
Vangedes Kulturhus
Det har længe været et stort
ønske for mange borgere i
Vangede at have et sted, hvor
man mødes til forskellige
uforpligtende kulturelle sam-
menkomster. Og nu er mulig-
heden der, for kommunen har
lagt op til, at den nuværende
café i bibliotekets underetage
skal omdannes til et levende
kulturhus og mødested for
Vangedes borgere. Der er in-
gen tvivl om, at Vangedes
borgere, og især Vangedes
Venner, vil tage imod denne
mulighed med kyshånd. Van-
gedes Venner har over 300
medlemmer, som alle ønsker
et sjovere Vangede, og det vil
være oplagt at have Vangedes
Kulturhus som udgangspunkt
for alle Vangede Venners
mange fremtidige aktiviteter.
Bestyrelsen har netop drøftet
muligheden for, at alle ven-
nerne skal fylde huset med
aktiviteter lige fra frivillige,
der står for servering af kaffe
og kage med videre, til faste
dage med mindre kulturelle
indslag. Vangedes Venner har
nedsat en gruppe som, i sam-
arbejde med biblioteks-
gruppen, vil komme med
idéer til ‘husets’ fremtidige
brug.

Mandag d. 21. maj var der
borgermøde om omdannel-
sen af caféen til kulturhus.
Desværre er dette nummer af
Vangede Avis i trykken den
dato, så vi kan ikke komme
med et referat fra mødet, men
det kan læses på vangede-
svenner.dk

Lad os håbe det lykkes den-
ne gang. Sidst Vangede havde
muligheden var i forbindel-
sen med nedlæggelsen af Vil-
labyernes Bio, hvor det var en
for stor økonomisk mundfuld,
men vi er mere beskedne i
dag – så det skal lykkes at
skabe mere liv og dermed gø-
re Vangede sjovere.

Varme sommerhilsener
Allan og Susanne

Sommer 2012
71. nummer · 19. årgang

– et tilbageblik

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 efterårets avis er den 1. august 2012

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Bakkegårdsskolen

Tilbageblik – Vangede 1950-70
Billeder fra det gamle Vangede

og meget mere

Børne-
hjælpsdage

1. & 2. juni

vangede.dk

Sankt
Hans

Se side 3
Foto
Poul Reinhard



Nummer 71 · maj 2012

2

Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

Thomsens cykler

Thomsens Cykler har moderni-
seret butikken.

Thomsens cykler har bygget
om og har fået opdelt værksted
og show-room. Så nu er der eks-
tra plads til både nye cykler og
et stort udvalg af tilbehør.

Der var stor interesse for de
nye lokaler da Thomsens Cyk-
ler holdt reception.

Herfra siger vi tillykke med
den nye flotte butik

Nyt fra Second Body

Hos Second Body, der har et
stort udvalg i luksus gen-
brugstøj til både børn og voksne
kan man nu også købe en lækker
kop Fairtrade kaffe i butikken.

Sid og nyd din latte i solen el-
ler tag den med dig videre.

Du kan få alm. latte, chai latte,
Irish cream latte, cappuccino og
varm kakao.

Butikken holder lukket hele
juli måned.
Vangede Avis retter
Fejl i Frisør Tottens annonce.
Anettes rigtige tlf.nr. er39658313.

Seniormotion
Alsidig musik motion for alle
m/kere hver tirsdag og torsdag
formiddag.

Efter i flere år at have fulde
hold er der nu ledige pladser.
Ud over den fysiske motion bli-
ver der lagt vægt på det sociale
sammenhold. Evt. henvendelse:
Leif Helsted, Tlf. 39 67 01 22.
Danseskolen skifter navn
Knud Andresen og Eli Wieth
Andresen åbnede danseskolen i
1946 på Vangede Kro på Mose-
gårdsvej. Det var kun Knud, der
var uddannet danselærer på det
tidspunkt så danseskolen hed
“Knud Andresens Danseinsti-
tut”. Et par år senere blev Eli og-
så uddannet og navnet blev æn-
dret til “Eli & Knud Andresens
Danseinstitut”.

I 1977 overtog deres søn Tor-
ben Wieth danseskolen efter

sine forældre, men bibeholdt
navnet nogle år.

Det blev så ændret til “EKA-
Danseinstitut” og videre til
“EKA-Dans” v/ Jette & Torben
Wieth. Nu er er der så officielt
skiftet navn til “WIETH DANS”
v/ Jette & Torben Wieth.
Guitar erstatter rørtang

Kjeld Hansen har overdraget bu-
tikken til sønnerne og har netop
udgivet CD.

Kjeld Hansen har spillet og
sunget i masser af år samt
underholdt på små og store
spillesteder sammen med sin
faste spillemakker Eric
Steffensen og andre musikere
som det nu faldt sig for og
passede ind.

Han har lavet et album ‘Rejsen
på livets flod’ med egne tekster
og musik, et album hvor tekster-
ne ikke er ligegyldige, men hvor
hver sang har et budskab. Der er
både alvorlige sange og sjove,
dansevenlige sange.

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk
Vangede Bygade 79

39 65 31 38

Åbent
mandag 10.00-16.00
tirs.-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Find os på
Facebook

En tak fra
Sweetie mode
Tusind tak til al-
le der mødte op
til min afskeds-
reception den
31. marts, og
tak for alle de
meget flotte
blomster og ga-
ver jeg modtog.
Tak til Danske Bank for den skønne orkide
og til Vangede Bycentrum for den smukke
vase.

Alle de rare og varme hilsener jeg fik på
alle kortene glæder mig meget.

Jeg vil altid huske den dag, dog med lidt
vemod efter 25 dejlige år med forretning i
Vangede.

Endnu engang hjertelig tak til alle.
Venlig hilsen

Bente Hansen, Sweetie mode

Sweetie – genåbnet
Jeg overtog efter svigermor 1.
april. Jeg har været med i bu-
tikken i 22 år, så jeg kender mi-
ne kunder og de kender mig.

Jeg har valgt en lidt anden
stil, men der er stadigvæk tøj
til alle; de samme mærker,
men også nye, yngre mærker.
Jeg planlægger at invitere til
kundeaftner. Butikken har fået en ansigtsløftning og et
lille herrehjørne, og jeg byder også gerne på kaffe. Jeg
vil gerne takke alle mine kunder fordi de har taget så
godt imod mig og min “nye” butik. Jeg elsker at være i

Vangede, det er en
hyggelig lille lands-
by, hvor alle hilser på
hinanden. Min butik
er på facebook “swe-
etie”, hvor der hele
tiden vil ligge nyhe-
der.

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

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

Børnehjælpsdag
med stort loppemarked

Fredag den 1. juni & lørdag den 2. juni
Stadepladser
sælges hos Freilev Farve - Tapet - Isenkram, Snogegårdsvej 3
6 m2 koster kr. 150,- og 9 m2 kr. 200,- gælder for begge dage

Program for dagene
Fredag den 1. juni
Kl. 10.00 Åbner Børnehjælpsdag med loppemarked.
Kl. 10.00 Åbner Tombola, salg af øl og sodavand.
Kl. 12.00 Åbner salg fra DUI grillen.
Kl. 16.00-18.30 Musik af Two And A Half,

spiller Irske og Danske viser.
Kl. 20.00 Børnehjælpsdag og loppemarked lukker.

Der vil være musik hele dagen.
Lørdag den 2. juni
Kl. 8.00 Åbner Børnehjælpsdag med loppemarked.
Kl. 8.30 -10.00 Morgenkaffe med rundstykker.

Værdikupon hentes i Charlotteklubben.
Kl. 9.00 Åbner Tombola, salg af øl og sodavand.
Kl. 11.00 Åbner salg fra DUI Grillen.
Kl. 11.00 -14.00 Energitjenestens bus er på besøg i Vangede

Energitjenesten er en uvildig aktør, der tilbyder
skræddersyet rådgivning om energibesparelser
og vedvarende energi til borgerne.

Kl. 16.00 Børnehjælpsdag og loppemarked lukker.
Der vil være musik hele dagen.

Arrangør: DUI Vangede Afdeling i samarbejde med Vangede
Bycentrum

Fest- og Kultur
Musik og digtning på baggrund af krig og flugt
Netværkshuset, Ericavej 149, torsdag den 14. juni kl. 19 30
Fanar Ghali med Ensemble smelter de mellemøstlige og nord-
afrikanske toner sammen med vestlige musiktraditioner. I sam-
spil med et stærkt hold musikere har Fanar Ghali skabt en særlig
stil, som er smuk, rørende og uimodståelig.
Alen Meskovic læser uddrag af sin bog Ukulele-Jam, der viser
tilbage til krigen i Bosnien, til afgørende begivenheder både i
Europas historie og i forfatterens liv med fokus på de nære per-
sonlige konsekvenser af krigen.
Efter koncerten serverer Netværkshusets Café arabisk mad
med et glas vin el. vand.
Billetter á 50 kr. bestilles og købes i Netværkshuset,
mandag-torsdag kl. 16 -18
på tlf. 39 65 05 75 eller
koordination@netvaerkshuset.dk

Mosegårdstræf
lørdag den 16. juni 2012 kl. 12 - ?
Vi mødes på hjørnet af Stolpegårdsvej/Vangede Bygade.
Det årlige træf for tidligere elever og lærere på Mosegårdssko-
len. Jeg foreslår at vi mødes på den grønne bænk på Dan Turells
Plads. Sæt gamle klassekammerater stævne og mød op med en
madkurv, en sodavand eller hvad du nu har lyst til. Sig det meget
gerne videre.

Helle Hamann Mortensen

Sankt Hans aften i Nymosen i Vangede
Lørdag den 23. juni kl. 20-22. Bålet tændes kl. 21.

Musik: Buser Nenic Band. Båltale.
Arrangeres af Netværksgruppen i samarbejde med Vangede

Kirke og Vangedes Venner.
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Apoteket informerer om ansigtsrødme
Ansigtsrødme er et problem
der kan løses!
Lokaliseret rødme, karspræng-
ninger og blussende kinder er et
udbredt problem i Danmark,
hvor vi har en lys og ofte sensitiv
hud. Det kan skyldes hudens re-
aktion på vekslende varme/kulde
påvirkning, UV-stråling og for-
kert kosmetik, men også alkohol,
visse fødevarer f.eks. stærkt
krydret mad og psykisk stress
spiller ind. Dertil kommer, at
nogle sygdomme kan give øget
ansigtsrødme f.eks. diabetes og
forhøjet blodtryk og ikke mindst
hudsygdommen Rosacea.

Rosacea er en godartet, kronisk
betændelseslignende tilstand i
ansigtetshuden som viser sig ved
rødme på næse og kinder, men
kan også sidde i panden og på
hagen (“rødmosset” udseende).
Sygdommen rammer mest kvin-
der i 30-50 års alderen. I de før-
ste stadier kan sygdommen bed-
res med hudpleje, alene eller
som supplement til medicinsk
behandling. Rødmen skyldes
hurtig tilstrømning af blod til de
små blodkar, som udvides. En-

kelte udvikler decideret rød
knopret næse, men det er næsten
udelukkende mænd og kaldes
meget misvisende for “portvin-
snæse”.

På Apoteket har vi hudpleje-
midler  som  indeholder  stoffer
der virker karsammentrækken-
de og kredsløbsforbedrende.
Forekomsten af karsprængnin-
ger mindskes og blodgennem-
strømningen forbedres. Samti-
dig indeholder de også Terma-
kildevand som har en beroligen-
de effekt på den brændende og
stikkende fornemmelse, kløe og
irritation. Og ikke mindst et højt
solfilter som reducerer UVA og
UVB strålernes skadelige på-
virkning af de små blodkar.

Undgå skintonic, mentol,
kamfer, olieholdige produkter,
foundation og vandfast makeup
som er svær at fjerne uden brug
af skrappe produkter.
Vil du vide mere så kom ind
på apoteket

Vangede Apoteksudsalg
ønsker alle vores kunder

en god sommer.
Helle Thomasen

Vangedes Venner
Vi synes jo allerede at Vangede
er et fantastisk sted at bo; der
sker mange spændende aktivi-
teter. Men vi vil godt arbejde
for at det bliver endnu sjovere.

For at kunne arbejde med at
gøre Vangede sjovere er det
vigtigt at vi er så mange med-
lemmer som muligt. Så hvis
du vil støtte den gode sag, så
meld dig ind – det kan gøres på
vangedesvenner.dk

Du kan både melde dig til
praktisk arbejde og til plan-
lægningsarbejde, men du kan
også ‘bare’ være en ‘Vangede-
-ven’. De oplysninger du giver
i forbindelse med din indmel-
ding vil aldrig blive videregi-
vet til tredjemand og vil heller
ikke optræde på internettet i
forbindelse med Vangedes
Venner.

Generalforsamling
I forbindelse med vores nyligt
afholdte generalforsamling
indledte vi med hyggelig fæl-
lesspisning i GVI - Vi var 40 til
spisning og 60 til selve
generalforsamlingen.

Logo

Vangedes Venner har fået et
nyt flot logo; der er blevet taget
rigtig godt imod det, både hos
bestyrelsen og blandt deltager-
ne til generalforsamlingen.

Grupper
Vi har en række forskellige
grupper i gang.
Festivalgruppen
står for planlægningen af Van-
gede Festival med bl.a. for-
eningernes dag.
Tovholder: Allan Andersen
allan@vangede.dk

Biblioteksgruppen
arbejder med arrangementer
på biblioteket og andre steder i
Vangede. Bl.a. er der idéer om
oplæsning af digte på Dan
Turèlls Plads.
Tovholder: Per Ginsborg
(peg@gentofte.dk)

Café-gruppen
planlægger, hvordan caféen
skal omdannes til Vangedes
kulturhus. Det sker i samarbej-
de med biblioteksgruppen.
Tovholder: Ole Stephensen
olesteph@gmail.com

Trafikgruppen
har haft kontakt med kommu-
nen omkring forskellige pro-
blematiske trafikforhold i Van-
gede.
Tovholder Jan Kildebogaard
jan@kildebogaard.dk

Nymosegruppen
følger kommunens renovering
af Vangedes grønne oase.
Tovholder: Jens Brummer
brummer@pc.dk

Stjernekiggerne
vil prøve at få adgang til Bak-
kegårdsskolens kikkert. For-
venter at have det første møde i
begyndelsen af juni
Tovholder Ulrik Borch
ulrik.borch@gmail.com

Indholdet i grupperne bestem-
mes af gruppens medlemmer.
Som I kan se er grupperne me-
get forskellige; der er grupper,
der arbejder politisk med at få
gang i eller ændret på noget;
der er grupper, der arbejder for
flere kulturelle arrangementer
og der er grupper, hvor med-
lemmerne mødes for at ‘nørde’
om en interesse, de er fælles
om.

Vangedes Venner er et godt
sted at komme i kontakt med
andre, der deler dine interes-
ser.

Medlemsskab af Vangedes Venner er gratis
Følg med på www.vangedesvenner.dk se også kalenderen

støtter Vangedes Venner

Nymosen renoveres
Nordvand skal rense og renovere
bassinledningen under den syd-
ligste sti i mosen, for at afvandin-
gen forsat kan fungere optimalt.
Dette vil foregå fra maj til juli
2012. Renoveringen kræver ad-
gang for en større lastbil, hvilket
betyder at kommunen desværre
har måtte fælde syv takstræer i det sydøstlige hjørne af Nymosen.
Stierne i mosen vil være brugbare i hele renoveringsperioden.

Desuden er totalrenovering af legepladsen i fuld gang; den vil stå
klar i midten af juni. Gangbroen vil også blive renoveret og stå klar i
løbet af sommeren.

Landskabsarkitekt Sussi Bønnerup Ravn håber Nymosens
brugere vil tage godt imod forbedringerne i Nymosen.
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Bakkegårdsskolen
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, lokalhistorisk medarbejder
Indledning:
For en del år siden stod jeg i en
nu nedlagt antikvarboghandel
nær Vangede Station og bladede
i nogle bøger. Ind kom en nyde-
lig norsk herre, der spurgte efter
vej til Vangede Skole! Nu vidste
jeg tilfældigvis, at denne var
nedlagt i 1924, så jeg blev nys-
gerrig efter at erfare, hvorfor
han ledte efter denne. Det viste
sig, at han var Dan Turèll-fan og
ville se stedet, hvor Dan havde
gået i skole. Så blev sagen løst
ved, at jeg kørte ham op til Bak-
kegårdsskolen, hvor han med
ærbødighed betragtede aulaen
og klasserne, hvor hans idol
havde trådt sine barnesko. Se
det var en rigtig historie!
Bakkegårdsskolen opføres på
bar mark
Da jorderne, der skrånede ned
mod Gentofte Sø, blev bebygge-
de især i 1930-erne blev alle ve-

jene opkaldt efter noget med
bakke: Nørrebakken, Østerbak-
ken, Bakkevænget, Skolebak-
ken og Sønderbakken. Grunden
til at alle vejene hed noget med
bakke har sin årsag i den gamle
Bakkegård.

Efter de Bernstorffske refor-
mer i 1766 udflyttede de gamle
landsbygårde til nye lokaliteter.
Fra godskontorets side havde
man bestemt placering, af-
grænsning og såmænd også
navn til udflyttergården. Bakke-
gården skulle oprindeligt have
heddet Baunegården efter old-
tidshøjen, der ligger mellem
skolen og kirken, men da en
gård i Gentofte by allerede hav-
de fået dette navn, blev navnet
Bakkegård foreslået, og sådan
blev det. I 1767 blev gården i
landsbyen nedrevet og genop-
ført midt på sine nye jorder. I
1783 blev jordtilliggendet delt i

to og Søndre Bakkegård opført.
Nordre Bakkegård blev nedre-
vet i 1935, da der skulle anlæg-
ges boldbaner på arealet.
Skolebyggeriet
Tjørnegårdsskolen fra 1924 var
overbelagt, så kommunen plan-
lagde meget fremsynet en skole
centralt i det villakvarter, der var
ved at opstå på bakkevejene.
Skolen blev tegnet af arkitekt
Frederik Wagner, der planlagde
en aulaskole i tidens funktiona-
listiske stil med et observatori-
um på taget og skolehaver mod
vest. Lokalerne var store,
klassekvotienter på 36 elever
var ikke noget særsyn i 1930-er-
ne. Flere klasser overførtes fra
Tjørnegårdsskolen efter nytår
1935, så efter få år var skolen
fyldt med elever. Elevtallet var i
flere perioder mellem 1940 og
1960 over 800, så der var tryk på
skolen. Senere indrettedes sko-
lekøkken, bibliotek, skolelæge-

konsultation og tandlægeklinik.
I kælderen var der et bespis-
ningslokale, der senere indrette-
des til almindelige klasseværel-
ser.
Krigstidens problemer
Fra 1944 transporteredes i sti-
gende grad tyske flygtninge fra
østprovinserne til Danmark,
hvor de blev indkvarteret på
skolerne. I første omgang blev
Dyssegårdsskolen beslaglagt,
således at børnene alternerede
mellem kl. 9-13 og kl. 13-18.
Bakkegårdsskolen var udset til
at fungere som nødlazaret, men
efter sommerferien 1945 var alt
normaliseret.
Faldende elevtal og atter
stigning
Efter 1975 kom elevtallet ned i
en bølgedal, nu var der under
400 elever, og det kneb med at
opretholde dobbelt klasserække
på alle årgange, hvor man ellers
i de store årgange havde fire el-

Miao Sushi

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

www.miaosushi.dk

Åbent alle dage 14-22

46 stk.

kr. 368,-

Rainbow roll, miao roll,
tempura and futo maki, tun
hosomaki, reje, laks, tun,
hvid fisk

Menu 2012-1
35 stk.

kr. 188,-

California med laks futo
maki, Agurk hosomaki, Laks
hosomaki, California ura
maki, Reje, Laks, Tun nigiri

i alt

Menu 2012-2
i alt

Luftfoto af Bakkegårdsskolen fra 1935. Bebyggelsen omkring skolen er
yderst sparsom og vest for skolen ses skolehaverne. Foto Lokalhistorisk
Arkiv

Løven. Kunstværket af Henrik Starcke er udført i 1959 og opstillet 15. fe-
bruar 1960 ved Bakkegårdsskolens 25 års jubilæum. Løven er udført i
stentøjsmosaik af glaseret stentøj.
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ler fem spor. Ved Mosegårds-
skolens nedlæggelse blev der
overflyttet flere klasser fra især
de yngste årgange, og i de senere
år har elevtallet været i stødt
stigning.
Bakkegårdsskolens berømte
sønner
Mange tusinde elever har fre-
kventeret Bakkegårdsskolen, de
fleste er anonyme, men som jeg
nævnte i indledningen har Van-
gedes vel nok mest berømte sø
Dan Turèll (1946-1993) fået
indpodet sin børnelærdom her.
Hans skoleerindringer, som man

kan læse om i vangedebilleder
fra 1975, er ikke absolut positi-
ve, men i 1950-erne herskede
den sorte skole jo også på Bak-
kegårdsskolen.

Forfatteren og komponisten
Benny Andersen (født 1927)
har også været elev på Bakke-
gårdsskolen i dens helt unge år.
Hans lyse sind har nok gjort det
lettere for ham at se skolens go-
de sider, hans sprogsans og un-
derfundigheder er nok modnet
på skolen.
SKUB og følgerne heraf
I årene 2004-2006 ombyggedes
Bakkegårdsskolen vældigt for at
kunne tilpasse sig nye pædago-
giske strømninger. Der blev
bygget til og om. En delvist ned-
gravet multihal har muliggjort at
skolen er blevet idrætsskole for
elever fra 7.-9-skoleår, der her
kan kombinere træning og sko-
legang på en meningsfyldt må-
de. Også bogcafé, værksteder og
musikfaciliteter med et amfitea-
ter er der blevet plads til. Skolen
er udvidet fra omkring 6.500 m2

til knap 10.000 m2, så nu er der
plads og rum til fremtidens ud-
foldelser på Bakkegårdsskolen.

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

·

Aulaen

Gaskedler
Tagarbejde

VVS-service

– Skotrender
Alle former for

Mesterlodden 30 B
Tlf.: 45 93 19 49

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

GI-TRIM
Gentofte Idræt

Senior m/k Motion til musik

tirs- og torsdag formiddag

Vinter: sept.-maj på

Nymosehave, Stolpehøj 150

sal A, Vangede

Sommer: juni & aug.

Idrætsmotion på stadion

Pris: kr 150,- pr. år for 1 x uge

kr. 200,- pr. år for 2 x uge

Nærmere oplysning

Leif Helsted. 39 67 01 22

Åbent alle  dage  11-21

Tlf: 39 90 25 25

Vangede Bygade 88
www.mezzaluna.dk

Hos os kan man betale med følgende kort:

Pizza · Sandwich
Salater

Pizza · Sandwich
Salater

Ved bestilling online:
Gratis levering i hele 2012

Pizza · Sandwich · Salater

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

AdHoc
kørsel & Service
v/B. Steenbuch
Tværbommen 41
Tlf. 20 27 76 84

TLT Bus
Alm. bil 3 personer +
rollator

Kørsel med liftbus
7 personer
5 kørestole

Vi kører gerne til
sommerhus

Spec. Bakketur fra
Vangede til
hesteparkering v.
Peter Lieps hus

Restaurant Nybo · Dyrehavsbakken
www.restaurantnybo.dk · 39 63 40 81

Frokostplatte med
gratis øl eller vand
Nybo har et Vangede tilbud
Kom og nyd vores frokostplatte
på hverdage og vi giver giver en
øl eller vand
Du skal have
annoncen med
Vi ses på Nybo
Mange hilsner
Anne og Susan

Medbringannoncen

Den nye multihal belv bygget 2004-06. I baggrunden ses den oprindelige
skolebygning med observatoriet på taget.
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Tilbageblik
Af Inga Helene Rasmussen
Da vi kom til Vangede i 1950 var
det lidt af en omvæltning fra
provinsen. Min mand og jeg var
begge opvokset på landet, og i
begge hjem var vi vant til store
haver, hvor der blev høstet en
masse grøntsager, frugt og bær,
men vi befandt os godt, der var
trods alt lidt landligt.

Nu var vi havnet i en lejlighed
på Lyngbyvej. Men lykke står
den kække bi. Ret hurtigt blev vi
tilbudt en nyttehave i Vangede.
Det var i nærheden af den nuvæ-
rende kirke. Hvor var det skønt
igen, at få jord under neglene.
Man skulle bære vand fra
Nymosen dertil når det blev
“tørke”, men vi var unge og fyldt
med kræfter.

Ofte havde vi en madpakke og
kaffen med, så var det tillige en
lille skovtur, også senere da vi
fik børnene.

Senere fik vi en anden nytte-
have, det var i nærheden af Tjør-
negårdsskolen.

Butikkerne
Der var mange dejlige forretnin-
ger i nærheden og altid venlig
betjening.

Oppe ved bommen var der en
sutskofabrik med en del ansatte,
der var en skrædder, frisør, bager,
købmand, slagter, saddelmager,
grønthandler, endnu en købmand
Fritzbøger og så var der Tatol. Li-
ge om hjørnet på Vangedevej
(Det nuværende Brogårdsvej,
red) havde vi en trikotageforret-
ning (frk. Møller), så var der køb-
mand Jørgensen, slagter Hansen
og fiskehandler Vangsgaard. I
kælderen en bladkiosk og en sko-
mager.

Det er svært at fremhæve den
ene for den anden, idet alle var
venlige.
Købmanden
I de år købmand Fritsbøger hav-
de købmands forretning var nyt-
årsaften noget helt specielt. Vi
brugte ikke mange penge til fyr-
værkeri, men han havde købt en

masse, så vi fik alle glæde af at
se på det flotte fyrværkeri.
Bager Schou
Vi fik lidt kendskab til omgivel-
serne da jeg var i forretning hos
bager Schou i to år 1951-53. Det
var dengang man sendte mor-
genbrød ud. Der var stor travl-
hed lørdag og søndag. Om lør-
dagen modtog vi bestillinger,
søndag morgen tidligt startede
vi med at pakke. Noget blev af-
hentet, men der var to bude som
bragte brød og mælk ud. Dr.
Smith, som havde lejlighed og
klinik i Broparken kom hver lør-
dag og bestilte kryddere og slut-
tede med at sige: Men de skal f...
være brandvarme. Der var ser-
vice på. Når vi var færdige med
at pakke smuttede en af os over
Lyngbyvejen og afleverede den
fyldte pose. Så kunne vi endelig
få tid til en kop kaffe med mor-
genbrød – “Rigeligt med smør”.

Så fortsatte vi med stor travlhed,
men når vi fik kaffe om eftermid-
dagen var fru Schou rundhåndet
med at skære store stykker othel-
lolagkage ud til os ansatte. Des-
værre tog jeg en del på i vægt,
som jeg måtte kæmpe med.

På hverdage var der mindre
travlhed, men der blev brugt
meget tid på at skrive uge- og
månedsregninger ud.
Familien og skolen
Min bror og svigerinde flyttede
senere ind i ejendommen, hvor
vi boede. Deres søn Søren og
vores John legede meget sam-
men; også med de øvrige børn
her og fra de andre ejendomme.
John og Søren startede skoleti-
den på Bakkegårdsskolen i 1.
klasse og fulgtes i de 10 år, hvor
de sluttede med realeksamen.

I de første år, havde de en lærer
Israelsen, som dansklærer og
fru Buch var regnelærer, hun

blev senere deres dansklærer.
Dejligt at have to dygtige og ra-
re lærere, også for os på den
hjemmelige front. Altid var de
glade for skoletiden.

I sport, gymnastik og svøm-
ning havde børnene en meget
afholdt lærer, nemlig lærer Bør-
gesen. Når der blev udført gode
resultater fik de 25 øre. Der var
den årlige idrætsdag at se frem
til – en stor oplevelse, som der
blev talt meget om. I årenes løb
var der også forskellige vikarer,
men de lærere jeg har nævnt er
dem jeg husker bedst.

Inden skoletiden, da Søren og
John var fem år startede de i
danseskole hos Andresen i Van-
gede. Det var ikke noget stort
ønske for John. Tænk man lege-
de så godt og blev så sendt ind,
skulle iføre sig det fine tøj –
hvid skjorte og butterfly. De
fortsatte dog i fem sæsoner og
erhvervede 5-årsnålen. Inden da
var John blevet ulveunge og de
spillede fodbold.

I forbindelse med danseunder-
visningen rykker jeg tiden tilba-
ge til 20-erne. Vi som voksede
op i de år, mærkede for alvor de

Glad musik til festen

http://twoandahalf.dk · 22 22 77 22 · gladmusik@twoandahalf.dk

Eric Steffensen
Kjeld Hansen

Irsk,
dansk,
country
og folk
samt
60’er-hits

Nu 1.689,-
1.989,-

300,-
Tilbudet gælder til 16.juni 2012

SPAR

Mor og John ser på legetøj på Vangedevej. Legetøjsbutikken lå i den for-
retning, der senere er blevet inddraget til SkjoldBurne. Foto privateje

John i gården ved ejendommen. I
baggrunden ses en villa (opført i
1922/nedrevet 1971) og en beboel-
sesejendom, der senere blev revet
ned for at skabe plads til Lyngby-
vejens udvidelse. Foto privateje
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trange kår. Jeg husker, at danse-
lærer Skade kom til vores hjem
for at tegne en liste med elever.
Det pinte min mor, at måtte sige
nej, der var ikke penge tilovers
til undervisning. Min mor hav-
de gået til undervisning som
barn hos den lærer, så det var
svært for hende, at hun ikke kun-
ne opfylde vores ønske. Ja, så
tænker man. Det som var et stort
ønske for os søskende, blev nær-
mest tvang for vore børn.

Jeg var som mange andre hjem-
megående. Når man nu ikke tjen-
te penge, måtte man bidrage til
hjemmet på anden måde. Vi var
mange, der deltog i sykurser –
kjolesyning og børnetøjssyning. I
de år syede jeg alt til mig selv og
børnene – ligeledes strikkede jeg
alt. Det var billigere end at købe
tingene færdige.

Det samme gjaldt madlavning.
Vi høstede en del i den lille ha-
ve, disse dejlige grøntsager blev
selvfølgelig udnyttet, og kager,
franskbrød og lignende var
selvfølgelig hjemmebagte.

Lyngbyvejens udvidelse
I januar ’56 blev Hørsholmvejen
indviet. Senere gik det slag i
slag på Lyngbyvejen. Villaejer-
ne måtte opgive forhaver – no-
gen af husene blev revet ned. En
stribe af huse i flere etager blev
ligeledes revet ned, dem med al-
le de nævnte forretninger. Lige-
ledes forretningerne på Vange-
devej op imod Lyngbyvej. Alle
disse mennesker skulle genhu-
ses. Det var slut med de små bu-
tikker. Vi fik flere store super-
markeder, som man efterhånden
vænnede sig til. Der gik en tid
med udvidelsen af Lyngbyvej.
Nu var det slut med at smutte
over i Broparken, det høje hegn
forhindrede det – man måtte ud
på en længere omvej.
Slagteren
Vi havde en god slagter på hjør-
net ved Brogårdsvej og Lyngby-
vej. Der var to mestre med fruer,
der ekspederede. Desuden Tom,
som senere købte forretning i
Vangede. Man blev så fint be-
tjent af alle i den forretning. Når

vi skulle have gæster, kunne jeg
altid være sikker på at den steg
jeg havde bestilt var af bedste
kvalitet.

En dag da jeg var derinde, var
der stor travlhed. Alle var i
sving. Jeg blev betjent af slagter
Hansen. Fru Hansen havde en
anden kunde. Det var en meget
vanskelig kunde. Hun skulle ha-
ve en lille steg og fru Hansen
skar en steg fra et større stykke,
men nej det var ikke lige det hun
havde tænkt sig. Det gentog sig
igen og igen.

Da jeg havde betalt og skulle
til at gå sagde slagteren “Lige et
øjeblik”, så skar han et stort
stykke rullepølse og med or-
dene “Den skal De have med i
købet, Dem er der sgu aldrig
vrøvl med”.
Fiskehandel
Fiskehandler Vangsgård var og-
så rar at handle hos. En dag var
jeg inde i forretningen for at kø-
be ind til dagens middag. Vangs-
gård sagde: “Jeg har dejlige sto-
re makreller i dag, jeg vil udbe-
ne én, hvis det har interesse. Gå

hjem, fyld den med persille,
vend den i mel med salt og pe-
ber, brun den og lad den koge i
fløde. Sikke en ret og så med nye
kartofler til.
John på job
Da John var 10 år, havde han set
et skilt i isenkræmmer Thomsens
vinduer. Jeg var jo den hjemme-
gående og måtte stå for skud, når
der var ting børnene ville opnå.
John bad mig om at gå hen til hr.
Thomsen, for han ville gerne ha-
ve det arbejde. Først sagde jeg:
“Nej, du er ikke gammel nok til
at have budplads”. Efter flere da-
ges plagning gik jeg med John
hen i forretningen. Jeg glemmer
aldrig hr. Thomsens ord, han
sagde: “Du er ikke så stor, men
ud fra devisen, en lille og vågen
er bedre end en stor og doven, så
lad det komme an på en prøve.”

Den prøve varede i 1½ år, så
måtte han holde op; der var lek-
tier, han skulle til fodboldtræ-
ning og hos spejderne. Der gik
ca. fem måneder, så bad fiske-
handler Vangsgård, John om en
tjeneste, og det medførte faktisk

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

Vangede
Køreskole

Vi tilbyder mængderabat
flere tilmelder sig sammen.
Gratis opfølgningstime

når

Se priser på vores hjemmeside

Frugtparken 26
2820 Gentofte

www.vangedekoreskole.dk

John ved udgravningen til Lyngbyvej 1957. Foto privateje

Anne og en veninde foran Bakkegårdsskolens dør på første skoledag. Fo-
to privateje

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

Ferie
i uge 28, 29 og 30
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at han sagde ja til at være bud
hos Vangsgård fire eftermidda-
ge om ugen.
Fattigdommen i 50-erne
Man taler så meget om fat-
tigdom i dag, men når jeg ser til-
bage, mener jeg alligevel at fat-
tigdommen var større førhen.
Da vi flyttede til Gentofte kom
der ofte gademusikanter og spil-
lede for at tjene lidt. Der var og-
så dørsalg af og til.

På lossepladsen mellem Ny-
brovej og Lyngbyvej var der
jordhuler, hvor nogle mænd op-
holdt sig, det kan man da kalde
jammerlige kår. Jeg ved at slag-
termester Hansen i Vangede
meget ofte gav dem rester fra
sin forretning, det var fint gjort.

I min barndom var det almin-
deligt at vi plukkede hyldebær
og hindbær i skoven.
Damen med papegøjen
Der boede i Tværbommen en
dame, som havde en papegøje.
Hun spadserede med den i en
kurv, som den var tøjret til. Me-
dens Anne endnu var i barne-
vogn og inden hun kunne tale,
var hun betaget af den fugl, og
den var glad for hende.

Senere da Anne kunne gå, traf
vi ofte damen i parken med pa-
pegøjen. Den kunne tale og den
lagde hovedet på skrå og kaldte
Anne – Anne.

Annes kærlighed til dyr var
stor. Når hun gik op til Bakke-
gårdsskolen, skete det tit at hun
ankom i sidste øjeblik. Under-
vejs var der lige en regnorm el-
ler en snegl, der skulle hjælpes
ind under en hæk for at ingen
skulle træde på den.

Vi var heldige. Også Anne fik
dygtige og flinke lærere. Frk.
Grønlykke og Mogens Hansen
var dem vi kendte mest til.

En dag sagde en lærer, til mig:
“Vi behøver faktisk ikke en lærer
i den første time i Annes klasse,
hun kan underholde med alle de
oplevelser hun har haft på vej til
skole.” Anne kendte selvfølgelig
alle hunde i omegnen og gik ofte
ture med dem.
Ture
Vi havde begge mange søskende
og vi fik ofte besøg. Vi tog i zoo,
Tivoli og på Bakken – ligeledes
med bådene til Sverige. Forældre
og søskende skulle jo opleve lidt,
når de kom til byen. Vi pakkede

også af og til en kurv med frokost
og kaffe. Så spadserede vi en tur
ned ved Gentofte Sø – bredte et
tæppe ud, så var der skovtur.
Ferier
Transportmiddel for os var mest
cykler eller bus, men i sommer-
ferien lejede vi en bil. Så gik tu-
ren til Jylland og vi slog teltet op
på en campingplads. Det var
dejlige ferier, som vi alle mindes
med glæde.
Mor på job
Nu var der gået en del år med at
være hjemmegående. En dag så
jeg en stor annonce i avisen. Gen-
tofte Kommune søgte hjemme-
hjælpere. En bekendt af mig, som
også var hjemmegående, kunne
godt tænke sig at søge det job.

Vi tog begge ned på kontoret
og talte med dem. Fjorten dage
efter startede vi begge – et kort
kursus startede længe efter.

Det var en dejlig tid fyldt med
gode oplevelser. En tid hos
mennesker, der var nedslidt af
hårdt arbejde, men som allige-
vel havde bevaret et godt hu-
mør. De oplevelser kunne der
skrives en hel bog om, men jeg
har valgt at skrive om tiden fra
1950 til 1970.Mor og John i Nymosen. Foto privateje

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

John med venner i parken. Nu
hedder parken Holmehaven (kal-
det ‘Dalen’). Den tidligere lege-
plads er nu omdannet til en ska-
terbane. Foto privateje
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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

•

•

•

Vangede i gamle dage
Vi har fået mulighed for at vise disse tre dejlige billeder fra Vange-
de, som det så ud før i tiden. Vi siger tusind tak for billederne, men
vi vil stadig gerne have flere, så hvis du ligger inde med billeder fra
Vangede, så vil vi gerne låne dem til Vangede Avis. Du kan besøge
os på Snogegårdsvej 49, men ring gerne på 39 65 74 41 for at sikre
dig at vi er hjemme.

Et vue fra en lejlighed på Tværbommen nedover det der i dag er Dan
Turèlls Plads. Etageejendom i midten af billedet ligger der stadig, til
højre ses endnu en bygning, den blev revet ned i 1968. Til venstre i bille-
det ses ishuset. Foto privateje.

Rullemor og rullemanden Hanne og Kai Ove Olsen. Kai Ove Olsen blev
født på Brogården i 1903 og var i sine yngre dage meget aktiv fodbold-
spiller i GVI. Han drev fra 1949 til 1970 rulleforretningen sammen med
sin kone. Dan Turèll skrev om rullemanden i Vangede Billeder bl.a. at
han fik det ene ben amputeret og en stump af det andet, men det med
stumpen er ikke sandt. Foto privateje.

Charlotteklubben
Hjemmesiden
På hjemmesiden kan du løbende
følge med i, hvad der sker i
klubben, og her kan du også se
hele årets program. Vi forsøger
at holde siden opdateret med ak-
tuelle informationer omkring
klubben, f.eks. når vi sælger bil-
letter til Pensionisternes Sam-
virkes arrangementer i Tivoli og
på Bakken.

Alle medlemmer er velkomne
til vores hyggedag om torsda-
gen. I øjeblikket er der rigtig
godt gang i strikketøjet og en
enkelt hækler.

Vi vil meget gerne have flere
til at spille whist om mandagen
(både faste og substitutter)

Årets rejse 11.-19. aug. går til
Landeck i Østrig, prisen er
6.525 kr., for første gang kan vi
tilbyde eneværelse + 600 kr.
Kom hen og snak med os, hvis
det har interesse.
Biograf
Biografsæsonen forår 2012 er
slut; men vi ser frem til 22 gode

film fra onsdag den 12. septem-
ber (efteråret 2012 og foråret
2013). Blandt filmene er Dirch,
Hvidstengruppen, En kongelig
affære og Jernladyen.

Kom og få yderligere informa-
tion på kontoret.
Programmet
De sidste års portostigning har
betydet at Charlotteklubben har
indført betaling for at få pro-
grammet tilsendt; men medlem-
merne kan selv hente program-
met i klubben. (næste program
omkring 1. september).
Sommerferie
Charlotteklubben holder som-
merferielukket fra 2. juli og åb-
ner igen dørene 23. juli.

Vi ønsker alle et godt forår og
en god sommer (når den tid
kommer)
Charlotteklubben
Vangede Bygade 55
Tlf.: 39 68 03 41
e-mail:
charlotteklubben@email.dk

Hit med
billederne

Købmanden på hjørnet af Snoge-
gårdsvej og Toftekærsvej. Vi skrev
i Vangede Avis nr. 67 da købmand
Per Anderson stoppede: “Omkring
1950 var der en købmand Johan-
sen. De havde en kommis, som be-
søgte mig for to år siden og han
havde to fotos med fra forretnin-
gen i 1950”. Købmand Johansen
døde af kræft, da han var omkring
50 år og hans kone og datter prø-
vede at føre forretningen videre.
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Flere og flere låner penge til bolig på nettet
8 ud af 10 i Storkøbenhavn
låner penge til bolig på nettet

Hvem vil ikke slippe for masser
af papir og besværet ved at skaf-
fe underskrifter? Det er der
mange boligejere, der gerne vil.
Og muligheden er der, når de
omlægger lån eller tager et til-
lægslån. Det eneste, der skal til,
er et par klik.

Færre og færre danskere un-
derskriver med pen og papir, når
de skal omlægge lån eller tage
et tillægslån. 8 ud af 10 i Stor-
københavn låner penge til bolig
på nettet. Det viser en opgørelse
for april måned fra Danske
Bank og Realkredit Danmark.
Og det er en stigning fra januar i
år, hvor 69 procent benyttede
sig af muligheden.

- Vi er glade for, at vi kan til-
byde boligejerne en nem og
fleksibel måde at underskrive
aftaler på i netbanken, og når så
oven i købet så mange har taget
det til sig, kan vi kun være til-
fredse. Det viser, at vi har ramt
et behov hos danskerne, siger
Hanne Riber Skov daglig leder i
Danske Bank Vangede Afde-
ling.

Muligheden for at underskrive
digitalt er et af flere tiltag for at
tilgodese danskernes ønske om
at klare flere og flere af de simp-
le bankforretninger via netbank
på pc, mobilen og iPad.
Nettet giver større
fleksibilitet
Ifølge Hanne Riber Skov giver
muligheden for at underskrive
digitalt en række fordele for bo-
ligejerne:

- Boligejerne sparer tid ved at
underskrive dokumenter i net-
banken. Der ligger en fleksibili-
tet i, at man selv bestemmer,
hvornår man vil læse og under-
skrive dokumenter. Med elek-
tronisk underskrift i netbanken
behøver man tilmed ikke længe-

re at skaffe vitterlighedsvidner,
siger Hanne Riber Skov og tilfø-
jer:

- Selv om man har et godt for-
hold til naboen, er der nok man-
ge, der helst vil have, at snakken
over hækken ikke handler om
privatøkonomi. Og mange har
sikkert også set tvivlen i nabo-
ens øjne, når de skulle forklare,
at det ikke handlede om en kau-
tion på et millionlån men rent
faktisk blot om at bekræfte, at

dem der skriver under også er
dem, de siger, de er.
Farvel til papirdyngerne
En anden fordel ved at under-
skrive digitalt er, at papirerne ik-
ke behøver at fylde op derhjem-
me:

- Ligesom at mange i dag be-
nytter eBoks til at opbevare de
breve, de tidligere fik fra f.eks.
banken og pensionsselskabet, er
det oplagt at benytte sig af, at de
aftaler, man underskriver digi-

talt i netbanken, kan arkiveres i
netbanken. Det betyder, at man
er fri for at holde styr på papi-
rerne derhjemme, siger Hanne
Riber Skov
Hjælp at hente
Hanne Riber Skov understreger,
at selv om man ikke har pc der-
hjemme, så kan man godt høste
fordelene af den fagre nye ver-
den på nettet ved at komme forbi
og underskrive elektronisk i fili-
alen.
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Gentofte Kino program maj-aug 2012
Her er et par håndfulde af de
skønne, inspirerende, kvalitets-
mæssigt livgivende og herligt
underholdende film som i de
kommende 3-4 måneder vil
kunne glæde dig når du besøger
Gentofte Kino.
Laksefiseri i Yemen
Et romantisk drama om Fred, der
er en småkedelig embedsmand
indenfor fiskeri og landbrug. Han
får til opgave at opfylde en fluefi-
skeri-elskende sheiks drøm om at
introducere Yemen for den ædle
sport laksefiskeri. Langsomt blø-
der han op ikke mindst på grund
af sheikens charmerende repræ-
sentant Harriet.
Hvad gør vi nu
En morsom historie om en grup-
pe kvinder i en libanesisk lands-
by, hvor kristne og muslimer le-
ver fredeligt side om side, lige
indtil den omkringliggende ver-
dens religionskrig sætter sinde-
ne i kog hos især de mandlige
indbyggere. Det er nu op til by-
ens kvinder, at få dæmpet tem-
peramenterne og holde sammen
på det skrøbelige fællesskab.
Ved hjælp af vanvittige afled-
ningsmanøvre prøver kvinderne
at distrahere mændenes op-
mærksomhed, og de sætter
trumf på ved at hyre fem øst-
europæiske danserinder, der
snart sætter hele byen på den an-
den ende.
A dangerous method
En rejse ind i seksualitetens,
ambitionens og bedragets inder-
ste afkroge.

Filmen er baseret på virkelige
begivenheder og skildrer det in-
tense og voldsomme trekants-
drama mellem psykologspiren,
Carl Jung og hans gode ven og
mentor, Sigmund Freud. Den

unge og begavede patient, Sabi-
na Spielrein, udfordrer alle hid-
tidige grænser med et mørkt og
problemfyldt sind og en fast be-
slutning om ikke at lade sig
hæmme af sine egne drifter.
Woody Allen dokumentar
Woody Allen har sagt ja til at la-
de sit eget liv og sin kreative
proces skildre på film. Doku-
mentaristen Robert B. Weide
har fuldt den notorisk private
filmkunster i halvandet år. Vi
kommer helt ind under huden på
den charmerende og elskelige
pessimist Woody Allen, der for-
tæller ærligt om sit forhold til
kvinderne, neuroserne, jazzen
og ikke mindst sit elskede Man-
hattan.
To Rome with love
Filmen er en hyldest til alle de
skønne italienske romantiske
komedier, der inspirerede Woo-
dy Allen som ung.

Derudover vises
Fuglejagten
Nobels testamente
We bought a Zoo
Ice age 4
Captive

Hertil kommer naturligvis et
udvalgt antal operaer fra de
skønneste operahuse, festivaler
og udendørs scener i Europa.

Så der er ingen grund til at bli-
ve hjemme. Dertil er biografens
favnende mørke alt for spæn-
dende! God fornøjelse!

Vi ses i mørket!
Herlige hilsener,

Erik Hamre

- 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

se mere påwww.gentoftekino.dk

Herre 240,-
Dame 240,-

Klip

0-1 år 190,-
2-4 år 210,-
5-10 år 220,-

Børn

Permanent 470,- 545,-
Permanent & klip 600,- 650,-

620,-
740,-

Permanent

med hætte 390,- 450,-
med hætte & klip 610,- 675,-
med papir 680,- 740,-
med papir & klip 890,- 950,-

540,-
760,-
820,-

1040,-

Striber

Farvning 320,- 390,- 46
Farvning & klip 530,- 580,- 65

0,-
0,-

Farvning
kort mellem langt hår

Priser

Tine Gram Anette Grevad

Ferie uge 29 Ferie uge 29, 30 og 31
39 65 71 35 39 65 83 13

Vangede Bygade 41

under reparation

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

www.thomsenscykler.dk
Åbningstider: Hverdag 10-17.30

Lørdag 10-14
LånecykelGratis

Stort udvalg
af nye cykler
– også el-cykler

Reperationer

dag til dag

Børnecykler

Løbecykler
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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.

Ung i Vangede

Vangede Fritidscenters kunstauktion
I VFC (Vangede Fritidscenter)
har der været en superfed ind-
samling. Alle børnene fik mu-
lighed for at male et maleri,
som så ville komme på auktion
den. 27. april. Man kunne male
så mange billeder som man nu
ville. Det eneste krav var, at
man skulle betale for sit lærred.
Både pædagoger og børn male-
de på livet løs i halvanden må-
nedstid. En uges tid inden den
store dag, var en pædagog og
nogle børn nede i Superbrug-
sen, der var så søde at sponsore-
re nogle chips og peanuts,
champagne og sodavand. Det
var alle jo utrolig glade for. Da
det endelig blev den store dag,
var der en masse arbejde, alle
malerierne skulle hænges op i
klubbens boldsal, og sedlerne
skulle hænges op, under maleri-
erne, så folk kunne byde på
dem. Auktionen startede kl.
16:00 og varede frem til 17:00. I
dette tidsrum skulle folk bare
byde løs på de billeder, som de
rigtig gerne ville have. Der var

både store og små og mange
forskellige genrer, så der var
nok at vælge imellem. Det hele
gik lige som planlagt, der blev
budt på størstedelen af maleri-
erne. Der var også fem skulptu-
rer, som var noget ekstra man
også kunne byde på, så det ikke
kun var malerier. Der var stor
kamp om nogle af malerierne,
så derfor var der en del som røg
over de 100 kr. og det var alle jo
meget glade for, fordi pengene
gik til gode formål. Alle dem,
der havde malet, gik rundt og
kiggede på budene på deres eg-
ne malerier. Da der var få mi-
nutter tilbage, blev der råbt ud i
salen at folk skulle skynde sig.
Det var især på de få minutter,
at ret mange af malerierne kom
en del op i pris, for det var nu at
den rigtige kamp begyndte. Ef-
ter de få minutter blev der igen
råbt ud i salen, denne gang var
det for at lukke auktionen. Alle
folk måtte rundt og se hvilke
malerier de havde vundet, og så
skulle de op og betale for dem.

Det maleri som kom højst op i
pris var et der forstillede en
kunstugle. Der var kun en slags,
så det kom helt op på 310 kr. Ef-
ter alle betalinger var det ende-
lig tid til at tælle sammen hvor
mange penge, der var.

Til sidst fandt vi frem til, at
der var ca. 4.000 kr. Så det vil
sige 2.000 til Verdensnaturfon-
den og 2.000 til Red barnet.
4.000 kroner er også en slags
penge, men det var ikke nær så
mange, som vi fik sammen før-
ste gang vi lavede denne slags
auktion, for da fik vi nok om-
kring 10.000, og de alle sam-
men gik til Red Barnet så de
kunne komme ned til Haiti.
Denne gang skal vi op til Mimi
Jakobsen, ligesom vi gjorde
sidst. Og så kan vi stadig med
2.000 kroner til hver fond, for-
håbentligt gøre en forskel.

Af ungereporter
Sabrina Holm

Har du idéer til unge-emner,
så skriv til
avisen@trykkeren.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.

Laksefiseri i Yemen Hvad gør vi nu Fuglejagten
Nobels testamente We bought a Zoo

A dangerous method Ice age 4 Captive
Woody Allen dokuemtar To Rome with love

★ ★

★

★ ★

★

Undgå fordyrende
mellemled!

· Opretning og pladearbejde
· Autolakering
· Glarmesterarbejde
· Sadelmagerarbejde
· Udbedring af forsikrings-
skader

· Køb, sa g af
brugte biler

l og bytte

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte

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

Frisk op med
nye farver
Sprøjtelakering af

Køkkenelementer
Døre
Kvalitetsmøbler

•
•
•

Vi kan hente
og bringe

Ring og få
et godt tilbud!

Tlf. 39 65 88 83

Comet
Rens

Comet
Rens

Vangedevej 137
tlf. 39 67 08 47

Comet Rens
Miljøgodkendt renseri!

man-fre 10:30-17:30
lør 10:00-13:00

10 skjorter
vasket og strøget

håndstrøget
kr. 170,-

kr. 200,-

Vasketøj og
rulleservice

Rensetøj

Henter og bringer gerne

Skrædderservice
dag til dag

Skomagerservice
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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

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

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

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 8.00-22.00
lørdag 8.00-20.00
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

Second Body Tlf. 61 68 18 99
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

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-torsdag 10.00-17.30
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

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

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

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

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07 · Fax 39 65 09 49


