
Sommeren 2007
De lyse nætter er forbi, som-
meren går på hæld, og for de
fleste er ferien slut. Somme-
ren vil nok blive husket som
regnfuld og solfattig, mange
dage føltes næsten efterårsag-
tige og regnskyl af nærlig tro-
piske dimensioner satte kæld-
re under vand og gjorde ude-
ophold umulige. Men den
danske sommer har nu allige-
vel en evig charme: “De lyse
nætter”. Fra 5/5 til 8/8 går so-
len ikke rigtigt ned, men oply-
ser nordhimlen på en helt fan-
tastisk måde, så det lyser langt
ind i sjælen. Lad os derfor hu-
ske sommeren 2007 for dens
lyse sider.

I Vangede Bygade og omegn
er butikslivet stadig vitalt, og
butikkerne har taget nye varer
hjem til efterårssalget. Det er
ikke en selvfølge, at en butik
bare er der, der skal være et
vist salg for at “holde gang i
hjulene”. Støt derfor vores lo-
kale butikker. Vi har oplevet,
at hvis en butikstype først for-
svinder, så etableres den næp-
pe  igen  f.eks.  boghandel  og
bager, men DU kan gøre en
forskel og herunder støtte
Vangede Avis’annoncører, det
er dem, der betaler for avisen,
du netop har i hånden.

Avisens næste nummer kom-
mer midt i november, her vil
vi gerne bringe artikler om ju-
letraditioner i Vangede. Så lad
os få din families juletraditio-
ner og meget gerne billeder
fra Jeres jul, læs mere om det-
te på side 6.

Min søn Peter er vel hjemme
igen, fra sin udsendelse til
Irak. Han har det sidste halve
år været med til at sikre gen-
opbygningen af skoler, van-
dingsanlæg og sundhedskli-
nikker i Basra området. Det
har som tidligere fortalt været
hårdt for familien at have en
søn udstationeret og det er en
stor lettelse at have ham hjem-
me igen. Humøret og lysten til
at være aktiv for Vangede er
ved at være på toppen igen.

I håbet om et godt efterår
til alle i Vangede

Allan Andersen
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Læs denne gang om
Hennings tur gennem vangede
Ture i Vangede · Vangentofte
Danseskolen · Gentoftenatten

og meget mere

Jens Bjerre
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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

Pølsevognen
Pølsevognen i Vangede har i lang
tid været meget lidt åben, så vidt
jeg ved på grund af sygdom.
Men nu kommer der gang i den
igen. Fra den 15. august har inde-
haverne af Café La Vie overtaget
den. Samtidig skifter den navn til
“Byens Grill”. Som bekendt fik
vi en ny og velindrettet pølse-
vogn, men desværre næsten in-
gen pølser. Det vil Maha og Sam-
my Aziz sørge for at forbedre og
samtidig servere grillretter, så vi
ønsker det sympatiske og dygti-
ge par held og lykke og glæder os
over, at de samtidig beholder
værtsskabet i “La Vie”.

Høst- og loppemarked
Lørdag den 8. september kl.
10-16 holder haveforeningen
Knæbjerget sit årlige Høst- og
loppemarked med salg af økolo-
giske afgrøder, hjemmelavede
kæmpefrikadeller og kolde drik-
kevarer. Caféen og markedet er
overdækket, og det er jo rart i
denne regntid.

Man kan også bese haverne på
rundvisninger kl. 11 og 15.

Overskuddet går til forbedring
af fællesområder og aktiviteter i
foreningen, bl.a har foreningen
for nylig har anlagt en af de bed-
ste petanquebaner, jeg har set.
Den kan bruges af foreningens
medlemmer og gæster. Jeg glæ-
der mig til at være gæst – og til
markedet.

Sportsfiskerklub i Vangede
Jeg kunne godt tænke mig at
komme i kontakt med borgere i
Vangede, der har lyst til at være
med i en Sportsfiskerklub i Van-
gede. Er du interesseret, skal du
ringe til mig på 39 65 65 87, så
vil du blive kontaktet, hvis inte-
ressen er stor nok til at samles

for at stifte en klub og dyrke in-
teressen sammen. Er du med på
idéen, fat telefonen snarest, så vi
kan få gang klubben og dyrke
vores fælles hobby til at komme
ud at fiske. Venlig hilsen Hen-
ning – knæk og bræk!

Danskeraften i Sidney
Under min rejse Jorden rundt
havde jeg en festlig oplevelse i
Sidney. Vi boede ikke langt fra
den restaurant, hvor Kronprins
Frederik mødte sin Mary. Da ny-
heden om prinsessefødslen nåe-
de Australien, inviterede restau-
ranten til danskerfest. Alle med
dansk pas fik gratis drinks, og
rygtet spredtes hurtig blandt rej-
sedeltagerne, der samledes på
restauranten til en rigtig hygge-
lig aften for at fejre begivenhe-
den. Det blev et tilløbsstykke og
en rigtig hyggelig aften. Nogen
gange er det rart at være det rig-
tige sted på det rigtige tidspunkt.

Cykelsmeden
Jeg var på min tur gennem Van-
gede, da jeg mødte vores cykel-
smed Finn. Har var taget til Van-
gede for at mærke luften, som
bekom ham godt. Jeg fik en lille
snak med Finn om fremtiden.
Han har udlejet den højre butik
til en låsesmed, og har så tænkt
sig at fortsætte selv med cykelre-
parationer i den venstre halvdel
af butikken. Det var dejligt at se
Finn i Vangede igen. Han har væ-
ret meget syg, men han har nu få-
et det meget bedre, men bliver
nok aldrig helt på toppen igen, så
han håber, at han kan forsætte
med at reparere cykler eventuelt
med noget hjælp. Finn vil ihvert-
fald være meget ked af at opgive
butikken og sit daglige virke i

Vangede. Finn vil jævnligt være i
butikken i den nærmeste tid, men
det er for at rydde den gamle sko-
magerdel, så låsesmeden kan
rykke ind.

Ny låsesmed i Vangede
Stig Nielsen, der hidtil har ar-
bejdet i Bagsværd, rykker medio
september ind i den gamle sko-
magerbutik og åbner en lå-
sesmedbutik. Der bliver ingen
faste åbningstider, da Stig for
det meste vil være ude hos kun-
derne. Hold øje med butiksvin-
duet for Stig starter med et åb-
ningstilbud til Vangedeborgerne
om udskiftning af gamle låse til
nye indbrudssikrede låse. Van-
gede Avis byder Stig velkom-
men til Vangede.

Kvalitet efterspørges til
hunde og katte

Flere og flere hunde- og katte-
ejere ser effekten af et kvalitets-
foder til deres kæledyr. Nymose
Dyreklinik, Vangede Bygade
128 forhandler nu kvalitetspro-
dukterne fra Royal Canin. Her
kan du få svar på dine spørgsmål
omkring foder og sundhed for
din hund og kat. Du kan ligele-
des se de forskellige kvalitets
fodertyper fra Royal Canin og
finde et foder, der er tilpasset
netop din hunds eller kats behov.

Stjerne Vin
Stjerne Vin, som drives af Tina
Simpson, er et forholdsvis ny-
startet firma, der importerer to
kvalitetsvine fra Chateau Ro-
checolombe i Rhone-dalen.
Stjerne Vin har i det halve år fir-

maet har eksisteret haft stor suc-
ces. Vinene kan sælges til ca.
halv pris, da der ikke er nogen
fordyrende mellemled.

Der er mulighed for at smage
vinene, før man køber, oplyser
Tina Simpson, som er så sikker
på denne service fjerner enhver
tvivl om kvaliteten. Stjerne Vin
har åbent det meste af tiden, da
salget foregår fra privatboligen
på Øxnevej 6 samt fra det firma,
der er tilknyttet privatboligen.

Comet
Comet Rens på Vangedevej har
gennemgået en del ændringer
inde i butikken, den gamle ren-
semaskine er blevet fjernet, og
butikken er blevet frisket op
med maling og nye tøjstativer,
og nu tilbydes også skjortevask
med håndstrygning, 10 skjorter
for kr. 200,-.

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Eydbjørn Løvendahl-Rasmus-
sen har den 1. maj solgt klinik-
ken i Gentoftegade, og de nye
ejer har udvidet klinikken med
200 m2, men Eybjørn fortsætter
med klinikken på hjørnet af
Fuglegårdsvej og Vangedevej,
med 3 behandlere under navnet
“Fuglegårdsvej Fysioterapi” se
mere på hjemmesiden
www.cure4you.dk/1525
eller ring på 39 75 14 25

Artikler og annoncer afleveres el-
ler sendes til: Vangede Avis, Sno-
gegårdsvej 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 på-
tager os noget ansvar for følge-
virkning af evt. trykfejl.

Åbningstid:
Mandag - torsdag
kl. 9-16

Derudover når
vinskiltet er ude

Stjerne vin
Øxnevej 6
Vangede
2820 Gentofte
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7. september
Netværkshuset, kl. 19-21
Lær arabisk og farsi på
en time og smag på arabisk
og iransk mad.
Sted: Erikavej 149

Strictly Ballroom, kl. 19-22
Strictly Ballroom – Vangede
bibliotek byder op til dans.
Udstilling, film og danseop-
visning. Undervisning kl.
19.30 og 20.30.
Vangede bibliotek byder op
til dans! Mød et festklædt
personale, oplev fejende flot
danseopvisning og -undervi-
sning ved dygtige dansere
fra EKA-Dans fra Vangede.
Du kan også nyde den sær-
lige danseudstilling og se
dansefilm i løbet af aftenen.
Sted: Vangede Bibliotek,
Vangede Bygade 45

Alt i fineste rens & pres
Skind- & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask
Møbelbetræk &

tæpper
10 skjorter vasket og

strøget 200,-

Kig ind
Altid et godt tilbud

Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30

lør. 10 -13

Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

DERES
LOKALE

RENSERI

COMET RENS

Kom med 5 stk

benklæder

betal for 4

Kvantumrabat

Foreningen Vangede Bycentrum
af Allan Andersen, formand for foreningen
For over 30 år siden nemlig
den 26. januar 1976 stiftede vi
handelsstandsforeningen for
“Erhvervsdrivende i Vange-
de”, som det hed sig dengang.
Medlemstallet er i skrivende
stund stadig omkring 30 for-
retninger/virksomheder, selv-
om der naturligvis har været
stor udskiftning undervejs.
Ved stiftelsen som i dag er for-
målet med foreningen dobbelt
nemlig både at bevare og ud-
vikle Vangedes butiksliv til
glæde for beboerne og at få
indflydelse på vores bys ud-
vikling.

Initiativer i foreningen
Vores forening bakker op om-
kring alle initiativer til Vange-
des fordel, men vi tager også
nogle selv. Vi deltager aktivt i
juleudsmykningen i Bygaden
og i Vise Vers i Vangede, vi
arrangerer julevandring, lop-
pemarked og står sammen om
Vangedekalenderen og selv-
følgelig talerøret: Vangede
Avis; det er alt sammen noget,
der samler Vangedeborgerne
omkring deres by. På bagsi-
den af avisen kan du se, hvem
der er medlem af foreningen.
Her står som en service også
telefonnumre og åbningstider.
Når du går ind i en butik, kan
du se, om denne er medlem af
foreningen, idet vores logo
sidder på døren. Det signale-
rer et fællesskab, som vi føler,

at alle Vangedes butikker og
servicevirksomheder bør væ-
re medlem af.

Samarbejdspartnere
Vores arrangementer kan kun
lade sig gøre, fordi rigtig
mange mennesker synes, at
de er nødvendige. De mener,
at Vangede er et godt sted at
bo, de vil gerne være med til
at bevare “landsbypræget” og
det gamle sammenhold, der-
for yder de frivilligt arbejde
for fællesskabet for at fasthol-
de “The spirit of Vangede”.
Jeg nævner her blot det tætte
samarbejde foreningen har og
forhåbentlig får med DUI,
KFUM-spejderne, Vangede
Kirke og dens præster, Idéhu-
set og ikke mindst Charlotte-
klubben.

Foreningens formål
Det er fortsat vigtigt at for-
eningen tager hånd om bu-
tikslivets beståen og vækst,
for at sikre den enkelte butik
og dens vareudbud, så det kan
dække byens daglige forbrug.
Dette er vigtigt for den enkel-
te borger, da vi ellers risike-
rer, at vi skal længere væk for
at købe elementære ting. Des-
værre har vi for nylig mistet
vores dejlige posthus som et
led i Post Danmarks rationali-
seringer. Selv om mange kla-
rer deres postforretninger via
PC og Giro var det et især tab
for vores pensionister, at post-
huset forsvandt. Ved forenin-
gens mellemkomst hos borg-
mester og Post Danmark blev
det dog muligt at opretholde
et postudleveringssted, nem-
lig hos Skjold Burne.

Nogle butikker er ikke
medlemmer
Nye butikker opstår, og de bli-
ver ikke automatisk medlem
af foreningen. Det er måske
fordi de ikke kender til denne,
eller ikke ved om de kan finde
fodfæstet i vores Bygade. De
er uden for fællesskabet, men
efter en tid med etablering en-
der det oftest med, at de mel-
der sig ind og trækker med på
den fælles hammel, som vo-
res forening står for. Alle bu-
tikker og virksomheder i Van-
gede er velkomne som med-
lem af Vangede Bycentrum
og dermed være med til at
styrke fællesskabet.

Vangede Bycentrum har været vært ved flere vellykkede arrange-
menter, bl.a Fest- og Kulturdage i 2005, hvor vi havde besøg af Pe-
ter Belli
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Lider du af muskelspændinger?

Ønsker du at udrense og genopbygge kroppen?

Er du stresset og eller energiforladt?

Velvære i Vangede

Så prøv én eller en kombination af nænsomme
men effektive behandlingsmetoder som:

• kropsmassage
• zoneterapi og eller
• phytoterapi/urteterapi

Hos

klinik-naturligviis
Vangede Bygade 41, st. tv. – 2820 Gentofte

Læs mere på www.klinik-naturligviis.dk

Åben: tirsdag, torsdag og lørdag efter aftale
Kontakt Joyce Jensen på

26  70  52  04  eller  43  45  96  17

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

·

Behandling eller træning hos
specialuddannede fysioterapeuter

Gentoftegade 52 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 · Åbent kl. 7-20
www.gentoftefysioterapi.dk

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Rigtig træning kan hjælpe på smerter
Mange tilbagevendende rygpro-
blemer kan forebygges med en
kombination af kiropraktisk be-
handling og stabilitetstræning af
bækkenet og rygsøjlens led.

Videnskabelige undersøgelser
viser, at træning kan afhjælpe
mange smerter i muskler, knog-
ler og led. Man bør dog ikke for-
søge at træne smerterne væk,
uden først at have konsulteret en
specialist på området.

Kiropraktorerne Ellen og Mi-
chael Demant på Gentoftegade
35 er uddannede til at diagnosti-
cere og behandle smerter fra be-
vægeapparatet. Ellen Demant
har lige siden sin karriere som
elitegymnast, interesseret sig
meget for træning og genoptræ-
ning i forbindelse med især ryg-
og nakkesmerter og har igennem
de sidste 20 år videreuddannet
sig inden for disse områder.

Demant Kiropraktik samar-
bejder med Fitness.dk og kan
tilbyde både individuel træning
og træning på hold.
Individuel træning
Udarbejdelse af personlige træ-
ningsprogrammer. Programmet

indledes med en test af styrke,
stabilitet, smidighed, balance og
koordination. Ud fra testresulta-
tet tilrettelægges et 8 ugers indi-
viduelt træningsprogram, der
foregår 2 gange om ugen dels på
klinikken, dels i Fitness.dk’s lo-
kaler. Al træning bliver supple-
ret med hjemmeøvelser.
Holdtræning
Rygtræning 1 – for begyndere
med hovedvægt på træning af
stabilitet.

Rygtræning 2 – alsidig træ-
ning af styrke, stabilitet og smi-
dighed.
Funktionel træning
Der bliver lagt vægt på, at træ-
ningen er funktionel, det vil si-
ge, at det i samråd med patienten
vurderes, hvad målsætningen
med træningen er. Det er vig-
tigt, at finde ud af hvilke typer
belastninger kroppen skal klare i
hverdagen f.eks. i forbindelse
med diverse hobbyer og sport.

De fleste mennesker vil have
gavn af et funktionelt stabili-
tetstræningsprogram, men det
er specielt egnet for mennesker,
der har ryg- eller nakke proble-

mer, har dårlig holdning, som
har svært ved at komme i gang
med at motionere, eller efter
fødsler. Programmet vil forbed-
re evnen til at klare belastnin-
gerne i dagligdagen og på ar-
bejdspladsen.

For mennesker med tilbage-
vendende rygproblemer anbefa-
les det, at stabilitetstrænings-
programmet gennemføres, in-
den egentlig styrketræning
iværksættes.

For tilmelding kontakt De-
mant Kiropraktik på
telefon 39 65 12 01

Kiropraktor Ellen Demant instrue-
rer rygpatient i korrekt træning.

Nye ejere i
Gentofte fysioterapi
Den 1. maj 2007 fik Gentofte
fysioterapi og Træningscenter
nye ejere. Gentofte fysioterapi
og Træningscenter er gennem
næsten 30 år blevet drevet af
Eydbjørn Løvendahl-Ras-
mussen, men 1. maj overtog
Jens Lyngsø og Jacob Høiby
klinikken. “Det er en stor
drøm, der er gået i opfyldelse
for os, vi har siden studietiden
på Skodsborg Fysioterapisko-
le haft en fælles drøm om at
drive en fysioterapiklinik
sammen”, fortæller Jacob Hø-
iby.

I forbindelse med overtagel-
sen, er klinikken udvidet med
200 m2. Foruden klinikkens
eksisterende 300 m2, er der
således nu to holdtræningssa-
le og flere aflukkede behand-
lingsrum.

Med udvidelsen har vi fået
mange flere muligheder,
blandt andet er vores holdre-
pertoire udvidet, så vi i dag til-
byder bækkenbundstræning,
pilates, knæhold, ryghold, ba-
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Vangentofte
Kært barn har mange navne, som
man siger. Tag nu bare Vangede,
som nogen i fuld alvor kalder
‘Gentofte Vest’ eller kort og godt
‘Gentofte’. Det er nok mest mar-
ketingfolk, PR-magere og spe-
kulanter, der kan finde på den
slags. Men det sker.

Det med forkerte navne, kan jo
skabe en del forvirring. Tag nu
min nabo: En tid boede han i
Gentofte – troede han. For da fa-
milien købte huset, fremgik det
af både annonce og salgsmateri-
ale, at det lå i Gentofte. I dag har
han heldigvis forliget sig med at
bo i Vangede!

Et ugeblad skrev for kort tid si-
den: “Nu bor hun alene i parrets
luksusvilla i Gentofte”. Histori-
en handlede om en tv-vært, der
ville skilles og nu boende i huset
... i Vangede.

En middagsavis’ store nyhed
var: “Natlig tyveri, mens kendt
skuespiller sov i sin bolig i Gen-
tofte”. Sandt nok, tyven listede
ubemærket af med værdierne,

men skuespilleren bor i Vange-
de.

Når jeg besøger det nye stor-
center i Vangede, så hedder det
logisk nok “Ikea Gentofte”. Men
også de lokalbutikker i Vangede,
der bliver overtaget af kæder,
omdøbes straks til “Gen-
tofte Afdeling”.
Undren
Heldigvis løber bydelens forret-
ninger ingen steder af den grund.
Jeg kan stadig handle hos mate-
rialisten og farvehandleren i By-
gaden, samt se på nye boliger
hos ejendomsmægleren på Van-
gedevej. Men hvorfor de mar-
kedsfører sig som “Gentofte af-
delinger”, det er lidt af en gåde.
Især da indkomsten i Vangede er
på samme niveau som i de andre
lokalområder i Gentofte Kom-
mune. Huspriserne er blandt lan-
dets højeste. Folk i området er
højtuddannede. Så marketing-
folkene burde jo stå i kø for at
oprette “Vangede afdelinger” i et
af landets rigeste områder.

Dan Turèll skrev i “Vangede
Billeder” fra 1973 om fænome-
net. Dengang skulle Vangedes
nye biograf have et navn, og en
idé-konkurrence blev udskrevet.
Alle i Vangede foreslog “Vang-
ede Bio”, og selvfølgelig valgte
ejeren at bruge “Villabyernes
Bio”. De lokale kaldte derefter
biografen for “vildyrene”.

Hvis butikskæderne får pro-
blemer med at finde på navne til
deres afdelinger i Gentofte, når
nu “Gentofte afdelingen” allere-
de ligger i Vangede, så har jeg et
forslag: Hvad med “Vangede
Afdeling”? PR. -

Fotomontage Poul Reinhard

lancehold, ældregymnastik,
parkinsonhold m.m.

I dag beskæftiger klinik-
ken 13 fysioterapeuter, en
osteopat og tre sekretærer.
Klinikkens patienter kom-
mer blandt andet for at blive
behandlet for smerter i led
og muskler, sportsskader,
kroniske lidelser og for at
genoptræne efter operatio-
ner. Ligeledes har folk mu-
lighed for, efter et overstået
genoptræningsforløb, at
vedligeholde deres træning i
vores træningscenter.

Således har vi i dag et til-
bud til stort set alle former
for bevægeapparatsproble-
mer.

Jens og Jacobs ambitioner
er at drive klinikken videre i
den gode ånd, der har kende-
tegnet den de sidste 30 år i
form af blandt andet et godt
arbejdsmiljø, stærk faglig-
hed og et højt serviceniveau.

Klinikken er beliggende
Gentoftegade 52 og har
åbent dagligt mandag til
torsdag 7-20 fredag 7-18.

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.
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Arrangementer på biblioteket
Gentoftenatten d. 7. september
Strictly ballroom kl. 19-22
Læs mere på side 3!
Opvisning + undervisning kl.
19:30 & kl. 20:30. Gratis entré
50 år blandt naturfolket
Onsdag d. 3. oktober kl. 19
Kom og hør forfatteren og glo-
betrotteren Jens Bjerre fortælle
om sine fantastiske rejser gen-
nem de sidste 50 år. Oplevelser-
ne illustreres via filmoptagelser
af kanibalerne på Ny Guinea, de
australske aboriginals og busk-
mændene i Afrika. Jens Bjerre
har boet i Vangede siden 1949,
og han glæder sig til at “fortælle
anden og tredie generation af si-
ne bysbørn om sine oplevelser”,
som han siger. Der vil i ugen in-
den foredraget være opstillet
forskellige effekter fra hans rej-
ser på biblioteket.

Jens Bjerre er vor tids nok
største danske opdagelsesrej-
sende. Gennem et halvt år-
hundrede har han faret rundt på
kontinenterne og i ord og film-
strimler beskrevet fjerne og iso-
lerede naturfolk, deres skikke og
ritualer, før det hele blev op- slugt
af den omgivende civilisation.

Jens Bjerre har rundet de 85 år
og er stadig på farten, men nu
kun med udstillinger og fore-
drag fra højdepunkterne fra dis-
se rejser/ekspedetioner og hans
ofte dramatiske oplevelser fra
møderne med eksotiske urfolk i
Afrika, Austalien, Ny Guinea,
Indien, Sri Lanka, Sydamerika
og i Himalayas bjerge.

Jens Bjerre har om nogen haft
et eventyrligt liv: Dagblads-
journalist, modstandsmand og
globetrotter. Regeringer og
institutioner, verden over har
gennem årene trukket på hans
store etnografiske viden, det
samme har TV-stationer som

bl.a. Discovery og Disney
Channel gjort.
Teater lille hest: Laura og
den dumme ælling
Torsdag d. 4. oktober kl. 11

Laura bliver drillet i skolen.
Men hun drømmer sig væk i en
verden af fantasi, hvor hendes
særlige skævheder hjælper dem,
hun møder på sin vej.

En rigtig sjov forestilling i den
rappe børneradiostil.

Alder: 3-6 år
Varighed: 35 minutter
Gratis adgangskort kan afhen-

tes eller bestilles på tlf. 39 65 38
47 fra torsdag d. 27. september

Poul Reumert-dansk og Mar-
gretheskåle i Argentina
Onsdag d. 24. oktober kl. 19
En film om en lille dansk koloni i
Argentina, hvor efterkommere af
danske udvandrere fortsat taler
dansk. Den ene af filmens in-
struktører, Judith Lansade, intro-
ducerer filmen, og bagefter vil
der være mulighed for at stille
spørgsmål til instruktøren.

Billetter kan afhentes på Van-
gede bibliotek fra d. 17. oktober
eller bestilles fra samme dag på
telefon 39 65 38 47
Bogcaféen i Vangede
onsdag d. 31. oktober, kl. 19.
De populære bogcaféer går nu
ind i deres 8. sæson (4. år).

Gruppen bag bogcaféerne in-
viterer tilhørerne til at deltage
med en anmeldelse.

Hvis du ikke ved om du tør, så
prøv en enkelt gang, og se hvor-
dan det går. De vil være glade,
hvis du vil være med. Har du
mod på at forsøge, skal du lige
sige det, når du melder dig til.

En julehistorie for en steg!
Hvordan holder din familie jul, rejser I til
familie andre steder i landet eller samles I
her i Vangede, og hvilke juletradioner har I.
Vangede Avis vil meget gerne høre noget
om, hvordan man holder jul, når man bor i
Vangede, så lad os få din fortælling om,
hvordan I gør hos Jer.

Vi er også meget interesseret i beretnin-
ger om hvordan I holdt jul for år tilbage,
både for 10 år siden eller for 50 år siden.
Fik I f.eks stegen stegt hos bageren, og

hvilken bager var det, der tilbød at klare ju-
lestegen? Fik I risengrød, var der juletræ
og hvilke gaver gav og fik man f.eks for 30
eller 40 år siden? Vi vil også meget gerne
have/låne billeder fra Jeres jul derhjemme
og også hvis I skulle have gamle billeder
fra Vangede.

Vi vil gerne have rigtig mange beretninger
og trækker derfor lod blandt fortællingerne
om 2 x julesteg (and eller svinekam efter
eget valg) samt 2 x 2 flasker rødvin. Er vin-

deren under 18 år kan præmien ændres til ga-
vekort til indkøb i en af Vangede Bycen-
trums medlemsbutikker.

Fortællingerne skal afleveres personligt
til Vangede Avis senest den 20. oktober, pr.
post til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49,
2820 Gentofte; pr. mail til avisen@vange-
de.dk; husk tydelig navn, adresse og tlf. nr.

Vi glæder os til rigtig mange julefortæl-
linger.

red.

Vild med dans

BØRNEDANS-fra 3 år

Dans for ungdom/voksne

HIP HOP

DISCO - JAZZ

AEROBIC

JITTERBUG

Ring efter program

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

www.wiethdans.dk

Kom på et
vore mange hold

af

Har altid mange gode
tilbud, fx:

Stor fadøl

Guld Tuborg

35,- kr.
kun

Café La Vie
Vangede Bygade 45

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

RYGNING TILLADT

Foto venligst udlånt af Jens Bjerre.
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Apoteket  om håndkøbsmedicin
Håndkøbsmedicin er medicin,
som du kan købe uden recept.

Mange opfatter håndkøbsme-
dicin som ufarlig og simpel,
men håndkøbsmedicin er rigtig
medicin med både virkning og
risiko for bivirkning.

Derfor skal du altid tage den
med omtanke.

Håndkøbsmedicin er sikkert at
bruge og giver som regel få bi-
virkninger, hvis man følger vej-
ledningen i pakken.

Håndkøbsmedicin kan dog gi-
ve problemer, f.eks. hvis du ta-
ger den forkert. Det kan være
mængden, tidspunktet eller må-
den medicinen bruges på, som
kan være forkert.

Så risikerer du, at medicinen
enten ikke virker som den skal, at
den giver bivirkninger eller evt.
forgiftninger. (Ved forgiftning,
kontakt giftlinien på Bispebjerg
Hospital tlf. 82 12 12 12)

Håndkøbsmedicin kan også
bruges mod det forkerte. Hvis du
er særlig uheldig, kan brug af
håndkøbsmedicin være årsag til,
at alvorlig sygdom skjules og ik-
ke opdages i tide, fordi du ikke

oplever alvorlige gener og der-
for ikke går til lægen. Smerte-
stillende medicin kan f.eks.
skjule symptomer på mavesår.

Apoteket vil gerne være med
til at sikre, at den håndkøbsme-
dicin, du køber, er den bedste
behandling for netop dig. Der-
udover vil vi sikre, at du ved,
hvordan medicinen bruges
bedst, så du opnår størst mulig
virkning og færrest mulige bi-
virkninger.

Derfor spørger vi f.eks: Er det
til dig selv eller henter du medi-
cin til en anden, f.eks. dit barn
eller din mor? Har du brugt me-
dicinen før?

På apoteket er vi uddannede til
at informere om medicin, og vi
kan derfor være med til at sikre
imod skadelig virkning af din
medicin. Det betyder, at apote-
ket kan give dig information om
den medicin, du køber både i
håndkøb og på recept.

Spørg på apoteket, hvis du er i
tvivl om noget, når du bruger
håndkøbsmedicin

Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Bliv inspireret på vores hjemmeside
www.kontorlageret.dk

Besøg os og oplev kvalitet
til en fornuftig pris

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

Vangede Bygade 79
39 65 31 38mode

Hilsen Bente og Bente

Husk vi også har

Renseriindlevering

Efterårskollektionerne
Så er en del af

i hus

Vi har igen valgt
det smarteste i alle
str. i 34-46=s-xxl
fra alle vores leve-
randører.
Som vist på billedet
399,- pr. del
Kig ind – vi hjælper
meget gerne med
at finde det helt
rigtige til dig.

Vi har altid et stativ
m/tilbud –: 50%

Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17

3.-4. NOVEMBER 2007

Sæt i kalenderen
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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

EKA – danseskolen i Vangede
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i Lokalhistorisk Forening
Dansen kommer til Vangede
Man har vel danset altid, men
formel undervisning i dansens
mysterier er i hvert fald foregået
i Vangede.

Knud Andresen, der var blevet
uddannet danselærer i 1945, op-
rettede nemlig sit danseinstitut i
1946 med 10 hold for børn, ju-

niorer, ungdom og voksne ægte-
par. Undervisningen foregik de
første år i Vangede Kros sel-
skabslokaler på Mosegårdsvej
12. Hans hustru, født Eli Wieth,
deltog mere og mere og fra 1965
blev danseskolen omdøbt til in-
tet mindre end: “Eli og Knud
Andresens Danseinstitut”. Men

forinden havde danseskolen få-
et foden under eget bord.

Egne og egnede lokaler
I 1949 fik Vangede kro en ny re-
stauratør, og da hans datter var
danselærer, føltes det naturligt
at opsige lejemålet med Knud
Andresen og etablere egen dan-

seskole i kroens store festsal.
Men Bendixens Danseinstitut
blev ikke en succes i Vangede,
det stoppede efter en halv sæson
på grund af for få elever.

På Vangede Bygade 136, som
dengang var en del af Vangede-
vej og overfor den grund, hvor
kirken senere kom til at ligge,
var en murermester i gang med
at opføre en villa i 1949. Knud
Andresen fik byggeriet stoppet
og ændret på tegningerne, såle-
des, at underetagen kunne fun-
gere som danseskole med foyer,
garderobe og et lokale på 100
m2 med bonede gulve. Her fun-
gerer danseskolen den dag i dag
i bedste velgående efter næsten
50 års virke.

EKA – et tidssvarende navn
og nye ejere
I 1984 ændrede danseskolen
navn til EKA Danseinstitut og
endnu senere til EKA Dans, idet
sønnen og svigerdatteren Tor-
ben og Jette Wieth gradvis tog
over i et glidende generations-
skifte. Knud Andresen døde i
1982, mens Eli deltog med et
faldende antal hold frem til
1995. I 62 sæsoner har danse-
glade elever søgt til EKA og på
et støt stigende antal hold under-

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

Wiener
Salonen

k lip for
ham og hende

børnek lip
190,-

120,-

Invitationen til dans fra 1946. Dengang foregik danseundervisningen
i Vangede Kros sal

Sjove udklædninger er en del af
afdansningsballet.
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vises de af Torben og Jette Wi-
eth og såmænd også af næste ge-
neration, den blot 22-årige elite-
danser Catharina Wieth, der
især har holdene i Showdance,
Disco-Jazz og Hip Hop.

Musikken og dansen
Fra starten blev musikken leve-
ret af et opretstående klaver ef-
terfulgt af et flygel, der traktere-
des af en spilledame og supple-
ret med grammofonplader. Se-
nere i 1960-erne kommer der
båndoptager og endnu senere af-
løses de af CD som musikkilde.
Danserepertoiret var før i tiden
traditionelle danse som vals,
tango, slow-fox, quick-step og
Wienervals senere suppleret
med latinamerikanske danse til
smægtende rytmer, der i vore
dage har udviklet sig til cha-
cha-cha, Rumba, Samba, Jive og
Pasodoble og endnu senere sal-
sa. Mange elever følger trofast
undervisningen i mange år, og
EKA dans har elever på over 80
år, hvor enkelte har været med
omtrent fra starten.

Børneholdene starter så tidligt
som treårsalderen, og fra fem-
årsalderen føres de succesivt
frem til disco- og hip hop-dan-
se. Mange børneelever fortsæt-
ter og når frem til turnerings-
dans.
Udviklingen på danseskolen
Hvor går man til dans? De fleste
er vel opdraget med en dansetra-
dition og forældrene ønsker, at
deres børn får deres motorik og
rytmesans optrænet. Mange
voksne ønsker at få motion og
søger derfor danseskolens dan-
se- eller aerobic-hold for at få
rørt sig.

De helt store opgangsperioder
for danseskolen er dog forårsa-
get af dansefilm som f.eks. Med
John Travolta eller andre. TV’s
“Vild med dans” har også sti-
muleret danseinteressen idet det
bevægelsesmæssige og rytmi-
ske aspekt når ud til alle menne-
skers stuer. De fleste voksen-
hold er på 10-12 par, mens bør-
neholdene kan rumme op til 30
personer, så er der fyldt op i gar-
derobe i baren og i salen.

Konkurrencedans VM
Ved verdensmesterskabet i stan-
darddanse i 2006 i Køge, der var
arrangeret af World Dance
Council, vandt to unge Vange-
de-dansere sølv. Det var Isabella

og Rasmus, hvor sidstnævnte
har gået hos EKA Dans, siden
han var 3 år. Det er et rigtigt fa-
milieforetagende, der har stået
for dansen i Vangede igennem
62 år.

Afdansningsballet i Virumhallen i april 1985. Fra venstre: Camilla,
Glenn, Nadja, Jenni, Pascal, Anja, Bo, Camilla og Stig.

Efterlysning
Vangede bibliotek efterlyser dansebilleder og
danseeffekter til udstilling på biblioteket.
Har du nogle billeder liggende fra f.eks. afdans-

ningsballer eller andre danse-effekter som f.eks.
kjoler, diplomer eller præmier vil vi MEGET
gerne låne dem!
Tingene skal bruges på Gentoftenatten d. 7 sep-

tember, hvor vi har selskabsdans som tema.
Har du spændende ting i gemmerne; så kontakt

Vangede bibliotek hurtigst muligt på
tlf. 39 65 38 47 eller kig forbi!

Afdansningsballet er en stor dag, der bliver gjort meget ud af.

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Charlottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78
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Ture i Vangede
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, næstformand i Lokalhistorisk Forening
Busturen 24. juni
I forbindelse med Gentofte
Kommunes Kultur og Festdage
var der arrangeret to busture
igennem det gamle og nye Van-
gede med en veteranbus fra
1935. Bussen tilhører Spor-
vejshistorisk Selskab, og den
kører “til daglig” på museet i

Skjoldenæsholm. Bussen er en
danskproduceret Triangel med
plads til blot 25 passagerer. I da-
gens anledning var den skiltet
som linje 28, den linje der kørte
på Strøget i København fra Kon-
gens Nytorv til Rådhuspladsen,
før der blev gågade. Buschauf-
føren var Vangedeborgeren Jør-

gen Hoppe, der ligesom sønnen
Jens, var i originale uniformer.

Turens forløb
Start og udgangspunkt var
Charlotteklubben, hvor der
blev ringet afgang kl. 10 og 11
med fyldte busser, hvor også
bagperronen var i brug. Mens
bussen kørte fortalte jeg om
Vangedes gårde, om kæmpe-
højene ved Stolpegården og
om de store motorvejsanlæg i
det nordlige Vangede. Ad
snørklede veje kom vi til Vin-
tappergården, hvor vi på gårds-
pladsen under lindetræet for-
nemmede over 200 års land-
brugsdrift. Fra Vintappergår-
den kørte vi sydpå og hørte om
Vangedes moser, om Vangede
Batteri og landsby. Vi fortsatte
sydpå ad den snorlige landevej
Vangedevej, der ved anlægget
af jernbanebroen slår et “her-
resving”, så den skærer jernba-
nen i en mindre skæv vinkel.
Her var tidligere en “stations-

by” med mange butikker og an-
den service.

Ad Dyssegårdsvej kørte vi så
ad Almindingen, hvor vejnav-
net er opstået efter Vangedes
fælles græsningsområde eller
overdrev, og Sønderengen, Van-
gedevej tilbage til udgangs-
punktet. Det bylandskab vi ser i
dag er opstået i løbet af de sidste
70-80 år “ovenpå” det gamle
landbrugslandskab, der havde
eksisteret i flere tusinde år.

Cykelturen 26. juli
Dansk Cyklist Forbund havde
arrangeret tur “ud i det blå”.
Sommeren regnvejr prægede tu-
ren, der med start fra Gladsaxe
rådhusplads krydsede igennem
Vangede bl.a. Nymosen og
langs Gentofte Sø og Erme-
lundssstien til Dyrehavsbakken.
Her var der et pit-stop til genfor-
syning med energi i form af kaf-
fe, æbleskiver og lagkage.
Hjemturen gik over Lyngby og
Vangede til udgangspunktet, så-Artiklens forfatter fortalte levende om Vangedes historie.

Konservative
i Gentofte 39 90 22 09

De velfærdspolitiske
udfordringer

Socialdemokraterne og Konservative i Gentofte indbyder i fælles-
skab til debataften med næstformand i den socialdemokratiske
folketingsgruppe og socialordfører Mette Frederiksen og Miljømi-
nister og minister for Nordiske Samarbejde Connie Hedegaard i
Bakkegårdsskolens Aula, Skolebakken 20.

13. september kl. 19.30
Bakkegårdsskolen

Connie Hedegaard MF
Konservative

Alle er velkomne

i Gentofte 39 67 89 63

Mette Frederiksen MF
Socialdemokraterne

Danske Bank udnævnte i februar 2007 ny stedfortræder
Danske Bank i Vangede på Van-
gede Bygade 96 fik tilbage i fe-
bruar 2007 ny stedfortræder.
Den nye Stedfortræder er Mari-
anne Amstrup, der er født og op-
vokset i Lyngby, men i dag er
bosiddende i Søborg med sin
mand og deres 2 børn på hen-
holdsvis 13 og 16 år.

Marianne har været ansat i
Danske Bank siden 1985 og har
senest været tilknyttet filialer i
Farum og på Gladsaxe Møllevej.

Hun fortæller: “Siden jeg starte-
de i stillingen har samarbejdet
med kunder og medarbejdere væ-
ret en fornøjelse. Jeg har været
meget positivt overrasket over
den gode stemning i Vangede og
over hvordan Vangede formår at
forblive en ‘landsby’ i Storbyen.

Jeg mener, at jeg har en masse
gode erfaringer med fra mine
tidligere jobs, som jeg kan gøre
brug af i Vangede.”

Marianne vil få rig mulighed
for at trække på sin store
erfaring, da strukturændringer i
banken indebærer, at hun
fremover tillige vil have
ansvaret for hovedparten af

Filialdirektør Rico Jacob
Larsens kunder.

Jobannonce

Vi har brug for hjælp til bog-
holderiet og forestiller os en
bogholderikyndig, der er gået på
efterløn el. lignende, men som
stadig har lyst til at arbejde
nogle få timer om ugen med
bogføring.
Der vil være en del, der skal
indhentes til at starte med. Skriv
nogle få ord om din baggrund
og send pr. post eller mail

AU-Kommunikation
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41
Mail au@vangede.dk
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• 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

ledes at turen i alt blev på ca. 20
km.
Cykelturen 2. august
Cyklistforbundet havde også ar-
rangeret en “gårdtur” til Vange-
de og Gentofte, der formede sig
som en skattejagt efter de gamle
gårde, som jo før prægede
landsakbet. Også denne tur star-
tede i Gladsaxe og førte til Stol-
berggård og Brogård i Vangede,
derfra til Vangede Kilde, hvor

det gamle vandingstrug nu er
opstillet og videre til Vintapper-
gården, hvor der var en aften-
pause. Herfra gik turen ad Lyng-
byvej til Holmegård og Nordre
Ellegård i Tuborg Haveby. Der-
fra til Ellehøj nær den gamle
Dyssegård, som lå, hvor kirken
nu er. Ved alle gårdstederne blev
der fortalt lidt om historien bag
gårdene, som man kan læse i bo-
gen om Vangedes lokalhisto-

rie.Turen sluttede også i Gladsa-
xe, og selv om det var regn-
vejr(!) under næsten hele turen
på 15 km, var det en hyggelig af-
ten.

Seniorcykelturen lørdag 11.
august 2007
Der var afgang fra Femvejens
Bageri. På denne pragtfulde sol-
skinsdag cyklede vi ud til Bak-
ken og holdt pause ved Peter
Lipps hus. Herfra cyklede vi til
Sølyst og videre til Charlotten-
lund Travbane, hvor vi var inde
at se på glaskunst, kopper, vaser,
skåle med mere. Meget flot ud-
stilling.

Vi cyklede så til Charlotten-
lund Fort og Strandpark, hvor vi
gik en lille runde og holdt en
fortjent varmepause hos Frk.
Friis, hvor vi nød udsigten med
sodavand og kaffe samt med-
bragt kage.

Vi fortsatte gennem Charlot-
tenlund Slotspark til fods for at
se selve slottet og nyde den pæ-
ne udsigt ud mod Øresund.

Ved Gentofte Sø spiste vi en
let frokost og nød den dejlige
udsigt over Søen. Vi cyklede
langs søen og endte ved Sven-

ske Villa i Bernstorff Slotshave,
som var godt besøgt med mange
legesyge hunde i alle mulige
størrelse. Det er dejligt at hun-
dene har et fristed.

Ved de fem steder blev der for-
talt lidt historie, og efter cykel-
turen blev der udleveret et hæfte
med meget mere historie om de
5 steder.

Selve cykelturen var på ca. 18
km og tog ca. 3 timer med ind-
lagte pauser.

Kom med!
Dansk Cyklist Forbund arrange-
rer ture torsdage og lørdage. Du
kan få mere at vide på
www.dcf.dk eller på tlf. 40 21
23 36 hos Erik, der er aktiv cyk-
list i lokalafdelingen af Dansk
Cyklist Forening.

Man kan opleve landskab og
bebyggelse ved at cykle eller
spadsere rundt i lokalområdet.
Selv om vi bor i et forstadsom-
råde er der alligevel mange
spændende ting og steder, der
bliver synlige for den interesse-
rede iagttager. Selv om dagene
nu bliver kortere kan man få
mange gode oplevelser i Vange-
de og omegn.

Far og søn i uniform klar til afgang
Se billeder fra hele turen på www.vangede.dk

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
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Vangede Bygade 61
2820 Gentofte
Tlf. 39 48 17 10

Mandag-fredag 9-20
Lørdag 8-16
1. søndag i måneden 10-16

ÅBNINGSTIDER:
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Et gammelt hus på Mosegårdsvej
Af Edith Jensen
Jeg er født i 1919 på Lilievej i
Gentofte, og som lille pige kan
jeg huske det gamle hus på Mo-
segårdsvej i Vangede, som var
min mors barndomshjem.

Når vi skulle besøge min mo-
ster, gik vi fra Lilievej og passe-
rede Gentofte Sø, op ad Fugle-
gårdsvej til Vangedevej og til
sidst ad Mosegårdsvej, der den-
gang var en almindelig grusvej.
I huset boede min mors foræl-
dre. Men på den tid jeg kan hu-
ske, i tyverne, boede min mo-
ster og morfar i huset.

Jeg besøgte ofte min moster
sammen med min øvrige fami-
lie. Jeg mener, at jeg kan huske
min morfar, som hed Olsen til
efternavn, men da var han me-
get gammel.

Han havde deltaget i krigen i
1864 og var derefter blevet syg,
så han holdt sengen i mange år.
Han blev dog efterhånden bedre
og kunne arbejde. Blandt andet
havde han job som bommand
ved Lyngbyvej. Der skulle den-

gang betales for at passere med
køretøjer.

Huset
Entréen var med gule sten på
gulvet, som i tidens løb var blevet
slidt meget ujævnt. Der var en
trappestige op til loftet. Til ven-
stre kom man ind i køkkenet, her
var også stengulv. I en krog var
indbygget et ildsted med ovn.
Der var vask, men vandet blev
hentet fra en post i haven. På
køkkenbordet stod et petrol-
eumsapparat.

Fra gangen kom man til højre
for indgangen ind i en lille stue.
Der var tæppe på gulvet. Op ad
væggen stod et standur samt et
rigtigt gammelt chatol med
overbygning. Langs gavlvæg-
gen en sofa betrukket med rødt
plys og et maghonibord foran,
ved siderne deraf 2 stole med
samme betræk som sofaen. Så
var der mosters sybord med sy-
maskine, idet hun syede meget
tøj. Der var to vinduer med

sprosser ud mod haven. Til ven-
stre for døren var der en kakkel-
ovn, som moster af og til bagte
æbler på.

Bagved stuen var et lille sove-
kammer.

Nabohusene
Midt i længen var ligeledes til-
svarende lokaler, hvor der boede
en anden familie.

I den nederste del af huset boe-
de min onkel. Der var adgang
dertil gennem en smøge, da der lå
et lille gult hus på den anden side.

Indgangen til onkels bolig var
fra gavlen. Man kom direkte ind
i køkkenet, der var ligeså primi-
tivt som før beskrevet, dog uden
indbygget ovn. Dernæst havde
han en stue og sovekammer.

Passerede man vejen foran
gavlen, kom man hurtigt ned til
mosehullet.

Det var ikke den rene idyl.
Mosen var fyldt med gamle
henslængte ting, såsom cykler,
vandfade og alt muligt andet

skrammel. Uhyggen bredte sig,
syntes vi børn, men vi gik alli-
gevel derned.

Haven foran huset var anlagt
med fine bede med blomster og
buske.

Huset var iøvrigt omgivet af
en stor have, og ved øverste gavl
fantes også hønsehus med de
skønneste høns, der forsynede
beboerne med æg. Det var en
god legeplads for os børn.

Umidelbart ved siden af min
morforældres sted på Mose-
gårdsvej lå et pottemageri. Det
var meget synligt, for mange af
de ting, der blev til i værkstedet,
lå ved vejen. De var hårdføre
med hensyn til vejret. Der var to
generationer, så den yngste ejer
boede en tid i min morforældres
hus efter mosters død.

Huset blev vel revet ned først
eller midt i 30-erne.

Iøvrigt var selve landsbyen
langs Vangedevej lidt tvivlsom
for os børn at færdes dér på den
tid.

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

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

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

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

Ferielukket

1/9 - 16/9
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Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38

Mandag-fredag 9-20 · Lørdag 8-16 · 1. søndag i måneden 10-16

ÅBNINGSTIDER:

Vangedes slagter
finder du i

1. oktober kom-
mer René tilbage
som slagtermester
med Mark som
svend. Så Brugsen
har fortsat et
dygtigt slagter-
team til at service-
re kunderne.

Du finder Vange-
des slagter inde i
Super Brugsen. De
er her hver dag og
kølediskene bliver
hver dag fyldt op
med friskt kød

Skulle du have
spørgsmål eller
særlige ønsker, er
du velkommen til
at ringe på klok-
ken til slagteriet,
så vil du blive
betjent.

Vores nuværende
slagtermester har
ønsket at komme
videre til en større
Brugs, men vi har
været heldige at
få en tidligere
svend tilbage.
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Ordrup Scenen i Vangede
Ordrup Scenen har nu fået deres
egen intimscene på Dalstrøget
161 i kælderen, lige ved Vange-
de Station.

Ordrup Scenen har i flere år
ledt efter et lokale som vi kunne
kalde vort eget! Vi har holdt
prøver i små lokaler rundt om-
kring i kommunen, vi har holdt
prøver privat, vi har holdt prø-
ver i lokaler, som vi har betalt
500 kr. pr. prøveaften for.

Men nu er det slut! Vi har lejet
os ind i et dejligt stort lokale,
hvor der er god plads til at holde
prøver, og hvor vi kan have de
rekvisitter stående, der skal bru-
ges på scenen.

“Teatret bag Kroen” har været
det teater, vi har – benyttet til
vore forestillinger i alle årene.

Vores intimscene på Dalstrø-
get 161 vil vi benytte som øve-

lokale, til små enakter eller
medlemsaftener.

Vi indvier vort nye lokale, og
holder reception lørdag den l.
september fra kl. 14.00 til
17.00, hvor vi byder velkom-
men til den nye sæson.

Ønsker du at vide mere om Or-
drup Scenen så kontakt: Bente
Rosendal på tlf. 39 66 89 11 el-
ler Volmer Hammerich på tlf.
39 56 40 86

Eller gå ind på vores hjemme-
side: www.ordrupscenen.1go.dk

Med venlig hilsen
Volmer Hammerich

Ordrup Scenen hverver nu nye
medlemmer Det kan være, at det
er lige DIG vi mangler i vores næ-
ste forestilling.

Charlotteklubben
Din lokale pensionistklub tlf. 39 68 03 41 Vangede Bygade 55

Programmet for efteråret 2007
kan hentes i klubben fra begyn-
delsen af september.
Aktivitetsoversigt for efteråret
8. okt. 2007 starter arrangemen-
terne i Vangede kirke med
Banko, 12. nov. holder vi tøj
party (Senior shop) i Vangede
kirke, 10. dec. hygger vi os med
“Julefrokost” i Vangede kirke,
25. okt. går vores efterårsud-
flugt til Naverklubben i Helsin-
gør, 5. dec. arrangeres traditio-
nel juletur til Tisvilde højskole.

Der er Gymnastik på Egebjerg
hver tirsdag fra 4. sep.

Hver onsdag kl. 12:30, med
start den 19. sept. er der biograf
i Gentofte Kino

Hver onsdag formiddag kl.
10-12; spilles der skak og byttes

frimærker i vores hyggelige
klubhus.

Vi har hyggesnak/hobby hver
torsdag.

Desuden spiller vi whist hver
mandag – bridge hver tirsdag
& fredag.

Både til bridge og whist er der
ledige pladser.

I efteråret arrangerer Charlot-
teklubben Bridge-undervisning
(tirsdag eftermiddag). Både
medlemmer og ikke-medlem-
mer er velkomne.

I biografen skal vi inden jul
se: The Queen, Den Sorte Ma-
donna, Casino Royale, The Pro-
ducers, Ledsaget Udgang, Bar-
net, En Soap, A good Year, The
Last King, The Hollyday, Spur-
ven – La Vie en Rose

Senior M/K Trim/Træf
Har flere motionstilbud i Ny-
mosehave. Indendørsmotionen
starter i sal A torsdag den 13.
sept. kl. 11-12, der er nogle le-
dige pladser. På tirsdagsholdet
er der pt. mere end fyldt op.

Der er også mulighed for en
tur i Nymosen med stavgang
hver fredag kl. 10. Man mødes
ved indgangen til mosen fra
Vangede Bygade lige overfor

kirken. Der kan vælges mel-
lem en kort og en lang tur.
Medbring selv stave og husk
traveskoene på. Stavgang er
motion for alle, der vil have et
godt liv.

Der er også en del tilbud på
både Gentofte Stadion og i
Bernstorffsparken, ring og hør
nærmere hos:
Leif Helsted, 39 67 01 22

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
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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
1. søndag i mnd. 10.00-16.00

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 – august 2007

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 alt udstyr til den
aktive sportsfamilie

... plus mange gode tilbud

· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Vindjakker og bukser
· Sorel tøvler fra
· Select Knickers & Vindbreaker
·
· Alt i løbesko/joggingsko
fra

s

Badminton, håndbold, fodbold

500,-

400,-

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

Din lokale

Vores speciale er løb:
Vi har et meget stort udvalg af
løbesko og tilbehør til løb.
Vi har mange års erfaring med
løb, og vi filmer gerne din
løbestil for at sikre, at du får
den optimale sko.

Sportsforretning

en aftenskole i dit lokal-
område. 18. sæson starter
den 1. oktober.

Holdene er små, under-
visningen foretages af
yderst professionelle og
veluddannede lærerer.

Undervisningen henven-
der sig til personer med
smerter i ryg og led.

Godt lokale med futon-
madrasser samt hjælpe-
midler.

Hurtig tilmelding, da der
kun er få pladser ledige.

For information og
tilmelding kontakt:

Gentofte
Ryg- og Yogaskole

Tilknyttet Dansk Oplysningsforbund

Skoleleder Sus Leth,
Byledet 3,
tlf. 51 55 94 90 eller
tlf. 39 68 14 49


