
Hvem havde troet det?
Et år – hurra! sådan lød over-
skriften på lederen til Vangede
Avis nr. 4. Og i teksten fort-
sættes der: “Vangede Avis fej-
rer i disse dage sin allerførste
fødselsdag. Og det er måske
den største fødselsdag, man
kan have på en lokal avis. Det
er nemlig ikke så nemt, som
det kan se ud at få det hele til
at hænge sammen. Men det
lykkedes, og det er vi glade
for. Nu er der kun 24 år til 25
års jubilæet.”

Ja, kun 24 år; når man kigger
tilbage, så er de år gået hur-
tigt. Men når man kigger på
billederne i de tidligste numre
af Vangede Avis, så kan man
godt se at tiden har ændre no-
get – Vangede har forandret
sig; og det er både godt og
skidt. Butikker er kommet og
gået gennem de 25 år avisen
har eksisteret, men selvfølge-
lig er nogle bestået. Når det
gælder dagligvarebutikker og
restauranter/mad ud af huset-
butikker så er vi rigtigt godt
kørende i Vangede, men i de
25 år har vi mistet mange de-
tailbutikker. For 25 år siden
var der også en del arrange-
menter, men det er helt sikkert
blevet sjovere at bo i Vangede.
For der sker flere ting i Vange-
de end i nogle af kommunens
andre handelsstrøg – både sto-
re og små arrangementer.

Og nu skal der være endnu
en fest; vi skal nemlig fejre
avisens 25 års jubilæum. Det
gør vi den 30. november kl.
14-17 i Café Caféen. Ved
samme lejlighed bliver der
mulighed for at købe vores
sprit-nye bog “Os fra Vange-
de”. En bog med en del af de
beretninger, der gennem tider-
ne har været i Vangede Avis.
Læs mere om det inde i dette
blad.

Ja, og så er det forresten jo
også snart jul, læs mere om
Vangedearrangementer i den
anledning på side 3.

Glædelig jubidag,
god jul og godt nytår

Allan og Susanne

Vinter 2019
101. nummer · 26. årgang
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · N
VV Hjertestarter

Vangedes Venners hjertestarter
er placeret i det vestlige
Vangede ved Vangedes Venners
kontor som samtidig også er
Vangede Avis kontor.

Du finder den på Snogegårds-
vej 49 i indkørslen, den kan ses
på hjertestarter.dk

Vangedes Venner har tjent til
hjertestarteren hos Hjertefor-
eningen ved at vi dækkede 15
indsamlingsruter ved deres
landsindsamling.

Da der er flere hjertestarter
fordelt omkring Vangede Byga-
de, har vi valgt at placere den
ved krydset Sognevej/Snoge-
gårdsvej, så det område også er
dækket hvis uheldet er ude.

En veluddannet pensionist

Tandlæge Henrik Holmgård har
som pensionist valgt at viderud-
dane sig og har opnået titel af
post doc i implantologi og i hans
fortsatte job hos Tandlægerne i
Vangede beskæftiger han sig nu
primært med avancerede im-
plantatbehandlinger.

Vinsmagning hos
Skjold Burne
I vil blive guidet gennem en
skøn række af vine af Bo Han-
sen. Det bliver lærerigt, under-
holdende og yderst velsmagen-
de.
Fredag d. 22. nov kl. 19-21:30

Billetter á kr. 250,00 kan kø-
bes hos Skjold Burne, Vangede
Bygade 77, 2820 Gentofte – tlf.
39 65 34 00
Mail: gentofte@skjold-burne.dk

I billetprisen er inkluderet
smagsprøver på otte dejlige vi-
ne og en overraskelse.

Spis Vangede
For 25 år siden var her ingen,
men nu har Vangede hele fire re-
stauranter at vælge mellem.

Så vi kan invitere hinanden ud
at spise uden at forlade Vange-
de, så kan vi også lade bilen stå
og bare gå frem og tilbage.

Trænger du til julebuffet, så er
IKEAs restaurant lige nu stedet
for dig, men der er også mange
andre retter at vælge mellem.

Vangedes ældste restaurant
ligger også på Vangedevej. Hos
Ny Zi Yang har de kinesisk mad
og tag’selv-buffet.

I de gamle banklokaler har vi
Phoenix Running Sushi. Ja, de

har selvfølgelig sushi, men der
er også varme retter.

Længere sydpå ad Vangedevej
ved Fuglegårdskvarteret ligger
nyeste skud på stammen; her er
den indiske restaurant Curry
Lounge.

Mindeside
Der er et stærkt sammenhold i
Vangede, som også giver varme
venskaber, og derfor kan vi ikke
undgå at det berører mange, når
vi mister en Vangedeborger.

Vi sætter gerne nekrologer i
Vangede Avis, men nu har vi
oprettet en mindeside til afdø-
de.

Send os oplysninger, gerne
med foto og fortæl jeres tilhørs-
forhold til den afdøde. I må også
meget gerne oplyse, hvem der
er nærmeste pårørende samt
kontaktmulighed til vedkom-
mende.

Vi sætter det hurtigst muligt
på mindesiden, men I må have
tålmodighed, hvis det viser sig,
at det vælter ind med ønsker om
at komme på siden.

Nær familie (forældre, børn
eller ægtefælle) til personer på
siden kan bede om at få lavet
ændringer – se vangede.dk un-
der fanen “Mindeside”.

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
Medbring annoncen og få

15% rabat

25 år med Vangede Avis
Derfor vil vi gerne se jer alle til reception

den 30. november kl. 14 i Café Caféen
Læs mere på side 9

25
år

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



2019
Juletræstænding

Præmier for over
10.000,-

Arrangeret af Vangede Bycentrum
med hjælp fra DUI, Charlotteklubben, Spejderne ved kirken, GVI/Bistro 28, IdéHuset og Vangedes Venner

Julen i Vangede
Lad os mødes til hyggelige
julearrangementer i Vangede

Julevandring
Søndag 15. december kl. 11

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

Julestue

i Charlotteklubben

kl. 16

Se billeder fratidligere år påwww.vangede.dk

Julen i Vangede

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 .

og sælges fra udvalgte butikker i Vangede fra den 23. november.
På selve dagen kan de købes i Charlotteklubben.

SuperBrugsen senest kl. 13:30

Vandrekort koster kr. 30,- pr. stk.

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

Brugsen kl. 13:40Super
Man skal være til stede ved
lodtrækningen
– Husk legitimation.

Vi mødes foran SuperBrugsen.
Bakkegårsskolens kor underholder.
Der er varm kaffe, som serveres af

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

Charlotteklubben

Fredag 22. november
kl. 16.45

Deltag i konkurrencen om en julekurv med
en masse lækre ting til jul.

For at deltage skal du ind på Vangede Avis’

hjemmeside og tælle stjerner.

Værdi min. 600,-

Se de nærmere regler for at være

med på hjemmesiden.

www.vangede.dk

Konkurrencen starter lørdag den 16.november 2019
og slutter søndag den 14. december 2019.
Vi trækker en vinder blandt alle rigtige svar.
Vinderen får direkte besked.
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En tur i vores grønne oase
Tekst og foto Helle Juul
Der er mange fine grønne plet-
ter i vores kommune: parker,
skove, moser, anlæg og søer,
men få er så hyggelige som vo-
res grønne oase. Nymosen i
Vangede er – uanset vind og
vejr, årstider og tid på døgnet –
altid et besøg værd.

Nymosen er måske ikke så
stor i omkreds, men alligevel
rummer den alt hvad man kan
ønske sig af en god naturople-
velse. Man kan vælge den korte
tur rundt om søen, man kan

forlænge turen ved også at gå
rundt om GVI’s anlæg og nu kan
man også gå over den nyanlagte
gangbro.

I Nymosen er der mange for-
skellige fugle. Fiskehejren står
som en majestæt og spejder ud
over søen, og nyder sikkert godt
af, at der er fisk i søen.

Mange smukke gamle træer,
blomster og sjældne orkideer
omkranser Nymosen.

Dagen lang er der liv og
besøgende i Nymosen. Der er

børn der skyder genvej til Bak-
kegård- og Busses skole, dag-
plejemødre med børn i de store
barnevogne, dagcentergæster
på “Træn dig fri-tur”, joggerne,
børn og forældre på legeplad-
sen, kirkegængere på vej til og
fra Vangede Kirke, Vangede
Venners gåhold, unge på vej til
og fra Vangede fritidscenter,
handlende fra Vangede Bygade
med deres indkøbsposer, børne-
havebørn på tur med pædago-
gerne, “Klokken 8-damerne”

der lufter deres hunde og piger
og drenge på vej til fodbold-
træning. Listen er uendelig,
men man behøver ikke nogen
anledning for at aflægge et
besøg i Nymosen.

Trænger man til at hvile bene-
ne, er der mange bænke med
plads til ro og fordybelse. Har
man der imod lyst til en snak, er
der altid andre at hilse på, og
man kan få en snak og kommen-
tere på det man ser og oplever.

På gensyn i Nymosen.
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Vangede gennem 25 år
Af Allan Andersen, redaktør Vangede Avis
Den første Vangede Avis så da-
gens lys i december 1994. Siden
dengang er der sket meget med
Vangede og med de huse og bu-
tikker, der har været her i Vange-
de. Jeg vil samle op på hvilke
forandringer, der er sket de sid-
ste 25 år og tager derfor en tur
gennem gaden.

Ved kirken står nu klokketår-
net, der blev rejst i 1996. Det er
opført i samme stil som kirken.
For nyligt har kirken også fået
ny administrationsbygning,
som nu også er sammenbygget
med kirkens menighedslokaler.
Over for kirken har vi stadig
danseskolen, Wieth Dans, der
har ligget der længere end de
sidste 25 år, men med lidt for-
skellige navne. Videre ned af
gaden kommer vi til dyreklinik-
ken som også ligner sig selv og
som har haft samme ejer.

På hjørnet af Mosegårdsvej
havde vi Villabyernes boligbu-
tik for 25 år siden, her er igen en

ejendomsmægler, nemlig en
home; en overgang var her en
grafisk virksomhed. Frisøren
ved siden af er der stadig; den
har skiftet navn og ejer flere
gange. I nordenden af Netto-
bygningen var der for 25 år si-
den Vangede Herremagasin,
ejerne af butikken fik i 2000 et
tilbud, de ikke kunne sige nej til
og valgte derfor at lukke, vi mi-
stede desværre en meget popu-
lær tøjbutik, men fik til gen-
gæld en større Netto.

Ved stoplyset havde vi Swee-
tie-mode på højre side. Nu har
vi galleri, hvor der også er teg-
nekurser for børn. På den anden
side af bygaden havde vi Dan-
ske Bank, som lukkede i 2013;
nu har vi fået en hyggelig sushi-
restaurant. Ved siden af den op
ad Snogegårdsvej havde vi Frei-
lev Farver; der nu har skiftet
ejer og hedder Vangede Farve-
handel.

På skrå over krydset til Skjold-
Burne-huset; de fik i 2005 byg-
get en etage mere på huset, så
huset nu også rummer et par
lækre lejligheder. Apoteksud-
salget og Skjold Burne er her
stadig; naboen op ad Ved Bom-
men var en dyrehandel, der i
1996 blev til en blomsterbutik,
nu er her en Tatoveringsbutik.
Den sidste butik har der været
pizza i alle 25 år, og i dag er der
Vangede Pizza. Op ad bygaden
ligger stadig Super Brugsen.
Foran butikken er de gamle træ-
er blevet fjernet og der er blevet
en stor flisebelagt plads langs
bygningen. På førstesalen er
nogle af de tidligere erhvervslo-
kaler blevet omdannet til lejlig-
heder.

Tilbage til krydset og den vest-
lige side af bygaden, som fra
Snogegårdsvej starter med Ma-
tas, med den navnkundige Erd-
mann; Herefter var først Chri-
stian og nu er Anne bestyrer.
Ved siden af havde vi Wienersa-
lonen; der stadig er frisør, men
med navnet Tinna Mia. Næste
butik ligner sig selv, her har vi
Vangedes ældste grill: Villaby-

ens Grill. I nabobutikken var en
grøntforretning, men efter at
have været en gavebutik, er den
nu endt med at være en fodkli-
nik. Ved siden af var “K-19”,
hvor man kunne få alt mellem
himmel og jord – især legetøj.
Her har vi nu den sidste tøjbutik
i Vangede nemlig Folkekirkens
Nødhjælp, som i 1996 rykkede
op fra den lille kælderbutik i nr.
62. På hjørnet af ejendommen
var bageri; i sommeren 2002 åb-
nede Grønkålen, men der er nu
pizzeriaet Mezzaluna.

I den næste bygning har vi to
kælderbutikker. Her har der i
mange år været henholdsvis cy-
kelforretning og skoreparatio-
ner. For 25 år siden var det Cy-
kel-Finn, der havde begge for-
retninger. Efter Finns sygdom
blev butikken overtaget af Tho-
mas og blev til Thomsens Cyk-
ler. Senere flyttede Thomsen til
den anden ende af gaden og si-
den har kælderbutikken stået
tom. I den anden fløj af samme
bygning har vi også en kælder-
butik her har været bl.a. Tom-
melise (1995), Mariehønen,
Lisbeth-R, Folkekirkens Nød-

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

Grønkålen er en butik som mange Vangedenitter savner. Her kun-
ne man foruden frugt og grøntsager også få delikatesser

Butikken K-19, der havde “alt mellem himmel og jord”, i dag
holder Folkekirkens Nødhjælp til i lokalerne
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hjælp, og nu er det blevet til
“Den lille kælderbutik” med di-
verse antikviteter.

Tilbage til den østlige side af
gaden og skråt overfor finder vi
Charlotteklubben. Huset brænd-
te i 1997, men er bygget op igen.
Lige overfor Charlotteklubben
havde vi i 1994 Vangede Bog-
handel som lukkede i 1997. I
1998 blev der solgt havemøbler,
da den efter nogle år lukkede,
kom en murer og vvs-butik. I
2013 flyttede Vangede Blomster
ind i den ene halvdel af butik-
ken, mens Vangede VVS havde
udstillingsvindue i den anden
halvdel. Blomsterbutikken er nu
en delikatesse- og blomsterbu-
tikken Today’s Special. I det næ-
ste hus havde vi Vangedes lokale
posthus; der lukkede i 2006. Ef-
ter at lokalet længe havde stået
tomt åbnede i 2017 klinik med
Vangede Kiropraktor. Nu træn-
ger vi til en kop kaffe og for 25 år
siden kunne den fås hos Cafe
Rhina, som lå under biblioteket.
Da Rhina stoppede kom Café
RIF og derefter Café La Vie; si-
den 2013 har Vangedes Venner
haft den hyggelige Café Caféen.

På biblioteket fik vi i 2003 Dan
Turèll-samlingen.

Vangedes elektriker Kontak-
ten holdt til i butikken for enden
af næste bygning; i 1996 flytte-
de frisør Totten ind i lokalerne.
Lige overfor har vi stadig Fakta,
som dog for nylig har fået et lidt
større butikslokale. Pølsevog-
nen er stadig ved siden af Fakta,
dog ikke mere med Pølse-Else;
efter skiftende ejer blev den til
Byens Kebab. Over gaden igen
til Scharffs bygning; her havde
vi i den første butik skoforret-
ningen Danny Sko. I 2015 ryk-
kede Thomsens Cykler ind.
Desværre har vi lige fået den
dårlige nyhed at butikken er gå-
et konkurs her i oktober måned.
Lige før hjørnet ligger Flori-
sten; der for nylig skiftede ejer

Så er vi kommet til Dan
Turèlls Plads, der for 25 år siden
var en plads med det store træ,
bænke og blomsterkummer. I
2007 fik pladsen sit navn og i
2011 blev den indviet med bog-
stavskulpturen og en 47 meter
lang bænk. Festen, der blev
holdt i forbindelse med indviel-
sen blev arrangeret af den ny-

startede borgerforening Vange-
des Venner. Træet blev heldig-
vis bevaret.

På pladsen ligger stadig glar-
mesterbutikken. I butikken
ved siden af var slagterbutik,
der nu er blevet til Pizzamed.
Rundt om hjørnet havde frisør
Totten deres salon sammen
med Håndværkerbixen; her er
nu ejendomsmægler BObutik-
ken. Længere henne ad Vange-
devej havde vi tilbage i 1994
Vangedes anden bank Biku-
ben. Da den lukkede fik vi
Vangedes første restaurant
Mai Li Hua, som siden har
skiftet ejer og navn til Ny Zi
Yang.

Tilbage til krydset og over
Vangedevej til Brogårdsvej. Her
på hjørnet af Vangedevej havde
vi Car Shop, hvor DanBolig lig-
ger nu. Ved siden af lå Brogår-
dens Ismejeriet, der nu er “Den
søde tand”. Videre hen af
Brogårdsvej havde vi dyrehand-
leren Guldfisken, der i 1999
skiftede navn til Hund Katten,
lokalet er nu blevet til en lejlig-
hed. Inde i hakket ved Tvær-
bommen lå der en frisør, og her

er ejendomskontoret for bebyg-
gelsen blevet udvidet.

På den anden side af
Brogårdsvej efter indkørslen til
Ikeas personaleparkering finder
vi Nora Thai. Ved avisens start
lå her Frokosten, men siden har
der været flere forskellige take
away-butikker i lokalet. Naboen
var i 1994 skønhedsklinikken
Clinque Arnett, senere blev der
solarie, og i dag Abelona, der
handler med fliser. Ved siden af
var frisøren Parisersalonen nu
hedder salonen frisør Koca.
Sidst på hjørnet har vi stadig
Vangedes værtshus Diligencen.

Bag Diligencen var der er en
stor tom grund, hvor der i 1995
blev bygget et butikscenter med
Ikea, som den bærende butik. I år
måtte der rives en del af bygnin-
gen ned ved Ikea, da den under-
liggende gamle forurenede grund
fik dele af bygningen til at synke.

Det var en kort gennemgang af
Vangede Bygades forandring i
25 år; men der er jo også sket
andre ting i Vangede, og hvis I
vil vide mere kan I læse en udvi-
det version af denne artikel på
vangede.dk

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

Vi har også

GLS

pakkeshop

Bland selv slik

8,95 pr. 100 gr.

Vi glæder os til at se jer i vores søde butik

Vi har fåetJuleslik

Den røde løber er rullet ud til ære for Pølse-Else, der har fået
blomster i anledning af 75 års fødselsdag

Pensionisparkering foran Charlotteklubben
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Voxpop
Af Helle Juul
I anledning af Vangede Avis 25
års jubilæum har avisens ud-
sendte medarbejder været på ga-
den i vores bydel. Tilfældige
borgere er blevet spurgt ind til
deres forhold til avisen, og man-
ge har ytret sig og er kommet
med kommentarer, meninger og
tilkendegivelser.

I denne artikel vil jeg forsøge,
helt ufiltreret, at videregive det
jeg fik fortalt.
Jose, boet 28 år i Vangede:
Jeg læser altid Vangede Avis.
Det er helt specielt at vi har vo-
res egen lokale avis.
Anne, boet i Vangede i 42 år:
Jeg synes det er en hyggelig
avis. Jeg læser den altid. Jeg føl-
ger med og bliver orienteret i,
hvad der rører sig i gadebilledet.

Jeg efterspørger nogle gange
mere stof til unge og børnefami-
lier.
Birgit, der føler sig som Vange-
deborger, men bor i Gladsaxe:
Jeg læser altid Vangede Avisen
med interesse.

Jeg er imponeret over at vi har
sådan en avis. Jeg læser gerne
personlige beretninger og synes
det har min interesse når det er
nogle jeg kender, som fortæller
om deres liv.

Via avisen følger jeg med og
holder mig orienteret.
Werner, boet i Vangede i 59 år:
Jeg bruger Vangede avisen til at
finde telefonnumre og åbnings-
tider.
Hanne, boet i Vangede i 40 år:
Jeg følger med og synes det er
sjovt at læse erindringer. Jeg
bruger avisen som opslagsværk,
og deltager aktivt til diverse ar-
rangementer, blandt andet Van-
gede-vandringen.

Jeg tager altid et par ekstra ek-
semplarer af bladet og giver til
mine veninder, og selvom de ik-
ke bor i kommunen følger de
også med. Jeg glæder mig altid
til avisen kommer.
Mette, Vangedeborger i 29 år:
Jeg synes det er en oplysende og
hyggelig avis. Jeg læser den al-

tid. Der er fine artikler. En op-
fordring kunne være også at
henvende sig til et yngre seg-
ment.
Mathilde, arbejder og daglige
gang i Vangede:
Vangede Avis er med til at skabe
en fællesskabsfølelse og en
samhørighed. VI lærer hinanden
at kende på tværs af alder og sta-
tus. Jeg er tilfreds med fælleska-
lenderen i avisen, der er med til
at give et overblik over de tilbud
der er i Vangede. Et overvejelse
kan være at følge op på afholdte
arrangementer, fortælle hvordan
de gik og evt. understøtte med
fotos.
Charlotte, boet 18 år i Vangede:
Jeg læser avisen og annoncerer
også i den. Avisen er overskue-
lig. Vangede er en lille landsby
med sin egen avis. Avisen oser
af at, der er mange ildsjæle i
Vangede, som er stolte af deres
bydel.
René, boet i Vangede i 69 år:
Jeg læser avisen med fornøjelse.
Jeg kan lide at læse om gamle
dage i Vangede, netop fordi jeg
husker det selv og det vækker
mange minder. Jeg følger med i
de forskellige arrangementer.

Det er vigtigt, at den bliver om-
delt til alle, nogle gange har jeg
ikke fået den og har måtte gå i
Brugsen for at få et eksemplar.
Den måtte for min skyld gerne
udkomme oftere.
Louise, boet i Vangede i 4 år:
Jeg kender ikke så meget til avi-
sen. Jeg vil være mere opmærk-
som fra nu af, og læser den ger-
ne næste gang den kommer ind
af min dør.
Ruth, boet i Vangede i 58 år:
Jeg læser altid avisen og glæder
mig til den kommer. Den infor-
merer godt om alt det der sker i
Vangede.
Lasse, boet i Vangede i 17 år:
Jeg bruger avisen til at pakke
fisk ind i. Nej, spøg til side, jeg
synes det er en ok avis og et godt
tiltag.
Maja, der har boet i Vangede i
11 år:
Det er en god ide med en lokal
avis. Om muligt gerne lidt mere
stof til unge.
Ole, boet i Vangede i 22 år:
Fint blad og mange brugbare in-
formationer. Gerne mere sport
og resultater fra vores lokale
klubber. Altid fin leder på forsi-
den af bladet.



Konkurrence
Hvilken Vangedegård lå ved ( )?

Hvad er der nu, hvor den gamle Vangede Kirke lå?

Hvad var Snogegården de sidste mange år inden den blev revet ned?
Landbrug Husvildebolig Medborgerhus

Navn

Adresse

Tlf. nr.

Email

Insulinmosen Brobæk Mose
Brogården Mosegården Vintappergården

Den nye kirke Biblioteket Alfabetskulpturen

❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑

Kontaktoplysninger bliver kun brugt til kontakt af vinderne og bliver derefter destrueret

Ny Vangedebog

30. november kl. 14
i Café Caféen, Vangede Bygade 45

Vind bogen
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Du har mulighed for at være én af de tre,
der kan vinde ‘Os fra Vangede’.
Udfyld kuponen med de rigtige svar.

I anledningen af vores 25 års jubilæum udgiver
vi en bog med et udvalg af erin artiklerne
fra Vangede Avis gennem årene.
Bogen fortæller om livet i Vangede før i tiden.
Der er både hyggelige og grumme historier.
Bogen kan købes ved receptionen og efter-
følgende hos flere af Vangedes butikker.
Se nærmere på vangede.dk
Bogen er udgivet med støtte fra
Gentofte Kommunes Kulturpulje.

drings

Vangede Avis 25 år
og bogudgivelse

Invitation til reception i anledning af

Vil du undgår at klippe i avisen

udflyld kuponen på vangede.dk
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Scharffs ejendom
Ejendommen, der ligger Vange-
devej/Dan Turèlls Plads/Vange-
de Bygade, bliver kaldt Scharffs
ejendom. Før ejendommen blev
bygget var her en købmandsbu-
tik. Peter Christiansen og hans
hustru Kathrine opførte i 1852
“Cathrinesminde” hvorfra de
drev en såkaldt blandet køb-
mandshandel med varer som øl,

brændevin, brød, pålæg, ost,
blodpølser, blodbudding og al-
mindelige kolonialvarer. Under
bygningen var lagt en flaske med
gamle mønter og en seddel med
Peter og Kathrines navne; fla-
sken blev fundet da man nedrev
bygningen i 1939. Peter Christi-
ansen døde tidligt og Kathrine
drev butikken videre.

Fra husets entréen var der en
stejl trappe, der førte ovenpå,
der var et meget stort værelse, et
mindre og to pigekamre. Des-
uden var der en stor loftsplads,
hvor der var sække med for ek-
sempel sukker, gryn, korn m.m.
til forretningen.

Da Kathrine døde i 1894 over-
tog hendes datter Signe hus og

butik. Da Signe blev syg og ikke
kunne mere overtog hendes ne-
vø Jens Nicolai Scharff huset i
1908. Han drev butikken videre
til 1939, hvor han nedrev huset
og opførte den ejendom, der lig-
ger der i dag. Inden da havde
han i 1933 ladet opføre en så-
kaldt bazarbygning til en viktu-
alieforretning og en slagterbu-

Gentoftegade 39 · Telefon 39 65 33 50

VANGEDE AVIS tilbørlig tillykke og go’
vind på fremtidens veje!
Hurra Hurra.....og så den lange!

ønskes

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

Ryg- og nakkespecialisterne

www.kiropraktik.net

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

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

Tillykke til Vangede Avis
med de 25 år!

Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

Cathrinesminde opført i 1852 og nedrevet i 1939. Foto Lokalhi-
storisk Arkiv i Gentofte Kommune

Plantagning over stueetagen efter udvidelse i Cathrinesminde.
Tegning weblager.dk
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tik. I 1939 blev Scharff-ejen-
dommen så bygget uden om dis-
se to butikker (de to butikker er i
dag slået sammen til én, der
rummer pizzariaet).

Ved ansøgningen til opførelse
af bygningen har man blandt
meget andet stillet som betin-
gelse at “der med hensyn til den
afvalmede Gavl mod Naboskel
tinglyses Deklaration om, at
Forholdene maa bringes i
Overensstemmelse med Byg-

ningsvedtægten naar Bebyggel-
sen paa Nabogrunden maa give
Bygningskommissionen Anled-
ning til at kræve dette.”

Da naboejendommens ejer og-
så var Jens Scharff siger det sig
selv at “Undertegnede Ejer af
Ejendommen ... Vangedevej
33A-B, erklærer herved, at jeg
intet har at indvende imod, at
min Nabo ... lader opføre en Be-
boelsesbygning ...” Underskre-
vet J. Scharff

I grundstenen til ejendommen
ligger et pergament i en blykap-
sel med Scharffs og hustrus
navne og data, samt navne på
håndværkerne, der var med til at
opføre bygningen, bl.a. sønnen
elektrikeren Arne Scharff og
gas- og vandmester Eli
Scharff-Haarby.
Kilder
Beretning fra Mathilde Augusta
Mole, f. Scharff
weblager.dk

En del af bazarbygningen ses
på billedet herover, tegningen
ses til højre. Foto lånt af Bendt
Knudsen tegning fra weblagerEn karnap er bygget på huset og butikken er blevet udvidet. Foto

Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte Kommune

Ejendommen som vi kender
den i dag, men med lidt andre
butikker. Her var bl.a. isen-
kram, kolonial, blomster og
sko. På 1. sal var der bibliotek

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

Julekoncert.
Søndag d. 15. december kl. 15.00.
Skuespilleren Bodil Jørgensen læser fortællinger, der
stemmer sindet til julen.
Henrik Bo Hansen spiller klaver/orgel, der gør det samme.
Fri éntre.

Adventsfrokost.
Efter højmessen

Tilmelding på kirkekontoret
senest d. 27. november.
Pris: 50 kr. (betales på dagen.)

søndag d. 1. december.

Pust – ud-jul.
Lørdag d. 28. december
kl. 14-16 puster vi ud
oven på julen.
Vi får besøg af Chapper,
der medvirker i dette års
julekalender ‘Julestjerner’,
holder en kort børne-
gudstjeneste, hygger og
er kreative.
Billetter sælges på
kirkekontoret fra
d. 5. december kl. 15.
Pris: 20 kr. voksne,
10 kr. børn.

Kreativ julestue.
Fredag d. 29. november kl. 14-16.
Lars Holm hjælper os til at lave
smukke dekorationer. Undervejs lidt
underholdning og lidt lækkerier.
Vangede kirke sørger for ler og pynt,
tag selv fade med.
Pris: 30 kr. inkl. Gløgg og æbleskiver.
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Avisens start
Af Allan Andersen, avisens redaktør
Vangede Avis kom på gaden før-
ste gang den 1. december 1994
og der havde været et længere
tilløb for at få en avis i Vangede.

Allerede i midten af 1970’erne
havde gruppen bag bevarelsen
af Villabyernes Bio som med-
borgerhus med Henning Bonde
for formand udgivet to numre af
kampagneavisen “Vangede
Medborgerhus”. Her var der fle-
re, der snakkede om, at man
skulle gå videre og lave en fast
avis.

Nogenlunde samtidig fik Van-
gedes handelsstandsforening
trykt tre aviser med vægt på
handelslivet i Vangede; to i
1975 og en i 1976.

I slutningen af 1970’erne var
jeg startet med trykning af med-
lemsblade og reklamer på tryk-
maskiner jeg havde derhjemme.
Da jeg var rundt for at tegne an-
noncer til Vangede Asyls “Bør-
nesnak” spurgte Kaj Erdmann
om jeg ikke også kunne lave en
Vangede Avis.

Jeg gik i tænkeboks og fik lavet
en plan for indhold og sammen
med min tidligere skolekamme-
rat John Olsen fik vi lavet et
budget og havnede med en øko-
nomi, som vi ikke troede på kun-
ne klares med annoncerne. Så
idéen blev skrinlagt, men de
gamle noter blev liggende i gem-
merne. I 1986 blev min trykkeri-
virksomhed fuldtids og omkring
1990 blev idéen med en Vangede
Avis luftet flere gange ved mø-
der i Erdmanns kælder, blandt
boblende vinballoner.

Vangede Bycentrums nye for-
mand Henrik fra Skjold Burne,
Rhina fra Café Rhina og jeg
mødtes flere gange og drøftede
mulighederne. Jeg havde dog
meget travlt med mine egne
kunder, og havde svært ved at
finde tid til et projekt, som ikke
ville give overskud. Men så i
1994 meldte min daværende
svigersøn sig som frivillig til at
give Vangede Avis en chance.
Henning Bonde stillede sig til

rådighed til at indsamle annon-
cer; han havde tiden, da han net-
op var gået på efterløn efter sit
mangeårige virke som typograf
på Berlinske, og han ville også
læse korrektur.

Bycentrums formand spurgte
om vi kunne have avisen klar
den 10. december 1994, hvilket
var noget af en udfordring, så vi
fik indkaldt en redaktion med
Henrik Lilledal fra Skjold Bur-
ne, Jørgen Freilev fra Freilev
Farver og Rhina fra Café Rhina.
Min mor gik på biblioteket og
fandt nogle tekster til avisen.

Det lykkedes og avisen blev om-
delt og den vakte stor lykke
rundt omkring i landsbyen.

Vi havde ingen idé om hvor
længe projektet Vangede Avis
skulle køre, og det har da også
været hårdt med mange sene
nattetimer. Indtjeningen på avi-
sen var i flere år ren underskud,
men vi blev holdt i gang af de
mange tilkendegivelser vi fik
om avisens vigtighed for Van-
gede. I dag går økonomien no-
genlunde, men det er stadig til-
kendegivelserne, der holder
modet oppe i de sene nattetimer.

Gentofte Kommune
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
39 98 88 30

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Sundhed i Gentofte

Vi glæder os til at møde dig

I anledning af den internationale
diabetesdag

Onsdag d. 27. november kl. 14.30 til 16.00

Kom og hør om “Skyld og skam” hos
mennesker med type 1 og type 2 diabetes
og deres pårørende

Helle Nergaard Grønbæk, psykolog,
specialist i sundhedspsykologi, Steno
Diabetes Center Copenhagen vil fortælle om
hvad er skyldfølelser og skamfølelser?
hvordan kan det opleves at få en diabetes
diagnose? Hvordan kan man i hverdagen
opleve tabu, stigmatisering osv.

Foredrag i

Der vil være let forplejning med
kaffe/te/vand og frugt

Tilmelding ikke nødvendigt.

Øregårdssalen på Hovedbiblioteket,
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup

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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Det er sejt at sælge juletræer!
Martin er spejder i Thingvalla i
Vangede – de grønne spejdere –
og det har han været i 5 år. Han
elsker at lave bål, være på tur og
sælge juletræer. For juletræssal-
get 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 døren hos kunder-
ne i Vangede. “hvis man er hel-
dig får vi en småkage eller lidt
drikkepenge, når vi kommer ud
med træet” siger Martin, der nu
er blevet rigtigt spejder og i år
har større opgaver ved juletræs-
salget. Der skal skæres træ og
hamres juletræsfødder sammen,
det er mest de store og et par for-
ældre som klarer den opgave. Så
skal træerne slæbes fra contai-
ner til pladsen, og der er mange
træer i forskellige størrelser. En-
delig skal træerne mærkes i pris-
klasser.

“Vi ved jo, at de penge vi tje-
ner på juletræssalget betyder at
sommerlejren ikke bliver så
dyr” siger Martin. I december

går det løs i Vangede Ungdoms-
gård. Martin og alle de andre
spejdere glæder sig til at se ven-
ner, familie og naboer, når de
sælger træerne – og så er der og-
så tid til lidt hyggesnak. “Og så
får vi æbleskiver og nogen ba-
ger kage, så det bliver super
sjovt” slutter Martin.

Fakta:
• Vi sælger rødgran og norma-

niagran
• Vi tager MobilePay og kon-

tanter, men ikke længere kort
• Vi opbevarer træerne gratis

frem til den 22. december
• Vi bringer juletræer gratis ud

den 14., 16., 21. og 22. decem-
ber indenfor Vangede Sogn.

• Vi sætter fod på for kun 25,-
• Vi åbner den 9.12 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.

IKEA Gentofte · Nybrovej 2 · 2820 Gentofte
Åbent: Alle ugens dage 10-21 · Restauranten 9.30-20.00

Vi har lukket på helligdage

IKEA.DK/Gentofte

Fra den 20. november har vi julebuffet i restauranten

Tirsdag den 26. november

tirsdag den 10. december kl. 16.30-19.30

og
får vi

besøg af julemanden, som er klar til at tage imod
alle børn og barnlige sjæle.

Hvis du har lyst til at få taget et billede til årets
julekort, er dette den oplagte mulighed.

Dette arrangement kræver ikke tilmelding.

Julemanden kommer

til IKEA Gentofte

Er du på udkig efter en anderledes og personlig
julegave?

har du
mulighed for at få personliggjort en morgenkåbe til
en person du holder af – eller måske dig selv.

Hvis du køber et KLÄMMIG håndklæde med hætte
eller en ROCKÅN badekåbe i varehuset samme dag,
kan du efterfølgende få syet navn på gratis hos
ditprint, der vil sidde klar i indgangen.

Dette arrangement kræver ikke tilmelding.

Tirsdag den 3. december kl. 15.30-19.30

Giv en personlig julegave

Julebuffet
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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

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
� Fredag d. 22. fra kl. 16
Charlotteklubbens Julestue.
Læs mere herunder
�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
� Fredag d. 29. kl. 14-16. Kreativ
julestue
Se mere i annoncen på side 11
Lørdag d. 30. kl. 14
Vangede Avis 25 års jubilæum
reception i Café Caféen.
Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor der
samtidig vil være lancering af vores nye bog
‘Os fra Vangede’ – en erindringsbog. Læs
mere på side 9 i denne avis

December
� Søndag d. 1. Adventsfrokost
Efter højmessen
Tilmelding på kirkekontoret senest d. 27.
november.
Se mere i annoncen på side 11
� 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
� Søndag d. 15. kl. 15.00. Julekoncert
Se mere i annoncen på side 11
� Lørdag d. 28. december kl. 14-16.
Pust – ud-jul
Mød Chapper fra dette års julekalender
Se mere i annoncen på side 11

Januar
� Fredag d. 24. Vinsmagning kl. 18

Februar
� Fredag d. 14. Fredagsjazz kl. 18
� Fredag d. 28. Et letsindigt ord
Menu: Frikadeller med stuvet hvidkål kl. 18

Marts
� Fredag d. 6. Fredagsjazz
Menu: Mørbradbøffer med løg, kartofler og
sovs kl. 18
� Fredag d. 20. Fællesspisning kl. 18

April
� Fredag d. 6. Fredagsjazz
Menu Glaseret skinke med flødekartofler
kl. 18

Maj
� Fredag d. 15. Fællesspisning
Menu Grill kl. 18

Juni
� Fredag d. 19. Fællesspisning
Menu Grill kl. 18

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

Arrangeret af � Biblioteket � Charlotteklubben � DUI � Kirken � Vangedes Venner

Jul i Charlotteklubben
Vi har pyntet op til jul, og I er
velkomne til at besøge Charlot-
teklubbens julestue den 22. nov
fra kl. 16, her kan I købe Vange-
des bedste julegløgg og æbleski-
ver. Vi sælger juleting og la-
ver lotteri.

Stor julefest i Vangede Kirke
d. 9. december kl. 12 med flæ-
skesteg, risalamande. Sang og
underholdning af Steven Hart,
lotteri, dans om juletræet – og
måske kommer julemanden for-
bi. Medlemmer 260,-, gæster
300.

Charlotteklubbens aktiviteter
Gymnastik, tai chi, meditation,
kortspil, it-klub, torsdagshygge:
nyhed fælles søndagsfrokost d.
1. søndag i måneden.

Julelukket fra d. 19. december
til og med 1. januar.

Kig ind og få vore program,
hils på os og fornem stemnin-
gen på Vangede Bygade 55.

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

Find os på facebook,
på www.charlotteklubben.dk
eller ring til os på 39 68 03 41.

Glögg i Café Caféen
Fra 22. november kan man købe glögg og
æbleskiver i caféen
Glögg kr. 25,-
3 æbleskiver kr. 15,-

Filmklubben Charlotte
Åbent hus og første forestilling
gratis.

Charlotteklubben inviterer til
åbent hus til forårssæsonens før-
ste forestilling d. 9. jan. kl. 12
med filmen “Shoplifters”. Der
er gratis adgang, så længe der er
plads, dørene åbner kl. 11.

Filmklubben Charlotte er en
del af Charlotteklubben og vi
viser hvert halve år 11 film,
som medlemmerne har valgt.

Som medlem af filmklubben
er man også automatisk med-
lem af Charlotteklubben. Pris
for et halvt år kr. 350,-

– Vi mødes ved Café Caféen,
Vangede Bygade 45 og går ca.
en time.
Få et gå-kort, og når du har 10
stempler giver caféen en gratis
kop kaffe.

Læs om vores ture og se
billeder på gåturs-bloggen
vvgaatur.blogspot.dk

Gåtur
hver lørdag kl. 11-12
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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
Abent: Alle dage kl. 16.00-22.00

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

man-tors 168,
Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

— fre-søn 188,-

Fantastiske glade nyheder fra Gentofte Kino
Jumanji 2 d. 5. december
Gruppen er tilbage, men denne
gang har spillet ændret sig. Spil-
lerne bliver nødt til at udforske
nye og ukendte territorier, fra
tørre ørkener til snebeklædte
bjerge, for at flygte fra verdens
farligste spil.
Knives out – var det mord?
d. 5. december
Morgenen efter sin 85-års fød-
selsdag bliver en kendt krimifor-
fatter fundet død. Den nysgerrige
og selvsikre privatdetektiv Benoit
Blanc bliver hyret til at undersøge
sagen. Blancs opklaring bringer
ham i nærkontakt med ofrets dys-
funktionelle familie og hans hen-
givne stab.
Sorry we missed you d. 12. dec.
Ricky og Abby slider hårdt for
at forsørge familien, finanskri-
sen har gjort en ende på deres
drøm om at eje et lille hus. Fami-
lien har altid haft et stærkt sam-
menhold og værnet om deres
stolthed, men da børnene kom-
mer i problemer, er bristepunk-
tet snart nået.

Star Wars: The rise of
Skywalker d. 18. december

En episk rejse til en fjern, fjern
galakse, hvor nye legender vil
blive født, og frihedskampens
endelig slag står for døren.
Cats d. 19. december
Hvert år beslutter Jellicles-kat-
tene sig for, hvem fra flokken,
der skal gives muligheden for at
stige op til Heaviside Layer – en
slags kattehimmel – for siden at
blive genfødt i en ny skikkelse.
Frost II d. 25. december
De bånd, Olaf har knyttet til sin
familie – Anna, Elsa, Kristoffer
og Sven – er tættere end nogen-
sinde. Han har lært at læse og er
dybt fascineret af livets små og
store undere. Med sin nyfundne
videbegærlighed og sin “leve i
nuet”-tilgang til livet er Olaf en
kilde til håb i de mørke tider,

hvor de stærke onde kræfter hu-
serer.
Les Miserables d. 2. januar
Et stærkt portræt af både politi
og beboere i Paris’ ghettoer. I
forstaden Montfermeil, mindre
end en time fra Eiffeltårnet er
det alvor. Politibetjenten
Stéphane er ny i distriktet, men
sættes hurtigt ind i sagerne af si-
ne nye kolleger, Chris og Gwa-
da, der ikke går af vejen for at
bøje reglerne. Da politiet under
en aktion filmes af en ung
drengs drone, truer situationen
med at eskalere, og handlingen
udvikler sig til en regulær negle-
bider.
De forbandede år d. 9. januar
Karl Skov er en selfmade, suc-
cesfuld ejer af en stor elektro-
nikfabrik. Han har en kone og

fem børn. De lever det gode, pri-
vilegerede overklasseliv på
Strandvejen nord for Køben-
havn, da nazisterne besætter
Danmark i april 1940. Karl
kæmper for at videreføre pro-
duktionen på fabrikken, men for
at beskytte sin familie og ansatte
begynder han modstræbende at
producere til det tyske marked.
Det bringer ham ind i et kontro-
versielt samarbejde med besæt-
telsesmagten og medfører smer-
telige brud i familien.

... og så har vi da naturligvis og-
så en lang række andre herlige
film at friste med!

Gode fornøjelser! Vi ses i
Gentofte Kino! Husk også at se
vores operaprogram.

Hyggelige hilsener,
Erik Hamre
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Butikkernes åbningstider – november 2019
BOtikken Ejendomsmæglerne Tlf. 21 96 49 49
Åbent efter aftale

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
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
Running Sushi 17.00-21.30

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-tirsdag lukket
onsdag-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 8.00-20.00
tirsdag-onsdag 8.00-18.00
torsdag 8.00-15.00
fredag efter aftale

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

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

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

VANGEDE BYCENTRUM

VANGEDE BYCENTRUM

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

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


