
Så er vi der
Vores bygade har fået et velfor-
tjent løft med nye fortove, flotte
pladser foran Super Brugsen og
biblioteket og med en masse
bænke både i bygaden og en 47
meter lang bænk på Dan Turèlls
Plads. Der er lagt op til at Van-
gede Bygade kan blive et attrak-
tivt uderum som næsten kalder
på at blive brugt.

Træerne bliver plantet i uge 47
og med den nye gadebelysning
bliver det oplagt at gøre sine ju-
leindkøb i Vangede.

Hele herligheden inkl. Dan
Turèlls Plads og skulpturen blev
indviet med en af de største fe-
ster i Vangede lørdag den 15.
oktober, der var flere tusinde
menesker i Vangede denne dag.
Det var en fest, der vil blive hu-
sket i mange år. Festen var ar-
rangeret af Vangedes Venner,
som nu har rundet 200 medlem-
mer. Den lille gruppe af Vange-
de Venner – Claus Benzin, Bet-
tina Trab, Mette Panton, Peter
Strøm og Ivan Brich – der har
stået for festens planlægning og
afvikling skal have en stor tak
for deres utrolig flotte indsats.

I kan både læse om og se bille-
der fra festlighederne på både
www.vangede.dk og Turèllsam-
lingen, der er også lagt video op
på Youtube.com.

Alle landets aviser havde stør-
re eller mindre omtale af Alfa-
bet skulpturen og dermed kom
Vangede endnu engang på lys-
tavlen udover det ganske land,
og der har efterfølgende været
en del besøgende, som lige
skulle ‘tjekke alfabetet i Vange-
de’.

Julebelysningen
Vi skulle nu også være klar til
en ny julebelysning, men det
når vi desværre ikke i år. Vi lo-
ver jer dog, at der vil blive pyn-
tet i butikkerne og juletræet skal
nok blive et af de flotteste vi har
haft, med rigeligt med lys, kom
selv og se ved Juletræstændin-
gen den 25. nov. kl. 16:30

I ønskes alle en glædelig jul
og et godt nytår

Allan og Susanne

Vinter 2011
69. nummer · 18. årgang

Vandet i Vangede

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
Ungejournalist Sabrina Holm
Redaktør Allan Andersen
Deadlinie til vinterens avis er den 1. februar 2012

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangedes Venner
Vangede Havn • Ræveskovandtårnet

Jul i Vangede • Kai Mose Nielsen
og meget mere

Juletræs-
tænding

25. nov.

Julevandring

18. dec.
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Albumlancering

Sasha Karcher er en australsk
sangskriver fra Adelaide. Han
har gennem de sidste 10 år op-
trådt og underholdt med sine
sange i store dele af Asien og
Europa.

For 3 år siden slog han sig ned
i Vangede for at være sammen
med sin nuværende kone.

Siden da har han turneret
Nordeuropa og især Danmark
tyndt. Og af alle de mange ste-
der han har optrådt, har det lo-
yale og stemningsfyldte publi-
kum på Diligencen i Vangede,
vundet hans hjerte.
Torsdag d. 8. december 2011
kl: 20:30-21:30 har han derfor
valgt at lancere sit nye album
“Drawn swords” på netop Dili-
gencen, hvor han vil spille san-
gene fra albummet for første
gang live sammen med sit band.

Albummet vil selvfølgelig
kunne købes på stedet.

Vel mødt til en hyggelig aften
med god musik og den sædvan-
lige gode stemning.
Ny frisør hos TinnaMia
Lotte Bjarnø har været frisør i
18 år deraf syv år hos TinnaMia
i hendes tidligere salon. Derud-

over har hun også været en del i
udlandet bl.a. hos Dennis Knud-
sen på La Santa Sport.

TinnaMia fortæller, at hun er
rigtig glad for Lotte, der er en
dygtig frisør, som godt kan lide
sit fag og derfor har været på
mange kurser i ind- og udland

Lotte kommer fra Valby og har
sidst arbejdet i Hvidovrecente-
ret, hvorfra hun gik på barsel
med sin førstefødte søn.

Lotte står nu parat med åbne
arme, sin viden, inspiration og
erfaring til at tage imod kunder
hos Tinna Mia.

Luksusgenbrug
‘Second Body’
Mia Schwencke er uddannet
Teknisk Designer og har arbej-
det med det i 20 år.

Men hun har altid gemt på en
lille købmand, og hun har solgt
tøj på nettet og ved loppemarke-
der.

Mia fortæller “Da Vangedes
ellers super skønne blomsterbu-
tik Bien og Blomsten valgte at
lukke, bød der sig så en mulig-
hed for mig at gøre lidt mere
ved min passion.”

‘Second Body’ bliver en butik
med luksus genbrugstøj til børn
og voksne, samt accesories som
solbriller, smykker, bælter, ta-
sker, sko og støvler.

Butikken kommer også til at
sælge lidt brugskunst og gave-
artikler bl.a. duftlys, duftolier
osv.

Butikken åbner 1. weekend i
dec. Altså lørdag d. 3. dec.

Mia er 41 år gammel, hun er
gift og har tre børn. Familien
har boet i Vangede i ca. 10 år og
er meget glade for området.
Vangede mod politiet
Vangede er som regel ikke mod
nogen og slet ikke politiet, men
når det gælder fodbold, så gæl-
der det kun om at vinde. Det var
helt klart indstillingen, da Van-
gededrengene havde udfordret
politiet til en fodbolddyst den
26. oktober.

Politiet tog imod udfordringen
og fik samlet et stærkt hold, som
også ville have sejren med
hjem.

Kampen endte med en sejr til
Vangededrengene som i løbet af
de 2 x 30 minutter fik scoret 10
gange mod politiets 4 mål, stør-
ste målscorere var Sonny og
Mark fra Vangede som begge
scorede 4 mål, hos politiet blev
BP topscorer med 3 mål.

Vandrepokalen blev overrakt
de stolte drenge ved anføren
Azis Bozork og så må vi se om
politiet kan erobre den næste år.

Begge hold mødtes efter kam-
pen til en velfortjent middag på
restaurant Ny Zi Yang på Van-
gedevej.

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.

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49

Klip her og nu
– med og uden tidsbestilling

Familiefrisør

Vangedevej 129
Tlf.: 39 65 62 14

Åbningstider: 9.30-17.30
Lørdag 9.30-13.30

Alle kunder ønskes
god jul og godt nytår

VI tilbyder også
hjemmebehandling af
ældre og svage kunder

klippe
permanente
farve
vandondulere

Kontakt fra man-søn
kl. 10-19 på
tlf. 28 29 85 09 eller i
salon 39 65 62 14

•
•
•
•
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Fredag 25. 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 18. december kl. 11 - 13.15

Julevandring

... 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 vandrerkortet, og kun én gang pr.
kort.

Tilbuddene kan bruges i dagene fra den 25. nov. til og med
den 17. dec.; det kan altså betale sig at købe vandrekortet i god tid.
Vandrekortene sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra 27. nov.

kun

Vandrekort koster kr. 30,- pr. stk.

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

VindFerie

Turen rundt i Vangede tager ca. 1-1½ time. Vi starter ved
og skal derefter rundt og have ialt 9 stempler hos

, , , , , ,
og . Undervejs på turen bydes på gløgg og æbleskiver i

GVI og kaffe i DUI’s hytte.
Man kan selv vælge sin bare man sikrer sig alle stemplerne og lægger
sit vandrekort i kassen ved SuperBrugsen .
Ruteforslag 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

rute,
senest kl. 13:15

Julestue
i Charlotteklubben
når træet er tændt
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Det gamle tårn – oh lad det stå
Om vandtårnet på Ræveskovsbakken
Af lokalhistorisk medarbejder Niels Ulrik Kampmann Hansen
På toppen af den stejle Ræve-
skovsbakken, der er 37 meter
over havniveau, knejser en flot
monumental bygning, som er
bygget som vandtårn. Tårnet er
taget ud af brug som tryktank til
vandforsyningen, og det afven-
ter nu en anden anvendelse.

Tidlig vandforsyning i
Gentofteområdet
Før i tiden havde hver gård eller
hus sin egen vandforsyning
nemlig en gravet brønd i nær til-
knytning til beboelse og stalde.
Da Hellerupområdet blev be-
bygget, anlagde kommunen om-
kring 1900 Bregnegårdsværket
med damppumper. I tilknytning
hertil byggede man også vand-
tårnet på H.A. Clausensvej
(nedrevet 1957) for at oprethol-
de vandtrykket i beboelsesejen-
dommene, der skød op i Skovs-
hoved, Ordrup, Gentofte by og
Hellerup. Vandet kom fra borin-
ger nær vandværket samt fra
Kildeskoven.

Vangede måtte indtil videre
klare sig med de gamle bybrøn-
de. På grund af klager over
vandkvaliteten undersøgte man
dette, og man måtte konstatere,
at vandet var “til dels ubrugeligt
som drikkevand”, men det spar-
sommelige sogneråd nøjedes
med at oprense brøndene. Da
forholdene på længere sigt var
uholdbare, klagede vangede-
bønderne til Sundhedskommis-
sionen. Resultatet blev en vand-
ledning til Vangede, således at
nogle af gårdene fik en vandfor-
syning til en pris af 2 kr. pr. ko
pr. år! Denne delvise vandforsy-
ning blev etableret 23. august
1902.

Imidlertid havde Bregne-
gårdsværket nået grænsen for
sin ydeevne, der måtte nytænk-
ning og udbygning til; det nytte-
de ikke at lappe på de små vand-
forsyningsforhold, det ville væ-
re at kaste gode penge efter dår-
lige.

Byudvikling accelerer
Mens der i 1901 boede 14.470
indbyggere i Gentofte Kommu-
ne, så voksede tallet eksplosivt
med 6% årligt til 20.709 i 1906
og med 3% i de næste fem år til
24.691 i 1911. Denne voldsom-
me befolkningstilvækst gjorde,
at sognerådet satsede stort på det
nye eldrevne vandværk syd for
Ermelunden og det nye vandtårn
på toppen af Ræveskovsbakken.

Allerede i 1904 havde kom-
munen opkøbt en 2500 m2 stor
grund af proprietær Fiehn fra
Brogården. Her byggede man et
efter tidens forhold stort tårn,

der kunne rumme 2-3 gange
mere vand end det tidligere.

Tårnet bygges og fungerer i
mange år
Kommunens arkitekt Andreas
Thejll og kommuneingeniør A.
V. Westergaard samarbejdede
med professor Ostenfeld om
konstruktionen, og resultatet
blev et helstøbt anlæg i en stil-
art, der siden er betegnet histori-
cisme. Bygningen har arkitekto-
niske mindelser om krudttårnet i
Frederikshavn og kastellet i
Rønne, selvom funktionen er
mere fredelig.

Bygningen hviler på en flot
kampestenssokkel og over den
solide indgangsdør er indhug-
get Gentoftes byvåben. Selve
tårnet er af jernbeton og har
form som en cylinder, der er
hvidkalket og 18 m høj. Taget er

belagt med vingetegl og består
af 16 sektioner. Bygningen kro-
nes af et kobbertækket spir med
en vindfløj. Tårnet kunne rum-
me omkring 1.000 m3 vand.

Da der blev bygget etageejen-
domme med større højde, blev
det nødvendigt at opføre et hø-
jere tårn. Jægersborg vandtårn,
der rummer 2.500 m3, blev såle-

Tegning af Gentoftes ældste vand-
tårn. Tegnet af J.A. Wright. Trykt i
Gentofte Kommune Teknisk For-
valtnings 50 års jubilæumsskrift
1976.

Tegning af vandtårnet på Ræve-
skovsbakken. Tegnet af J.A.
Wright. Trykt i Gentofte Kommune
Teknisk Forvaltnings 50 års jubi-
læumsskrift 1976.

Byggetegning og tværsnit. Tegning fra www.weblager.dk
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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.

ID:A Hysteria Immortals New Years Eve
Den sidste rejse Sherlock Holmes 2 Happy Feet 2

Undskyld jeg forstyrrer Circumstance
This must be the place The Descendants J Edgar

… og vi kan også friste med en lang række operaer!

★ ★ ★
★ ★

★
★ ★

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

des taget i brug i 1957. De to
tårne fungerede sammen frem
til 1972, her blev Ræveskovs-
vandtårnet tømt for vand og
funktioner.

Tårnet fungerede herefter i
nogle år som kommunalt arkiv,
men da det er uopvarmet, var
det ikke ideelt til dette formål;
således har det i en årrække stå-
et tomt og ubenyttet.

Kulturarvstyrelsen har vurde-
ret tårnet med en SAVE-under-
søgelse til bevaringsværdien 2,
hvor især kulturhistorisk værdi
tæller positivt, mens bevarings-
tilstanden trækker nedad.

Ræveskovsvandtårnets fremtid
I foråret 2011 var der folk ude
og inspicere kommunens ejen-

domme. Her opstod idéen om at
bruge det gamle tårn til et godt
formål. Det var en nærliggende
tanke at indrette en skaterbane
indendørs med ramper og lig-
nende, da der tæt ved tårnet lig-
ger et område kaldet Helligdom-
men, som på den gamle P-plads
ved Jægersborg station har ind-
rettet et anlæg med forhindrin-
ger og udfordringer til rulleskøj-
teækvilibrister og skateboard-
fantaster; her er man netop i
gang med at modernisere for-
holdene med lysanlæg, borde og
bænke. Den runde bund i vand-
tårnet inspirerede til tanken og i
den våde årstid med blade og
sne er det svært at dyrke sin
sport udendørs. Der er også tan-
ker om at bruge vandtårnets lod-

rette vægge som klatrevægge,
men alle gode idéer er velkom-
ne.

På kommunens budget for
2012 er der afsat midler til at
modernisere Helligdommen
og Holmehavens skaterbaner,

lad os håbe, at vandtårnet får et
nyt liv med nye funktioner til
gavn og glæde for kommunens
yngre borgere. En bygning har
ikke godt af ikke at være i
brug, selvom den er solidt byg-
get.

Ræveskovsvandtårnet med spejderhytte for Charlottenlund gruppe i for-
grunden til højre. Fra denne vinkel ses hele bygningskroppen, ud-
sigtsplatformen og det 16-kantede tag kronet af den 8-kantede kobber-
tægte tagrytter og spiret med vindfløj.

Detailfoto af indgangsdøren med årstal, kommunevåben og den fæng-
selsagtige dør med gitter.
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Manden med kameraet – Kai Mose Nielsen
Af journalist, Trine Sofie Kjeldahl
“Millionær” – på oplevelser
En sommerdag i juli ta’r jeg min
cykel og cykler ud til Nymose-
have. Kai bor her sammen med
sin kone, og sammen prøver de
at opretholde en tålelig tilværel-
ses med de skavanker, som livet
har givet dem begge.

Kai Mose sidder i kørestol, da
han, som han selv siger, hver-
ken kan gå eller stå. Vi får hilst
pænt på hinanden. Sammen
med et skuldertræk fortæller
han, at han kun har fjernsynet
tilbage for som han tilføjer “jeg
kan ingenting mere – heller ikke
læse”.

Det må ikke være sjovt, når
motorikken svigter, og man er
overladt til fjernsynets magt. En
accept af situationen, synes at
være den eneste overlevelses-
metode, men så er det godt, at
Kai har levet så intenst og brugt
livet til at afprøve så mange
ting, som han har. I mange år
har han fotograferet og filmet
alt, hvad der kom forbi på hans
vej- som kunne blive et godt
motiv. Desværre ligger denne
“filmskat” opbevaret hos et fa-
miliemedlem, men måske er vi
så heldige, at den en dag dukker
frem i dagslyset.

Kais kone har forladt lejlighe-
den under interviewet, og jeg får
med en kort opfordring foreslå-
et, at vi slukker for fjernsynet,
hvor “Hvem vil være millio-
nær” brager ud i stuen. Kai har
været en uhyrlig flittig mand og
slidt for sine penge. Ligesom
hos mange andre trækker drøm-
men om millionerne, men Kai
er også en salgs millionær – rig
på oplevelser!

Modeltogets magi
Plejeboligen er reduceret til et
hjem, hvor kun få personlige ef-
fekter har fået plads blandt de
nødvendige institutionsmøbler.
Et fint modeltog med små tog-
vogne har fået opstilling på en
lille hjemmelavet hyldeanord-
ning over døren, og med et barns
entusiasme stråler Kais øjne, da
han fortæller, at modeltog altid
har været hans store interesse.
Her i den lille lejlighed, er der
desværre ikke plads til andet
end et lille udpluk af interessen.
Med stolthed i stemmen hvisker
Kai til mig, at her findes kun en
brøkdel af alle de mange model-
tog, han gennem livet har samlet
sig. Den anden store hobby var
film og fotografering. Jeg lader
blikket glide henover de op-
hængte platter, som har togmoti-
ver påtrykt, og jeg funderer over,
at tog kan ha’ en så magisk virk-
ning på den mandlige del af be-
folkningen. Modeltog må rum-
me magiske kræfter, da passio-
nen ikke aftager med tiden, men
strækker sig over hele livet.
Barndom
Kai blev født i 1921 på Bern-
storffsvej nr. 1, som den ældste
af en søskendeflok på tre dren-
ge. Kai og familien flyttede i
1925 til Sognevej i Vangede, da
grundene var meget billige og
kun kostede ca. 45 øre pr. fod.
“Min far var cigarsorterer og
kom hertil fra Grenå. Min mor
var fra Thisted og en dygtig mo-
delkjolesyerske og syede kjoler
for Daells Varehus, Illum,
Goldsmith m.v., indtil hun sene-
re startede sin egen syforretning
i hjemmet.” Kais far arbejdede

som cigarsorterer i både C.E
Obel, Bdr. Brauun og Hirsh-
sprung, men døde ung af en can-
cer i 1936, da Kai kun var 14 år
gammel.
Tjørnegårdsskolen
Jeg gik på Tjørnegårdsskolen.
Vi var 28 i klassen. Jeg husker,
at vi legede med yoyo dengang i
30’erne, og der var forskellige
størrelser både en 39’er og en
99’er. En 99 var den bedste og
kunne spinde og alt det der.

Det var en god skole, og der
var ikke alt det der mobning,
som der er i dag.
Over 100 jobs
Da Kais mors blev alene, kom
de 3 drenge hurtigt ud at tjene
ved hårdt fysik arbejde. Gentof-
te Kommune havde tørvemoser
rundt omkring på Sjælland. Fra
maj til august gravede Kai tørv
med sin yngre broder, det var et
job, hvor arbejdstiden strakte
sig fra kl. 4 morgen til 22 aften.

Vi skiftedes til hver anden uge at
tage dagholdet og natholdet. Jeg
kunne godt li’ arbejdet i mosen,
det var som at arbejde i smør,
selvom tørvene var meget tunge.
De blev kørt rundt med en heste-
vogn, som de blev lagt på med
en greb, her kunne de tørre. Kun
når det regnede, kunne det ikke
lade sig gøre, så smattede de
sammen. Lønnen var på om-
kring en 100 kr. seddel om ugen.
På regnvejrsdage fik vi kun 50
øre om dagen, det var en slags
kørselsgodtgørelse. Mine brød-
re og jeg cyklede derud, og det
var en cykeltur på 30 km. Vi
blev så fyret, når sæsonen var
forbi. Senere tog jeg job i en
buscentral i Hellerup og senere
igen som vejarbejder. Jeg har
været med til at lave Vangedevej
og Dyssegårdsvej. Jeg kunne
godt lide det hårde fysiske arbej-
de, og jeg kunne godt li’at lægge
rør i jorden og føre dem ind til

Miao Sushi

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

www.miaosushi.dk

Åbent alle dage 14-22

50 stk. kr. 350,-

Nytårsmenu
Kan bestilles fra 1. dec.

6 stk. Nigiri (2 Laks, 2 Tun, 2 Tigerrejer)
24 stk. Ura maki (inside-out)

(8 California roll, 8 Spicy tun, 8 Spicy laks)
20 stk. Futo maki

(10 California, 10 Ebi furai big)
(stor maki)

Menu-tilbud i nov. og dec.

Foto fra en avisartikel fra 1975. Fotografen indtil videre ukendt.
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husene. Det var hele vejen, som
skulle udvides og kloakeres. Vi
kunne godt holde en ugeløn på
600 kr., og det var en god løn.
Men en dag kom jeg dog til ska-
de med mine knæ, da en bulldo-
zer kom til at køre ind i mig. Jo,
jeg har haft mange jobs – mere
end 100 jobs gennem tiden. Jeg
var nok lidt af en flakke. Hvis
det ikke passede mig, sagde jeg
bare op og fandt hurtigt et andet
job. Jeg fik en læreplads på min
fars arbejde, men det var ikke li-
ge mig at arbejde på en støjende
fabrik. Jeg arbejde også på en
radiofabrik i Charlottenlund,
hvor vi skulle sætte komponen-
terne sammen.
“Holger Danske”
Under besættelsen var min ene
bror medlem af modstandsgrup-
pen “Holger Danske”. Jeg ville
ikke selv deltage i modstandsak-
tiviteterne, for det har aldrig væ-
ret mig, det der med at skyde på
mennesker eller afspore tog. Jeg
bidrog med at gemme nogle ille-
gale blade i nogle gamle radioer,
som jeg havde skilt ad. Tyskerne
ville aldrig finde dem der, selv-
om de kom og rodede i min lej-
lighed i Ingerslevsgade. Tysker-
ne var jo lidt ude efter mig og
troede, at jeg gemte skydevåben
for “Holger Danske”, fordi min
bror jo var aktiv i bevægelsen.

Kai bliver taget af tyskerne
En dag ved fyraftens tid, da jeg
havde afsluttet dagens job som
vognstyrer, gik jeg på Vesterbro-
gade, hvor jeg lige havde købt
noget at spise. Derfra gik jeg ned
ad Vesterbros Torv, hvor jeg
pludselig bliver passet op af to
tyskere, som gik op på siden
mig. De standsede trafikken og
ringede efter et salatfad. Jeg
blev kørt til en fængselscelle i

Vestre fængsel på få m2, hvor der
var lidt halm at sove i. Jeg var
der i 16 meget lange dage. Jeg
kom i forhør. Først tæskede de
mig, så jeg lignede det svenske
flag. De slog mig med gevær-
kolber, men jeg holdt mund om
min bror, men det var hårdt og
kun lige, at jeg kunne holde
stand. Min bror skjulte sig i mel-
lemtiden hos nogle venner. Ty-
skerne tog mig ned i gården og
sagde, at nu skulle jeg fan’me
skydes. De tog en geværkolbe
og stak op i nakken på mig,
mens de holdt mig i kraven. Jeg
tænkte, at nu er det sku’ sket
Nielsen, mens jeg så hele mit liv
passere revue. Der gik én og va-
skede bil, og jeg bad om en sid-
ste tår vand. Det kunne jeg sag-
tens få, og så tog de ellers vand-
slagen og spulede mig over hele
kroppen. Herefter kom jeg tilba-
ge til cellen igen, hvor der sad
tre andre; og lettelsen over at le-
ve gjorde, at jeg ikke kunne lade
være med at grine. Vi spillede
“dam” med papirstumper, som
vi rev i stykker. Vi var nægtet
adgang til at læse og skrive.

Om aftenen kom der en fæng-
selsbetjent, som vi kaldte Gut-
gut. Han kom med marmelade
til os og andre lækkerier. Maj
måned nærmede sig og befriel-
sesdagen. En fængselsbetjent
kom op og råbte “verdunkel,
verdunkel” og stod og viftede
med sit skydevåben, men han
holdt sig i skindet. Snart efter
blev alle dørene åbnet, og vi
kom ud i friheden. Jeg gik hele
vejen hjem til Vangede til min
mor, som var meget bekymret.
Min bror havde også ledt efter
mig på hospitalerne. Jeg sunde-
de mig i 14 dage og begyndte så
at arbejde igen. Det var ikke
sjovt under besættelsen.

Jeg havde tidligere arbejdet
for tyskerne ved at grave tørv,
og det havde jeg det vældig godt
med. Tyskerne er et meget ven-
ligt folkefærd. Vi fik 28 cigaret-
ter om ugen, og det gjorde ty-
skerne også selv. Vi fik to retter
mad om dagen og dessert om
søndagen, så jeg har ikke et dår-
ligt forhold til dem i dag.
Alenefar
Jeg begyndte at fotografere i
50’erne og blev ved til et lille
stykke ind i 90’erne og har sam-
let en masse film og billeder –
også fra dengang, jeg var bus-
chauffør.

I 1961 blev jeg skilt. Min
mindste søn, John var dengang
kun 1 år. Skilsmissen var nok
min egen skyld. Jeg havde ikke
rigtig fået raset ud.

Vi blev enige om, at dele søn-
nerne således, at jeg fik John og
hun fik min ældste søn, Steen.
Kort efter blev jeg lidt kæreste
med vognmandens datter, som
blev en slags mor for John. Hun
havde selv en søn, Jørgen. Des-
værre døde hun tidligt af syg-
dom, allerede som 33-årig. Min
søn John var i vuggestuen og se-
nere kom han i børnehave på
Stolpegårdsvej, som vi kaldte
“krisebørnehaven” fordi at den
var lappet sammen af stumper
og stykker.

Alle sladrekællingerne nede
på Nybrovej havde henvendt sig
i børnehave og spurgt, om John
nu var ren og pæn, og heldigvis
svarede forstanderinden at. “Ja,
han er ren og pæn”. Jeg har prø-
vet at skylle bleer og alt det der,
men det var vist meget usæd-
vanligt, at faderen gjorde det
dengang. John og jeg havde det
rigtig godt sammen. Jeg havde
ham med på cykelture hver ene-
ste aften, bl.a. kørte vi en tur på

30-40 km og så på tog i Helsin-
gør og Hillerød.
Nattevægter, chauffør og
postbud
Jeg blev engang nattevægter,
hvor jeg skulle tilse nogle virk-
somheder omkring Rådhusplad-
sen i København, og det var et
rimeligt velanskrevet job.

Jeg cyklede alene rundt med et
sæt nøgler og kun en enkelt
gang var der en tyveknægt, som
jeg fik fat i. Siden tog jeg køre-
kort og senere erhvervskortet,
så jeg kunne køre både taxa og
bus. I to år gik jeg med aviser
både om morgenen og om efter-
middagen, og det var ret godt
betalt så godt, at jeg kunne leve
af det.

Jeg kender rigtig mange her
fra Vangede også Erik Bronke,
som var omtalt i Vangede Avis
nr. 64, han var ansat ved NESA,
mens jeg var ansat ved sporve-
jende, for vi gik også på samme
skole, men mest kender jeg ham
fra GVI. Han spiller vist i spor-
vejsorkesteret.
“Café den kolde røv”
På mine lidt ældre dage har jeg
siddet lidt og fået et par bajere
udendørs på “Café den kolde
røv” i Vangede sammen med
rødderne. Nogle af rødderne var
meget afhængige.
Minderne har man da ...
På reolen står et flot foto af Kai
Mose fra Vangede, en avisarti-
kel, som omhandler Kais mange
fotografier. Til dags dato er det
endnu ikke lykkes, at få de man-
ge fotos af se, men hvem ved, en
skønne dag kan vi forhåbentligt
se gamle fotos fra Kais mange
fototure til togstationer og især
hans mange foto fra Vangede og
omegn, takket være Kai Mose
vagtsomme blik og sans for vir-
keligheden.

Comet
Rens

Comet
Rens

10 skjorter
vasket og strøget kr. 200,-

Vangedevej 137 · 39 67 08 47

Miljøgodkendt
renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

Henter og bringer gerne
Vask og rul

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 Fysioterapi
Café La Vie

Vangede Bygade 45
(Ved biblioteket)
Tlf. 39 61 66 66

Har altid mange
gode tilbud fx.
Tuborg

Julebryg 28,-
Julefrokost, fødselsdage,
private fester m.m. kan vi

også finde ud af

Café La Vie ønsker
alle glædelig jul og

godt nytår

Gratis trådløst internet
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Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 78 91

Tinna Mia byder Lotte velkommen i salonen.

Normalpriser dameklip 370,- herreklip 340,-
Ved klipning får man id-voksgratis

i december får vi nye massagevaskestole,
så alle, der får vasket hår samtidig får
dejlig massage

NYHED

Medbring annoncen
og få tilbud på

flere farver

gælder uge 47-48

stribebehandling

helfarvning

normalpris fra 850,-

tillæg for langt hår

normalpris fra 450,-

tillæg for langt hår

tilbudspris 500,-

tilbudspris 300,-

Frisk op med nye farver
Sprøjtelakering af

Køkkenelementer
Døre
Kvalitetsmøbler

•
•
•

Vi kan hente og bringe

Ring og få et godt tilbud!

GA Lakering

Tlf. 39 65 88 83

www.ga-lakering.dk
info@ga-lakering.dk

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte

Til de unge damer – om make-up
Vangede Avis var så heldig at besøge vores
helt egen Matas butik. Besøget gik ud på at
få noget viden om make-up, som både unge
og andre kan have stor glæde af. Vi kan
undgå en masse forkerte midler og bruge
det rigtige make-up bare ved at læse dette.

Nede i Matas vil de selvfølgelig gøre det
bedste for alle, der bruger make-up. Mange
unge begynder ret tideligt med make-up,
og der er store forskelle på, hvad man bru-
ger. Alderen for dem, der for det meste kø-
ber make-up i Matas Vangede, er 15 år og
op efter, men der kommer jo nok også nog-
le, der er lidt yngre. Alt make-up er jo ikke
sundt for huden, men hvis man bruger det
rigtige, og man renser det ordenligt af, så
kan det sagtens gå an. Det de fleste starter
med, det er sådan noget som Rimmel. Men
et par andre gode mærker, det er sådan no-
get som Origins og Nilens jord. Det er uden
parfumer og parabener.

Selvom der sikkert kommer mange unge,
så skulle man jo tro, at man ville undgå at
sælge make-up til de alt for unge. En god
udtalelse kom dog fra en af butikkens med-
arbejdere; “det er jo ikke os, der styrer den
slags, det er deres forældre.”

Vi spurgte om Mataspersonalet nogle
gange bliver lidt skræmt af at se unge, der
kommer med meget make-up. De fortalte
at det godt blive for meget, hvis de kommer
i fuld krigsmaling, men selvfølgelig for-
tæller de det ikke til deres kunder.

Så kommer vi til de forkerte mærker, og
der er det sådan, at der ikke rigtig er nogle.
Alle tester deres ting, men nogle vælger så
at putte nogle ting i, så det kan holde lidt
længere. Der er det så at man må vælge.
Valget står mellem at beskytte sin hud, eller
holde en make-up i måske lidt længere tid.
Hvad vi du vælge?

Ægte skønhed? Der fik vi også en mening
fra en medarbejder, hun svarede. “Ægte
skønhed er det naturlige, hvor du kan frem-
hæve nogle ting, uden at overdrive det.”

Til jer drengerøve – om GVI
Ja der er jo så mange unge drenge, der el-
sker at spille fodbold. Heldigvis har vi i
Vangede vores helt eget sted at spille fod-
bold. Vi har jo GVI. Mange af jer drenge i
Vangede bruger i forvejen masser af tid ne-
de i mosen og i skolen til at spille fodbold.
Men der er jo også nogle, som ikke er startet
endnu, eller som måske rigtig gerne vil,
men bare ikke lige ved hvor gode GVI er, el-
ler hvad de kan.

GVI er et af de sjoveste steder i Vangede
at spille fodbold, der er nogle forskellige
hold, og første holdet er jo klart de bedste.
Man kan gå der sammen med sine venner,
og det er helt forskelligt fra hold til hold,
hvornår man træner. Hvis du gerne vil gå til
fodbold der, så tag der ned en dag, hvor der
er træning og snak med en træner om det.

Man kan også godt komme ud og spille
fodboldkamp.

Her er en lille ting som GVI også kan være
stolte af. Sådan lyder det nemlig fra deres
hjemmeside:

“Nu kan vi i GVI prale af, at to af vores
drenge har taget DBU’s og Michael Laud-
rups teknikmærke i GULD.”

Hjemmeside: gvi-fodbold.dk

Ung i Vangede
Af Sabrina Holm

Ung i Vangede

Har du idéer til, hvad du kunne
tænke dig Sabrina skal skrive
om i de næste numre af
Vangede Avis, så skriv til
avisen@trykkeren.dk



Nummer 69 · november 2011

9

Kig ind og
find julegaven

til hende

Fra 10-30%
på alle varer

På
udvalgte varer
op til

Stort udvalg i trænningstøj

Baunegårdsvej 5
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 11 14

Din lokale
Sportsforretning

Julegaver
til den
aktive

sportsfamilie

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.

Hvad er IDE-HUSET?
Ide-huset er stedet, hvor du kan
bruge dine idéer og sikkert også
få nye idéer. Det er stedet, hvor
Ældre hjælper Ældre, og hvor
man altid kan få en god snak.
Huset er åbent alle hverdage fra
kl. 10.00-14.00.

Her kan du spille dine gamle
smalfilm over til video og/eller
DVD – og her kan du lære mere
om EDB og være aktiv på nettet
(bl.a. E-mail, men også indhen-
te oplysninger om mange ting).
Henvendelse: Video: Leif Mad-
sen, tlf. 39 40 70 81 – Data:
Bent Enkebøll, tlf. 39 65 20 45.

Også et træ-værksted med ad-
skillige maskiner og værktøj
har vi. Her er der åbent tre dage
om ugen. Henvendelse: Gert Ib-
sen, tlf. 20 86 38 16.

Ældre hjælper Ældre er til-
knyttet Ældremobiliseringen.
Dette udmønter sig i, at vi har
en Besøgstjeneste med besøgs-
venner, der besøger ældre i
kommunen, og herigennem ska-
bes der måske endda rigtige
venskaber. Henvendelse: Ninna
Dyhrmann, tlf. 39 65 01 94.

Vi har en Telefonstjerne, der
ringer ud alle hverdage mellem
kl. 9.00-10.00 fra Ide-Huset til
vore stjenebrugere, som ønsker
dette daglige tryghedsopkald.
Henvendelse: Irene Caspersen,
tlf. 39 65 51 56.

Yderligere oplysninger om hi-
storie, arrangementer og aktivi-
teter findes på vores hjemmesi-
de. Ide-Husets adresse er:
Stolpehøj 150.
Tlf. 39 40 05 60.
E-mail:
kontor@idehuset-vangede.dk.
Hjemmeside:
www.idehuset-vangede.dk

Nyt fra Charlotteklubben
Efter en lang våd sommer, har vi
haft et smukt efterår; men det er
ikke meget, vi har kunnet sidde
på vor terrasse.

Vi har været heldige med vores
loppemarkeder, så der er da kom-
met lidt penge ind til klubben.

Der er endnu et par arrange-
menter inden jul.

Den 5. dec. er der julefrokost
(smørrebrød med en øl eller
vand; snaps kan købes) i Vange-
de kirke. Jørgen fra bestyrelsen
hygger om os på sit elorgel, og
vi danser om juletræet.

Traditionen tro går juleturen d.
12. dec. til Tisvilde højskole
med bus – i år både fra Charlot-
tenlund station (kl. 10:15) og
Vangede Bygade (kl. 10:30). På
højskolen er traktementet gam-
meldags julemiddag (flæske-
steg og risalamande) med alt til-
behør samt to glas vin. Om ef-
termiddagen er der juleknas, og
kl. 15 serveres der kaffe med
æbleskiver og solbærvin.

I klubhuset (Vangede Bygade
55) har vi julestue d. 25. nov.
(den dag juletræet tændes) med

glögg og æbleskiver. Samtidig
er der salg af juleting.

Indtil den 18. nov. sælger vi
billetter til Pensionisternes
Samvirkes store nytårskoncert
på Københavns rådhus søndag
den 8. januar kl. 11.15.

Onsdag d. 11. jan starter bio-
grafen igen med “Sandheden
om mænd”, men allerede 15.
nov. starter salget af forårets
biografmedlemskaber.

Kom og få forårsprogrammet
lige før jul eller klik ind på vo-
res hjemmeside:
www.charlotteklubben.dk
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Apoteket informerer:
Vangede Apoteksudsalg er et
“håndkøbsapotek”. Det vil sige,
at vi ikke har receptmedicin på
lager. Vangede Apoteksudsalg
er en del af Gentofte Apotek,
som er det apotek, der ekspede-
rer recepterne og sender medici-
nen til Vangede.

De fleste læger og hospitaler
har mulighed for at lave recep-
terne elektronisk, så kan recep-
terne ekspederes på alle apote-
ker, men altså ikke på et apo-
teksudsalg. På Vangede Apo-
teksudsalg har du flere mulig-
heder for at bestille din medi-
cin. Hvis du har en almindelig
gul recept, skal du komme fy-
sisk og aflevere den. Medicinen
kan så afhentes senere samme
dag eller dagen efter.

Er recepten elektronisk er der
flere muligheder: Lægen kan
målrette den elektroniske recept
til Gentofte Apotek og skrive
Vangede, så vil den automatisk
komme til udlevering på Vange-
de Apoteksudsalg. Eller du kan
også telefonere til enten Gen-
tofte Apotek 39 68 03 11 eller
Vangede Apoteksudsalg 39 65
46 00 og forudbestille medici-
nen, som så vil være til afhent-
ning senere. Du kan også med
NemID logge ind på
www.sundhed.dk. Her kan du
under “mine sundhedsdata”,
“min medicinprofil” og “ordi-
nationer” se de recepter, som er
tilgængelige på receptserveren.
Du kan så bestille medicinen til
udlevering via Gentofte Apotek

og skrive Vangede i bemærk-
ningsfeltet.

Håndkøbsmedicin er medicin,
som du kan købe uden recept.
Mange opfatter håndkøbsmedi-
cin som ufarlig og simpel, men
håndkøbsmedicin er rigtig me-
dicin med både virkning og risi-
ko 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. Apoteket
vil gerne være med til at sikre,
at den håndkøbsmedicin, du kø-
ber, er den bedste behandling
for netop dig. Derudover vil vi
sikre, at du ved, hvordan medi-
cinen bruges bedst, så du opnår
størst mulig virkning og færrest
mulige bivirkninger. I modsæt-
ning til andre steder, hvor du
kan købe håndkøbsmedicin, er
vi på apoteket uddannet til at in-
formere om medicin og kan der-
for være med til at sikre imod
skadelig virkning af din medi-
cin. Det betyder, at apoteket kan
give dig information om den
medicin, du køber både i hånd-
køb og på recept.

Spørg på apoteket, hvis du er i
tvivl om noget, når du bruger
medicin. Jo større viden du har
om din medicin, desto bedre
brug får du af den.
Vangede Apoteksudsalg ønsker

alle vore kunder en glædelig
jul og et fantastisk nytår

Helle Thomasen

Arrangementer i Kirken
“Taler du Danish?”
Er vort danske sprog under
pres? Ja, men gør det noget, at vi
har alle de engelske ord i daglig-
talen, eller har det altid været så-
dan?

Kom og hør direktør for Dansk
Litteratur og Sprogselskab, pro-
fessor Jørn Lund, i Vangede
Kirkes mødelokaler onsdag den
23. november kl. 19.30
Skoleklasser i kirken
Der er tradition for, at Vangedes
skolers førsteklasser kommer på
besøg i kirken en formiddag i
december. Her har pastor Jakob
Rönnow en kasse med udklæd-
ning klar, og snart er en hel sko-
leklasse forvandlet til får, æsler,
hyrder, Josef, engle, ja selv en
kejser og hans soldater! Så gen-
nemspiller de den gammelkend-
te julefortælling, om at Maria
måtte føde i en stald og lægge sit
barn i en krybbe.

Her er det elever fra Bakkegårds-
skolen.

Juletræsfest
– så sødt som i gamle dage

Kirkens juletræsfest er den 11.
december kl. 15. Der bydes bå-
de på juleberetning inde i kir-
ken, nissespil i mødelokalerne,
kaffe og julegodter; selveste ju-
lemanden kommer, der er dans
om juletræet, sanglege og det
slutter af med julegodteposer til
alle. Billetter sælges på kirkens
kontor ved personligt frem-
møde 30. nov. - 9. dec. i
kontorets normale åbningstid.
Voksne: 20 kr. Børn: 10 kr. Kun
kontant betaling.
Lysbustur
Onsdag den 7. december kl.
15.30 afgår en bus fra Vangede
Kirke, og her kan 50 personer
sidde behageligt og lunt, mens
de ser byens festlige julepynt. I
år går turen op til Helsingør, der
bl.a. byder på et sydlandsk jule-
marked med tyroler-stemning
og bayersk hygge. Turen koster
30 kr. Pladsbestilling hos pastor
Jakob Rönnow fra 1. søndag i
advent.
Juleaften
De festlige julegudstjenester i
kirken juleaften er i år fordelt
således:
Kl. 14.30 – den mere børneven-
lige udgave Jakob Rönnow
Kl. 16.00 Niels Tjalve

Stort udvalg i cykellygter

TH
OM

SE
N 

CY
KL

ER

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

www.thomsenscykler.dk

Tilbud i november

Vinterklargøring

Åbningstider: Hverdag 10-17.30
Lørdag lukket (Cykler kan indleveres)

ER DIN CYKEL KLAR TIL VINTER

gratis montering af lygter i hele november

KUN 250 KR.
Stort service kr. 350,-

Fra avisen ‘Fædrelandet’ 29.6.1885
Ballonskipper hr. Rodeck foretog iaftes sin 2den Opstig-
ning fra Tivoli med Ballonen “Mars”. Han gik op denne gang
uden gondol, stående på en slags Sadelpude med stigbøjler.
Ballonen tog strax samme retning som sidst og holdt sig læn-
ge synlig for det allevegne talrige forsamlede Publikum. Bal-
lonen dalede ved Vangede, og c. kl. 10 vendte Luftskipperen
tilbage til Tivoli fra sin Udflugt.

Håndbold i Vangede
Vangede har også en meget aktiv håndboldklub som træner i
Bakkegårdshallen. Der er hold for alle aldresgrupper, og du er
meget velkommen.
Træningstider kan ses på www.gvh.dk
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Vangede
Køreskole

Vi tilbyder mængderabat
flere tilmelder sig sammen.
Gratis opfølgningstime

når

Se priser på vores hjemmeside

Frugtparken 26
2820 Gentofte

www.vangedekoreskole.dk

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

Det hele menneske

Information og formidling af viden om

sundhedsfremmende og sygdoms-

forebyggende aktiviteter

Motion og fysiske aktiviteter

Sociale og netværksskabende

aktiviteter

•

•

•

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

Læs mere på www.kiropraktik.net

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

·

Vangedes Venner

Wow – sikken en fest
Og hvor det varmede mit for-
mandshjerte at se alle de grønne
jakker på pladsen.

Endnu en gang tak til Vange-
devennerne Claus Benzin, Bet-
tina Trab, Mette Panton og Ivan
Brich for det store arbejde, de
har lagt i at arrangere denne
fest. Også en tak til Peter Strøm
fra Vangede Bibliotek og Per
Sohl fra Gentofte Kommune.
Det var et virkelig flot arbejde.

Se mange billeder fra arrange-
mentet på www.vangede.dk

Det næste mål kunne være et
arrangement i forbindelse med
kommunens Fest- og Kulturda-
ge 2012.

Generalforsamling 2012
Vi har allerede fastlagt dato for
generalforsamlingen 2012 som
bliver onsdag den 18. april 2012
i GVI.
Penge til Vangedes Venner
Du kan være med til at skaffe
penge til Vangedes Venner, når
du tanker benzin og diesel på en
OK-tank.

Hvis du har et OK-kort så få det
tilknyttet Vangedes Venners
sponsornr. ved at ringe til OK på
telefon 70 10 20 33 og oplys dit
kort nr. og bed om at det bliver til-
knyttet Vangedes Venners spon-
sornummer, som er ‘560815’, Det
kan også klares på:
www.ok.dk/ok-stoetter-sporten
Hvis du ikke har et OK-kort så
er Vangedes Venner i Super
Brugsen fredag 9. december kl.
15-18 og lørdag 10. december kl.
10-14 sammen med OK benzin
og klar til at tegne nye kundekort
og medlemskab af Vangedes
Venner. Kortet kan også bestilles
på ovenstående hjemmeside.
Grupper, der er i gang
Bibliotek tovholder: Per Gins-
borg (peg@gentofte.dk)
Logo tovholder Bettina Maria
Trab (bt@steka.dk)
Trafik tovholder Jan Kilde-
bogaard (jan@kildebogaard.dk)
Grupper på trapperne
Stjernekiggerne tovholder Ulrik
Borch ulrik.borch@gmail.com
Se mere på
www.vangedesvenner.dk

støtter Vangedes Venner

Medlemsskab af Vangedes Venner er gratis
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shopKONRAD.dk – frisørprodukter, leveret til dig

Vi pynter vinduerne
med juletilbud

frisør

KONRAD · Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte · Tlf. 3136 3136

frisør

KONRAD
Glædelig jul
og godt nytår

Se også tilbud på

Nu får unge Bank på mobilen

De har ønsket sig den længe, og
nu er den her: Mobilbanken til
unge mellem 15 og 17 år. Den lig-
ner i høj grad den “voksne” mo-
bilbank og giver samme mulighe-
der, som unge har i netbanken.

Dermed bygger Danske Bank
videre på den mobile succes,
som så dagens lys med lancerin-
gen af Mobilbanken til iPhone
og Android for ét år siden. Og
ifølge Hanne Riber Skov, der er
daglig leder i Danske Bank
Vangede Afdeling, er det en ef-
tertragtet løsning, som Danske
Bank nu kommer med.

- Lige siden vi lancerede Mo-
bilbanken, har vi oplevet en stor
efterspørgsel fra de unge, der og-
så gerne vil ordne deres bankfor-
retninger på en nem og fleksibel
måde. Vi har et mål om at gøre
banken så tilgængelig som mu-
lig. Og der er ingen tvivl om, at
mobilen er de unges foretrukne
kanal. Derfor skal de naturligvis
også have Bank på mobilen, si-
ger Hanne Riber Skov.
Få forskelle
- Rent teknisk baserer Mobil-
banken til unge sig på den eksi-
sterende mobilbank. Dog er vis-
se funktioner afskærmet for de
unge kunder – akkurat som i
netbanken for unge mellem 15
og 17 år. For eksempel kan de
unge ikke foretage investerin-
ger, siger Hanne Riber Skov.
Finansiel tilgængelighed
Blandt Mobilbankens mange
fordele vejer fleksibilitet, nem
adgang og hurtigt overblik
tungt, og netop disse områder
kan være særdeles nyttige.

- Mobilbanken kan hjælpe un-
ge med at holde bedre styr på
privatøkonomien. De kan logge
på, hvor som helst og tjekke
hvor mange penge, de har på
kontoen, se seneste betalinger
og meget mere. Dermed er de
unge hele tiden opdateret på de-

res saldo og forbrug, slutter
Hanne Riber Skov.
Fakta om mobilbanken:
• 395.000 har hentet Mobilban-

ken og 50.000 kunder bruger
den hver dag

• Sept 2010: Danske Bank lan-
cerer landets første mobilbank

• Dec 2010: Bliver det muligt
at betale regninger vha. kame-
raet i mobiltelefonen

• Nov 2011: Danske Bank lan-
cerer tablet-bank i Danmark
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Frisør Koca

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

-tor.

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

Alle kunder ønskes
god jul og godt nytår

Klip fra 210,-

Vangede/
Dyssegård

39 40 80 90
vangede@danbolig.dk

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.

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Vangede Havn!
En kontrafaktisk historie i flere akter

Af lokalhistorisk medarbejder Niels Ulrik Kampmann Hansen
Læseren tænker nu, de må da
være blevet vanvittige på redak-
tionen. Vangede ligger jo ikke
ved vandet og har aldrig haft en
havn, men det var tæt på, at et
kanalprojekt fra Furesøen med
omladestation i sydenden af
Gentofte sø var blevet en reali-
tet, Vangede kunne således have
fået en havn. Her er historien
om et projekt, der aldrig blev.
Istidens dalstrøg –
naturgrundlaget
For 15.000 år siden var Vange-
deområdet dækket af tykke is-
masser. I mildningsperioder
smeltede overfladen og smelte-
vandet dannede subglaciale flo-
der. Undertiden kunne de erode-
re ned i jorden og danne tunnel-
dale.

Landskabet i dag er en bølget
bundmoræne med nogle præg-
nante tunneldale. Den mest
markante er den øst-vest gående
dal fra Bellevue via Galopbanen
syd om Ermelunden til Lyngby
Sø og Furesø. Et mindre og se-
nere dannet dalstrøg er det
nord-syd gående dalstrøg, der
går fra Ermelundsvej via Gen-
tofte Sø og rende til Emdrup Sø.
Kanalprojekter under
Christian IV
Furesø udgør et stort vandvolu-
men, der oven i købet er højtlig-
gende. (Vandspejlet ligger 22 m
over havniveau). Tidligt blev der
anlagt møller ned af Mølleåen,
men Christian IV ville skaffe
mere vand til Københavns volde
og springvand, så han fik en
storslået idé: En kanal fra Fure-
søen til Peblingesøen ved Ve-
sterport. Han lod landmåleren

Mogens Bertelsen Dallin lave et
nivellement i 1611 til en kanal
fra Lyngby sø via Ibstrupsøen
(vore dages Hundesømose og
Søndersø) til Gentofte sø og via
lavningen Gentofte rende til
Emdrup Sø og derfra videre til
Peblingesø. Men den store bak-
ke vest for Ermelundsvej stod
som en barriere, der med tidens
teknik var umulig at gennem-
grave, så projektet blev opgivet
som urealisabelt.
Englandskrigene aktualiserer
projektet
Under den engelske flådebloka-
de af Danmark i perioden
1801-1814 blev København af-
skåret fra sine energiforsyninger
af brænde især fra Norge, og der
opstod flere realiserede kanaler
f.eks. Esrum kanal og den Dann-
neskioldske Kanal ved Susåen.
Men den gamle plan om kanal
igennem Gentofte Sø-lavningen
levede videre, og der kom planer
om pramfart af træ igennem de
tidligere istidsdale; projektet var
tænkt ligesom Gudenåens pram-
fart. Kanalen skulle have en
dybde på 1,5 m og en bredde på
omkring 10 m. Oberstløjtnant
og landvæsenskommissær
Recke havde løseligt opmålt
strækningen og søgte i 1808
statskassen om penge til detail-
opmålinger.

Det var som nævnt tanken at
kanalen skulle benyttes til
brændetransporter og herud-
over også til “Lystfart til Dyr-
haugen og den daglige Befor-
dring mellem Staden og Lyst-
skoven” altså både pendler- og
turisttrafik udover gods.

Kanalprojektets problemer
Problemet var stadigvæk, at høj-
dedraget ved Ermelunden skulle
gennemgraves, og dette store
projekt veg man i samtiden til-
bage for. Projektet var ellers
gennemarbejdet i alle detaljer af
Ernst David von der Recke. På
Det kgl. Bibliotek findes det
meget detaljerede kort over op-
målingen som: “Situationskort
no. 1, 2, 3 og 4 med hosfølgende
Profiil over En Strækning fra
Furresøe til Peblinge Søe igen-
nem Frederiksdals Mølle Aae,
Lyngby Søe, Bye og Mose, Er-
melund Skov, Jægersborg Søe,
Gientofte Marker og Søe, Røer
Mose langs Aaløbet til Emdrup
Søe, Røersøe Mose til Peblinge

Søen. Opmålt, nivelleret og teg-
net af E. Recke 1:2.000”.

Hvis projektet var blevet ud-
ført, var det ikke sikkert, at
Nordbanen og Klampenborgba-
nen var blevet anlagt (i 1863)
som turist- og godsbaner, idet
kanalen ville have udfyldt deres
opgaver.
Kanalforløbet
Kanalen skulle fra Jægersborg-
søerne mod syd have været gra-
vet ind i østsiden af den tidligere
tunneldal og have ført pramfar-
tens både frem til Gentofte Sø.
Sydover skulle kanalen have gå-
et igennem Gentofte Rende til
Emdrup Sø, der var blevet op-
stemmet ved anlægget af Kon-
gevejen (Lyngbyvej).

Kort over forslaget til pramkanal mellem Furesø (øverst til venstre) og
Peblingesø (vest for København). De centrale dele af projektet er vist på
kort i større målestok. Nord opad. Det kgl. bibliotek.
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- spørg bare os

Man.-Fre. recepter afleveret før kl. 11.30

recepter afleveret før kl. 15.30

kan afhentes samme dag efter kl. 16.00

Lørdag recepter afleveret før kl. 11.00
kan afhentes lørdag efter kl. 11.30

kan afhentes mandag efter kl. 12.00

recepter afleveret før kl. 15.30

Fredag
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.

Vangede Apoteksudsalg
www.gentofte-apotek.dk · 39 65 46 00

Man kan forestille sig nogle
turbåde, som vi kender dem i
vore dage fra Lyngbysøerne og
fra Furesøen, disse kunne have
sejlet tværs igennem Gentofte
med forbindelser mod Køben-
havn og mod Ermelunden, og
bådene skulle igennem mur-
stenskammersluser ved Jægers-
borg og andre spændende tekni-

ske konstruktioner. I sejlplanen
skulle godstransporter med
brænde og andre artikler indgå,
og undervejs skulle der være
vandmøller med spændende in-
dustrier.

Tænk hvis alt dette var blevet
til virkelighed, og man havde
kunnet sejle igennem Gentofte
på langs.

Det ville da have været en at-
traktion! Men sådan blev det ik-
ke. Projektet kom aldrig udover
planlægningsfasen. Det eneste,
der eksisterer, er de tre af de fire
oprindelige kort med højdepro-
fil, som er bevaret med smukke
vandfarver, og som kun findes i
de originale eksemplarer på Det
kgl. Bibliotek.
Vangede Havn
Da projektet ikke lod sig realise-
re, blev der ikke anlagt en havn
ved Vangede i Gentofte søs syd-
lige ende. Ermelundsbakken
blev først gennemgravet i 1886
ved anlæg af det stort tænkte
oversvømmelsesanlæg i forbin-
delse med Københavns landbe-
fæstning. Og her var der ikke
behov for en havn, da der ikke
skulle være transporter af gods
og personer, men kun en

vandhindring, der skulle standse
en angribende fjende. Hvis læ-
seren har fået lyst til at læse me-
re om dette projekt henvises til
GentofteJournalen fra 2007, der
handler om Befæstningsanlæg i
Gentofte. Den kan lånes på bib-
lioteket eller købes gennem Lo-
kalhistorisk forening.

Kort over kanalprojektet “Situationskort no. 1, 2, 3 og 4 med hosfølgende Profiil over En Strækning fra Furresøe til Peblinge Søe igennem Frederiks-
dals Mølle Aae, Lyngby Søe, Bye og Mose, Ermelund Skov, Jægersborg Søe, Gientofte Marker og Søe, Røer Mose langs Aaløbet til Emdrup Søe, Rø-
ersøe Mose til Peblinge Søen. Opmålt, nivelleret og tegnet af E. Recke 1:2.000”. Her ses den påtænkte gennemgravning af Ermelundsbakken, kam-
merslusen ved Hundesø og kanalen ved Søndersø. Bemærk søvolden på Gentofte Søs østside, der skulle forhindre at spildevand fra Gentofte By skul-
le forurene Gentofte Sø. Nord er til venstre. Oprindelig målestok 1:200.000. Nord til venstre. Det kgl. bibliotek.

Detailkort med kammerslusen ved
Jægersborg og Kanalforløbet ved
Ermelundsvej. Niveauændringen
var her 8 fod (2,4 m), der skulle
klares ved to sluser med højdefor-
skel på 4 fod. Nord til venstre. Det
kgl. bibliotek.

Detailkort over vej- og kanalforløbet
omkring Jægersborg Allé. Slottet
blev nedrevet 1761, men slotsplads
og ridebane er angivet på kortet.
Kanalen skulle ikke forløbe gennem
den højtliggende Jægerborg Sønder-
sø, men igennem en kanal på østsi-
den. Nord til venstre. Det kgl. biblio-
tek.

Detailkort over udløbet fra Gentof-
te Sø til Gentofte Rende. Slusen er
angivet på kortet. Det var hér Van-
gede Havn skulle have ligget.
Nord til venstre. Det kgl. bibliotek.
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Undgå fordyrende mellemled!

Opretning og pladearbejde · Autolakering · Glarmesterarbejde
Sadelmagerarbejde · Udbedring af forsikringsskader

Køb, sa g af brugte bilerl og bytte

Tlf. 39 65 88 83

www.ga-lakering.dk
info@ga-lakering.dk

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte

Din grundejerforening arbejder for dig
med alt som kan vedrøre din ejendom

og forhold i lokalområdet.

GSG Nyt 2 gange årligt

Mit Hus, 4 gange årligt

Kontingent kun 185,-

Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede bydele
Henvendelse: Kasserer Jørgen Tjørning

www.gsgnyt.dk · gsgnyt@gmail.com eller 39 76 09 14

En fræk kvinde
– i en container på genbrugsstationen
Af “Klaus Kluns”, Vangede
Jeg er Vangedes Robin Hood,
jeg tager fra de rige, og giver til
de fattige. Jeg gør mig skyldig i
ulovligheder. Årsagen til at den-
ne artikel er skrevet under pseu-
donym, er at jeg klunser affald
fra genbrugsstationen ved Stadi-
on; måske er det dit, måske er
det din nabos, men sandsynlig-
vis er det meste affald fra den
anden side af Lyngbyvejen. Go-
de restprodukter der sagtens kan
tage en tur til ude i samfundet.
Et godt alternativ til de evige
skraldemarker. Jeg må ikke
klunse affald – det er ulovligt –
det står ganske tydeligt på de
store skilte på genbrugsstatio-
nen. Jeg gør det alligevel – alt
andet er synd og skam.

Gi’ miljøet en hjælpende hånd
Jeg klunser med stil. Har ikke
hele overkroppen nede i småt
jern-containeren, og benene in-
de i komprimatoren med småt

brændbart. Sikkerhed frem for
alt. Jeg er en ren amatør – klun-
ser ikke for personlig vinding.
Kommer kun på genbrugsstatio-
nen, når jeg bortskaffer famili-
ens restprodukter – CO2 aftryk-
ket ved min bilkørsel skal være
minimalt – vi taler miljø for
pokker. Ingen krog på øsen, og
trailer på tappen – det lader jeg
jyderne om. Jeg ønsker bare at
give miljøet en hjælpende hånd.
Et opgør med brug-og-smid-
væk mentaliteten. Alt for mange
mennesker giver miljø og gen-
brug fingeren.

Penge i skidtet
Jeg finder pantdåser og -flasker
på genbrugsstationen. Rigtig
mange. Som omsættes til huma-
nitær hjælp i SuperBrugsens fla-
skeautomat, når man trykker på
den rigtige knap. Containeren
med blandet byggeaffald – mør-
tel, puds, gamle lokummer, por-

celæn, krukker, lysestager er en
af de bedre. Her finder jeg man-
ge effekter. Helt intakte. De
overbringes til de søde gen-
brugsdamer i Folkekirkens Nød-
hjælp butik i bygaden og basa-
ren i Vangede Kirke. Her tager
affaldet en fornyet, omend
uventet tur i sin livscyklus. Skå-
le, krukker, lysestager og porce-
læn kapitaliseres, og giver håb
for mennesker i nød. Ærgerligt,
at vi ikke har en “Her ta’r affal-
det en tur til” container på gen-
brugsstationen. Også kaldet byt-

tecontainer på andre genbrugs-
stationer. Hvor dine og mine
brugbare affaldsprodukter kan
afleveres. Og af medborgere,
der ikke orker at aflevere brug-
bare effekter til genbrugsbutik-
ker og basarer. Værdigt træn-
gende kan så hente det, de behø-
ver. En skraldgo’ idé. Gi’r en go’
smag i munden. Affaldsmæng-
derne reduceres, og der skabes
respekt for værdifulde, knappe
ressourcer. En sag for de folke-
valgte. Er der stemmer i affald?

En fræk kvinde i
glascontaineren
Du tænker nok – den er go’ med
dig – affald er bare klamt, ulæk-
kert, og helt værdiløst. Slet ikke
– hør bare:

Det er en efterårssøndag – mit
affald er slutdeponeret på gen-
brugsstationen. På korrekt vis,
selvfølgelig. Så er det tid at
tjekke et antal containere. Jern
containeren er traditionelt den
bedste. Viste sig dog fra sin
skuffende side. Tyskerdåser, de-
fekte cykler, en brødrister og en
terrassevarmer og masser af an-
det skrot – der var jern på den
dag. Containeren med byggeaf-



Nummer 69 · november 2011

19

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. 99,-

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. 108
fre-søndag kr. 128

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

Glad musik til festen

http://twoandahalf.dk · 22 22 27 22 · gladmusik@twoandahalf.dk

KANONTILBUD
1 times livemusik

2 mand:
1000 kr.

+ transport

fald plejer at være god. Her har
jeg tidligere gjort gode fund.
Den skuffede også. Potteskår, et
stort antal gamle lokummer, og
poser med mørtel. Mismodet
meldte sig. Så slår det mig.
Mangler at afsøge containeren
med glas og rammer. Midt i et
virvar af gamle vinduer, spejle,
glasdøre og litografier tronede
hun frem – i al sin kvindelige
vælde. En fræk kvinde – rigtig,
rigtig fræk. Ikke en trævl på
kroppen – et særsyn i Vangede.
Okay, okay – der er tale om et
nummereret, signeret originalli-
tografi af Walasse Ting. Kunst-
værket hedder faktisk: En Fræk
Kvinde. Det fandt jeg ud af, da
jeg gik på nettet og tjekkede det
ud. Et tilsvarende litografi var
solgt for kr. 4.800,-. Excl.
moms og salærer. Undres i den
grad over, at man sender kunst
på lossen. Og et pænt stort be-
løb samme vej. Jeg beholder
min frække kvinde. Hun er min,
solgt til min virksomhed, og
indtægten er doneret til humani-
tære formål. Hun hænger over
mit skrivebord, og minder mig
om, at genbrug er kommet for at
blive.

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

Gaskedler
Tagarbejde

VVS-service

– Skotrender
Alle former for

Mesterlodden 30 B
Tlf.: 45 93 19 49

En sikker jul i Vangede
Julemåneden er der tradition
for at hygge sig med levende
lys. Desværre er julemåneden
også højtid for Beredskab
Gentofte, idet der er langt flere
brande i private hjem, når man
sammenligner med resten af
året. En adventskrans, en de-
koration eller et juletræ er ofte
så tørre, at de er rene brand-
bomber.

De fleste brande kunne dog
undgås, hvis bare man følger
nogle få gode råd

• Tjek røgalarmen. Hvis man
ikke har, bør man anskaffe sig
sådan en; det er en rigtig god
investering, til ganske få pen-
ge.

• Gå aldrig fra tændte levende
lys og tjek nu alligevel en
ekstra gang, inden du lægger
dig til at sove.

• Placer stearinlys på et sik-
kert sted, hvor der ikke er
fare for at børn eller dyr kan
vælte dem og lad for øvrigt
aldrig børn og dyr være ale-

ne, når der brænder levende
lys.

• Placer ikke lys i nærheden af
materiale, som er brandbart.

• Brug selvslukkende lys og
manchetter af stanniol, men
sluk alligevel lysene før de
brænder ned

• Sørg for at juletræet og de-
korationerne er så friske som
muligt

• Sørg altid for at have f.eks.
vandkande, vandforstøver
eller en sodavand som sluk-
ningsmiddel i nærheden.

Opstår der brand, som man
ikke er i stand til at slukke,
gælder det om at få alle ud, luk
vinduer og døre, forlad rum-
met og ring 1-1-2 til Alarm-
centralen.

Brandmanden viser, at en soda-
vand kan slukke en juledekoration.
Sæt tommelfinger i flaskens top,
ryst og sluk. Gaveidéer

Og nu da julegaverne skal
købes, og man fortvivlet
tænker, hvad skal jeg finde
på. En rigtig god idé kan
være en brandslukker eller
et brandtæppe og som pak-
kekalendergave selvfølge-
lig en røgalarm.
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Colorama – Freilev Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
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 11.00-13.00

IKEA Tlf. 70 15 09 09
mandag-fredag 10.00-21.00
lørdag 10.00-20.00
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 9.30-14.00

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
Pizza · Sandwich · Salater
alle dage 11.00-21.00

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 10.00-16.30
fredag 10.00-15.00

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 8.00-18.00
søndag (til midt i feb.) 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

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 10.00-17.30
lørdag 9.30-13.30

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 deres ruder.

frisør

KONRAD
Mosegårdsvej 1 · 2820 Gentofte

Tlf. 3136 3136

Online booking
www.frisor-KONRAD.dk

man-fre 11-22 · lør-søn 12-22

Vangedes første Pizzaria

VangedeVangede

Vangede Bygade 77/Ved Bommen

PIZZA & GRILL

Du kan betale med følgende kort

De ringer vi bringer kl. 16-22
Kørsel 25,- v/min. køb 50,-
også kortbetaling ved udbringning

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk


