
Ikke et ord om valget
Ja, så skal vi snart til det
igen, men det bliver der jo
skrevet så meget om – så
ikke et ord om v..... i denne
leder. Men dog en opfor-
dring til at stemme den 21.
november.

Vores hverdag og vores liv
er fyldt med små og store
valg. Dagens første valg er
om man skal stå ud af sen-
gen, hvilket kroppens be-
hov hjælper med til. Gen-
nem dagen stilles vi over
for mange valg: Hvilken
vej skal jeg tage til arbej-
det? Hvad skal jeg spise til
aftensmad? Skal jeg se
Barnaby eller hellere gå i
seng?

Der er mange ting, der
spiller ind på vores valg.
Måske er det en kæreste, en
uddannelse eller et arbejde,
der har ‘bestemt’, hvor man
vælger at bo. Der er mange
grunde til at vælge at bo i
Vangede; det gode nabo-
skab og den hyggelige
landsbystemning er bare
nogle af de grunde, vi hø-
rer, når vi taler med menne-
sker i byen.

Vi synes efterhånden at
der er så mange aktiviteter i
Vangede man kan vælge at
gå til, så man ikke behøver
at vælge at være alene, hvis
man ikke har lyst til det.
Meld dig ind i Vangedes
Venner, så bliver du holdt
orienteret om en stor del af
arrangementerne.

Nu vælger vi lige straks at
tænde juletræet i Vangede
og en masse mennesker
vælger at møde op og nyde
den gode stemning. Du kan
vælge at læse denne avis,
hvor du kan finde mange
andre arrangementer i Van-
gede, som du kan vælge at
gå til. Håber at vi ses der-
ude.

Glædelig jul og godt nytår
Susanne og Allan

Vinter 2017
93. nummer · 24. årgang

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk

i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: Trykkeren.dk

Journalist Borgere i Vangede

Redaktør Allan Andersen

Omdeling GVI

Deadline til forårets avis er den 3. februar 2018

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangedekalenderen

Juletræer hos spejderne
Jul i Asylet • Vt
... og meget mere

Jule-
vandring
10. dec.

Juletræs-
tænding
24. nov

Vi spejder mod julen



Nummer 93 · november 2017

2

Cykel airbag’en, nu også i
Vangede
Den revolutionerende cykel air-
bag under navnet Hövding ud-
viklet i Sverige er nu kommet til
Vangede.

Denne cykel airbag er ikke ba-
re pænere og smartere, den er
også igennem en lang række
tests blevet erklæret op til tre
gange mere sikker end en al-
mindelig cykelhjelm, idet den
beskytter hele hovedet i tilfælde
af en ulykke. ‘Cykelhjelmen’
fra Hövding er CE-godkendt,
dvs. den er godkendt på linje
med almindelige cykelhjelme
efter europæiske standarder.

Idéen kom af at mange cykli-
ster ikke bruger cykelhjelm,
fordi den er besværlig at hånd-
tere. Desuden føles den lidt nør-
det og de ønsker en diskret og
helst usynlig cykelhjelm, der er
nem at tage med.

Cykel airbag’en fungerer lige-
som vi kender det fra biler, hvor
den pustes op når vi kommer ud
for en ulykke.

Se mere på hjemmesiden
www.cykelairbag.dk
Cykelairbagen kan bruges

som en almindelig krave, når
man ikke cykler og dermed ser
man ikke, at du har cykelhjelm
på. Du skal bare huske at slukke
for den, så den ikke puster sig
op når du f.eks. bukker dig ned.
Cykelairbagen bruger genop-
ladelig batterier og skal kasseres
efter den har pustet sig op.

Temahæfte om Vangede
Til december udkommer Lokal-
historisk Forenings temahæfte
om Vangede-Dyssegård. Hæftet
sendes gratis til alle, der er med-
lem af foreningen, men kan også
købes ved henvendelse til
foreningen.

En stor del af indholdet i hæf-
tet er identisk med Vangede Lo-
kalhistorie, der udkom i 2005.

Vangede i gamle dage
Der kommer hele tiden nyt på
facebooksiden, så tilmeld dig og
følg med i Vangedes historie

Charlotteklubben
Charlotteklubben er Gentoftes
Seniorklub.

Vil du med på vores tur til
Tisvilde Højskole er der mulig-
hed for ikke-medlemmer endnu
kan nå at tilmelde dig vores årli-
ge tur. Det er med julemiddag,
underholdning og dans om jule-
træet onsdag d. 6. december.

Program for foråret forventes
klar efter nytår og biografklub-
ben begynder med første fore-
stilling onsdag d. 10. januar kl.
12.00 i Gentofte Kino.

Vi har åbent hverdage 10-14,
undtagen onsdag, hvor vi har
lukket og er i biografen.

Tlf.: 39 68 03 41

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede ·

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Café Caféen
tilbyder
Gullash-suppe
til kr. 30,-

Fra den 1. decem-
ber vil caféen sælge
glögg og æbleskiver
3 æbleskiver
kr. 15,-/Glögg kr. 25,-

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.
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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 10. december kl. 11

Start fra kl. 11
Tager ca 1½ time
Aflevere stempelkort senest kl. 13:30
Lodtrækningen foregår foran

Brugsen kl. 13:35Super
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

2017

Vi mødes foran SuperBrugsen.
Jens Chr. Wandt synger for og
Bakkegårsskolens kor underholder.
Der er varm kaffe, som serveres af

.
Vi får også besøg af julemanden,
hele hans familie og et
nissehornorkester

Charlotteklubben

Fredag 24. november
kl. 16.45

Se billeder fratidligere år påwww.vangede.dk

Julen i Vangede

Vangede/ Dyssegård

Områdets mest
sælgende
ejendoms-
mægler*

Vælg en mægler
med indgående
lokalkendskab.

*) Jf. Boligsiden.dk,
find mægler
d. 31.12.2016

Vangede/ Dyssegård
39 40 80 90 · vangede@danbolig.dk
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Ønsker du at komme i gang med
motion

få vejledning

, men er du i tvivl om, hvilken
motionsform der passer til dig, eller
hvordan du kommer i gang, så har du
mulighed for at af
motionskonsulenten ved Tranehaven,
Gentofte Kommunes center for
forebyggelse og rehabilitering.
Vejledingen kan ske ved et møde, via
telefon eller per mail.

Motions-
vejledning

Kontakt
Motionskonsulent
Mikael Bellesso Noes
Telefon 39 98 88 23
Mail
mino@gentofte.dk

Sundhed for Seniorer

GENTOFTE KOMMUNE
TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen på Tranehav

Program for 2018

Sundhed for Seniorer

Træning i varmtvandsbassin

Formtest – er du i god form?

Forkælelsestur til Esbjerg

Madlavning for mænd

Fisketur på Øresund

Stavgang

Gåture for seniorer

Nærgymnastik

Petanque

Kulturklub

Litteraturklub

Historieklub

Skriv dit liv

Har du trænet din hjerne i dag?

Aktiviteter
for 2018

Hent programmet hos bl.a.
Tranehaven, Kommuneservice,
Bibliotekerne og Apotekerne

Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Vi glæder os til at møde dig

og er du 65 år eller derover, tilbyder
vi dig nu muligheden for en samtale,
hvor du vil kunne drøfte de
spørgsmål og tanker, der kan opstå i
forbindelse med, du er blevet alene.
Du er meget velkommen til at
kontakte os for at høre nærmere eller
aftale et besøg.
Forebyggelsesafdelingen på
Tranehaven
Anette Stech og Henriette
Schannong,

39 98 88 21

forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

forebyggelseskonsulenter
Telefon: , bedst 8.30-9.00
Mail:

Tilbud om
forebyggende
hjemmebesøg

Enke eller enkemand
Er du blevet

Jul i Vangede Asyl
Af Oscar Fiehn
Vangede Asyl var hvad man i
dag kalder en børneinstituti-
on. Asylet blev styret af frk.
Hansen og frk. Jørgensen
med kærlighedens stærke ar-
me, nogle gange var armen
stærkere end kærligheden,
for det var en noget uregerlig
flok der var samlet. For mit
vedkommende vil jeg i dag
betragte det som en slags
overlevelseskursus; klarede
man det første halve år, kunne
man klare alt. Lokalerne vi
opholdt os i, var et stort rum
med lange borde og bænke.
Når vejret var dårligt sad vi
og nørklede med forskelligt
håndarbejde, pigerne lærte at
strikke og sy, og drengene
flettede små kurve af tynde
små træpinde, papstykker
med huller og serpentiner.
Før jul blev der holdt jule-
træsfest, hvor der blev trakte-
ret med kakao og julebag, og
denne specielle tofarvede ju-
lekonfekt, hvis hovedbe-
standdele mest var sukker,

frugtfarve og mandeles-
sens. Den var lidt fast i
konsistensen, og i dag har
jeg en lumsk mistanke
om, at den var sponsore-
ret af de lokale købmænd,
som på den måde kom af
med sidste års julelager.
Så blev der uddelt gaver i
form af tøj til de mest
trængende, men alle fik
en grå flonelsvest med
blanke knapper, der i årets
løb var syet af velmenen-
de damer i Menighedsrå-
det. Hele dette orgie af
spænding og forædelse
endte så med at en stor del
af ungerne brækkede sig
lystigt i lokalerne, eller på
vej hjem.

Foto fra midten af 50-erne. I midten ses Munkegårdsskolen (taget i brug i
1955 – indviet i 1956). Lige nord for skolen lå J.E. Ohlsens Enkes frøla-
ger. Øverst i billedet ses overkørslen ved Vangede Station; den nye byg-
ning var på dette tidspunkt ikke bygget endnu, men den gamle stationsbyg-
ning ses til venstre for broen. Kun enkelte af ejendommene på Dalstrøget
er bygget og en del af vejen er endnu ikke anlagt. Foto Lokalhistorisk Ar-
kiv i Gentofte

Vangede i gamle dage
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Fortællingen om Vangede-spejdernes juletræssalg
Erik Torm, f. 1943, Vokset op i Vangede 1947-1964, Elev på Mosegårdsskolen 1950-1959, Grøn spejder i Vangede 1953-1964
Dette er fortællingen og de
grønne spejderes juletræssalg i
årene fra 1957 til 1972. Da den
nye Vangede kirke var færdig,
flyttedes salget til ungdomsgår-
den, hvorfra det stadig foregår
(mig bekendt).

Fortællingen er baseret på det
lokale spejderblad Totempælen
som i 1961 skiftede navn til
Heimskringla samt på, hvad
min erindring tilsiger mig. Det
er jo ”brændt” mange juletræer
af siden dengang.

Beslutningen om at begynde
et juletræssalg blev truffet af
spejdernes ledelsesgruppe i ef-
teråret 1957. I Totempælens de-
cember-nummer, 1957 på s. 2
kan følgende læses: “Endvidere
skal Vangede Trop sælge jule-
træer ved Vangede Station i år,

og vi håber, at I tager mor og far
med for at købe familiens jule-
træ. Turnuslisten for juletræs-
salg bliver ophængt i lokalet ds.
Den 7. kl. 12,00. Og hvis der
skal byttes, skal undertegnede
vide det. Sven A. Røpke”. Sven
Arne boede på Valdemarskro-
gen 35, Søborg.

Salget foregik fra porten og
haven ved Erdmanns forretning
på Vangedevej 141 på hjørnet af
Ellegårdsvej lige ved Vangede
Station. Den nye Vangede Stati-
on ligger cirka der, hvor Erd-
manns forretning dengang lå.

Som jeg husker det, bestilte vi
første gang 400 juletræer hjem.
I Januar 1958 er der i Totempæ-
len følgende notits om juletræs-
salget:

Jeg husker en morsom episode
fra et af de første år ved Vange-
de Station. Blandt de juletræer
vi havde fået hjem, var der et,
der skilte sig ud. Det havde me-
get stive og stikkende nåle; må-
ske en blågran eller en sitka-
gran, som havde sneget sig ind i
forsendelsen. Det var ikke nemt
at få solgt, men det lykkedes. Fi-
re dage senere dukkede famili-
en op med træet, som nu var næ-
sten uden nåle. De havde med
det samme sat træet ind i stuen,
og det chokkede træet så meget,
at det smed nålene. Vi fik lært,
at blågarn eller sitkagran ikke

dur som juletræ. Familien fik
naturligvis et erstatningstræ.
Godt at de ikke ventede med at
sætte træet ind til Lillejuleaften!

Over årene udvikler juletræs-
salget sig. I 1958 bliver over-
skuddet 757,75 kr. Allerede i
1961 løber fortjenesten op i me-
re end 4000,- kr., men da er der
også etableret to udsalgssteder,
og vi har 1000 træer til salg. Ud-
salgsstedet ved Vangede Station
er blevet suppleret med et ud-
salgssted på kirkepladsen, Van-
gede Bygade 45.

I efteråret 1961 skiftede Van-
gedespejderne navn og særpræg

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
Bemærk
Forkert tlf. nr.
Vangede-kalenderen

på

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

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Torp GlasBoligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning
drivhusglas
sol f i lm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le
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fra Slettefolket og indianer-sær-
præg til Thingvalla og islandsk
saga-særpræg. Bladets nye navn
blev Heimskringla fra og med
december-nummeret 1961.
Navneskiftet var iscenesat af en
unge lærer på Munkegårdsko-
len, Hans Jørgen Scheel Ander-
sen, der i 1959 flyttede ind på
Agertoften 33. Da villaen skulle
have nyt tapet sat op, var det na-
turligvis den lokale farvehand-
ler og spejderleder, Kaj Erd-
mann, der dukkede op. Han så,
at Hans Jørgen havde en spej-
derlilje hængende på væggen,
og så var det løb kørt. Naturlig-
vis shanghajede Kaj straks
Hans Jørgen som ny leder for
troppen.

Indtægterne er med til at ud-
vikle et stærkt spejderarbejde i
Vangede

I Heimskringlas nytårsnum-
mer januar 1962 står der om
årets salgssucces illustreret med
tegningen nedenfor: “Så kan vi
ånde lettet op, og det endda med
lidt over 4000 kr. i baglommen
som ren fortjeneste fra juletræs-
salget, således at det også frem-
over er muligt for os at drive

spejderarbejdet på samme in-
tensive måde, som det hidtil er
blevet drevet. (...) Men alt i alt
har juletræssalget været en suc-
ces, idet vi har tjent ca. 1000 kr.
mere i år end ved salget sidste
år.

M.”
(M. står for Mogens Bredgaard
Sørensen, Snogegårdsvej 10a;
han er bladets redaktør i de år)

I de år, fra 1959 til sommeren
1963, hvor Hans Jørgen var le-
der, kan man roligt sige at spej-
der arbejdet udviklede sig in-
tensivt, som Mogens skriver
ovenfor. Troppen blev lands-
kendt for sine spejdertekniske
færdigheder først på de grønne
spejderes korpslejr i 1960 ved
Moesgård Strand og siden som
gæstetrop på FDFs landslejr i
1962 ved Marselisborg. I land-
spatruljen konkurrencen i 1964
blev Ormstunge-patruljen nr. 2

med Jan Kejser som patruljefø-
rer og i 1969 blev Eyrbygger-
patruljen nr. 3 med Lars Erd-
mann som patruljefører.

Men tilbage til fortællingen
om juletræerne

Jeg mener at huske, at vi i lø-
bet af 60’erne kommer op på at

have 1200 træer eller måske fle-
re til salg.

Salget i 1962 går i hvert fald
rigtig godt kan man læse i bla-
det: “Endnu engang kan vi ånde
lettet op efter et vellykket jule-
træssalg, og endda med vores
hidtil største fortjeneste i bag-
lommen: Over 6000 kr. Når vi

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

Mordet i Orientekspressen The Square
Suburbicon Jeg er William

Star Wars: The Last Jedi Neruda Wonder Wheel
The Greatest Showman Møllehave Wonder

H

H

H H

H H

Træfældning ved Kaj Erdmanns sommerhus “Godset”.
Fra venstre ses Kaj Erdmann, Hans Jørgen Scheel Andersen, flo-
kassistent Ole Hagen Olsen, Agertoften 5, tropassistent Erik Torm
og tropassistent Helge Sørensen, Snogegårdsvænget 29 (knælende)

v/
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Jens Lyngsø og Jacob Høiby

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

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
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ser på dette resultat, må vi vist
indrømme, at det har været slid-
det værd. M.B.S.”

I Heimskringla fra december
1963 er turnuslisterne for de to

salgssteder med
i bladet og de
giver et fint ind-
blik i hvor stort
et organisato-
risk arbejde, det
har været at sty-
re to salgsste-
der, men også at
der på det tids-
punkt var så
mange med-
lemmer i grup-
pen, at det var
muligt.

Salgsstedet i
Erdmanns have,
Vangedevej 141
blev det år ledet
af brødrene Ole
og Mogens
Bredgaard Sø-
rensen, mens
salgsstedet ved
kirken, Vange-
de Bygade 45
blev ledet af Ej-
nar Christian-

sen og Uffe Torm med Bendt
Knudsen og Erik Torm som
medhjælpere.

Jeg mener at huske, at i midten
af 60’erne var fortjenesten nog-

le af årene endnu højere end i
1962. Jeg er desværre ikke i be-
siddelse af Heimskringla fra
1964-67, men kan i bladet fra
januar-februar 1968 læse, at
overskuddet “er endog betyde-
ligt mindre end de foregående
år. Dertil kommer, at vi i år skal
svare MOMS af hver eneste
krone, der faldt os i hænde”.
Nye tider, må man konstatere.

Men heller ikke vejret var med
os i 1967, for som skrevet står:
“Det var ellers ikke de bare løjer
at sælge træer denne gang. Den
første dag gik med at grave træ-
erne fri af en betragtelig sne-
dynge. Og hvis ikke sneen væl-
tede ned og frosten var nærgå-
ende ved tær og næse, ja så reg-
nede og stormede det. Nå, det
havde den fordel, at kunder ikke
var overdrevent længe om at be-
stemme sig”.

Juletræssalget i 1968 blev ikke
til en fremgang: “Trods et min-
dre salg tjente vi ca. det samme
som i 67. Det lyder måske lidt
umoralsk, men det skyldes nu
ikke opskruede priser. Vore ud-
gifter var nemlig mindre denne
gang, idet vi efter den katastro-
fale tilbagegang sidst havde

indkøbt et mindre antal træer.
(...) Trods den mindre nedgang i
salget, er der ikke grund til pa-
nik. Efter den uafbrudte og ra-
ketagtige fremgang indtil 66,
øgedes konkurrencen på marke-
det mærkbart, og denne gang
fik skruen endnu en tand”.

I 1970 er fortjenesten igen på
ca. 6000 kr., fremgår det af ja-
nuar-nummeret. At salget dette
år blev mere vellykket fremgår
af Ejnar Christiansen humori-
stiske overskrift og indledning
til status-artiklen:

“JANUAR – UDSALG
Et lille restparti på 8 stk. fine

grantræer kan afhentes veder-
lagsfrit, mod at man selv erhol-
der transportudgifterne. Hen-
vendelse: Ejnar”.

Året efter går salget nedad
igen. Det skyldes i al væsentlig-
hed, at der ikke er mandskab
nok til at holde to salgssteder
åbne. Derfor besluttes det, at
der i 1971 kun skal sælges jule-
træer fra kirkepladsen. I øvrigt
nævnes muligheden for, at der
fra næste år kan sælges fra ung-
domsgården ved den nye kirke.
Byggeriet forventes dog først

Den sidste afsked være tryg og værdigskal

Bedemanden i Gentofte

Vangede Begravelser
·
·
·

Professionel rådgivning og service
Certificeret bedemænd
Faste priser uden overraskelser

www.cphbegravelse.dk · Tlf. 70 22 24 46
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 118
fre-søndag kr. 138

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

Løbeseddelfra 1969
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færdig i 1973, så det kræver en
særlig tilladelse.

Denne tilladelse bliver ikke gi-
vet, så da juletræssalgets kan
fejre 15 års jubilæum i 1972
foregår det stadig fra kirkeplad-
sen. Dette år bliver der solgt 640
træer og overskuddet beløber
sig til 4.500 kr.

I Heimskringla nr. 1, 1973
skriver Ejnar Christiansen: “Det
lykkedes ikke i år at flytte jule-
træssalget til ungdomsgården,
idet vi nok ikke kommer til at
tage denne i brug før 1. februar.
Om vi skal beklage dette, tør jeg
ikke helt påstå – idet vi i år har

kunnet notere en ret stor frem-
gang i vort salg”.

Fra 1973 flytter salget så til
ungdomsgården, og jeg vil over-
lade til andre at fortsætte fortæl-
lingen, da min viden herefter er
lig nul, da jeg hverken har hu-
kommelse eller blade at støtte
mig til.

Hvordan blev fortjenesten an-
vendt?

Og hvad blev fortjenesten så
anvendt til. Jo, i de første år blev
der bl.a. investeret i et folke-
vognsrugbrød og en lejrgrund i
Åmosen ved Undløse på Midt-
sjælland. Vangedespejderne
blev både bilejere og grundeje-
re! Da begge dele senere blev
“skrottet”, blev pengene deref-
ter anvendt som tilskud til ture
og sommerlejre og sikkert også
andre formål, som jeg ikke er
bekendt med, da jeg selv forlod
Vangede i 1964 for at læse til
lærer i Haslev.

Juletræssalg på kirkepladsen december 1970

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

Se side 12 om salg af
juletræer i vore dage
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Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver tirsdag kl. 16-18 Strikkeklub
Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur

November
Fredag d. 24. kl. 16.45 Juletræstænding
Læs mere på side 3
Fredag d. 24. kl. 16-18 Julestue
Charlotteklubben Vangede Bygade 55. Gløgg og æbleskiver for 30
kr. Eller du kan købe kaffe og “juleting”
Mandag 27. kl. 18.30 Vi laver julepynt
i DUI’s hytte på Horsevej 6
Onsdag d. 29. kl. 19 Fællessang
Vi mødes i Café Caféen til en hyggelig aften med populære sange
med Anders fra biblioteket ved klaveret.

December
Fredag d. 1. kl. 18 Fællesspisning*
julefrokost

Mandag 4. kl. 18.30 Vi laver Julebag
i DUI’s hytte på Horsevej 6
Søndag d. 10. Julevandring
Læs mere på side 3
Mandag 11. kl. 18.30 Vi ser julefilm
i DUI’s hytte på Horsevej 6
Onsdag d. 13. Lucia-optog
i IKEA med Charlottenlund Spejderne.
Mandag 18. kl. 18.30 Juleafslutning
i DUI’s hytte på Horsevej 6

Februar 2018
Lørdag d. 10. Fastelavnsfest
på pladsen ved SuperBrugsen

April 2018
Onsdag d. 11. Vangedes Venners generalforsamling

I løbet af januar-marts vil Vangedes Venner holde forskellige
arrangementer bl.a. fællesspisning og banko, men datoerne
er endnu ikke faldet på plads, så følg med på hjemmesiden
eller meld dig som Vangede Ven og få Vangedes Venners
nyhedsmail.

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk * Husk tilmelding vvspisning@gmail.com

Vangede Venners sponsorer
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Gammeldags juletræsfest.
Torsdag d. 28. december kl. 14-16.
I gamle dage holdt man juletræsfest mellem jul og
nytår. I Vangede Kirke tager vi den tradition op igen.
Vi danser om juletræet, synger sammen, hører smuk
julemusik og hygger os sammen ved bordene i
kirkens lokaler, og lader julen synke helt ind.
Spejderpigerne kommer selvfølgelig også og spiller
teater.
Billetter købes på kirkens
kontor fra torsdag d. 14.
december.
Voksne 20 kr. Børn 10 kr.

Julestue.
Onsdag d. 29. november kl. 15.00
Mens julemusikken spiller og gløggen
snurrer, laver vi smukke dekorationer
med gran og lys.
Vangede Kirke sørger for ler mm.
Medbring gerne en tallerken eller et
fad, så du kan få din egen dekoration
med hjem.
Dekoratør Lars Holm viser os teknik-
ker og giver os inspiration undervejs.

Juleaften i Vangede Kirke:
Gudstjeneste særlig for børn og familier kl. 14.30
ved Kasper Morville.
Gudstjeneste for alle kl. 16.00
ved Camilla Munch.

Adventsfrokost.
Søndag d. 3. december kl. 10.30.
Det er første søndag i advent og
traditionen tro sluttet gudstjenesten af
med en dejlig kirkefrokost.
Der er ingen tilmelding – bare duk op.
Vangede Kirkes drengespejdere
medvirker til gudstjenesten.
Pris 50 kr for mad og drikke.

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

Det er sejt at sælge juletræer!
Juletræssalget har en stor plads i
hjertet hos både små og store
spejdere. Som ulveunge (de små
spejdere) har man forældrene
med til at sælge juletræer, mens
de små bringer træerne ud til dø-
ren hos kunderne i Vangede.
“hvis man er heldig får vi en
småkage eller lidt drikkepenge,
når vi kommer ud med træet” si-
ger en af de små spejdere. Der
skal skæres træ og hamres jule-
træsfødder sammen, det er mest
de store og et par forældre som
klarer den opgave. Så skal træer-
ne slæbes fra container til plad-
sen, og der er mange træer i for-
skellige størrelser. Endelig skal
træerne mærkes i prisklasser.

De penge de tjener på jule-
træssalget betyder at sommer-
lejren ikke bliver så dyr. I de-
cember går det løs i Vangede
Ungdomsgård. Alle spejderne
glæder sig til at se venner, fami-
lie og naboer, når de sælger træ-
erne.

Fakta:
• Vi sælger rødgran og norma-

niagran.

• Vi tager MobilePay og kon-
tanter, men ikke kort.

• Vi opbevarer træerne gratis
frem til den 23.12.

• Vi bringer juletræer gratis ud
den 10., 16 og 17. december
indenfor Vangede sogn.

• Vi sætter fod på for kun
25,00.

• Vi åbner den 10.12 og lukker
når udsolgt eller den 23.12.

• På hverdage har vi åbent kl.
17-19. I weekends kl. 10-17.

• Og så er træerne lidt grønne-
re, lidt mere friske og først og
fremmest lidt flottere, når de
er fra KFUM spejderne i Van-
gede.

Spejdere arbejder gerne for dig
Har du eller din virksomhed
brug for en hjælpende hånd, så
står 64 ivrige og pligtopfylden-
de hænder klar til at arbejde.

Pigespejderne i Gentofte-Van-
gede skal have tjent penge til en
tur til Canada, og derfor kan de
hyres til alt fra bankoaftenener
til børnepasning, opvask, pak-
ning af kasser el.lign., rengø-
ring eller andet, hvor der skal
bruges en masse hænder. Det
kan også være et firma, der har
brug for at få dækket bord til el-
ler ryddet op efter den store fir-
mafest. Oprydning og skilteud-
skiftning i forbindelse med flyt-
ning, navneskift eller status –
meget kan lade sig gøre, også
uden for Vangede. Der vil altid
være forældre med som opbak-
ning og overvågning. Prisen bli-
ver I enig om i fællesskab.

Hos pigespejderne i Gentof-
te-Vangede studerer 32 spejdere
og ledere lige nu intensivt alt
omkring forskellige problema-
tikker ude i verden, blandt andet
flygtninge og i juli 2018 drager
gruppen to uger til Canada for

at besøge en venskabsgruppe og
lære mere om Canadas lidt an-
den tilgang til flygtninge og in-
tegration.

“Vi har valgt Canada, da vi her
udover den storslåede natur, kan
knytte flere af parametrene for
vores spejderarbejde sammen:
hjælpsomhed, natur og oplevel-
ser,” siger Marie Kaas-Larsen, le-
der i Gentofte-Vangede Gruppe.

Pigerne har bl.a. udskiftet skil-
te i flere COOP-butikker, af-
holdt loppemarked, solgt kage,
lodsedler m.m. Men de leder ef-
ter endnu mere arbejde – så få
løst en opgave og hver med til at
give pigerne en indtægt.

Kontakt forælder Anja Hellberg
på anjahellberg@gmail.com el-
ler tlf. 28588076, hvis du har et
job, der vil passe perfekt til de
mange ledige spejderhænder.
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Ryg- og nakkespecialisterne

www.kiropraktik.net

Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39
soborg@kiropraktik.net

Kiropraktik · Massage · Genoptræning

Gentofte
Kiropraktik
V E J E N T I L S U N D H E D & V E L V Æ R E

Søborg
Kiropraktik
V E J E N T I L S U N D H E D & V E L V Æ R E

Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01
gentofte@kiropraktik.net

Jesper Kamp
Nielsen

Genvælg mig for fire år mere

Sæt kryds ved nr. 9 på liste C

Følg mig på Facebook

jesper.kamp.nielsen.gentofte

... og giv mig et like!

Konservative i Gentofte

Jeg vil udvikle Gentofte

– i takt med tiden og

med respekt for vores

omgivelser og med-

mennesker

Demens er noget vi taler om...
I søndags mistede vi min far.
Min demente far. For min
“rigtige” far mistede vi for
mange år siden. For 2½ år si-
den flyttede han på Nymose-
have Plejecenter i Vangede.
Helt nøjagtigt på afdeling
Berthe. Og sikke et held! Det
har været en fantastisk ople-
velse for min far, men også
min mor, bror og jeg selv og
vores familier.

Det er svært at besøge en
dement. Det bliver ikke let-
tere i en dagligstue med flere
beboere med hver deres hi-
storie og demensform. Det
har været en meget ærlig,
kærlig og lærerig rejse for os
alle. Og for mig har det bety-
det, at jeg fandt en måde at
være sammen med min far.
Særligt de sidste 10 måne-
der, hvor han var sengelig-
gende og demenssygdom-
men havde taget flere og fle-
re af min fars evner. Jeg har
givet ham mad, jeg har holdt
i hånd når han ikke ville “ta-
le” og har hørt ham skælde
ud og grine med nogen på
væggen. Men vi har også

sunget, og det mest fantastiske
har været, at jeg her har ople-
vet, at min far fik sproget igen
når vi sang. Han kunne sim-
pelthen huske alle de gamle
sange. På den nedadgående
kurve, som sygdommen jo går
var der et kæmpe lyspunkt i
september, da mine forældre
kunne fejre krondiamantbryl-
lup sammen. Her var han oppe.
Plejepersonalet sørgede kær-
ligt for at det blev en fantastisk
dag.

Søndag takkede min far af.
Igen har personalet sørget for
en super varm og meget natur-
lig afsked med storcharmøren
Johnny. Beboere, plejeperso-
nale og naturligvis den nær-
meste familie, var med til at
sende ham godt på vej.

I dag (9. nov. red.) sendte vi
min far ud på hans sidste rejse,
og vi er alle så rørte og fyldt
med taknemmelighed over den
meget varme vi møder fra nær
og fjern og ikke mindst det sto-
re netværk, som er i Vangede.
Tak for jeres deltagelse

På vegne af familien,
Margit Arper

Farvel til Johnny
Den 5. november 2017 sov Johnny Bent Arper
Jensen stille ind. Johnny var fra Vangede med
stort V. Mere end 80 år boede han her, i samme
hus, men på tre forskellige adresser. Først Van-
gedevej, så Vangede Bygade og senere
Brogårdsvej blev vejnavnene ændret til udenfor
hoveddøren.

Johnny nåede at fejre krondiamantbryllup
med sin elskede Laila, som han lærte at kende
på Vangede Kro. Sammen blev de beriget med

tre børn, Bent, Margit og Per, der gik bort for nogle år siden.
Kærligheden til familien var stor, og Johnny satte pris på at kunne hjælpe

alle med stort og småt. Han havde en nysgerrighed på teknik og mekanik,
og pillede ikke bare ting fra hinanden for at reparere dem, men også for at
undersøge, hvordan de virkede. Var der en skrue eller to for meget efter ind-
grebet, lod han sig ikke slå ud af det.

Han var et livstykke, der elskede at synge og sprede glæde omkring sig.
Det har mange nydt godt af. Både her i Vangede, i familiens skød og ved
festlige lejligheder. Han spredte sig arbejdsmæssigt over så forskellige om-
råder som postvæsenet, lastbilchauffør og som arbejdsmand indenfor Kø-
benhavns amts vejvæsen. Da han fik mulighed for det gik han på efterløn
og helligede sig familien, det elskede sommerhus i Jyllinge og sin båd – og
livet på vandet.

Han kunne glæde sig over at familien voksede. Fem børnebørn blev det
til, og flokken af oldebørn vokser stadig. Otiummet blev bl.a også brugt på
Brogårdshøj, hvor Johnny med sin charme og sin stemmepragt var selv-
skrevet til at stå på scenen ved dilettant-revyen.

De senere år var Johnny mærket af demens, og måtte for et par år siden
flytte ind på plejecenteret Nymosehave. Det var med vemod, men også med
en stor taknemmelighed over at have Johnny i livet, at familien sagde farvel
til ham ved en bisættelse i Vangede Kirke d. 9. november 2017.

Ære være Johnny Bent Arper Jensens minde.
Camilla Flarup Wolffgang Munch

Schioldannsvej 31

2920 Charlottenlund

Tranehaven

Har du spørgsmål eller
ønsker du
dig, så kontakt os
mail
eller tlf. 40 12 92 72

at tilmelde
pr.

rmb@gentofte.dk

Rygestop
og alkohol

Vi glæder os til at møde dig

KOM & KVIT

rygestop-
program

er et
effektivt, fleksibelt
og gratis

Ønsker du at
kan

du få alkoholrådgivning
på Tranehaven

indtage
mindre alkohol
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Find os på
facebook

Dag til dag
levering på

reperationer

Husk at vi har gratis lånecykel
– når din egen er til reperation

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

Thomsens Cykler få nu
også den smarte Hövding hjelm.
Den fungere som en airbag i en

bil. Men den ødelægger ikke
frisuren.

Intro tilbud.
vejl. udsalg 2299,-
i hele december

1999,-

Nye sæson film i Gentofte Kinos program
for perioden december 2017-
januar 2018

Det vrimler simpelthen frem
fra hele verden med skønne vi-
suelle oplevelser, som Gentofte
Kino iler med at bringe til publi-
kums sanser. Der er så mange,
at vi kun kan nævne et beske-
dent udvalg hér. Se f.eks.:
Mordet i Orientekspressen,
danmarkspremiere 23. nov.

Det, der starter som en luksuriøs
togrejse gennem Europa, udvik-
ler sig hurtigt til et af de mest
stilfulde og spændende mysteri-
er, som nogensinde er fortalt. In-
spireret af bestseller Agatha
Christies elskede klassiker, for-
tæller filmen om tretten frem-
mede mennesker, der alle er un-
der mistanke for et mord begået

ombord på toget. Den
verdenskendte detektiv Hercule
Poirot må, i en kamp mod tiden,
gøre alt for at løse sagen før
morderen slår til igen.
The Square, 23. november
Christian er succesfuld kunstne-
risk chef på et moderne kunst-
museum. Han er i centrum af
den kreative elite og tager sit job
meget alvorligt. I dagene før åb-
ningen af en udstilling bliver
Christian udsat for et tricktyveri
på åben gade. En oplevelse, han
ikke kan slippe og sammen med
sin assistent, Michael, indleder
han en jagt på tyven. Samtidig
kræver journalisten, Anne, svar
på kunstens store spørgsmål og
oveni skal Christian stå på mål
for den virale kampagne, som
museets PR-bureau har skabt,
og som bringer museet og dets
kunstneriske leder i dyb krise.

Suburbicon, 7. december
I 1957 er forstaden Suburbicon
indbegrebet af den amerikanske
drøm med lykkelige, hvide
kernefamilier i hver deres villa.

Da Nickys mor bliver dræbt
under et indbrud, der går galt,
begynder den idylliske facade
imidlertid at krakelere. Familien
plages under overfladen af
forræderi, utroskab og
afpresning, og den lille Nicky
begynder nysgerrigt at udforske
de snavsede hemmeligheder og
drage faderens autoritet i tvivl.
Endnu aner naboerne intet om
problemerne hos Nickys
familie. De er meget mere
oprørte over, at en sort familie
flytter ind i kvarteret...

Ferdinand, 14. december

Historien om en kæmpe tyr med
et stort hjerte. Da folk ved en
fejl tror, at han er farlig, bliver
Ferdinand fanget og fjernet fra
sit hjem. Han er dog fast beslut-

tet på at vende tilbage til sin fa-
milie, så han samler en gruppe
af umage venner, som hjælper
ham på hans ultimative eventyr.
Ferdinand beviser på sin rejse, at
man ikke kan skue tyren på
hornene.

Jeg er William, 21. december
William har det ikke sindssygt
nemt. Hans mor er en koldbøtte,
så William bor hos sin morbror
Niels, der lever af lidt af hvert.
Og nu har morbror Niels rodet
sig ud i en stor spillegæld, og by-
ens gangster er på nakken af
ham. Så William må mobilisere
både mandsmod og fantasi for at
redde sig selv og sin morbror.
Og det gør han så, men samtidig
har William også både de tre
bøller fra klassen og en spirende
forelskelse i Viola at holde styr
på.

Star Wars: The Last Jedi,
danmarkspremiere 13. dec
I Star Wars: The Last Jedi, fort-
sætter Skywalker-sagaen, da
heltene fra The Force Awakens
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Bemærk

mit nye
telefon-
nummer

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Lør. lukket
-fre.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 42 20 12 50

slår sig sammen med de galakti-
ske legender i et episk eventyr,
der afslører gamle mysterier om
Kraften, og chokerende afslø-
ringer om fortiden.

Neruda, 25. december
Kommunismen og digteren Pa-
blo Neruda forfølges af en nid-
kær efterforsker. Dramaet er bå-
de drilsk og erotisk skruet sam-
men.
Wonder Wheel, 25. december
Fire personers liv i en charme-
rende og travl forlystelsespark
på Coney Island.
The Greatest Showman,
danmarkspremiere 25. dec.
Barnum voksede op under tran-
ge kår, men han var en meget
kreativ og visionær mand.
Møllehave, 4. januar
‘Hellere forrykt end forgæves’
Wonder, 4. januar
Det er umuligt at være ordinær,
når man er født som noget helt
særligt.

Juleglædelige oplevelser! Vi
ses i mørket!

Hyggelige hilsener,
Erik Hamre
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Butikkernes åbningstider– november 2017
Clinique Golé Tlf. 60 54 14 33
mandag 11.00-19.00
tirsdag-onsdag 10.00-18.00
torsdag 12.00-20.00
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

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 10.00-02.00
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
tirsdag 9.30-17.30
onsdag 9.30-14.00
torsdag 9.30-17.30
fredag 8.00-17.00
lørdag 9.00-13.00

Frisør Totten
Tine Gram Tlf. 39 65 71 35
Anette Grevad Tlf. 30 23 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

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

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

home Tlf. 38 41 39 30
mandag 11.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-15.00
søndag efter aftale

Ismageriet Tlf. 60 10 40 40
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag 10.00-22.00
søndag 11.00-22.00

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: tirs-ons 9.00-12.00

torsdag 15.00-17.00
fredag 8.00-12.00

Klinik Naturligviis Tlf. 26 70 52 04
mandag-fredag 9.30-17.30
lørdag i lige uger 9.00-13.45

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 11.00-21.30
søndag 12.00-21.30

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

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

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 11.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-17.00
fredag 11.00-15.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 06.00-24.00

Vangede Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

Vangede Blomster Tlf. 23 44 17 90
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-15.00

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

Vangede Farvehandel Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Vangede Kiropraktik & Sundhed Tlf 73 70 98 00
Mandag 08.00 - 15.00
Tirsdag 12.00 - 18.00
Onsdag 08.00 - 12.00
Torsdag 12.00 - 18.00
Fredag 08.00 - 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
10 - 02

søndag
10 - 20

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39

Tlf. 39 65 57 41

Alt i binderi
man-fre 10.00-17.30

lørdag 9.00-14.00

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk


