
Hvornår kan vi ...?
Hvordan kan man planlægge no-
get, når vi ikke ved noget? Kan vi
tage på udlandsferie i år? Hvor-
når åbner butikkerne? – og skal
de så lukke igen? Kan vi holde
fest i Vangede til sommer? Det er
der ingen, der ved. Lige nu sidder
vi i lockdown og prøver at lave
dette nummer af Vangede Avis,
men aner ikke om butikkerne
kommer til at åbne som planlagt
eller restriktionerne bliver for-
længet.

Hvordan kommer man så igen-
nem denne forvirrende tid? Ja,
det ved vi heller ikke! Vi er faldet
ind i vores egen ‘lille trumme-
rum’– vi går på arbejde, men me-
get få skal have lavet grafisk ar-
bejde, da alle er i venteposition.

‘Godt der er hjælpepakker,’
tænker du måske, men selv om
den ene halvdel på avisen er ansat
med løn, så er der ingen hjælpe-
pakker, når man har så nært for-
hold, at man er gift. Så er det
godt, at vi med opbakning fra an-
noncørerne kan lave en Vangede
Avis.

På Facebook kan vi se, at man-
ge benytter de mange timer der-
hjemme til at få ryddet ud i gem-
merne og forære ting væk til stor
glæde for nogen, som lige står og
mangler – det kan jo næsten ikke
blive bedre.

Husk i din ‘oprydningsiver’ ik-
ke at få smidt din historie ud; den
er gemt i de gamle breve, bille-
derne og måske i nogle film eller
negativer – pas på dem eller del
dem med andre. Hvis de er fra
Vangede er vi meget interesseret
og ellers kan det være at Lokalhi-
storisk Arkiv vil være glade for
det. Skulle dine billeder være fra
andre steder i landet, så tænk på
om andre lokalarkiver kunne væ-
re interesseret.

Hvis du savner samværd, så
husk, at der stadig er små lom-
mer, hvor man lige kan se et an-
det menneske. Vi kan jo samles
med familien derhjemme eller
man kan jo gå en tur sammen
med andre, dog må man kun være
fem i gruppen.

Vi håber at alle har det vel og
kan frembringe lidt mere tålmo-
dighed. Foreningerne og klub-
berne står på spring og er klar til
igen at gøre det sjovt i Vangede.

Forårshilsen
Susanne og Allan
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede ·
Der sker forandringer på hjørnet
af Vangede Bygade og Snoge-
gårdsvej. Både i den tidligere
Matas-butik og hos frisøren.
Nihao Asian Market
Her i foråret kan vi glæde os til
en rigtig spændende ny butik i
Vangede – et asiatisk supermar-
ked med udvalgte asiatiske
snacks, drikkevarer, krydderier,
instant fastfood, frisk frugt og
grøntsager og høj kvalitet af
husholdningsprodukter som le-
veres direkte til butikken i Van-
gede fra producenterne.

Ling glæder sig til at åbne bu-
tikken; hun forventer, at det bli-
ver midt i marts måned, men
hold øje med butikken og følg
med på Vangedes hjemmeside.

På åbningsdagen vil der være
10 % rabat på alle varer i butik-
ken og et stykke gratis kinesisk
slik til de første 50 kunder.

Vi byder Nihao Asian Market
velkommen til Vangede og glæ-
der os til at besøge butikken.

Ny frisør på hjørnet
I nabobutikken er der stadig fri-
sør, men der vil være nye ansig-

ter, når de får lov at åbne igen.
Catharina har efter lange overve-
jelser besluttet at sælge salonen.

Pga. restriktionerne når hun
desværre ikke at komme tilbage
til salonen inden overtagelsen.

“Jeg vil gerne takke jer, alle
mine søde kunder, for knap syv
fantastiske år. Det har været en
fornøjelse.”, siger Catharina,
der pr. d. 1/3 har solgt til Shivan

Naamo. Catharina håber, at I vil
byde Shivan godt velkommen.

Salones nye navn bliver “Hair-
Look”. Shivan, som har været
udlært frisør i 13 år, synes at det
nu er tid til at have sin egen sa-
lon. HairLook tilbyder både
herre, dame og børneklip og
Shivan fortæller, at der kommer
en frisør mere i salonen, men
det er ikke på plads endnu.

I kan se åbningstider, priser og
mere på salonens hjemmeside
www.hairlooksalon.dk

Vangede Avis byder HairLook
og Shivan velkommen til Van-
gede.

Vi synes, at det er dejligt, at vi
kan gå et forår i møde med mere
liv i bygaden.

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.

Udstilling af Vangedemalerier

Vi håber at det bliver muligt at
komme på biblioteket og caféen
til maj og juni, hvor vi har vores
Vangede maleriudstilling.

Vi samarbejder med kommu-
nens Lokalarkiv om at lave den-
ne udstilling og håber, der duk-
ker en masse spændende male-
rier op.

Dette maleri fra Bomhuset fik
vi et foto af for mange år siden.
Personen, der havde billedet, er
her desværre ikke mere, men
hvis der er nogen af jer, der har
arvet dette maleri vil vi meget
gerne låne det til udstillingen.

Har du eller nogen i din fami-
lie dette eller et andet maleri
med motiv fra Vangede, så kon-
takt os pr. mail avisen@vange-
de.dk eller ring på telefon 39 65
74 41, så kan vi aftale nærmere.

Ny bog fra Vangedeforfatter
Journalisten Ib Søby har skrevet
bogen Floridas Danske Pioner,
som udkom i februar 2021.

Det er den utrolige og sand-
færdige beretning om postdren-
gen fra Nordjylland, som blev
en af Danmarks mest succesrige
udvandrere i Amerika.

Trods perioder med stor mod-
gang, ulykker og personlige tra-
gedier grundlagde Anders Chri-
stian Frost flere bysamfund.

I en høj alder formåede han at
skabe verdens største boom af
tomat-produktion, hvilket gav
ham status som en af fædrene
bag det moderne Florida.

Floridas Danske Pioner stræk-
ker sig over en periode fra 1856
til 1924, og den veldokumente-
rede beretning afspejler også
datidens rivende udvikling i
Amerika, hvortil over 350.000
danske udvandrere søgte lyk-
ken.

www.floridasdanskepioner.dk

Tæl stjerner

I december havde Vangede By-
centrum deres årlige konkurren-
ce om at finde stjerner på Van-
gedes hjemmeside og blandt
dem, der ramte plet blev der
trukket lod, og det blev Kirsten

Hamann, der kunne hente den
flotte gavekurv hos Today’s Spe-
cial, som havde fyldt kurven
med lækre produkter.

Endnu engang tak til alle jer,
der havde været en tur på Van-
gedes hjemmeside og fundet de
gemte stjerner.

Selvom der ikke er flere stjer-
ner på vangede.dk er hjem-
mesiden stadig et besøg værd,
da der gemmer sig mange andre
spændende ting. Her kan du læ-
se de gamle aviser, se billeder
fra arrangementer og gamle da-
ge, finde butikker og mange an-
dre informationer om vores
landsby.

Allan Andersen
Vangede Bycentrum

Tlf.: 39 68 01 78

Vi glæder os og er

klar til at

vores kunder

vi kan åbne igen.

tage imod

når

Torben og co
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Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

Idéer til gåture i Vangede
Under normale omstændigheder går Vangedes Venners gåhold en tur rundt i Vangede hver lørdag. Hverken vejret eller helligdage har æn-
dret på dette. Men det nuværende forsamlingsforbud har ændret det hyggelige samvær til at man går hver for sig. På vvgaatur.blogspot.com
kan du se mange af de ture, vi har været på. Her har vi samlet lidt inspiration til nogle ture, du måske kunne tænke dig at gå. Alle disse ture
starter og slutter ved Café Caféen, Vangede Bygade 45

En tur til fortet

Til Gammelmosen gennem byggepladsen
på Bang Mikkelsens Vej

På vej til vandtårnet en sommerdag

Mariebjerg Kirkegård Nymosen
Ræveskovvandtårnet og Insulinmosen –
eller officielt Brobæk Mose

Vi håber, at vi snart

igen kan holde åbent

og give jer en hyggelig

madoplevelse.

Skulle restriktioner

bliver udskudt, håber

vi, at I vil benytte jer af

vores Take away.

Vi holder åbent for
‘Mad ud af huset’

Alle dage: 16-21
Bestil online eller ring

39 65 82 20

Vangedevej 8, 2820 Gentofte

www.nyzy.dk

Take away

på alle a la carte
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Brug de lokale
Vi tror, at de fleste Vangedenit-
ter er meget bevidste om at bru-
ge de lokale butikker. Lige nu er
det malplaceret at opfordre til at
bruge de lokale butikker, da
mange af dem er ramt af corona-
restriktionerne og kan bare gå
hjemme og vente på at komme
til at servicere jer igen.

Der er flere af jer, der har be-
nyttet hjemmedagene til at få
ordnet både det ene og andet.
Det har givet arbejde til mange
håndværkere, her vil vi godt
komme med en stor opfordring
til at en af Vangedes mange
håndværkere får mulighed for
at lave diverse reparationer og
vedligeholdelser i hjemmene i
Vangede.

Her i Vangede Avis er der mu-
lighed for at finde annoncer fra
flere af byens håndværker. Det
er der heldigvis mange, der be-
nytter sig af, når de skal finde
en håndværker til at hjælpe med
gøremålet. Mange af disse an-
noncer er fast med i Vangede
Avis så håndværkerne er med til
også at holde Vangede Avis i
gang.

Vi har i dette nummer samlet
håndværkerannoncerne her på
siden, klip den eventuelt ud og
hæng den op på køleskabet, så
kan du nemt finde en håndvær-
ker, når der er brug for det.

Alpha VVS
Blikkenslager, energioptime-
ring, kloaokarbejde, fjernvarme,
gasfyr, nyt badeværelse
www.alphavvs.dk

Glas og Fugemesteren
Glarmesteren, der også klare di-
ne fuger
www.glasogfugemesteren.dk

Torp Glas
Glarmester med butik
Her kan du også få indrammet
billeder
www.torpglas.dk

Frikkes Tagdækning
Pålægning og reparation af tag-
pap
www.frikkestag.dk

Emil Nielsen Smedeværksted
Støbejern, stålkonstruktioner,
kunst, facader
www.smedevaerksted.dk

Kjeld Hansen Murer og VVS
VVS service, bad og modernise-
ring, skifer-, tegl- og paptag
www.kjeldhansen.dk

Kontakten
Alt i el-arbejde
www.kontakten.dk

Snedkermester
Tom Christiansen
Inventarsnedkeri, maskinsned-
keri, ombygning, skitser og teg-
ninger, projektering
www.snedkermesteren.dk Emil Nielsens Smedeværksted A/S

Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

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

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Torp GlasBoligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning
drivhusglas
sol f i lm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le
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Mine barndomsminder IV
Af Inger Hertz Ager
Historien er fortsat fra Vangede
Avis nr. 103, 104 og 105

Mit farvel til Vangede for en tid
I 1973 gik jeg ud af Mosegårds-
skolen med et fint 9. klasses ek-
samensbevis.

Hvad ingen vidste, ud over
min familie, var, at jeg der sidst
i juni måned var i 6. måned. Jeg
var lige blevet 16 år og ventede
et lille barn først i oktober.

Jeg flyttede til Søborg Hoved-
gade 131, 1. th. den sommer
sammen med den vordende far
John Hansen, der var anlægs-
gartner ved Gentofte Kommu-
ne. Vi fik en viceværtbolig, og
der lærte jeg for alvor at vaske
og fernisere trapper. Jeg blev
med ét forvandlet til en voksen
med ansvar, beslutninger, og
hvad der ellers følger med, når
man pludselig bliver både mor
og gift, og min ungdom stod
pludselig på pause.

Selvom vi skrev 1973, så var
det hele ikke så ligetil, og mine

forældre var jo af ‘den gamle
skole’ med pli og orden. Det he-
le var så overvældende for mig,
og alting gik så hurtigt, at jeg
fulgte med tidens gang og gjor-
de, hvad jeg fik at vide var ‘det
bedste og det rigtige’. Der blev
søgt om Kongebrev, og jeg blev
gift i Søborg Kirke.

Det lille barn, jeg ventede, var
min datter Christina. Hun kom
til verden på Gentofte Amtssy-
gehus den 4. oktober 1973.

Min lille pige kom med så me-
gen kærlighed, og hun ændrede
alt i vores Familie Hansen og
var for os alle ‘som sendt fra
himlen’. Hun blev overøst med
kærlighed, og det overraskede
vist mine forældre, at man kun-
ne elske et barnebarn SÅ højt.
Min mor og far var på det tids-
punkt kun hhv. 43 og 47 år, så
når de gik med Christina i bar-
nevognen, så var der nogle, der
var sikre på, at de måtte have få-
et en lille efternøler. Kærlighe-
den mellem dem og min lille pi-
ge ville ingen ende tage, og den
voksede kun år for år.

Det blev en lidt svær tid for
mig, en tid, hvor jeg nemt kunne
være gået helt i stå, men også en
tid, hvor mine forældre støttede
op om mig og min lille pige og
hurtigt fik mig til at indse, at
min uddannelse var meget vig-

tig. Derfor tog jeg realeksamen
på 2 år på aftenskole på Villaby-
ernes Realkursus i Hellerup.
Dengang åbnede en realeksa-
men mange døre, og det sande-
de jeg, da jeg straks efter eksa-
menen i 1976 fik en kontorlære-
plads hos Johs. Petersen i Gen-
tofte.

Tilbage til Vangede
1976 blev et omvæltningsår for
mig og Christina, men med min
eksamen og min læreplads og
godt med støtte hjemmefra, fik

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Lille Christina

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

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96 · Telefon 39 65 89 88

Running Sushi

www.phoenixrunningsushi.dk

Du kan stadig få Sushi

som Take away

Vi holder åbent for ‘Mad ud af huset’
Alle dage: 16-21

Bestil online eller ring

39 65 89 88
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jeg styrke og tro på, at jeg af
mange grunde måtte bryde ud af
det liv, jeg havde, og starte på en
frisk. Så vi to flyttede hjem til
mine forældre på Stolpehøj 55 i
et par måneder. Der var dog fin
hjælp at hente fra Gentofte
Kommune, og jeg blev hurtigt
tilbudt en lille lejlighed på Stol-
pegårdsvej 14 H, 2. sal th.

Kært barn har jo mange navne,
og stedet blev både kaldt Orme-
gården og Bissegården, og jeg
huskede jo meget vel, at jeg
gennem min skoletid kendte fle-
re, der boede dernede, og at ste-
det ikke havde det bedste ry.
Men for mig var det bare lykken
endelig kun at være mig og min

datter. Der var dog ingen luksus
i den lille 2-værelses lejlighed.
Der var et toilet med håndvask
og en varmtvandsbeholder i
køkkenet, og hele lejligheden
blev opvarmet af den store pe-
troleumsovn, der stod i hjørnet
af stuen. Det betød derfor også,
at jeg meget ofte måtte ned i to-
baksforretningen/kiosken, der
lå ved siden af Diligencen, for at
købe petroleum, og det var en
lidt tung affære.

Jeg fik mit første heldagsar-
bejde som kontorassistent hos
Louis Mølholm A/S på Vange-
husvej ved Østerbro og Christi-
na fik hurtigt plads i børneha-
ven, der lå lige ved opgangen på
Stolpegårdsvej, ‘Lakridsbørn-
ehaven’ blev den kaldt. De var
meget søde og rare, og hun blev
glad for at være der, men hun
holdt altid øje med, om hendes
mormor kom cyklende forbi
ude på Stolpegårdsvej, for hun
vidste, at hun næsten altid fik
lov til at komme med hende
hjem, når mormor kom tilbage
efter sine indkøb.

Vi fraflyttede Stolpegårdsvej
14 H i oktober 1977 og flyttede
til Kokkedal, men vi kom meget

ofte i Vangede og på Stolpehøj
55 helt indtil 2005, hvor mine
forældre så flyttede til Fyn.

Begge mine børn (jeg fik min
søn Marc i 1984) har altid holdt
meget af Stolpehøj og Vangede.

Stolpehøj og Vangede er for
os, der er opvokset der eller har
levet der gennem generatio-
ner, specielt i 1950-1970’erne,
et ganske særligt sted. I takt
med at børnene fra vores foræl-
dres generation blev voksne og
flyttede, i samme takt ændrede
Stolpehøj sig radikalt. Butik-
kerne begyndte at lukke. De,
der ejede butikkerne var også
blevet ældre, og ingen nye turde
løbe an med at drive noget vide-
re. I Vangede var der nemlig åb-
net flere større butikker, så de
små butikker blev ladt i stikken
stille og roligt – præcis som det
er mange steder i dag. Ismejeri-
et blev dog overtaget, men fun-
gerede mere som nærbutik
(købmand) og fortsatte ind i
80’erne inden den også måtte
dreje nøglen om.

‘Os fra Vangede’ bor måske et
andet sted i landet, men en stor
del af sjælen er blevet i barn-
dommens gader. Nogle er ble-

vet, andre vendt tilbage, men
endnu flere må bare lige igen-
nem byen en gang imellem for
‘at få varmen’ og mindes alt det,
vi forlod, og som vi elskede.

I 2005 tog min mor og far en
meget stor beslutning og forlod
deres elskede Vangede for at
flytte nærmere på os børn, bør-
nebørn og oldebørn, der næsten
alle boede på Fyn og i Jylland.

Min far havde det sværest med
at forlade Stolpehøj, og for dem
begge var det under alle om-
stændigheder sørgeligt at forla-
de det trygge liv og deres gode
relationer, venner og bekendte
igennem så mange år, specielt
deres fantastiske naboer, Karen
og Tage Bøllingtoft Pedersen.

Men mine forældre flyttede
den 31. januar 2005 ind i et helt
nyopført seniorbofællesskab i
Ørbæk på Østfyn, som også, på
trods af alt, viste sig at være den
helt rigtige beslutning. Dog
holdt de aldrig op med at savne
deres Vangede og bibeholdt da
også den gode kontakt til de be-
tydningsfulde venner og gode
bekendte på Stolpehøj og i Van-
gede, som de jo havde kendt i
over 55 år.

Ormegården
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25 års jubilæum
I 1998 var det 25 år siden, at jeg
gik ud af Mosegårdsskolen. Jeg
fik kontakt med 3-4 gamle klas-
sekammerater, og vi gik sam-
men på jagt for at finde frem til
alle, så vi kunne holde vores
25-års jubilæum. Det lykkedes,
og vi holdt en fantastisk aften
oppe i festlokalet oven på vug-
gestuen på Stolpehøj. Der kom
også fire lærere, så endnu et dej-
ligt minde. Skulle der være nog-
le af mine gamle klassekamme-

rater, der læser dette, så vil jeg
hermed gerne sige, at jeg håber,
at vi kan gentage succesen og
holde vores 50-års jubilæum i
2023.

Skæbnen
For at gøre en meget lang livshi-
storie kortere, den foregik jo
fremadrettet uden for Vangede,
så boede jeg fra 2002 på Fyn. I
2007 boede jeg i Svendborg og
havde i længere tid været single.
Nytårsaften foregik i Svendborg

Borgerforening, hvor der var
lagt op til en meget festlig aften.

Pludselig hørte jeg en stemme
bag mig, der virkede velkendt.
Det var ikke manden, jeg umid-
delbart genkendte, men mere
hans sprog, og det skulle hurtigt
vise sig, at manden var Steen
Ager Hansen fra Vangede. For
‘os fra Vangede’ har jo også vo-
res helt eget sprog. Steen vokse-
de op i Vangede og boede på
Snogegårdsvænget 9, 2. sal tv.
sammen med sine forældre Ger-
da og Henry og søstrene Gurli
og Annie. Det viste sig jo lynen-
de hurtigt, at vi mere eller min-
dre havde et væld af skønne
minder til fælles. Steen gik også
på Mosegårdsskolen, og vi
kendte jo rigtig mange af de
samme mennesker fra vores
dejlige barndom og ungdom.
Jeg huskede Steen fra billeder i
mit hoved både fra skolen, fra
ungdomsklubben og fra de om-
givelser, hvor vi alle færdedes,
men Steen blev født i 1955, så to
års forskel betød alt andet lige
en del.

Steen og jeg blev gift i 2010.
Mine forældre var henrykte for
deres svigersøn, og specielt min

mor var så glad for at kunne de-
le uendelige ‘Vangede-billeder’
med Steen. Vi har siden været
på mange ture til Vangede både
med mine forældre og uden.

I maj 2011 døde min mor 81 år
gammel.

Den sidste store tur var en hel-
dags-nostalgitur sammen med
min far i 2018, hvor alle for ham
tænkelige minderige steder blev
genbesøgt.

Min far døde i november 2019,
han blev næsten 94 år.

Mine forældre nåede at holde
diamantbryllup (60 års bryl-
lupsdag) i 2009. Efter min mors
død i 2011 boende min far alene
i boligen i Ørbæk, indtil hans
død i 2019. Han savnede min
mor usigeligt meget, men bibe-
holdt viljen og glæden ved livet
og ikke mindst sin store humori-
stiske sans.

Længslen efter Vangede forla-
der os aldrig.

Slutteligt vil jeg gerne takke
byen, menneskerne og livet for
en hjertelig, varm og tryg barn-
dom i det dejlige Vangede. Hå-
ber I har nydt min lille rejse.

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

Gudstjenester i
Vangede Kirke.
Vi holder gudstjeneste hver søndag

kl. 10.00. Efter gældende retningslinjer

varer de 30 min. og der er ingen fælles-

sang. Til gengæld er der god lejlighed

til at nyde Vangede Kirkes dygtige kor,

der gerne må synge – og gør det

smukt.
Der er god plads i Vangede Kirke, og

det er muligt at sidde trygt og på

afstand af andre – og samtidig nyde

fællesskabet med Gud og mennesker.

Eftermiddagsandagter i
Vangede Kirke.
Så længe restriktionerne er som de er,
holder vi eftermiddagsandagter i Van-
gede Kirke ca. hver 14. dag.
Der er eftermiddagsandagt

, og
. Der vil være smuk musik

og enten en bibelfortælling, lidt poesi
eller måske en oplæsning.
Der er ingen tilmelding, så lad endelig
vejen falde forbi Vangede Kirke og nyd
roen og fællesskabet, som holder,
også selv om vi holder afstand.

d. 3. marts
kl. 16.00-16.30 d. 17. marts kl.
16.00-16.30

Påsken i Vangede Kirke.
Hold øje med kirkens hjemmeside

www.vangedekirke.dk og Vangede

Kirke på Facebook. Vi plejer at have

mange gudstjenester og gode,

hyggelige aktiviteter for store og små

i påsketiden. Hvis restriktionerne

lempes er vi klar. Hold jer opdateret

online eller i kirkens udhængsskabe.

25 års jubilarer foran Mosegårdsskolens indgang
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Er der nogen, der kendte Ejnar Rasmussen?
Ulla Ritter har spurgt om vi kun-
ne hjælpe med oplysninger om
hendes farfar Ejnar Rasmussen,
hun ved, at han har været med til
at starte en fodboldklub og at
han har boet på Brogården.

Efter noget søgning dukkede
der en omtale op fra Ejnars 90
års fødselsdag

Fredag den 17. marts 1989
Ejnar Anders Rasmussen, Rikke
Marie-Hjemmet i Skodsborg,
kan i morgen, fredag 17. marts,
fejre sin 90 års fødselsdag. Ejnar
Rasmussen stammer fra Brogår-
den i Gentofte, og kom som 15-
årig i smedelære. Den gamle
smedje lå ved Bommen på

Lyngbyvej, og mange hestevog-
ne standsede op her. Samtidig
var der masser at bestille med at
sko heste for egnens store gårde.

Men Ejnar Rasmussen har og-
så på anden måde haft mange
jern i ilden. Som ung fik han ar-
bejde på Stålvarefabrikken i
Lyngby. Samtidig var han en
meget aktiv cykelrytter i ABC.

I 1921 var han med til at starte
Gentofte-Vangede Idrætsklub,
hvis klubaktiviteter dengang
udfoldede sig på Vangedevej 12
(se kort på side 10). Det førte
ham ind i fodboldsporten, hvor
han var leder og i 25 år fodbold-
dommer. Kolonihaven var hans
store hobby, og i 35 år havde
han sin altid velplejede have i
Solvang på Nybrovej. Han var
medstifter af DUI’s Vangedeaf-
deling. Hans daglige arbejde
var hos KTAS, hvor han nåede
at fejre 40 års jubilæum.

Vi har så også spurgt Poul Gre-
gersen hos GVI om han kendte
Ejnar. Poul fortæller:

“Jeg kendte godt Ejnar Ras-
mussen. Før vores 50 års jubi-
læum i 1971 samlede vi en ræk-
ke personer, der havde været
med fra første færd, for at få de-
res historier og her var Ejnar
med.

Sidst Ejnar var i GVI var ved
indvielse af vores nye klubhus i
1989. Ejnar døde 24. maj 1990
og der er også både billede og

omtale af Ejnar i jubilæumsbo-
gen.”

Har du kendt Ejnar Rasmus-
sen, så send lidt tekst om, hvor
du kender ham fra og dine kon-
taktoplysninger til
avisen@vangede.dk
så giver vi besked til Ulla.

Ejnar Rasmussen

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



Nummer 106 · februar 2021

10

GVI fylder 100 år
d. 21. august 2021
Af Helle Juul
Uanset hvor i Vangede man op-
holder sig, kan man altid høre
når der bliver spillet fodbold på
anlægget i GVI – Gentofte-Van-
gede Idrætsforening.

Vores lokale fodboldklub med
mere end 1.000 medlemmer kan

i år fejre 100 års jubilæum. En
begivenhed der i høj grad fortje-
ner at blive markeret og fejret.

Drevet af lysten til fodbold un-
der mottoet: lysten til fæl-
lesskab favner GVI både bred-
den og udvikler talenter. Fra U5

til veteran +60-hold, piger dren-
ge, kvinder og mænd er der
selvklart rift om at træne og
spille kampe.

Med de to kunstgræsbaner er
det heldigvis blevet muligt at
spille året rundt og på mange
tidspunkter.

Det må være en udfordring at
sikre spilletid og omklædnings-
faciliteter til alle og corona-re-
striktionerne må bestemt ikke
have gjort arbejdet lettere.

De mange ildsjæle, frivillige,
trænere, ledere, forældre og an-
satte yder hver især en kæmpe
indsats og er med til at sikre at
GVI forbliver en aktiv og attrak-
tiv fodboldklub.

GVI har deltaget i et projekt
“P for piger”, et nyt tiltag for at
styrke, fastholde og tiltrække
pigers interesse for fodbold. En
af målsætningerne når GVI fyl-
der 100 er netop at der vil være
100 indmeldte piger i GVI.

I 1944 flyttede klubben til Nymosen – til et nyt, fint nyt klubhus
med lækre omklædningsfaciliteter.

GVI’s første rigtige klubhus. I baggrunden ses det hus, der i dag
bl.a. rummer Diligencen; hvor der før var et ståtægt hus kaldet ‘Ve-
jhuset’. Klubhuset var en tidligere husvildebarak, der var blevet til
overs. Banen gik over det område, hvor Nybrovej går (se nedenfor).
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Talentfællesskab og talentud-
vikling er GVI også meget op-
mærksomme på, og et samar-
bejde med blandt andet FCK er

en gulerod for de piger og dren-
ge, der drømmer store fodbold-
drømme.

GVI er stolte over at have fået
tildelt en stjerne af DBU –
Dansk Boldspil-Union. En vel-
fortjent anerkendelse som DBU
gav til klubben for deres gode
arbejde med tallentudviklingen.
GVI påpeger, at den tildelte
stjerne også skal ses i lyset af
det stærke træningsmiljø som
kommer alle til gavn og glæde.

Selvom man ikke er aktiv fod-
boldspiller kan det varmt anbe-
fales at besøge det dejlige anlæg
i Nymosen, gå en tur rundt om
banerne, følg med i hvornår der
bliver spillet og trænet og ind-
snuse den gode atmosfære. Et

besøg i Bistro 28 for dagens ret
eller bare en kop kaffe kan også
varmt anbefales.

Vi længes efter, at kunne mø-
des og ser frem til der igen kom-
mer liv på banerne og i klubhu-
set på Mosebuen 28B.

Det startede i 1921 i et skur på
Vangedevej 12 bag Vejhuset,
der blev revet ned i 1936, da hu-
set med Diligencen blev bygget.
Banen lå der hvor Nybrovej
starter i dag. I dag er det et liv-
ligt klubhus med omklædnings-
faciliteter, kontorer, mødeloka-
ler, bistro, adskillige græs- og
kunststofbaner og fodboldspil-
lere i alle aldre.

Vi ønsker GVI et stort tillykke
de første 100 år.

GVI’s logo er på både trøjer,
tasker og meget mere.

Aktivitet på banerne i Nymosen

En kavalkade af

gamle Vangede

billeder

Se

www.vangede.dk

Besøg Vangedes

hjemmeside
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Einar Helt, Vangede, født 1903 i Gentofte
I Lokalhistorik Arkiv er vi stødt på Einars egen fortælling om hans liv i Vangede. Han har indtalt den på bånd, som er renskrevet af
Sten Rehder
Jeg var vel 3-4 år, da vi flyttede
til Vangede og her må min store-
bror havde været meget træt af
mig han slæbte mig ud til kanten
af Gentofte Sø for at drukne
mig. Det var lige i sidste øjeblik,
min mor fik fat i mig og reddede
mig.

Jeg husker at nogle drenge fra
Vangede på 18-20 år som fik
den idé at stoppe de cyklister,
der kom gennem Vangede på
vej til Dyrehaven, og krævede
25 øre til brændevin, og ville de
ikke, så blev de jaget tilbage
igen ad Lyngbyvej.

Hver søndag morgen var der
nogle drenge, der stillede sig op
ved vejen og skulle spille om
penge. De kom i nystrøgne
skjorter og kludesko med hjor-
tehov på, og så blev de ved med
at spille med 5 øre, til de skulle
på Dyrehavsbakken om aftenen.
Man spillede med 5 øre på den
måde, at der blev slået en streg,
og dem, der kom nærmest, de
vandt alle pengene.

Dengang havde købmanden
åben til kl. 24 om lørdagen. De
havde altid åbent kl. 5 om mor-
genen. Så skulle man af sted og
hente en lille en til den gamle,
inden han skulle på arbejde. Det
var brændevin, man drak og der
var flere forskellige. Der var no-
get på en tønde, de tappede af,
og så havde de noget der hed
Rød Ålborg, det var den fine va-
re. Min far drak Rød Ålborg,
men den kostede heller ikke me-
re end 20 øre for ½ Ålborg, men

så var den også kun på 29%. I
forhold til 45% i dag. Man kan
ikke forstå, at de kunne drikke
så meget, men det var jo kun
halvt så stærkt.

Vangede Skole
Jeg gik i skole fra 1909 og til jeg
blev konfirmeret som 13-14
årig. Det var i 4. klasse, vi havde
kun fire klasser. Vores skolelæ-
rer hed Larsen, han drak bravt.
Og så havde vi en overlære, der
hed Pedersen og en frøken Hal-
berg, som vi havde skiftevis til
dansk, regning og sådan noget.
Og så havde vi en, der hed Nis-
sen, og så en der var lidt lille, vi
kaldte for Metusalem. Han skul-
le helt op i vindueskarmen, for
at se ud af vinduet.

Der hvor man havde den gam-
le Vangede Kirke, der var bade-
anstalten. Vi havde både varmt
og koldt vand, og det sidste, det
var ind under den kolde bruser.
Badningen var skemalagt, lige-
som vi havde til vores idræt,
langbold, fodbold og alt det der.
Fodbold foregik nede ved Ny-
brovej, der havde vi en boldba-
ne (her startede GVI i 1921 – se
kort på side 10).

I skolen fik vi tæsk, hvis vi
ikke kunne vores lektier, og
hvis vi var frække. Man skulle
læse på sine lektier hjemme,
men det var svært at få fred og
ro til, for der var kun to små
værelser til måske 10 menne-
sker: 7- 8 børn og så mand og
kone. Man måtte så prøve så-

dan under hånden at lære sine
lektier.

Under den første verdenskrig
havde vi en – jeg tror han var en
slags løjtnant eller sådan noget.
De havde kommandocentral op-
pe på hjørnet af Vangedevej ved
Lyngbyvejen. Ham havde vi en-
gang som vikar, og jeg sad sam-
men med en, og vi regnede, og
så sad han og kiggede over på
mig, hvordan jeg regnede det
ud. Dengang havde vi tynde,
sekskantede pegepinde, der var
tykke forneden. Det modbydeli-
ge svin slog mig lige oven i ho-
vedet så jeg var lige ved at be-
svime, og jeg fik en stor knude
oven i hovedet. Men så kan jeg
også love for, at der blev balla-
de. Alle vi unger var deroppe
bagefter og lavede en ballade og
han blev helt grinet ud. Ikke op-
pe i klassen, men oppe i kom-
mandocentralen. Han havde slå-
et mig, fordi den anden kiggede
efter mig, og det måtte han ikke,
men det kunne jeg da ikke gøre
for.

Der var en dreng, som en for-
middag skulle op og købe bræn-
devin til lærerne. Og købman-
den han havde en stor røget ål
liggende på et fad, og da dren-
gen var gået var ålen det også.
Og så kom købmanden op i
klassen og beklagede sig, men
der var jo aldrig nogen, der
fandt den ål. Sådan nogle små
tyvestreger, dem lavede man jo
dengang, for nogenlunde at bli-
ve mæt. Der var ikke så meget
mad dengang. Man var glad, når
man fik en rigtig fedtemad med

salt på, så kunne man klare sig
et par timers tid.
Skolemad og pjæk
Der var en overgang, hvor man
fik mad på skolen, men så van-
kede der ikke noget der hjemme.
Hvis man f.eks. havde spist på
skolen kl. 12, ja, så fik man ikke
noget før den næste dag kl. 12.
Men så var det også om at spise
og tage for sig af retterne. Men
det var god mad, det skal jeg lo-
ve for. Det blev lavet oppe på no-
get, der hed Solhjem oppe ved
Smakkegårdsvej. Det var et al-
derdomshjem. Alle eleverne
spiste på skolen.

Dengang var der noget, der
hed skolemulkt. Det var hvis
man pjækkede den. Den første
dag, man pjækkede, så var det 4
øre, den anden dag, man pjæk-
kede, så var det 8 øre, og sådan
steg det hver gang.

Pigerne de værste
Jeg ved, min storesøster havde
pjækket, så meget, så den gamle
han måtte ind og sætte dem af.

Jeg kan huske dem vi havde
oppe fra Vangede Fortet, den
gang Vangede Fortet var der.
Der var en stabssergent, der hed
Fritch og han havde tre tøser, og
det var de mest frække unger,
der kunne gå på guds grønne
jord. Du kan tro, de kunne hitte
på noget, når de stod og tegnede
oppe på tavlen. Det var ikke
småting, de kunne finde på. Når
vi pjækkede, løb vi ned i grus-
graven, hvor vi havde vores hu-
ler, og grusgraven var for stor,
til at de kunne finde os.

Berlingske Tidende 6/11-1914
Skamslaaet af en Hest. En 11-aarig Dreng Einar Helt, Søn af en
Arbejdsmand I Vangede, blev igaar, da han red en Hest i Konge-
lys Allé, slynget af. Hesten sparkede ham, og han maatte ved
Redningskorpsets Mellemkomst køres til Rigshospitalet.

Elever stillet op foran Vangede Skole i ca. 1910. Bygningerne
blev sener bl.a. menighedshus og præstebolig. Foto Gentofte
Lokalarkiv
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Fra tandlægeskræk til tryghed
Jeg er 76 år og har haft tandlæ-
geskræk fra mit første møde
med tandlægen på Mosegårds-
skolen, hvor det, efter min me-
ning, ikke gik særlig godt. Det
gjorde så ondt og 2 personer
stod og holdt mig nede i stolen.
Fra den dag af, hver gang at
tandlægen kom i klassen og
skulle hente en elev, gemte jeg
mig og var virkelig bange, sved i
hænderne og maveonde var re-
sultatet.

Senere efter Mosegårdsskolen
gik jeg på Hornbæk Skole.
Tandlægen der lugtede langt
væk af øl og borede mig i kæ-
ben. Jeg skreg af smerte. Efter
skolen gik jeg ikke til tandlæge.

Da jeg kom ind til militæret,
faldt jeg ned i en skyttegrav,
hvor jeg bankede geværpiben
op i munden, med det resultat,
at en hjørnetand flækkede. Jeg
turde ikke gå til tandlægen på
kasernen, hvilket resulterede i,
at der gik betændelse i munden,
så jeg måtte på Infirmeriet (ho-
spitalet) på Høvelte Kaserne.
De sendte mig til tandlægen.
Hold da helt op, den store soldat
havde ondt i maven og sveden
sprang frem, jeg var skræksla-
gen. Tanden måtte ud uden be-
døvelse, for dælen hvor gjorde
det ondt.

Så var det slut med at gå til
tandlæge, før jeg kom til en
tandlæge hos Tandlægevagten
på grund af en uudholdelig
tandpine. En tand mere ud, dog
med bedøvelse. Efterfølgende
kun til tandlæge, når det var
strengt nødvendigt, bange var
jeg i flere dage inden.

En dag mødte jeg en ung kvin-
de, som bor ved siden af min ko-
ne og mig. Jeg syntes, hun var

en frisk kvinde, som indgød ro-
lighed og dygtighed og så er hun
tandlæge og fra Vangede, ligeså
hendes far, det borger for god
kemi, tænkte jeg. Vi aftalte, at
jeg skulle komme på klinikken,
som ligger i Vangede. Puha!
Hvad var det lige, at jeg havde
rodet mig ud i, tænkte jeg. Sve-
dig og nervøs mødte jeg op.
Blev mødt med smil, venlighed
og tryghed, en lille sang blev det
også til.

Efter første besøg, som gik
over al forventning, fandt vi ud
af et overslag over, hvad der
skulle laves, da jeg ikke havde
været til tandlæge længe.

Henriette, du, din far Henrik
og Lars samt hele jeres stab har i
den grad lavet et flot stykke ar-
bejde, som jeg er meget
glad for. Nu tør jeg smile igen
og er ikke bange for at gå til
tandlæge mere. Tak til Tandlæ-
gerne i Vangede som bor over
Brugsen, og som også støtter
GVI, alene det borger for kvali-
tet og sammenhold. Godt gået.

En gammel Vangedebisse
Forhenværende restauratør i

GBK og GVI
Leif Raun

Dit liv på tryk Få din historie som hæfte eller bog med hårdt eller blødt omslag

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

Få hjælp til trykning

Vi hjælper med tryk og

opsætning af din livshistorie,

din egen roman eller materiale

om din hobby.

Vintapperstillingen
Vangedes befæstning var mere end ‘Fortet’ – prøv en tur til Marie-
bjerg Kirkegård for at se resterne af Vintapperstillingen, der var en
mindre feltbefæstning anlagt syd og øst for vintappersøen i 1914.

Stillingen skulle hindre at fjenden trængte frem mellem Lyngby
og Garderhøj forter. Stillingen bestod af skyttegrave, åbne
jordværker og en stor og to små betonstøbte kaponierer. Endvidere
var der et mindre beredskabsrum.

En kaponiere og beredskabsrummet kan i dag ses på Mariebjerg
Kirkegård og en anden kaponiere kan ses på genbrugspladsen.
Læs mere
Befæsningsanlæg i Gentofte – GentofteJournalen 2007, Lokalhi-
storisk forening for Gentofte Kommune
Vangedes Lokalhistorie – GentofteJournalen 2005, Lokalhistorisk
forening for Gentofte Kommune
www.vestvolden.info/nordfronten
www.lokalhistorier.dk/Nordfronten/Vintapperstilling

Hvor i Vangede

Nedgangen til beredskabsrum-
met, der ligger ved parkerings-
pladsen ved kapellet

Denne Kaponiere ligger syd
for den sydlige urnedal.
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På den rigtige side af Lyngbyvejen
Manglen på interessefællesskabet mellem øst og vest i Gentofte
Kommune er ikke af ny dato. Man kan i L. Gotfredsens bog
‘Gjentofte kommunestyre 1842-1942’ læse følgende udtalelse
fra omkring 1880’erne fra et sognerådsmedlem, der også var fi-
sker i Skovshoved, da diskussionen drejede sig om Vangede:
‘Hva’ Fa’en rager Vangede vos? Lad dom passe dom!”

Det skal siges at på det tidspunkt var østsiden af kommunen
ved at blive udbygget og Vangede var stadig for en stor del
landbrugsland. Så her var interessekonflikten mellem by og
land.

Du skal grine og drikke rødvin
Henning Kirk har holdt foredrag
i Charlotteklubben og han havde
noget vigtigt at fortælle.
Du lever længere og har mindre
risiko for demens, hvis du har
det sjovt og griner meget! Hjer-
nen vokser, når du løber en tur
eller spiller på guitar! Et glas
rødvin modvirker demens! Det
var nogle af budskaberne, da
Charlotteklubben havde besøg
af hjerneforskeren Henning
Kirk, der fortalte en masse – po-
sitivt – nyt med udgangspunkt i
hans nye bog: “Godt nyt om
gamle hjerner”.

Gennem de sidste 16 år har
der været en nedgang i nye de-
menstilfælde på over 30 %.
Nye årgange tæller flere ældre
med længere uddannelse og
sundere livsstil. Samtidig tilby-
des bedre behandling af syg-
domme, der øger risikoen for
demens, som f.eks. blodprop-
per. Men man kender nu også
mere til andre faktorer, der på-
virker dette.

En stor del af den nye viden om
hjernen skyldes, at man nu kan
scanne hjernen og dermed se de
forandringer, der opstår. Både i
forhold til nedbrydning, men og-
så i forhold til opbygning. Hjer-
nen kan vokse ved f.eks. motion
eller ved at bruges.

Henning Kirk betragtede hjer-
nen som et livsvarigt byggepro-
jekt, hvor der undervejs sker op-
bygning, ombygning, tilbyg-
ning, nedbrydning og genop-
bygning. Og hvordan hjernen
fungerer undervejs og i den sid-
ste del af livet er et resultat af al-
le disse processer.

Altså: Hvor godt og hvor læn-
ge hjernen fungerer, er et resul-
tat af, hvad der er sket i den
foregående del af livet. Har vi
gjort mange ting, der nedbry-
der, som fx meget alkohol, bok-
sekampe etc., er der simpelthen
et dårligere udgangspunkt. Men
vi kan altså også opbygge.

Tidligere var sundhedsråd ofte
utrolig kedelige. Men Hennings
råd til at forøge chancerne for et
langt liv med en velfungerende
hjerne var enormt livsbekræf-
tende. Bl.a.:
1. Hav det sjovt! Det var noget
af det vigtigste. Mennesker med
et positivt livssyn og let til latter
lever simpelthen længere og ud-
vikler mindre grad af demens
(og har det sjovere). Depressio-
ner og stress er noget af det vær-
ste for hjernen.
2. Rødvin og mørk chokolade!
Begge indeholder nogle polyfe-
noler, der er gavnlige til at mind-
ske risikoen for demens.

3. Motion. Træning får hjernen
til at vokse, men modvirker jo
også risikoen for de blodpropper,
der kan være en årsag til demens.
4. Rygning. Det er nok ikke no-
gen overraskelse, at det øger ri-
sikoen for demens.
5. Brug hjernen aktivt. Kort-
spil og især bridge og skak, hvor
man skal tænke frem i scenarier.
Musik – især at spille instru-
menter. F.eks. har musikere og
komponister en langt bedre ud-
viklet hjerne og mindre demens
end befolkningen generelt. De
bruger hjernen, men de bruger
den også “bredt”, dvs. kombine-
rer begge hjernehalvdele. Stå på
et ben og børste tænder, var også
en god simpel hjerneøvelse.
6. Søvn. Vi skal sove nok – el-
lers nedbrydes hjernen.

Efter foredraget, kunne jeg ik-
ke lade være med at tænke, at
meget af dette, jo netop er de
ting, vi dyrker i Charlotteklub-
ben.

Så vi håber snart, at coronaen
kommer på retur, og vi kan åbne

op, have det sjovt og bevare vore
hjerner med aktiviteter som:

Gymnastik, Tai Chi, Fælles
hygge og frokoster, Whist,
Bridge, Banko, Grillaftener,
Gåture og vandretur, Kunst-
værksted, Biografforestillinger,
PC-klub, Ture og rejser rundt i
landet

Flemming, Charlotteklubben

Henning Kirk

Der hygges og grines – husk at når man har det sjov, forebygges
demens.

Charlotteklubben ligger midt
på Vangede Bygade 55, i det
gamle gule stråtækte hus. Vi
har en lang række spændende
tilbud til seniorer for at skabe
aktivitet, livsglæde, samvær
og oplevelser. Kig ind og få
vores program, hils på os og
fornem stemningen i det
gamle hus. Vi har åbent man-
dag, tirsdag, torsdag og fre-
dag fra 10-14. Find os på
www.charlotteklubben.dk,
på Facebook eller ring til os
på 51 82 06 20. På tur



Nummer 106 · februar 2021

15

Klip fra gamle dage
På hjemmesiden https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream
kan man læse gamle digitaliseret aviser. Man kan læse aviser fra fle-
re hundrede år siden og søge på steder, navne eller andet, man finder
interessant. Det er en fantastisk hjemmeside, hvor man nemt kan
falde i og bruge lang tid på at søge langt tilbage.

Vi har fundet Vangede omtalt i nogle af de gamle aviser. En del er
med gotisk skrift, men vi har “oversat” dem.

Hyrdekusk Rasmus Jensen Møl-
ler havde i 1770 købt Stolpegår-
dens jord og ladet Stolpegården
opføre. I 1784 ønskede han at
afhænde gården og satte den på
auktion. Hvad der skete til aukti-
onen ved vi ikke lige nu, men
han solgte i hvert fald først går-
den i sommeren 1787.

Kiøbenhavns Kongelig allene
priviligerede Adresse-
Contoirs Efterretninger
Med posten forsendende –
Tirsdagen, den 10 August 1784
Auctioner
Gaarde og Jorder.
Torsdagen den 12 August, om
Eftermiddagen imellem 2 og 4,
lader Eyeren ved Auction Anden
Gang opbyde, for til den
høystbydende at bortsælge
Gaarden Stolpegaarden eller
Møllers Eye kaldet, beliggende
paa Kjøbenhavns Amt, Gientof-
te Sogn, A. P. Greve af Bern-
storfs Gods under No. 11 af Van-
gede Bye udlagt, med tilhørende

Ager og Eng, og Sæden, som den
staaer paa Marken; og meldes
til Efterretning, at den største
Deel af Kjøbesummen kan blive
staaende i Gaarden; Cond??eu-
erne og øvrig fornøden Under-
retning erfares paa Prokurator
Dethiners(?) Contoir i For-
tunstræde No. 238. NB Auctio-
nen holdes paa ovennævnte
Gaard, og bliver over samme in-
gen flere holdte.

Stolpegården kom i 1874 i
kommunens hænder, der sam-
men med Gladsaxe-Herlev og
Søllerød kommuner indrettede
arbejds- og forsørgelsesanstalt
på stedet. Handlen blev annon-
ceret i avisen.

Berlingske, politiske og
avertissementstidende
17/1-1874
Ejendomshandler

Civilingenieur, Premierlieute-
nant C. F. Petersen har til
Gjentofte Kommune solgt
Ejendommen Matr.-Nr. 8 a af
Vangede, Gjentofte Sogn,
“Stolpegaarden” kaldet,
skyldsat for Hartkorn 5 Tdr. 1
Skpr. 2 Fdk. 1½ Alb., Glstat 38
Rd. 18 si. Kjøbesum for den
faste Eiendom 21,000 Rd. og
for den i Kjøbet medfulgte Be-
sætning, Inventarium, Avl og
Afgrøde 5000 Rd.

På et sognerådsmøde i 1881
var Vangede flere gange på
dagsordnen. Referatet kom i
Kjøbenhavns Amts Avis. Vi
har plukket lidt i det.

8/11-1881
Gentofte Sogneraads Møde
den 4de November 1881.
Samtlige Medlemmer vare til-
stæde.

Nogle Fattigsager behandle-
des.

Stolpegaarden. Paa denne
Gaard var der den 30te Sep-
tember i Alt 125 Personer, der-
af fra Sognet 49, nemlig 20
Mænd, 11 Kvinder og 18 Børn.

Til Vangede Skole bestemtes
det at anskaffe en Del Rekvisi-
ter.

Asylet i Vangede. Det vedto-
ges, at Byggeudvalget skal
træde i Underhandling med
Alsylkomitieen for at imøde-
komme dennes Ønske med
Hensyn til de Forandringer,
der skulle foretages.

Posten ved Vangede Skole
skal istandsættes. Det over-
droges til Distriktsforstander
Madsen at lade dette Arbejde
udføre.

Husflidssagen. Ogsaa i inde-
værende Vinter ville ifølge An-
søgning Skolelokalerne i

Gjentofte og Vangede gamle
Skolebygning blive stillede til
Husflidsforeninges Dispositi-
on.

Dhrr. Rasmussen og Maler
Nielsen udtalte sig med megen
Varme om Husflidens Nytte og
Betydning, hvilken Udtalelse
Hr. Sognefoged Sørensen er-
klærede ikke at kunne tiltræe-
de.

...
Vangedevejen. Den 28de f.

M. var der afholdt Ekspropri-
ationforretning angående
Jord til Vangedevejen over
Smakkegaardens Jorder. Eje-
rinden erklærede sig utilfreds
med Forretningens Udfald,
hvorfor der anstilledes For-
ligsprøve, hvis Resultat god-
kjendies af Sogneraadet. Beta-
lingen fastsattes i Forliget til
2400 Kr. pr. Td. Land. Den ene
Betingelse, nemlig Nedlæggel-
sen af den Gangsti, der fra den
nye Vej fører til Gjentofte, blev
dog kun med 5 mod 4 St. vedla-
get. (G. Nielsen, N. Jacobsen,
Pfeiffer og Rasmussen.)

...
Ny Snefoged. Snefogeden i

Vangede, Indsidder Jens Niel-
sen fratræder sin Bestilling og
i hans Sted tiltræder Indsidder
Peder Hansen.

Stolpegården først i 1950-erne. Læg mærke til vaskeribygningen med høj skorsten ud mod Stolpe-
gårdsvej. Efter renovering indrettede Gentofte Kommune alderdomshjemmet Vesterled i bygningerne.
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Butikkernes åbningstider – februar 2021
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
fredag 11.00-02.00
lørdag 10.00-02.00
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.

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk
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kan stadig købes hos

og hos Vangede Avis

Torp Glas
Frisør Totten
Café Caféen
Charlotteklubben
Today’s Special
Skjold Burne Vangede
Under Bogen, Gentofteg.
Charlottenlund Bog & Idé
Bog & Idé, Søborg Hovedg.

Den kan bestilles på
vangede.dk
Så længe coronarestrik-

nerne varer, bringer vi
ud i hele Vangede

tio
gratis


