
Hold da op
Hundrede gange har vi siddet
lange aftener og weekender
for at få lavet en avis. Hundre-
de gange har vi rendt butikker
og virksomheder på døren for
at få dem til at tegne annoncer.
Hundrede gang har vi ‘plaget’
borgere i Vangede for at få
dem til at fortælle deres histo-
rie. Hundrede gange har vi
skulle skrive en leder. Hun-
drede gange har vi mobiliseret
bude til at udbringe avisen.
Hundrede gange er Vangede
Avis blevet læst af borgere i
Vangede.

Men det er også hundrede
gange, at vi har hørt, hvor gla-
de borgerne i Vangede er for
vores lille avis. Mennesker,
der ringer til os eller stopper
os på gaden for at fortælle os,
at de læser vores avis med for-
nøjelse. Og det er dét, der gør
at vi er blevet ved i så lang tid.
Vi har været i gang i så lang
tid, at vi i november kan fejre
25 års jubilæum.

Hundrede, 100, C, hekto,
centi, 10x10, tallet efter 99 ...

En speciel avis
Vangede Avis udkom fra star-
ten fire gange om året, så det
har aldrig været planen, at den
skulle være en nyhedsavis.
Tvært imod har vi lige fra før-
ste nummer gravet i fortiden
og skrevet om, hvad der skete i
Vangede for mange år siden.
Vi har bragt vangedeborger-
nes beretninger, skrevet om
butikker og mennesker, der
var engang.

25 år
Den første Vangede Avis ud-
kom op til julen 1994. Så det
er snart tid til at vi fejrer vores
25 års jubilæum. Da vi fejrede
10 års jubilæum udgav vi bo-
gen Vangedes Lokalhistorie.
Nu synes vi det er tid til endnu
en bog, men denne gang bliver
det beretningerne. Det bety-
der at det der er i denne bog ik-
ke nødvendigvis er historisk
korrekt, men er sådan som
fortælleren husker det.

Vi fejrer jubilæet med en
reception den 30. november i
Café Caféen.

Tak fordi I læser vores avis
Susanne og Allan

Vangede Avis

Efterår 2019
100. nummer · 25. årgang

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk

i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: Trykkeren.dk

Journalist Helle Juul

Redaktør Allan Andersen

Deadline til vinterens avis er den 26. oktober 2019

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangedekalenderen

Domus Hagedorn • Lailas liv III
Legestuen • Quiz i Vangede

... og meget mere

100 (hundrede)
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · N
Ny mand i Brugsen

Claus Vestergaard kan byde vel-
kommen til ny uddeler Tommy
Petersen, der tidligere har været
i både SuperBrugsen og Irma.
Claus drager videre til en Super-
Brugsen tættere på han bopæl.
Tommy starter som uddeler i
SuperBrugsen Vangede d. 1.
september

Flere damer til Ishockey

Gentofte Stars 2. Div damehold
“Lady Stars” er et hold på ca. 25
i alderen mellem 18-50.

Vi træner to gange om ugen og
spiller lidt kampe.

Har du lyst til at prøve
Ishockey samme med os andre
friske kvinder/damer, så kom til
prøvetime. Du behøver ikke
kunne skøjte og vi har alt udstyr
til dig. Glæder os til at høre fra
dig.

Er du frisk eller har spørgsmål,
så se vores hjemmeside
www.gentoftestars.dk under
Holdoversigt Gangstars eller
ring til vores holdleder Christi-
ne på tlf. 26 83 38 62.

Café Hack i Vangede

Kom og vær med når FN’s ver-
densmålskaravane vender tilba-
ge til Vangede Bygade fredag
den 6. september fra kl. 15 til 18.

Kl. 16 gæster den populære
radiovært Søren Dahl eventen,
og han vil i bedste “Café
Hack”-stil interviewe Kristine
Kryger fra kommunalbestyrel-
sen i Gentofte Kommune. De
vil tale om bæredygtigt energi-
forbrug og inspirere til, hvor-

dan vi kan spare energi i hverda-
gen.

Søren Dahl er en legendarisk
radiovært, der også har haft en
aktiv karriere som komiker,
foredragsholder, forfatter, mu-
siker m.m. Han var i flere år
medlem af den populære trio
“De Nattergale”. Søren er ud-
dannet fra Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium.

Det er organisationen
‘Danmark for Målene’, der
inviterer til en sjov og lærerig
temadag – denne gang om
energi i by og bolig.

Eftermiddagen giver også
mulighed for at gå på opdagelse
i karavanens telte, som byder på
konkurrencer, masser af viden
og mulighed for at få svar på
spørgsmål om verdensmålene.

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. Op-
tagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der
tages forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følge-
virkning af evt. trykfejl.

www.nora-thai.dk
Åbent tirs.-søn. kl. 16:00-21:30

Køkkenet lukker kl. 21

Ring eller bestil direkte på vores hjemmeside
Udbringning i Vangede kr. 25,-

30 72 17 99

Brogårdsvej 100 · 2820 Gentofte

THAI TAKE AWAY

zoneterapi, massage og
kraniosekralbehandling

tilbydes

KUBELS ZONE

Vangede Bygade 41 st.tv.
Bestil tid på

Tlf. 27 12 63 76
Eller online på

www.kubelszone.dk
Eller send en mail

Kubelszone@gmail.com

v/ Majken Kubel

· ·

Ingen nr. 100 gilde – på vej mod 25 år
I tænker måske at 100 aviser skulle være værd at fejre
og selvfølgelig skal der være fest, men vi vil ikke
fejre det før vi har 25 års jubilæum, og det er først til
december. Den første Vangede Avis udkom lige i
begyndelsen af december 1994, så vi vil gerne se jer
alle til reception den 30. november i Café Caféen, sæt kryds i ka-
lenderen og læs mere om dette arrangement i næste nummer af
Vangede Avis som udkommer midt i november.

I er velkomne til at sende os hilsner før næste avis deadline (26.
okt.) så kan det være, at vi har dem med i avisen; fortæl gerne om,
hvad I har ud af at læse Vangede Avis.

Husk også at gå på opdagelse i jeres gamle billeder og se om der
ikke skulle gemme sig en lille historie som andre vangedeborgere
kan have glæde af at læse om, kontakt os så vi kan få skannet bille-
derne og få jeres fortællinger.

Kom også og mød os på Vangede Festivalen. Vi glæder os til at
høre fra jer Susanne og Allan

25
år



Arrangeret af Støttet af
Gentofte Kommunes Kulturpulje
og Vangede Bycentrum

Foreningernes Dag
Skal din forening være
med, så meld dig til på
vangedesvenner.dk

de mange boder og kør
en gratis tur med gadetoget

Oplev: Brandmuseet, Dyssegård Kropsklinik, Ikea,
SuperBrugsen m/ ansigtsmaling og ballonmand, DUI,
Café Caféen, Charlotteklubben, Dan Bolig, Floristen,
Gadetog, Totten, Tupperware, Skjold Burne, Politiet,
Tranehaven, Foto på tørresnoren, Konservative,
Gentofte Petanqueklub, Høreforeningen, Home,
Grøn Guide m/ mostpresse og krible-krabledyr,
Male på sten, Lions Club, Spejderlejr, Nordic Knit,
Idéhuset/ældre hjælper ældre, SOS børnebyerne,
Naturfredningsforening, Wieth Dans, Vangede Avis,
Socialdemokratiet, Stylelab Gallery, Netværkshuset,
Tivoli, Vangede Kirke, Lokalhistoriske Forening,
Soys Ecologist Candles, Vangede biavlerlaug,
Thomsen Cykler, Vangedes Venner
... og mange, mange flere

Det endelige program
deltagerliste opdateres
løbende på vangede.dk

og

14. sept. kl. 11-16
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Kom til familieaften

Vi mødes hver mandag kl.
18.30-20.30 i hytten på fortet til
familieaften. Du er også vel-
kommen.

Her kan du lave malerier, spil-
le kongespil og rundbold, kon-
kurrere i bordtennis, spille
skuespil, lave julepynt og jule-
bag, klippe gækkebreve og del-
tage i fællesspisning.

Du er også velkommen, hvis
du har brug for et sted at være,

hvor du kan slappe af og hygge
dig.
Halloween
Til oktober laver vi en både sjov
og uhyggelig Halloween. Vi
begynder med at lave græskar,
lygter mv. om mandagen i be-
gyndelsen af oktober; og tors-
dag d. 31. oktober går det rigtig
løs med ‘slik og ballade’.

Alle er velkomne, og der er al-
tid voksne til at hjælpe.

Quiz i Vangede
af Helle Juul
I snart fire år har vi quizzet på
Vangede Bibliotek.

Hver anden onsdag i måneden
har bibliotekarerne lavet spids-
findige spørgsmål i mange em-
ner så som historie, musik, un-
derholdning, geografi, biologi
m.m.m. Der er mulighed for at
deltagerne kan byde ind med
kategorier, og vi kommer da og-
så vidt omkring.

Arrangementet foregår i Café
Caféen, og det er altid med fin
betjening og mulighed for at kø-
be kaffe, sandwich og andet
godt.

Med de ca. 50 deltagere er
pladsen trang, men interessen er
stor og alle er klar når bibliote-
karerne ringer quizzen i gang.

Alle er velkomne. Vi er delt op
i grupper på max fem deltagere,
og der er også plads til dig.

Selvom der bliver hygget, gri-
net og klappet, er det ikke kun
sjov, da alle også ønsker at vin-
de.

Vores bibliotekarer gør et stort
forarbejde, og må finde sig i at
blive både rost og buet af alt ef-
ter spørgsmålene. Tålmodighe-
den har de heldigvis også rige-
ligt af, når vi gang på gang be-
der dem gentage spørgsmålene.

Der er fine motionstilbud i vo-
res kommune, men hjernegym-
nastik er bestemt lige så vigtigt,
og den får man på biblioteket i
Vangede.

Quizzen er blevet en succes og
et arrangement, vi er mange,
der ser frem til.

Udover at trække borgere fra
Vangede kommer der også folk
fra andre dele af kommunen.

Intens diskuteren i grupperne
om det rigtige svar på spørgs-
målet. Foto Mathilde Swati
Müller
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SuperBrugsen Vangede • Vangede Bygade 61 • Tlf. 39 48 17 10

Åbent alle dage 8.00-20.45
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SKARPE
TILBUD

Jam Shed
Shiraz
6 flasker

249,-

Grand Rosso
6 flasker

229,-

Grande Corterosso
Primitivo di
Manduria

6 flasker

329,-

Hel svinekam
m/svær 4-5 kg

125,-
SPAR
100,-

4 stk ribeye-bøffer
ca. 800 gr.

100,-

SPAR
75,-

Claus byder
til SuperBrugsens
nye uddeler Tommy

velkommen

Why Not?
Premium Zin
2 flasker

149,-

SPAR
150,-

Hel oksemørbrad
u/bimørbrad 1,2-1,6 kg

250,-
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Domus Hagedorn
I 1927 etablerede Nordisk Insu-
lin Laboratorium sig i Vangede
med den røde bygning på hjør-
net af Brogårdsvej og Ved Stadi-
on og 5. november 1932 kunne
man indvie Niels Steensens Ho-
spital. Overlægen på hospitalet
hed Hans Christian Hagedorn
(1888-1971). I 1934 opførte
Nordisk Insulin Laboratorium

bolig tæt på hospitalet til direk-
tøren i funkisstil. Boligen på
443 m2 i to etager med kælder
blev tegnet af arkitekten Ivar
Bentsen (1876-1943), der også
havde tegnet hospitalet. Hage-
dorns hustru, Mitte, blev boende
i huset til sin død i 1976.

Herefter blev huset indrettet til
møde- og gæstehus.

Novo Nordisk foretog en gen-
nemgående renovering af huset
i perioden 2013-2014, hvor de
ved hjælp af gamle tegninger og
fotos førte store dele af husets
tilbage til den oprindelig stil og
personlige genstande fra H.C.
Hagedorn blev genplaceret i bo-
ligen. I dag fungerer huset som
møde- og konferencefacilitet
for Novo Nordisk ansatte.

Huset har adresse på Niels
Steensensvej 4.

Foto fra 1934, eksteriør. Villa opført til Hans Christian Hage-
dorn, der sammen med August Krogh grundlagde Nordisk Insulin
laboratorium. Landskabet bag villaen er ned mod Lyngbyvejen, i
dag er der bebyggelse. Foto Novo Nordisk History Collection

Foto fra 1955, interiør, dagligstuen. Pejsen i hjørnet blev senere
fjernet, men blev genopført under renoveringen af villaen i
2013-2014. Foto Novo Nordisk History Collection

Udateret foto, interiør,
spisestuen, set mod havestuen.
Foto Novo Nordisk History
Collection
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Overvejer du nyt huslån?
Af David Heick-Poulsen, filialdirektør i Danske Bank i Gentofte
Rigtig mange boligejere nyder
godt af de lave renter i øjeblikket
og udnytter dem til at få nedbragt
deres gæld i boligen.

I øjeblikket er den gennemsnit-
lige friværdi pr. parcelhus på næ-
sten 4 mio. kroner i Gentofte.
Ny bundrekord for renten
Og tilsyneladende fortsætter
renterne med at falde. I starten
af året var renten på to procent

på et fastforrentet 30-årigt lån,
mens boligejerne i dag kan låse
renten fast på 0,5 procent i 30 år.
Også de variable renter har sat
nye bundrekorder, og renten på
et femårigt variabelt lån er nu
tæt på -0,4 procent mod cirka
0,15 procent i starten af året.

Det bliver nemmere for nye
boligkøbere at komme ind på
markedet.

Gode råd til din boligøkonomi
• Boligposten er ofte den største post i budgettet. Tænk over,

hvilket lån du vælger – ofte kan det gøre en forskel i din
økonomi.

• Tjek jævnligt dit lån. Udnytter du det lave renteniveau til-
strækkeligt – måske er der et andet lån, der passer bedre til
din situation.

• Læg om, hvis gevinsten ved en lavere rente på sigt oversti-
ger omkostningerne, der er forbundet med at omlægge. El-
ler måske har du anden, dyrere gæld, som du kan få lagt ind
under dit realkreditlån. Måske ønsker du mere luft i økono-
mien her og nu.

• Vær opmærksom på, at du kan afdrage mere på et lån med
variabel rente frem for et lån med fast rente. Til gengæld
kender du din boligøkonomi i fremtiden, med et fastforren-
tet lån.

Gentofte Kommune
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
39 98 88 30

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Sundhed i Gentofte

Gratis kursus
Få en bedre hverdag

Vidste du, at Forebyggelsesafdelingen på
Tranehaven tilbyder gratis kurser i

Praktisk om deltagelse i kurset

Du kan læse mere om kurserne på

“Lær at tackle kroniske smerter”

“Lær at tackle angst og depression”

“Lær at tackle hverdagen som pårørende”

www.sundhedigentofte.dk og
www.patientuddannelse.info

Kurset henvender sig til alle over 18 år, der har
kroniske smerter.
Kurset foregår over 6 mødegange af 2,5 timer pr.
gang med 12-14 deltagere på kurset.

Kurset henvender sig til alle over 18 år, der
oplever symptomer på angst og /eller depression,
og som har lyst til at lære nye måder at håndtere
hverdagens udfordringer.
Kurset foregår over 7 mødegange af 2,5 timer pr.
gang. Der er 10-12 deltagere på kurset.

Kurset er et tilbud til dig, som er pårørende til et
menneske med langvarig sygdom eller
funktionsnedsættelse. Kurset foregår over 7
mødegange af 2,5 timer pr. gang med 12-16
deltagere på kurset.

Der er information om alle kurserne
Tirsdag d. 1.10 kl. 14-15 i mødelokalet på
Ordruplund, tilmelding tilrådes.

Gentofte Kommune udbyder kurser forår og
efterår. Alle kurser foregår i mødelokalet i
kælderetagen på Ordruplund, Hyldegårds
Tværvej 12, 2920 Charlottenlund

For yderligere information og tilmelding, kan du
kontakte Forebyggelseskonsulent
Elsebeth Schmith på telefon 39 98 88 25
mandag-torsdag kl. 9-15

1. gang onsdag d. 30. okt. kl. 13.00-15.30

Dato for de to sidste kurser er endnu ikke
fastlagt.

I øvrigt har vi kurserne

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
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Her er mit liv III
Af Laila Jensen
Du kan læse de første dele af
Lailas historie i Vangede
Aviserne nr. 98 og 99 og på van-
gede.dk

Tilbage på arbejde
Jeg begyndte på Nordisk Insulin
Laboratorium i 1967, som det hed
dengang, og var så heldig at få en
arbejdstid fra kl. 12 til kl. 16.

Det var dejligt, for så kunne
jeg have god tid til at sende
børnene i skole og børnehave,
derefter kunne jeg gøre rent, og
købe ind til aftensmaden.

Jeg blev meget glad for mit ar-
bejde på Insulinen, jeg startede
med at kontrollere blodtype-
kort, og senere blev jeg betroet
til at pakke dem på maskine.

Jeg blev forgiftet
Jeg var på Nordisk Insulin ble-
vet sat til at standse blodtype-
kort ud. Det var en meget lar-
mende maskine, og man skulle
rense den med tetraklor efter
brug, det var et meget farligt stof
– viste det sig. Jeg begyndte at
blive svimmel engang imellem.
Så kom jeg til undersøgelse på
arbejdsklinikken inde på Rigs-

hospitalet, men jeg havde hel-
digvis ikke fået nogen giftska-
der. Der blev så sat udsugning
op over maskinen.

For at undgå flere giftstoffer
gik jeg over til min personale-
chef, og spurgte, om der ikke
var et ledigt job et eller andet
sted i firmaet. Det var der ikke
på nuværende tidspunkt, sagde
hun, men jeg blev da skrevet op.

Mit livs bedste job
Den 4. februar 1979 fik jeg til-
budt arbejde på Domus Hage-
dorn. Det blev min bedste tid i
hele mit arbejdsliv. Jeg havde
job som værtindefunktion og
skulle stå for fabrikkens gæste-
hus, hvor der var værelser og en
stor spisesal. Her har jeg gen-
nem årene haft en meget afveks-
lende hverdag, hvor jeg har
mødt mange mennesker fra hele
verden som gæstede fabrikken
og stået for store middage om
aftenen. Der var naturligvis me-
re personale på ved de store sel-
skaber og når der var fuldt hus
med gæster, men i det daglige
var det mit ansvar at holde huset
kørende. Jeg elskede det hus fra

første dag alle de oplevelser jeg
havde, alt det jeg fik lov til. Ja, at
være selvstændig, sætte mit
præg på huset, oplevelserne
med de udenlandske gæster,
madlavning til møderne.

Johnny nærmede sig de 60 år,
og besluttede at gå på efterløn.
Han begyndte at komme på
Brogårdshøj centret. Jeg var
glad for mit arbejde på Domus,
så der fulgte en rolig tid.

På efterløn
Jeg besluttede, at jeg ville gå på
efterløn i 1994. Så den dag jeg
blev 60 år stoppede jeg mit ar-

bejdsliv efter at havde været på
Novo i 27 år. Det var et par år ef-
ter de var blevet fusioneret. Ar-
bejdsopgaverne blev ændret, så
jeg ikke fik lov til at være så
selvstændig. Det var svært at
vænne sig til efter så mange år,
så det var lige det rette tidspunkt
at stoppe.

Jeg meldte mig også på
Brogårdshøj. Der var flere aktivi-
teter, vi kunne gå til. Johnny spil-
lede billard, hvor de havde turne-
ringer. Vi syede, gjorde gymna-
stik, og vi havde fester en gang
om måneden, det var også for be-
boerne. Jeg endte med at blive
formand for medlemmerne.

Vi var også flere, der hvert år
satte en revy op. Min bror Mo-
gens var primusmotor og min
ældste bror var også med. Der
var mange fra Vangede med og
det blev vist for vangedeborge-
re. Det var virkelig sjovt at være
med til.

Derudover blev der tid til en-
gelsk, svømning, Edb, partiet,
og – ikke at forglemme – banko.
Der var tid til at pleje veninder
og venner – og så passede vi
børnebørn med stor glæde.

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

Domus Hagedorn. Direktørboligen for Hans Christian Hagedorn
blev opført i 1934. Fra starten af 70-erne til i dag bliver huset
brugt til møder og konferencer.

Laila og Johnnys sølvbryllup

Foto af Johnny på scenen til Brogårdshøj Revy 2000 “Den gyldne
Ged” – han var rigtig god til John Mogensen-sange. Til højre er
det Laila som “frelserpige”
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Det var dejligt at have haft mu-
ligheden for at komme på
Brogårdshøj, for jeg dur ikke til
at sidde derhjemme og trille
tommelfingre. Men aktiviteter-
ne på Brogårdshøj ændrede sig,
så jeg valgte at stoppe.

Johnny fortsatte på Brogårds-
høj. Han fik en elscooter, så han
kunne transportere sig derhen.
Desværre var hans demenssyg-
dom begyndt, så det var for far-
ligt at sende ham ud i trafikken
med scooteren, for han kørte li-
ge ud på vejen uden at se sig for,
så han måtte også stoppe på

Brogårdshøj. Han prøvede at
komme på Tværbommen, men
der gik han fra.

Da Café Caféen startede op i
2013, var jeg med helt fra star-
ten – fra første opstartsmøde.
Jeg var klar over med det sam-
me, at det var noget for mig.

Caféen har givet mig nye ven-
skaber. Men det har også givet
mig ny kontakt til gamle kam-
merater. Min gamle dansepart-
ner er onkel til en anden fra ca-
féen. Så vi fik sat et møde i
stand, hvor vi rigtig fik snakket
‘gamle dage’.

Jeg er i caféen to dage om
ugen; det synes jeg er dejligt

Johnny på plejehjem
Jeg synes, at det var hæsligt at
skulle tage beslutningen om at
sende Johnny på plejehjem. Det
er jo en sygdom, der rammer
hele familien. Det er svært at se
ens mand forsvinde på den må-
de: jeg havde håbet på at kunne
have ham derhjemme. Men han
kunne jo stå op flere gange om
aftenen efter han havde været
gået i seng, fordi han troede det
var morgen. Han kunne også
finde på at gå hjemmefra – både

her hvor vi boede sammen og da
han kom på plejehjem; da måtte
de ringe til politiet, fordi han var
gået derfra.

Men mennesker omkring mig
sagde, at jeg var lige ved at buk-
ke under – og det var jeg. Så
desværre måtte Johnny på ple-
jehjem.

Vi fejrede vores Krondiamant-
bryllup, den 6. september 2017
med en reception på Nymose-
have. Her havde vi hele vores
skønne familie og venner.

På plejehjemmet havde de la-
vet en æresport rundt om John-
nys dør. Som regel lå han jo bare
og kiggede op i loftet, men den
dag havde de sat ham i en køre-
stol, og han smilede og var så
glad; det var så skønt for mig at
opleve det. Og så fik vi lov til at
holde en reception for alle vores
familiemedlemmer, det var
stort.

Mit liv
Johnny og jeg nåede at være gift
i 65 år og fik en dejlig familie
med børn, svigerbørn. børne-
børn og oldebørn.

Vi har været meget glade for
hinanden i vores ægteskab med

de opture og nedture der kom-
mer. Når jeg kigger på billeder,
kan jeg se at Johnny på billeder-
ne sidder og kigger op på mig
med glade øjne – det var
egentlig så sødt. Det var trygt og
rart.

Jeg har boet i Vangede største-
delen af mit liv, og det meste af
tiden på Brogårdsvej. Jeg har en
tryghed i Vangede og jeg vil ik-
ke herfra. Jeg er glad for min
lejlighed, hvor jeg har udsigt til
Charlotteklubben. Jeg frygter
når lejlighederne skal reno-
veres, og vi skal flyttes til Stol-
pehøj, men jeg prøver at se lyst
på fremtiden og ikke lade det gå
mig på.

Laila og Johnny til deres kron-
diamantbryllup på
plejehjemmet

Laila i caféen
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Nu starter dansesæsonen igen
Dans er festligt, fornøjeligt og
samtidig er det en af de motions-
former, hvor flest muskelgrup-
per komme i funktion og hvor
musikken medvirker til at sætte
en i godt humør.

Wieth Dans, danseskolen i
Vangede, har undervisning for
alle aldersgrupper.

Der tilbydes undervisning fra 3
år og opefter. De yngste børn bli-
ver undervist i helt nye børne-
danse, MGP-danse samt nogle af
de traditionelle børnedanse.

På holdene, hvor der undervi-
ses i MGP/Showdans, Hip Hop
og Disco er det solodanse eller
gruppedanse, der er på pro-
grammet. Her er der gang i den
til tidens hotte musik. En super
god motion, der giver masser af
sved på panden.

Er man mere til de traditionel-
le danse, så undervises der i
standarddansene som Vals, Tan-
go, Slowfox, Wienervals og
Quickstep samt de latinameri-
kanske danse Cha cha cha,
Rumba, Samba og Jive.

På begynderholdet for voksne
kræves der ingen forudsætnin-
ger. Alle kan være med, vi star-
ter helt fra grunden.

Til Vangede Festival lørdag d.
14. september vil nogle af dan-
seskolens elever give en opvis-
ning foran SuperBrugsen. Her
vil der bl.a. være mulighed for
at se både børn og juniorer i de
populære latinamerikanske
danse som Cha cha cha og Jive
samt standarddanse som Vals,
Tango og Quickstep

Danseskolens program kan ses
i sin helhed på hjemmesiden
www.wiethdans.dk

Se hele filmprogrammet på gentoftekino.dk
H HDanmarks hyggeligeste biograf

Gentoftegade 39 · Telefon 39 65 33 50

©FotoAnnettAhrends

Kom på et
vore mange hold

af

WIETH DANS

Se programmet på
www.wiethdans.dk

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

DANS – fra 3 år

VILD MED DANS

SHOWDANCE

DISCO

HIP HOP

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

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

Læse mere på kirkens hjemmeside: www.vangedekirke.dk

Vangede Kirkes Basar november 2019
Lørdag 9. kl 10-17 og søndag 10. kl. 12-17.
Traditionen tro er der basar med alt hvad hjertet
begærer. Skønne koncerter, loppetorv, boder,
tombola, café, spejdere, sækkepiber og en
gammel brandbil.
Allerede nu kan småting til loppetorvet
indleveres i kirken, og fra 5/11 kan møbler og
større ting indleveres.
Vel mødt til det store basar-eventyr 2019!

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

Vil du lære at
behandle dig selv
og andre bedre?

Ring 27 20 70 72

Praksis i Vangede

20% på parterapi og individuelle

forløb ved opstart i september
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Gentofte Kommune
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
39 98 88 30

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Sundhed i Gentofte

I vores bod kan du høre om

Og du kan
•

•

•

Bevar Livskvaliteten

Kære mand – tjek dig selv, det er vigtigt

Pust liv i hverdagen

Er du 65 og derover, har du mulighed for en
samtale om sundhed og det gode liv

Forum for Mænds Sundhed:
Hvad gør du, når det gør
ondt mand”?

Hvis du ryger, kan vi tilbyde dig “KOM & KVIT”
et gratis rygestopforløb

Deltage i konkurrencen om biografbilletter
ved at svare på quizzen – “Brug din hjerne
– test din viden”

Prøve hjemmesiden tjekdigselvmand.dk
– Forum for Mænds Sundhed

Få målt din lungefunktion

Vi glæder os til at møde dig

Kom og mød os på
Vangede Festivalen

Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

Charlotteklubben
Charlotteklubben ligger lige
midt i Vangede og har en række
spændende tilbud til seniorer for
at skabe aktivitet, livsglæde,
samvær og oplevelser.

Kig ind og få vores program,
hils på os og fornem stemnin-
gen på Vangede Bygade 55 –
det gule stråtækte hus.

Vi har åbent mandag, tirsdag,
torsdag og fredag fra 10-14.

Find os på www.charlotte-
klubben.dk, på Facebook eller
ring til os på 51 82 06 20.

Efteråret i Charlotteklubben
Biografklubben starter med gra-
tis forestilling, se mere i kassen.

Som en nyhed er der søndags-
frokost 1. søndag i hver måned
fra oktober.

Vores faste aktiviteter er Tai
Chi, Gotved gymnastik, Kunst-
værksted, Fælles hyggedag,
Whist, Bridge, PC-klub og Me-
ditation

Vi har Vandretur langs Mølle-
åen, Mandetur – også med kvin-
der og Efterårstur.

Der er også flere arrangemen-
ter, bl.a. foredrag, banko og ju-
lefest.

Se mere om datoer og priser på
vores hjemmeside eller kig ind i
klubben og få et program.

Influenzavaccinationer:
• Vangede Kirke d. 1. november
kl. 9.30
• Charlotteklubben d. 19. og 26.
oktober kl. 15.00

Special-tilbud i filmklubben
Åbent hus i Filmklubben Charlotte med gratis forestilling d. 11.
september kl. 12 med filmen “Te med damerne” i Gentofte Kino.

Siden 1966 har filmklubben Charlottevist film for medlemmer-
ne hver onsdag kl. 12. Vi vil gerne give flere mulighed for at lære
det at kende og inviterer derfor til “Åbent hus med en gratis fore-
stilling”. Gratis adgang, så længe der er plads.

Filmklubben Charlotte er en del af Charlotteklubben. Vi viser
hvert halve år 11 film, som vælges af medlemmerne. Som med-
lem af filmklubben er man samtidig medlem af Charlotteklubben
og Danske Seniorer. Pris for filmklubben kr. 350,- pr. sæson.

Grøn Guide kommer med
pressen til Vangede Festival
d. 14. sept. Du medbringer
æbler og rengjorte
flasker

5 kg æbler = 1 l. most
Brug gerne
nedfaldsfrugt,
men fri for råd

most-

Lav din egen æblemost
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Abent: Alle dage kl. 16.00-21.30

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

man-tors 168,
Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

— fre-søn 188,-

TAKE
AWAY

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Brogårdsvej 137 · 61 60 96 98
Åbent søndag-torsdag 11-21 · fredag-lørdag 11-22

500 gr. og få en
gratis dåse sodavand
1 kg og få 1,5 l cola
ell. en pose Kims Chips

Vi har ogsåGLSpakkeshop

Sommertilbud8,95 pr. 100 gr.

Vi glæder os til at se jer i vores søde butik

Legestuen på Mosegårdsskolen
I 1969 var der stor efterspørgsel
på skolefritidsordninger og her i
Gentofte var der nogle få fritids-
hjem spredt rundt i kommunen.
Så fik man idéen til at oprette
“legestuer” ved skolerne og lan-
dets tre første blev oprettet af
Gentofte Børnevenner og et af
dem blev indrettet i en del af den
gamle cykelkælder under Mose-
gårdsskolen. Det var en stor
hjælp for de mange familier,
hvor begge forældre var udear-
bejdende og dermed nu kunne få
børnene passet i timerne efter
skoletid.

Men selvom der var stor til-
fredshed med den nye mulig-
hed, var man ikke så glad for at
være henvist til kælderen uden
dagslys og derfor fik man idéen
til at have et logo med en mose-
gris, som jo er rigtig glad for at
være i mørket.

Senere blev der bygget et helt
nyt hus til legestuen og efter
Mosegårdsskolens lukning i
1988, blev eleverne fragtet mel-
lem Legestuen og Bakkegårds-
skolen i busser, men i 1989 ned-
lagde man også legestuen og
eleverne blev overflyttet til Nør-

rebakkens fritidshjem. Ved ned-
læggelsen af Legestuen blev der
holdt en større fest og her ville
Mosegrisen også fortælle sin hi-
storie, så den får I her.

Jeg en mosegris!
Hvis jeg, som mosegris, lige må
sige noget ..., så synes jeg, det er
på tide, jeg fortæller min historie.

En gang for mange år siden,
blev der startet en Legestue. Det
skete i 1969.

Denne Legestue lå i kælderen
på Mosegårdsskolen. Der var
meget mørkt, og dagens lys kun-
ne knap nok trænge ind.

Når så børn og voksne kom op
fra kælderen, blev de nødt til at
knibe øjnene sammen, for det
var så lyst udenfor.

Ja, når jeg tænker tilbage, så
er det, mange år siden og jeg
har lært mange børn at kende,
og også mange forældre. Det
har været rart. Der har altid væ-
ret liv og glade dage. Nogen
gange mere liv og glade dage
end andre gange. Det har været

sjovt og skægt, men også nogen
gange lidt svært. Det var jo ikke
altid, at ungerne var lige nem-
me at være sammen med, men
mest har jeg nydt det, og været
glad for, at netop I har været i
mit hus.

Nå, men jeg må tilbage til en
anden stor begivenhed i mit liv
som mosegris.

I 1980 blev der bygget et læk-
kert hus, hvor Legestuen nu
skulle flytte hen til. Det var så
fint og lyst. Nu skulle alle op fra
kælderen.

Alle var blevet så glade for
mig, og holdt så meget af mig, at
jeg fik lov til at flytte med.

Nu er det sådan med mosegri-
se, at vi bedst kan li’ mørke. Jeg
søgte rundt i det nye, store hus.
Til sidst fandt jeg mig en lækker
hule nede i kælderen, Der boet
jeg indtil 1989. Jeg har mest
været nede i kælderen, men indAfslutningsfest. Mange kiggede på
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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

Høstgudstjeneste med frokost.
Søndag d. 29. september kl. 10.00
Festlig gudstjeneste ved Kasper Morville.
Efterfølgende dejlig frokost for 50 kr.
Alle er velkommen til at deltage.
Tilmelding på kirkekontoret.

Gud, det er torsdag.
Korte gudstjenester med fortælling, sang og musik.
For børn og deres familier. Efterfølgende fællesspisning
og leg.
Ingen tilmelding, bare duk op.
Spisning koster 20 kr. pr. voksen, børn spiser gratis.
Datoer i efteråret:

Hver gang fra kl. 17.15-19.00
12. september, 10. oktober, 28. november.

Aftenforedrag med Pia Søltoft.
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30
‘Om ledelse, liv og Søren Kierkegaard’
I en tid hvor forandringer hele tiden sætter en ny
dagsorden, er det vigtigt at kunne holde fast i sig selv og
sine værdier.
Med en enorm viden om filosoffen Søren Kierkegaard,
erfaring som ledelsescoach, underviser og præst stiller
Pia Søltoft skarpt på forholdet mellem liv og ledelse i
forhold til sig selv og andre.
Foredraget er gratis. Traktementet koster 20 kr.

Eftermiddagsmøder.
Onsdag d. 4. september kl. 14.00-16.00

Onsdag d. 16. oktober kl. 14.00-16.00

Inge Lise Wilhjelm fortæller om
SOS-Børne-byernes arbejde

Kasper Morville holder foredrag om de
jødiske fester i Jesu liv.
Kaffe og kage til begge møder koster 20 kr.

imellem har jeg listet mig op for
at se, hvordan de havde det op-
pe i huset. Jeg har gjort det me-
get, meget stille og forsigtigt, så
jeg ikke forstyrrede nogen, men
jeg fulgte hele tiden med i hvad
børnene gjorde, og har set dem
blive større og større. Det gjor-
de jeg indtil mandag d. 31. juli
1989, hvor legestuen lukkede,
og jeg måtte finde mig en ny lille
hyggelig hule.

Men vi sluttede vores tid sam-
men med en kæmpe fest den 16.
juni, og det glædede mig at alle
var glade, for jeg kan ikke lide
at nogen er ked af det.

Jeg vil lige slutte min livs hi-
storie med at sige, jeg har virke-
lig haft det rart sammen med
alle de dejlige børn, og hvis du
engang skulle møde en mose-
gris på din vej, så vink lige. Det
kan, jo være det er mig, som har
hørt dine fodtrin på jorden, og
lige vil sige hej til dig, for jeg er
sikker på vi mødes en anden
gang, og snakker om, hvordan
det var at være i legestuen.

Kærlig hilsen
Mosegrisen

I dag holder Børnehuset Regn-
buen til i huset.

Tirsdag d. 17. sept. kl. 17.00-18.30

IKEA Gentofte
Nybrovej 2 · 2820 Gentofte

Åbent: Alle ugens dage 10-21
Restauranten 9.30-20.00

Vi har lukket på helligdage

Tilmelding via

IKEA.DK/Gentofte
senest den 6. september 2019

Vi finder langbordene frem,
når IKEA Family inviterer til
fællesspisning i restauranten
i IKEA Gentofte. Menuen
står på grillet laks, børstede
kartofler, cherrytomater,
grillede asparges og
dertilhørende sovs. Prisen er
49,- inkl. sodavand ad
libitum samt smagsprøver
fra Svensk Madmarked.

Kom og nyd et godt måltid i
hyggeligt selskab!

FÆLLESSPISNING
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Det sker i Vangede
Faste aktiviteter
� Hver mandag kl. 18.30-20.30
Familiedag
i DUI
� Hver tirsdag kl. 16-19 Lær
backgammon
i Café Caféen
� Hver torsdag kl. 16.30-18
Strikkeklub
på biblioteket
� Hver fredag kl. 14-16 Bogsnak
på biblioteket
� Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur
start ved Café Caféen
� 1. tirsdag i mnd. Netcafé

September
�Mandag d. 2. Ulvetime
Fællesspisning for børnefamilier
� Onsdag d. 4. kl. 14-16
Eftermiddagsmøde
Inge Lise Wilhjelm fortæller om SOS-Bør-
ne-byernes arbejde. Kaffe og kage 20 kr.
Fredag d. 6. Verdensmålene: ENERGI
Café Hack udenfor Café Caféen. Se side 2
�Fredag d. 6. kl. 19 Fredagsjazz *
Basement Five. Kl. 18 Menu Glaseret skin-
ke med flødekartofler

� Onsdag d. 11. Quiz Quiz Quiz
� Torsdag 12. Vandretur langs
Mølleåen
50,- Billetter købes i Charlotteklubben
� Torsdag 12. kl. 17.15-19.00
Gud, det er torsdag
Spisning koster 20 kr. pr. voksen, børn gratis
� Lørdag 14. Vangede Festival
Se mere side 3
� og� Onsdag d. 18. kl. 19
Fællessang
� Fredag d. 20. Mad og musik
� Lørdag d. 21. Lav dit eget brætspil
� Onsdag d. 25. Gamezone

�Fredag d. 27. Gentoftenatten
Skolestue i Charlotteklubben som i gamle
dage. Kom og genoplever stemningen i “den
gamle Landsbyskole” i Vangede. Vi klatter
med blæk, skriver på grifler med kridt, og
fortæller om hvad huset bl.a. har været brugt
til gennem tiden, siden dens opførelse i år
1768. Arrangeret sammen med Lokalhisto-
risk Arkiv, Gentofte
� Lørdag d. 28. Zoologisk Have
gæster Vangede
� Søndag d. 29. kl. 10
Høstgudstjeneste
Festlig gudstjeneste ved Kasper Morville.
Efterfølgende dejlig frokost for 50 kr. Alle
er velkommen til at deltage. Tilmelding på
kirkekontoret.

Oktober
� Tirsdag d. 1. Gaming og gambling
Foredrag om når børn bliver forbrugere i
den digitale verden
� Torsdag d. 3. kl. 19.30 Foredrag
med Pia Søltoft. Om ledelse, liv og Søren

Kierkegaard. Foredraget er gratis. Trakte-
mentet koster 20 kr.
�Fredag d. 4. kl. 19 Fredagsjazz *
Swingeriet. Kl. 18 Menu Koteletter i fad
med ris
�Mandag d. 7. Ulvetime
Fællesspisning for børnefamilier
� Onsdag d. 9. Quiz
� Torsdag 10. kl. 17.15-19.00
Gud, det er torsdag
Spisning koster 20 kr. pr. voksen, børn gratis
� Lørdag d. 12. Brug Brikkerne
� Tirsdag d. 15. Dan Turéll
Rim og Remser
� Onsdag d. 16. kl. 14-16
Eftermiddagsmøde
Kasper Morville holder foredrag om de jø-
diske fester i Jesu liv. Kaffe og kage 20 kr.

� Torsdag 17. bustur til Gissenfeld
Gods eller Udsigtstårn
Let frokost og pandekager i Mosehuset. Tag
gerne børn/børnebørn med. Medlemmer og
deres børn/børnebørn 350,- Ikke medlem-
mer 450,- For Udsigtstårnet +60,- Billetter
købes i Charlotteklubben
�Fredag d. 18. kl. 18 Fællesspisning *
Menu: Hakkebøffer i fad med kartofler
� og� Onsdag d. 23. kl. 19
Fællessang
��� og� 28.-31. Morgensang
I Café Caféen. Syng Dansk uge
� Onsdag d. 30. Gamezone

November
� Fredag d. 1. kl. 19 Fredagsjazz *
Henrik Rock/Blues. Kl. 18 fællesspisning
�Mandag 4. Banko i Vangede Kirke
med flotte præmier. 80,- for medlemmer,
100,- for ikke medlemmer Billetter købes i
Charlotteklubben
�Mandag d. 4. Ulvetime
Fællesspisning for børnefamilier
� Tirsdag d. 5. Bogcafé
� Lørdag d. 9. Nordisk Gameday
� Onsdag d. 13. Quiz Quiz Quiz
� Fredag d. 15. kl. 18 Fællesspisning *
Ristaffel med ris
�Man. 18.- fre. 22. Litteraturuge
Fredag d. 22. Juletræstænding
arrangeret af Vangede Bycentrum
�Mandag d. 25. Ulvetime
Fællesspisning for børn
� Onsdag d. 27. Gamezone
� Torsdag d. 28. Sjov med ord
� Torsdag 28. kl. 17.15-19.00
Gud, det er torsdag
Spisning koster 20 kr. pr. voksen, børn gratis
Lørdag d. 30. Vangede Avis 25 års
jubilæum
reception i Café Caféen.

December
� og� Onsdag d. 4. Fællessang
� Fredag d. 6. Fællesspisning *
Julebuffet Pris 100 kr.
�Mandag 9. december
Julefest i Vangede Kirke
med julemiddag, lotteri, underholdning,
sang og dans om juletræet. 260,- for med-
lemmer 300,- for ikke medlemmer. Billetter
købes i Charlotteklubben
� Tirdag d. 10. BogKlubCast
Menneskekød
� Onsdag d. 11. Quiz Quiz Quiz
Søndag d. 15. Julevandring
Arrageret af Vangede Bycentrum

Se mere på www.vangede.dk · * Husk tilmelding vvspisning@gmail.com

Arrangeret af � Biblioteket � Charlotteklubben � DUI � Kirken � Vangedesvenner
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Endnu en spændende biografsæson venter forude
for perioden september og
oktober 2019
Sommeren er snart lagt bag os
og et vidtfavnende spekter af nye
danske og udenlandske film
venter nu på at møde det lokale
publikum. Se bare:
Ser du månen, Daniel, 29. aug

Den unge freelancefotograf Da-
niel Rye sad som gidsel hos Isla-
misk Stat sammen med 23 an-
dre udlændinge. Følg livet i fan-
geskab og den desperate familie
hjemme i Hedegård.
Toy Story 4, d. 29. august
På familieferie bliver Woody
ført ud på en uventet omvej,
hvor han genforenes med sin
gamle, forsvundne ven Bodil.
Smerte og ære, d. 5. sept.
Salvador plages af diverse lidel-
ser og endnu mere af følelsen af

tomhed. I jagten på livets me-
ning drømmer Salvador sig til-
bage til barndommen, fattig på
penge men rig på kærlighed.
Downton Abbey, d. 26. sept.
Kongen og Dronningen har meldt
deres ankomst. Bølgerne går højt
i bestræbelserne på at imødekom-
me denne begivenhed.
Mugge og vejfesten, 26. sept.
Mugges mor forlader Mugge og
hans far til fordel for crossfit-
træneren Pierre. Mugge beslut-
ter sig for at gøre alt hvad han
kan, for at bringe forældrene
sammen igen.
Gooseboy, d. 3. oktober
En dag crash-lander en talende
gås på Viggos altan! Gåsen er
desperat for at indhente sin flok,
men har brækket vingen, så Vig-
go må træde i karakter og hjælpe
sin nye ven.

Jagtsæson, d. 3. oktober
Singlemoderen Eva tager på
wellness-weekend med barn-
domsveninden Marlene og Isa-
bella, Evas eksmands nye, unge
kæreste.
Ud og stjæle heste, d. 3. okt.
Trond sidder i en hytte langt op-
pe i Norge og glæder sig til nyt-
årsaften, som han skal fejre helt
alene.
Mandskoret, d. 17. oktober
En højrøstet gruppe øl-bællen-
de, midaldrende norske mænd,
svor for 15 år siden at synge ved

hinandens begravelser. ‘Det bli-
ver selvfølgelig lidt akavet for
den næstsidste af os,’ griner de.
3 kvinder d. 31. oktober.
Familien Addams d. 31. okt.
Kollision, d. 31. oktober

Oplev opera søndag
formiddag
Der bliver rigtig meget at mødes
om! Vort nye opera- og balletsæ-
sonprogram med 18 forestillin-
ger fra otte af Europas største
scener er netop udkommet.
Andrea Chenier, 1. sept. kl. 10.30
Bregenz Festival 2011.
Figaros Bryllup, 15. sept. kl. 10
Mozarts fantastiske opera i en
moderne og munter udgave –
Salzburg Festival 2015.
MACBETH, 6. okt. kl. 10.00
Handlingen er hensat til en byg-
geplads i det 20. århundrede. –
Staatsoper Berlin 2018.
Tryllefløjten, 3. nov. kl. 10.00
Mozarts tidløse mesterværk i en
farverige eventyrproduktion. –
Salzburg Festival 2018
La Traviata, 24. nov. kl. 10.00
En moderne udgave af Violettas
valg. – Paris Opera 2019.
Website: www.gentoftekino.dk

Glædelige fornøjelser! Vi ses i
mørket!

Hyggelige hilsener,
Erik Hamre

Vangede Bygade 41

Anette Grevad
Tlf. 30 23 83 13

Frisør Totten

Dame/Herreklip
kr. 270,-

Tine Gram
Tlf. 51 36 46 95

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk
Vangede Bygade 77 (ved Bommen)

Åbningstider alle dage 15-22

39 65 70 76

Søg efter “Vangede Pizza”
på Play eller App Store

Hent
vores app

www.vangedepizza.dk



Nummer 100 · august 2019

Butikkernes åbningstider– august 2019
Café Caféen
mandag-fredag 12.00-19.00
lørdag 12.00-16.00

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 28 40
Hæveautomat i Vangede
Rådgivning i Gentoftegade

Den Søde Tand Tlf. 61 60 96 98
søndag-torsdag 11.00-21.00
fredag-lørdag 11.00-22.00

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-torsdag 11.00-22.00
fredag-lørdag 10.00-23.00
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

Kubels Zone Tlf. 27 12 63 76
hverdage 8.00-21.00

efter aftale

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

Phoenix Running Sushi Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag 16.00-21.30

BOtikken Ejendomsmæglerne Tlf. 21 96 49 49
Åbent efter aftale

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

Stylelab Gallery Tlf. 22 24 99 49
mandag + onsdag 15.00-17.00
torsdag-fredag 15.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-søndag 8.00-20.45

Tandlæge Lone Stenger Tlf. 39 67 61 93
mandag 8.00-17.00
onsdag-torsdag 8.00-16.00

Tandlægerne i Vangede Tlf. 39 65 34 31
mandag 8.00-18.00
tirsdag 8.00-15.00
onsdag-torsdag 8.00-17.00
fredag 8.00 -14.00

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

Today’s Special Tlf. 23 44 17 90
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

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 6.00-24.00

Vangede Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

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 8.00-15.00
tirsdag 12.00-18.00
onsdag 8.00-12.00
torsdag 12.00-18.00
fredag 8.00-14.00

Vangede Pizza Tlf. 39 65 70 76
alle dage 15.00-22.00

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


