
Hører du, hvad jeg siger?
I vore dage er kommunikation
en indviklet ‘størrelse’. Samta-
len to eller få mennesker imel-
lem kan de fleste håndtere,
hvor vi nemt afkoder om det,
vi siger, bliver forstået af den,
vi taler med. Massekommuni-
kation er lidt sværere – vi har
haft det i mange år i form af
bøger og aviser, men også i ny-
ere tid med radio og TV.

Her på avisen har vi oplevet,
hvor svært det kan være med
massekommunikationen. Vi
har ofte opfordret jer læsere til
at komme med gamle billeder
fra Vangede, men alligevel
kommer billederne ikke strøm-
mende. Måske er opfordringen
ikke blevet læst eller også tæn-
ker de at ‘mine billeder er nok
ikke så interessante’.

Vi synes nogen gange, det
virker som vi taler for døve
ører og så bliver vi alligevel
overrasket, når vi møder med-
borgere længe efter man f.eks.
har efterspurgt deres billeder
og de så fortæller, at de da har
tænkt over at de nok lige skulle
kigge de gamle billeder igen-
nem og se om der var noget der
kunne være interessant for
Vangede Avis. Når man så
presser lidt på, så viser det sig
tit, at der kan findes nogle
guldkorn frem af gemmerne,
og der er også en del gode be-
retninger fra en svunden tid,
som bliver dejligt genopfrisket
til fælles glæde.
Mange tak
Ja, der er faktisk god grund til
at sige tak til rigtig mange Van-
gedeborgere, som har delt de-
res beretninger med os. Nogen
har givet en masse sjove, korte,
kontante beretninger og nogen
har næsten givet hele livsberet-
ninger.
Bliv ved
Fortsæt med at kigge efter bil-
leder og få nedskrevet jeres
erindringer, og lad os så låne
ordene og billederne til Vange-
de Avis, så endnu flere kan
glædes over et tilbageblik på
svundne tider. Hvem ved, må-
ske kommer det hele en dag
med i bogen “Vangede Erin-
dringer”.

Glædelig forår
Susanne og Allan

Forår 2014
78. nummer · 21. årgang

Varmen i Vangede

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation

i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: AU-Kommunikation

Historisk medarbejder Niels Ulrik K. Hansen

Redaktør Allan Andersen

Deadlinie til sommerens avis er den 9. maj 2014

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Johnnys barndom

Vind turbånd til Bakken
Vangede Kirke 40 år • Ishuset

og meget mere

Fastelavn
1. marts
se side 3

Dan Turèll
Medaljen
19. marts
se side 14

Lokalhistoriske
arrangementer

se side 12

Plade-
venner

se side 13
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Nyt fra Vangede – ifølge den gamle redaktør

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.

80 år ingen hindring
Arne Madsen, formand for Net-
værkshuset på Ericavej 148, fyl-
der 80 år, og det skal fejres i Net-
værkshuset fredag den 28.03 kl.
15-17, hvor der holdes reception
for fødselaren.

Da Arne stoppede som leder
på Busses skole i 1997 efter
mange års dygtig og engageret
ledelse for at gå på pension, var
det ikke for at hvile på laurbær-
rene. Han kastede sig hurtigt ud
i et nyt livsprojekt, som kom til
at fylde hele hans dagligdag og
mange weekender. Flygtninge
var begyndt at komme til Gen-
tofte Kommune, og dem brænd-
te Arne for at byde velkommen
og sørge for, at de følte sig godt
hjulpet på vej i deres nye og
fremmede tilværelse.

Arne tog således i 1999 initia-
tiv til Netværkshuset for Flygt-
ninge og Indvandrere sammen
med andre frivillige. I samar-
bejde med Gentofte Kommune
lavede de et netværkshus, der
siden har eksisteret i bedste vel-
gående og med et stort antal
daglige brugere.

I Netværkshusets åbningstid
fra kl. 16-20 er Arne gerne til-
stede, og han, står altid parat til
at byde den enkelte velkommen
og hjælpe, hvor hjælpes kan.

Ikke nok med at Arne har sin
daglige gang i Netværkshuset.
Man kan også finde ham sam-
men med flygtninge på rådhu-
set, hos sagsbehandleren, hos
lægen, på hospitalet, i retten el-
ler privat hos en flygtning, hvor
han er i gang med at samle et
Ikea skab eller andet. Sit privat-
hjem har han åbnet for flere
uledsagede unge flygtnin-
gedrenge, som han har været
værge for indtil deres attende år.

Hver lørdag aften holder Arne
åbent hus for kommunens store
flygtninge/indvandrerdrenge i
Netværkshuset, hvor de spiser
aftensmad sammen, spiller
computer, backgammon, ser
film eller bare snakker indtil
klokken 24, hvis han da ikke li-
ge har arrangeret en fodbold-
kamp, en tur til ødemarken eller
en kanotur med de unge drenge.

Ikke nok med at ildsjælen Ar-
ne, har fyldt sin dag op med in-

tegrationsarbejdet. Han er også
en aktiv person i Gentofte kom-
munes frivilligråd – en sam-
menslutning af alle frivillige
foreninger i Gentofte. Glemmes
skal heller ikke at han var med
til at starte kommunens Integra-
tionsråd og var formand for det-
te gennem 8 år.

Som det kan læses af ovenstå-
ende, var det ikke uden grund at
både Dansk Flygtningehjælp og
Gentofte Kommune indstillede
Arne Madsen som repræsentant
til Dronningens Haveselskab i
juni 2012. – Et selskab hvor
dronningen ønskede at møde
personer fra ”Det frivillige Dan-
mark”, der i særlig grad havde
gjort noget godt for andre.

Gentofte-historie
‘Monumenter og mindesmær-
ker, erindringssteder i Gentofte’
er titlen på den seneste Gentof-
teJournal; bogen udkom lige
før jul. Bogen blev flot anmeldt
af sognepræst Jacob Rønnow i
Villabyerne. Bogen kan fort-
sat købes i SuperBrugsen
Vangede eller via Lokalhisto-
risk Forenings hjemmeside.
Den koster 200 kroner og er
på 120 sider med omkring 300
illustrationer.

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

www.kjeldhansen.dk

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Ny uddeler i SuperBrugsen
Så skulle vi igen have ny uddeler
og endnu engang skete det me-
get hurtig. Jesper Lund takkede
ja til at overtage uddeler jobbet i
en større SuperBrugsen, og der-
med giver det vores SuperBrugs
nyt blod.

Vi byder velkommen til tidli-
gere souschef i SuperBrugsen
Brønshøj Torv Peter Nørskov.
Her var han i knap to år, men
han har tidligere arbejdet her i
kommunen som salgsleder og
souschef i SuperBrugsen i Hel-
lerup.

Jeg har allerede mødt Peter
flere gange og er overbevist om,
at han bliver en gevinst for Van-
gede. Både for kunderne, men
også i samarbejdet i handels-
standsforeningen Vangede By-
centrum og med Vangedes Ven-
ner.

Peter, som bor i København
NV, siger, at han glæder sig til
udfordringen som uddeler. Da
det er hans første uddelerjob er
det med en smule sommerfugle
i maven, men også en vis spæn-
ding.

Peter Nørskov er glad for at
kunne overtage en flot nyom-
stillet SuperBrugs, og håber på
han kan være med til at gøre Su-
perBrugsen Vangede til byens
foretrukne dagligvarebutik.

Vangede Avis byder Peter
Nørskov velkommen til vores
landsby.

OBS
Rettelse til kalender
På kalenderen fra Vangede
Bycentrum er en fejl. Det er
Børnehjælpsdagene, der fejl-
agtigt står til lørdag og søn-
dag.

De rigtige dage er
fredag d. 23. maj og
lørdag d. 24. maj.
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Vangede Bycentrum i samarbejde med D.U.I Vangede og Charlotteklubben

Lørdag

1. marts

kl. 11.00

Fastelavnsfester
iVangede

Fastelavnsboller og kakao er skænket af SuperBrugsen

Præmier til kattekonger og -dronninger samt sjoveste og flotteste udklædning

De fremmødte inddeles efter størrelse og alder og
fordeles mellem de tre tønder, der skal slås ned.
Alle, der kan holde på køllen og som kan gennemføre et
slag, kan deltage – der vil være en speciel tønde til de
mindste, og der vil også være en tønde til de voksne

på pladsen ved
SuperBrugsen

Kakao fastelavnsboller til
tøndeslagerne

og

Søndag

2. marts

kl. 12.00
Fastelavnsfest for alle naboerne
hos IKEA Gentofte
Søndag den 2. marts fra klokken 12-13 på tag
selv lageret.
Ved lagerreol 13-15 og 17-19
Alle udklædte børn får GRATIS kakao, i
restauranten, samt en præmie for deltagelse i
fastelavnsfesten.
Kattekonger og katte dronninger modtager
naturligvis også en krone og en ekstra præmie
Det er gratis at deltage
IKEA Gentofte, Nybrovej 2

Søndag
2. marts

kl. 13.00

Der e dr
a
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n

å
v
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e

ndr se te r i by n

Fastelavn i Netværkshuset
Søndag den 2. marts kl. 13-15.
Erikavej 149
Vi laver masker, hatte og briller, slår katten
af tønden og spiser fastelavnsboller.
Husk tilmelding på tlf. 39 65 05 75
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Før Viggo

Af Inge-Lise Bunch (Jensen)
Min mor og far, Dagny og Frank
Jensen, købte iskagehuset i star-
ten af 1952. Vi havde det til
1956, hvorefter Viggo overtog
det. Før iskagehuset lå der et
gartneri på grunden.

Min mor åbnede iskagehuset
ca. kl. 13.00 og havde min lille-
søster Susanne med i barne-
vogn.

Når min søster Birthe havde
fri fra skole kom hun nogen
gange ned for at hjælpe og aflø-
se min mor, som så tog hjem og
lavede mad til os andre. Deref-
ter tog min far derned og stod
der til kl. 21.30-22.00.

Nogle gange skulle jeg også gå
ned med mad til min far og me-
dens han spiste måtte jeg gerne
ekspedere, det var spændende.

Iskagehuset var kendt for mus-
lingeskaller med is og de store
isvafler med flødeskum og syl-

tetøj. Min far havde købt en stor
flødepisker, for han synes der
skulle flødeskum på. Det var
meget populært.

Jeg kan huske da leverandøren
på billedet kom – min mor viser
en slikkepind og min far viser
en æske chokolade, og jeg står i
baggrunden og ser på.

Det var et meget populært sted
for de unge at holde til – der
stod altid mange ude foran.

Havde de ingen penge kunne
de godt få “kredit” til de fik
penge om torsdagen. Min far
havde en bog han skrev dem op i
og de fleste kom også og betalte
og ellers fik de skæld ud.

Når der var fastelavn, og bør-
nene kom og “raslede”, havde
min far en cigarkasse med en/to
og femører i, som han kastede
ud til dem, og nogle gange fik
de også lidt slik.

Mange tak Oscar
Oscar Fiehn blev født 16. febru-
ar 1924 og døde den 26. decem-
ber 2013, 89 år gammel.

Her på avisen har vi haft stor
glæde af Oscars beretninger fra
hans opvækst i Vangede og især
på Brogården, hvor han boede
sammen med sine forældre.
Oscar har fortalt om forholdene
på Brogården, hvor de boede på
bedstefarens gård under for-
hold, som er en Mortens Koch film værdig. Trods de barske for-
hold, der blev budt dem, så fik de det bedste ud af tilværelsen.

Jeg husker en sjov historie som Oscar fortale: Som 70 årig del-
tog han i 70 års jubilæum på Tjørnegårdsskolen. Han fik anvist
en plads på balkonen, hvor der også sad andre gæster bl.a. pensi-
onerede lærere. Oscar fald i snak med en noget ældre dame, som
han fortalte, at han selv var elev fra 1930 i 1.C. Jamen så har jeg
jo været din læreinde, svarede hun. Jo det var fru Stefansen, som
da var over 90 år, men stadig åndsfrisk – kunne huske flere af
eleverne.

“Efter ceremonien sagde frøken, at jeg skulle med ned på
læreværelset til de tidligere læreres sammenkomst, jeg vægrede
mig, men hvem tør sige nej til en 90-årig læreinde, når man ån-
deligt talt står med bare knæ, iført matros tøj.”

Vi har også haft stor glæde af de fine motiver fra Vangede,
Oscar malede efter gamle negativer.
Vi siger mange tak for, at du så rigt gav os indblik i din opvækst.

Æret været Oscars minde
Allan Andersen

Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Sundhed for Seniorer

GENTOFTE KOMMUNE

TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Program for 2014

Sundhedscoaching
Har du behov for støtte til at få ændret din livsstil?

Vægttab, nye kostvaner, mere bevægelse i

et rygestop, sænket alkoholforbrug, et

tryk osv. Vi tilbyder sundhedscoaching til

som har brug for at forbedre deres sundhed.

Du kan kontakte forebyggelsesmedarbej

på telefon: 39 98 88 20, bedst

eller læse mere på

du tror sund

Du skal henvises fra

hverdagen,

lavere blod-

borgere,

derne

mellem kl. 10-14

www.gentofte.dk, hvis

hedscoaching er noget for dig.

din egen læge.

GENTOFTE KOMMUNE

Kan bl.a. hentes hos
Kommuneservice,
Tranehaven,
Bibliotekerne og
Apotekerne

Program for 2014
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Min barndom i Vangede
af Johnny Arper Jensen, Vangede

Jeg blev født 8. juni 1928 i Van-
gede og boede på Snogegårds
Sidevej (der eksisterede 1909-
53, red.). Senere flyttede vi til
Snogegårdsvej nr. 19 på første
sal i en villa. Manden, som ejede
huset, var murer og hans kone
arbejdede på Tuborg. Der var en
dejlig have med guldfisk og
åkander, jeg syntes, at det var så
flot.
Mine forældre
Min mor arbejdede på element-
fabrikken, som lå der, hvor op-

kørslen til Lyngbyvej er i dag
nær ved Ikea. Ved siden af lå et
gartneri, og ved siden af to strå-
tækte huse, en Brugsforening og
en cykelsmed.

På hjørnet af Lyngbyvej og
Vangedevej var der en damefri-
sør, en Tatol, et mejeri, en slag-
ter, en skomager, et lingeri og en
fiskehandler. Der var holde-
plads for Gentofte bilen (Taxa).

Min mor tog mig med i barne-
vognen, og når jeg græd, var der
altid én, der kunne give mig sut-
ten i munden eller sutteflasken,
med det resultat, at jeg var lige
så sort i hovedet som arbejderne
fra elementerne. Der var vist ik-
ke noget, der hed Arbejdstilsy-
net dengang.

Min mor kunne ikke blive ved
med at have mig med på arbej-
de. Jeg blev derfor passet af min
farmor, og da jeg stadig lå i bar-
nevogn, tog min farmor mig
med ud for at plukke bær. Det

gjorde alle “konerne” i Vange-
de. Det var for en gartner der
hed Stakmayer, som ejede jor-
den, der hvor Bakkegårdskolen
ligger i dag.
Kammeratskaber
Da jeg var 4 år, fik jeg nogle le-
gekammerater, der var lidt ældre
end mig. En af dem hed Svend,
han havde en dræsine, den var
jeg meget imponeret af, så når
han skulle i skole, spurgte jeg
ham om jeg måtte låne hans
“kusine” imens. Jeg kunne ikke
sige dræsine.

Svend boede i et gammelt hus,
og når man kom ind i køkkenet
stod der et stort komfur, som
man fyrede op i med træ, det var
så hyggeligt, mindes jeg.

Da jeg var 6 år måtte vi flytte
fra Snogegårdsvej 19, fordi jeg
havde været nede og fiske i Vin-
tappersøen. Nogle drenge havde
fortalt mig, at man kunne fange
nogle store fisk. Jeg lavede en
fiskestang af bambus med en
krog på, og så gravede jeg nogle
orme op i haven, tog en spand
med og travede over losseplad-
sen som lå bag elementfabrik-
ken. Jeg kom hjem med fire
aborrer og to rødskaller, som
jeg smed i ejerens fiskedam,
med det resultat, at de åd alle
hans guldfisk. Så blev vi smidt
ud.
Flytning
Vi flyttede til Vangedevej 17,
min mor, far, jeg og min søster
Nønne. Der var nu også dejligt,
fordi der boede fem drenge og
seks piger, så der var legekam-
merater nok.

Min farmor og farfar byggede
hus på Middelvej 22, hvor jeg
fik lov til at hjælpe med min lil-
le skovl sammen med min far.
Der havde jeg nogle meget dej-
lige barndoms år.

Min mormor og morfar boede
i Nærum, hvor min mor er født.
Min morfar havde en gris, som
blev behandlet som en hund,
den blev vasket hver dag og fik
en rød sløjfe om halsen. Den
sjoskede altid efter min morfar,
når han skulle handle i Nærum
Brugs.

Min søster og jeg startede i
børnehaven på Stolpegårdsvej
6. Det var hos to ældre damer,
som vi kaldte moster og tante
Henny. Der var jeg bestemt ikke
glad for at være. Da jeg blev 7 år
startede jeg og min søster på
Bakkegårdsskolen.
Skolegang
De første tre år i skolen var me-
get gode. I tredje klasse skulle vi
have sløjd, det var meget spæn-
dende, vi savede og høvlede, jeg
lavede fuglehuse, det var svært,
og de blev ikke lige kønne alle
sammen.

En dag var der nogle, der smed
med høvlspåner, hvor der lå et
stykke træ i, og det ramte lære-
ren. Han blev så gal, og da han
troede, at det var mig, der var
den skyldige. tog han et stykke
træ og slog mig som straf; det
gjorde meget ondt, så jeg hylede
og skreg, det var så uretfærdigt,
for det var jo ikke mig.

Da jeg kom hjem fra skole sag-
de jeg ikke noget om det til mine
forældre.

Åbent: Hverdag 10-17.30
Lørdag 10-14

Thomsens Cykler
Vangede Bygade 86

2820 Gentofte
Tlf. 31 11 12 41

www.thomsenscykler.dk

Vinderød Skov 3
3300 Frd.værk

Tlf. 47 72 23 23

EBS
Urban

Alu. stel, 24 Gear,
Kevlar dæk

Ebsen Skagen
Retro

El-Cykel, Alu. stel, 7 Gear,
inkl. lys og lygter,
ca. 50 km på en opladning

Fuji Comp
4,0

Alu. stel, 7 indv. gear,
rullebremser, Kevlar dæk

Kom ind og hør nærmere om vores fordelagtige finansierings muligheder

Stort udvalg af nye cykler
Elementfabrikken. Foto fra 1915
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Næste morgen, da jeg skulle i
skole, gik jeg en anden vej. Jeg
kom hen på en markvej, som i
dag hedder Søbredden.

På denne markvej lå der en
gård, der hed Brogården, hvor
der var fouragehandel i en af
bygningerne, den findes for øv-
rigt stadig og sælger foder. Der
var hestestalde i en anden nu
nedrevet bygning. På denne
grund var der et tomt skur, hvori
der var en bænk og et bord, der
satte jeg mig og spiste min mad-
pakke, for jeg ville ikke i skole.

På gården boede en familie
som hed Ibsen, de havde en søn,
der hed Helge og var lige så
gammel som mig.

Jeg sad på bænken og så to
mænd, som ordnede deres he-
ste, som de havde på stald på
gården. Jeg spurgte, om jeg
måtte klappe hestene, og det
måtte jeg godt, hvis jeg til gen-
gæld ville gå til købmanden og
købe to gamle Carlsberg og en
frugtvin. De lærte mig at spæn-
de hestene for vognen, inden de
skulle i skoven for at hente
brænde til skovfogden. Da de

kørte, satte jeg mig på bænken
og ventede til kl. blev 2. Da jeg
kom hjem sagde jeg til min sø-
ster, at hun ikke måtte sige no-
get til mor og far om, at jeg ikke
havde været i skole. Jeg pjække-
de fra skolen på grund af sløjd-
læreren.
Pjækketur
Dagen efter fulgtes jeg med min
søster i skole, og da jeg kom der-
op, gik jeg ud af bagdøren og løb
direkte ned til Brogården. Jeg
satte mig i skuret for at vente på
mændene, der havde deres heste
i staldene.

Da de kom, sagde de, det var
godt, at jeg kom, for så kunne
jeg gå til købmanden og købe
det sædvanlige: to Carlsberg,
frugtvin og en sodavand til mig
selv.

De to mænd blev for øvrigt
kaldt for ‘store pral’ og ‘lille
pral’, for de skulle altid overgå
hinanden med, hvor meget, de
havde tjent aftenen før. De kørte
kapervogne i Dyrehaven fra
Klampenborg til Bakken.

Jeg fik lov til at fodre hestene,
børste dem, og give dem vand.

De lærte mig også at give heste-
ne seletøj på. De spurgte om jeg
ville med i skoven for at hente
brænde, det ville jeg mægtig
gerne, og så fik jeg lov til at hol-
de hestetømmerne.

Når vi så kom til skovfogden
for at læsse brænde af, blev vi
inviteret ind i køkkenet, hvor
mændene fik kaffe og en snaps,
og jeg en sodavand, det var me-
get hyggeligt. Da jeg kom hjem,
spurgte min far mig om, hvor
jeg havde været. Jeg fortalte, at
jeg havde været på Brogården
og kørt med hestevogn med ‘lil-
le pral’og ‘store pral’, og det var
så sjovt, og jeg fik lov til at sty-
re.

Mine forældre vidste stadig
ikke at jeg skulkede fra skolen.
Men en dag da jeg kom hjem fra
Brogården, fornemmede jeg at
min mor og far havde fået be-
sked om jeg havde skulket fra
skolen.

Min far blev gal og gav mig en
endefuld, og han sagde jeg skul-

le gå i seng uden mad, jeg vræle-
de selvfølgelig.

Senere kom min far ind til mig
og ville have en forklaring på,
hvorfor jeg ikke havde været i
skole. Jeg fortalte hulkene hvad
der var overgået mig i sløjdti-
men, og hvor uretfærdig, jeg var
blevet behandlet. Min far spurg-
te hvorfor jeg ikke havde fortalt
det til ham, for så var han gået
op på skolen for at få en snak
med læreren.

Næste dag mødte jeg på skolen
igen. Vi skulle heldigvis ikke
have sløjd den dag.

Da jeg kom hjem fra skole,
drønede jeg over på Brogården.
Mændene var kørt i skoven, så
jeg gjorde rent i stalden. Da de
kom tilbage fra skoven, fik jeg
lov til at tage seletøjet af heste-
ne, give dem mad og strigle
dem, så sagde jeg tak for i dag
og gik hjem til mor og far.

Min mor sagde til mig, jeg
skulle gå ud og vaske mig, da
jeg lugtede af heste. Min far var
klædt om og fortalte, at han

Hestevogn på Lyngbyvejen.

På hjørnet af Lyngbyvej og Vangedevej (nu Brogårdsvej) lå man-
ge butikker. Bemærk Plakatsøjlen, der nu står på den anden side
af Lyngbyvejen.

Har du set denne stok
Min mands stok er stærkt savnet. Den er
sidst set uden for Netto. Den ligner stokken
på dette billede, med en masse stokmærker
fra det meste af Danmark og et fra Canada af
en elg, som sidder øverst ved håndtaget.
Ved du noget om, hvad der er blevet af den?
Hvis du har fundet den eller ved hvor den er,
vil vi blive meget taknemmelig, og kan du
komme med den, er der to flasker rødvin til
finderen. Har du oplysninger om stokken så
ring til Vangede Avis på tlf. 39 65 74 41
(10-16), der formidler kontakten videre.

Mange hilsner fra Laila
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skulle til møde på rådhuset på
grund af mig, fordi jeg ikke hav-
de været i skole.

Da far kom hjem, var han me-
get ked af det, han sagde til mor,
at de på rådhuset havde anbefa-
let dem, at jeg skulle på børne-
hjem (det kaldte man det den-
gang), da jeg havde svært ved at
indordne mig i skole, som de
sagde. Mor græd, og jeg græd,
jeg ville ikke væk fra mine for-
ældre, men dem på rådhuset
havde altså bestemt, at det var
bedst for mig.
Børnehjem
Jeg skulle på et børnehjem i
Roskilde, og min mor fulgte mig
dertil med toget.

Da vi ankom, tog forstanderen
imod os, jeg vrælede hele tiden,
selv om han virkede meget rar.
Forstanderen sagde til min mor,
at hun bare skulle gå, så skulle
jeg nok falde til ro.

Han fortalte mig, at der på bør-
nehjemmet var heste, køer, gri-
se og ænder, det hjalp lidt på
det. Han fortalte også, at de små

børn fik undervisning om for-
middagen, og de store om efter-
middagen, og at jeg hørte til de
store.

Der lå et pigehjem ved siden af
drengehjemmet, men pigerne
måtte vi kun være sammen med
i skoletimerne.

Om formiddagen skulle de
store drenge passe dyrene, give
dem mad og rense ud. Kl. 12 va-
skede de sig, før de gik til fro-
kost i den store spisesal. For-
standeren præsenterede mig for
de andre drenge.

Jeg var spændt på, hvad jeg
skulle lave om formiddagen, det
var forvalteren, der bestemte
det. Han hed Knudsen, og man
skulle sige Hr. Knudsen til ham.
Jeg spurgte ham, om jeg måtte
komme over i staldene, det ville
han lige tænke over. Men først
skulle jeg have noget arbejds-
tøj, så vi gik over i depotet, hvor
jeg fik udleveret træsko, skjor-
te, undertøj og en kedeldragt.

Fra køkkenet var der en mel-
lemgang, der førte ind til spise-

salen. Der var klinker på gulvet,
og på hver side var der reoler
hvor vi skulle sætte vores træ-
sko og hjemmesko, for når man
gik ind i spisesalen, skulle man
tage hjemmesko på.

Jeg fik besked på, at jeg skulle
feje gulvet i mellemgangen, den
var 5 meter lang og 3 meter
bred. Når jeg var færdig, kunne
jeg gå over og hjælpe de andre
drenge i staldene.

Når vi havde spist aftensmad
fik vi lidt lommepenge, og så
gik vi til Roskilde og snoldede.

Om aftenen sad vi i dagligstu-
en og spillede kort eller spil og
legede, blot skulle vi være stille
og rolige. Kl. 22 børstede vi
tænder og gik i seng.

Da der var gået 14 dage, kom
min mor og besøgte mig, jeg
græd af glæde, da jeg så hende.
Vi gik til Roskilde Torv, hvor vi
var på Konditori, jeg fik en kop
chokolade og et stykke lagkage,
vi hyggede os rigtig, det var så
dejligt at se min mor igen.

Tiden kom, hvor min mor
skulle gå igen, jeg klamrede
mig til hende og græd, jeg ville
med hjem. Forstanderen sagde
til min mor, at hun bare skulle
gå, så faldt jeg nok til ro.

Men om torsdagen blev jeg
kaldt ind til forstanderen, som
fortalte mig, at jeg skulle hjem
om lørdagen, og jeg skulle ikke
tilbage til drengehjemmet igen,
han syntes, at jeg skulle tage fri
resten af dagen.

Om fredagen pakkede jeg min
lille taske og ventede bare på
min mor, men hun skulle jo
først komme lørdag formiddag.
Ih hvor jeg græd, da hun kom.
Nu var det bare at komme hjem
til min far og søster.

Da jeg kom hjem, omfavnede
jeg dem begge, alle var glade og

så blev der forøvrigt ikke talt
mere om det.

Der var ingen forklaring på,
hvorfor jeg kom hjem og skulle
begynde på skolen igen efter få
uger på drengehjemmet.
Konfirmation og læretid
Sådan var tiderne i trediverne.
Skoledagene blev normale igen,
og når jeg kom hjem fra skole,
hjalp jeg til hos gartneren, som
lå overfor, hvor vi boede. Jeg
skulle tjene penge til mit konfir-
mationsstøj.

Jeg fik et flot brunt sæt tøj, en
cottoncoat og en brun hat, det
brugte man dengang. Det blev
en rigtig god konfirmationsfest,
og jeg syntes selv jeg var en flot
fyr den dag.

Jeg fik tilbud om en læreplads
som mekaniker, men da jeg hør-
te, at jeg skulle gå på skole om
aftenen, sprang jeg fra. Ja, det
var meget dumt, jeg ærgrer mig
den dag i dag over, at jeg ikke
fik en uddannelse.

Men trods det har jeg aldrig
været arbejdsløs i hele mit liv.
Jeg har arbejdet hos en gartner,
har været postbud, kørt med
benzin, arbejdet på en tankstati-
on, været på Værløse
Flyvestation som medhjælper,
arbejdet på Tuborg, rengjort
indkøbskurve, kørt som chauf-
før hos en vognmand, og sidst,
indtil jeg gik på efterløn, var jeg
ved amtet.

Nu nyder jeg min pensionstil-
værelse. Jeg nyder, at vi har væ-
ret gift i 60 år. Vi har fået tre dej-
lige børn, svigerbørn, fem
skønne børnebørn heraf nogle
med kærester og tre oldebørn,
og familien vokser hele tiden.

Dette var en lille fortælling om
min barndom, som det så ud den
gang. Godt at tiderne har ændret
sig.

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 Transportable
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

Min farfar, far og farmor byggede hus på Middelvej 22.
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Det er sjovt at bo i Vangede
Der sker meget på caféen og vi har slet ikke plads til at
fortælle det hele her, så følg endelig med på hjemmesi-
den vangedesvenner.dk og på caféens facebook side.
Biblioteksgruppen mødes hveranden mandag i lige
uger kl. 14-15. Her får vi os en snak med Vangede
Biblioteks afdelingsleder Peter Strøm om, hvad der
skal ske på biblioteket og kommer med vores idéer.
Er det noget for dig så mød op og vær med.
Fredagsmøde Hver fredag kl. 14-15:30 føre Vange-
devennen Jesper Dalhoff an på biblioteket med snak
om udvalgte forfattere.
Fællesspisning Vangedes Venner mødes til fælles-
spisning i caféen en gang om måneden, der er planlagt
spisning fredag d. 21. marts, fredag d. 25. april og fre-
dag d. 23. maj; alle tre gange kl. 18 på Café Caféen.
Menuen kendes ikke endnu. Man skal være medlem
af Vangedes Venner og tilmeldt ca. en uge før.
Banko En del af Vangede Venners økonomi kommer
i hus ved det årlige Banko, som i år er den 2. maj og i
år bliver holdt i aulaen på Tjørnegårdsskolen.
At samle affald lyder måske ikke så sjovt, men det bli-
ver det, når man er sammen med Team Trash, Vange-
des Venners Skraldegruppe. Til marts når sneen for-
håbentlig er smeltet og frosten er af jorden, vil Vange-
des Venner få en invitation til at afsætte en time en lør-
dag, hvorefter Vangedes Venners affaldssponsor
Benzin byder på en forfriskning i Café Caféen.

Vangedes Venner
informerer

Entreprenør og tømrer,
aut. kloakmester

Totalentreprise
Renovering

Tilbygning
Tagudskiftning

Kælderrenovering
Omfangsdræn

Vangede Bygade 56 th
2820 Genttofte

22 44 72 66

Medlem af Byg Garanti

Lokalhistorisk gruppe invitere til

Skoler i Vangede
Lørdag den 22. marts kl 14-16
Alle er velkomne til en snak om “gamle dage” i
Vangede. Dene gang med Tema “Min Skolegang”.
Så der er frit slag til at fortælle om netop dine sko-
leoplevelser, der skal nok blive en del at grine af.

Vi har fået Poul Kragelund til at komme og starte
mødet med lidt om hans oplevelser med kommune-
skolen i Vangede.

Ræveskovvandtårnet
Lørdag den 29. marts kl. 13
Vi mødes ud for Ræveskovsvej 14.

Efter en kort introduktion om Gentoftes vandfor-
synings historie går vi en tur op i tårnet, hvorfra der
er en fantastisk panoramaudsigt udover omegnen.

Det anbefales, at tage fornuftigt fodtøj på, da der
er en del duemøg i svalegang og tårn. Turleder er
Niels Ulrik Kampmann Hansen.

Rundtur på Mariebjerg
Søndag den 4. maj kl. 13
Vi mødes foran kapellet, hvorfra Morten Falmer
guider os rundt på Mariebjerg Kirkegård.

Mariebjerg Kirkegård er en meget usædvanlig
kirkegård med alle former for begravelsespladser
lige fra det traditionele til skovområder, hvor be-
gravelsespladserne er spredt i landskabet. Kirke-
gården er så speciel at den er taget med i Kulturmi-
nisteriets kulturkanon under arkitektur.

www.vangedesvenner.dkMagnetstreamer

til bilen

Vangede Venners
sponsorer

kr. 30,-

Husk
Generalforsamling

23. april 2014
også denne gang med
Ole Stephensen som

dirigent

Se meget
mere om

Vangedes Venner
på

hjemmesiden:
www.vangedesvenner.dk

Køb den hos Freilev, Sweetie
og hos Vangede Avis

OBS! Medlemsskab af Vangedes Venner er gratis

Vandtårnet under opførelse 1905

NU
693

medlemmer

Vangede/ Dyssegård

39 40 80 90
vangede@danbolig.dk

Ring til områdets mest
sælgende ejendoms-
mægler, og bestil en
gratis og uforpligtigen-
de salgsvurdering.

Jeres sikkerhed for en
realistisk pris og et salg.

VANGEDE BLOMSTER

VANGEDE BYGADE 56 TV
2820 GENTOFTE
TLF. 23 44 17 90

WWW.VANGEDEBLOMSTER.DK

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

Tlf. 39 65 02 07
www.smedevaerksted.dk
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Pladevenner-aften på Café Caféen

13. marts kl. 19-21 Tema: pigtråd/beat/pop/rock fra ’50- og ’60-erne

Det skal være sjovere i Vangede,
derfor invitere vi til nogle hygge-
lige aftner, hvor vi skal høre det
musik som du selv har taget med.

Hitmakers
Steen Bergstøm fra Hitmakers,
som var et af de hotteste danske
band i 60-erne, kommer forbi og
giver os nogle anekdoter fra
musikerlivet. Har du en plade med
Hitmakers? – så tag den med.

Vangede Venners DJ Klaus
Hansen står ved grammofonen
og spiller dine plader, så dyk ned
i din samling af vinylplader fra
’50- og ’60-erne og find et par
stykker med netop de numre som
du husker som typiske for perio-
den og hvis du har nogle gode
minder til netop disse numre, er
du velkommen til at knytte et par
ord til musikken, men det er også
ok bare at komme med pladerne,
så vi i fælleskab kan mindes den
glade musik fra disse år.

Også uden vinyl
Hvis du er kommet til at smide di-
ne gamle vinylplader ud er du vel-
kommen til at tage en CD med,
men husk at det skal være udfra
temaet: “Pigtråd/beat/-pop/rock
fra ’50- og ’60-erne” og endelig
har du mulighed for at sende os
dit musik ønske for perioden, så
prøver vi, om vi kan skaffe num-
meret. Send det pr. mail til
vvpladevenner@gmail.com

Du er naturligvis også velkom-
men til at komme og nyde mu-
sikken og hyggen uden at have
plader med, og skulle du have te-
maforslag til de kommende ar-
rangementer, er du velkommen
til at sende dem pr. mail til:
vvpladevenner@gmail.com
Caféen holder åbent til disse
arrangementer og der vil være
mulighed for at købe øl, vand,
kaffe osv.

Miao Sushi
www.miaosushi.dk

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte
T 39 65 09 65 · M 28 10 46 30

Åbent alle dage 14-22

Menu 1
4 stk. Nigiri:

8 stk. Uramaki:

12 stk. Futomaki

24 stk. box
Kun kr.

2 laks, 2 tun

8 spicy rejer

6 california, 6 tun

Menu 2
6 stk. Nigiri:

16 stk. Uramaki:

12 stk. Futomaki

34 stk. box
Kun kr.

2 laks, 2 tun, 2 rejer

8 alaska, 8 california

6 ebi furai big, 6 tun

Menu 3
8 stk. Nigiri:

16 stk. Uramaki:

24 stk. Futomaki

50 stk. box
Kun kr.

2 laks, 2 tun, 2 tofu
2 rejer, 2 hvidfisk

8 spicy laks, 8 spicy rejer

6 ebi furai big, 6 tun
6 måneruller, 6 california

TILBUD
MENU

169,- 269,-

369,-

Kunst i Café Caféen
Hver måned tilbyder Caféen udstillingsmulighed for især lokale
kunstnere. Du er velkommen til ferniseringen, hvor der er mulig-
hed for at møde kunstneren.
Marts udstiller Per Aksel Christensen,
fernisering d. 1. marts kl. 14-15
April udstiller Per Bulow, fernisering d. 1/4 kl. 17-18
Maj udstiller Poul Reinhardt, fernisering d. 1/5 kl. 17-18
Juni udstiller Sara Legind Hansen, fernisering d. 2/6 kl. 17-18
Se mere om de enkelte udstillinger på Vangedes hjemmeside
www.vangede.dk

Maleri af Poul Reinhard

støtter Vangedes Venner

10. april bliver temaet: ’70- og ’80-erne – 14. maj bliver temaet: Dansk Top

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
11 - 01

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
9 - 02

søndag
10 - 20

Gentofte
TotalByg

– DIN forlængede arm!

Træt af dyre
håndværkere?

Vi klarer det meste,
stort som småt...

Snogegårdsvej 99
2820 Gentofte
Tlf. 22 26 22 24

www.gentofte-totalbyg.dk
info@gentofte-totalbyg.dk

Tilbudsgivning er gratis
Vi tager ikke startgebyr

Ganske enkelt
kr. 250,- + moms pr. time
eller fastpris efter tilbud
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KØS din skulptur
12. maj 2014

AlfabetTurèll er med i stort
landsdækkende projekt om min-
desmærker

I maj måned tager KØS, som
er Danmarks museum for kunst
i det offentlige rum, pulsen på
mindesmærket i dag og rykker
ud med KØS’ mobile forsam-
lingshus.

Mandag d. 12. maj standser
bussen op ved AlfabetTurèll i
Vangede.

Her vil man gerne i dialog med
Vangede-borgerne om deres lo-
kale mindesmærke. Hvad bety-
der mindesmærket for dem,

som færdes ved det dagligt? Har
det betydning for den lokale
identitet, eller burde der stå et
andet mindesmærke?

I Vangede vil der i løbet af ef-
termiddagen være børnefest
med en hyldest til sproget.

Om aftenen vil der være pa-
neldebat med bl.a. journalisten
Torben Steno og skaberen af Al-
fabetTurèll Kenn André Stil-
ling.

Dagen slutter med en perfor-
mance ved en kunstner, der for-
står at bruge sproget, ordene og
alfabetets bogstaver.

Dan Turèll Medaljen 2014
19. marts 2014 kl. 15

Dan Turèll Selskabet som består
af forfatterne Amalie Laulund
Trudsø og Lars Movin, bibliote-
kar og leder af Dan Turèll-Sam-
lingen Peter Strøm samt redak-
tør Jacob Ludvigsen har i år
valgt at give årets medalje til en
stjerne fra undergrundslitteratu-
ren Forfatteren
Rasmus Halling Nielsen
Her er motiveringen:
Rasmus Halling Nielsen (f.
1983) har i de seneste ti år været
en lysende stjerne i dansk littera-
turs undergrund. Som en ureger-
lig skrivekugle – ikke ulig en ung
Dan Turèll – har han spredt sine
originale og meget forskelligar-
tede tekster for alle vinde: i bøger
og tidsskrifter, på blogs og som
pdf-filer, i hæfter og privattryk.

Overrækkelsen finder sted på
Dan Turèlls fødselsdag onsdag
den 19. marts kl. 15. Sted: Dan
Turèll-Samlingen, Vangede
Bibliotek, Vangede Bygade 45.

Medaljen er tiltænkt en person,
der i sit kunstneriske virke kor-

responderer med Turèlls værk og
ånd. Den er udført af medaljøren
og maleren Barry Lereng Wil-
mont, der udgav en række kunst-
bøger sammen med Turèll. Den
blev første gang overrakt i 2012
til dramatikeren Astrid Saal-
bach, i 2013 gik den til raplyri-
keren Per Vers. Selve prisen blev
indstiftet i 1994 og bestod i de
følgende år af et brugt slips fra
Turèlls klædeskab.

Foto: Lars Gundersen

Skal du sælge
bolig i Vangede?

din

Så ring til din lokale Nybolig for
en gratis salgsvurdering på

tlf. 39 46 03 80

Nybolig Gentofte-Vangede
Gentoftegade 66, 2820 Gentofte

..sammen med Nykredit

Undgå fordyrende mellemled!

• Opretning og pladearbejde
• Autolakering

• Udbedring af forsikringsskader
• Køb, sa g af brugte biler

• Klargøring af Leasingbiler

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!

39 65 88 83
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Dyrehavsbakken og Vangede
Noget meget tiltalende ved Dy-
rehavsbakken er, at det er gratis
at komme ind, og så er det op til
den enkelte, hvor meget man vil
spendere den dag. I år kan man
nyde forlystelserne fra den 27.
marts. Udover alle boderne lig-
ger en af Danmarks kendteste
revyer “Cirkusrevyen” på Bak-
ken.

Bakken har igennem tiderne
været stedet, hvor mange især
unge Vangedeborgere har slået
deres folder. Jeg tror, der er

rigtig mange, der har prøvet at
tage “Stephansens” busser
direkte herfra Vangede til
Bakken, og hvis ikke det havde
været festligt på Bakken, så var
det det i hvert fald på vej hjem
med den sidste bus til Vangede.
Det krævede sin chauffør, at
holde styr på tropperne, men det
var nogle gode chauffører, der
havde fornemmelse for at give
lidt lang snor til det gode humør;
og de blev så også respekteret,
når de meldte at nok var nok. I
dag kræver det en omstigning –
altså to busser. Men der er stadig
mange Vangedeborgere, der
tager sig en festlig familietur på
Bakken og nyder de mange
kørende forlystelser. Du kan
være med i lodtrækningen om
fire Turbånd til Bakken, hvis du
kan svare rigtigt på
nedenstående spørgsmål.
Aflever kuponen hos Vangede
Avis eller i Vangede Venners
postkasse i Café Caféen.

1) Hvornår åbner Bakken i år?
2) Kan man kører direkte fra

Vangede til Bakken med
bus?

3) Hvad hedder revyen
på Bakken?

4) Hvad koster indgangen
på Bakken?

5) Hvor mange medlemmer har
Vangedes Venner?

6) Hvor finder man
Café Caféen i Vangede?

7) Hvor gammel er
Vangedes ‘nye’ kirke?

Kuponen skal være afleveret
senest den 15. marts. Herefter
trækker vi lod blandt de
kuponer, der har svaret rigtigt og
vinderne får direkte besked.

Kupon til Turbånd

1) ___________________

2) ___________________

3) ___________________

4) ___________________

5) ___________________

6) ___________________

7) ___________________

Husk at udfylde bagsiden.

Nyt fra Charlotteklubben
Vi har kun fire af 11 film tilba-
ge i foråret; men er i gang med
at stemme om de næste 22 film
som Charlotteklubben viser i
Gentofte Kino i efteråret 2014
og foråret 2015.

Vores forårsprogram byder
medlemmerne på mange gode
arrangementer og vore to rej-
ser i 2014 vil vi også gerne til-
byde IKKE-medlemmer.

Rejse i bus til Schwarzwald
14.-20. juni – pris kr. 5.300
(eneværelse + kr. 600) + kr.

100 for ikke-medlemmer.
Rejse med fly til Barcelona

8.-13. september – pris kr.
6.850 (eneværelse + kr. 1.400)
+ kr. 100 for ikke-medlemmer.
NB! Der er ikke så mange
pladser tilbage.

Kom ind i klubben og hør
nærmere eller læs mere på vo-
res hjemmeside
www.charlotteklubben.dk

Der er enkelte pladser tilbage
til Charlotteklubbens højsko-
leophold 3.-7. marts. I kan lige
nå det!
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Kupon til Turbånd

Navn

_______________________

_______________________

Adresse

_______________________

_______________________

Tlf. nr.

_______________________
Husk at udfylde forsiden.

Åbent
mandag - lørdag 11-22
søn- og hellidage 12-22Tlf: 39 90 25 25

Vi leverer til selskaber, fest og firma

Vangede Bygade 88
www.mezzaluna.dk

Hos os kan man betale med følgende kort:

Frisk salat
Ved bestilling online
og for min. kr. 100,-

Gratis levering

Pizza · Salater
Sandwich

Pizza · Salater
Sandwich

gennem 40 år
Flemming Brüggemann, Formand for Menighedsrådet
40 år er ingen alder i forhold til
mange af vores gamle kirker
rundt om i landet, men 40 år er
værd at fejre, især fordi det er din
lokale folkekirke, der fylder år.
En Spreckelsen kirke
Forud for indvielsen af Vangede
Kirke i 1974 var gået en del år
med det forberedende arbejde –
indsamling til kirkens opførelse,
diskussioner med kommunens
og kirkeministeriets embeds-
mænd om planer, arkitektur, ud-
smykning og anvendelse. Et kir-
kebyggeri er altid en stor mund-
fuld for dem, der involveres i
processen – menighedsråd, an-
satte og frivillige.

Resultatet blev en kirkebyg-
ning udover det sædvanlige,
med arkitekt Johan Otto von
Spreckelsen som den drivende
kraft i projektet, han blev senere
berømt for Paris’nye triumfbue;
og Vangede Kirke er siden hen
blevet en national seværdighed.
Idéen med Vangede Kirke var at
skabe et rum, der viste stor re-
spekt for det guddommelige i
kristendommen, og med plads
til de mangeartede aktiviteter,

der skulle øge kirkens tilknyt-
ning til sognet – både de gejstli-
ge, de kulturelle, de allerede ek-
sisterende aktiviteter og de me-
re støjende aktiviteter.
En nutidig kirke kræver også
udvidelse af rammerne
Men der var ikke penge til alle
idéerne i første omgang, lige-
som der er behov for tilføjelser
til kirkebyggeriet. Der er derfor
gennem årene sket enkelte for-
andringer – en del af de kerami-
ske arbejder og orglet er først
kommet til senere. Udvidelsen i
forbindelse med Kulturby ’96
året, hvor det lykkedes at få rejst
campanilen (klokketårnet) og li-
geledes den ekstra fløj med
plads til organist og kor. Herud-
over er der også efterfølgende
sket en udvidelse af Vangede
Kirkes Ungdomsgård.

Udvidelser skal naturligvis
ske i respekt for det eksisteren-
de byggeri.

Aktiviteterne i
bygningsværket
Det flotte bygningsværk gør dog
ikke kirken alene – det danner
blot en fleksibel ramme for de
aktiviteter, der til enhver tid øn-
skes for at fylde kirken. Og akti-
viteterne er mange – faktisk er
der langt over 1.000 gange om
året aktivitet i bygningerne, der-
udover er de normale gudstjene-
ster, dåb, konfirmationer og an-
dre kirkelige handlinger. Når
Vangede Kirkes motto er, at være
en åben, engagerende og nutidig
kirke, hvor der er plads til alle,
betyder det også, at aktiviteterne
skal følge med tiden. Nye aktivi-
teter kommer til, andre stopper,
mens de fleste faktisk ændrer ka-
rakter med tiden. Se bare på den
årlige basar i november måned,
der er den største enkeltaktivitet i
Kirken. Fra “trange kår” i den
gamle kirkebygning, har basaren
nu indtaget alle de lokaler, vi har
i kirken. Basaren vokser på alle
måder, både i størrelse, antal be-
søgende (over 2.500) og i omsæt-
ning, der har rundet ¼ mio. kr.
250 frivillige
De mange aktiviteter, der er om-
kring kirken, kræver meget ar-
bejdskraft, selvom mange akti-
viteter håndteres af kirkens præ-
ster og personale. Langt hoved-
parten af aktiviteterne skabes af
de frivillige, som dermed er med
til at tegne Vangede Kirke:

Menighedsrådet vælges ved
folkeafstemning hvert 4. år, og
det er den officielt valgte kreds
af personer, der har det overord-
nede ansvar for, at kirken nu og
frem opfylder de relevante love,

regler og ikke mindst ønsker til
kirkens virke og udvikling. Me-
nighedsrådet har også ansvaret
for bygningerne, for de ansatte
og for udpegning af præster.

Menighedsplejen hjælper de af
sognets beboere, der er dårligst
stillet og arrangerer forskellige
aktiviteter primært for ældre.

Styrelsen står for arrange-
menter i kirken.

Basarkomiteen sikrer at det
store arrangement forløber
planmæssigt. Basarens over-
skud anvendes primært til de
aktiviteter som Styrelsen arran-
gerer i kirken.

Vangede Kirkes Ungdoms-
gård sørger for rammerne for
de mere støjende og støvende
aktiviteter og dermed driften af
denne del af bygningerne.

Foto
Peter

E
lm

holt

Foto Peter Elmholt

Jubilæumsaktiviteter:
Vangede Kirke
gennem 40 år
Billeder og historier
Onsdag d. 5. marts kl. 19.30

Orgelkoncert
Onsdag d. 12. marts kl. 20.00
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Spejderne er de primære bru-
gere af Ungdomsgården.

Samlet set er ca. 250 frivillige
med til at sikre, at kirkens flotte
rammer bliver anvendt på den
måde, som de var tiltænkt.
40 års jubilæet
Ud over festgudstjenesten den
16. marts fejrer vi også jubilæet
med forskellige aktiviteter i lø-
bet af marts måned. Vi ser frem
til, at byde alle velkomne til dis-
se arrangementer, som du kan
læse mere om på vores hjemme-
side www.VangedeKirke.dk el-
ler på facebook.

Biskop Lise-Lotte Rebel, der
prædiker til festgudstjenesten,
har tidligere udtalt, at man i

Vangede Kirke altid er gode til
at finde noget at fejre – og gøre
noget ekstra ud af det. Hun glæ-
der sig hver gang, hun er hos os.

Vi fejrer samtidig genindviel-
se af det 25 år gamle orgel, der i
disse dage er skilt ad, for at gen-
nemgå en større renovering så
det kan holde i de næste mange
år. Det er et af Danmarks flotte-
ste orgler – både i lyd og udse-
ende. Herudover har vi gennem
nogle år sparet sammen til nyt
altersølv, som også bliver indvi-
et på denne festdag. Altersølvet
er udtænkt af keramikeren Tue
Poulsen, som har lavet de kera-
miske værker i kirken. Han har
været med helt fra starten og har

skabt et altersølv, der er mere
nutidigt – på baggrund af vores
nye logo.
En nutidig kirke
– også i fremtiden
Oprindeligt havde Vangede Kir-
ke ikke rigtigt noget logo, men
man anvendte kirkebygningen i
silhuet som logo – men det skul-
le jo udskiftes jævnligt efterhån-
den, som nye byggerier kom til.
Derfor har vi i menighedsrådet
for nogle år siden vedtaget, at vi
fremover skulle anvende Vange-
dekorset®, som Spreckelsen og-
så er ophavsmand til, da det er
de to kirkesale set fra oven – gå
bare ind på Google-map og se
kirken oppefra.

De næste 10 år frem til 50 års
jubilæet vil også være præget af

forandringer. Dette skyldes ikke
mindst, at vi om et par år skal si-
ge farvel til de nuværende præ-
ster og god dag til nye præster –
den vigtigste beslutning et me-
nighedsråd kan være med til. På
de 40 år har vi kun haft fire for-
skellige præster, så det er vigtigt
at nye præster lever op til de for-
ventninger, vi har til præsterne
ved Vangede Kirke.

Jeg vil opfordre jer alle til at
deltage i fejringen af de 40 år,
enten i en af aktiviteterne i løbet
af måneden, eller i selve
festgudstjenesten.

Vi vil gerne høre fra dig, hvis
du har gode idéer til nye tiltag
og aktiviteter, så de kan tages
med i det fremtidige arbejde.

Søs Fenger synger i Vangede
En af Danmark store sange-
re, Søs Fenger, kommer til
Vangede den 16. marts. Sam-
men med sin faste musiker,
guitaristen Jonas Krag, giver
hun koncert i Vangede Kirke.
Det bliver en helt unik ople-
velse, dels at opleve Søs Fen-
ger i noget så sjældent som
en kirkekoncert, men også
opleve hende i en tæt kunst-
nerisk dialog med Jonas
Krag, den musiker som har
betydet mest for hende gennem hele hendes karrieren. Pro-
grammet indeholder en række af de sange som har gjort Søs
Fenger til en af de mest elskede danske kunstnere. Koncerten er
en del af festlighederne omkring Vangede Kirkes 40 års jubilæ-
um.

Koncert med Søs Fenger & Jonas Krag, søndag den 16. marts
kl. 14.00 – Entré kr. 50,- (billetsalg: Billetnet.dk – evt. reste-
rende billetter sælges ved indgangen fra kl. 13.00)

Fotograf: Jim Lyngvild

Ryg- og nakkespecialisterne

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

Det nye altersølv

Se meget mere på www.VangedeKirke.dk

Søndag d. 16. marts
Festgudstjeneste:
Vangede Kirke 40 år
Nyt altersølv
Genindvielse af orglet
Søndag 16. marts kl. 10.30
Biskop Lise-Lotte Rebel prædiker
Jubilæumsbuffet
efter højmessen: Stående buffet med underholdning
kl. 14.00 Koncert med Søs Fenger
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Kino
12 Years a Slave, 20. februar
Salomon Northup var en frem-
ragende fri violinist i New York
med kone og to børn, men blev i
1841 kidnappet og solgt til en
bomulds-plantage i det sydlige
USA. En for ham fuldstændig
uforståelig ændring af tilværel-
sen. Han kæmper selvfølgelig
for at overleve, men også for at
bevare sin selvrespekt.
Monuments Men, 27. februar

En samling soldater bliver sendt
på en hemmelig mission, for at
opspore og hjemtage nogle af de
mange kunstgenstande, som ty-
skerne tilkæmpede sig under 2.
verdenskrig.
Hende, 27. februar
En forfatter i LA køber ny com-
puter. Da han åbner den bliver han
glædeligt overrasket. En inspire-
rende lys kvindestemme, Sa-
mantha, lyder i hans øre. Hun vir-
ker opmærksom, følsom og over-
raskende morsom. Deres venskab
udvikler sig til kærlighed.
Kartellet, 27. februar
Historien om den selvstændige
entreprenør, Lars Helbo, som
overtager det lille familieforeta-
gende. Nu skal der ske frem-
skridt. Han underbyder nogle
store entreprenørvirksomheder i
en række kommunale udbuds-
runder. Både firmaet, familien
og han selv får store problemer,
da han havner i et næsten uløse-
ligt dilemma.

Noa, 3. marts
Den evigt overvældende historie
om Noa, som, omgivet af en ver-
den af synd, får en guddomme-
lig vision og bygger arken, in-
den syndfloden kommer.
Bogtyven, 3. marts
I Tyskland under 2. verdenskrig
spreder Liesel lidt glæde ved at
stjæle bøger og dele dem med
andre. I hendes hjem gemmer
hendes adoptivforældre en jø-
disk flygtning, Max. Bøgerne
bliver deres sjæles redning i en
afskyelig verden.
Grace of Monaco, 3. marts

Historien om den tidligere Hol-
lywoodstjerne, der rejser til Mo-
naco og finder prins Rainier III og
forelsker sig i ham, mens han er i
drabelig politisk duel med Frank-
rigs Præsident Charles de Gaulle.
Hun får prinsen og mister sin
identitet. Siden går det galt!
Yves Saint Laurent, 3. marts
Vi følger den kun 21-årige Yves,
der overtager efter Christian Dior
og står for at skulle præsentere
sin første haute couture kollekti-
on. Den bliver modtaget med stor
succes. Samtidig møder han
Pierre Bergé. Hans livs store
kærlighed og forretningspartner.
YSL har dog dæmoner i skabet,

som han må kæmpe med hele li-
vet, alligevel grundlægger de to
mænd et af de største brands in-
denfor mode nogensinde.
Fortiden, 13. marts
En mand kommer tilbage til Pa-
ris fra Teheran. Han skal under-
skrive skilsmissepapirerne. Der
er kommet en ny mand til huset.
Datteren kan ikke lide ham, og
der er konflikter.
The Lunch Box, 20. marts
I Mumbais travle hverdag mod-
tager den lidt mavesure og pensi-
onsmodne enkemand, Sajaan ved
en fejl den frokost, som husmode-
ren Ila har tilberedt til sin mand.
Det himmelske måltid bliver star-
ten på en humoristisk og rørende
brevudveksling i madkassen om
passion, længsel og håb for frem-
tiden. Sajaan og Ila finder et sav-
net frirum til at udtrykke deres in-
derste tanker og de små breve bli-
ver efterhånden fyldt med varme
følelser og et bud på, hvor lykken
skal findes.
Monica Z, 20. marts
Skildringen af den ikoniske
svenske jazzsangerinde og skue-
spiller Monica Zetterlunds store
gennembrud og karriere i tres-
serne. Hendes unikke udstråling
på scenen gjorde hende til et
ikon, men bag rampelyset kæm-
pede hun med mangel på accept
fra familien samt et turbulent
kærlighedsliv.
Grand Budapest Hotel,
27. marts
Gustave H, concierge på et be-
rømt europæiske hotel i mellem-
krigstiden, og piccoloen Zero
Mustafa, hans ven og fortrolige,
involveres i tyveriet, tilbage-
komsten af et stykke sjælden re-
næssancekunst samt kampen
om en enorm familieformue, set
på baggrund af et kontinent i
pludselig, dramatisk forandring.

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

F i l m  kan  s e s  i  d i n  l oka 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

Klassefesten 2 – Begravelsen Nebraska 12 Years a Slave
Monuments Men Hende Kartellet Fortiden

The Lunch Box Monica Z Grand Budapest Hotel
Bogtyven Noa Grace of Monaco Yves Saint Laurent

H H

H H H

H H

H H H

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

39 67 97 03
40 31 05 01

Ericavej 23
2820 Gentofte

Tagdækning med Icopal
Overstrygning af tage
med asfalt
Rep. & vedligehold
af paptage

•
•

•

se mere påwww.gentoftekino.dk
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Apoteket informerer om bivirkninger
Lægemidler griber ind i kroppens
normale funktioner og ændrer
disse med henblik på løsning af et
specifikt problem. Da disse funk-
tioner er hårfint afstemt, kan det
undertiden medføre bivirkninger.

De fleste mennesker mærker
heldigvis ingen problemer i for-
bindelse med deres medicin. Får
man bivirkninger, er de i de fle-
ste tilfælde lette og forbigående.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer
alle, der oplever bivirkninger, til
at kontakte lægen, der så vurde-
rer, om bivirkningen betyder, at
behandlingen skal ændres. Læ-
gen kan, men man kan også selv,
indberette bivirkninger direkte til
lægemiddelstyrelsen på
www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Ældre mennesker får ofte flere
bivirkninger end yngre, fordi
kroppens celler ikke fornyes så
hurtigt og fordi lever og nyrer
ikke er så effektive.

Mange tror, at naturpræparater
er uskadelige, mens syntetisk
medicin har masser af bivirk-
ninger. Det holder ikke stik. Al-
le virksomme stoffer kan med-
føre bivirkninger.

Hyppig forekomne bivirk-
ninger er hovedpine i forbindel-
se med daglig indtagelse af
smertestillende lægemidler mod
hovedpine; mundtørhed, som
apoteket kan hjælpe dig med at
mindske; forstoppelse, kvalme,
svimmelhed og træthed.

Hvis man skal opereres, er det
en god ide på forhånd at fortælle
lægen, at man anvender naturlæ-
gemidler. Flere naturlægemidler
kan forårsage alvorlige proble-
mer under og efter operationen.
Det gælder bl.a. følgende:
• Hvidløg (øger blødningsrisiko).

Stop 7 dage inden operationen.

• Ginkgo Biloba (øger blød-
ningsrisiko). Stop 36 timer in-
den operationen

• Valeriane/baldrian (kan give
forstærket virkning af bedø-
velsesmidlet). Stop 24 timer
inden operationen.

• Perikon (øger bl.a. risikoen
for blodpropper). Stop 5 dage
inden operationen.

Få vejledning på apoteket.
Vangede Apoteksudsalg

Helle Thomasen

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

39 65 17 20
40 16 60 18
20 27 36 39

www.brdr-torp.dk

bil ledindramning
drivhusglas
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brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le

G
larm

esterfirm
aet

B
rd

r. To
rp

 A
p

S

Al glarmesterarbejde udføres

Forsikringsskader
med forsikringsselskab

afregnes
Boligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Vangede Apoteksudsalg

Vangede Bygade 77

2820 Gentofte

39 65 46 00

Besøg vores hjemmeside: www.gentofte.ditapotek.dk

... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk

Foråret byder på mere fjernvarme i Vangede
Til foråret kommer fjernvarmen
atter til Vangede. Gentofte
Fjernvarme fortsætter nemlig
udbygningen af fjernvarmenet-
tet, når arbejdet starter på en
række veje syd for Nymosen og
vest for Vangedevej til foråret.
Her vil blandt andet beboere på
Ericavej, Skiftevej, Fæstevej og
Nymosevej blive forsynet med
fjernvarme. Udbygningen af
fjernvarmenettet er en del af
Gentofte Kommunes strategi
om billig og miljøvenlig op-
varmning til alle borgere frem
mod år 2026.

Fjernvarme er både en billig
og miljørigtig opvarmnings-
form, hvor der er gode besparel-
ser at hente for den enkelte bo-
lig. Har du f.eks. gasfyr i dag,
kan du spare op til 25% på var-
meregningen ved at skifte til
fjernvarme. Hvis du har oliefyr,
kan du spare helt op imod halv-
delen af varmeudgifterne. Be-
sparelsen afhænger naturligvis
af den enkelte boligs størrelse
osv., så hvis du vil prøve at be-
regne din egen besparelse, har
Gentofte Fjernvarme lavet en

beregner, som du kan prøve på
gentoftevarme.dk.

Arbejdet på den nye etape i
Vangede forventes at tage cirka
et halvt år, og der vil være min-
dre, lokale trafikomlægninger i
anlægsperioden.

Med venlig hilsen
Dennis Kjergaard

Kommunikationsmedarbejder
Gentofte Fjernevarme

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Lør. lukket
-fre.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76
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Butikkernes åbningstider – februar 2014
DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag efter aftale

Danni Sko Tlf. 39 65 53 63
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Danske Bank Tlf. 45 12 13 90
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 11.00-01.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 9.00-02.00
søndag 10.00-20.00

Floristen Tlf. 39 65 57 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.00-14.00

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

Frisør Konrad Tlf. 31 36 31 36
mandag lukket
tirsdag 11.00-19.00
onsdag 9.00-14.00
torsdag 10.00-19.00
fredag 8.00-17.00
lørdag 9.00-13.00

Frisør Totten
Tine Gram Tlf. 39 65 71 35
Anette Grevad Tlf. 39 65 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

Gentofte TotalByg Tlf 22 26 22 24

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 15.00-17.00
lørdag lukket

Glas- og Fugemesteren Tlf. 40 94 17 57
mandag-fredag 8.00-17.00

IKEA Tlf. 70 15 09 09
mandag-fredag 10.00-21.00
lørdag 10.00-20.00
søndag 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
mandag-fredag 9.00-17.45
Lørd i lige uger 9.00-14.30

Malemester Ellingsøe Tlf. 39 65 05 40
mandag-fredag 7.30-16.30

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 11.00-22.00
søn- og helligdage 12.00-22.00

Miao Sushi, Sushi take away Tlf. 39 65 09 65
søndag-torsdag 15.00-22.00
fredag-lørdag 14.00-22.00

Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-torsdag 9.00-16.30
fredag 9.00-15.00

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00
Ta’ selvbord 17.00-22.00

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

Sportscaféen GVI v/Cana CateringTlf. 50 99 70 99
mandag-fredag 12.00-21.00
lørdag 9.00-17.00
søndag 9.00-16.00
Frokost kan bestilles hverdage indtil kl. 10.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-søndag 9.00-20.00

Sweetie 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

TinnaMia Tlf. 39 65 78 91
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag lukket

Thomsens Cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

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 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-18.00
fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 08.00-22.00

Vangede Blomster Tlf. 23 44 17 90
mandag lukket
tirsdag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-15.00
søndag i december 10.00-14.00

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

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

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

Du kan betale med følgende kort

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

PIZZA & GRILL
Since 1989

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

www.facebook.com
/sweetie.vangede

Alle disse butikker/virk-
somheder er medlemmer
af Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikkerne kan
du kende på, at de har
dette mærke siddende i
deres ruder.

Vangede
Køreskole
Den korteste vej
til dit kørekort

Frugtparken 26 · 2820 Gentofte

www.vangedekoreskole.dk

Vi følger op på vores undervisning
med en gratis opfølgningstime

Se mere og priser på


