbe-
redes denne fredning.
Undersøgelser af mosen
I årene 1844, 1860 og 1918 og
mange gange senere er mosen
blevet undersøgt af forskellige
forskere. Man inddelte mosen i
kvadrater og markerede forskel-
lige støttepunkter med egepæle,
disse blev senere erstattet af be-
ton.

Tørvemos eller Sphagnum er
en typisk højmoseplante, den
optager vand igennem sine bla-
de, idet den ikke har rødder. Et
tørvemoslag virker som en
svamp, og det skaber et specielt
miljø, som kun få andre arter kan
klare. Kun særligt tilpassede
plante- og dyrearter kan overle-
ve, således at en højmose udgør
et helt specielt artsfattigt miljø.
Tørvemossen vokser opad og
opad i en uendelighed, således at
de nedre dele efterhånden dør og
udvikles til den tørv, som de fle-
ste kender som jordforbedrings-
middel til haver og som
vækstsubstrat for Rhododen-
dron. En moden tørvemose får
kun vand fra oven og vokser så-
ledes meget langsomt, først nu er
mosen ved at være tjenlig til for-
nyet tørvegravning, men sådan
kommer det næppe til at gå.

Mange sjældne arter gror i
mosen f.eks. Rosmarin, Trane-
bær og Kæruld. Mere alminde-
lige arter som Dun-birk, Skov-
fyr og Rød-el kan efterhånden

indvandre, og de skaber et andet
miljø. Når disse træer bliver
større, synker de ned og vælter,
således at der bliver plads til en
ny undervegetation. Gammel-
mosen er således en mosaik af
lysninger, skovpartier og våd-
områder.
Trængsler imod mosen
Den ideale fredning på trods har
dog ikke kunnet forhindre flere
angreb imod mosen. Ved motor-
vejsudlægningen i 1942 og ud-
videlsen 2005 tog man en or-
dentlig bid af den faste jord ved
mosens nordlige randzone. I
1962 etableredes højspændings-
mast og kabler tværs igennem
mosen. Yderligere er der anlagt
haver ind i mosen, ligesom
grundejerne har lagt haveaffald i
randzonen. Alle disse tiltag har
bevirket at mosens randzoner
ikke mere er så uberørte.

Invasive arter
Skovområdet omkring mosen
rummer mange forskellige løv-
træsarter og skoven henligger i
en slags naturtilstand. Men der
er en djævel i paradiset. Mange
plantearter fra dyrkede områder
omkring mosen bliver forvilde-
de og fortrænger dermed den
vilde flora, som man netop har
villet beskytte og undersøge.
Det drejer sig om nogle Spiræa-
arter, Vedbend, Skilla, Påskelil-
je, Kristtorn og træarter som
Taks og Østrigsk Fyr. Disse ar-
ter er mere potente og konkur-
rencedygtige og er umulige at
stoppe, så de er i færd med at
fortrænge den vilde flora og der-
med også fauna.
Oldtidsminder
I 1896 startede man et spænden-
de forsøg, idet der “på et nøjag-
tigt markeret Sted blev nedlagt

Kristine Kjørup Rasmussen fra KVL fortalte om Gammelmosen på fun-
dament til den tidligere højspændingsmast. 29. april 2007.

Kristine Kjørup Rasmussen demonstrerede Kæruld i Gammelmosen.
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Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Charlottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital

it Apotek informerer om sol
Solens stråler består primært af
UVA- og UVB-stråler.

Strålerne gennembryder ikke
huden i samme grad. De fleste
UVB-stråler stopper i overhuden,
hvorimod UVA-strålerne trænger
ned i læderhuden. UVA-strålerne
udgør 95 % af den totale UV strå-
ling, som vi udsættes for, og den
går også gennem vinduesglas.

Rigtig mange ved ikke, at
UVA-strålerne også er farlige.

Sammenhængen mellem so-
lens UV-stråler og hudkræft er
veldokumenteret og er kendt af
de fleste.

UVB-strålerne er den primære
årsag til solskoldning og udgør
den største risiko for alvorlige
skader på huden.

Derfor bør man undgå at blive
solskoldet, specielt i børnealde-
ren.

Med en solcreme, der beskyt-
ter mod både UVA- og
UVB-stråler, bevarer du en pæn
hud, men kun hvis du smører
nok på, og solcremen ikke er for
gammel. Solcreme kan forebyg-
ge soleksem, rynker og pig-
mentforandringer.

Personer med lys hud og lyst
hår bliver ofte solskoldet og
nogle kan udvikle overfølsom-
hed over for sol. Soloverfølsom-
hed viser sig i mange tilfælde
som soleksem, der primært er
forårsaget af UVA-stråler.

Personer med mørk hud og
mørkt hår er mindre følsomme
overfor solens påvirkninger,
men kan alligevel på lang sigt
udvikle skader i huden, som er
forårsaget af UV-stråler.

UVB-stråler giver hurtig reak-
tion i huden, hvorimod UVA-
stråler først viser sig senere.
Altså:
UVB = B for “brændt”
UVA = A for alder og allergi

Husk at beskytte dig med eks-
tra høj solfaktor på ferier i sy-
den, hvor solen er ekstra stærk.

Undgå overdreven soldyrkel-
se både i naturen og i solarier!

Apoteket har sikker solbeskyt-
telse til selv de mest soloverføl-
somme.

Kom ind og få vejledning.
Vangede Apoteksudsalg

Helle Thomasen

Pilates hos Kildeskovhallens fysioterapi
Har du ondt i ryggen, skuldre-
ne, nakken eller trænger du blot
til at føle dig bedre tilpas med
en god kropsholdning? Så er pi-
lates måske løsningen for dig.

Kildeskovshallens Fysiote-
rapi tilbyder pilates som be-
handlingsform til genoptræ-
ning og vedligeholdelse af
kroppen.

Pilates har indenfor de seneste
år bevæget sig fra de amerikan-
ske fitnesscentre til de danske
fysioterapeutklinikker, da teori-
erne bag har vist sig at være

nogle af de mest effektive meto-
der til at opnå en god
kropsholdning.

I Kildeskovshallens fysiote-
rapi vil du blive undervist af en
fysioterapeut, der er uddannet
inden for Stott Pilates, der ude-
mærker sig ved at være en hø-
jest systematisk og yderst
skånsom motion af kroppen,
som samtig er sjov og let at læ-
re.

Tilmeld på klinikken (1. sal)
eller ring til os på telefon
39 77 44 39 mellem 9 og 13.

forskellige Oldsager for senere
at undersøge deres Bevaring”.
Denne undersøgelse blev ledet
af museumsinspektør Sophus
Müller fra Nationalmuseet. Old-
tidsminderne var kopier af ler-
krukker samt dyreknogler, hvor
man ville følge deres nedbryd-
ning/bevaring, og man ville se,
hvorledes de kom til at ligge i
tørvelagene. Ifølge pensioneret
museumsinspektør Per Poulsen
fra Nationalmuseet er tingene
der stadig. De afventer opgrav-
ning og undersøgelse.

Rekreativt bynært areal
Der er forbud mod at færdes i
mosen uden tilladelse fra den
tidligere landbohøjskole, der
administrerer fredningen. Den-
ne tilladelse er svær at opnå, da
færdsel ødelægger naturtypen.
Søndag 29. april havde Dan-
marks Naturfredningsforening
fået denne tilladelse, hvad over
70 personer benyttede sig af.

Søndag 17 juni kl. 13 foranstal-
ter Danmarks Naturfrednings-
forening atter en tur, denne gang
dog ikke til mosens centrale de-
le. Læs om denne tur i forbindel-
se med Gentofte Kommunes
Kultur- og Festdage.

Ny fredning
For at forhindre yderligere an-
greb på den fredede mose plan-
lægger man i disse år en fornyet
fredning, der er lidt skrappere.
Den stopper uønskede tilstands-
ændringer og sikrer stabile
vandstandsforhold, således at
dette unikke område i Vangedes
nærhed kan sikres optimalt for
vores efterkommere. Ingen ste-
der globalt har man et så velun-
dersøgt referenceområde for na-
turundersøgelser.

Vangede Bygade 77
(Ved Bommen)

Hurtig
mad af
friske
kvalitets-
produk-
ter til en
pris der
giver råd
til mere.

man-fre
11-22

lør-søn
12-22

Per Poulsen fra Nationalmuseet
fortalte om et forsøg med nedgra-
vede “oldtidsminder” i mosen.
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mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
9 - 01

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Nyt skrivebord eller kontorstol
Prøv at smutte en tur ud af Ny-
brovej til Kontorlageret, der
gemmer sig inde i gården på
Nybrovej 87. Her er der til gen-
gæld et stort udvalg af kvali-
tetsmøbler til kontoret. På hele
ca. 500 m2 er der fyldt op med
alt fra kontorstole, skrivebor-
de, reoler til brevbakker. Og i
den store brugtafdeling kan
man virkelig gøre et kup, der er
mange velholdte kontormøbler
i god kvalitet.

Husk næste gang du bliver
fristet af et discount-tilbud på
f.eks. en kontorstol, så kan det
være en god idé, at kigge ind
til Kontorlageret først, for må-

ske finder du lige det, du øn-
sker i en kvalitet, som du så
kan glæde dig over i mange år.

Det er endnu en fordel,
nemlig at personalet er profes-
sionelle kontormøbelfolk,
som har handlet med konto-
møbler de sidste 40 år, og de
giver meget gerne rådgivning
om indretning af hjemmear-
bejdspladsen.

Der er åbent hverdag fra 9-
17:30 og lørdag fra 10-14.

Skulle du ikke finde lige det,
du søger, har de et større lager
i Ørby på Laugøvej 27, Hel-
singe, og her er der åbent efter
aftale. red.

ommerarrangementer fra biblioteket
Onsdag d. 25/7, kl. 11
Jønners bevægelseskoncert

“Tryk på din
næse”.
Kom og få rørt
stemmen, krop-
pen og latter-
musklerne med
Jønner. Jønner
giver en aktiv

korcertoplevelse med masser af
leg og bevægelse. Varm som-
mer-musik til børn der kan lide
at synge og danse til ekkosange,
dansesange, gættesange, klap-
pesange og hoppesange. Kort
sagt en koncert med sproglige
sprællerier og bevægende bevæ-
gelser. Alder: 3-8 år

Lørdag d. 4/8, kl. 12 - 14
Teaterdukkeværksted.
Kom og lav flotte og kreative te-
aterdukker med Tove Kæstel og
prøv dem af i virkeligheden. Det
er et arrangement, hvor også far
og mor kan få lov til at være
med!

Begge sommerarrangementer
foregår på plænen ved bibliote-
ket. I tilfælde af regn forsøger vi
at flytte det indendørs

Et år med helhedsterapi gennem muskler, zoner og organer
Vor tids livsstil f.eks. motion og
kostvaner har ændret sig dra-
stisk fra vore forfædres, mens
vor arvemasse ikke har tilpasset
sig disse ændringer. Af denne
grund oplever vi i dag en stig-
ning i helbredsproblemer og li-
delser, som vi hidtil har forbun-
det med, at vi lever længere;
men på grund af vores frem-
medgørelse fra naturen ser vi, at
de dukker op i en yngre alder.
Den gamle visdom der er overle-
veret fra vore forfædre, og den
viden vi har tilegnet os gennem
udveksling med andre kulturer,
iagttagelser og forskning, kan vi
benytte til at stoppe denne kede-
lige udvikling, højne vores hel-
bred og dermed livskvalitet.

For et år siden åbnede et stærkt
makkerpar indenfor alternativ
eller komplementær behandling
deres klinik Naturlig’viis i Van-
gede Bygade. En af behandler-
ne, Joyce Jensen, som er uddan-
net kropsmassør og zonetera-
peut, har også en uddannelse
som urte-/phytoterapeut. Den
moderne urteterapi bygger ho-
vedsagelig på de nyeste viden-
skabelige data, der er samlet
gennem forskning af urternes
egenskaber og deres traditionel-
le brug. En urte-/phytoterapeut
arbejder med viden om at en-
hver lægeplante indeholder en
afbalanceret sammensætning af
virksomme stoffer, der samlet
fremmer eller genopretter ba-
lance i kroppen. Joyce Jensen
lægger vægt på, i samarbejdet
med klienten, at kombinere dis-
se behandlingsmetoder, for at

genskabe den helbredsmæssige
balance i kroppen både ved at
rette op på symptomerne og un-
derstøtte kroppens egne kræfter
til at helbrede sig selv.

Ved at kombinere massage,
zoneterapi med urte/phytotera-
pi, hvor stærke urteekstrakter
og æteriske olier indgår, får kli-
enten en helhedsterapi, som bå-
de kan løsne op for gamle myo-
ser, afspænde trætte ben, og ren-
se kroppen indefra, så man både
kan forebygge og behandle
akutte og kroniske problemer –
også problemer, som man umid-
delbart ikke forbinder med led
og muskler. Et behandlingsfor-
løb hos Joyce strækker sig over
kortere eller længere tid alt ef-
ter, om der er tale om akutte el-
ler kroniske lidelser.

For yderligere oplysninger kan
Klinik Naturlig’viis kontaktes på
telefon 26 70 52 04, bedst mel-
lem 7 og 9 eller via hjemmeside
www.klinik-naturligviis.dk.

Joyce Jensen i sin klinik er klar til
at modtage patienter.

FREILEV · FARVE TAPET ISENKRAM
SNOGEGÅRDSVEJ 3

2820 GENTOFTE · 39 65 10 26
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Mosegårdstræf 2007

Så er det tid til Mosegårdstræf
igen – vi mødes på Plænen mel-
lem den gamle Mosegårdsskole
(nu Nymose Have) og Vangede
Batteri – lørdag den 16. juni
2007 kl. 13.

Det er jo i år 7. gang, at jeg for-
søger at samle tidligere elever
og lærere fra skolen, og det har
været med meget svingede
fremmøde – lige fra et par hun-
drede til 15-20 mennesker, hvor
nogen så sødt har spurgt mig,
hvorfor jeg ikke bare mødes
hjemme i min have med mine
veninder!

- Men, nej – det er jo ikke det,
der er meningen – jeg startede
det her, fordi jeg synes det er ær-
gerligt, at vi ikke kan holde gam-
mel-elev arrangementer på vo-
res skole, fordi den nu bliver
brugt til noget andet! Og jeg sy-
nes stadig idéen er god og håber,
at vi i år bliver rigtig mange.

Selve arrangementet er ganske
uformelt, man møder bare op,
mange tager lidt picnic med

nogle en fodbold og et par børn
– og der har også været flere,
der har medbragt fotoalbums og
klassebilleder. Hvis der kom-
mer mange, og vejret er til det,
plejer det at vare et par timer el-
ler tre, men det er helt op til dig
selv. Der har også været eksem-
pel på en klasse, som havde 25
års jubilæum og derfor havde
fået samlet en stor del af klassen
til denne lejlighed.

Så find din gamle telefonbog
frem og ring til et par af de gam-
le klassekammerater, så mødes
vi på Plænen lørdag den 16. juni
ved 13-tiden.

Hvis du nu sidder og ærgrer
dig over, at du ikke lige kan den
lørdag, men gerne vil komme
næste år – så er det fast den 3.
lørdag i juni – du kan også sen-
de mig en mail Helle@Ha-
mann-Mortensen.dk – så sender
jeg en servicemail ud til dig næ-
ste år og minder dig om det.

Helle Hamann Mortensen

Bliv inspireret på vores hjemmeside
www.kontorlageret.dk

Besøg os og oplev kvalitet
til en fornuftig pris

Historiens Dag
i Vangede
Historiens Dag kan opleves i hele landet søndag den 3. juni.

Industri i gamle dage
I år kan du i Vangede høre historier om, hvordan børn hjalp til i in-
dustrien i gamle dage.

Kom og prøv at plante en blomsterstikling og hør historierne om
gartneriet Ohlsens Enke.

Du kan også prøve, hvordan det var at hjælpe til på teglværket i
det gamle Vangede, – eller prøve at lave tomatketchup som Beau-
vais gjorde det.

Den gamle landsbyskole
Der er på Historiens Dag også mulighed for at opleve, hvordan det
var at gå i skole i gamle dage. Du kan prøve at sidde ved en gam-
mel skolepult og skrive med pen og blæk, – eller høre læreren for-
tælle, hvor pænt man skulle opføre sig i den gamle skole!

Arrangementet er for alle, og det er gratis

søndag den 3. juni kl. 13-16
Ved Charlotteklubben
Vangede Bygade 55

Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv i samarbejde med Charlotteklub-
ben, Vangede Avis, SuperBrugsen og DUI i Vangede.

Yderligere information:
Lokalhistorisk Arkiv, lokalarkiv@gentofte.bibnet.dk,
39 98 58 20

Mette Henriksen, arkivleder

Pas godt på dine billeder
Især dem du har arvet. Over-
vej at forære dem til lokalhi-
storisk arkiv, som samler foto
og tekster til eftertiden. Hver
eneste foto eller tekst kan have
stor betydning for at sammen-
stykke begivenheder og hvad
der skete i den enkelte tid.

Hvis du stadig glædes over at
have billederne, vil Lokalhi-
storisk arkiv meget gerne låne
dem til indscanning. Husk at

få lavet notater om hvem, der
er på billederne, hvornår de er
taget og i hvilken anledning.

Husk at Vangede Avis også me-
get gerne vil låne eller arve di-
ne billeder. Vi kan aftale, at de
efterfølgende bliver overdraget
til Lokalhistorisk arkiv.

Allan Andersen, Vangede Avis
Mette Henriksen,

Lokalhistorisk arkiv
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Vangede afdeling

Tlf. 39 65 17 20
39 65 60 18

Fax 39 65 16 59

Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

Tlf.

Holte afdeling
Tlf. 45 42 05 30
Hellerup afdeling
Tlf. 39 62 36 39
Gentofte afdeling
Tlf. 39 76 00 02

De gamle handelsgartnerier og
frøfirmaet J. E. Ohlsens Enke
Af Mette Henriksen, leder af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
I år er temaet for det landsdæk-
kende arrangement Historiens
Dag: Børn i industrihistorien. I
den forbindelse har Lokalhisto-
risk Arkiv valgt Vangede som
rammen for dagens arrange-
ment for at sætte fokus på nogle
af de mindre virksomheder i
kommunen. Alle kender bryg-
geriet Tuborg, men få ved, at der
i Vangede lå mange handels-
gartnerier og virksomheder som
f.eks. konservesfabrikken Beau-
vais, frøfirmaet J. E. Ohlsens
Enke og flere teglværker.

Industri i Vangede
Umiddelbart forbinder vi i dag
ikke Gentofte og Vangede med
osende skorstene og industri. I
industriens tidsalder blev Gen-
tofte snarere den kommune,
hvor borgerskabet flyttede til i
de mange nye fine villakvarterer
og etagebyggerier, som blev ud-
stykket på de gamle gårdes jor-
der. Men samtidig eksisterede
der større og især mindre virk-
somheder med industriel pro-
duktion. I Vangede lå der bl.a.
Beauvais, Hellesen A/S og Ør-
negårdens Teglværk.

Handelsgartnerierne i Vangede
Vangede var i høj grad karakte-
riseret ved de mange handels-
gartnerier, som i mange tilfælde
etableredes på de gamle land-
brugsejendomme og deres jor-
der. Der var gartnerierne: ‘Ell-
evang’, ‘Munkely’, ‘Gl. Sønder-
gaard’, ‘Ny Søndergaard’,
‘Mosevang’ og ‘Solfang’. Gart-
nerierne afsatte deres blomster
og grøntsager på Grønttorvet i
København. Nogle af handels-
gartnerierne beskæftigede sig
også med frøavl, bl.a. frøfirmaet
J. E. Ohlsens Enke.

Frøfirmaet J. E. Ohlsens Enke med hovedbygning, frøavlsbygning og lagerbygninger 1927. I dag eksisterer kun
hovedbygningen til højre, som huser børneinstitutionen Villa Maj. Frøfirmaets jorder strakte sig over et stort
område og lå der hvor bl.a. Munkegårdsskolen og Munketorvet ligger i dag. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gen-

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

Wiener
Salonen

klip for
ham og hende

børneklip
190,-

120,-

Mistbænke fra frøfirmaet J. E.
Ohlsens Enke, Vangedevej 160-
168, 1940’erne. (Foto: Lokalhisto-
risk Arkiv i Gentofte)
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Historien om frøfirmaet
J. E. Ohlsens Enke
I 1917 købte frøfirmaet J. E.
Ohlsens Enke den gamle land-
brugsejendom Ndr. Munkegård
og dens jorder, hvorfra Gartner
Levy gennem mange år havde
drevet et handelsgartneri og
frøfirma. Ohlsens Enke var på
daværende tidspunkt et velreno-
veret firma med rødder tilbage i
starten af 1800-tallet. I begyn-
delsen var firmaet udelukkende
et handelsgartneri, men i
1850’erne begyndte man med
frøavl til havebrug. Efter overta-
gelsen af ejendommen blev den
gamle stråtækte bondegård ned-
revet, men man beholdte den fi-
ne hvide hovedbygning fra
1897. Der blev opført renseri og
lagerbygning og senere endnu
en mindre lagerbygning samt
mange drivhuse og mistbænke.
Frøfirmaet drev gennem mange
år handelsgartneri og frøfirma i

Vangede, men i forbindelse med
opførelsen af Munkegårdssko-
len i starten af 1950’erne, valgte
man at sælge ejendommene og
jorden. I dag er kun den fine
gamle villa fra 1897 tilbage.
Den blev købt at Gentofte Kom-
mune i 1996 og indrettet til bør-
neinstitution under navnet Villa
Maj.

Plant en stikling på
Historiens Dag
På Historiens Dag den 3. juni
kan man høre om historien om
frøfirmaet J. E. Ohlsens Enke,
mens man kan prøve at tage en
stikling og plante den i en potte-
plante, hvorefter en flot pelargo-
nier skulle vokse frem. Denne
arbejdsopgave gik også børn til
hånde med på de gamle handels-
gartnerier i Vangede.

Yderligere info: Lokalhisto-
risk Arkiv, lokalarkiv@gentof-
te.bibnet.dk, tlf. 39 98 58 20.

Familiebillede af familien Ohlsen. Forrest fra venstre: J. E. Ohlsen med
Ernesta, derefter Albertine Ohlsen (senere enken), Niels Ernst. Bagerst:
Franciska, Carla og Kristine. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)

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

Vi har nu en serie
i bommuld lige til
kufferten.

Vangede Bygade 79
39 65 31 38mode

Vi ønsker Jer en rigtig god ferie. Hilsen Bente og Bente

Husk vi også har

Renseriindlevering

Sommerferien

Buks 3/4-lange 120-139
Buks lange 180,-
Kjole 199,-
Skjorte 219,-
Tunica 239,-
Shorts 120,-

Tøj til
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Gentofte Tlf. 39 40 80 90

Ring til områdets

mest sælgende

ejendomsmægler,

og bestil en gra-

tis og uforpligti-

gende salgsvur-

dering.

Jeres sikkerhed

for en realistisk

pris og et salg.

Med pen og blæk i den gamle landsbyskole i Vangede
Af Mette Henriksen, leder af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
Oplev den gamle
landsbyskole i dag
I år er temaet for det landsdæk-
kende arrangement Historiens
Dag: Børn i industrihistorien.
Udover at børn tidligere indgik
som en nødvendig arbejdskraft i
mange erhverv, var den obliga-
toriske skolegang (fra 1814) en
stor del af børns liv. Lokalhisto-
risk Arkiv har derfor valgt til Hi-

storiens Dag at indrette den
gamle landsbyskole i Vangede
på Vangede Bygade 55 med to
skolepulte, hvor man kan prøve
at skrive med pen og blæk, mens
lærerinden fortæller historier
om den gamle landsbyskole.
Den gamle landsbyskole
1786-1881
Den bygning, der i dag huser
Charlotteklubben i Vangede By-

gade 55, husede
tidligere Vange-
des landsbyskole.
Før denne skole
blev opført, måtte
børnene i Vange-
de gå hele den
lange vej til ryt-
terskolen i Gen-
tofte. I 1740 blev
der indrettet en
mindre lokal sko-
le i Vangede, men
først i 1786 op-
førtes Vangedes
Landsbyskole.
Den fungerede
som skole i næ-
sten 100 år. I de
gamle landsby-
skoler gik børne-
ne kun i skole
hver anden dag!
Og i lange perio-
der havde børne-
ne fri fra skole for
at hjælpe foræl-
drene med børne-
pasning, land-
brugsarbejde el-
ler måske arbejde
på teglværket for
at forøge famili-
ens indkomst.

Senere skoler
Omkring 1880 var den gamle
landsbyskole blevet for utids-
svarende, og en ny skole blev
opført i 1881, der hvor Vangede
Bydelsbibliotek ligger i dag.
Skolens elevtal forøgedes kraf-
tigt gennem årene, og i 1920 gik
der over 170 elever i den over-
fyldte skole! I 1923 påbegynd-
tes opførelsen af endnu en ny

skole, nemlig Tjørnegårdssko-
len, som blev taget i brug i janu-
ar 1925.

Den gamle landsbyskolebyg-
ning i Vangede har efterfølgen-
de været anvendt til: asyl (bør-
nehave), boliger, bibliotek,
postkontor og kirkekontor. I
1975 overtog Charlotteklubben
huset.

Yderligere info: Lokalhisto-
risk Arkiv, lokalarkiv@gentof-
te.bibnet.dk, tlf. 39 98 58 20.

Forsømmelsesprotokol fra den gamle landsbyskole
1838. I Lokalhistorisk Arkiv opbevares denne gam-
le skoleprotokol. Alle er velkomne til at besøge ar-
kivet og se protokollen og meget andet spændende
materiale om den lokale kulturarv. (Protokol: Lo-
kalhistorisk Arkiv i Gentofte)

Den gamle landsbyskole i Vangede
som den så ud omkring 1900. (Fo-
to: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)

Elever og lærere forlader Vangede Skole, som lå i det nuværende Vange-
de Bygade 45. Eleverne overflyttedes til Tjørnegårdsskolen, som blev
indviet i januar 1925. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)

Mange generationer af skoleelever
har siddet ved en skolepult. Her er
det elever fra Skovshoved Skole
1930’erne.

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Læs mere på www.demantkiropraktik.dk

Gentoftegade 35

2820 Gentofte

Telefon 39 65 12 01

Søborg Hovedgade 209

2860 Søborg

Tlf. 39 66 39 39

Kiropraktik · Massage Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg

·
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Ejendomsmægler i Vangede
Realmæglerne
Realmæglerne optræder nu med
to forretninger i Vangede, hvil-
ket må være noget forvirrende
for kunderne. De erfarne mæg-
lere Martin Rønne og Kristian
Ørtoft Geisler gør opmærksom
på, at de intet samarbejde har
med den tidligere Safemægler.

De to erfarne ejendomsmæg-
lere har i foråret sammenlagt
deres forretninger i et fælles
mæglerfirma med navnet Geis-
ler og Rønne, der er tilknyttet
Realmæglerne. Det fælles fir-
ma giver netop de ekstra res-
soucer, der skal til for at kunne
yde kunderne den service, der
kan forventes af en proffesionel
ejendomsmægler. Og de stop-
per ikke med det, for senere i år
åbner de den tredie forretning i
Klampenborg.

Martin Rønne og Kristian Ør-
toft Geisler er overbeviste om,
at de fra ejendomsmæglerfor-
retningen på Vangedevej 137
kan yde kunderne den optimale
service både til køber og sælger
af fast ejendom.

Geisler og Rønne ønsker også
at være en del af lokalsamfun-
det, og de har derfor valgt at en-
gagere sig i det lokale idrætsliv.

Det er kommet I.C.Gentofte
og GVI til gode, da forretningen
på Vangedevej 137 er blevet ho-
vedsponsor for I.C.Gentofte.

Når man besøger Realmægler-
ne på hjørnet af Vangedevej og
Ellebækvej føler man straks, at
man er hos både imødekom-
mende og professionelle mæg-
lere.

Geisler og Rønne har stor erfa-
ring med kundeunderlaget fra
både Vangede og Østerbro, men
under deres mangeårige virke
har de også fået god erfaring
med liebhaverboliger. Dette vil
blive brugt til at udfordre det
monopollignende marked, især
her er det fra den nye mægleraf-
deling i Klampenborg, som for-
ventes at stå færdig i efteråret.
Danbolig
Hos Danbolig på hjørnet af Van-
gedevej og Brogårdsvej bliver
man også betjent af professio-
nelle mæglere og igen med stor
imødekommenhed.

Det er Frederik S. Fausing, der
som Butikschef er den daglige
leder. Med hans baggrund som
statsaut. ejendomsmægler &
Valuar MDE og med et velud-
dannet personale føler man sig i
sikre hænder hos professionelle
ejendomsmæglere.

Frederik S. Fausing er født og
opvokset i Gentofte

Flere sunde tænder i Vangede
Fra den 1. juni 2007 får selvstæn-
dige tandplejere overenskomst
med sygesikringen. Det betyder,
at patienterne fremover vil få det
samme tilskud til behandling hos
en selvstændig tandplejer, som
de får hos en tandlæge.

Gentofte Tandplejerklinik åb-
nede i Vangede i 2005 som en af
de første klinikker, der drives af
en selvstændig tandplejer. Kli-
nikken indehaves af tandplejer
Liselotte Willumsen, som glæ-
der sig til at fejre klinikkens 2
års fødselsdag samtidig med at
overenskomsten træder i kraft.
Liselotte glæder sig også til at
kunne tilbyde en ny og helt sær-
lig forebyggende ydelse, som
efter overenskomsten kun fore-
tages hos selvstændige tandple-
jere.

Siden klinikken åbnede, er der
kommet flere og flere faste pa-
tienter til. Ikke alene fra lo-
kalområdet, men også fra resten
af Storkøbenhavn, og mange er
villige til at køre et stykke vej for
at blive behandlet på tandplejer-
klinikken. Klinikken mærker ty-
deligt den stigende interesse for
sundhed og forebyggelse i be-
folkningen. Mange patienter
kommer på klinikken for at få
sundere tænder og vejledning
om kost- og tandplejevaner,
mens andre kommer pga. pro-
blemer med paradentose, hyppi-
ge huller eller dårlig ånde.

Liselotte Willumsen blev ud-
dannet som tandplejer i 1997.
Efter at have arbejdet hos pri-
vatpraktiserende tandlæger og
indenfor børnetandplejen, be-
sluttede hun sig for at åbne sin
egen klinik i huset i Vangede.
Klinikken er indrettet som en

del af huset, og det giver en helt
særlig afslappet og rolig atmo-
sfære, som værdsættes af pa-
tienterne, ikke mindst af dem
som måske har lidt tandlæge-
skræk. Og så ved de jo også, at
en tandplejer ikke borer i tæn-
derne!

Tandplejeruddannelsen er en
sundhedsvidenskabelig uddan-
nelse på tandlægeskolen. Tand-
plejeren er uddannet til at fore-
tage den regelmæssige undersø-
gelse og pleje af tænder, tand-
kød og slimhinder. Formålet
med uddannelsen er at fremme
tandsundheden i befolkningen.
Derfor fokuserer en tandplejer
på at forebygge sygdomme i
tænder og tandkød, så tænderne
kan bevares sunde, intakte og
funktionsdygtige hele livet. Det
gøres bl.a. ved at gribe ind i ti-
de, og f.eks. behandle huller in-
den de bliver så store så de skal
bores. Eller ved at opdage og
behandle en tandkødsbetændel-
se inden den udvikler sig til pa-
radentose.

Udover den regelmæssige tand-
pleje og almindelige paradento-
sebehandling tilbyder klinikken
også mere specielle behandlin-
ger, så som Ozonytronterapi, la-
serdiagnostic, spytanalyse, nåle-
fri bedøvelse og omfattende para-
dentosebehandling uden kirurgi,
alt sammen har det formål at give
en effektiv behandling, der samti-
dig er så skånsom og smertefri
som muligt.

Liselotte siger, at med de nye
tiltag på tandsundhedsområdet
er der ikke længere nogen und-
skyldning for ikke at få sundere
tænder!

red.

• Undersøgelse
• Paradentosebehandling uden kirurgi
• Cariesbehandling uden brug af bor
• Ozonytronterapi
• Nålefri bedøvelse
• Professionel pleje og beskyttelse
• Rådgivning og vejledning om kost- og tandplejevaner

Sunde tænder hele livet!
Hos den selvstændige tandplejer

Autoriseret tandplejer Liselotte Willumsen

Sønderbakken 43 · Tlf. 30 35 30 93
www.gentoftetandplejerklinik.dk

Har du smerter i led og muskler?
- og har behov for behandling eller træning hos
specialuddannede fysioterapeuter, så ring eller

klik dig ind på vores nye hjemmeside

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

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

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Afd. Fuglegårdsvej 45 i Vangede
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Gensyn med Vangede Batteri
Selv om Vangede Batteri er et
fredet område, som Kommunen
har pligt til at pleje og passe, så
har batteriet i en årrække været
et vildnis af buske og træer.
Kommunen oplyste i starten af
2006, at området skulle skoves.
Men der skulle gå et helt år, før
der kom gang i projektet.

Nu har Park- og Vejafdelingen
heldigvis gjort noget ved sagen.
Buske og krat er væk, og batteri-
et træder i karakter. Tak for det!

Men ... hov! Man har glemt at
fælde en halv snes træer på bat-
teriets skråninger. Ærgerligt
nok, for den såkaldte kontre-
scarpe bør fremtræde helt uden
træbevoksning, for at man kan
forstå batteriets historiske og
funktionsmæssige baggrund.
En henvendelse til Park- og Vej-
afdelingen giver ikke klarhed
om træerne vil blive fældet.

Park- og Vejafdelingen er el-
lers rigtig gode til at håndtere

kommunens historiske anlæg.
F.eks. Charlottenlund Fort. Her
har man fældet træerne på det
markante søfort og samtidig op-
nået en særdeles fin harmoni
med den nærliggende strand-
park. Det vil være dejligt, hvis
Park- og Vejafdelingen ville
pleje området ved Vangede Bat-
teri med den samme kærlige
hånd.
Lidt historie
Vangede Batteri ligger for enden
af Horsevej, Stolbergvej, Stol-
pehøj samt med indgang fra
Herredsvej. I dag er der kun en

lille rest tilbage af batteriets
krumme nordlige del, indgan-
gen til kasematten under anlæg-
get er tilkastet, men det øverste
af portene kan ses på østsiden.
Resten af det store batteri er ud-
lagt som rekreativt parkområde.

Batteriet blev bygget på et af
Vangedes højeste bakker i mid-
ten af 1880’erne. Batteriets op-
gave var fjernkamp, og det var
armeret med 9 kraftige kanoner.

Læs mere om Vangede Batteri
på vangede.dk.

PR-

Har altid mange gode
tilbud f.eks.:
Stor fadøl

Grøn Tuborg
25,- kr.

Fødselsdage,
private fester, m.m. kan

vi også finde ud af

Café La Vie
Vangede Bygade 45

2820 Gentofte
(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66

Vangede Batteri er blevet skovet og man kan nu se volden med tørgraven
foran. Men man har “glemt” at fælde de store træer på skråningerne.

Billedet er manipuleret. De store træer er fjernet og skråningerne er
glattet ud og tilsået med græs. Sådan har batteriet oprindeligt set ud, og
sådan bliver det perfekt integreret i parkområdet.

Forkæl
dig selv

Mango
V a n g e d e B y g a d e 1 1 4

D K - 2 8 2 0 G e n t o f t e

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

- - - - - - - - - - -

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

Sommerferielukket
uge 26

w w w . r e a l m a e g l e r n e . d k

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

RealMæglerne Geisler & Rønne
Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE

Østerbrogade 91
2100 København Ø
Tlf. 39 26 25 40
Fax 35 26 35 39
E-mail 2100@mailreal.dk
www.realmaeglerne.dk/2100

Vangede Bygade 41

Ferielukning
Tine Gram Anette Grevad
39 65 71 35 39 65 93 13

4. juni 4. juni
og uge og uge

32 30
33 31

32

God sommer
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Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 48 17 10

www.superbrugsen.dk

Mandag-fredag 9-20 · Lørdag 8-16
1. søndag i måneden 10-16
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ÅBNINGSTIDER:
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kr. 250,-kr. 250,-
5 kg stegeben5 kg stegeben

tilbudet gælder
kun 3. juni
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Den bæredygtige have

Foråret er kommet tidligt i år, så
havefolket har fået travlt med alt
det grønne, der er sprunget frem
mellem sten og fliser. Løg skal
lægges, blomster skal sås, og
ukrudt skal bekæmpes. Det er
kort sagt blevet tid til at lufte de
grønne fingre.

Ukrudt vil altid være svært at
få bugt med, og derfor er der
mange haveejere, der griber til
brug af kemiske krudtsmidler
(pesticider). Disse midler inde-
holder typisk stoffer, der er til
stor skade for vores natur, miljø
og sundhed. Der er dog en ned-
adgående tendens blandt have-
folk til at ty til disse skrappe
midler. Flere kommuner (bl.a.
Gentofte) er også gået foran og
har forbudt brug af pesticider i
ukrudtsbekæmpelsen af de
kommunale grønne områder.

Ukrudt og fliser
Ukrudtet mellem fliser er ofte
det mest synlige og samtidig
der, hvor mange vælger den
nemme løsning. Ukrudtet kan
fjernes med en ukrudtsbrænder
eller en ukrudtsdamper. Man
skal dog huske, at det er nok kun
at svitse ukrudtet, det skal ikke
brændes væk.

Det er vigtigt at tage fat, mens
ukrudtet er meget småt og ikke
når at kaste frø og sprede sig,
dvs. der skal brændes tit. Cirka
hver 2. uge i foråret, hver 3. uge
resten af sommeren og gerne
1-2 gange i november-decem-
ber.

Når ukrudtet er fjernet, vil det
i de fleste tilfælde være nok at

feje fliserne hver eller hver an-
den uge med en stiv kost. I før-
ste omgang fordi meget ukrudt
har nemmere ved at danne gro-
bund for skidt og støv, men også
fordi kostens stive børster øde-
lægger de nye små ukrudtskud.
Det vigtigste er, at det bliver
gjort regelmæssigt.

Man kan også fylde fugerne
imellem fliserne op med f.eks.
strandsand. Det gør bekæmpel-
sen væsentligt nemmere, fordi
en stor del af ukrudtet bliver
slidt af ved almindelig færdsel.

Et andet alternativ er en fuge-
renser (eller en flisefugerenser),
hvis kosten ikke kan klare ar-
bejdet alene. En køkkenkniv
kan også bruges i en snæver
vending, men fugerenseren har
flere muligheder. Fugerensere
kan købes i havecentre og i byg-
gemarkeder.

Motion
Derudover er håndkraften den
eneste bæredygtige metode til
bekæmpelse af ukrudt. Meget
ukrudt kan trækkes op med
fingrene, især når jorden er godt
fugtig. Udover den miljømæssi-
ge gevinst er det jo også sundt
for sjæl og legeme at svinge
f.eks. kosten, hakkejernet, skuf-
fejernet m.v., så derved slår man
jo to fluer med et smæk.

For flere gode råd kan man be-
søge www.gg-gentofte.dk eller
www.miljoeogsundhed.dk

Tino Rabe Tønnesen
Grøn Guide

Man behøver ikke at ødelægge mulighederne for at vores børnebørn kan
få rent drikkevand, når man skal bekæmpe ukrudt.

Sankt Hans-aften i Nymosen
Der holdes Sankt Hans-aften i Nymosen lørdag den 23. juni fra
klokken 20.00 til 22.30 med musik, bål og båltale. Arrangemen-
tet foregår i området mellem GVI’s baner og bebyggelsen Nymo-
se Huse. Tag tæppe, kaffe og te med. Bålet tændes klokken 21.
Alle er velkomne.

Musikalske indslag og underholdning ved Fanar Ghali, der
synger både danske og arabiske sange.

Vangede Kirke og Netværksgruppen

Tirsdage kl. 10-11

M/K Musikmotion

Torsdage kl 10-11

Idrætsmotion – Fælles

opvarmning, løb, spring,

kast. boldspil, petanque,

dart og ringspil.

Alt foregår udendørs i maj,

juni, aug. og sept.

Sommerferie i juli

Mulighed for bad

og omklædning.

Spis evt. medbragt mad

efter motionen.

Ingen tilmelding – bare

mød op.

GI-Trim/træf –

v/Leif Helsted 39 67 01 22

(start 22. maj)

(start 10. maj)

Sommermotion begge
dage kr. 50,- for hele
sommeren

Gentofte Idræts Klub
Sommerens motionstilbud

i det fri
på Gentofte Stadion

Lider du af muskel-
spændinger?

Ønsker du at udrense
og genopbygge kroppen?

Er du stresset og eller
energiforladt?

Så prøv én eller en kom-
bination af nænsomme
men effektive behand
lingsmetoder som:

kropsmassage

zoneterapi og eller

phytoterapi/urteterapi

Kontakt Joyce Jensen på
26 70 52 04 eller
43 45 96 17.

Vangede Bygade 41, st. tv.
Åben: tirs., tors. og lør.
efter aftale.

Læs mere på
www.klinik- naturligviis.dk

-
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kl. 8.30-19.00
hele ugen

tlf. 39 40 50 35

Grønkålen

Gratis udbringning

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Danske Bank i offensiven
Nul gebyrer og
høj indlånsrente
- Der skal ganske enkelt ikke
længere være grund til at fravæl-
ge Danske Bank på grund af pri-
sen, siger filialdirektør i Danske
Banks Vangede afdeling Rico Ja-
cob Larsen.

Danske Bank har afskaffet alle
gebyrer på hverdagsøkonomien
for kunder, der betjener sig selv i
netbanken eller bankens penge-
automater. Samtidig tilbyder
banken kunderne en fast, lav ud-
lånssats og en attraktiv indlåns-
rente.
Hårdere lokal konkurrence
I forbindelse med sammenlæg-
ningen af BG Bank og Danske
Bank stillede Danske Bank-
koncernen en række tiltag i ud-
sigt, der vil komme kunderne til
gode i form af bedre priser.

- Blandt andet i kraft af vores
opkøb af banker i Sverige, Nor-
ge, Finland og Irland har vi nået
en størrelse, der betyder, at vi nu
kan producere bankprodukter
med meget lave omkostninger.
Det skal kunderne kunne mærke.

Målet med de nye, skarpe priser
er, at diskussionen fremover
kommer til at handle mere om
kvalitet end pris, siger Rico Ja-
cob Larsen.

Tilbuddet omfatter blandt an-
det, at selvbetjeningskunderne
udover gebyrfrihed får adgang til
attraktive rentesatser og en kas-
sekredit med 8,85 pct. i årlig ren-
te. Unge mellem 18 og 27 år kan
få en kassekredit til en særlig
konkurrencedygtig årlig rente på
7,85 pct. Og herudover tilbyder
banken 4,0 procent i årlig rente
på en netbaseret opsparingskon-
to, undtagen i måneder hvor der
sker hævninger.

Fremover slipper kunderne og-
så for at betale for at få et Vi-
sa/Dankort og internationale
kreditkort med attraktive forsik-
ringer. Der vil heller ikke være
stiftelsesgebyr på at oprette en
almindelig kassekredit. Eneste
betingelse er, at kunden betjener
sig selv, når det gælder den dagli-
ge økonomi, og at man er kredit-
værdig i forhold til at få et kredit-
kort og kredit.

Vi kan hjælpe dig med at få overblik over, hvad
du og din familie skal leve af, hvis du bliver syg
eller udsat for en ulykke, så du ikke kan arbejde.
Hvis du vil høre mere, så ring og aftal et møde,
og lad os se på, hvad vi kan tilbyde dig.

Vangede Afdeling
Telefon 45 12 13 90

Situation

Ønske

Løsning

Familien vokser

At nyde livet sammen

Tryghed med forsikringer

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen

Adolphsvej 25

Tlf. 39 77 44 39

Tlf.tid hver dag kl. 9-13

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling

Massage
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A.A. Cykler Nøgler Sko Service Tlf. 39 65 34 34
midlertidigt lukket pga. sygdom

Bien og Blomsten Tlf. 39 76 30 70
mandag lukket
tirsdag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.00-14.00
søndag 10.00-14.00

Brogårdens Ismejeri Tlf. 39 96 11 99
mandag-søndag 8.00-22.00

Colorama – Freilev
Farve · Tapet · Isenkram Tlf. 39 65 10 26
mandag 12.00-17.30
tirs-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-13.00

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag-onsdag 9.00-17.00
torsdag 11.00-17.00
fredag 9.00-17.00
søndag 10.00-16.00

Danni Sko Tlf. 39 65 53 63
mandag-torsdag 9.30-17.30
fredag 9.30-18.00
lørdag 9.30-14.00

Danseskolen, Eka dans Tlf. 39 65 31 07

Danske Bank Tlf. 45 12 13 90
mandag-fredag 10.00-16.00
torsdag tillige 16.00-17.30
Rådgivning efter aftale 8.00-18.00

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 11.00-01.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 9.00-02.00
søndag 9.00-01.00

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 11.00-17.30
lørdag 10.00-13.00

Kirken, Vangede kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-lørdag 9.00-16.00
onsdag tillige -19.00
søndag kun i forbindelse med

gudstjeneste
kontoret: mandag-fredag 9.00-13.00

onsdag også 17.00-19.00

Kontakten, El-service Tlf. 39 65 47 60
mandag-torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-15.00

Mango Tlf. 39 65 60 64
mandag-tirsdag 9.30-17.30
onsdag lukket
torsdag 9.30-19.00
fredag 9.30-17.00
lørdag 9.00-13.00

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 9.00-14.00

Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag 11.00-17.00

Netto
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-17.00

NM Autoservice Tlf. 39 65 79 80

Nymose Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
mandag-fredag 12.00-17.00
onsdag tillige 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00
Konsultation efter aftale

Pariser Salonen Tlf. 39 65 34 76
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-18.00
lørdag 8.00-13.00

RealMæglerne
Geisler og Rønne Tlf. 39 42 99 90
mandag-torsdag 9.30-17.00
fredag 9.30-17.00
lørdag lukket
søndag 10.00-16.00

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

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-16.00

Sweetie Mode Tlf. 39 65 31 38
mandag 10.00-16.00
tirsdag-onsdag 10.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Tyden Tlf. 39 68 26 34

Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 9.30-17.30
lørdag 9.30-13.00

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 9.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 65 38 47
mandag-torsdag 11.00-18.00
fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-14.00

Vangede Pizza & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00

Wienersalonen Tlf. 39 65 78 91
tirsdag-torsdag 9.30-17.30
fredag 9.30-18.00

Alle disse butikker er med-
lem af Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikerne kan du
kende på, at de har dette
mærke siddende i deres ru-
der.

Butikkernes åbningstider - maj 2007

Alt i fineste rens & pres

Skind- & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask

Kom med 5 stk

benklæder

betal for 4

Kig ind
Altid et godt tilbud

Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30

lør. 10 -13

Møbelbetræk &
tæpper

Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

DERES
LOKALE

RENSERI

Kvantumrabat

COMET RENS

Ferielukket

i juli

Parisersalonen

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte

Tlf. 39 65 34 76
Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag www.kjeldhansen.dk

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie

... plus mange gode tilbud

· Regntøj
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· F tøvler fra
·
· Alt i løbesko/joggingsko
fra

odbolds
Badminton, håndbold, fodbold

250,-

400,-

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

Din lokale

Vores speciale er løb:
Altid gode tilbud:

Kom ind og få den rigtige
vejledning;

netop til dig!

Løbesko & specialsko fra

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

NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.

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

Sportsforretning


