
Julens nærvær
Når det er jul hygger vi os sam-
men, og vi nyder hinandens
nærvær. Det skaber en magisk
stemning, der giver os lyst til at
gøre det godt for vores medme-
nnesker. Vi får lyst til at give ga-
ver ikke bare fordi det er jul,
men de fleste ønsker sikkert at
deres gaver skal glæde modta-
geren. Julens nærvær er ikke
kun selve juleaften, for op til jul
er der rige muligheder for eks-
tra nærvær med venner og fami-
lie. Mange har skabt deres egne
traditioner, som at mødes ad-
ventssøndage, fælles juleind-
købsture, julehygge arrange-
menter i vuggestue, børnehaver,
skoler og arbejdspladser og
mange foreningsmøder er i den-
ne tid også fyldt med hyggelig
magi.

I Vangede har vi også en ræk-
ke juletraditioner, som samler
os til magisk nærvær. Vangede
Bycentrum har skabt et par rig-
tig gode juletraditioner med Ju-
letræstændingen og julevan-
dringen.

Til Juletræstændingen, der i år
er den 25. november, mødes vi
for at byde julen velkommen til
Vangede; vi tænder i fællesskab
julebelysning i vores lokale
handelsgade, og julemanden
kommer forbi med hele sin fa-
milie. De har godter med til
børnene, præsten styrer et lille
arrangement, og vi tager fat på
julens sange.

Til Julevandringen den 11. de-
cember går en masse glade
medborger en tur rundt i vores
lille landsby og får hilst på både
forretninger, spejderne, sports-
klubben og undervejs bliver vi
samlet til gløgg og æbleskiver
samt til kaffe og kage. Der bli-
ver snakket og hygget på hele
turen både med familie, som
kommer år efter år, med gamle
og nye venner. Til slut mødes vi
og der trækkes lod om et kæmpe
gaveudbud fra butikker og han-
delsstandsforening. Med spæn-
ding venter man om alle gaver-
ne går til de samme som sidste
år, om det er nogen der bor i
Vangede eller et af alle de fami-
liemedlemmer, der kommer
langvejs fra.

Her på Vangede Avis glæder
vi os til at se rigtig mange af jer
både til de to arrangementer,
men også under vores indkøbs-
ture i Vangede.

Glædelig jul og godt nytår
Susanne og Allan
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Butikkerne siden sidst
Frisør Totten har været i gen-
nem en større renovering, men
snart kommer butikken frem af
sit skjul og stilladset bliver fjer-
net. Vi glæder os til atter at kun-
ne se butikkens vinduer.

Onkel Danny, som vores pøl-
sevogn er blevet omdøbt til kan
her i december fejre sin et års
fødselsdag, se deres tilbud i an-
noncen inde i bladet.

Vibeke hos Floristen fejrede
den 19. september sin 25 års ju-
bilæum i Vangede og der var
mange forbi og sige tillykke, se
hendes takkeannonce her i bla-
det.

Triktyverier
sker desværre også i Vangede,
og det er oftest vores ældre med-
borger, det går ud over. De bliver
narret eller decideret overfaldet
og frarøvet værdier. Så hvis du
ser, at en medborger er ved at
blive narret eller måske er blevet
franarret sine værdier, kan du i
bedste Vangede-ånd spørge om,
der er noget, man kan hjælpe
med.

Borgermøde om lommepark
Baunehøj
Gentofte Kommune inviterer til
borgermøde om udvikling af det
grønne areal ved bronzealderhø-
jen Baunehøj, der i 2017 om-
dannes til lommepark.

Alle interesserede opfordres
til at deltage i mødet, da det er
jer, der bedst kan bidrage med
viden om området og give ind-
blik i, hvad der kan gøre ‘Lom-

mepark Baunehøj’ til et attrak-
tivt sted.
Tid: Tirsdag d. 22. november
2016, kl. 19.00-21.00
Sted: Bakkegårdsskolen, Loka-
le H2-09 (1. sal), Skolebakken
20, 2820 Gentofte.
Se mere på
vangedearr.blogspot.dk
se ‘Invitation’

GVI Sportscafé

Der har været skiftedag i GVI’s
Sportscafé og det er nu Helle
Kleist, der er ansvarlig for den
daglige drift. Hun arbejder nu på
at sætte et rigtigt godt team
sammen med en dygtig kok og
søde imødekommende service-
medarbejdere.

Der vil være fokus på de man-
ge børn og børnefamilier, der
har sin daglige gang i klubben
og Helle har et stærkt ønske om
at skabe et hyggeligt, familie-
venligt spisehus med god, sund
og lækker mad.

Alle er velkomne til at komme
og nyde en lækker varm mid-
dagsret hver dag, eller den kan
tages med hjem. Der kan også
bestilles mad på forhånd til at
tage med hjem.

Der vil også være et lækkert,
nemt og hurtigt frokostsorti-
ment af f.eks. hjemmelavede
deller, dip, brød og salat. Samt
sandwich og når vejret kalder på
det en skøn varm suppe.

Helles hjertebarn er kager.
Helle driver en kageengros, der
leverer kager til flere caféer og
restauranter rundt i byen – så
hvorfor ikke bestille din næste
festkage i GVI.

Mindre engagementer og
møder vil altid kunne
arrangeres med kort varsel med
kaffe og dejlig hjemmebag, da
Sportscaféen altid vil ha et godt
udvalg af lækkerier.

Portvinsaften

Portvin er ikke bare portvin, så
hvis du vil være sikker på at få
den helt rigtige portvin til jul, så
kan vi anbefale dig at købe billet
til en portvinssmagning hos
Skjold Burne Vinhandel, som i
samarbejde med en af de mest
fordrukne foredragsholdere Bo

tilbyder vores læsere chancen
for at smage et bredt udvalg af
Portvin fra tophuset Niepoort.
Udover at smage ni portvine får
man også Bos fortælling om
portvin i dens mange skikkelser.

Det er fredag den 25. novem-
ber 2016 kl. 19.00-ca. 21.30 i
Skjold Burne, Vangede Bygade
77 – Billetter á kr. 295,- kan kø-
bes i butikken. Men skynd dig,
der er kun et begrænset antal
pladser.

Vi skal på en smagsfyldt rejse
igennem udvalgte portvine og
får mulighed for at lære at port-
vin er andet, end det der står i
tante Annas karaffel. Du vil
også lære mere om hvilken type
af portvin du er til.

Spejdernes Juletræssalg
Der er en mangeårig tradition i
Vangede for at juletræet købes
hos spejderne. Vi har hørt beret-
ninger helt tilbage fra 1950’er-
ne, hvor man fortæller, at man
købte familiens juletræ hos
spejderne.

Så det er glædeligt, at spejder-
ne også i år stiller op med jule-
træssalg på trods af de store om-
bygninger ved ungdomsgården
ved Vangede Kirke.

Spejderne sælger juletræer fra
lørdag den 10. december til den
23. december

De bringer juletræerne gratis
ud i weekenderne, og du kan ro-
ligt købe træet i god tid, for de
tilbyder at opbevare det frem til
den 21. december

Udover kontanter kan der også
betales med både Dankort og
Mobilepay – og priserne og ser-
vicen er uden for al konkurren-
ce.

Åbningstider:
weekender fra kl. 10-17
hverdage fra kl. 17-19

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

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 FysioterapiGentofte Senior-TRIM
Vi er et m/k-hold af ældre,

som dyrker
til musik og

instruktion pr. CD. Det
foregår i gymnastiksalen

Hver tirsdag og torsdag
kl. 11-12.

Pris: kr. 250,- årligt.

Ring til Kirsten for nærmere
oplysninger 30 24 52 76

motions-
gymnastik

Nymosehave,
Stolpehøj 150,

Var det noget for dig?

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Lør. lukket
-fre.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76
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Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
Tranehaven

Nyt program

Sundhed for
Seniorer

Tranehaven, Kommuneservice,
Bibliotekerne og Apotekerne

Hent programmet hos bl.a.

Juletræstænding

Præmier
for over
10.000,-

Arrangeret af Vangede Bycentrum
med hjælp fra DUI, Charlotteklubben, Spejderne ved kirken, Sportscaféen GVI, IdéHuset og Vangedes Venner

Med vandrekort samler vi stempler på traveturen rundt i
Vangede. Undervejs på turen bydes på gløgg, æbleskiver,
kaffe og andre lækkerier.
Vandrekortet med navn, adresse og alle stemplerne skal
lægges i kassen ved .

Køb Vandrekortet i god tid, og få glæde af ekstra gode
rabatter og gaver. De fleste tilbud gælder i dagene

og sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra 28. nov. På
selve dagen kan de købes i Charlotteklubben.

SuperBrugsen senest kl. 13:30

28. nov.-10. dec., nogle kun bestemte dage.

Vandrekort koster kr. 30,- pr. stk.

Julen i Vangede
Lad os mødes til hyggelige
julearrangementer i Vangede

Julevandring
Søndag 11. december kl. 11

Start fra kl. 11
Tager ca 1½ time
Aflevere stempelkort senest kl. 13:30
Lodtrækningen foregår foran Super
Brugsen kl. 13:35
Man skal være til stede ved
lodtrækningen
– Husk legitimation.

Alle børn, dergennemførerruten, får en godtepose,
der er sponsoreretaf SuperBrugsen.

Julestue

i Charlotteklubben

når træet er tændt

2016

Vi mødes foran SuperBrugsen.
Der er varm kaffe som serveres af .
Vi får også besøg af julemanden,
hele hans familie og et
nissehornorkester

Charlotteklubben

Under juleindkøbene
i Vangede kan man

den 17. mel-
lem kl. 10 og 13,
møde julemanden
og hans kone, som
deler julegodte ud
til børnene.

lørdag

Fredag 25. november kl. 16.45

Se billeder fra

tidligere år på

www.vangede.dk
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Et udvalg af de skønne film i Gentofte Kino
for perioden november-de-
cember 2016
Hermed blot et lille udpluk af de
kommende måneders visuelle
herligheder, så der er ingen grund
til at blive hjemme. Dertil er bio-
grafens favnende mørke alt for
spændende! Gode fornøjelser!
Rosemarie og Gartnerens
hemmelighed · 10. november
Rosemarie skal bruge Unn To-
ves hjælp til at finde sine biolo-
giske forældre. Sammen drages
de ind i en fortid, der involverer
et elskende par, en excentrisk
eksbokser og en mor, der bærer
på en stor hemmelighed.

Fantastiske Skabninger og
hvor de findes · 17. november
I 1926 er Newt Scamander net-
op hjemvendt fra en rejse, hvor
han har fundet og dokumenteret
en række ekstraordinære magi-
ske væsner. Han ankommer til
New York, hvor han har en kort
mellemlanding og havde det ik-
ke været for en No-Maj (den
amerikanske betegnelse for en
Muggler) ved navnet Jacob,
kunne alle hændelserne have
været udgået. I stedet for sker
der det at nogle af Newts fanta-
stiske dyr slippes løs og så er der
lagt op til problemer.
Indignation · 24. november
I 1951 starter den intelligente
jødiske arbejderdreng Marcus
Messner fra New Jersey på et lil-

le konservativt universitet i
Ohio. Hans familie har store
planer for ham, men ikke alt går
som planlagt. Marcus må kæm-
pe for sin fremtid og tage en
svær beslutning.

Peddersen og Findus: Den
bedste Jul nogensinde · d. 24.
november. (DK tale)
Der er to dage til juleaften, og
Peddersen og Findus er sneet in-
de. Katten er nervøs for, om det
overhovedet bliver jul i år, da de er
løbet tør for mad, og det er umu-
ligt at fælde et juletræ i skoven.
Efter en del forviklinger banker
det på døren, og ude foran står de-
res søde naboer med armene ful-
de af lækkerier. Nu kan de alle
fejre jul sammen alligevel.
The Rolling Stones: Olé Olé
Olé · 30. november
The Rolling Stones turné gen-
nem Latinamerika på vej mod
kæmpekoncerten foran 1,2 milli-
oner mennesker i Cuba, Havana
som det første rockband, der no-
gensinde har spillet i landet. Med
intimitet og følger filmen Mick
Jagger, Keith Richards, Ronnie
Wood og Charlie Watts både på
scenen og helt ind bag hotelvæ-
relsets lukkede døre.
Min far Toni Erdmann · 1. dec.
Humørfyldt film om Ines hvis
far dukker uanmeldt op. Win-
fred vil gerne ind på livet af hen-
de, men det er svært, og i afmagt
iklæder han sig en kikset paryk
og falske tænder, hvorefter han

– under dæknavnet Toni Erd-
mann – begynder at mingle med
hendes venner og forretnings-
forbindelser.
Rogue One: A Star Wars Sto-
ry · 14. december
En lille gruppe ukuelige rebeller
er på en desperat mission for at
tilrane sig vigtige dokumenter,
der kan sætte en stopper for
Darth Vaders Dødsstjerne.

Iqbal & Superchippen · 15. dec.
Iqbal og Sille er bedste venner.
Da gaden skal byfornyes, er det i
virkeligheden et skalkeskjul for
to forbrydere, der vil have fing-
rene i den olie, de har fundet un-
der Blågårdsgade. Iqbal og Sille
tager kampen op for at skaffe
penge til at købe deres ejendom.
Iqbal får fat i en chip, som rum-
mer magisk energi.
Jeg, Daniel Blake · 22. dec.
Daniel Blake havner i en
bureaukratisk labyrint da han
har brug for hjælp fra staten ef-
ter at være blevet arbejdsløs pga.
sygdom.

Daniel møder Katie, der er enlig
mor. Katies eneste mulighed for
at komme ud af et værelse på et
hostel for hjemløse i London, er
at takke ja til en smadret lejlighed
i en fremmed by næsten 500 km
væk. Skøn og stærk film.
Vi ses i mørket!

Herlige hilsener,
Erik Hamre

Julestue i
Charlotteklubben

I forbindelse med at juletræet i
Vangede tændes fredag den 25.
november holder Charlotteklub-
ben “Julestue” i huset på Vange-
de Bygade 55 kl. 16:00-18:30.

Vi serverer gløgg og tre hjem-
melavede æbleskiver for 30 kr.
Kaffe kan også købes og der
sælges “juleting”.

I kan (også ikke-medlemmer)
lige nå at tilmelde jer vores hyg-
gelige juletur til Tisvilde Høj-
skole med julemad og under-
holdning torsdag 1. december
og julefrokosten mandag 5.
december, som holdes i Vange-
de Kirkes mødelokaler.

Program for foråret 2017 kom-
mer ca. 15. december.

11. januar begynder biografen
igen, men køb allerede biograf-
kortet nu (300 kr. inkl. 11 fore-
stillinger) og få de sidste fore-
stillinger i 2016 gratis. (23/11:
Sandheden er et sted derude,
30/11: Månen over kirsebær-
træerne).

VANGEDE BLOMSTER

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

WWW.VANGEDEBLOMSTER.DK

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk
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Pottemagerens hus på Mosegårdsvej
Lone fortæller fra sin barndom
i Vangede; Jeg er opvokset i
det underlige skæve hus på
Mosegårdsvej 21, som blev
nedrevet i 1968. Jeg gik på
Mosegårdsskolen sammen
med min tvillingbror Otto fra
1952-1963.

Huset vi boede i var pottemage-
rens hus. Pottemageren hed
Christensen, han havde haft et
pottemageri, så der var masser
af potter og andet lertøj på grun-
den bag ved huset. Desuden sto-
re frugttræer, og et vildnis, som
vi elskede at lege i. Hvor gam-
melt huset var, ved jeg ikke, men
jeg er født 1944, og boede der
med mine forældre; far Carl

Oscar Pedersen og min mor
Dorthea Frederikke samt fire
søskende

I stuen var der metalstøberi til
venstre. Metalstøberen hed
Svendsen og hans søn plus et
par andre arbejdede der. Om
pottemageren havde haft værk-
sted dér tidligere ved jeg ikke.
Når man gik ind i opgangen, bo-
ede fru Andersen og hendes søn
Villy.

Vi boede på 1. sal i en tre-væ-
relset lejlighed med køkken, so-
veværelse, spisestue og daglig-
stue.

Der var ingen badeværelse og
WC lå nede i gården. Der var in-
gen køleskab, så man skulle næ-
sten købe ind hver dag.

Min far, mor, min ene søster,
min tvillingbror og jeg sov i so-
veværelset. Min anden søster
sov i spisestuen og min ældre
bror på divanen i dagligstuen.

Min bror og jeg havde en eta-
geseng, og min søster sov i en
seng, som om dagen kunne
klappes sammen. Det var selv-
følgelig lidt klemt i hverdagen,
men der blev bedre plads efter-
hånden som de store søskende
flyttede hjemmefra.

Om vinteren kunne det være
meget koldt, især når man skul-
le på wc i gården; her hængte
min far en flagermuslygte på ci-
sternen, for at den ikke skulle
fryse til. Ellers måtte vi hver
gang have en spand vand med til
skylning.

Der var en kakkelovn i daglig-
stuen, som skulle varme det he-
le, og det var ikke altid nemt.
Men om sommeren var det fint,
og så glemte man kulden fra om
vinteren.

Vi havde blomstret tapet i stu-
erne og mange billeder på væg-
gene, og et klaver, som min mor
kunne spille på. Vendetæpper
på gulvene, om sommeren var
den lyse side op, og om vinteren
den mørke.

Når vi skulle bade, varmede
min mor vand på gasblussene i
køkkenet, og hældte det i en stor
balje på køkkengulvet – der
blev vi badet. Da vi kom i skole,
blev det nemmere for der var en
badedag om ugen, hvor vi så ba-
dede.

På 2. sal boede pottemageren,
Sven og hans forældre, som vist
var i familie med fru Andersen i
stuen.

Da pottemageren døde, kom-
mer der en ny ejer, og vi fik in-
stalleret toilet i lejlighederne.
Sikken en luksus. Aldrig mere
ned i gården, hvor der kun var et
wc til alle.

Det var så vidt jeg kan huske
pottemageren, der havde bygget
huset. Den underlige form er
kommet, fordi der var et lille
hus ved siden af, som havde ad-
gang fra Mosegårdsvej.

Jeg husker tydeligt en gang
da fru Andersen troede hun
havde tabt sit gebis ned i wc i
gården. Villy hoppede ned i
brønden, for at fange det, før
der blev trukket ud, men plud-

Nymosen. Skiltet med “Isen er usikker” var der sikkert stadig,
men det var der ingen, der tog notits af. Foto privateje

Frisor-konrad.dk

Mosegårdsvej 1 · Tlf. 3136 3136

frisør

KONRAD
Bestil gerne tid online

Mandag LUKKET
Tirsdag 9.30-17.30
Onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-17.30
Lørdag 9.00-13.00

v/ Anne Christiansen

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

Jeg støtter GVI

Billede fra min konfirmation.
Bagved det skæve hus. Min
bror Otto og mig. Vi havde
ikke råd til at komme til
fotografen. Min kjole er omsyet
fra en brudekjole. Foto
privateje

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk
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selig råber fru Andersen ”Villy,
Villy, jeg har det i frakkelom-
men.”

Vi havde altan ud mod “potte-
magerens have” som vi kaldte
det, hvor min far dyrkede toma-
ter, persille og pralbønner i hans
hjemmelavede kasser. Det blev
gødet med komøg, som min far
hentede fra Ermelundssletten,
hvor der gik kreaturer. Det lug-
tede fælt, men det blev flotte
grøntsager.

Der var skurer i gården til både
cykler og brændsel, De var af
bølgeblik, og der var ingen lys.
Det var ikke morsomt at hente
koks om aftenen, hvor det var
bælgmørkt, og jeg var bange for
rotterne, som vi også havde i
lejligheden, især under køkken-
vasken.

Vi betalte på et tidspunkt 66
kr. om måneden i husleje, da vi
fik toilet i boligen steg den til
105 kr.

Efter datidens forhold vist ri-
geligt.

Hverdagen
Dagligdagen dengang var meget
anderledes end i dag vi havde in-
gen mobiltelefoner, ingen com-
putere og ikke ret mange havde
fjernsyn.

Men vi havde en radio, hvor vi
hørte mange forskellige ting.
Der var hver dag “børnetime”
kl.17.00, som var hyggeligt, og
som vi næsten altid hørte inden
vi skulle spise, ellers blev spise-
stuen brugt til lektielæsning.

Der var ikke så mange biler, så
vi legede tit på Mosegårdsvej.

Der var ingen Bilka eller andre
supermarkeder, men der var
købmand, slagter, bager og is-
mejeri, hvor man solgte mælk
og smør og æg og andre mejeri-
varer.

Vi havde heller ikke en bil,
vi tog bussen eller kørte på
cykel eller gik. Når vi skulle
ind til København, kørte vi
med toget fra enten Gentofte
Station eller Kilebakke Stati-
on.

Jeg havde det godt da jeg var
barn. Jeg fik ikke så meget, som
børn får i dag, men det var dej-
ligt når man til jul eller fødsels-
dag fik det som man lige havde
ønsket sig. Jeg fik 5 kr. om ugen
for at hente koks op til kakkel-
ovnen, og gå ned med skralde-
spanden. Min bror og jeg skifte-
des til det, så det var ikke så
slemt.

Når det blev forår, tegnede vi
hinkeruder på gaden, og for 50
øre kunne vi købe de fineste
hinkesten hos købmanden. De
var i alle mulige farver, og når
man kiggede på dem mod solen
skinnede de som diamanter.

Vi legede også skjul og andre
lege og spillede bold. Man kun-
ne også løbe på rulleskøjter, ik-
ke sådan nogle fine som man
har i dag, men de kunne godt gå
an.

Skole
Da jeg kom i skole var jeg 7 år,
og jeg gik sammen med min
tvillingbror.

Når det ringede ind, stillede
man op klassevis, og gik ind i
aulaen hvor man sang morgen-
sang, og derefter gik man til sin
klasse.

Man råbte ikke på gangene, og
man rakte altid hånden op, in-
den man sagde noget.

Man kunne godt få en lussing
af læreren, hvis man ikke var or-
dentlig. Man kunne også få en
eftersidning, så skulle man blive
en time ekstra om eftermidda-
gen.

Man sagde ikke “du” til lære-
ren, men “De” og efternavn.

Man fik karakterbøger med
hjem fire gange om året. Den
højeste karakter var UG. Det
har jeg aldrig fået, men den næ-
ste Ug minus har jeg haft. De
andre var MG, G, TG og Slet.
Slet var meget dårligt, og det
har jeg ikke fået.

Når man lavede opgaver,skul-
le de skrives med blæk. De fle-
ste havde en fyldepen med blæk
og så skulle man bruge trækpa-
pir, til at tørre det blæk der ikke
var tørt. Det var besværligt, for
jeg skrev med venstre hånd, og

lagde tit hånden over det jeg
havde skrevet, og måtte skrive
det om. Man måtte ikke bruge
kuglepen.

I skolegården var vi delt i små
og store elever. 1. til 3. klasse
var i den lille gård “kyllingegår-
den”. Der var trygt, og altid no-
gen til at passe på os.

Jeg elskede min skole i Vange-
de, og prøvede at lære alt det jeg
kunne. Der var masser af kam-
merater, og vi havde det fint

.
Lone flyttede som 20 årig til
Sønderjylland i 1964, men føl-
ger stadig med i livet i Vangede.

F i lm  kan  s e s  i  d i n  l ok a l e  b i og 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

Rosemarie og Gartnerens hemmelighed
Fantastiske Skabninger og hvor de findes

Indignation The Rolling Stones: Olé Olé Olé
Peddersen og Findus: Den bedste Jul nogensinde

Min far Toni Erdmann Rogue One: A Star Wars Story
Iqbal & Superchippen Jeg, Daniel Blake

H

H

H

Huset der rummer flere lejligheder set fra gården med biler fra
ejendommens bilværksted. Huset blev nedrevet ca. 1968. Foto Lo-
kalhistorisk Arkiv Gentofte

Den sidste afsked
være tryg og værdig

skal

Vi giver en personlig
og individuel rådgivning

Vangede Begravelser

– Professionel rådgivning og service
– Certificeret bedemænd
– Faste priser uden overraskelser
– Døgnservice

Træffes personligt døgnet rundt på Tlf. 30 80 63 63
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • www.vangedebegravelser.dk
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Ridetur til Vangede Havn
af John Stefan Olsen, forfatter og manuskriptforfatter
John og jeg gik i skole sammen i 1960’erne og udvikle et livslangt
venskab. Vi blev begge boende som voksne, og vores børn blev le-
gekammerater og ses stadig. John flyttede til Vangede i 1954, som
fireårig og blev boende i 50 år, men er nu flyttet væk fra Vangede.
Men Vangede Avis, har set, at han ikke kan nære sig for at vende
tilbage og gå ture i sin gamle hjemegn og stadig har sin tandlæge
her. Jeg bad John skrive nogle ord om Vangede.

“Skal vi ride en tur omkring Van-
gede Havn”, spurgte Bo, og det
skulle vi da. Selvfølgelig skulle
vi det. For hvor skulle vi ellers ri-
de hen en hverdagsaften i 1964?
Vi – det var Jan, og Flemming og
Preben og Lars, og hvem der nu
ellers hængte ud med en smøg og
et nyt anlagt skævt smil, vi
som13-14 årige skulle afvæbne
omverdenens fordomme og krav
med. Brylcreem var et must. Og
rideturen til Vangede Havn var
rituelt tilbagevendende. Vi havde
ikke heste, og der var ikke en
havn i Vangede. Men Bo, der var
lidt ældre, havde en Velo Solex
knallert, hvor der mageligt kun-
ne sidde en bag på og en på sty-
ret. Resten måtte ride efter på

mere eller mindre rustne jernhe-
ste.

Vangede Havn lå øde hen en
hverdagsaften i 1964. Der hvor
Brugsen og biblioteket ligger,
var der fine villaer og den gamle
kirke og sognepræstens bolig
med have. De grønne hække var
utilnærmelige og den side af
Vangedevej, som Bygaden hed
dengang, var kedelig bortset fra
kollektivet, hvor Dorte boede
med sin alt for gamle 19 årige
kæreste. En gammel mand,
mente Bo, og vi andre nikkede
langsomt over de vise ord. Men
det måtte Dorte om. Og vi vid-
ste godt, hvad der foregik i kol-
lektivet. De knaldede garanteret
løs. I gården overfor boede Vivi.

Hun var lækker og uopnåelig og
blev senere filmstjerne med me-
get lidt tøj på.

Salon Viggo
Vi parkerede værdigt og med
utilnærmelige miner vores heste
ved Salon Viggo. Et lille sort-
bejdset skur, hvor Viggo holdt
til. Viggo var sorthåret og havde
et lidt asiatisk udseende, men
han var pæredansk og ankom al-
tid på cykel med en brun læder-
mappe knappet på stangen for-
an. Han boede i fremmede egne
i et rækkehus i Buddinge og var
erklæret kommunist. Viggo vid-
ste nok, hvad der foregik og for-
klarede, hvordan alting hang
sammen. Vi skulle bare have lidt
slik fra de mange bakker, der
stod på den lille disk. Viggo var i
brun kittel, og enten var han ret
klog og tænksom eller også bare
langsynet, for han kiggede altid
på et punkt fjernt bag os, når han
puttede saltfisk og vingummi og
lidt negeransigter af lakrids i pa-

pirposer med blå stjerner på. Bo
havde som den eneste konto.
Han kunne købe på klods, for
han var i lære som snedker. Lars
var den velhavende, som plejede
at give, når rideturen gik om-
kring Vangede Havn. Hans far
havde trykkeriet, men Lars var
en dag midt i en dansktime skre-
det ud af skolen og taget til søs.
Han var 14 år, og ingen havde
hørt noget et stykke tid. “Han
ligger nok og knalder løs i en
havn”, mente Bo, og vi andre
mumlede bifaldende.

Viggo løb på et tidspunkt tør
for kritik af den kapitalistiske
verden og trak sig tilbage til sin
stol i bagenden af skuret. Han
boede til leje på Børges grund.
Børge havde Vin og Tobak for-
retningen, som senere blev til
Skjold Burne. Viggos mund blev
stram, når han talte om Børge.
Han var kapitalist og kunne fin-
de på at skrue op for huslejen,
hvis Viggo var for åbenlys i sine
politiske taler. Og Børge kunne

Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Har du spørgsmål eller ønsker du
tilmelde dig, så kontakt os
pr. mail thgu@gentofte.dk

eller tlf. 40 12 92 72

at

Fleksibelt
rygestopprogram

Vi glæder os til
at møde dig

Har du lyst til at kvitte smøgerne,
men mangler lidt hjælp

bortset fra helligdage på
Tranehaven, Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund.

torsdage klokken 16.00-17.30
Kom & Kvit afholdes alle

KOM & KVIT
rygestop-program

er et effektivt, fleksibelt og
gratis
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Medbring denne
annonce og få halv pris

på dæk og slanger
(gælder hele december)

(gælder gængse størrelser)

Har du
pæren i orden?

– ellers har vi, hvad
du skal bruge

Find os på
facebook

Vangede Bygade 39 · Tlf. 31 11 12 41
Åbent: Hverdag 10.00-17.30 · Lørdag 10.00-14.00

for at drille – eller måske bare
statuere et eksempel – finde på
at lukke bagdøren til Vin og To-
bak, så Viggo ikke kunne kom-
me til toilettet Så måtte han om
på den anden side af huset, hvor
skomageren holdt til. Han var
sær og tog en dag sit liv, mente
vi at vide. Og han lånte ikke sit

toilet ud til alle og enhver. Men
Viggo fik adgang, og imens
måtte han lukke glaslågen til og
sætte sit håndskrevne skilt.
Kommer Straks. Viggo var in-
gen stor skribent, men skiltet
var med sirlige bogstaver. Man
kunne let skubbe glasruden til
side og selv forsyne sig med

slik, men det skete ikke. Selvom
det kunne være i tråd med Marx
og Lenins ånd, at man som kom-
munist delte ud af de besidden-
des goder. Viggo var rig. Han
havde slik, men direkte kon-
fronteret med teorier om det,
kunne Viggo hæve stemmen og
let tilbagevise. Han var selv of-
fer for storkapitalen. Om vi var
klar over, hvad han skyldte i
banken? Det var vi ikke.

Mere betydningsfulde folk
Salon Viggo havde en overdæk-
ket veranda foran selve ekspedi-
tionslugen. Her kunne vi stå,
men kun indtil andre og mere be-
tydningsfulde og anderledes
slagkraftige personer red ind i
havnen. Når Arne og Claus duk-
kede op med deres håndgange
mænd, så indtog de med western-
agtige miner verandaen, og de
gad ikke høre på kommunistisk
tale. De skulle have en Valash so-
davand. En af dem, hvor man hev
en slags kapsel af noget blødt
metal af. De kom fra Valashfa-
brikken i den anden ende af Van-
gede. Man kunne besøge fabrik-
ken om eftermiddagen og få en
rundvisning og afslutte med en

Valash eller en Lemash. Jeg fore-
trak Valash med appelsinsmag.
Bo hældede mest til Lemash med
let bitter smag af grape, men han
røg også pibe. En 3B som blev
stoppet med Mac Baren Virginia
no. 1 og gik på omgang til dem,
der ikke havde penge til smøger
den dag. Viggo kunne på gode
dage overtales til salg af en Pall-
Mall fra egen bordeauxrød pak-
ke. 25 øre, var en rimelig pris –
med ild. Og vi røg alle sirligt
med stor naturlighed og bar
svimmelheden med ære.

Salon Viggo lukkede kl. 21.
Hverken før eller senere. Så
skulle cyklen op af Snogegårds-
bakken, som Bo mente, havde
en hældning på over 20 procent.
Og dem, der havde reddet med
på Bos Velo Solex, måtte gå
hjem. Veloen kunne ikke klare
bakker af de dimensioner. Og
når man ankom gående til hjem-
met, var det med lugt af tobaks-
røg i tøjet, som vores forældre
kunne forstå, var de andres
skyld. Og de vidste intet om at
Vangede havde en havn med
mange hemmeligheder, kom-
munistisk tale og tobak. Det
kom ikke dem ved.

Vangedes mødested Viggos Place i start 70’erne med isspisende
familie foran. Foto Peder Bundgaard 1974.



Nummer 89 · november 2016

10

Det sker i Vangede
Vi har allerede set den første sne og aktiviteterne i Vangede tyder på
at det er tid til at rykke indedøre med vinter og julehygge. Men der-
for må vi ikke glemme at komme ud i den friske luft.

November
Månedens udstiller
Karen-Margrethe Johansen
Tirsdag 22. kl. 16 Strikkehygge i Café Caféen.
Medbring dit strikketøj, dit gode humør og gerne en veninde eller
to. Har du lyst til prøve kræfter med at strikke dine egne karklude
så har vi garn og stikkepinde.
Tirsdag d. 22. kl. 19.00-21.00 Borgermøde
om lommepark Baunehøj på Bakkegårdsskolen, Lokale H2-09 (1.
sal). Se mere på side 2
Fredag 25. Juletræstænding
Læs mere side 3
Fredag 25. kl. 18 Fællesspisning
Julebuffet pris 100 kr. to slags sild, roastbeef, æg med rejer, lun le-
verpostej med champignon og bacon, flæskesteg, to slags ost og
risalamande. Tilmelding vvspisning@gmail.com
Lørdag d. 26.
Tur til With-Knudsen Observatoriet i Tisvilde

December
Månedens udstiller
Peter Buch
Lørdag 3. kl. 13-16
Kom og lav din egen juledekoration. Julen lurer lige om hjørnet og
det er tid til at lave juledekorationer i Café Caféen
Pris pr. deltager kr. 25,-
Tirsdag 6. kl. 16 Strikkehygge i Café Caféen.
Medbring dit strikketøj, dit gode humør og gerne en veninde eller
to. Har du lyst til prøve kræfter med at strikke dine egne karklude
så har vi garn og stikkepinde.
Søndag 11. Julevandring
Læse mere side 3
Tirsdag 13. Sankta Lucia optog i IKEA

Faste ugentlige aktiviteter
Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
Jesper Dalhoff og andre fra Vangedes Venners Biblioteksgruppe
læser højt af udvalgte forfattere, og der er rig mulighed for at tale
med om teksten.
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
Vi mødes ved Café Caféen. Alle er velkomne, så mød bare op på
lørdag. Turen tilrettes hvad man kan magte eller vi deler os i en hur-
tig og en lidt langsommer gruppe. Vi går ca. en time, og bagefter er
der nogle, der hygger med en kop kaffe i caféen. Kl. 12 kan du være
med til at male smil på sten i Café Caféen
Hver tirsdag kl. 15-18 Spilklub på Vangede Bibliotek
Er du til brætspil eller videospil? Så deltag i vores ugentlige
spilklub, hvor vi dyster i nye såvel som klassiske computer- og
konsolspil – se mere på bibliotekets hjemmeside

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk

Fra den 28. november vil Caféen sælge glögg
og æbleskiver

3 æbleskiver kr. 15,- / Gløgg kr. 25,-

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 108
fre-søndag kr. 128

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

Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

www.nyzy.dk
Åbent alle dage
kl. 14:00 - 23:00

Indtil videre er der planlagt følgende i 2017
Januar
Fredag d. 3. Fredagsjazz
Erik Spiermans kvartet

Februar
Fredag d. 24. Ølsmagning
med Tapas
Lørdag d. 25. Fastelavnsfest
i Vangede

Marts
Fredag d. 3. Fredagsjazz
Chris Tanner/-
Hans Knudsen Duo

April
Onsdag d. 26.
Vangedes Venners Generalfor-
samling

Vangedes Venner

– fordi det skal være sjovere at
bo i Vangede

Se mere på www.vangedesvenner.dk
hvor du også kan melde dig ind i foreningen

Vangede Venners sponsorer

Vi er nu
1136

medlemmer

Kontingentkr. 0,00
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Send et julekort
Jeg vil gerne have jer til at sende
nogle julekort, mest fordi man
hér med en kort hilsen kan for-
tælle venner og familie, at man
tænker på dem og det gælder og-
så dem, man ser i hverddagen.
For de har også glæde af et jule-
kort i hele julen.

Og når man så gemmer sine
julekort er det en fantastisk god
følelse mange år efter at sidde
og bladre i dem og tænke på alle
de mange hilsner man har fået
gennem årene; også fra dem der
ikke er her mere. For mig er de
rene skatte og jeg er så heldig at
min mor også gemte dem, vi fik
i mit barndomshjem, og jeg
glædes over disse gamle hilsner.

Et fra min bedstefar fra 1959
har et motiv fra min mors hjem-
by Ikast med lysranker over ho-
vedgaden, så det var ikke noget
man kun så i storbyen. Dette
kort havde bare en kort hilsen:
I ønskes en rigtig Glædelig Jul
samt et godt og velsignet Nytår,
håber I er raske og har det godt,
her er alt vel

Familien Knudsen, Villavej 2,
Ikast

Jo en kort hilsen, men den var-
mer selv idag 56 år efter. Jeg har
for længst mistet min bedstefar
og også min mor, men kan altså
her i 2016 sidde med et postkort
som bedstefar har håndskrevet
en julehilsen på, da jeg var 10 år.

Jeg tror, at vi bliver fattigere,
hvis vi ikke har vores fortid med
os, og jeg kan ikke lade være
med at tænke på, om der er no-

gen, der kan sidde og mindes
mange af nutidens elektroniske
julehilsner om 50 år.

Så jeg opfordre jer til at sende
et julekort fra Vangede og selv-
om et frimærke koster otte
kroner så er det jo billigt i for-
hold til at få bragt din
håndskrevne hilsen til dem, du
holder af og Vangede Avis gør
det nemmere ved at vi forære
vores restlager af julekort til
dem der vil sende en julehilsen.

Hvis du vil sende julekort
til familien, kan du hente
gratis Vangede-julekort iCaféen

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39

Ved Dan Turèlls Plads
Tlf. 39 65 57 41

til alle, der besøgte
mig i min butik til
mit jubilæum

T
A
K

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
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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.Tilbud

Kebab 15,-
Durum 25,-
Box 25,-
Tilbudet gælder i fire dage
7., 8., 9. og 10. december

7. dec. fejrer vi

Vangede Bygade 38 · 39 64 55 55
Åbent alle hverdage 11-21

Gentofte Kommune
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Sundhed i Gentofte
Gratis kursus

Se mere på www.sundhedigentofte.dk

Lær at tackle ...
... kroniske smerter

... angst og depression

... job og sygdom

... kronisk sygdom

Lær at tackle kurser foråret 2017

“Lær at tackle kroniske smerter”
Informationsmøde torsdag d. 19.1. kl. 14-15
Kursusdage torsdage kl. 13.00-15.30
26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2. og 2.3.

“Lær at tackle angst og depression”
Informationsmøde tirsdag d. 7.2. kl. 14-15
Kursusdage tirsdage kl. 13.00-15.30
21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3, 28.3. og 4.4.

“Lær at tackle job og sygdom”
Informationsmøde onsdag d. 1.3.
Kursusdage onsdage kl. 13.00-15.30
8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4. og 12.4.

“Lær at tackle kronisk sygdom”
Informationsmøde i uge 16 og
kursusafholdelse i uge 17-22
Datoerne bliver planlagt midt i februar.

Alle kurser holdes i mødelokalet i kælderetagen på
Ordruplund, Hyldegårds Tværvej 12, 2920
Charlottenlund

Julemåneden var magi
Vi opfordrede på Facebook til at
fortælle om juleberetninger fra
Vangede og fik denne fra Margit
Foldberg
Vi i koret på Mosegårdsskolen
fik vores luciakjoler udleveret
bag håndgerningslokalet af fru
Svendsen. Så gik vi i Lucia-op-
tog på plejehjemmet på Stolpe-
høj og derefter til juleafslutnin-
gen på skolen!!! Det var ren magi
og rigtig Jul, da vi hviskende fra
en sidegang, skulle synge højere
og højere, indtil vi nåede aulaen,
hvor der var et krybbespil igang
og “Josef ” kunne høre “nogle”
engle synge i det fjerne.

Så var det juleferie, og i vores
hjem kom mormor og morbror
og tante – og alle var glade og
ønskede Glædelig Jul!

Der var and, flæskesteg og me-
disterpølse – og ris a la mande,
og een mandelgave.

Vi dansede om juletræet med
levende lys (dette har altid stået
for mig som selve julen) – så fik
vi gaver – både små og store –
en af de gaver, jeg elskede at få,
var den årlige nye natkjole, som
mormor havde syet – åhhh hvor
den duftede dejlig ny – vi fik
selvfølgelig også andre gaver –
et lille legetøjskomfur eller Le-
go.

Aftenen sluttede som regel ik-
ke så sent, og gaverne stod ved
sengen, så man kunne se dem
Julemorgen!

Juledagene gik med at nyde
sneen, der selvfølgelig altid var
der dengang, løbe på skøjter på
Nymosen – åhhh det var bare
barndommens magi, som man nu
forsøger at give videre – og det
foregår stort set på samme måde
hos børn og børnebørn i dag.

Jeg har prøvet nogle ændrin-
ger, men får prompte at vide, at
ingen skal lave Julen om!

Kurt Dahlerup fortæller Det
var i julen jeg som bydreng hos
Frørup tjente mine penge.

For i julen var der drikkepen-
ge at tjene, og man fik slik og
kager hos de kunder man var
ude med varer til – man måtte
jo ikke “bære” deres jul ud. Ja
jeg fik flere drikkepenge end
jeg fik i løn i julen. Det var og-
så hyggeligt at hjælpe med at
pynte om til jul i butikken som
var en vin & tobaksbutik, som
lå på Mosegårdsvej 69, den var
nabo til mit brandomshjem. Jeg
var hos Frørup til han lukkede
butikken; tror jeg var 18-19 år –
jeg havde kørekort da han luk-
kede.

Alex Hansen fortæller Som jeg
husker det, så blev juletræet
købt hos spejderne nede ved
kirken, men da min far fik bil,
så var der nogle år, hvor vi kørte
i skoven og fældede det selv. I
mit barndomshjem fik vi altid
julegaver juleaften.

Der var også altid en mandel-
gave, det gjaldt om at finde
mandelen i risalamanden. Jeg
var den heldige flere gange :)
Jeg kan huske en eller to gange,
hvor vi var i kirke juleaften. De
gange vi var, kan jeg huske, at
kirken var helt fuld, og det var i
den gamle kirke. Ja naturligvis
gik vi rundt om juletræet og
sang julesange. I øvrigt kan jeg
fortælle, at det gør vi stadigt –
der er ikke julegaver, før der er
danset om træet. Der er også le-
vende lys på træet. Der var na-
turligvis også pyntet op med
kravlenisser.
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Rør blot ikke
ved min gamle
jul
Julen er smaskfuld af gode tradi-
tioner. Også i Vangede Kirke. Li-
ge så snart de sidste kasser er
pakket sammen fra årets basar,
går vi så småt i gang med juleriet.

Ud over de gode gamle ken-
dinge som Adventsfesten med
Luciaoptog d. 7. december kl.
19. 00, Juletræsfesten søndag d.
11. december kl. 15.00, julebus-
turen tirsdag d. 13. december kl.
14.30, flere smukke og stem-
ningsfulde koncerter og gudtje-
nester i adventstiden, tyvstarter
vi højtiden allerede d. 26. no-
vember 10.00 med en gudstje-
neste for børn og barnlige sjæle.

Gudstjenesten er for store og
små, men vi glæder os særligt til
at se hvad årets minikonfirman-
der finder på at byde ind med.

På Vangedekirke.dk kan man
finde alle mulige gode informati-
oner – og tidspunkter for det hele.
Vangede Kirke findes også på Fa-
cebook. Så find os der – og ’like’
os, så er det nemt at følge med.

Vi glæder os.
Men ikke kun til den herlige

juletid. Efter jul piller vi skallen
af det helt nye år, der ligger og
venter. Og der er gode ting på
vej. Spredt over året, som stjer-
ner på nattehimlen, ligger skøn-
ne aftenandagter og gudstjene-
ster, der hver især får deres eget
præg. Nogle stille og meditati-
ve, andre griber fat om særlige
temaer. For de mindre børn og
deres familier slår vi dørene op
for hyggelige og sjove børne-
gudstjenester med efterfølgen-
de fællesspisning en torsdag om
måneden. En lille halv time med
fortælling, sang og musik – og
børnevenligt mad, alt sammen
klappet og klart. Aftenerne er
lagt an så forældre kan slippe
for madlavning og nå hjem i
passende tid.

Følg med på hjemmeside og
Facebook
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Abent: Alle dage kl. 14.00-22.00

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96
Telefon 39 65 89 88

Alle dage kl. 17.00-21.30

Running Sushi

TAKE-AWAY VED AFHENTNING10% RABAT

www.phoenixrunningsushi.dk

168,- 188,-
man-tors fre-søn

Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

TAKE
AWAY

Vangedes tænder
2016 har været et rundt år for
Tandlægerne i Vangede, for kli-
nikken har i 2016 været på den
nuværende adresse i 40 år, på
første salen i Vangede Bygade
63. Klinikken lå tidligere på den
anden side af Vangede Bygade,
ovenover Vangede Farvehandel
– dér, hvor Matas ligger i dag.
Det fungerede fint i mange år –
også efter at der havde været
brand i lokalerne nedenunder,
og tandlægestolen var brast gen-
nem gulvet ned til farvehandle-
ren. Lokalerne blev dog for små,
og daværende ejer Jørn Schif-
ter-Holm flyttede i stedet til de

nuværende lokaler, hvor han var
med fra starten af byggeriet, og
kunne følge indretningen af
tandlægeklinikken.

Gennem de mange år har der i
klinikken været samlet en del
tegninger og malerier sammen,
og de er nu fundet frem af gem-
merne og har fået plads på væg-
gene. Alle har de hver deres hi-
storie; maleriet fra kunstmale-
ren der kiggede forbi og hvor
tandplejeren forelskede sig i et
af hans billeder, kopien af det
gamle kort vi fandt på loppe-
markedet og som vi er sikre på
er over Vangede og Gentofte, de

heldige udlod-
ninger fra
Gentofte
Kunstforening
– et af dem vi-
ste sig at være
malet af tand-
lægens atletik-
kammerats
datter, Gustavs
spilletrøje, bil-
leder fra foto-

grafen i Barcelo-
na som fandt på at
placere gamle
filmkendinge på
byens seværdig-
heder, og meget
andet.

Tandlægerne
har også fået nyt
udstyr, idet der er
flyttet en scanner til digitale af-
tryk ind på 1. salen. Scanneren
gør det muligt at lave de fleste
former for kroner uden de sæd-
vanlige siliconeaftryk. I stedet
scannes der et 3D billede af
tandsæt, sammenbid, farve
m.v., og det er langt behagelige-
re for patienten at være med til.

I løbet af efteråret vil ‘Tandlæ-
gerne i Vangedes’ hjemmeside
www.vangedetand.dk blive sup-
pleret med online booking for
tider til eftersyn og andre be-
handlinger. Det har altid været
muligt at forespørge på tider via
hjemmesiden, men nu vil man
kunne booke tider direkte on-
line.

Klinikkens kompetente team holder tandhjulene godt i gang.

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Brdr. TorpBoligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning
drivhusglas
sol f i lm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le
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Opstart af byggepladsen og ned-
rivningsarbejder på Bank-Mik-
kelsens Vej forventes at ske i
starten af det nye år. De borgere,
som bor tæt på området, vil få et
brev direkte fra kommunen med
info om datoer, kontaktpersoner
mv., inden nedrivningsarbejdet
sættes i gang.

Under byggeperioden vil der
fortsat være adgang til Gam-
melmosen, da man stadig kan
gå ad Bank-Mikkelsens Vej.
Adgangen til grønningen vil bli-
ve lukket af, ligesom vejforbin-
delsen parallelt med Sognevej
spærres. Der etableres en sær-
skilt indkørsel til byggepladsen
direkte fra Sognevej.

Mens moderniseringen fore-
går, er nogle af områdets botil-
bud og sociale institutioner gen-
huset i passende bygninger
udenfor Bank-Mikkelsens Vej.
Andre af områdets tilbud bliver
på Bank-Mikkelsens Vej i hele
perioden, og derfor er ud- og
ombygningen nøje planlagt i
etaper, så livet så vidt muligt
kan gå sin vante gang for beboe-
re og brugere.

Redningsplan for planter
Mange har spurgt til, hvad der
skal ske med de mange fine
gamle stauder og buske i områ-
det, når byggeriet går i gang. I
samarbejde med landskabsarki-
tekten på projektet fra tegnestu-
en Vandkunsten er der lagt en
plan, som skal sikre, at så mange
af de værdifulde planter som
muligt kan bevares. F.eks. bliver
nogle af planterne flyttet midler-
tidigt til Mariebjerg Kirkegård i
løbet af efteråret. Dér vil de bli-
ve passet og plejet, indtil de kan
komme tilbage og blive plantet
igen i de nye haver og på de nye
friarealer.

Følg med i ud- og ombygnin-
gen på Bank-Mikkelsens Vej på
www.detgodeliv.gentofte.dk

Mange planter bliver bevaret
på Bank-Mikkelsens Vej

I starten af næste år begynder
første etape (markeret på oven-
stående plan) af ombygningen
af Bank-Mikkelsens Vej. Teg-
ning fra www.detgodeliv.gen-
tofte.dk

Status for byggeprojektet på
Bank-Mikkelsens Vej
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Butikkernes åbningstider – november 2016
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

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

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 13.00-22.00
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

Frisør Konrad Tlf. 31 36 31 36
mandag lukket
tirsdag 9.30-17.30
onsdag 9.30-15.00
torsdag-fredag 9.30-17.30
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

Glarmester Torp Tlf. 29 28 57 60
mandag lukket
tirsdag-fredag 14.00-16.00
lørdag lukket

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

home Tlf. 38 41 39 30
mandag-torsdag 12.00-17.00
fredag 12.00-15.00
søndag efter aftale

Ismageriet Tlf. 60 10 40 40
mandag-fredag 10.00-22.30
lørdag: 09.00-22.30
søndag: 09.00-22.30

IKEA Tlf. 70 15 09 09
Alle dage 10.00-21.00

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
lørdag i lige uger 9.00-14.30

Malermester Elligsøe 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

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

Onkel Danny’s Tlf. 39 64 55 55
alle hverdage 11.00-21.00

PizzaMed Tlf. 39 65 02 12
søndag-torsdag 11.00-22.00
fredag-lørdag 11.00-02.00

Phoenix Running Sushi Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag 14.00-22.00

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-søndag 8.00-20.00

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

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

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-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-15.00
søndag lukket

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

Vangede Farvehandel Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag 10.00-17.30
tirsdag-fredag 10.00-17.30
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/virksomhe-
der er medlemmer af Vangede
Bycentrum. Medlemsbutikkerne
kan du kende på, at de har dette
mærke siddende i deres ruder.

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
13 - 22

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
9 - 02

søndag
10 - 20


