
Var de gode?
Dengang vi var børn – og det
er nok ligemeget hvilken tids-
alder, vi taler om – var det hele
meget bedre. Græsset var
grønnere, sneen var hvidere og
julegaverne var bedre.

Men var “de gode gamle da-
ge” nu også så gode.

Allan mødte Gurli nede i by-
gaden. Gurli er 93 år og bor på
Tværbommen, og her har hun
boet i 66 år. Jeg nævnte at det
var helt tilbage fra de gode
gamle dage og hertil svarede
Gurli, at så gode var de heller
ikke. Hun mente ikke, det no-
gensinde havde været bedre,
end det var i dag. Men hun var
også glad for at bo i Vangede,
hvor der var mange, der kendte
hende.

Susanne talte for nogle år si-
den med en af de ældre på Ny-
mosehave, og hun sagde, at
hun aldrig havde haft det bedre
efter hun kom på Nymoseha-
ve, hvor alle kom hinanden
ved. Det havde hun ikke ople-
vet i alle de år hun boede i
Fuglegårdskvarteret.

De moderne hjælpemidler er
med til at gøre vores hverdag
meget nemmere. Bare tænk på
hvilken lettelse, der er, at man
bare kan åbne for hanen, og så
kommer der frisk vand (læs
Dagmars beretning på side 6).
Tænk på de dejlige juleafte-
ner, med hygge og dejlig mad
– men det har kun kunne lade
sig gøre, fordi de voksne har
stået i dagevis og lavet maden
helt fra bunden, og der skulle
så vaskes op bagefter med
håndkraft. Så er det noget
nemmere i dag med moderne
køkkenmaskiner og halvfabri-
kata, der kan købes i super-
markederne.

Så lad os fortsætte med at
bruge tidens nye værktøjer for
at få et nemmere liv, men lad
os også huske at bevare hyg-
gen i familierne og at have tid
til en snak med venner og na-
boer.

Prøv at være frivillig i f.eks.
Vangedes Venner eller bare
mød op til arrangementerne og
vær åben for en snak med en
fremmed, som bare er en ven,
du ikke har lært at kende end-
nu.

I ønskes et hyggeligt efterår
Allan og Susanne

Efterår 2018
96. nummer · 25. årgang

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk

i samarbejde med Vangede Bycentrum.
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Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede
Klimatilpasningen af
Mosegårdskvarteret er i gang

Der er rykket gravemaskiner ind
i Mosegårdskvarteret. Målet er
at etablere render, regnvandsbe-
de langs vejene og regnvands-
bassiner udformet som søer i
Nymosen for at forebygge, at
kvarterets haver og kældre vil
blive oversvømmet ved kraftig
regn og skybrud.

Projektet er det første, hvor
Gentofte Kommune klimatil-
passer et større beboelsesområ-
de ved at aflede regnvand lokalt
– frem for i kloakken. Alt forlø-
ber pt., som det skal og anlægs-
arbejdet forventes at blive af-
sluttet i foråret 2019. Gentofte
Kommune melder om et godt
samarbejde med kvarterets be-
boere, der løbende har været in-
formeret og involveret i projek-
tet. Dog er det vigtigt, at parke-
ringsforbuddet i området bliver
respekteret, så entreprenøren
kan arbejde.
I slutningen af april måned hav-
de Nymosen besøg af arkæolo-
ger fra Kroppedal Museum, der
skulle sikre sig, at klimatilpas-
ningen ikke gik ud over fortids-
minder. Der blev dog ikke fun-
det oldtidslevn og anlægsarbej-
det kunne derfor sættes i gang
som planlagt.

Stavgang!
Gentofte-Vangede Idrætsfor-
ening har i samarbejde med
Gentofte Kommune oprettet et
stavgangshold. Alle, der er inte-
resseret i /ønsker at deltage, er
velkommen til at være med. Vi
mødes ved GVI’s klubhus, Mo-
sebuen 28 B hver onsdag kl.

10.00. og går stavgang i de na-
turskønne nærområder.

Stavgangsholdet henvender
sig til alle seniorer 60+ og ledes
af stavgangsinstruktør Poul
Gregersen.

De 10 første gange er gratis,
derefter betales et kontingent,
der svarer til 10 kr. per gang ca.
45 gange om året.

For yderligere information og
tilmelding kontakt venligst
Claus Lerche på tlf. 25 85 43 59
eller
e-mail clerche@webspeed.dk

Godt samarbejde

Nymosehave Plejeboliger og
Børnehuset Regnbuen har igen-
nem et par år en gang om måne-
den mødtes og haft stor glæde
omkring fælles aktiviteter som
klippe-klistre til jul, påskepynt,
sanglege, dans og gymnastik og
udflugter bl.a. til Frilandsmuse-
et. Der er en gensidig nysgerrig-
hed og tilgang til de fælles ople-
velser, hvor mange sjove, inten-
se og rørende øjeblikke opstår
mellem beboere og børn.
Billeder i Café Caféen
Fra den 2. november og ca. tre
uger frem, vil der i Café Caféen i
Vangede Bibliotek være en ud-
stilling af billeder, der er malet i
fællesskab af beboere på Nymo-
sehave og børn fra Regnbuen.
Pengene fra de billeder, der måt-
te blive solgt, vil ubeskåret gå til
UNICEF’s arbejde for de børn
på Grønland, der har stor brug
for hjælp bl.a. pga. omsorgs-
svigt, fysisk og psykisk vold.

Freddy 70

Freddy Svitring, formand for
Styrelsen ved Vangede Kirke,
fylder 70 år.

Freddy er aktiv i Vangedes
Venner og beklæder derudover
en række andre tillidsposter
bl.a. næstformand i Vangede
Bycentrum, formand for Sven-
ske Villa Støtteforening, sidder
i bestyrelsen for Holmegård-
sparken og er derudover med i
Lions Club Hellerup.

I anledning af fødselsdagen
holdes reception mandag den
10. september i Vangede Kirkes
mødelokaler kl. 15-18.

Tandlægearbejdet er vigtigst
Udover sit arbejde på klinikken
har Henriette Holmgård de sid-
ste to år også gennemført sin
MBA, Master of Business Ad-
ministration. Henriette har sav-
net at have fuld tid til patienter-
ne for selvom hendes ekstra ud-
dannelse vil være en fordel for
klinikken, så er tandlægearbej-
det og kontakten med patienter-
ne det vigtigste for hende.

Dog stopper hun ikke studier-
ne helt, for til efteråret bliver
Henriette certificeret Invisa-

lign-behandler, og så kan team-
et på klinikken fra årsskiftet til-
byde usynlig tandretning, en be-
handlingsform, der især bruges
til at få skæve fortænder til at
sidde lige igen.

Ny uddeler – Brugsen
SuperBrugsen – Vangede har få-
et ny uddeler. Det er Claus Ve-
stergaard, der er bosat i Køge
sammen med sin kone og to
børn. Han er 40 år gammel og er
bidt af cykling i fritiden.

Claus er uddannet i Coop Su-
perBrugsen. Han kommer fra en
stilling som uddeler i DagliBrug-
sen på Islev Torv i Rødovre.

Hans ønske for SuperBrugsen
Vangede er at tilbyde kunderne
en masse aktiviteter/arrange-
menter.

“Derudover vil jeg gerne gøre
SuperBrugsen Vangede meget
synlig på de sociale medier,
med en masse gode tilbud på
blandt andet Facebook”, siger
Claus, der drømmer om at gøre
vores SuperBrugs til et lokalt
samlingssted – et sted, der er
lidt mere end bare et indkøbs-
sted.

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820
Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk. Optagne artik-
ler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for
trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.
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Arrangeret af

8. sept. kl. 11-16
FEST IVAL

Foreningernes Dag

Skal din forening
være med, så

dig til på
vangedesvenner.dk
meld

Støttet af
Gentofte Kommunes Kulturpulje
og Vangede Bycentrum

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

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk



Vangede
8. sept. kl. 11-16

FEST IVAL

Gratis tog
gennem gaden

Tivoli

med Foreningernes Dag
·

·
·

Mød foreningerne
· Prøv noget sjovt
Køb mad ved grillen
Køb øl / vand i baren

Det endelige program
deltagerliste opdateres
løbende på vangede.dk

og

Støttet af
Gentofte Kommunes Kulturpulje
og Vangede Bycentrum

Arrangeret af

Skal din forening være med,
så meld dig til på

vangedesvenner.dk

Oplev: Brandbiler, DUI,
Charlotteklubben, butikker,
Idehuset/-ældre hjælper
ældre, Netværkshuset,
Thermomix, OK Benzin,
Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Konservative,
Home, Danseopvisning,
Vangede Kirke, Vangede
Lokalradio, Vangedes Avis,
Jokokan karate, Danbolig,

Grøn Guide –
lav æblemost,

... og mange, mange flere

Marinehjemmeværnet,
Dansk Indisk Børnehjælp,
Forebyggelsesafdelingen på
Tranehaven,

Nordic Knit,
Høreforeningen Gentofte,
Vangede Kirke, Vangede
Bilaug, Vangede
Begravelser, Spejderlejr
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Vær med i fællesskabet
Vangedes Venner er en lokal borgerfor-
ening, hvis formål er, at det skal være sjo-
vere at bo i Vangede. Noget af det Vange-
des Venner laver er at arrangere fester i

Vangede. Det er således frivillige fra Van-
gedes Venner, der laver praktisk arbejde
ved Fest- og Kulturdage og til Vangede Fe-
stival. Har du lyst til at være med, så skriv
til vangedsvenner@gmail.com

Vi er nu
1265

medlemmer

Vangede Venners sponsorer – vi takker for støtten, der gør det muligt at lave vores aktiviteter

Efterlysning!

Vi har mistet skiltet “JOHNS
BÆNK”, der sad på bænken for-
an Café Caféen?

John Petersen meldte sig i sin
tid til projektet med at få bygget
vores pallemøbler, og var en af
drivkræfterne – også senere da
der blev sat armlæn på.

Da caféen åbnede, fortsatte
John med at lave forbedringer i
caféen – bl.a. gallerihylder, skil-
te til vores øl og dørstoppere.
Lige meget hvor vi ser hen i ca-
féen, bliver vi mindet om John,
der desværre døde for et par år
siden.

Sidste år blev Jens Agner og
Ole Stephensen enige om, at der
skulle et skilt på bænkene hvor
der stod “Johns Bænk”, en me-
get smuk gestus.

Vi er rigtigt kede af, at det er
væk; så hvis nogen finder skil-
tet, må i meget gerne indlevere
det i caféen.

Venlig hilsen
Mette og Peter

Bøg må falde

Det er med dyb beklagelse, at
vores flere hundrede år gamle
bøg i haven ved Mosegårdsvej
5A – Vangedes prægtigste træ
står for fald. Den er hårdt angre-
bet af kæmpeknippesporesvamp
og udgør derfor en betydelig
sikkerhedsrisiko når stormene
indtræder. Derfor skal den fæl-
des. Vi kommer til at savne træet
meget.

Olav Nielsen
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Fra Brogården til Middelvej
Af Dagmar Gøtz Bjerre (1927-2003)
I 1934 solgte proprietær Fiehn
Brogården til Gentofte Kommu-
ne. Han havde et par år før solgt
mosen – “vores mose” – til insu-
linen, og der blev anlagt en vej,
Søbredden, men den nåede me-
dens vi boede på Brogården ikke
længere end til møddingen hos
os.

Der blev søgt grunde på engen
ned mod mosen og min far og
mor talte meget om, at de i hvert
fald ikke ville blive boende på
Brogården, nu det blev for hus-
vilde. Det var ikke nemt at få en
lejlighed når man, på det tids-
punkt havde fem hjemmeboen-
de børn. Min mor fik hjælp fra
sine børnehjems-søskende og
det sted, hun havde arbejdet si-
den før, jeg blev født. Så de køb-
te en bungalow på Middelvej 13
for 12.000 kr. i 1935.

Det var bestemt ikke alminde-
ligt at en bygningsarbejder køb-
te “villa” på det tidspunkt og
slet ikke, når man havde fem

hjemmeboende børn og en ko-
ne, “der kun gik ud og vaskede
for folk”.

Inden vi flyttede fra
Brogården var alle høns/kaniner
osv. væk. Hønsegården var ret
stor, ca. 500 m2, så min bror og
fætre besluttede, at de der
kunne lave en spøgelsestunnel.
De gravede en tunnel, der var
både dyb og lang efter min me-
ning. Der blev hentet udstoppe-
de dyr, ugler, igler osv. fra vores
hus. Min farbror Kai, der var
blevet ramt af lynet, havde sam-
let på dem. Der blev lavet uhyg-
gelige masker osv. Birthe, som
ellers var meget bange, blev sat
ned i tunnelen, så hun kunne la-
ve uhyggelige råb, skrig, suk,
hvad hun troligt fandt sig i.

Plakater blev delt ud i Vange-
de. Det kostede 2 øre – nogen
gange 5 øre at køre igennem.
Det var slæder fra om vinteren
der blev kørt igennem med lygte
på. Der var et langt tov bundet i

slæden og for enden
af tunnelen stod der så
et par drenge som trak
som død og helvede,
men igennem kom
man. Og der var rigtig
mange, der kom igen.
En morgen mens vi
endnu boede på
Brogård, var hele tun-
nelen faldet sammen, det kunne
være blevet meget farligt.

Jeg kan tydelig huske den dag
vi forlod Brogård og jeg flyttede
til Middelvej. Jeg kan ikke hu-
ske hvor Helge, Birthe og Kir-
sten var, men jeg ved at Bodil
var sat i pleje hos Grethe og
Christian på Stolpegårdsvej nr.
2. Men da vi kørte med sidste
læs og min kat Tibsi i en sæk,
kom Grethe løbende op af Ve-
sterbyvej-bakken med Bodil,
hun ville ikke være hos dem,
men være med når vi første
gang skulle sove på Middelvej
nr. 13.

Det var sidst i oktober 1935, og
det var det helt mørkt først på af-
tenen, da jeg kom til Middelvej
13. Jeg synes, at kunne huske, at
det jeg tænkte mest på var Tibsi,
min kat, som var meget forstyr-
ret af flytningen i en sæk.

Men så var det også meget
spændende at se, at der var en
vandhane i huset. Man kunne
bare åbne, så kom der dejlig
koldt vand. Jeg havde, knap 8 år
gammel, aldrig set, der var nog-
le der ikke skulle hente vand
ved pumpen midt i gården. Det
var fantastisk at prøve at åbne
for vandhanen og se vandet bare
kom. Mere fantastisk blev det

med at vi havde fået WC. Vi
havde jo aldrig kendt andet end
vores lokum, tænk vi kunne
“trække” og så var det hele i
kummen væk. I kan tro der blev
trukket og lukket op for vandha-
nen i køkkenet, og så var der ik-
ke engang varmt vand.

Nå, der gik ikke mere end 14
dage, så lukkede vores far for
vandet om morgenen inden han
gik på arbejdet. Men inden da
havde vi også inviteret alle børn
fra Vangede, som vi kendte,
som også kun havde lokum,
hjem for at prøve at trække på
vores wc. Det var en meget stor
oplevelse.

Huset var ikke så stort. Det var
en Bungalow, men det var me-
get moderne dengang. Der var
to store stuer, et soveværelse, en
lang entré og et stort køkken og
et lille wc uden håndvask, så vi
vaskede os i køkkenet. Kælde-
ren var lige så stor som “oven-
på”. I vaskekælderen var et stort
badekar, og der blev vi badet
hver lørdag. Der blev kogt vand
i gruekedlen og hældt op med
en spand i karet. På det tids-
punkt var vi fem af otte hjem-
meboende børn. I soveværelset
havde min far af nogle gamle
senge lavet en køjeseng. Der
sov Birthe og Bodil i underkø-

Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

Brogårdens børn – og nogle voksne – i 1928 på havetrappen til
villaen. Foto privateje

Huset på Middelvej. Foto privateje
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jen og Kirsten og jeg i den øver-
ste. Min mor og far sov i en stor
dobbeltseng og Helge på en di-
van i spisestuen.

Haven var meget stor og et
vildnis, altså upasset. Alt leret
fra udgravningen til huset lå i
store bunker, men det blev jo
hurtigt vinter, så det lå der bare.
De var nu også sjovt at kure på
enden ned af, da der kom sne.

Der var ikke mange huse på
Middelvej da vi flyttede derud.
Det første hus på vores side var
nr. 11 og på den anden side var
nr. 14 det første på vejen. Vejen
var en grusvej med græsrabatter
på begge sider og fortovet var
også grus. Der var en lygtepæl
uden for nr. 7. Det var en gaslyg-
te, der var meget mørkt, hvis
man kørte hjem om aftenen.

Jeg gik Tjørnegårdsskolen, så
jeg havde jo fået lidt langt til
skolen. Hvis man gik, var der
25-30 min., men jeg løb dertil
på 12-15 min. Da jeg d. 4. no-
vember fyldte 8 år, måtte de tre
piger, jeg havde fået lov at få
med til fødselsdag kun komme
med, for deres forældre, hvis de
blev fulgt ned til Vangede, når
fødselsdagen var forbi. Der var
nemlig på “den store vej” – Sno-
gegårdsvej – næsten ingen huse
og meget få lygtepæle. Og der lå
også fortet, hvor der gik de vær-
ste rygter om, hvad der foregik
der. Det varede nogen år før der
kom flere huse, og endnu flere
år inden vejene blev asfalteret,
og der kom fliser på fortovene
og mere lys.

Der var endnu store marker og
mange gårde i Vangede og der-
for langt mellem husene; der
var også mange sommerhuse.
Den mest uhyggelige gård var
nok Stolpegården; den var fat-
tiggård og et sted hvor alle alko-

holikere fra København og om-
egn kom hen eller rettere blev
anbragt; der var næsten altid no-
gen derinde, der græd eller slo-
ges. Der var vi ikke meget for at
gå forbi, men det behøvede vi
heller ikke, for at komme hjem
fra Vangede.

Ved siden af Stolpegården lå
lossen. Der var det meget spæn-
dende, at finde ting og slå rotter
ihjel med sten. Det har jeg nu al-
drig prøvet, men jeg har været
med min bror og fætre derovre
og set på de med slangebøsser
eller bare med sten slog rotter
ihjel. Engang imellem blev los-
sen brændt af og så løb alle rot-
terne ned mod Vangede by, hvor
de så slog sig ned i husene. Der
blev ikke gjort noget særligt fra
Gentofte Kommune for at be-
kæmpe dem. Det var jo Vange-
de og dermed “den forkerte si-
de” af Lyngbyvejen.

På Stolpegårdsvejs venstre si-
de, fra Vangedevej og langt op
af Vesterbyvej lå en gammel
gård (Fakta-grunden, red.), der
var indrettet til små lejligheder.
Den blev revet ned da jeg var 10
år, og så var der lettere til skole,
for nu kunne vi løbe skråt over
marken. Den lå ubebygget hen i
mange år, helt til jeg var voksen.
Når jeg husker denne gård er det
fordi der boede “Røde Lars Pet-
ter”. Ham var vi meget bange
for. Han skar rør i vores mose
om vinteren, når der var is på.
Måske havde vi i vores lege i
mosen ødelagt de rør han skulle
skære, og derfor var han efter
os. Da gården blev revet ned
flyttede han og hans kone ind i
en lejlighed under min farbror
Ejner og Tante Tilde og det viste
sig så, at det var to søde menne-
sker, når man først lærte dem at
kende.

Bedre busforbindelser på tværs
Vangedes Venners trafikgruppe
har i snart mange år kæmpet for
at få bedre busforbindelser på
tværs af kommunen. Det er
svært – for ikke at sige umuligt –
at komme med bus til et arran-
gement på fx. Hovedbiblioteket
om aftenen. Vi har fremført det
på vores dialogmøder med Park
og Vej, men det er ikke noget,
man sådan lige ændrer.

Åbningen af (Metro-)Cityrin-
gen i 2019 betyder, at en del
buslinjer skal omlægges, og i
den forbindelse satte Movia og
kommunerne et større planlæg-
ningsarbejde i gang. I foråret af-
holdt Gentofte Kommune en
høringsaften om det nye busnet
i Gentofte, og VV’s trafikgrup-
pe var talstærkt repræsenteret.

Efterfølgende fremsendte vi et
høringssvar, hvor vi ønskede
bedre forbindelse mellem bus
192 og busserne på Strandve-
jen. Konkret foreslog vi, at linje
23, som nu skal betjene Strand-
vejen, slår et slag ind om Helle-
rup Station, så der er forbindel-
se i alle de timer på døgnet, hvor
der kører busser.

Vores bøn blev hørt. Der bliver
forbindelse i Hellerup mellem
bus 192 og bus 23. Samtidigt er
bus 176 lagt om, så den også kø-
rer til Hellerup, som nu er et
vigtigt trafikknudepunkt.

Den fulde effekt får vi først at
se, når de endelige køreplaner
foreligger; den er jo ret afgøren-
de for, hvor længe man kan risi-
kere at vente. Jan Kildebogaard

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

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
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Hjørnet af Vangede Bygade og Mosegårdsvej
De, der har boet længe i Vange-
de, kan nok huske tømrehand-
len, der havde kontor ud mod
Vangedevej (nu Vangede Byga-
de) og tømmerplads inde i går-
den med indkørsel fra Mose-
gårdsvej.

Først hed adressen Vangede-
vej 46-48, senere blev det til
Vangedevej 112 og nu er det så
Vangede Bygade 108

Først var det Tømrermester H.
Poulsen der ejede ejendommen,
senere blev det Tømrermester
Korndrup og herefter var det
murermester Poul Svendsen.
Svendsen indrettede kontor i
villaen; privat boede han på El-
legårdsvej.

Efter at murermester Svend-
sen havde overtaget grunden

havde han materialeplads i går-
den og de ledige bygninger blev
så udlejet til en automaler, et
autoværksted og donkraftvirk-
somheden Universal Donkraft.

I en bygning langs Mosegårds-
vej rykkede Zinko ind og ud
mod Vangedevej var der en
blomsterforretning. Da blom-
sterforretning lukkede rykkede
Zinko ind og indrettede et flot
udstillingslokale.

Poul Svendsen havde store
planer for Vangede; han opkøb-
te alle grundene der, hvor Brug-
sen ligger i dag og grundene op
af Ved Bommen. Der var så pla-
ner om at lave et samlet byggeri
med butikker og lejligheder.
Mens han ventede på, at det hele
skulle gå i orden, udlejede han

de opkøbte villaer til unge men-
nesker. Jeg havde selv fornøjel-
sen af at leje Ved Bommen 28,
indkørslen er den der i dag går
op til beboelsesejendommen
bag Brugsen.

På grunden Vangedevej/Mo-
segårdsvej havde han også en
række spændende idéer bl.a. an-
søgte murermester Poul Svend-
sen i 1964 om at måtte opføre en
beboelsesejendom i fire etager.
I november 1971 var der en skit-
seforslag til at opføre et lokal-
bibliotek på Vangedevej 112. I
1978 ansøgte Svendsen om at
opføre en vinkelejendom med
12 lejligheder. Alle Svendsens
planer blev desværre ikke reali-
seret før han døde.

I 1979 var der nye ejere og
projektet ændres til 6 stk. to-
værelses og 10 stk. tre-værelses
lejligheder med elvarme og un-
derjordisk parkering, og der gi-
ves byggetilladelse til ejerne
O.A. Jensen og H.P. Sørensen
A/S. I 1981 ansøges der om et
projekt med 18 lejligheder, hvor
der udover den vinkel langs Mo-
segårdsvej og Vangede Bygade

også opføres en ejendom
langs vestskellet. Den sid-

ste ejendom blev aldrig
til noget, men det er

en flot vinkelbygget
ejendom som vi har
i dag, med deres
egen gårdhave.

Da der skulle byg-
ges på hjørnegrun-

den flyttede Zinko til
Vangede Bygade 77,

der hvor Tatovøren hol-
der til i dag; her havde de

værksted i kælderen.

Vi ved ikke, hvad der blev af
autoværkstedet og autolakeren,
men “Universal Donkraft” med
ejeren Niels Christensen bygge-
de en ny erhvervsejendom på
Mesterlodden 29 og her rykke-
de også Zinko ind.

Allan Andersen

Kilde
Per Johansen, Zinko
weblager.dk
Vejviser for Gentofte Kommu-
ne, ass. årg.

På luftfoto fra 1975 ses grunden
tydeligt. Kilde Det kgl. Bibliotek

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

Bygningerne på grunden
I 1924 ansøger Tømrerme-
ster H. Poulsen om at opføre
en værkstedsbygning på
grunden. På dette tidspunkt
ligger det meste af grunden
langs Mosegårdsvej, men har
adresse på Vangedevej.

Nov. 1933 ansøger Poulsen
med adresse på Mosegårds-
vej 21, om at installere spil-
devandsafløb fra et toilet på
adressen Vangedevej 46.
Samtidig ansøges om at op-
føre en beboelse på Vangede-
vej 48 (Tegningen viser det
er samme grund).

I 1937 ansøger Poulsen om
at opføre et materialeskur.

I 1955 er det Hans Korn-
drup der ansøger om at etab-
lere flere afløb fra ejendom-
men, og i 1960 gives der
Bygningsattest til Korndrup
på to tilbygninger til værk-
sted og en kontorbygning
samt installering af central-
varme samt en frokoststue
tilbygning til værkstedet.
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Efterårets filmiske fristelser i Gentofte Kino
for perioden september - november 2018
Så er sæsonen startet og rækken
af herlige film har ingen ende.
Hermed blot et par håndfulde:
Lykke-Per – 30. august
På jagt efter lykken flytter Per væk
fra det landlige Jylland til Køben-
havn for at studere.
Den dag på stranden – 6. sept.
På trods af forskellig opvækst
finder Florence og Edward sam-
men i fælles interesser og sjæl-
fuld betagelse, men bryllupsnat-
ten ender som en smerteligt yd-
mygende affære for dem begge.
Ditte & Louise – 13. sept.

Ditte klæder sig ud som mand.
Og lige pludselig smiler medie-
verdenen til hende! Hun får ho-
vedroller og spandevis af op-
mærksomhed. Kvinder sværmer
om hende og hun bliver bedste
venner med Anders W. Berthel-
sen. Men samtidig svigter hun sin

bedste veninde Louise og deres
fælles drøm om eget firma.
Journal 64 – 4. oktober
I en sag om tre mumificerede lig
i en lejlighed finder Carl Mørck
og Assad spor tilbage til den be-
rygtede kvindeanstalt på Sprogø.
Te med Damerne – 11. oktober
En hyggestund mellem Dame
Aileen Atkins, Dame Judi
Dench, Dame Joan Plowright og
Dame Maggie Smith.
Vildheks – 11. oktober
En dag begynder 12-årige Clara
at kunne lugte og høre ting, som
hun ikke burde kunne, og samti-
dig er hun overbevist om, at en
mystisk, sort kat forfølger hende.
Mary, Queen Of Scots – 1. nov.
Den karismatiske Mary Stuart
dramatiske liv. Mary blev dron-
ning af Frankrig som 16-årig, en-
ke som 18-årig og modstod pres-
set for at gifte sig igen. Hun valgte
i stedet at vende tilbage til Skot-
land for at gøre krav på tronen.
Bohemian Rhapsody – 1. nov.
Vi følger det musikalske ikon
Freddie Mercury frem til Que-

en’s legendariske koncert Live
Aid i 1985. Filmen giver et for-
rygende indblik i den populære
komponist og musiker.
Den tid på året – 8. november
Familien samles juleaften med
en intens stemning af irritation,

der er lige så antændelig som et
tørt grantræ. Efterhånden brister
enhver illusion om julefred. For
intet er, som vi bilder os ind på
den tid af året.
I Krig og Kærlighed – 15. nov.
Esben deserterer fra krigen, for at
blive forenet med sin kone og deres
søn. Men efter 3 år er alt er ændret.

Glædelige fornøjelser! Vi ses i
mørket!
Hyggelige hilsener, Erik Hamre

Abent: Alle dage kl. 14.00-22.00

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96
Telefon 39 65 89 88

Alle dage kl. 17.00-21.30

Running Sushi

TAKE-AWAY VED AFHENTNING10% RABAT

www.phoenixrunningsushi.dk

168,- 188,-
man-tors fre-søn

Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

TAKE
AWAY

Find os på
facebook

Dag til dag
levering på

reperationer

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

Faguddannet personale
God service!

Ebsen Street Urban
før 4999,-

nu 3999,-

Husk at
du gratis kan

låne en cykel når
din egen er

til rep.
MET Elfo Hjelm
Før 429,-

Begrænset antal
nu 249,-

Grøn Guide kommer med
pressen til Vangede Festival
d. 8. sept. Du medbringer
æbler og rengjorte
flasker

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

most-

Lav din egen æblemost
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Kirkegrunden – før kirken
Omkring 1932-35 havde Vange-
de Tømmerhandel haft lager og
udstillingslokaler på grunden,
hvor kirken nu er. I 1938 købte
kommunen grunden til fremtidi-
ge kommunal udnyttelse efter at
kommunen havde fået klager
over grundens vedligeholdelse.

I 1948 var der store planer om
at opføre en ungdomsgård med
boliger, mødelokaler, baderum
og såmænd også et forslag om en
biograf. Der kom mange forslag
til udnyttelsen af grunden, hvis
det var blevet gennemført havde

det været svært at finde andre
muligheder for at opføre den se-
nere kirke. Da kirken blev opført
i 1970 blev der også plads til
Ungdomsgård, som senere også
blev udbygget yderligere. Men
det var ikke den form for ung-
domsgård, som Socialforvalt-
ningen havde tænkt i 1948. Det
blev så heller ikke til noget.

I 1954 var der et ønske om at kø-
be grunden og ansøgning om at
opføre en stribe rækkehuse. Dette
blev også afvist da grunden stadig
var tænkt til offentligt formål.

I en periode i 50-erne var der
Nyttehaver på grunden, hvilket
ses på luftfotos fra 1953 og 54.
Det ses også at grunden den-
gang gik helt over til skråningen
op mod Nørrebakken.
Fra Facebook
Freddie Frederiksen fortæller, at
der var en smal vej, der hvor
Vangedevej ligger i dag, den hed
Østerbyvej og var lukket nede
hvor kirken ligger i dag, for en-
den lå der nogle nyttehave.

Ann Hansen fortæller at hen-
des far havde en af disse nytte-
haver.

Peter Veksebo kan god huske
nyttehaverne. Der var rigtig
mange der dyrkede grønsager,
blomster m.m. til eget brug. Et
farverigt skue. Han gik den vej
hver morgen og eftermiddag til

og fra skole fra 1957 og nogle år
frem, indtil han kunne cykle til
skole. Han boede lige overfor
den gamle kirke på Vangede
Bygade og det var den hurtigste
vej til Bakkegårdsskolen. Stien
der kommer ind i billedet i mid-
ten kunne man gå ind på når
man nåede enden af Østerbyvej
og den førte op til Nørrebakken.

Bent Nielsen fortæller at han
også benyttede stien langs nyt-
tehaverne som genvej til Bakke-
gårdsskolen.

Leif Ravn som boede på
Stolpehøj fortæller at det mest
var beboer fra Stolpegårdsvej
14 (Ormegården) og Stolpehøj,
der havde disse nyttehaver og at
han tit blev sendt ned i haverne
for at hente grøntsager for
mødrene på Stolpehøj.

Vangede Bygade i 1953, med nyttehaverne på den grund, der i
dag huser vores moderne kirke. Foto Det kgl. Bibliotek

Et af forslagene
fra 1948, hvor grunden

er tænkt brugt til biograf,
badeanstalt, bibliotek, bolig

og ungdomsgård.
Tegning: weblager.dk
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Nu starter dansesæsonen igen hos Wiethdans
Danseskolen i Vangede holder
Åbent Hus for alle danseinteres-
serede mandag d. 27. august fra
kl. 17-19. Alle er velkomne til at
komme og se vores hyggelige
lokaler, hvor salen med sine 100
m2 parketgulv kun venter på at
blive benyttet. Kig forbi og lad
os få en snak. Samtidig byder vi
på en lille forfriskning og glæ-
der os til at se rigtig mange på
Vangede Bygade 136.

Wiethdans tilbyder undervis-
ning fra 3 år og opefter. De yng-
ste børn bliver undervist i helt

nye børnedanse, MGP-danse
samt nogle af de traditionelle
børnedanse, som mange foræl-
dre og bedsteforældre kender
til. Mange af børnedansene
danses enten i rundkreds eller
på rækker, men også parvis.

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

le danse, som man snart igen
kan opleve i udsendelserne Vild
med Dans, så undervises der i
standarddansene og latinameri-
kanske danse.

På begynderholdet for voksne
kræves der ingen forudsætnin-
ger. Alle kan være med, vi star-
ter helt fra grunden. Til at be-
gynde med vil det være de lette-
ste tilgængelige danse, som der
bliver lagt vægt på.

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

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Lør. lukket
-fre.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 42 20 12 50
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en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

Samtalecafé – om tro og viden
Efteråret byder på flere samtalecaféer un-
der overskriften “tro i den moderne ver-
den”. Første gang får vi besøg af profes-
sor Niels Henrik Gregersen, som indleder
aftenen med et oplæg om grænsen
mellem tro og videnskab. Vi serverer lidt
at spise og et glas.
Ons. 19. sept. kl. 18-20 (Døre åbnes 17.30)

En eftermiddag med operasanger
Jens Christian Wandt
Vangedes kraftigste sangstemme
kommer forbi og både synger og
fortæller guldkorn fra operaens verden.
Det bliver smukt, morsomt og
bevægende.
Onsdag 26. september kl. 14.00-16.00

Jesus & Marx – et umage par
Eftermiddagsmøde hvor sognepræst
Kasper Morville vil undre sig over
forholdet mellem Kristendom og
Socialisme. Både kors og røde faner
kan medbringes, men det er ikke et
krav. Godt humør er rigeligt.
Onsdag 17. oktober kl. 14.00-16.00

Vangede Kirkes Basar 2018
Lørdag og søndag 11. og 12. november
Traditionen tro er der basar med alt hvad hjertet
begærer. Skønne koncerter, en ren Aladdinshule
af et loppetorv, boder, tombola, café, spejdere,
sækkepiber og en gammel brandbil.
Allerede nu kan småting til loppetorvet indleveres i
kirken, og fra 6/11 kan møbler og større ting
indleveres.
Vi kan altid bruge flere frivillige hænder. Følg med
på vores hjemmeside eller Facebook, hvis du har

lyst til at tage del i fællesskabet om
basaren. Vel mødt til det store

basar-eventyr 2018!

Læse mere på kirkens hjemmeside: www.vangedekirke.dk

Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver fredag kl. 14-16 Bogsnak

(start 24/8)
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur

September
Lørdag d. 8. Vangedefestival
Se mere side 3 og 4
Torsdag d. 13. Vandretur langs
Mølleåen
med Charlotteklubben. Turen er i tempo til-
passet 55+/pensionister. Deltagelse af
Grøn Guide Gentofte og naturvejleder, der
fortæller om området undervejs. Turen
slutter med lidt let mad over bål (pølser el-
ler suppe) ved Strandmøllen i Klampen-
borg. Bus kan tages hjem derfra. Pris 50,-,
tilmelding, billet og yderligere oplysninger
i Charlotteklubben, Vangede Bygade 55.
Lang tur, 10-11 km:
Fra Lyngby Mølle kl. 10.00
Kort tur, ca. 5 km:
Fra Ravnholt Station ca. kl. 12.00

Fredag 14. kl. 19-21.30 Fredagsjazz *
Bajazz, traditionel jazz. Besætning: Clari-
net, Trompet, Basun, Banjo og Bas. Under-
holdende traditionel Jazzmusik spillet af
dygtige musikker. New Orleans, Ever-
greens og Swing. Der er lagt op til en glad
og stemningsfuld Jazzaften i Vangedes Ca-
fé Caféen.
Menu: Glaseret skinke med flødekartofler
Onsdag d. 19. Fællessang
Onsdag d. 26. Lokalhistorie
Vi ser på gamle billeder og snakker om,
hvordan Vangede så ud – dengang!
Fredag d. 28. Fællesspisning.
Lidt godt fra grillen *
Fredag d. 28. Gentoftenatten

Oktober
Onsdag d. 3. Fællessang
Fredag 12. kl.19-21.30 Fredagsjazz *
Take The A-Train, traditionel jazz, New
Orleans. Besætning: Helge Clarinet, Bern-
hardt Trompet, Jan Banjo og Erik Bas. Et
orkester med lokale musikkere underhol-
der med glad og swingende Jazzmusik,
stærkt inspireret af Louis Armstrong, Ge-
orge Lewis, Acker Bilk og Chris Barber.
Menu: Beef Stroganoff med kartoffelmos

Mandag d. 22. kl. 19-21 Radio Mercur
v/Hans Henrik Guldstrøm Udover hans be-
retninger fra kampen med monopolet DR
og diverse oplevelser i de år Radio Mercur
var på, vil Hans Henrik også afspille opta-
gelser fra Radio Mercur.
Fredag d. 26. Fællesspisning.
Koteletter *

November
Fredag 2. kl. 19 Fredagsjazz *
Copenhagen Five. Traditionel, New Orle-
ans, swing. Line up: Erik Krølle Andersen,
klarinet og kapelmester. Cosmus Bræstrup,
basun. Per Jakobsen, piano og sang. Jens
Kofod, bas. Henrik Simonsen, trommer.
Menu: Mørbrad
Onsdag d. 21. Fællessang
Fredag d. 23. Fællesspisning.
Flæskesteg *
Lørdag d. 10. - søndag d. 11.
Kirkens basar
Se mere i annoncen herunder
Fredag d. 23. Juletræstænding

December
Lørdag d. 1. Julegløgg
Fredag d. 7. Fællesspisning. Julebuffet

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk · * Husk tilmelding vvspisning@gmail.com
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En bygade i forandring
På Det kgl. Bibliotek har vi lånt nogle luftfoto. Vi viste mange af
dem på vores to foregående lokalhistoriske arrangementer. Der har
været stor interesse for billederne, så vi viser her to.

Begge kort viser udsnit af Vangede Bygade fra Dan Turèlls Plads i
nord til begyndelsen af Mosegårdsvej i syd.

Det første luftfoto er fra 1929. Vangede Kirke blev indviet i 1926.
Bemærk til højre i billedet Brogårdens grusgrav (Holmehaven), der
strakte sig helt ned til hvor Brugsens parkeringsplads er i dag.

Det andet foto er fra 1971, hvor der er flere bygninger og veje an-
lagt. Villabyernes Bio er kommet til, men Brugsens bygning var
endnu ikke er bygget.

Næste lokalhistoriske arrangement er ons-
dag d. 26. september kl. 19 i Café Caféen.

F i l m  kan  s e s  i  d i n  l oka l e  b i o g ra f

G e n t o f t e g a d e  3 9  · Te l e f o n  3 9  6 5  3 3  5 0

Køb/bes t i l  b i l l e t te r
på  ne t te t
www.gento f tek ino .dk

Lykke-Per Den dag på stranden Ditte & Louise

Journal 64 Te med damerne Vildheks

Mary, Queen of Scots Bohemian Rhapsody

Den tid på året I Krig og Kærlighed

H H

H H

H

H
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Efterår i Charlotteklubben
Seniorerklubben lige midt i
Vangede har en række spænden-
de tilbud til medlemmerne.

Petanque fortsætter til mindt i
september hver onsdag kl. 11
mødes vi i klubben kl. 10.30 til
en kop kaffe, og spiser vi vores
medbragt frokost efter, vi har
spillet.

Paellaaften den 30. august. Pa-
ellachef Andreas fra People Li-
ke Us stiller op og laver fanta-
stisk Paella, og fantastiske øl fra
People Like Us kan købes.
Mange måtte gå forgæves til vo-
res grillaften i juni, så vi prøver
igen at lave en hyggelig aften.
Billetter kan købes i klubben.
Andre aktiviteter:
• Vandretur langs Mølleåen d.

13. september – også for ikke
medlemmer

• Efterårstur til dansk vinbonde
d. 27. september

• Mandetur d. 25. oktober

• Influenzavaccinationer i Van-
gede Kirke d. 3. og 5. oktober

• Influenzavaccinationer i
Charlotteklubben d. 16. og
23. oktober.

• Gotved gymnastik hver tirs-
dag kl. 12.15 og 14.00

• Tai Chi hver mandag kl.
13.30
De to sidste i Nymosehave

Aktiviteterne i huset fortsætter
med bridge, whist og it-klub og
hver torsdag er der fælles hygge.

Charlotteklubben er Gentoftes
seniorklub med en vifte af akti-
viteter for dig, der ønsker et ak-
tivt seniorliv og møde nye men-
nesker.

Kig ind og få vores 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 eller ring
til os på 39 68 03 41

Kom på et
vore mange hold

af

WIETH DANS

Se programmet på
www.wiethdans.dk

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

DANS – fra 3 år

VILD MED DANS

SHOWDANCE

DISCO

HIP HOP

Vi glæder os til at møde dig
Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund
39 98 88 30, forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Sundhed i Gentofte
Gratis kursus
Tilbud om hjælp til selvhjælp

Yderligere oplysninger

Du kan også læse om kurserne

hos kontaktperson
Forebyggelseskonsulent Elsebeth Schmith
på mail forebyggelsesafd.th@gentofte.dk
eller på telefon 39 98 88 25 / 39 98 88 30
mandag-torsdag

på
www.patientuddannelse.info og
www.sundhedigentofte.dk

Alle kurser foregår i mødelokalet i kælderetagen
på Ordruplund, Hyldegårds Tværvej 12, 2920
Charlottenlund

Kursus “Lær at tackle
angst og depression”
Kurset for alle over 18
år, der oplever symp-
tomer på angst og /eller
depression, og som har
lyst til at lære nye måder
at håndtere hverdagens
udfordringer.
7 mødegange à 2,5 time
med 10-12 deltagere

Mødegange torsdage
6/9, 13/9, 20/9, 27/9,
onsdag 3/10, torsdage
11/10 og 18/10 kl.
16.00-18.30.

Kursus “Lær at
tackle hverdagen
som pårørende”
Kurset er et tilbud til
dig, som er pårørende
til et menneske med
langvarig sygdom
eller funktionsned-
sættelse. Kurset
foregår over 7 møde-
gange á 2,5 timer pr.
gang med 12-16
deltagere på kurset.

Mødegange mandage
15/10, 22/10, 29/10,
5/11, 12/11, 19/11 og
26/11 kl. 13.00-15.30.

Kursus “Lær at
tackle kronisk
sygdom”
For mennesker med
en kronisk eller
langvarig sygdom.
6 mødegange à 2,5
timer pr. gang med
10-12 deltag.

Kursusstart tirsdag d.
15/1 kl. 15.30-18.00,
samme tid
efterfølgende
tirsdage til og med
tirsdag d. 19/2.

Special-tilbud i filmklubben
Åbent hus i Filmklubben Char-
lotte – første forestilling gratis.

Siden 1966 har filmklubben
vist film for medlemmerne.
Man startede i Villabyernes
Bio, men har nu holdt til i
Gentofte Kino i mange år.
Klubben vil godt markere det-
te og give flere mulighed for at
lære klubben at kende og invi-
tere derfor til “Åbent hus, med
en gratis film” til årets sæson-
start den 12. september kl.
12.00 med filmen “Så længe
jeg lever” om John Mogensen.

Der er gratis adgang, så læn-
ge der er plads

Filmklubben Charlotte er en
del af Charlotteklubben, og
har eksisteret i 52 år. Vi viser
hvert halve år 11 film. Man
kan vælge kun at være med-
lem af filmklubben, men man
er også velkommen som med-
lem i Charlotteklubben. Pris
for filmklubben kr. 350,-
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Clinique Golé Tlf. 60 54 14 33
mandag 11.00-19.00
tirsdag-onsdag 10.00-18.00
torsdag 12.00-20.00
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag efter aftale

Danske Bank Tlf. 45 12 13 90
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

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

Floristen Tlf. 39 65 57 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.00-14.00

Frisør Konrad Tlf. 31 36 31 36
tirsdag 9.30-17.30
onsdag 9.30-14.00
torsdag 9.30-17.30
fredag 8.00-17.00
lørdag 9.00-13.00

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

Geisler & Rønne Tlf. 39 42 99 90
mandag-torsdag 10.00-17.00
fredag 10.00-16.00
søndag 10.00-12.00

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

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

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

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

IKEA Tlf. 70 15 09 09
Alle dage 10.00-21.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: tirs-ons 9.00-12.00

torsdag 15.00-17.00
fredag 8.00-12.00

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

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

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 11.00-21.30
søndag 12.00-21.30

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00
Ta’ selvbord 17.00-22.00

Phoenix Running Sushi Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag 14.00-22.00

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

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

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

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

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

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

Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.30-13.30

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 11.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-17.00
fredag 11.00-15.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 6.00-24.00

Vangede Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

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

Vangede Kiropraktik & Sundhed Tlf 73 70 98 00
mandag 8.00 - 15.00
tirsdag 12.00 - 18.00
onsdag 8.00 - 12.00
torsdag 12.00 - 18.00
fredag 8.00 - 14.00

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

Alle disse butikker/virksomhe-
der er medlemmer af Vangede
Bycentrum. Medlemsbutikkerne
kan du kende på, at de har dette
mærke siddende i deres ruder.

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
13 - 22

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
10 - 02

søndag
10 - 20

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39

Tlf. 39 65 57 41

Alt i binderi
man-fre 10.00-17.30

lørdag 9.00-14.00

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk


