
Traditionernes tid
Hvor mange år skal der til for,
at et gentaget arrangement bli-
ver en tradition?

Denne sensommer samledes
vi igen til en Vangede Festival.
Til trods for at vejret ikke var
til vores fordel, var mange
mennesker mødt op til en hyg-
gelig/festlig dag i Vangede. Vi
er ikke slået ud – vi gør det
igen til næste år! Skal vi kalde
det en tradition? Som noget
nyt i år var der et cykelløb. Der
var en pæn tilslutning, så jeg
tror, at vi også gentager det til
næste år – lad os nu se, om det
bliver en tradition.

Nu nærmer vi os den mest
traditionsrige tid. I hele landet
fejres julefrokoster, juleaften,
juledagene, nytårsaften og
hvad tiden ellers byder på af
hyggelige, stressende, festlige,
dyre, overfladiske, hjertevar-
me og magiske arrangementer.
Ud over disse landsdækkende
traditioner har vi her i Vangede
vores egne traditioner. Her i
midten af november afholdes
Kirkens Basar. Og selv om det
ikke er nogen rigtig julebegi-
venhed, så er der salg af nisser,
og dermed føler jeg, at julens
første gnist tændes. I slutnin-
gen af november tændes jule-
træet i Vangede Bygade, det er
en rigtig hyggelig og dejlig tra-
dition.

Søndagen før jul samles vi så
til en rigtig Vangede-tradition,
nemlig vores julevandring.
Mange inviterer gæster uden-
bys fra for at ledsage dem på
turen rundt i Vangede. Der-
efter samles vi til trækning af
præmierne, hvor det efterhån-
den også er en tradition, at der
i mængden er en gruppe/fami-
lie, hvor størstedelen af med-
lemmerne vinder. Skal det
være din familie i år?

Julepost
Og så skal I jo huske, at lige
ved siden af julemærket på ju-
leposten skal der, på breve fra
Vangede, sidde det nye Dan
Turèll-frimærke.

I håbet om en glædelig jul
og et godt nytår

Allan og Susanne

Vinter 2010
65. nummer · 17. årgang

Juleposten

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk: AU-Kommunikation
Journalist: Trine Sofie Kjeldahl
Historisk medarbejder Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent Allan Andersen
Redaktør Allan Andersen
Deadlinie til forårets avis er den 2. februar 2011

Læs denne gang om
Vangede byfornyelse

Postforhold i Vangede • Jul i Vangede
Gamle dage i Vangede

og meget mere

Juletræs-
tænding
26. nov.

Jule-
vandring
19. dec.
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Vangede-Gentofte Spejderne
har 100 års jubilæum
Fylder 100 år tirsdag den 4. ja-
nuar, og de fejrer dette med et
arrangement lørdag d. 8. januar.

Nærmere detaljer om arrange-
mentet vil fremgå af deres
hjemmeside, www.chasper.dk
så snart det bliver offentliggjort
af festudvalget, men reservér al-
lerede NU dagen.

Fødselsdag i PizzaMed
PizzaMed fejrede deres et års
dag med et godt tilbud i fødsels-
dagsugen. PizzaMed ønsker at
takke kunderne for opbakning
til butikken.

Gratis træning
Er du årgang 96, 97 eller 98 og
er du fodboldinteresseret?

GVI søger både fodboldtalen-
ter og hyggespillere. Du får som
GVI-spiller en masse nye ven-
ner og fede oplevelser med fod-
boldture.

Du kommer til at spille på
klubbens nye, lækre kunstgræs-

bane og i 2011 har du mulighed
for gratis prøvetræning.

Kontakt træner Jackie Nissen
på tlf. 61 70 45 43 eller besøg
klubbens hjemmeside
www.gvi-fodbold.dk

Antikvariat på Vangedevej

Antikvar H.H. Børthy har åbnet
boghandel med ældre, brugte
kvalitetsbøger på Vangedevej
129 ved Fuglegårdsvænget.

Butikken bugner af skønlitte-
ratur, faglitteratur, kogebøger,
lærebøger, historiebøger, kunst-
bøger og fotobøger.

Og finder man ikke bogen på
hylden, skaffer H.H. Børthy den
gerne hjem. Selv sjældne bøger
kan som oftest opstøves.

Sweetie
Sweetie har et stort udvalg af
spændende nyt til både hverdag
og fest. Bente og Bente hjælper
dig gerne med at finde det helt
rigtige til netop dig fra størrelse
s-xxl.

Sweetie er lige butikken, hvis
du skal finde ‘gaven til hende’,
og for at gøre det lidt spænden-
de her i juletiden, har de et lotte-
ri, hvor man får et lod for hver
100,- kr. man køber. Den 19. de-
cember trækkes der lod om ga-
vekort på 100,-, 200,- 500,- og
1.000,-

Brogårdens Ismejeri
Asif Mahmood og Lubna Bibi
har efter en renovering startet

butikken op igen. Asif vil være i
butikken hver dag. Han har de
sidste 3 år passet sin brors kiosk
og dermed godt rustet til at give
kunderne en god service. De til-
byder blandt andet frisk mor-
genbrød.

Vangede Avis byder dem vel-
kommen til Vangede.

Julegave fra guldsmeden
Guldsmed Poulsen på Gentofte-
gade gentager succesen fra tidli-
gere år med at omsmelte kun-
dernes gamle guld. Så hvis du
har nogle gamle smykker du
kunne tænke dig at give et nyt liv
så smeder guldsmedemester
Erik Poulsen et massivt hjerte i
14 karat rød- eller hvidguld med
en smuk brilliantsleben diamant
på 0,02 ct. Hjertet udføres både i
en blank og en matteret overfla-
de.

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49,
2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@trykkeren.dk.
Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Der tages forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for føl-
gevirkning af evt. trykfejl.

Comet
Rens

Comet
Rens

Husk rensetøjet
i god tid inden jul,

åbent mellem jul og nytår
Vangedevej 137 · 39 67 08 47

Miljøgodkendt
renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

Ønsker vore kunder
en glædelig jul

mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02

søndag
9 - 01

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Antikvariat
• Bedre brugte bøger
• Med et smil finder vi Deres bog
• Køb · Salg · Vurdering
Åbningstider: Man-Fre 9-12 og 15-18, Lør 10-14
Vangedevej 129 · 2820 Gentofte
Tlf.: 39 62 05 15 · www.antikvarisk.dk

Julekalendertilbud
Hver dag 10 % på en vare
eller cykelservice
Kig ned i butikken og se dagens tilbud

Vangede Bygade 86 · 2820 Gentofte · Tlf. 31 11 12 41
www.thomsenscykler.dk

Åbningstider: Hverdag 10-18 · Lørdag lukket (Cykler kan indleveres)

VANGEDES ENESTE
FAGLÆRTE CYKELSMED

Salg af nye samt lettere brugte cykler

Dag til dag levering
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Fredag 26. november kl. 16.30
Vi mødes foran SuperBrugsen, hvor vi sammen synger nogle af julens sange.
Jacob Rønnow vil i fællesskab med de fremmødte tænde juletræet og frembringe den rette julestemning.

Der vil være godter til børnene og kaffe til de voksne.
Kaffen sponsoreres af Brugsen og serveres af Charlotteklubben.

Søndag 19. december kl. 11 - 13.15

Julevandring
Turen rundt i Vangede tager ca. 1-1½ time. Vi starter ved

og går lige over vejen til , hvor vi får vores
første stempel. Derefter fortsætter vi til og ;
i tager vi et hvil og får varmen med Gløgg og æbleskiver,

, hvor vi får kaffe, , og . Herefter skal vi
bare i mål foran . Turen afsluttes med at
lægge vandrekortet i kassen ved SuperBrugsen.

fremgår af vandrekortet, og udover Bygaden og Dan Turèlls Plads
kommer vi igennem den naturskønne Nymose.
Tag hele famillien med og gør turen til familiens tradition.
Man behøver ikke at bo i Vangede for at deltage.

Charlotte-
klubben Thomsens Cykler

Sweetie Spejderne ved Kirken
GVI DUI’s

hytte Idé-huset IKEA Diligencen
SuperBrugsen senest kl. 13.15

Ruten

... foran SuperBrugsen, hvor der trækkes lod blandt de afleverede
vandrekort – Husk legitimation. Lodtrækningen tager ca. 30 min.

Alle børn, der gennemfører ruten, får en godtepose, der
er sponsoreret af Super Brugsen.

Jul iVangede

Vi samles kl. 13:30

Vandrekortet giver adgang til gaver og rabatter, og dermed mulighed
for at tjerne kortets pris hjem igen. Disse specielle tilbud/gaver
gælder kun ved fremvisning af vandrekortet og kun én gang pr. kort.

Tilbuddene kan bruges i dagene fra den 26. nov. til og med
den 18. dec.; det kan altså betale sig at købe vandrekort i god tid.
Vandrekortene sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra 27. nov.

kun

Vandrekort koster kr. 30,- pr. stk. og
købes i forvejen i medlemsbutikkerne.

3 x miniferie – én på 4 dage,
én på 3 dage og én på 2 dage
Mange gavekort som præmier – fra 100,- til 500,- og 2 juletræer

Hovedpræmie

Arrangeret af Vangede Bycentrum med hjælp fra DUI, Charlotteklubben, Spejderne ved kirken, GVI og Idéhuset

Ønskeseddel

Juletræstænding

Vangede Bycentrum har lovet Julemanden at
indsamle børnenes ønsker; og selvom du
ikke kan få alt, hvad du ønsker dig, så kan
du være med i lodtrækningen om flotte
præmier. Ønskesedlerne vil blive delt ud til
juletræstændingen og ligge i butikkerne.
Konkurrencebetingelserne står på
ønskesedlen.

Det’ for børn

Mange præmier

Vind!Ferie
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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

Vangedes Postforhold
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, lokalhistorisk medarbejder
Bomhuset 1853-1864
Det gamle Bomhus på Lyngby-
vejens vestside har på en måde
fungeret som Vangedes første
postkontor. Det var egentlig blot
et brevsamlingssted, hvor den
agende post til og fra Frederiks-
borg (Hillerød) tog sig af de lig-
gende postsager. Egentlig om-
deling fandtes slet ikke, men
man må forestille sig, at de gan-
ske få breve, der kom, blev af-
hentet af modtageren, når det
rygtedes i by og land, at der var
kommet et brev. Det var ikke en
hverdagsbegivenhed dengang.
Gjentofte Postkontor 1864-
1905-1938
På Nordbanen, der var åbnet for
trafik i 1863, var der blevet an-
lagt en station i Gjentofte om-
kring 1 km fra byen. I starten
voksede en lille stationsby op,
men omkring århundredeskiftet
trak udviklingen handel og ser-
vice til Gjentoftegade-strøget.
De statelige bygninger for Apo-
tek, Biograf og købmand findes

stadigvæk men nu med anden
anvendelse.

Brevsamlingsstedet på Gjen-
tofte Station var underlagt over-
postmesteren i Kjøbenhavn frem
til 1905, hvor Gjentofte fik sin
egen postmester, og hvor det nu-
værende posthus blev bygget. Al
udgående post til Vangede er i
mange år blevet sorteret og ud-
bragt herfra. Gjentoftes første
postmester var den kendte Einar
Holbøll, der fik ideen til jule-
mærket, en livskraftig tanke,
som den dag i dag øger mange
børns livskvalitet.

I 1931 oprettedes et postindle-
veringssted på Vangede Station,
dette eksisterede frem til 1941.
Vangede Bygade, 1938-1958-
2006
Det øgede befolkningstal i Van-
gede medførte, at der var mulig-
hed for at få eget postkontor, el-
ler rettere sagt, at få en aflægger
af Gentofte, der såmænd også
blev kaldt Gentofte 2! I starten
holdt postvæsenet til i et lejemål

på Bygaden 43, men i 1944 flyt-
tede man lokalet ned ad Byga-
den til nr. 55, den nuværende
Charlotteklub. Vangede menig-
hedsråd var dengang ejer af den
gamle Vangede Skole fra 1786,
og her lejede postvæsenet den
nordlige del frem til 1958. Huset
har i årenes løb haft et utal af
funktioner.

Da Vangede og Omegns Bank
fik sin egen bygning på hjørnet
af Snogegårdsvej og Bygaden,
skiftede postvæsenet side og

indtog de gamle finanslokaler.
Her lå posthuset frem til 2006.
Postvæsnet rationaliserer, der
skal større varesortiment med
merchandise ind i postlokaler-
ne, der skal være flere kunder,
og de mindste postekspeditions-
steder forsvinder efterhånden,
idet åbningstiden reduceres, så
det bliver umuligt at ordne sine
postforhold lokalt.

Post Danmark har i 2006 ned-
lagt Vangedes poshus, og løs-
ningen blev, at Skjold Burne

Postkort af Gentofte Station ca. 1918 med det nye posthus t.v. foran stati-
onsbygningen, Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

Miao Sushi

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 09 65 · Mob. 28 10 46 30

www.miaosushi.dk Åbent alle dage 14-22

Nytårsmenuer
Menu 1 (til 5-6 personer)
28 stk. Nigiri
40 stk. Ura maki (
10 stk. Futo maki
Ialt 78 stk.

forskellige)

Menu 2 (
16 stk Nigiri
16 stk. Ura maki
Ialt 32 stk.

til 2-3 personer)

kr. 788,-

kr. 319,-

Kan bestilles fra 1. dec.

Pizza
Pasta
Sandwich
a la carte

Åbningstider
man-lør            10:00-21:00
søn og helligd. 12:00-21:00Tlf: 39 90 25 25
Vi leverer til selskaber, fest og firma

Vangede Bygade 88
www.mezzaluna.dk

Hos os kan man betale med følgende kort:

Pizza
Pasta
Sandwich
a la carte

Frisk salat til
Julefrokosten
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overtog nogle af postforretnin-
gerne.
2810 Vangede
Der har i flere år været leget
med tanken om at Vangede bur-
de have sit eget postnummer,
alene antallet af indbyggere be-
rettiger til et selvstændigt post-
nummer. I modsætning til Dys-
segård så ønsker Vangede sit
eget postnummer for at vise, at
vi er en by for os selv, som skil-
ler sig ud fra resten af kommu-

nen, og som med sit landsby-
præg er stedet, hvor man kom-
mer hinanden ved.

Det er aldrig blevet til noget.
Selvom det er noget, der ikke
kun spøges med, så kræver det
jo en indsats at opnå eget post-
nummer, og det er jo ikke altid
dem, der råber højest, der tager
initiativ til at virkeliggøre tinge-
ne. Men de, der har haft mod til
at skrive 2810 på brevene, har
såmænd hidtil fået brevene

frem, for også her kommer
landsbypræget frem, for post-
buddet vidste jo godt, hvor hver
enkelt boede. Og var man ikke
lige hjemme, så vidste pakkepo-
sten, hvor han kunne finde en,
eller hvem af naboerne der
kendte én godt nok til at modta-
ge pakker. Desværre har frem-
skridtet medført, at vore post-
bude idag ikke engang checker
navneskiltet på døren. Men den-
ne nye udbringningsform er jo
idag også styret udefra.
Artiklen har i en tidligere ver-
sion været trykt i bogen “Van-
gedes Lokalhistorie” fra 2005.

Vangede/Dyssegård 39 40 80 90

S O L G T E L L E R G R A T I S

Ring til områdets mest sælgende
ejendomsmægler, og bestil en gratis og
uforpligtigende salgsvurdering.

Jeres sikkerhed for en realistisk pris og et salg.

Charlotteklubben nordlige del som posthus. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.
Vi har alt udstyr til

den aktive sportsfamilie

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

Julegaver

til sport

og fritid

Gentoftegade 33
Tlf. 39 65 02 01

www.guldsmedpoulsen.dk

Se hvad De kan
få ud af gammelt

guld

Flot massivt guldhjerte med en brillant 0,02 carat.
Find 10 gram 14 kt. guld i smykkeskrinet,

og betal kun kr. 1000.-
Normalpris er kr. 3000.-

En af de sidste postkunder går ind
i det gamle posthus.

Fragtsikkerhedseksperten

“Når de ikke kan brydes,

TydenBrammall
®

of Scandinavia
Stolpegårdsvej 7 · 2820 Gentofte

Vi leverer og fremstiller

sikkerhedsplomber

til enhver situation.

kan der ikke snydes”

Se mere på

www.tyden.dk

eller ring 39 68 26 34

www.tydenbrooks.eu
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Post til Vangede pr. Gentofte gennem tiderne
Af O. Steen Jacobsen frimærkesamler gennem mange år
Postforhold før 1853
Før koleraåret 1853 var posten
til Vangede underlagt Lyngby
Postkontor. Posten fra Køben-
havn og Lyngby blev afleveret i
tasker på Vangede Bom på Kon-
gevejen af kuskene fra nogle
hestetrukne omnibusser ved den
københavnske postholder og
vognmand Peter Andersen, der
boede på Højbroplads 45. Ved
ankomsten til København blev
posttaskerne afhentet af fodpo-
sten til indlevering i Postgården
på Købmagergade.

Bomhuset var altså Vangedes
og Gentoftes første posthus.
Bomhuset på Kongevejen
1853-1864
I 1853 blev det bestemt på “Kjø-
benhavns Fodpostkontor” i Køb-
magergade, at “Brevsager til For-
sendelse imellem Kjøbenhavn og
Store Vibenshuus samt Vangede
Bom modtages på de bemeldte
steder indtil videre således:

Fra Kjøbenhavn til Store Vi-
benshuus og Vangede Bom,
Søgnedage indtil kl. 91/4 og 5
1/4, Søn- og Helligdage indtil
kl. 71/4 og 13/4. Fra Store Vibens-
huus Bom til Kjøbenhavn: Søg-
nedage indtil kl. 1 og 5; Søn- og
Helligdage indtil kl. 10½ og 2.
Fra Vangede Bom til Kjøben-

havn: Søgnedage indtil kl. 10½
og 4½; Søn- og Helligdage ind-
til kl. 10 og 11½”

Vangede Brevsamlingssted
blev nedlagt i 1864, da et brev-
samlingssted blev oprettet i
Gentofte.
Gentofte station og postkon-
tor fra 1864
Ved Nordbanens åbning i 1864
standsede togene mellem Kø-
benhavn og Helsingør på Gen-
tofte Station, og posten blev af-
leveret på Gentofte Brevsam-
lingssted hos stationsforstande-
ren. Brevsamlingsstedet i Gen-
tofte stod i postudveksling med
Jernbanepostkontoret i Køben-
havn. “Gjentofte landpost” ud-
gik fra brevsamlingsstedet i
Gentofte i årene 1864-1871 og
igen fra 1879 til Vangede. Fra
1871-1879 afhentede landpost-
buddet i Vangede posten i “Lun-
dehuset” på Lyngbyvej. I 1905
blev Gentofte forandret til et rig-
tigt Postkontor og med julemær-
kets “opfinder” Einar Holbøll

som postmester. Siden 1879 og
til dato er al udkørsel af post til
Vangede sket fra Gentofte.

En postomdeling ved hjælp af
landpostbude kom ikke i gang i
Gentofte før i 1860, men en
brevbesørgelse mellem sognets
beboere indbyrdes savnedes
heller ikke; skulle en mand af
tvingende grunde have en
skriftlig besked besørget til en
af sognets andre byer, sendte
han sin karl eller pige af sted
med brevet. Det skete jævnligt,
at sogneforstanderskabet havde
brug for brevombæring, men så
ansattes et bud ved licitation for
ét år ad gangen. Når han færde-
des på embeds vegne, var han
kendelig på et metalskjold, som
han bar i en kæde om halsen.

Alle postkontorer i Gentofte
Kommune havde fra 1871 to dag-
lige ombæringer af post, og om-
kring århundredeskiftet blev det-
te til tre daglige brevombæringer.
Vangede station og posten:
‘Gentofte 3’
‘Gentofte 3’ fandtes på Vangede
station på København-Slange-
rupbanen i årene 1906-1944.

I 1908 blev en nybygget Vange-
de Station taget i brug med stati-
onsmester J.L. Bille som leder.

Efter 1914 indførtes der tøm-
ning af post ved togene på Vange-
de Station. Dette forhold ophørte
i 1931, da der åbnedes en post-
ekspedition på Vangede Station.

Adressen for ‘Gentofte 3’ blev
ændret 1944 til Vangedevej 129
(ejendommen overfor Ericavej).
I 1954 blev Slangerupbanen
forkortet til København-Farum,
men det fik ingen betydning for
togenes postbefordring.

Postekspeditionen ‘Gentofte 3’
flyttede i 1961 til et postindleve-
ringsposthus på hjørnet af Elle-
gårdsvej 85 og Vangedevej 141.
Farve- og materielhandler Kaj
Erdmann lagde butik til postvæ-
senet i Vangede frem til 1971.
Vangede By og posthusene
Fra den 1. april 1938 oprettes et
postindleveringssted, ‘Gentofte

I postmesterhaven i Gentofte står en
mindesten med navnene på de første
fem postmestre i Gentofte. Foto
Niels Ulrik Kampamnn HansenVangede Bom, det ældste poskontor.

Vi hjælper Jer med, at genfinde den energi, kreativitet,
erfaring og humor, som kan bringe Jer tættere på det liv I
ønsker.

Kom selv, kom sammen, lad barnet eller den unge komme.
Sammen finder vi det forløb der vil give Jer den bedste
udvikling.

Er der knas i relationerne for tiden?
– til dine børn, din partner eller bare i dit eget liv?

Privat rådgivning
Supervisor, konsulent og socialpædagog
Gitte Lipschitz
Byledet 18, 2820 Gentofte · 30 31 18 68
www.locusinspire.dk · locus@locusinspire.dk

Den kendte kuglepostvogn kørte blot
7,5 km i timen. Den blev produceret
af smedemester Dreyer og var tegnet
af hjulmager og karetmager Greve.
På låget til kugleposten var anbragt
en kolossal lås, hvortil kun postme-
steren havde nøglen.

De gående bude ses her på
Strandvejen, hvor man udvekslede
post daglig.

Vangedevej 8 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 65 82 80
www.nyzy.dk · Åbent alle dage kl. 14:00 - 23:00

Ny Zi Yang

Selskaber op til 150 personer
Dinner Tranportable
buffet fra kr. 88,-

I vores hyggelige restaurant

kan du nyde maden med

betjening ved bordene eller

med delvis selvbetjening

ved ta’ selv bordet

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 98
fre-søndag kr. 118

Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte
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2’ på Vangedevej 33 B. I dag er
adressen Vangede Bygade 43.

Fra 1944 til 1958 havde brev-
samlingsstedet ‘Gentofte 2’
kontor i Vangedes gamle skole
(opført 1786).

Fra 1958 til 2006 var ‘Gentof-
te 2’ indrettet i de tidligere kon-
torer efter Vangede og Omegns
Bank A/S, Vangede Bygade 50.

Fra 2006 blev posten behand-
let i butikken hos Skjold Burne,
Vangede Bygade 77.
“Kildegårds Plads Posthus”
Gentofte 1
Postindleveringsstedet på Kilde-
gårds Plads blev oprettet i 1937
på Lyngbyvej 315.

Fra 2003 var der postudleve-
ring fra kiosken Easy, der luk-
kede i foråret 2010, og kunder
blev henvist til postudleverings-
stedet Skjold Burne på Vangede
Bygade.
Poststempler på
Vangede Station
I 1931 skulle togførerne tømme
brevkasserne på stationerne
Vangede, Buddinge, Hareskov,

Værløse, Vassingerød, Lynge og
Lindholm udenfor postekspedi-
tionernes åbningstid. Så blev
brevene stemplet i toget med et
cirkulært stempel eller med et
en-liniet stempel f.eks. ‘Fra
Vangede’. Alle disse stempler
blev udleveret til de tog, der
skulle tømme postkasser, og
stemplerne var bundet sammen
med en lang snor.

Nye postforhold
I 2003 blev Gentofte Postkontor
underlagt postkontoret i Søborg,
hvis postmester Flemming Ras-
mussen tillige er postmester for
Bagsværd Postkontor. Gentofte
Postkontor lukkede helt i 2007,
og kunderne henvistes i en perio-
de til kiosken Easy på Kildegårds
Plads. Postkontoret ved Gentofte
Station blev herefter omdannet
til Distributionscenter med post-
bokse og selvafhentning af pak-
ker i Døgnposten.

Søborg Postkontor fra 1912
Den del af Gentofte Kommune,
der kaldes Vangede, Dyssegård
og Munkegård, fik sin post fra
Lygtevejskvarterets Postkontor
på Nørrebro, indtil posten blev
udbragt fra Emdrup Brevsam-
lingssted fra 1906 i forbindelse
med at København-Slangerup
Banens åbning. Officielle Med-
delelser fra Generaldirektoratet
for Postvæsenet skriver i cirku-
lære 1912: “Fra den 1. juli er der
oprettet et brevsamlingssted i Sø-
borg, underlagt Overpostmeste-
rembedet i Kjøbenhavn og med
Postadresse Kjøbenhavn L.”.

Ved en afstemning i 2003 mel-
lem beboerne i det gamle Sø-
borg postdistrikt var der flertal
for at skifte postnummer. Pr. 1.
januar 2004 blev der givet tilla-
delse til det nyt postnummer
‘2870 Dyssegård’ for de beboe-
re i Gentofte Kommune, der bor
vest for Hareskovbanen.

Fra 2010 er der blevet afsat
plads på hjørnet af Søborg Ho-
vedgade 116 til “Døgnposten”
til 24 timers afhentning af post.
“Lokalt” frimærke
Onsdag den
25. august
2010 udkom
et frimærke
med Vange-
des mest kend-
te person:
forfatteren
Dan Turèll.

Denne artikel er kraftigt be-
skåret af redaktionen, men
kan læses i sin fulde længde
på www.vangede.dk.
Dér vil man også kunne finde
flere billeder og mange post-
kort og kuverter med gamle
frimærker og poststempler.

Vangede Posthus på lukkedagen.
Foto O. Steen Jacobsen.

Sådan så fødselsdags-postkort ud i starten af 1900-tallet. Det er franke-
ret med et 5-øres frimærke med Chr. IX’s billede. (Postkort, privateje)

v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

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

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej FysioterapiFrisør Koca

Man. 9.00-17.00
Fre. 9.00-18.00 · Lør. lukket

-tor.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102
Tlf. 39 65 34 76

Klip fra 195,-Juletilbud

Alle kunder ønskes
god jul og godt nytår

Normalpris kr. 125,-

Nu kr. 89,-

Foto af Gentofte postkontor ved Gentofte Station i 1910 med den ny
tiltrådte postmester i Gentofte M.L. Federspiel og personalet med bl.a.
telegrafbuddet, fuldmægtigen, landpostbudene og bypostbudene.
Familien Federspiel ses på altanen. Kvisten med altanen er senere ned-
revet. (Postkort, privateje)
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Apoteket informerer om fiskeolie
De fleste ved, at fisk er sundt,
men kun 15 % af børn og voksne
spiser minimum 200 g fisk om
ugen, som det anbefales.

Fedt er en af kroppens bygge-
sten. Man kan absolut ikke und-
være fedt. Man skal bare ikke
have for meget og man skal også
helst have den rigtige sammen-
sætning af forskelligt fedt.

Fedtet i maden består af for-
skellige typer fedtsyrer. Over-
ordnet inddeles de i to grupper
de mættede fedtsyrer, som er
faste, og de umættede fedtsyrer
som er flydende (ved stuetem-
peratur).

Fedtstoffer baseret på mættede
fedtsyrer (animalske), kan være
medvirkende til åreforkalkning.

De umættede fedtsyrer Ome-
ga-3 og Omega-6 er livsnødven-
dige, da kroppen ikke selv kan
danne dem. De skal tilføres via
kosten eller som tilskud.

Fedtsyrer findes i forskellige
mængder i forskellige fødevarer.
Fedtsyrer
Omega 3-fedtsyrer findes bl.a. i
rapsolie, sojaolie, fede fisk og

hørfrøolie. Omega 3 består af
EPA- og DHA-fedtsyrerne.

EPA er vigtigt til fostre og
børn indtil 10-11 års alderen, da
det hjælper med dannelsen af
hjernemasse, som mest består
af fedt. Det er derfor, at indhol-
det af DHA er højere i fiskeolie-
kapsler til børn og gravide end
til voksne.

Fra 11 år er det EPA, som er
vigtigst.
Omega 6 findes i mange fødeva-
rer i f.eks planteolier og kød.
Omega 9 findes f.eks i oliven-
olie, mandler, avocado. Det dan-
ner kroppen også selv. Det fås i
rigelige mængder via kosten.
Mange billige fiskeolier er fyldt
med Omega 9.

I fiskeoliepræparater bør 60-
65 % være Omega 3.

Vangede Apoteksudsalg har
fiskeolie såvel til børn (som kan
tygges og smager godt) som til
gravide og voksne.
Vangede Apoteksudsalg ønsker

alle vore kunder en glædelig
jul og et fantastisk nytår

Helle Thomasen

frisør

KONRAD

evo
NYHED · TILBUD · NYHED

[Gælder resten af 2010 på ALLE produkter fra evo]

2 produkter -10%
3 produkter -20%
4 produkter -30%

frisør KONRAD · Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte · Tlf. 3136 3136 · www.frisor-KONRAD.dk

Glædelig jul
og godt nytår

Repeat · Miss Baron · Signature · One Two · Cream · Intown

Julelotteri

Få et lod for hvert 10
0 kr.’s køb

Trækkes 19. december

Vangede Bygade 79
39 65 31 38 mode

�lædt på til julens fester

- spørg bare os

Man.-Fre. recepter afleveret før

Lørdag recepter afleveret før

kl. 11.30

kl. 11.00

kan afhentes samme dag efter kl. 16.00

kan afhentes lørdag efter kl. 11.30

kan afhentes mandag efter kl. 12.00

recepter afleveret før kl. 15.30

recepter afleveret før

Fredag

kl. 15.30
kan afhentes næste dag efter kl. 12.00

Receptmedicin hentetider:

Recepter, der er lagt på internettet af lægen,
skal altid forudbestilles. Dette kan eventuelt
gøres telefonisk. Apoteksudsalg har lager af
recept-medicin, vi får det leveret dagligt fra
Gentofte Apotek.

ikke

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77, 2820 Gentofte

39 65 46 00

Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk

Mandag - fredag 9.30 - 17.30
Lørdag 9.30 -13.00
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Til foråret – så sker det!
Af Lisbeth Winther, formand for Teknik- og Miljøudvalget(K)

Byfornyelsen har været længe
undervejs, men i begyndelsen af
april måned 2011 starter arbej-
det med at forskønne Vangede
Bygade og Dan Turèlls Plads.
Pengene til projektet er bevilget
af Kommunalbestyrelsen og de
private fonde Realdania og
Augustinus Fonden. Der har
endvidere været afholdt licitati-
on, og der arbejdes nu med at la-
ve kontrakter med diverse hånd-
værkere og leverandører.

Arbejdet koordineres med
Dong Energy, som skal udskifte
lysmasterne på den nordlige del
af Bygaden og etablere ny be-
lysning på Dan Turèlls Plads.
Når vinteren er ovre vil Dong
starte med at nedlægge kabler,
og derefter kan flisearbejdet be-
gynde.

Fortovsbelægningen langs By-
gaden vil blive renoveret, og der
kommer ny belægning med
mørke specialfremstillede be-
tonfliser og smalle stålbånd på
bibliotekspladsen og Dan Tu-
rèlls Plads.

Derudover bliver der plantet
træer både langs den vestlige si-
de af Bygaden og på Dan Tu-
rèlls Plads, hvor der også vil bli-
ve opsat en 47 meter lang bænk
som et symbol på Dan Turèll,
der netop blev 47 år. Kenn An-
dré Stillings alfabetskulptur,

som udføres af et lokalt Vange-
de smedeværksted, er også et
symbol på Dan Turèll og place-

res ligeledes på Dan Turèlls
Plads.

For at forøge trafiksikkerhe-
den, bliver der etableret to bump
på den nordlige del af Bygaden
med en maksimal anbefalet ha-
stighed på 40 km/t, og køreba-
nearealet i krydset ved Snoge-
gårdsvej og Ved Bommen bliver
indsnævret.

Vi forventer, at alle disse ting
vil kunne være afsluttet sidst i
oktober måned 2011, så som-
meren over vil der være forstyr-
relser i Bygaden, men derefter
kommer hverdagen igen med en
renoveret og forskønnet Byga-
de, og som Dan Turèll sagde
“Mest af alt holder jeg af hver-
dagen”.

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Brugte
El-hæve-

sænkeborde

incl. moms
Fra kr. 2.500,-

Lige
nu

Lige
nu

Brugt
Arkivskab
m/4 skuffer

incl. moms
Fra kr. 750,-

Nybrovej 87 · 2820 Gentofte
Man. - Fre. 9-17:30 Lør. lukket

KONTORLAGERET
NYE OG BRUGTE KONTORMØBLER www.kontorlageret.dk

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

Selvstændig
Kreativ

dtp’er eller lignende.Vi har
et kontorlokale med
adgang til printer, fax og
andre faciliteter.

Ring og lad os se om vi kan
havde glæde af hinanden.

Vi tilbyder kontorfællesskab til
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Jul i de gode gamle dage
Af Dagmar Gøtz Bjerre
Lars Bjerre (født 1952) har sendt os denne lille beretning om,
hvordan det var at holde jul i de gode gamle dage. Det er skrevet
af hans mor Dagmar Gøtz Bjerre, født Rasmussen (1927-2003).
Det var oprindeligt et foredrag, der blev holdt i en børnehave.
Hjemme hos os var vi otte børn, så
vi var mange til jul. Dengang var
der ingen, der havde julekalender
altså noget at åbne fra den 1. dec. til
den 24. dec., så vores jul begyndte
første søndag i advent.

Juledekorationer
Advent kan nemmest forklares
med, at første Søndag i advent er
folkekirkens nytår, og der skal al-
tid være fire søndage inden jule-
aften. I år (1984 red.) er det første
søndag i advent den 2. dec. fordi
juleaften falder en mandag. Hvor-
for jeg fortæller om det, er fordi
vores jul begyndte første søndag i
advent om morgenen. Den dag tog
vi i skoven og samlede små
grangrene, kogler, fyrsvampe,
agern o.l. Næsten alt kan bruges
til pynt. Når vi kom hjem rullede
vi aviser eller halm sammen til en
ring, som vi gjorde rund med tynd
ståltråd. På den lagde vi nu små
grangrene, der også blev viklet
ind til “ringen” med tynd ståltråd.
Den skulle dækkes, så man ikke
kunne se papir eller halm igen-
nem granen. Så kunne vi pynte
den med det, vi havde fundet i
skoven altså agern, bog, grene,
svampe osv., som blev sat fast
med hårnåle eller ståltråd. Nogle
pyntede grene blev brugt til at
hænge i vinduerne og på væggene
eller dørene, og blev de for visne
inden julen, lavede vi nogle nye.
Kun få fik fire lys i, for lysene var
meget dyre. Til sidst satte vi bånd
og fire sløjfer i dem med lys. An-
dre fik flettede bånd af sejlgarn,
og så kun én sløjfe hvor det passe-
de. De blev brugt til ophæng.

Sløjfer er nemme at lave: Man
spreder sin pegefinger væk fra
tommelfingeren og vikler silke-
bånd om ca. ti gange rundt, tager
det forsigtigt af og vikler lidt stål-
tråd midtpå og laver samtidig et
stykke til at sætte ned i granen.
Nu kan man rette båndet, indtil
det bliver en fin sløjfe. Medens vi
lavede kranse, bagte min mor en
kage, og vi fik lov at lægge resten
af granet på kakkelovnen, så lug-
tede der af brændt gran i hele stu-
en. Når klokken var fire, tændte
vi et lys på de kranse med lys på,
og så fik vi saftevand og kage. Så-
dan begyndte vi Julen.

Gaver
Vi gik også i børnehave dengang,
men da hed det “Asylet”. Når vi
kom der om mandagen, begyndte
vi at lave ting til julen. Vi strikke-
de med garn et langt stykke, og
bagefter syede vi det på en bøjle af
træ. Når det var pænt, syede vi
med en anden farve “MOR” eller
“FAR” eller “VELKOMMEN”.
Det var til en gave, for man nåede
kun én inden julen.

Vi fik lov at flette ét hjerte og la-
ve ét kræmmerhus, men vi kunne
selv bestemme, hvor mange ringe
af forskelligt farvet glanspapir vi
ville sætte igennem hinanden, så
det blev en kæde. Vi lagde to far-
ver i crepe-papir sammen skifte-
vis, til Jacobsstiger, og vi malede
små Dannebrogsflag og limede
dem på en snor, så også det blev
til kæder.

Også hjemme lavede vi hver
dag små gaver og stads. Måske la-
vede vi en lille dyne og pude til en

dukkevugge, som ens søster hav-
de i forvejen, eller vi lavede duk-
ketøj eller et billigt fingerbøl med
ler i og en lille ting fra skoven el-
ler en papirblomst, som kunne
være potteplanter i en dukkestue.

Vi lavede tændstiksæsker om til
møbler: Vi klistrede dem sammen
til en kommode, med en lille per-
le foran, således at “skufferne”
kunne åbnes. Nogle blev til læne-
stole, som vi klistrede stof over
fra gamle klude, og vi syede små
puder også til dukkestuen.
De gratis glæder
Indtil jeg var ti år, har jeg aldrig
brugt penge, men kun givet gaver
jeg selv kunne lave til alle. Men
man fik og gav heller ikke gaver
som i dag.

I “Asylet” fik vi hver en gran-
gren, og på den hængte vi det
stads, vi nåede at lave. Den fik vi
med hjem, når vi havde haft af-
slutning dagen før juleaften, såle-
des at vi kunne bruge det stads på
vores juletræ derhjemme. Den-
gang var der børn, der aldrig fik
andet juletræ, end den gren vi fik
med hjem fra “Asylet”, sammen
med en gave, der altid var enten et
forklæde eller et par lodne mør-
keblå underbukser, så var det lige
meget, om man var dreng eller pi-
ge. Vi lavede også julestads hjem-
me. Vi klippede alt ud af avis og
kataloger, alt der havde med jul at
gøre. Så klistrede vi det på kræm-
merhuse og hjerter af hvidt papir.

Vi lavede det hele selv, ja vi lave-
de endog indpakningspapir til de
gaver, også “TIL- og FRA-kort”.
Julebagning
I løbet af tiden inden jul bagte vi
hjemme småkager med far eller
mor, men der var ikke noget med
at lave konfekt dengang. Nogle
dage stegte vi æbler på risten i
kakkelovnen og det smagte dej-
ligt. Vi lavede nogle gange knal-
lerter af farvet papir over et bol-
che eller en karamel, som mor fik
gratis, når hun betalte ugeregnin-
gen i ismejeriet. Selvfølgelig kun-
ne de ikke sige “bang”, men de så
søde ud på juletræet, hvor de hang
juleaften.
Julebadning og juletræ
Juleaftensdag ca. kl. 12 kom vi al-
le i bad i en zinkbalje på køkken-
gulvet, for der var nemlig intet ba-
deværelse, og når vi kom op af ba-
det, kom vi i seng og skulle sove
til kl. 17. Hvert år troede vi aldrig,
at vi ville falde i søvn, men vi
gjorde det alligevel. Når vi kom
op, fik vi vores fineste tøj på. Me-
dens vi sov, pyntede min far jule-
træet, og når vi kom op, fik vi ikke
lov at komme ind til træet, før det
var tændt efter middagen. Midda-
gen var altid risengrød og flæske-
steg med rødkål og kartofler og en
dejlig sovs.

I kan nok gætte, hvad vi fik i ju-
legaver – ja selvfølgelig – de ting
de andre havde lavet selv, og det
var dejligt.

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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Min mormors Vangede
Af Dagmar Gøtz Rasmussen

Lars Bjerre (født 1952) har sendt os denne artikel fra sin mormor Dagmar Gøtz Rasmussen (1890-1976). Det er oprindelig en
tale, der blev holdt i Vangede Menighedshus blot et halvt år, før hun døde. Heldigvis blev talen optaget på bånd og senere ned-
skrevet. Teksten er lettere forkortet af redaktionen, men vi har valgt at bevare talesprogspræget.

Lars Bjerre fortæller, at hans
mormor var på børnehjem fra
hun var syv år. Hun kom som
forældreløs ung pige til at tjene
hos kunstmaleren Møller Jen-
sen på Ræveskovsbakken. Dag-
mar selv blev gift og fik mange
børn: 7 døtre og 1 søn, og hun
fik talrige børnebørn og olde-
børn. Hun fortalte, at hendes
nærmeste familie i hvert fald
omfattede 81 mennesker. På
denne måde kan gamle Dagmar
ses som et symbol på Vangede
By og Sogn. Hun fortæller om
vores område, der, som det
fremgår, begyndte i yderste nøj-
somhed, men som med tiden er
vokset både i omfang og i vel-
stand og velvære, selvom de be-
greber ikke altid følges ad.

Talen er nedskrevet fra en
båndoptagelse:
Goddag alle sammen, jeg hedder
Dagmar Gøtz Rasmussen, og jeg
er en af de ældste i Vangede, og
derfor fik jeg lyst til at fortælle jer,
hvordan det gamle Vangede var.
For historien som Dan Turèll for-
tæller, det er løgn. Og den ærgre-
de mig grumme, fordi jeg synes,
der er så meget godt at sige om
Vangede. Og det, jeg gerne vil
fortælle jer, er kun, hvad jeg selv
har oplevet, og hvad jeg husker ty-
deligt.
Lyngbyvejen og bommen
Jeg synes, man skal begynde fra
en begyndelse. Når man kommer

gående inde fra København og
skulle ud til Vangede, så var det
første man mødte Holmegården
på venstre side. Men den brændte
tidligt (i 1911 red.), så jeg har jo
ikke set så meget til den. Derimod
var det kønneste på vejen Vange-
de Mølle. Vangede Mølle malede
endnu dengang, og vi gik derop og
købte korn til vores høns, så det
var en fornøjelse.

Men så skulle vi gennem noget
mærkeligt noget på Lyngbyvejen.
Der var en bom, – der var mange
bomme rundt omkring i kommu-
nen dengang, – vi skal huske på –
ja jeg blev gift i 1911, men da
havde jeg allerede været i Vange-
de i mange år, fordi at jeg havde
været i huset oppe på Ræveskovs-
bakken, og der oppefra blev jeg
sendt ned i Vangede Brugs og
handle.

Men når vi kom igennem bom-
men stod en lille rund mand og
kiggede. Jeg løftede pungen op,
og så gav man de her par ører,
man skulle give, jeg tror det var 8
ører. Men på den anden side boe-
de altså bomforpagterens. Så bo-
ede der en smed med en herlig ko-
ne og så en hjulmand. Og så boe-
de der i grunden ikke flere.

Så skulle vi gå et stykke ned af
Lyngbyvejen. Det første, vi mød-
te, var grusgraven (nu Holmeha-
ven, red.). Et herligt sted for ung-
dommen at tumle sig i, og højene,
der lå foran grusgraven, sad vi på,
når Frederiksborgløbet løb af sta-

belen, og der sad så hele Vangede
og kiggede efter Frederiksborglø-
berne. Men I ved måske ikke en-
gang hvad Frederiksborgløbene
var? Det var et væddeløb fra Hil-
lerød og til København. Men til
sidst kom der en mand, og ham
har jeg aldrig glemt, for jeg sy-
nes, det var så rørende, at han al-
tid gad være nummer sidst. Det
var “Vegetaren” eller “Bananen”,
som han kaldtes. Han syntes, han
ville være med i løbet, og han
kom altid sidst. Længe efter de
andre kom han så halsende.
Folk og fæ i Vangede
Først boede snedkermester Han-
sen og senere boede tømrermester
Jørgensen, så boede manufaktur-
handler Geil, og så var der sådan

et lille pusterum, så nåede vi til
nummer 7. Og det her nummer 7,
vil jeg gerne komme tilbage til se-
nere, for det fik en umådelig be-
tydning for Vangedes oplysning.
Men nu går jeg videre i min hus-
række, og så kommer vi tilbage til
nummer 7. Så boede der sådan
forskellige bl.a. forbundsforman-
den fra arbejdsmændenes for-
bund. Oven over ham boede mor-
somt nok på 1. sal en betjent, og -
denne her betjent det var en hånd-
fast herre, han havde sin egen må-
de og ordne “Vangedebisserne”
på. Og det blev der jo altid talt om,
de her “Vangedebisser”. – De var
nu ikke så slemme, som man troe-
de. Når han kom ned og så sådan
et par fyre, der havde fået en øl for

Mormor Dagmar leger med sin dattersøn i villahaven i Vangede. Foto
privateje.

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49 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
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i GVI SportsCafé

GVIs klubhus Mosebuen 28 · 41 62 10 30

Banko

Banko hver torsdag kl. 19.00
Før Banko er der spisning kl. 17 – kr. 55,-

Torsdag den den 16.dec
er julebuffet før Banko – kr. 90,-

Bordbestilling
Elvin 41 62 10 30

meget, så tog han ikke notesbogen
op og skrev, næ - han gav dem et
par flade øretæver, og så sagde
han til dem: “Nu har I værsgo at
finde hjem, for ellers så bliver I
skrevet”. Og så luskede de af.

Men det var en dejlig måde og
ordne Vangede på, fordi de var
meget mere bange for at blive
skrevet op i bogen, fordi de så
skulle møde på politistationen, og
det ville de meget nødig.

Nå men vi må vandre videre på
Bygaden eller på Vangedevej. For
Vangedevej hed det, og Vangede-
vej hedder det den dag i dag.

Men så kom der en to-tre huse,
hvor der boede arbejdere i, hvor
kvinderne arbejdede på “Gardi-
nen” og mændene på “Sukkerhu-
set” i Lyngby, men dem så og hør-
te vi ikke så forfærdelig meget til,
de passede sig selv.
Købmand og skole
Så gik vi videre, og vi nåede hen
til købmand Scharff, det var Van-
gedes eneste købmand. Han var
ikke alene købmand, han havde en
blandet landhandel, han havde pe-
troleum og sand og tjære og alt så-
dan noget, så han var ikke helt kun
købmand, vel! – han var hør-
kræmmer, nemlig, som vi kaldte
det i gamle dage. Og da vi så kom
forbi ham og gik videre endnu, så

kom vi til Vangede Skole. Og
Vangede Skole var nu noget helt
for sig selv, man skal jo huske på,
at vi boede i en landsby. Der var
kun fire klasser i alt på hele sko-
len Med tiden så væltede der jo en
hel masse familier ind, især under
Verdenskrigen 1914-18 kom
mange fra Nørrebro og Vesterbro,
så vi måtte have noget mere skole-
plads. Og det fik vi på den måde,
at der blev lejet to barakker og stil-
let op i skolegården. Den ene blev
der to skoleværelser i, og den an-
den blev der ét skoleværelse og ét
til personalet. Dette kæmpe per-
sonale, som bestod af overlæreren
og én lærer mere samt én lærerin-
de. Det var jo utroligt, at de kunne
klare de paragraffer, men de gjor-
de det strygende. Og lærerinden
boede nede i det gamle hus, som
stadigvæk ligger lunt i svinget, og
som nu er “Charlotteklubben”.

Ved siden af skolen lå også et
stort murstenshus, som senere
blev kirke, men dengang var det
gymnastiksal, og så var det kom-
munens badeanstalt med varme
bade. Da de senere rev kirken
ned, var vi lige ved at græde.
Gartnerier og gårde
Og efter det lå der et lille gartneri.
Så var der ikke mere Vangede til
den side. Så var det bondegårde

og bondegårde i allerhøjeste po-
tens. Det var lige meget, der fand-
tes ikke andet end gårde. Men så
må jeg over på den anden side.
Over på den anden side, lige bag
ved mosen, der lå nogle rædsom-
me rønner. Jeg tror, det har været
arbejderboliger til Mosegården,
eller sådan noget lignende, men
det har jeg nu aldrig fået bekræf-
tet. Men det var det frygteligste
skidt og byde mennesker at bo i.
Vuggestue
Men foran det lå et gammelt hus.
Og det kan jeg ikke lade være og
omtale, fordi det fik i og for sig
betydning for Vangede, for der
boede engang en familie, en yngre
familie, og konen havde det mor-
somme navn “Aberdine”, og der-
for blev hun aldrig kaldt andet end
“Aber”. Og hvorfor nævner jeg
Aberdine. Det er fordi, vi kun
havde et asyl dengang, vi havde
ingen vuggestuer. Og efterhånden
som yngre familier flyttede til, så
skulle de jo arbejde. Så havde de
ingen til at passe deres spædbørn.
Men så kom Aberdine, hun sagde:
“Kom hit med ungerne, jeg skal
nok passe dem”. Og det gjorde
hun. Hun havde nogle dage seks
til syv barnevogne, og tænk jer nu,
hun boede så sløjt, så man gik lige
ind i køkkenet, hvor der var sådan

en stor bue over et åbent ildsted.
Så hun boede jo gammeldags.
Men hun passede disse børn så
eksemplarisk, så dem, der havde
opsyn med børnene, sagde, at det
var helt enestående, som hun kun-
ne passe dem, de var altid rene, de
var altid hele, de var, som de skul-
le være.
Vangede asyl
Og hvorfor jeg fortæller jer det,
der er fordi, at dengang var der
kun ét asyl i Vangede, og i det asyl
kunne børnene ikke blive passet
før de var fyldt 2 år. Men alle disse
mange spædbørn, som jo ikke
kunne blive passet, selvom foræl-
drene skulle ud og arbejde, dem
tog hun sig af og gjorde det så per-
fekt, så jeg er aldeles sikker på, at
det gav pastor Norlev idéen til at
oprette en vuggestue, hvad han
også fik gjort. Og jeg kan fortælle
jer, at dengang han ville have den-
ne her vuggestue, så skulle han jo
også have nogle mødre, der ville
komme i den med deres børn. Så
sendte han mig lille kone ud og ta-
le med alle dem, der havde små-
børn, om ikke de ville gå i den
børnepasning i stedet for. Og den
dag vi lukkede det op, kom der tre
børn, deraf var min den ene, så, og
det var nærmest en meget stor
overtalelse at jeg havde fået hende

Scharffs købmandsbutik, en af Vangedes ældste butikker. Lokalhistorisk
arkiv, Gentofte.

Udsigt over Vangede by. Billedet er formentlig taget fra Ræveskovsbak-
ken tværs over Lyngbyvejen i baggrunden til højre ligger Stolberggård.
Postkort privateje.
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til at sende sin dreng derned, men
jeg sagde: “Du skal gøre det”, så
var der ingen vej udenom.

Men der kan I se, hvad det kan
betyde, at et menneske får øje for,
hvad det vil sige at være noget for
andre, for det var jo utroligt med
Aberdines kærlighed til alle disse
små børn, som blev holdt rene og
pæne, og jeg tror det var for én
krone om dagen.

At Aberdine så senere fik sam-
let mange penge sammen, det er
jeg klar over, for hun flyttede jo
ud på den vej, hvor jeg boede,
hvor hun havde bygget sig det
dejligste hus. Jeg spurgte hende:
“Var det for vuggepengene?”.
“Ja, det kan du godt sige”, sagde
hun så, “men det var det nu ikke,
fordi vi havde sparet på børnene”.

Nå, men da jeg kom fra Aberdi-
ne, så skulle jeg jo forbi mosen,
og den lå jo dejligt der, og ved si-
den af mosen var der hverken hu-
se eller noget, der var vandhuller
og alt sådan noget. Og det næste
jeg så kom til det var småhuse
ved, på vej der fra Vangede, langs
Vangedevej og hen langs Vange-

devej, ja ja. Det næste hus jeg så
kom til det var gartner Hansens.
Flere garterier
På den anden side, af det der nu
hedder Snogegårdsvej, der var et
stort gartneri, og det gartneri, det
er det der er blevet til alle disse dej-
lige røde huse der ligger der, ja,
hvad hedder de, de hedder Gentof-
tevænge, ja, de kom ud af Hansens
Gartneri og det var jo til en stor
fordel, for efterhånden var der jo
flyttet en masse mennesker til Van-
gede, men stadigvæk var det går-
dene, der spærrede. Det var stadig-
væk gårdene, og vi som boede et
stykke derfra, vi så jo disse her fi-
ne herrer, der gik på universitetet
hver dag og i københavnske skoler
og så videre, og så var vi jo klar
over det var der, vi fra bøhlandet.

Stolpegården
Men så efter det så kom, så kom
Mønsteds Gård. Det var en gård,
der lå sådan lidt nedenfor, hvad
hed den, ja “Solberggård, og foran
Solberggård lå også en del arbej-
derhuse. Stolberggård, der lå den
her gård altså, der boede en, ja jeg

tror der boede en otte, ni familier
på den gård, og derfra så gik man
videre i Vangede med små huse og
så videre. Og så kom vi til Stolpe-
gård på Stolpegårdsvej. Her er jeg
nødt til at stoppe op, for der skete
noget.

Der lå Stolpegården jo. Efter det
første lå der det her meget omtalte
ene asyl, hvor børn skulle være 2
år før de kunne komme på asylet.
Det lå på Stolpegårdsvej. Og læn-
gere ude af Stolpegårdsvej, der lå
Stolpegården, og hvad var Stolpe-
gården? Det var byens fattighus.
Der kom sprittere, og der kom alle
mulige mærkelige mennesker.
Men så skete der noget kedeligt.
Og det var, der kom også flere
husvilde familier til Vangede. Og
hvor skulle de gøre af dem. Så
sendte de dem op på Stolpegår-
den, både med børn og hele herlig-
heden. Og der havde vi i grunden
vores mas hjemme hos os.

Vi ville ikke have, at vores børn
skulle sige “fattigunger” om dem,
der boede på Stolpegården. Det
var de heller ikke, de var husvil-
de. Og det kunne børnene jo ikke
forstå. “Jamen, de bor jo på Stol-
pegården”, påstod de på det stær-
keste. “Ja” sagde min mand,
“men I må ikke sige ‘fattigunger’,

for de er ikke fattige. De er ikke
fattigere end os!”.

Oppe på Stolpegården var sådan
nogle lidt halvåndssvage, og der
var i det hele taget nogle mærkeli-
ge mennesker. Men én var der
fornøjelse med, og han hed An-
ton. Når han løb ned var han ud-
styret med en trækvogn, som han
fik lov og køre i Brugsen med for
at hente de varer, som de skulle
have på Stolpegården. Og han
slog ligesom en hest, sådan op
med bagbenene, sådan wrrhm, og
så gav han et lille slag med pisken
og så sagde han igen wrrhm,
wrrhm, wrrhm, så var han lykke-
lig. Han var jo i sin egen verden.
Men ungerne ville jo gerne drille
ham. Og der måtte man være på
sin post, for at han ikke skulle
stikke dem en med pisken. Men
han var en fornøjelig sjæl, og jeg
forsikrer, at den gavn han gjorde
på Stolpegården, det var slet ikke
småting.

Flere huse
En kvinde kaldtes Syline. Hun le-
vede af at sy folks gamle tøj om,
som de bar hjem fra herskaberne,
hvor de fik det, og så syede hun
tøjet om så det var sidste skrig,
Hun var meget flittig.

Foto fra Brogården set fra nord (stående på Brogårdsvej ved Lyngbyvej).
Foto privateje.

Dagmar Gøtz Rasmussen med en veninde på Vangede Bygade. Billedet
må være taget i 1958, fordi banken er fraflyttet bygningen bagved, mens
posthuset er indflyttet. Foto privateje.
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Og efter hende, efter Sylines, var
der et gartneri. Og det var en mær-
kelig gartner, han hed Rasmussen.
Han levede af og sælge grønne
grene. Han kørte ud i skoven sidst
på vinteren og plukkede alle disse
grene. Om han fik dem eller tog
dem, det må han fortælle mig, når
vi engang mødes, men i alle tilfæl-
de, han kørte læssevis hjem og ind
i et lille drivhus, og så frembragte
han de skønneste grønne grene, og
dem tog han på torvet med. Og det
var det han levede af.

Brugsen
Men så må vi lige ned omkring
hjørnet af Vangedevej. Der lå et
par huse, som også var beboede af
arbejdere. Og der havde den vært,
som jeg boede hos, bygget et hus
til anden sal. Det var jo et stort
hus, ikke! Det lå på hjørnet ved
Lyngbyvej, hvor Brugsen fik sin
første forretning. Og der var det
med den forretning, at den var
meget lille, og den havde jo ikke

mange varer. Men det var da en
begyndelse.

Jeg er sikkert en af de ældste,
der har handlet i Vangede Brugs.
Men kvinder ville de ikke have
som medlemmer, så medlem det
var jeg ikke før min mand døde.
Så kunne jeg først blive medlem.
Men nu er det jo sådan at kvinder
godt kan blive medlemmer.

Ved siden af Brugsen boede der
en sjov familie. De havde nemlig
21 børn. Det er sandt. De havde
fået 21 børn. Og de fleste af dem
levede og blev virkelig dygtige
mennesker.

Hvilehjem
Men så efter Brugsen så var der et
lille hvilehjem for trætte husmød-
re. Og jeg kan huske én ting. At de
altid gik i sort. Alle de syge men-
nesker skulle ud og have det godt,
de var i sorte kjoler og sorte frak-
ker og sorte hatte, og de så alle
sammen så triste ud. Så jeg sagde
til min mand: “Ærligt talt, hvad er
der i vejen med de mennesker,
hvorfor er de altid i sort?”. “Det
kan ikke nytte, at du spørger mig
om det, for det ved jeg jo ikke”
sagde han så, “for jeg ved jo ikke,
hvad de må tage på”. Men de var
altid i sort. De var sådan en 10
stykker, og så var de der i 14 dage,
og så skiftede de, så kom næste
hold, og de var også i sort. Så det
var en sort historie.
Fattighjælp
Vi havde en masse enker med
børn. Og de havde jo ikke andet at
leve af end fattighjælp. Det havde
min mand så tit hørt omtalt i hjæl-
pekassen, hvor han var kommet i
bestyrelsen, og der var så en be-
hjertet mand, en apoteker, han
tænkte over det her, så sagde han
til min mand: “Jeg kan ikke selv
overkomme det, men vil du hjæl-
pe mig, så vil jeg hjælpe alle de
fattige enker med deres fattig-
hjælp. Du skal få alle pengene af

mig, men det er dig, der skal gøre
arbejdet”. Det gjorde min mand
så, og han fik hjulpet så godt som
alle. Der var nu også dem, som
hyggede sig meget godt under fat-
tighjælpen, de ville nødigt arbej-
de, så de gjorde sig ikke den ulej-
lighed at gøre nogen forandring
på det område. Men de der havde
mod til det, de kom ned og hente-
de deres ugepenge hver eneste
uge på Brogården, og først da de
var nået over 6-ugers grænsen,
som de skulle være uden fattig-
hjælp, så kunne de få hjælp af
hjælpekassen.

De husvilde kommer til Van-
gede
Så skete der jo alligevel mange
andre ting i Vangede. Vi blev flere
og flere mennesker. Så vi fik en
stor husvildeafdeling ved siden af
asylet. Og det hjalp jo lidt på det.
Men stadigvæk så var det galt
med det husvildespørgsmål. Så
var Snogegården – den var jo
brændt i sin tid – i 1912, og da den
blev bygget op, blev den lavet til
hjemsted for alle de mange fami-
lier, som ikke kunne få lejlighed.
Og der var ingen lejligheder at få,
det var meget værre, end det er i
dag. Men så flyttede de ud på Sno-
gegården, og til sidst flyttede de så
galt ud på Enggården med deres
husvilde.

Det var i grunden en sur tjans og
være noget for så mange fattige
mennesker, fordi de var jo bitre.
De havde ikke lært hverken det
ene eller det andet. Enkerne, de
havde en tre-fire børn, de selv
skulle forsørge, ikke sandt!! Og
sådan var det hele, det var ret for-
tvivlende. Men det blev der jo og-
så fundet udveje for. Og så vokse-
de byen jo alligevel lidt mere. Og
jeg vil sige jer en ting, i dag hol-
der jeg på, at Vangede By og hele
dens omegn, det er det fineste
kvarter i Gentofte Kommune.

Dagmar ses her på sine gamle da-
ge i færd med huslige sysler hos sin
datter, Lars’ mor. Foto privateje.

Julestue
Onsdag d. 24. og torsdag d. 25. november kl. 10-20.

kunst.
Caféen sælger hjemmebag,

delikatesser, drikke og et let måltid.
Se mere på vores hjemmeside www.ghv.dk

Salg af håndlavet brugs

Gentofte Håndarbejdsværksted

Teglgårdsvej 21 A · 2920 Charlottenlund

Charlotteklubben,
(din lokale ældreklub)

Bridgeundervisning for
begyndere
Biograf med succes
Flot og brugbar hjemmeside
Vi har nu haft en flot og brug-
bar hjemmeside i et års tid.
Hjemmeside:
www.charlotteklubben.dk

Vi har hyggedag om tors-
dagen, hvor alle medlemmer
er velkomne.

Vi søger både faste og sub-
stitutter til at spille whist om
mandagen og substitutter til
bridge, både tirsdag og fre-
dag.

Vi planlægger bridgeun-
dervisning for begyndere
fredag eftermiddage fra midt
i januar, hvis der melder sig 8
deltagere. Prisen vil være
250 kr. I er velkommen til at
kontakte klubben allerede nu
for tilmelding.

Det nye program kommer i
midten af december (kan bli-
ve tilsendt ved betaling af
porto).

Forårssæsonen for biogra-
fen begynder onsdag den 12.
januar.

Kom og få yderligere infor-
mation på kontoret.

Charlotteklubben holder
juleferielukket fra 20. dec.
til 3. jan.

Vi ønsker alle en glædelig
jul og et godt nytår.

Charlotteklubben
Vangede Bygade 55
Tlf.: 39 68 03 41
e-mail:
charlotteklubben@email.dk



Nummer 65 · november 2010

18

Fremtidens flotte film i
Gentofte Kino!
Filmsæsonen er i fuld gang og har allerede budt på rigtig mange
gode film fra adskillige egne af verden.
I de kommende måneder kan du bl.a. opleve:
Harry Potter og
Dødsregalierne – 1. del
Harry og vennerne drager af
sted for at gennemføre den fare-
fulde mission at finde hemme-
ligheden bag Voldemorts udø-
delighed og dermed tilintetgø-
relse. Alene og uden vejledning
eller beskyttelse fra deres lærere
er de tre venner mere afhængige
af hinandens hjælp end nogen-
sinde før. Mørke kræfter iblandt
dem truer med at skille dem af.

Spis Bed Elsk
Liz forlader sin sikre hverdag og
drager ud på en global dannel-
sesrejse. Undervejs på sine vid-
underlige og eksotiske rejser op-
lever hun alt fra det enkle måltids
simple glæde i Italien, via bøn-
nens berusende kraft i Indien og
kærlighedens uventede indre ro
og balance på Bali. “Spis Bed
Elsk” frister med en eskapistisk
chance for at opleve den tilværel-
sesforandrende kraft, det er at
slippe paraderne og åbne sindet
for alverdens forunderlige ople-
velser og uendelige skønhed.

You’ll meet a tall dark stranger
Alfie vågner en nat i panik!
Livets udløbsdato nærmer sig, og
han forlader sin søde kone, Hele-
na og sætter fitness, viagra og
call girls på programmet. Helena
står fortabt tilbage, så datteren
Sally anbefaler sin mor at opsøge
en spåkone, der kan hjælpe med
at se på livets nye muligheder.

Sally roder selv med sine egne
ægteskabelige problemer. Hun er

håbløst forelsket i sin chef, galle-
riejeren Greg. Hendes mand Roy,
forfatter med kun én succesfuld
udgivelse, kæmper med sit evig-
hedsprojekt af en ny roman. Midt
i skriveblokadens mørke tændes
et lys, da Roy får fornyet inspira-
tion hos den gudesmukke og
charmerende genbo Dia.

Er selve drivkraften i livet illusi-
onen om den perfekte tilværelse?

Min søsters børn vælter
Nordjylland
I forbindelse med sin doktoraf-
handling vil Onkel Erik ombyg-
ge et gammelt tysk bunkeranlæg
til et familie-terapi-center.

Det kommer naturligvis ikke
til at gå helt, som han havde
ventet, og de tager alle kampen
op mod skumle boligspekulan-
ter og korrupte politikere.

Derudover byder biografen på,
Klovn: The movie, Mega
Mind i 3D, Narnia 3 i 3D:
Morgenvandrerens Rejse, Litt-
le Fuckers og ikke mindste den
prisvindende Winters Bone.

Og herudover kommer en lang
række andre store oplevelser!

D. 7. december sender vi live
fra La Scala Operaen i Milano,
som denne aften har deres tradi-
tionsrige sæsonåbning med 2.
del af Niebelungens Ring, Val-
kyrien. I Milano koster billet-
terne i salen op mod kr. 15.000,-
pr. stk. men i Gentofte Kino til-
byder vi en forrygende oplevel-
se for blot kr. 225,-.

Du kan opleve en ny opera
hver måned over hele sæsonen.

Og så er der jo også både Baby
Bio, Kirke og Kino samt Kino
Klubben, som du kan læse mere
om på vor hjemmeside
www.gentoftekino.dk

God fornøjelsen i Gentofte Kino!
Bedste hilsener,

Erik Hamre

se mere på

www.gentoftekino.dk

F i lm  kan  s e s  i  d i n  l o ka l e  b i o g ra f

G e n t o f t e g a d e  3 9  · Te l e f o n  3 9  6 5  3 3  5 0

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

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

Harry Potter og Dødsregalierne  1. del Spis Bed Elsk
You’ll meet a tall dark stranger

Min søsters børn vælter Nordjylland Klovn the movie
Mega Mind I 3D Little Fuckers Winters Bone Valkyrien

H

H

H H H

Stiftende Generalforsamling
i foreningen Gentofte Kinos
Venner
Der er Stiftende Generalfor-
samling i foreningen Gentof-
te Kinos Venner onsdag d.
24. november kl. 17.00 i Gen-
tofte Kino.
Tilmelding på mail:
kino2@gentoftekino.dk
Vi håber at se dig/Jer!
Se mere på
www.gentoftekino.dk

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Sundhed for Seniorer

GENTOFTE KOMMUNE

Forbyggelsesafdelingen

Motionstilbud iGentofte Kommune

Seniorer

Sundhed

for Seniorer

Program for 2011

GENTOFTE KOMMUNE

Sundhed for Seniorer

Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund

Tlf. 88 20 51 78

Kommuneservice
Tranehaven
Bibliotekerne
Apotekerne

Kan bl.a. hentes hos

program for 2011

Gåture

Klubber

Forkælelsestur

Foredrag

Madlavning

Motion

Højskole
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Danske Bank er tilbage i blåt
– og slår stadig et slag for prisen
Efter fem uger i gult er Danske
Bank nu vendt tilbage til de
blå/hvide farver! Også her i
Gentofte Kommune, hvor den
velkendte blå/hvide facadefarve
i en række filialer har været ud-
skiftet med en gul en af slagsen,
er alt igen ved det gamle. Og
medarbejderne har lagt de gule
trøjer tilbage på hylden.

“Der er ingen tvivl om, at den
gule kampagne har haft stor ef-
fekt, og den har virket som en
slags øjenåbner her i Gentofte
Kommune. Reaktionerne har
været blandede lige fra forargel-
se til små drillerier og begej-
string. Men den gule farve har
helt klart givet os mulighed for
at fortælle kunderne og omver-

denen generelt, at vi er blandt de
billigste banker i Danmark”,
fortæller Benedikte Bergmann,
daglig leder i Danske Bank
Vangede Afdeling.

Grunden til, at Danske Bank
de seneste fem uger har været
klædt i gult, er, at Forbrugerrå-
dets blad “Tænk Penge” for
fjerde gang i træk har kåret

Danske Bank som en af de bil-
ligste banker herhjemme.
Fortsat imagemæssig udfor-
dring
Danske Bank har en imagemæs-
sig udfordring, fordi folk tror, at
banken er dyrere end gennem-
snittet af andre banker. Alene i
København tror mere end 40
procent, at Danske Banks priser
er højere end andre bankers,
fremgår det af en undersøgelse,
som banken har foretaget.

“Vi har lavet beregninger med
udgangspunkt i www.pengepri-
ser.dk, der viser, at der for en
bankkunde kan være adskillige
tusinde kroner at spare set over
et livsforløb. Men som vores
undersøgelse også viser, er der
mange, der ikke ved, at der er
penge at spare ved at skifte
bank. Det har vi forsøgt at gøre
op med ved at trække i gult i en
periode”, siger Benedikte. Hun
understreger dog, at de blå/hvi-
de farver er tilbage for at blive,
og at der ikke er optræk til at gå i
gult igen lige foreløbig.
Sænker renten på boliglån
Næppe er den gule kampagne
overstået, førend Danske Bank
sænker den laveste rente på bo-
liglån. Det er spændet for renten
på boliglån, der sættes ned med
et halvt point fra 5 procent til 4,5
procent.

- Vi sørger hele tiden for at væ-
re konkurrencedygtige også på
pris. Kundetilfredshed og god
kunderådgivning er i fokus hos
os, og derfor arbejder vi løben-
de på at give vores kunder så at-
traktive løsninger som muligt
også målt på prisen, siger Bene-
dikte.

Daglig leder Benedikte Bergmann
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Butikkernes åbningstider – november 2010

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

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

Frisør Konrad Tlf. 31 36 31 36
mandag lukket
tirsdag 11.00-19.00
onsdag 10.00-17.00
torsdag 10.00-19.00
fredag 8.00-17.00
lørdag 9.00-13.00

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 14.00-16.00
lørdag 10.00-13.00

IKEA Tlf. 70 15 09 09
mandag-fredag 10.00-21.00
lørdag 9.00-18.00
udvalgte søndage 10.00-17.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: man.-ons. & fre. 9.00-13.00

torsdag 12.00-18.00

Klinik Naturligviis Tlf. 26 70 52 04
Bestil tid

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

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 10.00-21.00
søndag og helligdage 12.00-21.00

Miao Sushi, Sushi take away Tlf. 39 65 09 65
Alle dage 14.00-22.00

Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-torsdag 11.00-17.00
fredag 11.00-16.00

Netto
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-18.00
1. og sidste sønd. i mnd. 10.00-17.00

NM Autoservice Tlf. 39 65 79 80
mandag-fredag 8.00-16.00

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

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00

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 8.00-17.00
1. og sidste sønd. i mnd. 10.00-17.00

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

Tinna Mia Tlf. 39 65 78 91
mandag-fredag 10.00-17.30

Thomsens Cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag lukket

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 10.00-16.00

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

Alle disse butikker er med-
lemmer af Vangede Bycen-
trum. Medlemsbutikkerne
kan du kende på, at de har
dette mærke siddende i de-
res ruder.

frisør

KONRAD
Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk

Vi ønsker
vores kunder

Glædelig
jul og

godt nytår

Dan Turèll Plads
Vangedevej 2,
2820 Gentofte

Åbent alle dage: 11-22

3965 0212
3965 0262
www.pizzamed.dk

Levering til døren kr. 30,-
(frokosttilbud bringes ikke)

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen

Adolphsvej 25

Tlf. 39 77 44 39

Tlf.tid hver dag
kl. 8.30-13.30

Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling

Massage


