
Coronatristhed og
samfundssind
‘Jeg keder mig’ – har børn sagt
til alle tider, og vi forstår det
som, at det er os – de voksne –
der har ansvaret for at underhol-
de dem.

Nogle voksne kan finde på at
sige ‘Kloge børn keder sig al-
drig!’; men mon kloge voksne
kan kede sig. Statsministeren
talte i sit pressemøde om ‘Cor-
onatristhed’ – tilstanden, der op-
står, når vi ikke kan komme til
vores sædvanlige arrangemen-
ter eller mødes med andre men-
nesker. Det er vigtigt at vi alle
prøver at tage vare på vores eget
og andres – unges og gamles –
psykiske helbred ved at bruge de
muligheder, der er, for kontakt;
telefonen, computermøder, on-
line-foredrag osv.

Medierne flyder over med (ja
altså, ud over det amerikanske
valg), hvordan coronasituatio-
nen løber løbsk i andre lande.
Her i landet gør vi, hvad der bli-
ver anbefalet. Vel kan det være
surt, og måske synes vi ikke al-
tid det giver mening; men hel-
digvis ser det ud til at hjælpe.

For nogle år siden blev det dan-
ske ord ‘hygge’ populært ude i
verden. Det danske ord de nu
har kig på er vores ‘samfunds-
sind’ – netop det at selv om det
er surt, det vi skal gøre, så giver
det mening fordi vi gør det for
‘de andre’. Det er da en smuk
tanke!

Hvor skal vi hen, du?
I disse restriktionstider er det
nemmer at skrive om, hvad der
er sket; heldigvis er det noget vi
holder af her på Vangede Avis.
Vi har også en del i avisen, der
handler om, hvad, der skal ske;
alt dette må vi denne gang tage
med forbehold – hold øje på net-
tet; måske bliver arrangementer
flyttet eller aflyst, åbningstider
ændret osv. Husk at restauranter
mv. skal lukke kl. 22 indtil den
2. januar, og det gælder uanset,
hvad der står her i avisen.

Vi bringer det alligevel ellers
ville alt håb jo være ude.

Vi håber – uden forbehold – at
alle får en glædelig jul og et godt
nytår.

Susanne og Allan
Vangede Avis
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Nyt fra Vangede · Nyt fra
Skjold Burne
Det daglige indkøb bliver i disse
tider til, at vi gør som vi plejer,
men hold nu øje om der ikke
også kommer nye vare i
butikkerne i denne tid.

Vi har hørt at der kommer et
par nye spiritusvarianter hos
Skjold Burne i Vangede
Vangede Gin:
Bo fortæller at Vangede Gin er
en gin han selv har smagslavet.
Den er destilleret i Måløv, øko-
logisk naturligvis, let, elegant og
frugtdreven. Der er kun produ-
ceret 300 flasker.
Vangede Rom:
En seks år gammel Panamarom,
der får fadfinish i butikken.
Dvs. først lagret i Panama, og
efterfølgende kommer der et fad

til at stå i butikken med rom, der
så står og modner her i Vangede.
Den vil så løbende blive tappet i
butikken. Etiketten er håndteg-
net af Samuel Traum.

Naturligvis kan man smage
begge i butikken, med corona-
forbehold.

Skjold Burne, Vangede
Bygade 77.

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.

Trykkeren.dk · Snogegårdsvej 49 · 2820 Gentofte
kontakt@trykkeren.dk · 39 65 74 41

Kunne du tænke dig at få din livshistorie trykt som

hæfte eller bog til at dele ud til venner og familie.

Har du skrevet din livs-

historie, din egen ro-

man eller samlet mate-

riale om din hobby,

sport eller andet, så

hjælper vi dig gerne

med at få det sat pænt

op og trykt i bog- eller

hæfteform.

Hvis du bare har lysten, men ikke er kommet i gang

med at skrive, kan vi måske hjælpe dig med at få gang

i skriveriet eller måske finde én, der kan skrive din

historie.

Se mere på vores hjemmeside , hvor der

er gode råd til at komme i gang med skriveriet.

Du kan få leveret i små

oplag – helt ned til 10

stk.

Ring og aftal tid, og

kom forbi til en snak

om, hvordan netop

dine tanker kan blive til

et mindeværdigt hæfte

eller en bog.

Få hjælp til trykning

Er du ikke kommet i gang

trykkeren.dk

En bog med hårdt eller blødt

omslag, hvis du har en lang

historie med mange billeder

Få din historie som hæfte

Dit liv på tryk

Today’s Special udvider
Allan fra Today’s Special har ud-
videt med den tidligere VVS-bu-
tik ved siden af hans nuværende
butik. Det betyder at butikken nu
vil have flere specialiteter, med
charcuteri, kafferisteri og brød-
udsalg; der kommer desuden og-
så et stort udvalg i te.

Vangede-malerier
Vi har gennem årene set flere
malerier af motiver fra Vangede.
I samarbejde med Lokalhisto-
risk Arkiv i Gentofte Kommune
vil vi nu samle en masse Vange-
de-malerier og lave en udstilling
i maj og juni 2021 i Café Café-
ens Galleri.

Så hvis du har et maleri – gam-
melt eller nyt – med motiv fra
Vangede og omegn, vil vi gerne
låne det til udstillingen i Ca-
fé-galleriet.

Kontakt os pr. mail på
avisen@vangede.dk eller tele-
fon 39 65 74 41, så kan vi aftale
nærmere.
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Juletræstænding

Jul – hver for sig
2020 i Vangede

Julevandring

Se billeder fra

tidligere år på

www.vangede.dk

Jul – hver for sig

Julevandring uden stempler, uden gløgg og æbleskiver, uden

lodtrækning og uden præmier. Kan man det – ja, det kan man. I

kommer til at savne at mase jer sammen med de andre i DUI og

GVI for at nyde kaffe og gløgg og I kommer nok også til at savne

at få blåfrosne tæer ved præmietrækningen; men gå alligevel

turen, gerne sammen med nogen fra dine ‘tætte kontakter’.

Og på denne måde kan I selv vælge hvilken dag, der passer jer

bedst i familien. Ruten er tegnet ind på kortet herunder, men I

kan også vælge at gå jeres helt egen rute – I kan få inspiration til

andre ture på gåholdets blog vvgaatur.blogspot.com

Tag billeder fra turen og send dem til os på avisen@vangede.dk

Selvom julen bliver lidt anderledes i Vangede i år,

så bliver der stadig hygge og lys i gaden. Juletræet

og julerankerne bliver tændt, men det bliver uden

julemand, brandbiler og ikke mindst uden

forsamling. Men kom endelig og nyd den smukke

julebelysning hver gang, du er en tur i bygade.

Fredag 20. november
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Se de nærmere regler

for at være med på

hjemmesiden.

www.vangede.dk

Konkurrencen starter lørdag den 15. november 2020

og slutter søndag den 13. december 2020.

Vi trækker en vinder blandt alle rigtige svar.

Vinderen får direkte besked.

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.

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

Os fra Vangede
kan stadig købes hos
Torp Glas
Frisør Totten
Café Caféen

Charlotteklubben

Skjold Burne Vangede
Under Bogen, Gentoftegade
Charlottenlund Bog & Idé
Bog & Idé, Søborg Hovedgade
og hos Vangede Avis · vangede.dk

Today’s Special

Bog & Idé, Hellerup
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Køb juletræer hos spejderne

– nu også med Corona-tilbud

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 Martin, der nu er blevet rig-
tigt spejder og i år har større op-
gaver ved juletræssalget. “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.

Køb og salg af brugte cykler

Stort udvalg i cykelhjelme

Lygter og reflekser

Gratis luft
til cyklen

Se vores udvalg af nye cykler
Raleigh Winther

Nishiki MBK og EBSEN

Alle cykelreparationer og justeringer
Vangede Cykler

Vangedevej 131
2820 Gentofte
Tlf 39 30 40 39
Man-fre: 9.00-18.00
Lørdag: 10.00-16.00

Charlotteklubben
Det er lige nu en verden med be-
grænsninger, som rammer alle.

Især blev mange pensionister i
foråret ramt af ensomhed, for-
sigtighed og frygt – og nu ser si-
tuationen ud til at blive den
samme. I Charlotteklubben har
vi mulighederne for at kunne
mødes under trygge forhold.

Vi laver faste aktiviteter og
samvær for pensionister i alle
aldre i små grupper under tryg-
ge forhold.
Vi har: Gymnastik, Tai Chi,
Fælles hygge og frokost, Fælles
kaffe og kage, Whist, Bridge,
Gåture, Kunstværksted, Bio-
grafforestilling og Pc-klub.
Banko: Vi håber, at kunne holde
Charlotteklubbens store efterårs-
banko mandag d. 23. november.

Julen er en særlig tid i Charlot-
teklubben, hvor vi julepynter og
hygger, men vi kan ikke lave de
sædvanlige julearrangementer i
år. Tilmelding krævet til alle ak-
tiviteter af hensyn til antal.
Filmklubben
starter igen onsdag d. 6. januar
med åbent hus, hvor der vil være
gratis adgang og et glas vin.

Charlotteklubben ligger lige
midt i Vangede, på Vangede By-
gade 55, i det gamle gule strå-
tækte hus. Kig ind og få vores
program, hils på os og fornem
stemningen i det gamle hus. Vi
har åbent mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag fra 10-14.

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

NB! I år har vi et særligt coro-
na-tilbud! Hvis man ringer til
vores gruppebestyrelsesfor-
mand, Jacob Ljørring på mo-
bil 40 59 47 98 kan man via te-
lefonisk henvendelse købe et
smukt træ som betales på mo-
bilepay.
Træet bringes ud gratis i Van-
gede Sogn på en dato, man
selv vælger. Og man slipper
for at møde op hos spejderne!

Træerne er lidt grønnere, lidt
mere friske og først og
fremmest lidt flottere, når de
er fra KFUM spejderne i
Vangede.

Fakta
• Rødgran og normaniagran.
• MobilePay og kontanter.
• Opbevarer træerne gratis

frem til den 22.12.
• Gratis udbringning af jule-

træer den 12, 13, 19 og 20.
december indenfor Vange-
de Sogn.

• Fod på for kun 25,00.
• Åbner den 9.12 og lukker

når udsolgt eller den 23.12.
• Åbent hverdage kl. 17-19.

I weekends kl. 10-17.
• Vangede Bygade 135

Omlægningen af en busrute gav 2500 protester fra Charlotteklub-
ben til Birthe Philip. Fra venstre ses formand for Charlotteklub-
ben Erna Nielsen, Laura Petersen, formand for Vangede Bycen-
trum Kaj Erdmann og borgmester Birthe Philip. Foto (1985-
1988) Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte Kommune

Klip fra gamle dage
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Mine barndomsminder III
Af Inger Hertz Ager
Historien er fortsat fra Vangede
Avis nr. 103 og 104

Fortet
Vangede Fort var et yndet og
smukt sted at være, og der kunne
man både være på legepladsen,
lege skjul eller tage madpakken
med og tage på skovtur.

Om sommeren var der fyldt
med mannatræer, og bladene
smagte vidunderligt. Mange
hemmelighedsfulde kærester
gemte sig og udfoldede deres
kærlighed derovre.

Hvis der var én, man altid var
sikker på at møde på fortet, så
var det Hr. Hoffmann og hans
boxerhund Susie. Hoffmann bo-
ede på Stolbergvej sammen
med sin søde kone. Han var den
sødeste mand i verden og var
meget glad for børn og talte al-
tid med os med stor interesse.
Hr. Hoffmann havde under en
arbejdsulykke mistet begge sine
hænder et godt stykke oppe ad

armene, men det havde ikke slå-
et ham ud. Han lærte at leve
med det og var en glad og aktiv
mand. Han havde fået et speci-
al-rat til sin Volvo Amazone og
havde nogle proteser, der gjorde
ham i stand til at køre – ofte med
deres elskede campingvogn
bagpå.

En dag gik Hoffmann tur alene
på fortet og var meget trist.
Hans tro følger, Susie, var død,
og det var ubærligt. Der gik dog
ikke ret lang tid, før han gik
rundt med en ny udgave af Susie
– en lille skøn boxerhvalp, der
også fik navnet Susie, for det
syntes han var det nemmeste, og
så var han heldigvis glad igen.

Jeg husker også en sommere-
pisode fra fortet. Ofte sad der
nogen og drak bajere på bænke-
ne ved legepladsen. Det var de
større drenge, der sad der og
‘fik orden på’ forskellige ting.
Den specielle dag, jeg husker,
var det Dan Turèll, der sad med
en 3-4 andre på en af bænkebor-
dene med en kasse øl. Som
barn/ung teenager kunne man
godt være lidt bange for dem,
når man sad der på gyngen, men
de gjorde jo ikke noget.

Den dag sagde den ene til Dan:
“Jeg vil vædde på, at du ikke
ville klippe dig skaldet for en
kasse øl.” Dan tog mod forvent-
ning udfordringen op og klippe-
de sig skaldet nogle dage efter,
og jeg så ham ikke siden med
hår på hovedet, så måske blev
det netop den dag, at han fik sit
nye ‘look’, og hvor hatten kom
på, hvem ved.

Det var vidunderligt, når Dy-
rehavsbakken åbnede hvert for-
år, og vi tog som regel Stephan-
sens bus derud. Der duftede så
dejligt af popcorn og den der
duft af brændt gummi fra radio-
bilerne. Ved siden af radiobiler-
ne lå der et lille hus, hvor de la-
vede bøfsandwich med det hele,
og når jeg sjældent møder den
duft igen, så tænker jeg på det
sted. Jeg yndede at bruge en del
25-ører på de enarmede tyve-
knægte, at betragte Pjerrot med
begejstring, køre i radiobil, gå i
Hurlumhej og få ture i bådene.

Nede på det, der nu kaldes
Faktagrunden, var der også ind-
imellem både tivoli og cirkus,
da jeg var barn. I cirkus kunne
man blive fotograferet med et
dyr, men det var jo ikke alle, der
havde penge til det. Senere stod
GVI for at lave tivoli/sommer-
fest nede ved Nymosen med
fest og musik, og det kunne hø-
res helt op på Stolpehøj, når det
stod på.

Forretningerne på Stolpehøj
50-70‘erne
Bageri / Konditori
Henriksen var mand og kone,
der sørgede for dejligt brød til os
på Stolpehøj. Altid duftede der
så dejligt. Så langt jeg husker til-
bage, var det kutyme i vores fa-
milie, at søndag altid var en sær-
lig dag, og der måtte vi vælge
morgenbrød og kage hos bage-
ren (altså de søndage, hvor vi ik-
ke havde bagt selv). Jeg kunne
aldrig forstå, at min far altid
skulle have to kager, når vi an-
dre kun fik en, og tilmed skulle

han altid have underkrydderen
til morgenmaden. Bageren var
berømt for de superskønne stu-
denterbrød, der var så lækre med
deres fine pyntede glasur og
krymmel. Da jeg var lille, koste-
de de 10 øre. I skoletiden, og
med den meget korte afstand til
bageren, var der mange af os,
der lige kunne nå at besøge ba-
geren i et frikvarter (selvom vi
ikke måtte) og købe et studen-
terbrød eller en Filur.

Vangede Fort

Slagterforretningen på Stolpe-
høj. Foto Lokalhistorisk Arkiv
Gentofte

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk
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Slagter Rasmussen
De sødeste to mennesker (mener
at de hed Inger og Ib). Har vi
mon nogensinde smagt så gode
flæskesvær som dem, de lavede
dengang. Der var ingen tvivl
om, at det store stålfad var fyldt
op med nylavede flæskesvær på

hylden i butiksvinduet, når duf-
ten ramte os i ansigtet. Som ung
arbejdede jeg hos slagter Ras-
mussen og blev helt god med
knivene og også til at lave flæ-
skesvær og ikke mindst til at
smøre smørrebrød. Der blev og-
så langet mange halve grise, kø-
er og kalve over disken til de
mange børnefamilier. En rigtig
god og gammeldags slagterbu-
tik med savsmuld på gulvene.
Købmand Jørgensen
I gamle dage var der en Hansa-
butik med ganske specielle va-
rer. Det var også der, vi købte af-
vejet kvalitetskokosmel, som vi
børn spiste som slik. Selvom vi i
dag kan købe økologisk kokos-
mel, så husker jeg dén kokosmel
som bedre og mere end det.

Hansa-butikken blev overtaget
og blev til købmanden sidst i
60´erne, som jeg husker det.

I hakket ved udgangen sad min
søster Kirsten og jeg i flere år
hver søndag og solgte aviser.
Ismejeriet
Drevet af Else og Bjørn Peter-
sen. Også to søde og venlige
mennesker, men Bjørn kunne
godt være lidt temperaments-
fuld. Begge krævede de meget

af deres medarbejdere, både når
det kom til service, orden og
hurtighed, hvilket selvfølgelig
også gjaldt budene. Der var altid
liv i og omkring ismejeriet. På
toilettet husker jeg at der hang et
skilt, hvorpå der stod ‘skid du
blot, men ej for længe, husk det
er for mesters penge’!

Indtil køleskabene blev almin-
delige i vores hjem, så blev der
leveret isblokke, så alle kunne
købe blokke til deres isskabe.
Det foregik i 50’erne og ind i
60’erne, for jeg husker at ‘Is-
manden’ slog nogle flige af
blokkene til os børn, der altid
interesserede fulgte med, når
han var der. Mælkemanden kom
hver dag fra Mælkeriet Enighe-
den, og der var i det hele taget
altid et rend af leverandører,
konsulenter og sælgere. Min
mor arbejdede en del dernede
gennem årene, og det samme
gjorde jeg også i perioden
1973-1975.

Bjørn havde mange venner,
der kom på besøg i bagbutik-
ken, hvor de klarede hele ver-
denssituationen, sladderen, ryg-
terne, og ikke mindst var det of-
te med hævede stemmer, at der

blev diskuteret politik, alt imens
oplukkeren flittigt blev brugt til
at knappe Portere, Tuborg, Ele-
fanter og Giraffer op. Et stort
billede tonede frem af Stauning
vel placeret på væggen foran
Hr. Petersen ved skrivebordet,
så også han kunne følge med.
Nej, det gik aldrig stille for sig,
og Fru Petersen var ikke glad,
når Hr. Petersen fik besøg!

Der er specielle ting, man hu-
sker fra mejeriet – ting, man
dengang kunne købe, og som
var helt specielle, ikke mindst
smagen i forhold til i dag. Hav-
de vi fødselsdag og skulle dele
ud i klassen, så var det ofte de
store kasser flødeboller fra
Rønning, Ice cubes eller bol-
cher og slik, der blev købt og
delt flittigt rundt, men ellers
bød mejeriet jo også på kandis
efter vægt, rustne søm, lakrids-
rødder og salmiakstænger (der
blev rullet i plastikkapslerne fra
mælkeflaskerne), Pernille- og
Senator-chokolade, Shake- og
Jenka-tyggegummi og meget
andet.
Møbelpolstreren
Lå ved siden af ismejeriet, et lil-
le men travlt sted.Mejeriet på Stolpehøj
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Lillemosegård og
Børnehospitalet
I begyndelsen af 60’erne blev
Lillemosegård i Buddinge og
Vangede Børnehospital på Sog-
nevej taget i brug. Her blev ud-
viklingshæmmede børn og
voksne anbragt, der med deres
specielle behov ikke kunne fun-
gere/passe ind andre steder. Vi
så mange af dem i og omkring
Vangede. Nogle var ikke kun
mentalt retarderede, men havde
også fysiske skavanker. Det var
tydeligt, at de havde det svært,
men samtidig gav de udtryk for
glæde, hvilket var meget forvir-
rende. Uden at jeg ved, hvor det
kom fra, så var de nogen, der var
syge, og som vi skulle passe på,
være bange for, og slet ikke no-
gen vi skulle lege med. Først da
jeg blev lidt ældre, fandt jeg ud
af, at de blot var helt specielle og
anderledes. Der var bl.a. to
voksne derovrefra, der hed Carl
& Kurt, og de var så utroligt sø-
de og rare. De gik lange ture
sammen overalt, og de blev med
årene en del af gadebilledet.

Man kunne ofte finde dem sid-
dende på bænken ved telefon-
boksen på hjørnet af Stolpehøj
og Stolpegårdsvej med en øl og
en citronvand.

Men selvfølgelig var der no-
gen iblandt, der viste sig at være
utilregnelige, og det var nok
dem, vi havde hørt, at vi skulle
vige udenom, ligesom vi blev
advaret om børnelokkere, da vi
var børn – vi færdedes jo meget
alene i det ellers så trygge Van-
gede.

Barndommens vintre
Dengang jeg var barn, var der
også vintre, der ville noget. Der
var ofte meterhøje snedriver, og
der blev flittigt kreeret snemænd
med gulerodsnæser og det hele.
Der blev bygget snehuler i stor
stil med vinduer, og der blev
kælket på Vangede Fort. Der var
to gode kælkebakker derovre –
Hjørnebakken og Djævlebak-
ken, og når frosten satte sig fast,
så blev der hurtigt dannet is på
bakkerne, og det blev en udfor-
dring, at vove turen på kælken,

eller hvad man nu havde at gøre
med. I starten havde vi nemlig
ikke nogen kælk, men mine for-
ældre var kreative, så der blev
‘kælket’både i vaskebaljer og på
plasticposer – dengang var vi ik-
ke så privilegerede, at vi bare fik
‘det sidste nye’, men det ødelag-
de jo slet ikke oplevelserne eller
fornøjelserne.

Vi brugte altid megen tid
udenfor, og om vinteren med rø-
de næser, vådt tøj, gennemblød-
te vanter eller luffer (eller muf-
ferne af kaninskind), og med
tøj, hvor der stadig sad frossen
sne og is, kom vi meget trætte
hjem. Jeg husker det, som var
det i går, hvordan al den friske
luft og motionen gjorde os så
godt.

På Gentofte Sø og i Nymosen
frøs vandet også til is, og det var
en drøm at tage de hvide skøjter
i brug. De kom frem fra gem-
merne, når tiden meldte sig, og
både kælk og skøjter blev be-
handlet fint med stearin, så de
var klar! Som jeg husker det, var

stort set alle børn i Vangede til
stede. Senere åbnede Gentofte
Stadion sin skøjtebane, og det
var en drøm at være der, selv når
mørket faldt på, og banen blev
oplyst.

Om sommeren, så pakkede vi
en pose med badetøj, frokost og
andet godt og begav os mod
Gladsaxe Friluftsbad. Der var
flere bassiner og mange skønne
grønne steder at være på og fem
vipper – 1, 3, 5 og 10 m-vipper-
ne. Vi fik bånd på i forskellige
farver, og så blev der deklareret,
når ‘festen var slut’. Ofte spad-
serede vi derop, den lange vej
havde ingen betydning den-
gang. Heller ikke hvis vi valgte
at tage en tur til Charlottenlund
Badeanstalt. Senere kom Kilde-
skovhallen i Gentofte, og det
var også dejligt, men jo meget
anderledes end ude i det fri.

Somrene erindrer jeg som var-
me, og at vi havde dejlige lange
somre  og  ikke  så  meget  lala-
vejr, som vi har i dag.

Afsluttes i næste nummerSne i haven

Vinterlandskab. Mosegårdsskolen (nu Nymosehave i baggrunden.

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

Coronaåbningstider
mandag lukket
tirs-ons
tors-søn kl. 14-22
buffet kl. 17-21.30

kl. 16-22

HUSK

bord-

bestilling

www.kjeldhansen.dk

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65
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Væveren i Vangede
Mathilde Augusta Mole, f.
Scharff. 1881-1966 har i bogen
“Os fra Vangede” beskrevet en
tur gennem Vangede. Her fortæl-
ler hun om “Skrædderjanes Hus”
(billedet af huset er på side 15 i
bogen), der lå lidt nede af Mo-
segårdsvej ved indgangen til Ny-
mosen; ved siden af det lå “Væ-
verens Hus”. Mathilde fortæller

endvidere at hendes moster Tri-
ne fik vævet et sjal dér.

Fra Erik Poulsen har vi histori-
en om Vangedes væver Jacob
Olsen. Han kom mellem 1834
og 1840 i pleje hos sin moster,
Inger Andersdatter, der var gift
med Hendrik Hendriksen, der
var væver i Vangede.

Jacob blev gift med Inger Ma-
thilde Jensen og de fik en datter
Anna. Anna fik en søn, der hed
Mogens som blev guldsmed i
Gentoftegade – “Mogens Poul-
sen”. Mogens søn Erik har over-
taget forretningen og driver sta-
dig gulsmeden i Gentoftegade.

I gamle vejvisere kan vi se at
Jacob Olsen har været registre-
ret som ‘Væver’, men tiderne er
blevet ændret, så i starten af
1900-tallet bliver hans titel æn-
dret til ‘Handelsmand’.

Jacob Olsen døde den 8. april
1919 87 år gammel og boede da
stadig på Mosegårdsvej.

I sommeren 2020 lægger
Anette Sørensen et foto op på
facebook af netop det hus, som

væveren i Vangede har boet i.
Erik Poulsen har bekræftet at
det er det hus.

Anette fortæller om billedet:
På billedet, der er taget d.

15/7-1964 er min mormor, som
boede på Mosegårdsvej 23. Ved
siden af står hendes søster El-
len, som emigrerede til Canada

først i 1900-tallet, men kom på
besøg i Danmark i 1964.

Billedet ef taget foran det der
hed: “Geto havekunst”, som lå
på Mosegårdsvej 11, der hvor
der i dag er en beboelsesejen-
dom, huset lå tomt i mange år,
og man kan se på skiltet at de
var flyttet til Nybrovej 52.

Jacob Olsen – væveren i Van-
gede. Foto lånt af Erik Poulsen

Anette Sørens mormor og dennes søster står foran væverens hus.
Foto lånt af Anette Sørensen
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Danse-John
Af Bente Yvonne Olsen (Johns søster)
Vangede Avis har haft flere be-
retninger hvor der er blevet for-
talt om “Danse-John”, der har
også været spurgt til hvad blev
der af “Danse-John” og da John
var min lillebror vil jeg gerne
fortælle lidt om ham.

John August Olsen blev født
den 3. juli 1944 på Snogegårds-
vej 8H, og Vangede forblev
hans bosted hele livet. Han var

søn af August og Edith Olsen,
og han havde en bror, Kaj, født i
1941 og en søster (mig), Bente,
født i 1942.

Som 10-årig flyttede John med
familien til det nybyggede Ny-
mose Huse.

John gik på Mosegårdsskolen,
og i sine unge år deltog han bl.a.
også i Ungdomsklubbens “bal-
ler”, og han var kendt som

John var glad for musik – nyd væggene med tidens idoldyrkelses-
plakater. John i sit es på et dansegulv
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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

Koncert i Vangede Kirke.
Onsdag d. 18. november kl. 20.00
Christian Ellegaard, violin, koncertmester i Danmarks
Underholdningsorkester, violinist i DR-Symfoniorkestret
Lasse Mauritzen, solo-hornist i DR-Symfoniorkestret,
Henrik Bo Hansen, klaver
Programmets hovedværk: Sir Lennox Berkeley: Trio for
violin, horn og klaver (1944)
Gratis adgang – corona-restriktioner efterleves.

Julestue.
Fredag d. 27. november kl. 14.00-16.00
Kom og lav en smuk dekoration med
hjælp og kreativt indspark fra Lars Holm,
der er uddannet dekoratør.
Vi sørger for ler, gran og andet pynt, men
medbring selv et fad eller en skål.
Mundbind er påkrævet.
Obs! Man skal købe billet i forvejen via
kirkekontoret senest d. 24/11. Kr. 50,-
kontant eller Mobilepay.

Julen i Vangede Kirke.
Børnegudstjeneste ‘på nettet’.

Find den på Vangede Kirkes facebookside eller på
www.vangedekirke.dk.
Fra d. 16. december kan man hente en lille ‘børnejulepose’ i
kirken, med ting så man kan ‘jule’ med derhjemme.

Kl. 14.00 ved Camilla Munch
Kl. 16.00 ved Kasper Morville.
Der skal bestilles billeter til begge gudstjenester på
www.pladsikirken.dk fra d. 5. december.
Vi har valgt, at der ikke er fællessang juleaften, da vi derved
kan være flere i kirken. Til gengæld vil et forstærket kirkekor
synge for os.

Til julens øvrige gudstjenester er der til gengæld mulighed for
fællessang, og der er ingen billetbestilling.
Kom og glæd dig over det gode budskab og syng med på de
vidunderlige salmer:

kl. 10.00 ved Camilla Munch
kl. 10.00 ved Kasper Morville
kl. 10.00 ved Camilla Munch.

Torsdag d. 24. december kl. 11.00

Julegudstjenester torsdag d. 24. december.

Fredag d. 25. december
Lørdag d. 26. december
Søndag d. 27. december

“Danse-John”. Han elskede
musik og var rigtig god til at
synge og danse. Hjemme havde
han en stor spolebåndoptager,
hvor han optog al ny musik bl.a.
fra radio Luxemburg, og han
holdt mest af musikken, når den
blev spillet meget højt! Det
stoppede han aldrig med. Han
var meget vellidt og havde tit
besøg af mange piger bl.a. Pus-
ser. Han fik venskaber for livet
dengang.

Han blev udlært som klejn-
smed, og arbejdede sådan i
mange år. John var også noget af
en “klunser”, og havde øje for at
finde de gode ting. Han elskede
også blomster, havde “grønne”

fingre, og han nød at arbejde i
haven i sommerhuset ved Vor-
dingborg. Her var han altid frisk
til også at hjælpe naboerne med
haven, og han fik mange venner.
John lavede bl.a. den flotteste
“hæk”, som bestod af en meget
lang brændestabel.

Han havde desværre en del
udfordringer i livet, men beva-
rede sit gode humør. Da helbre-
det begyndte at skrante, op-
holdt han sig mest i sommerhu-
set. John døde den 15. decem-
ber 2001, han blev 57 år gam-
mel.

John med sin mor i haven ved sommerhuset. Læg mærke til den
smukke “hæk” – brændestablen i baggrunden

John med hundehvalp

Vangedes
Mindeside
På Vangedes hjemmesi-
de er en mindeside for
borgere, der har haft en
tilknytning til Vangede.
Mange af de, der er på si-
den i øjeblikket er nogen,
som der har været skre-
vet om i Vangede Avis,
men alle er velkomne til
at få optaget personer,
der har haft tilknytning
til Vangede.
Der skal være en kort be-
skrivelse af personens
livsforløb og helst et foto.
Det sendes til Vangede
Avis – se kontaktinfo på
side 2.

www.vangede.dk
Danse-John – John August Olsen kan du også finde på Vangedes
mindeside
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Kaj Villy Olsen & Annelise Olsen
Diamantbryllup
Den 22. oktober 2020
Gift i den gamle Vangede Kirke den 22. oktober 1960
Af Bente Yvonne Olsen (Kajs søster)
Annelise & Kaj lærte hinanden at kende, da de
med hver sin familie i 1954 flyttede til Nymose
Huse. Kaj med sine forældre og søskende, Bente
og John. Annelise med sine forældre og søster,
Birgit.

Efter sin skolegang kom Kaj i lære hos Emil
Nielsens Smedeværksted, og som udlært klejn-
smed har han bl.a. arbejdet på Strandvejs-Gas-
værket og i de sidste mange år af sit arbejdsliv i
HNG/HMN. Han har været aktiv i fagforeningen,
og er det stadig som senior. I sin fritid samler han
på frimærker, og han er også en ivrig lystfisker. I
mange år spillede Kaj fodbold i GVI. I de seneste
mange år er fodbolden skiftet ud med en billiard-
kugle – stadig i GVI! Hans far, August, spillede
også i sin tid fodbold i GVI. Det samme gjorde
Kaj og Annelises søn samt børnebørn og nu også
et oldebarn – altså 5. generation!

Annelise er udlært på kontor i et forsikringssel-
skab. De sidste mange år af sit arbejdsliv arbejde-
de Annelise i Vangede Vuggestue. Hun var også
meget aktiv i fagbevægelsen, og er det stadig.
Hun passer også sin gymnastik hos Wieth Dans,
hvor hun sammen med Kaj gik til dans i mange år
(hos Andresen). Hun har tidligere syet tøj og
strikket meget, og det var hun rigtig god til samti-
dig med at hun er dygtig til at lave mad.

Efter selv at have stiftet familie, flyttede de efter
få år ‘tilbage’ til Nymose Huse, hvor de stadig
bor. De fik to drenge, har børnebørn og oldebørn.

Annelise & Kaj ønskes hjertelig tillykke med
Diamantbryllupet.

På grund af corona måtte de desværre aflyse den
store fest, som de havde planlagt og glædet sig
meget til. Det er de meget kede af, men festen er
udskudt til næste år.

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Vangede-kalenderen

Det kan lige nu være svært at tro
på, at der kommer festlige arran-
gementer i 2021, men vi tror det
lykkes; så Vangedes Venner,
DUI, Charlotteklubben, biblio-
teket, spejderne, GVI, kirken og
mange andre foreninger i
Vangede har planlagt årets ar-
rangementer. Vi håber alle at vi
kan ses til en masse sjovt i Van-
gede til næste år.

Mange af arrangementerne er
sat på kalenderen, der er ved at
blive trykt og forventes at være i
butikkerne omkring den 22. no-
vember. Hent kalenderne i en af
Vangede Bycentrums medlems-
butikker, så kan du selv skrive
det på, som er vigtige for dig.



Nummer 105 · november 2020

13

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

Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

Diligencen Blues
Ib Søby, november 2010

Hvor går du hen, når din dag er trist & sej
Er der stadig billeder i Vangede by?
Se de levende lys bag ruden på hjørnet af Brogårdsvej
Kom du nærmere, træd ind & livet begynder på ny

For der står Torben & tryller bag sin bar
Imens det er en mørk og stormfuld nat
Vi har jo alle mærket livets & sjælens mange ar
Og Betsy i de blå sko vil ikke lege tagfat

Er der chancer på Diligencen
Er der stadigvæk liv i dit liv
Hvis den røde rammer kassehullet
Ja så ved du, at du er for stiv

Iver skal ha en støjfri & Janus han har format
Brolæggeren napper endnu en Irish Coffé
& ved det grønne klæde går Hr. Container i spagat
Bag de blinkende lys ventes stædigt på jackpot, inden godnat.

Er der chancer på Diligencen
Er der stadigvæk liv i dit liv
Hvis den røde rammer kassehullet
Ja så ved du, at du er for stiv

Fritidshjemmet blev oprettet i 1938 i november 1940 blev den nye
bygning på Nørrebakken indviet. Her ses piger og drenge i 1940
igang med deres sysler. Foto Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte Kom-
mune

Klip fra gamle dage

Tak
Vi håber, at du får læst hele avi-
sen og har haft glæde af artikler-
ne og billederne. Mange har bi-
draget for, at vi kan formidle
disse beretninger til dig.

En stor tak til alle, der har bi-
draget med billeder – vi ved at
det er noget, der vækker glæde
blandt vangedenitterne. Men vi
ved at der er mere derude. Kig
gerne i dine egen gemmer, og se
om der er noget, som vi andre
kan have glæde af. Kontakt os
her på avisen.

Når du nu har læst hele avisen,
så håber vi også, at du fik set an-

noncerne, for det er dem, der
sikrer, at vi år efter år – nu 26 år
– kan udgive denne avis. Vi hå-
ber, at det vil inspirere dig til at
gå ud og handle i vores lokale
butikker her i Vangede.

Vi er superglade for opbaknin-
gen til avisen, både fra læserne
her i Vangede, men også fra an-
dre steder i verden. For Vangede
Avis bliver flitttigt læst af tidli-
gere Vangedeborger, der er rejst
ud i verden. Vi har bl.a. faste læ-
sere i Canada, Australien og Ca-
lifornien

– tak til jer alle.

Torben fra Diligencen og et par bryggerheste
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Det sker i Vangede

Vangede er – som hele verden –
mere eller mindre nedlukket.
Nogle få arrangementer bliver
afholdt, så vi er overladt til at
underholde os selv.

Nyd juleudsmykning i
bygaden
den bliver tændt d. 20. november

Julevandring hver for sig
læs mere side 2

Lørdagsgåtur hver for sig
man kan mødes foran caféen
lørdag kl. 11 eller gå sin egen tur
på det tidspunkt, der passer. Få
inspiration til ture på
vvgaatur.blogspot.com

Julekonkurrence
læs mere på side 2

Få en telefonven
læs mere på side 15

Faste aktiviteter
� Hver mandag kl. 18.30-20.30

Familiedag
i DUI-hytten

� 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 – corona-aflyst
start ved Café Caféen

� 1. tirsdag i mnd. kl. 14-16
Netcafé

Arrangeret af �Biblioteket �Charlotteklubben �DUI �Kirken �Vangedes Venner
Se mere på genbib.dk/vangede charlotteklubben.dk dui.dk/vangede vangedekirke.dk vangedesvenner.dk

Se mere på www.vangede.dk

Helle Brus Hindrichsen i Café Caféen
Helle henter sin maleriske inspi-
ration på Island og Færøerne.

Ikke underligt, for hun har
både arbejdet og rejst en hel
del på de to nordatlantiske øer.

Hendes motiver viser da også
stor betagelse af øernes ene-
stående natur, som hun får på
lærredet med stor indlevelse.

Helles malestil er nærmest
modernistisk, paletten er far-
verig og fantasien blomstrer
vildt.

Som kunstner har Helle en
solid uddannelse bag sig. Hun
bor i Søborg er medlem af ‘M-
aler Netværk i Gentofte’.

Helle udstiller i Café Caféen,
Vangede Bygade 45, 2820
Gentofte, i november og de-
cember

Fotografik og tekst Poul
Reinhard
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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,-

HUSK bordbestilling

Edith Olsen i forretningen Scharff på Vangedevej (nuværende
Vangede Bygade 41, hvor Totten ligger nu) ca. først i 50’erne

Klip fra gamle dage
I butikslokalet Vangede Bygade
41, var før Scharffs El-installa-
tør-forretning. Bente Yvonne
Olsens mor ekspederede i forre-
ningen. Vi har lånt disse foto,
der viser butikkens indretning.
Senere overtog Kontakten loka-
let. Da de flyttede til lokaler i
Nymosehuse overtog Totten lo-
kalerne.

Butikken set udefra. Foto lånt
af Mogens Larsen

Edith Olsen demonstrerer en lampe. Bemærk reklamen nederst i
billedet “Nyttig, nem og fiks”, som er reklame for en Ballerup
Juniormixer.

Annonce fra Gentofte Kommu-
nes vejviser 1938

Telefonven
Mange mennesker sidder i disse
tider og længes efter lidt socialt
samvær.

Men heldigvis smitter corona
ikke gennem telefonen, så må-
ske du kunne få dig en telefon-
ven.

Hvis du ikke har nogen at rin-
ge til, vil vi prøve at sætte nogle
borgere i Vangede i telefonkon-
takt med hinanden.

Send en mail til:
telefonven@vangedesvenner.dk

Opgiv
Navn
Adresse
Mailadresse
Telefonnummer
Samt lidt om hvem du helst vil
tale med; mand, kvinde, alder,
interesser osv.

Har du ikke mail kan du ringe
på tlf. 39 65 74 41

Vi vil så efter bedste evne prø-
ve at koble borgerne sammen.

Tanken er, at I kan tage en dag-
lig telefonsnak om stort og
småt.

Når vi har valgt to som vi me-
ner kan have glæde af hinanden,
sender vi mail til jer begge med
kontaktoplysninger, og så er det
op til jer selv at tage kontakt.
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Butikkernes åbningstider – november 2020
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 lille Kælderbutik Tlf. 22 48 96 48
onsdag 12.00-18.00

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 13.00-22.00
torsdag 13.00-24.00 (-22)
fredag 11.00-02.00 (-22)
lørdag 10.00-02.00 (-22)
søndag 10.00-20.00

Frisør Totten
Tine Gram Tlf. 51 36 46 95
Anette Grevad Tlf. 30 23 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

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

IKEA
Alle dage 10.00-21.00

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

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 9.00-12.00

Malermester Elligsøe Tlf. 39 65 05 40
mandag-fredag 7.30-16.30

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 11.00-22.00
søndag 12.00-22.00

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag lukket
tirsdag-onsdag 16.00-22.00
torsdag-søndag 14.00-22.00
Ta’ selvbord 17.00-21.30

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 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Stylelab Gallery Tlf. 22 24 99 49
mandag-onsdag efter aftale
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 8.00-20.00
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
søndag 10.00-14.00

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

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 Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

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 Farvehandel Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Vangede Kiropraktik & Sundhed Tlf 73 70 98 00
mandag 8.00-14.00
tirsdag 12.00-18.00
onsdag 8.00-12.00
torsdag 12.00-18.00
fredag 8.00-14.00
weekend efter aftale

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

man.-ons. 13 - 22

torsdag 13 - 24

fredag 11 - 02

lørdag 10 - 02

søndag 10 - 20
Så længe coronarestrik-
tionerne varer
alle dage senest kl. 22

lukkes

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk


