
Sammenhold og
opbakning
Tilfældigheder har bragt os til
Vangede. Nogle er født her,
mens andre er flyttet hertil se-
nere i livet. Hurtigt fornemmer
man som tilflytter den stem-
ning, der er i Vangede – sam-
menholdet eller “os mod de an-
dre”. Uanset vores baggrund,
uanset politisk overbevisning,
uanset om man bor i leje- eller
ejerbolig, så samles man i Van-
gede ved årets mange arrange-
menter. Mange er blevet en del
af den faste skare i Vangedes
Venner, der året igennem er
med til at gøre Vangede til et
sjovere sted at bo, og mange
kommer og byder ind med det,
de kan og giver en hjælpende
hånd ved de forskellige arran-
gementer.

Vangedes foreninger, klub-
ber, kirken og biblioteket har
også et godt samarbejde i Van-
gede, og de har indledt nye til-
tag for at alle Vangedes arran-
gement bliver mere synlige for
borgerne i Vangede, se bare si-
den med “Det sker i Vangede”
her i avisen. Vi arbejder alle vi-
dere på at gøre det mere syn-
ligt, hvad der sker i Vangede.

Men det er jo i nøden at sam-
menholdet kommer på prøve,
og det blev bevist da vi mistede
en god vangedestøtte, og en
masse kærlighed blev sendt
mod de efterladte i form af
blomster og varmende ord.
Rigtig mange var forbi Flori-
sten og lægge penge til en
krans og skrive en sidste hilsen
i bogen. Og pengene bimlede
også ind på vores mobilepay, så
vi blev helt rørt. Det var virke-
ligt smukt at se, hvor stor op-
bakning, der var i Vangede.

Så det kan godt være, at det er
tilfældigheder, der er grunden
til, at vi er her i Vangede; men
det er vores hverdag, den glæde
og omsorgen, der gør, at vi fø-
ler, at vi lever her. Og så er det
mest af alt i nødens stund, vi
bliver fyldt med en usigelig
glæde ved at være en del af det-
te fantastiske landsbysamfund,
som Vangede er.

Det er i dag et vejr, et
solskinsvejr, så nu vil vi gå ud
og nyde det.

I ønskes et spirende forår
Allan og Susanne

Forår 2019
98. nummer · 25. årgang

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk

i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: Trykkeren.dk

Journalist Borgere i Vangede

Redaktør Allan Andersen

Deadline til sommerns avis er den 11. maj 2019

Læs denne gang om
Nyt fra Vangede • Vangedekalenderen

Mindeord om Ole • Lailas liv
Udsigt • Hvorfor er Vangede godt

... og meget mere

Vangede-
kalender

Se side 14

Tak Ole

Fastelavn
2. marts
Se side 3



Nummer 98 · februar 2019

2

Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede
Rettelse
I sidste nummer af Vangede
Avis havde vi et indlæg fra Ben-
te Olsen om en klassegenfor-
ening. Vi kom desværre til at
skrive forkert navn som forfatter
til artiklen.

Vi undskylder både til Bente
Olsen og til Bente Yvonne Ol-
sen.

Joyce
Efter 13 gode år i Vangede flyt-
ter Klinik Naturlig’viis d. 1.
april til et bofælleskab ved Her-
lev Sundhedshus, Herlev Ring-
vej 2C, hvor Joyce vil fordybe
sig i nye behandlingsmetoder.

“Jeg vil gerne takke alle, og
især dem, der ikke har mulighed
for at flytte med, for at have vist
mig tillid og lov til at behandle
jer, og dermed har bidraget til et
bedre velvære. Jeg kommer til
at savne jeres venlighed, og er
taknemlig for alt det I har beri-
get mit liv med.” Fortvivl ikke,
en anden behandler overtager
lokalet efter at Joyce er stoppet.
Mere om det i det næste
nummer af Vangede Avis.

Den søde tand
Nu har Vangede fået en butik, hvor
man kan få fodret sin søde tand.

Det er tre partner Nafeth, Na-
bil og Diab, der åbnede deres
første butik i Virum og den an-
den butik i Gentofte. Nu har de
så åbnet deres tredje butik, og
det blev her i Vangede på
Brogårdsvej 137.

I butikken finder du også is,
Ben & Jerry’s, Slush Ice, Cho-
koladeæsker og Gavekort.

“Den søde tand” i Vangede til-
byder 20 % rabat på dit køb, når

du har annoncen i dette nummer
af Vangede Avis med i butikken.

Der er også blevet plads til at
man kan sende og modtage pak-
ker via GLS.

Vangede Avis byder butikken
velkommen i Vangede.

Home – ny mægler

Ejendomsmægler Betina Hübertz
tiltrådte som ny partner og
ejendomsmægler MDE hos home
Gentofte/Vangede 1. februar.
Betina kommer fra et job som
ejendomsmægler i Holte, Vedbæk
og omegn, og ser frem til at møde
nye familier, som alle har unikke
historier og ønsker til deres næste
bolig. Velkommen til, Betina.

Psykoterapeut i Vangede
Vi kan også byde velkommen til
Ulla Seidelin som nyuddannet
psykoterapeut. Ulla har boet i
Vangede de sidste 12 år, men
starter nu som selvstændig, og
hun glæder sig til at hjælpe Van-
gedeborgere.

Ulla fortæller, at ved individu-
el terapi arbejder du alene med
hende som din terapeut. Hun
kan hjælpe dig videre eksem-
pelvis efter stress, skilsmisse el-
ler andre kriser – eller når angst,
vrede, utålmodighed, irritation,
skam, jalousi eller andre følel-
ser fylder for meget i dit liv.

Ulla tilbyder opstartssamtalen
helt gratis (værdi 1.000 kr.) til
alle, der ønsker at starte et tera-
piforløb hos hende inden ud-
gangen af marts 2019. Se Ullas
annonce her på siden eller
besøg hendes hjemmeside
Psykoterapiogcoaching.dk

Vangede Pizza
Vangedes første pizzaria har fået
ny indehaver, og det glæder os at
byde Selim Sirri Sener velkom-
men i Vangede.

Selim er blevet positiv over-
rakset over, at kunderne er me-
get anderledes her i Vangede.
Han synes at hele Vangede bare
virker mere positiv, så han glæ-
der sig til hver arbejdsdag.

Selim har over 20-års erfaring
i branchen i forskellige pizzeri-
aer, så han ved, hvordan man la-
ver gode traditionelle pizzaer
med særlig focus på godt bage-
værk og gode råvarer, så det
glæder vi os til at smage.

Der er altid frisk kaffe på kan-
den mens man venter og nyt me-
nukort i butikken eller ses på
hjemmesiden www.vangede-
pizza.dk

Selim siger “Velbekomme :-)”

Ny Tandlæge i Vangede
Lars Hansen har overtaget Hen-
rik Holmgård partnerskab hos
Vangede Tand. Lars Hansen er
35 år og kommer fra Evident
tandlægerne, hvor han har været
partner og arbejdet på klinikker
flere steder. Han har stor erfa-
ring med alle almindelige for-
mer for tandlægebehandling,
herunder også implantater.

Henrik Holmgård vil stadig
have sin gang på klinikken, men

vil fremover arbejde lidt færre
timer.

Velkommen til Lars

Byggeri ved IKEA

IKEA begyndte den 14. janaur
at nedrive den midterste del af
lagerbygningen på Nybrovej, ar-
bejdet vil tage tre måneder.
IKEA beklager de gener, som
det vil påføre deres naboer.

Nedrivningen var blevet nød-
vendigt da bygningen gennem
flere år havde sat sig, på grund af
en ustabil undergrund, så den
bliver hellere ikke genopbygget.

39 65 70 76

NY EJER

Nyt menukort

Vangede Bygade 77 (ved Bommen)
Åbningstider alle dage 15-22

Vil du lære at behandle
dig selv og andre bedre?

Ring 27 20 70 72

Praksis i Vangede/Gentofte

Gratis opstartssamtale – se tekst på denne side

Artikler og annoncer afleveres eller
sendes til: Vangede Avis, Snogegårds-
vej 49, 2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74
41. Meget gerne pr. email: avi-
sen@vangede.dk. Optagne artikler og
indlæg dækker ikke nødvendigvis re-
daktionens holdning. Der tages forbe-
hold for trykfejl, ligesom vi ikke påta-
ger os noget ansvar for følgevirkning af
evt. trykfejl.



Tøndeslagning i Vangede

Arrangeret af D.U.I,Vangede Bycentrum og Charlotteklubben
Sponsoreret af SuperBrugsen

Fastelavnsboller og kakao til deltagerne
tønderne bliver fyldt med godter

Vangede Bygade 61

Gratis

Præmier til Kattekonge, Kattedronning
og bedste udklædning

Der vil være to tønder til børn – og én tønde til voksne

Se mere på www.vangede.dk
VANGEDE BYCENTRUM

på pladsen ved SuperBrugsen
Lørdag 2. marts 2019 kl. 11

Bland-selv slik
Chokoladebar

• Sodavand
og meget mere

• Slush Ice
Chips • Is

bland-selv-slik

kr. 10.95/100g

Tag annoncen
med og få 20% rabat i marts

måned

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk
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Udsigt mod Vangede
Der kan gemme sig en masse lokalhistorie i at samle udsigtsbilleder
fra Vangede. Måske er der noget som en tidligere beboer kan glædes
over at gense, eller man undrer sig over, at der er sket så store ændrin-
ger. Du kunne måske gøre det til en vane at tage billeder af din udsigt
igennem årets skiftende årstider, det vil kunne give en spændende
samling og sætte tanker i gang, hvor levende det hele er også uden, at
vi gør andet end bare at betragte.

Frank

Bent: Sædvanlig lørdagskaos
ved IKEA. Færdselsloven gæl-
der ikke her, hvis blot hornet
virker. Laila: Set fra mit stuevindue

Vangedevej, jeg nyder udsigten
ned til Charlotteklubben. Og
den skal vi tvangsflyttes fra i
2021. Mærkeligt at det ikke
blev debatteret efter den famø-
se høring vi var til mange af os
den 31/1 det var ikke godt nok.

Camilla

Caroline: Vi har boet i Vange-
de i 22 år – de sidste 16 lige
skråt overfor Vangede Kirke og
med kig til mosen.
Jeg elsker vores udsigt og foto-
graferer den hele året rundt.
For os er kirkeklokkerne en
dejlig “rutine-lyd”, og vi ved
altid når klokken er otte om
morgenen og det er tid for
drengene til at komme i skole –
eller om solen bliver ringet ned
(enten kl. 16 eller 17 alt efter
sommer-/vintertid).

Joakim og Susanne: Et billede
fra 1. sal af vores udsigt, som
heldigvis kun er midlertidigt :-)
De graver og støver og sviner
og har gjort det lige siden
august, men vi er sikre på, at
det bliver godt. Så vi glæder
os!

Lisbeth



Ole Stephensen kom fra Virum. Han havde boet på Vesterbro og fle-
re steder i Gentofte før han fandt det lokalsamfund, som lige passede
til ham.

Da vi via den tidligere købmand havde hørt, at det var Ole og Ju-
lie, der havde købt den sidste købmandsgård i Vangede, kontaktede
vi Ole for at fortælle, at vi var ved at etablere Vangedes Venner, og
forhørte om han ville være aktiv med til dette. Ole sagde at han glæ-
dede sig til at komme til Vangede og det med Vangedes Venner gjor-
de det bare endnu bedre. Ole sprang ind og styrede Vangedes Ven-
ners stiftende generalforsamling, og det blev ikke kedeligt. Efter-
følgende var Ole dirigent ved vores generalforsamlinger og konfe-
rencier ved mange af arrangementerne i Vangede; ja han betragtede
det nærmest som et borgerligt ombud. Hans professionalisme, hu-
mor og menneskelige varme gjorde det til en fornøjelse at være vid-
ne til. Hele Vangede er derfor taknemlig for den tradition, at det var
Ole, der stod på scenen og styrede løjerne. Og Ole gjorde det ikke
kun for at være flink. Nej, han elskede det, og når festen var slut, så
var han også klar til at tage sin tørn med oprydning og nedpakning.
Jo, Ole var blevet en Vangede Ven og vangedeborger på rekordtid
og rigtig mange i Vangede fandt en ven i Ole, hvor man kunne få
vendt sine idéer og tanker.

Ole blev også spurgt, om ikke han skulle være med i Vangede Ven-
ners bestyrelsen, men det takkede han nej tak til. Da vi i de følgende
år varmede op til at Vangedes Venner sammen med en masse frivil-
lige skulle stå for caféen, så var han klar til at tage sin andel af det
frivillige arbejde og var med i den gruppe, der fik etableret Café Ca-
féen.

Omkring hundelivet i Vangede blev Ole også en aktiv deltager,
hvor mange hundeluftere har mødtes rundt i Vangede og fået en god
snak, mens hundene fik snuset til hinanden.

Mange af os har ikke kun mistet en Vangede Ven og kendt person-
lighed, men også en personlig ven og det gør ondt. Vi føler, at vi
mangler ord – og så alligevel ikke, for der er jo så meget at fortælle
og mindes. Så Ole tak, mange tak fordi vi fik lov at kende lidt af dig
og tak fordi du var med til at gøre Vangede lidt sjovere.

Vores varmeste tanker går til Julie og pigerne.
Allan og Susanne

Vangede Avis

Kære alle
Pigerne og jeg vil gerne takke jer alle, for jeres søde
hilsener og blomster ved Oles død.
Jeres deltagelse og varme har midt i vores sorg været
en glæde og stor støtte for os.
Af hjertet tak.

Kærlige hilsener
Amalie, Marie og Julie

Det er med stor sorg, at vi har
fået meddelelsen om at Ole
Stephensen er død kun 63 år
gammel.

Ole var med til at starte Café
Caféen for 5 år siden sammen
med Bettina, Peter og mig. Det
var et dejligt samarbejde, der i
det daglige stoppede da Café
Caféen gik i drift. Ole skulle
videre til andre ting, bl.a. star-
tede han sin politiske karriere.

Alligevel stillede Ole op med
jævne mellemrum til Vangedes
Venners arrangementer, eller
f.eks. til Peter Hegelunds 60 års
fødselsdag, hvor Ole serverede
sammen Laila og Lillian.

Også når der skulle ryddes
op efter arrangementer, både i
caféen og til festivaler stillede
han op og var med til at give en
hånd med oprydningen.

Han var en stor hjælp for os,
da vi skulle have lavet vores
sluse til caféen, der jo krævede
en del overtalelse at få lavet. I
det hele taget var det altid en
fornøjelse når Ole kiggede
forbi og deltog i vores arrange-
menter på hyggelig vis.

Ære være hans minde.
Kære Ole – Du vil blive sav-

net i Café Caféen og i Vangede.
Kærligst Mette

Danmark blev en stor person-
lighed fattigere, da journalist,
TV-vært, skuespiller, forfatter,
politiker og entertainer Ole
Stephensen i går gik bort i en
alder af bare 63 år.

For os i Aksel Benzin A/S
var Ole, i den nysgerrige, ud-
spørgende og ikke mindst un-
derholdende journalists rolle,
med til at bringe E&H-udstil-
lingerne i Herning til et helt
nyt niveau, som ankermand på

branchens fælles maskin-
shows. Ole kunne kommuni-
kere med alle, var altid inspi-
rerende og professionel til fin-
gerspidserne – og samtidig
vanvittig hyggelig at arbejde
sammen med. Vi kommer til at
savne ham rigtig meget – os
“smadremaskineleverandø-
rer”, som han kærligt kaldte
os.

Æret være hans minde.
Claus Benzin, adm. direktør

Kære Ole. Jeg er i chok og sen-
der mine varmeste tanker til
Julie og dine piger, som du el-
skede overalt på jorden.

Vores makkerskab i politik
har betydet så meget for mig.
Altid klar med et par opmun-
trende ord og lysten til at skabe
resultater sammen med andre.
Altid konstruktiv og samar-
bejdssøgende. Det bliver en-
somt fremover at drage alene
hjem til Vangede og undvære
vores debriefs i bilen efter de
utallige sene udvalgsmøder.
Du ved, der i bilen, hvor vi lige
ordnede verdenssituationen.
Stort, småt og det midt imel-
lem. Der hvor vi luftede visio-
nerne og drømte om spænden-
de projekter, som vi skulle i
gang med. Alle vidste det. Vi
var på en mission sammen.
Langt vigtigere end partipolitik
var den. Tag del i lokalsamfun-
det og skab fornuftig politik på
tværs. Det er hvad vi står for.

Vi blev i venskabeligt drilleri
kaldt ‘vangedemafiaen’ af
kollegerne, som nok synes vi
havde lige rigeligt med histori-
er om vores herlige kvarter.
Hvor vil jeg dog savne dig kæ-
re Ole! Ubærligt at du er taget
afsted. God rejse.

Kristine Kryger

Til minde om Ole Westphal Stephensen



Nummer 98 · februar 2019

6

Hvorfor Vangede
Ulla Rye, caféfrivillig
Jeg har boet her i over 35 år. Jeg
har dog aldrig lagt mere i det end
at det var et sted at bo. Men det
ændrede sig, da Caféen åbnede
for fem år siden. Tænk, hvad
den har betydet og stadig bety-
der for byen. Mange venskaber
er det blevet til, ikke mindst for
mig. Det at være frivillig sådan
et sted er helt unikt. Det at kunne
glæde en masse mennesker med
en kop kaffe, hjemmelavet sup-
pe osv., bliver man da glad i lå-
get af. Caféens arrangementer
ikke mindst.

Jeg er også frivillig i gen-
brugsbixen. Det er det samme –
glæde hele vejen rundt. Så kom
dagen, hvor jeg meldte mig ind i
Charlotteklubben (2018). Det
havde jeg sgu aldrig troet, men
det gjorde slet ikke ondt. Nu
skal jeg prøve at male. Jo, jo,
måske bliver jeg den næste ud-
stiller i caféen.

I vores lille indkøbsgade har
jeg alt, hvad jeg nu skal bruge,
men skal jeg lidt mere, så er
Lyngby Hovedgade kun 15 mi-

nutter herfra. Kan man forlange
mere.

I ejendommen, hvor jeg bor, er
der en del, der kender hinanden.
Så har man brug for hjælp, er
der altid en hjælpende hånd.

Men Vangede er mere end det.
På Nybrovej (ved Mariebjerg
Kirkegård) ligger to koloniha-
veforeninger. Jo, jo, intet min-
dre – siden 1993 har jeg været
så heldig at være ejer af en have
dér. Hvilke fester – uden el og
med gasflasker, der løber tør.
Dette kunne kun give varme øl
og vand. Nu ejer jeg et hus med
el, varmt vand og TV ... & kolde
øl og vand!

Morgenløbet

Træt efter timers nattevågen
finder jeg løbeskoene frem.
Hovedet summer,
tankerne myldrer,
hjernen kan ikke få ro.

Ned i Nymosen
– Vangedes have –
kroppen skal bruges,
muskler bevæges,
benene løber, og
armene svinger,
ryggen, den rettes,
og hjertet, det slår.

Et hemmeligt våben
mod Mister Parkinson:
Løber hver morgen
i Vangedes mose.

Fra en digtsamling
af Else P. Lammers
om det at leve med Parkinson

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

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

Gåtur
hver lørdag kl. 11-12
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Her er mit liv I
Af Laila Jensen
Jeg er født i 1934 på Bispebjerg.
Mine to ældre brødre Jørgen og
Mogens er begge født i Odense i
hhv. 1925 og 1927. Min bror
Frank er født i 1935 og min sø-
ster Kirsten er født i 1943, begge
i København. Mor var fra 1906
og far fra 1905, begge født i
Odense.

Hjemmesyet tøj
Min mor syede alt vores tøj, ofte
sad hun og syede den halve nat.
Vi fik som regel nyt tøj til påske,
pinse og jul. Skulle jeg have en
ny frakke, brugte mor min fars
gamle frakke, sprættede den op,
vendte stoffet på vrangen og sy-
ede en ny til mig.

Min farbror Richardt havde
kaninskind, som jeg fik syet en
muffe og en hue af, så var jeg
meget fin.

Min mor syede alle mine kjo-
ler, nye sko fik jeg to gange om
året, til jul og sommer; om vin-
teren fik jeg skistøvler, med sto-
re hjemmestrikkede sokker.

Jeg voksede op i det, man
kaldte et arbejderhjem. Pengene
var små, og der skulle meget til
at forsørge fem børn, men som
jeg husker det, manglede vi ikke
noget. Legetøj fik vi i julegave
eller til fødselsdage.

Besættelsestid
I mine første leveår flyttede vi
en del rundt. Da krigen brød ud,
var jeg seks år og vi boede på
Plantevej nr. 25. Vi boede syv
personer i en to værelses lejlig-
hed, fem børn, far og mor. Vi
havde to køjesenge og en lille
barneseng til Kirsten. Mor og

far sov i stuen. Lejligheden var
dog med centralvarme og bad,
hvad der var sjældent og nyt
dengang.

Når luftalarmen lød, skulle vi
gå i beskyttelsesrum, indtil alar-
men blev blæst af igen. Alle sad
så i kælderen, hvor der var bor-
de og bænke. Vi børn skulle så
optræde med sang og skuespil;
det var nok for at aflede os, så vi
ikke skulle være bange. Når vi
så kom op igen, skulle vi ud og
se, hvad der var bombet, det
kunne være et hus eller en fa-
brik, der lå i nærheden. Vi skul-
le også sørge for mørklægning.
Det vil sige, at man skulle have
sorte gardiner og sorte brede li-
ster i siden af vinduerne, så ly-
set ikke kunne ses udefra.

Under krigen og flere år efter
havde vi ratione-
ringsmærker.
Der blev udle-
veret et vist an-
tal mærker, så
man kunne købe
f.eks. smør, suk-
ker, kaffe og man-
ge andre daglig-
dagsvarer. Det var
ikke en sjov tid.

I opgangen, hvor vi boede i
stuen, boede der en dame på an-
den sal, som vi kaldte Tysker-
Jensen, fordi hun kom sammen
med tyskere, og det var slemt
under krigen, hun kunne be-
stemt ikke lide min far og mor.
Engang spærrede omtalte fru
Jensen udgangen fra vaskekæl-
deren, så min mor ikke kunne
komme op. Hun smed også en
balje kogende vand efter mor.

Det var forfærdeligt at overvære
for en pige på 7-8 år. En anden
gang pudsede hun tyskerne på
min far. Til alt held var onkel
Henry, min fars bror hos os, og
han udgav sig for at være vores
far, han kunne tale tysk, og for-
klarede dem, at det var en stor
misforståelse. De truede med at
skyde os alle sammen. Om nat-
ten havde de stukket en kniv
igennem kalechen i min lillesø-
sters barnevogn, som stod i op-
gangen.

Politiet i Søborg, som far var
bekendt med, pga. våbentrans-
port fra tørvemoserne i Knar-
drup, beskyttede os mod fru Ty-
sker-Jensens angreb. Det resul-
terede i, at da politiet blev taget
af tyskerne, så var der ikke sik-

kert for os at bo på
Plantevej. Min
mor, far, Frank,
Kirsten og jeg
rejste til Oden-
se, medens
Mogens blev

indlagt proforma med gulsot, og
Jørgen blev gemt hos familie.

Min far fik hjælp af borgme-
ster Aage E. Jørgensen, så der
gik ikke mange dage, så kunne
vi flytte til Stolpegårdsvej num-
mer 10, 1. tv. Flytningen skete i
nattens mulm og mørke, hvor
Tysker-Jensen ikke var hjemme.
Det var en meget lille lejlighed
på to små stuer, et lille sovevæ-
relse, hvor der kun kunne stå en
enkelt seng til mor og far. Så
kunne der være plads til et lille
klædeskab og en kommode. Og
der var et lille værelse til vores
to køjesenge og en lille barne-
seng til Kirsten.

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

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

Stolpegårdsvej. Ejendommen nr. 10 ligger til højre i billedet. Det-
te billede er 1960-erne. Foto Gentoftes Lokalhistoriske Arkiv.

Laila. Foto Bent Arper Jensen
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Min første slyngveninde
Jeg gik på Bakkegårdsskolen.
Min skoletid husker jeg egentlig
ikke så meget om. Mine bedste
fag var gymnastik og engelsk.

Men en slyngveninde fik jeg,
hun hed Anni Andersen, søster
til vores nuværende store digter
Benny Andersen. Anni og jeg
holdt sammen i hele vores sko-
letid. Jeg boede eller sov lige så
meget hos hende som hjemme,
de havde heller ikke for meget
plads, en stue og et soveværelse,
hvor de var tre børn og foræl-
drene, men hvor der er husrum,
er der hjerterum.

Hendes far var murer, en stor
hyggelig fyr, som altid sad ved
kakkelovnen og læste avis. An-
ni og jeg var så meget sammen,
at hun også var med på ferie
hos familie i Odense i fem
uger.

I skolen havde vi en skolein-
spektør, der hed Arnold Han-
sen. Han var tyskervenlig og
meget streng, det var kæft, trit
og retning. Når klokken ringede
ind til time, skulle vi stå i snorli-
ge rækker, to og to, og måtte ik-
ke sige et ord til hinanden, men
det havde jeg lidt svært ved.
Han havde nok set eller hørt, at
jeg sagde noget, for pludselig
kom han løbende og stak mig en
kæmpe lussing.

Vi havde også en tegnelærer,
som var lige så streng. Hvis vi
gjorde noget forkert, tog han fat
i den tynde hud under hagen
med to fingre og rystede ens ho-
ved frem og tilbage. De lærere
var rene sadister.

Man fik mælk til frokosten og
om vinteren kunne den være
helt frosset, men endnu være
om sommeren kunne den være
godt lun, da den ikke blev opbe-
varet på køl. Man havde mad-

pakker med hjemmefra og den
var altid smurt af min mor.

Familien aftensmad bestod al-
tid af mindst to retter, først grød
til at mætte og så frikadeller el-
ler bøf, men altid to stykker kød
til min far og et til os andre. Når
forretten var vandgrød takkede
jeg nej tak, det var også ok, man
fik bare ikke noget andet. Der
kunne også være frugtgrød til
dessert.

Madpakken var med pålæg
som vi kender det i dag, det blev
købt skåret hos slagteren, man
bad f.eks. om for ti kroner blan-
dende pålæg.

Vi havde også nogle gode op-
levelser, især når vi skulle på
lejrskole. Jeg husker på Bro-
ager, hvor vi havde det sjovt. En
dag var det dog nær gået galt. Vi
skulle være i seng klokken otte,
og der skulle være ro på sovesa-
len, men vejret var så godt, så
Anni og jeg sprang ud af vindu-
et for at gå ned til vandet. Des-
værre blev det hurtigt opdaget,
så vi måtte ind og stå skoleret,
og blev truet med at blive sendt
hjem. Den ene lærer kunne ikke
forstå, jeg var så uartig, for min
bror Mogens, der havde den
samme lærer, kunne da ikke fin-
de på sådan noget.

Efter skoletid gik jeg på Nør-
rebakkens fritidshjem hos fru
Smoll, og her var rigtigt dejlig
at være, når man kom fra skole
fik man havregrød og inden
man skulle hjem var der knæk-
brød med syltetøj.

Min mor fik arbejde på en fa-
brik, hvor de syede uniformer til
tyskerne, sådan var betingelser-
ne dengang og det var hårdt,
min far havde noget arbejde i
tørvemosen, hvor man lavede
tørv, så man kunne bruge det til
at varme op med i kakkelovne,

det var den form for brændsel
man havde under de fem for-
bandede år, som man kaldte kri-
gen.

Ferieoplevelser.
Under krigen blev min kusine
Else og jeg sendt på ferie i Tøn-
der, hver sit sted hos nogle men-
nesker vi slet ikke kendte, vi var
ikke mere end syv og ni år, vi
blev sat ind i et tog med et skilt
om halsen, med vores navn og
adresse og hvor vi skulle hen,
rejsen tog for øvrigt ca. 10-12 ti-
mer, fra København til Tønder.

Legetøj havde man ikke så me-
get af, men en dukkevogn og en
dukke fik jeg da, ellers lavede
jeg selv noget, f.eks. en trækas-
se, som jeg fik af onkel Richard,
og som han havde haft ægge-
bakker i. Der var to rum, så kli-
strede jeg tapet på, lagde den
ned på siden, så havde jeg et
dukkehus med to værelser. Der-
efter samlede jeg tomme tænd-
stikæsker, limede dem sammen,
til stole, sofa og et bord, og dem
limede jeg stof på, så havde jeg

dukkemøbler, man havde fanta-
si dengang.

4. maj 1945 om aftenen, hørte
vi pludselig i radioen, at tysker-
ne havde overgivet sig, det var
en fantastisk aften, alle løb ud
på gaden, der blev festet natten
lang.

Vi flytter
Den første februar 1946 flyttede
vi så i rækkehus på Stolpehøj
51. Det var noget bedre at bo i,
meget mere plads, med kælder
og vaskehus, stor stue, stort køk-
ken, og på første sal var der to
værelser, et stort soveværelse og
et pænt badeværelse, men kun
med toilet og håndvask, ingen
bruser eller varmt vand. Når vi
skulle i bad, blev der varmet en
masse vand i gruekedelen i va-
skehuset, og så skiftedes vi til at
bade i kælderen.

Der var kun en kakkelovn i
stuen, og en i det store værelse
på første sal, men det var jo også
bygget i krigsårene. Der var og-
så en dejlig stor have til, som jeg
hjalp min far med at anlægge.

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

Rækkehusenes hovedindgang. Bemærk gastårnet i baggrunden.
Foto Gentoftes Lokalhistoriske Arkiv
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For første gang havde jeg mit
eget værelse. Mogens og Frank
skulle dele et og Kirsten sov in-
de hos far og mor.

Da vi var børn, og indtil jeg var
ca. fjorten år, måtte vi ikke sige
du til vores forældre, vi sagde:
f.eks. ved far hvad, eller ved mor
hvad, men så gjorde Jørgen og
Mogens oprør, så nu blev det til
at, vi godt matte sige ‘du’. Men
det var svært i begyndelsen, vi
sagde også ‘De’ til vores tanter
og onkler på fars side.

I nabohuset flyttede også en
familie ind. Det var familien
Hansen, de havde fem børn,
deriblandt Inge, som blev min
veninde. Vi er lige gamle. Jeg
gik stadig på Bakkegårdssko-
len, mens Inge gik på Tjørne-
gårdsskolen.

Efterhånden som de fik byg-
get rækkehusene færdigt, kom
der andre familier til, så vi var
efterhånden nogle piger i sam-
me alder, som blev gode venin-
der. Vi fandt også sammen med
nogle drenge, som kun blev

kaldt for ‘rødderne’, men det
var kærligt ment. De kom hver
aften, og vi mødtes ude i går-
den. De havde et fløjtesignal.
Når vi hørte det, skulle Inge og
jeg lige se, om vores favoritter
var der, Inge havde en fyr der
hed Helge og jeg en der hed
Erik. Der var også en, der hed
Benny.

Småkys og mørkeleg
Når vi så var samlet, gik vi ned
på Fortet, som ligger lige bag
rækkehusene vi boede i, og der
hyggede vi os i den helt store
stil, vi småkyssede og røg i
smug. Men det sjoveste var, når
mor og far skulle i byen, og jeg
så skulle være barnepige for
Kirsten. Så kaldte jeg veninder-
ne og rødderne sammen, fik lagt
Kirsten i seng, og så skulle vi le-
ge mørkeleg, hvor drengene gik
ind i stuen og satte sig på en stol,
så slukkede de lyset, og vi piger
kom ind i mørket, famlede os
hen til en tilfældig dreng og satte
os på skødet af ham. Så var der
en del bytten rundt – til stor
morskab. Med til historien hø-
rer, at der altid var en, der stod
vagt uden for døren, for at se om
min far og mor var på vej hjem,
og når de var det, så kan det nok
være vi fik travlt: Op med have-
døren, ud løb drengene igennem
haven, og så sad vi piger der og
så meget uskyldige ud, med hek-
tiske røde kinder.

Næste morgen måtte jeg stå
skoleret, for alle min fars blom-
ster var trådt ned, og det var lidt
svært at bortforklarer, så stuear-
rest igen.

Der var ikke noget der hed
lommepenge, dem måtte man
selv tjene og det gjorde jeg med
diverse småjobs, og når man
tjente godt måtte man også be-

tale hjemme. Penge var jo små
så alle måtte give til familiens
fællesskab. En gang da Frank og
jeg skulle på ferie mente vi ikke,
at vi skulle betale til huslejen.
Hertil spurgte vores far om vi
troede, at han kunne slippe for
at betale husleje til ejendoms-
selskabet, når han skulle på fe-
rie. Det kunne vi jo godt se, at
han ikke kunne, så der måtte be-
tales. Jeg tænker i dag at det har
været en god måde at komme til
at forstå de økonomiske sam-
menhænge.

Dans, konfirmation
– og “Rødderne”
Inge og jeg begyndte at gå til
dans hos Andreasen i Vangede
på Mosegårdsvej 12. Jeg danse-
de med Benny, som havde lidt
svært med at danse i takt til stor
irritation for mig, men vi vandt
flere gange bronze. Til slut gad
jeg ikke danse med ham mere,
for han lugtede også af pibeto-
bak, så ham skrottede jeg, vi
kunne ellers godt lide hinanden,
men der var grænser. Så
begyndte Inge og jeg at danse
sammen.

Ivar Nobel, som boede i et
stort træhus på hjørnet af Sno-
gegårdsvej og Herredsvej, var
varm på mig, og jeg var varm på
hans mors og fars flotte bil. En
dag blev jeg inviteret ud at køre
med dem, solen skinnede, kale-
chen blev slået ned på bilen, så
tog jeg min konfirmationsfrak-
ke på, og lånte en af min
svigerindes bleer, som hun
brugte til min niece; det var me-
get moderne at bruge som ho-
vedtørklæde, så jeg var meget
smart.

Men som sagt, Ivar var ikke
noget for mig, så da jeg havde
fået nogle køreture i deres bil,

blev han også droppet. Ivar var
ellers god til at få Kirsten til at
sove, når vi havde “rødderne”
inde hos os, for han var god til at
synge Kirsten i søvn, han sang
for øvrigt smaddergodt.

Da Inge og jeg blev konfirme-
ret, var vi i næsten ens frakker
og ens stive høje alpehuer, i hver
sin farve. Vi blev konfirmeret
samtidig i Vangede Kirke, som
lå der hvor biblioteket nu ligger.

Til min konfirmation fik jeg
smykker, et cardigansæt, et
spejl, børste, og en kam til at
lægge på min kommode. Efter
vi havde spist, blev jeg meget
træt, og faldt i søvn. Næste dag
var Inge og jeg inde i byen, og
købe lidt, derefter gik vi i bio-
grafen, og det var så den dag.

Ellers levede vi livet sammen
med “rødderne”. Vi cyklede til
Strandvejen, og badede fra ste-
nene, det var en dejlig tid. Når
vi piger og rødderne ellers var
på besøg hos hinanden, drak vi
altid kirsebærvin, og så satte vi
grammofonen i gang, og så dan-
sede vi til Gustav Winkler og
Raquel Rastenni, jeg siger jer,
den fik hele armen.

En gang var vi hos en, der hed
Eigil, som boede på hjørnet af
Herredsvej og Sognevej. Hans
forældre var selvfølgelig ikke
hjemme. Den fik ikke for lidt
med kirsebærvin og jitterbug. I
dansens hede røg jeg lige igen-
nem deres glasdøre, der adskilte
de to stuer. Jeg fik nogle snitsår
og et par ruder blev knust. Fe-
sten stoppede brat og ud af dø-
ren fløj vi. Hvad stakkels Eigil
forklarede sine forældre, det
ved jeg ikke, men der gik et
stykke tid inden vi så ham, for
der var adgang forbudt hos ham
for os alle. (læs mere i næste
Vangede Avis)

Se hele filmprogrammet på gentoftekino.dk
H HDanmarks hyggeligeste biograf

Gentoftegade 39 · Telefon 39 65 33 50

Fortet eller Vangede Batteri,
som det retteligt hedder, var
det perfekte sted til kysseri. Fo-
to Gentoftes Lokalhistoriske
Arkiv.
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Med “Par i bevægelse i naturen”, vil I som par gå tre vandrin-
ger i løbet af foråret efter en anerkendt metode, hvor I under
kyndig vejledning .

Par med/uden børn med ønske om bedre kommunikation

Opsplittede/skilte par med delebørn 0-18 år

Par med børn 0-18 år med kronisk sygdom/handicap

kan øge livskvaliteten i parforholdet

I lærer at forebygge de problemer, I oplever i jeres parforhold
og familier. Målet er at skabe en sund dialog og dermed
mere glæde, trivsel og livskvalitet.

Målgrupper:

Kom og hør mere og mød:
Poula Helth

Hans-Jørn Filges

Torben H.D. Petersen

Ulrik Borch

, ph.d., ledelsesforsker og forfatter

, ledelseskonsulent

, forebyggelseschef i Gentofte Kommune

, medlem af kommunalbestyrelsen for Konservative

•

•

•

Par i bevægelse i naturen
april - juni 2019

Nyt projekt fra Forebyggelse & Sundhedsfremme i Gentofte Kommune

Vil du styrke
dit parforhold?

Onsdag d. 6. marts 2019, kl. 19-21
Vangede Bygade 45, 2820 Gentofte

Orienteringsmøde på Biblioteket med Vangedes Venner

Med venlig hilsen
Forebyggelse & Sundhedsfremme
Gentofte Kommune
Emmasvej 8, 2820 Gentofte

Onsdag d. 6. marts 2019, kl. 19-21
Vangede Bygade 45, 2820 Gentofte

GENTOFTE KOMMUNE
Forebyggelse & Sundhedsfremme

Din lokale bedemand
Vangede Begravelser

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

“få sagt ordentligt farvel”

Har du talt med din partner i dag?
Hvorfor er det vigtigt?
“Partnerskaber fungerer ikke,
uden, at man taler sammen, uan-
set om det er på en arbejdsplads
eller i familien”, fortæller Poula
Helth, ledelsesforsker og forfat-
ter. Poula Helth har skrevet bø-
gerne “Tal sammen” og “Den
nødvendige samtale i parforhol-
det” sammen med sin mand
Hans-Jørn Filges. De så sam-
men et behov i at omsætte teori
til praksis og fik idéen til par-
vandringer, hvor man går og
samtidigt lytter til sin partner på
en på en ny måde. Det blev til pi-
lotprojektet “Par i bevægelse i
naturen”. Et projekt i samarbej-
de med Gentofte Kommune.
Poula Hetlh forklarer: “Hvis
man ikke dagligt har gode sam-
taler, er der grobund for misfor-
ståelser og konfrontationer, som

kan påvirke familiefælleskabet i
en dårlig retning. Der kan være
mange grunde til at den gode
daglige samtale bliver ‘glemt’”.

Målet med parvandringer har
til hensigt at forebygge og skabe
mere glæde og trivsel. Det kan
man høre mere om onsdag d. 6.
marts på Vangede Bibliotek. Se
annoncen til højre. Her kommer
også Ulrik Borch, kommunal-
politiker og medlem af de
konservative i Gentofte Kom-
mune, som udtaler: “Jeg synes
at parvandringer, lyder som det
rigtige initiativ. Det har et stort
potentiale til at hjælpe rigtig
mange familier til et lykkeligere
liv, og personligt vil jeg, både
som politiker og familiefar,
arbejde for projektet og bakke
det op på alle mulige måder.”

Butikkerne i Vangede
Næsten alle butikkerne, en lang
række håndværkere, biblioteket
og kirken bakker op om han-
delslivet i Vangede ved at være
med i fællesskabet “Vangede
Bycentrum”. Vi er stolte af at så
mange er med og dermed med til
at bidrage til julebelysning og al-
le arrangementerne her i Vange-
de. I kan se medlemsbutikkerne i
oversigten på bagsiden af avisen,
og i medlemsbutikkernes vindu-
er kan I finde vores logo.
Gode kunder
Noget, der varmer mig som for-
mand for Vangede Bycentrum,
er at jeg jævnlig hører fra butik-
kerne, at her i Vangede har vi de
bedste kunder. Der er næsten al-
tid godt humør, og skulle noget
ikke være i orden, ja så findes
der næsten altid en løsning. Jeg

vil gerne opfordre til, at når du
føler dig godt behandlet, så for-
tæl det i dit netværk, og hvis du
føler dig skidt behandlet så for-
tæl det til butikken. Så får vi
spredt det positive budskab og
giver butikkerne mulighed for at
blive endnu bedre.

Nye butikker kommer til og
gamle butikker får ny indeha-
ver. Vi har fået en slikbutik med
bland-selv-slik på Brogårdsvej,
en Vangedeborger er begyndt
som psykoterapeut og Vangede
Pizza og Mezzaluna har fået nye
indehaver.

Joyce hos Klinik Naturligvis
flytter klinikken til Herlev, så vi
er så spændt på, hvem der ryk-
ker ind der.

Allan Andersen
Vangede Bycentrum
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Skjold Burne-huset
På et gammelt postkort kan man
se at der var et ishus på hjørnet
af Ved Bommen og Vangedevej
og ellers ser det ud til at der kun
er en almindelig villagrund bag-
ved. Adressen er Vangede Byga-
de 77, men før 1963 var adres-
sen Vangedevej 47

Det ser ikke ud til at der har lig-
get nogen gårde på dette sted, hel-
ler ikke før udskiftningen i 1766,
men i maj 1921 ansøger snedker-
mester E. Knakkergaard om op-
førsel af et lysthus på matrikel 2u
Vangede, Vangedevej 47. Grun-
den gik et pænt stykke op af Ved
Bommen og det var på det bager-
ste stykke der blev bygget. Teg-

ningerne viser et lille hus med to
værelser. Der har været indlagt
vand. Allerede i 1926 er der nye
ejer på grunden da typograf Th.
Jensen i marts ansøger om at op-
føre en villa på grunden, stadig
helt tilbage. I ansøgningen henvi-
ser der til korrespondance om en
ulovlig bebyggelse og at ville op-
føre et grundmuret hus med fire
værelser og placere det sådan at
den tidligere bebyggelse vil blive
bevaret som havestue til det nye
hus.

Taget på det nye hus ville blive
med grøn Icopal og det gamle
hus tag ville få samme farve.
Det nye hus vil også få vandklo-

setter og bygningsmyndigheden
påpeger at der efterfølgende ik-
ke må være anden latrinnæ-
rindretninger på grunden.

Omkring 1947 havde Cigar-
handler Børge Nielsen købt
grunden med villaen som blev
lejet ud til Chauffør B A Knud-
sen. Villaen lå der hvor der nu er
parkeringsplads til Super Brug-
sen.

Børge Nielsen havde allerede
en tobaksforretning på Vange-
devej 34, dette var dør om dør
med bageren som lå der hvor
Mezzaluna nu ligger og dermed
i en del af det lokale hvor Folke-
kirkens Nødhjælp nu holder til.
Her har der været tobaksforret-
ning siden bygningen var fær-
dig i 1940, den var startet med
cigarhandler Einar Salomon-
sen, og senere overtaget af Bør-
ge Nielsen som i januar 1948
ansøger om at opføre den nuvæ-
rende butiksbygning på hjørne-
grunden Vangedevej/Ved Bom-
men. Tegningerne viste fire lige
store butikslokaler ud mod Ved
Bommen dog havde den første
indgang mod Vangedevej og et
mindre butikslokale også med
indgang fra Vangedevej. Der

var baglokaler til de fire butik-
ker og i kælderen var der lager-
rum og fyrkælder med brænd-
selrum. Der er udstedt byg-
ningsattest på bygningen den
21. dec. 1949, så måske nåede
de at få julehandlen med, det er
faktisk 70 år siden i år.

I kommunens gamle papirer er
der som regel ikke noget om sel-
ve livet i bygningerne, men det
ser ud til at der i 1953 har været
en klage over at der boede no-
gen i butikkens kælderlokale.
Bygningsmyndigheden udtaler
at efter at have besigtiget de i
rapporten omhandlende kæl-
derrum i ovennævnte ejendom
meddels, at disse var rydelig-
gjorte for møbler, og så vidt det

Butikkerne på modsatte side af gaden med tobakshandel ved si-
den af bageren. Postkort: Gentoftes Lokalhistoriske Arkiv

Find os påfacebook
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!

Husk at du
gratis kan låne en
cykel når din egen

er til rep.

Gazelle cityzen C8+ HMB.
El-cykel med Bosch center-
motor. integreret batteri.
En super cykel med rigtig
mange fede detaljer
Pris fra 22.999,-

Gazelle Vento. Super sporty
el-cykel. Fåes både som herre-
og damemodel. Pris fra 16.499,-

Ebsen Street både som herre
og dame. Før 4.499,- nu 3.499,-

Ebsen Sporty boy og
little lady. Fra 2.999,-

Byens bedsteservice

Abent: Alle dage kl. 16.00-21.30

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

Alle dage kl. 17.00-21.30

Running Sushi

TAKE-AWAY VED AFHENTNING10% RABAT

www.phoenixrunningsushi.dk

man-tors 168,
Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

— fre-søn 188,-

TAKE
AWAY

Huset med første sal på. Foto
fra 2011
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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

Samtalecaféer – om livet i stort og småt.

Onsdag d. 27. februar kl. 19.00

Onsdag d. 20. marts kl. 19.00

Indledes med kort andagt i kirken, og derefter er der
oplæg og samtaler ved bordene om aftenen tema.
Undervejs serveres et glas vin og lidt at tygge på.

Samtalecaféen indledes af Hanne Bang, hospitalspræst
ved Gentofte Hospital, der taler om hvad sygdom gør ved
os og vores selvforståelse. Hvad sker der, hvis man ikke
kan holde modet oppe?

Samtalecaféen indledes af Biskop over
Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, der taler
om kirken og klimaet. Har kirken en rolle at
spille i forhold til et fælles ansvar på klodens
tilstand. Kom og vær med til at diskutere
dette vigtige emne.

Fastelavnsfest i Vangede Kirke.
Søndag d. 3. marts kl. 14.00
Med de traditionsrige tre T’er:
Tørvejr, tønder og tryllekunster.
Vi starter med kort gudstjeneste, slår katten af
tønden indendørs, og hygger til trylleri i
kirkens lokaler.
Billetter købes på kirkekontoret i åbningstiden
fra d. 7. februar.
20 kr. pr. voksen, 10 kr. pr. barn.

Gud, det er torsdag!
Hyggelige og korte børnegudstjenester med
fortælling og sang. Efterfølgende
fællesspisning, snak og leg.
Ingen tilmelding, bare duk op. Spisning koster
20 kr. for voksne og er gratis for børn.
Datoer: D. 21. februar, d. 28. marts, d. 9. maj.
Hver gang fra kl. 17.15-19.00.

Påske i Vangede Kirke:
Lørdag d. 13. april kl. 10. Børnegudstjeneste

med efterfølgende æggejagt.
d. 14. april kl. 10.30.

Gudstjeneste ved Camilla Munch.
d. 18. april kl. 17.00.

Gudstjeneste ved Kasper Morville.
Bagefter er der fælles påskemiddag i kirkens
lokaler. Tilmelding på kirkekontoret.

d. 19. april kl. 10.30.
Gudstjeneste ved Camilla Munch

d. 21. april kl. 10.30.
Gudstjeneste ved Kasper Morville.

d. 22. april
10.30. Gudstjeneste ved

Camilla Munch.

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. Påskedag
kl.

kunne konstateres kun anvend-
tes til de oprindelige formål, ke-
del- og brændselsrum. I 1956
var det slut med at bruge fast
brændsel da man fik installeret
oliefyr i ejendommen.

I 1959 forsøger Børge Nielsen
at få villaen og butiksbygningen
udstykket i hver sin matrikel,
men det gives der afslag på da
områdets servitutter foreskriver
at grundene skal være på mindst
2000 m2.

Første sal på ejendommen
Omkring 1972/73 solgte Børge
Nielsen ejendommen til Jørgen
Johnsen og i maj 1973 søgte
Johnsen om at opføre otte udlej-

ningsværelser på ejendommens
første sal. Dette gives der afslag
på og af kommunens notater kan
vi se at der allerede i 1967 havde
været søgt om noget lignende,
men at der ikke kunne etableres
nok parkeringspladser på grun-
den dengang. Og siden er
grundarealet reduceret yderlige-
re på grund af arealafgivelse til
en udvidelse af Ved Bommen.
Der henvises også til afstand til
naboskel.

Johnsen er ikke færdig med at
prøve at få indrettet første salen,
så i 1988 ansøgte han om at ind-
rette kontorlokaler på første sal,
det bliver endnu et afslag med
begrundelsen;

Forslaget angiver en for intens
udnyttelse af ejendommen, idet
gældende bestemmelser om be-
byggelsesprocent og opholds-
og parkeringsareal m.v. ikke ses
at kunne respekteres.

I 2003 blev der endeligt givet
grønt lys til at udnytte førstesa-
len til to boliger og det blev gen-
nemført. I lang tid efter syntes
de fleste at det havde skæmmet
ejendommen og virkede forkert
i bybillede, men i dag tror jeg de
fleste har vænnet sig til at sådan
ser det ud og har det ikke altid
gjort det?

Tobaksforretning som blev til
Skjold Burne og Apoteksudsal-
get har været i ejendommen lige
siden den blev bygget, dog har
Skjold Burne i 1976 udvidet bu-
tikken ved at sammenlægge to
lokaler. Så var der kun fire bu-
tikslokaler, som gennem årene
har indeholdt mange forskellige
butikker.

Fiskehandler, legetøj, skoma-
ger, læderhandel, Røde kors,
blikkenslager Zinko, Renseri,
Viggo Hansen konfekture (har
nok været lager i kælderen), dy-
rehandel Guldfisken, San Re-
mos Pizzaria som blev til Me-

mos og senere til Vangede Piz-
za, Blomsterforretning, Tattoo.

I 1976 lykkes det at få udskilt
villaen i selvstændig matrikel
og den afgives til bygherren
Kay Wilhelmsen A/S, som er i
gang med at opføre den bygning
som Brugsen ligger i i dag.

Villaen blev revet ned og
Chauffør Knudsen måtte flytte.
Jeg havde fornøjelsen af at ha-
ve ham som nabo et års tid om-
kring 1970, da jeg boede i huset
Ved Bommen 28 og talte jævn-
ligt med ham, det var noget han
var meget ked af, de flyttede til
Høje Gladsaxe og fik en flot
udsigt, men de savnede Vange-
de. Der blev opført en støtte-
mur ind i mod butiksbygningen
og grunden blev fyldt op med
jord og der er i dag så parke-
ringsplads til kunderne til
Brugsen.

Bygningen indeholder i dag
stadig Apoteksudsalget, Skjold
Burne som nu også er pakkebu-
tik, Tattoveringsbutik – den hø-
rer ikke rigtigt til det at være en
detailbutik og så Pizzariaet,
som nu har fået ny ejer, men sta-
dig hedder Vangede Pizza, tidli-
gere San Remos og Memos.

Et kig gennem Vangede Bygade. Skjold Burne-huset og Super-
Brugsen er ikke bygget endnu. Et ishus ses på hjørnet. Postkort:
Privateje
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Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver mandag kl. 18.30-20.30 Familiedag i DUI
Hver tirsdag kl. 16-19 Lær backgammon
Hver fredag kl. 14-16 Bogsnak
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur

Marts
� Fredag d. 1. Trilleband på biblioteket
billetter købes via bibnet
� Lørdag d. 2. Fastelavnfest
ved Super Brugsen
� Søndag d. 3. Fastelavnsfest
Billetter købes på kirkekontoret i åbningstiden
� Mandag d. 4 Fællesspisning for
børnefamilier
i samarbejde m. caféen
� Onsdag d. 6. Par i bevægelse i naturen
Orienteringsmøde på biblioteket. Se side 11
� Fredag d. 8. Fællesspisning
Menu: Svinekæber med kartoffelmos
� Lørdag d. 9. Byttemarked
� Onsdag d. 13. Fællessang
Med Anders fra biblioteket ved klaveret
� Torsdag d. 14. Mandetur
med Ølsmagning
� Onsdag d. 20. Quiz quiz quiz
� Onsdag d. 20. Samtalecafé
Peter Fischer-Møller om kirke og klima
� Torsdag d. 21. KZ-overlever
In Kantznelson fortæller
� Fredag d. 22. Fredagsjazz kl. 19
Windings Jazzdrenge.
Kvartetten spiller New Orleans Jazz, Swing og
Evergreens med inspiration fra Louis Arm-
strong, Chris Barber, Papa Bue og Ricardos
Jazzmen. Saxofon Ole Olsen, basun Børge Eh-
ler, banjo og vokal Jonas Winding, bas Ole Olsen
Kl. 18 er der spisning. Menu: Glasserset skinke
med flødekartofler*

� Mandag d. 25. Banko
� Torsdag d. 28. Primo Levi
Martin Kvist fortæller

April
� Mandag d. 1. Fællesspisning for
børnefamilier
� Tirsdag d. 2. Kasper Morville foredrag
� Tirsdag d. 9. Booktalk
ved Mathilde og Mattias
� Onsdag d. 10. Vangedes Venner
generalforsamling
� Torsdag d. 11. Vinsmagning
� Fredag d. 12. Fællesspisning
Menu: Frikadeller med kartofler og sauce*
� Onsdag d. 24. Quiz quiz quiz
� Fredag d. 26. Fredagsjazz kl. 19
Hans Knudsen/Chris Tanner Duo
Den populære Duo som tidligere har fået Caféen
til at gynge. De spiller deres swingende jazzmu-
sik med inspiration fra det gamle New Orleans.
Hans Knudsen Piano og vokal, Chris Tanner
Clarinet og vokal

Maj
� Fre. 3.-lør. 4. Børnehjælpsdage
på plænen bag Charlotteklubben
� Fredag d. 10. Fællesspisning
Menu: Grill*
� Tirsdag d. 21. To dages tur til Sverige

Juni
� Torsdag d. 6. Tur til Flakfortet
� Fredag d. 14. Fællesspisning
Menu Grill*
� Mandag d. 17. Tre dags tur til Ærø
� Tors. 20.-søn. 23. Fest og kulturdage
Jazz i bibliotekshaven om fredagen og fem ti-
mers pigtråd på plænen om lørdagen. Oplev
Rocking Ghost, Sir Henry and his Butlers,
Chimbo’s Rivival og Great Pretenders

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

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

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

Arrangeret af � Biblioteket � Charlotteklubben � DUI � Kirken � Vangedesvenner

Vær med i fællesskabet
Vangedes Venner er en lokal borgerforening, hvis formål er, at det
skal være sjovere at bo i Vangede. Bl.a. arrangerer Vangedes Ven-
ner fester i Vangede. Det er således frivillige fra Vangedes Venner,
der laver praktisk arbejde ved Fest- og Kulturdage og til Vangede
Festival. Har du lyst til at være med, så skriv til
vangedsvenner@gmail.com

Se mere på
vangedevenner.dk

Vangede Venners sponsorer

vi takker for støtten
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På vej mod de lyse tider er der bedst i biografens mørke
for perioden februar-april

Løfte ved daggry – d. 7. marts
Romain oplevede mørke barn-
domsår i det nuværende Litauen,
herlige, solskinsfyldte ungdoms-
oplevelser ved den franske mid-
delhavskyst og dramatiske begi-
venheder som pilot under 2. ver-
denskrig som voksen. Hans mor,
Nina var først teaterskuespiller-
inde og siden en af de førende
haute couture syersker i Vilnius,
hvor hun fik sønnen, Roman i
1914. Men lykken varede kun
indtil 1. verdenskrig vendte op og
ned på tilværelsen for dem. De
flygtede og Nina begyndte en ny
tilværelse som ejer af et lille ho-
tel i Nice.
Britt-Marie var her – d. 14. marts

63 årige Britt-Marie forlader sin
mand efter 40 års ægteskab, og
må tage sit liv op til revision –
gøre op med gamle vaner for at
møde den nye verden. Hun hav-
ner i den lille flække Borg, hvor
livet nærmest står stille for by-
ens få indbyggere. Men der er
nogen, der drømmer stort i Borg
og puster liv i Britt-Maries ny-
vundne tro på livet og fremtiden.
Mary – Queen of Scot
– d. 14. marts
Maria Stuart, Dronning af Skot-
land fortæller historien om den
karismatiske Maria Stuarts dra-
matiske liv.

Silvio – d. 14.
Italiensk politik bliver spiddet i
denne satiriske, profane og fan-
tasifulde fiktionalisering af den
kontroversielle politiker Silvio
Berlusconi og hans inderkreds i
tiden op til hans forfald. En skil-
dring af overflod af magt, penge
og seksuelle udskejelser.
Dronningen – start af april
Anne regerer med stor myndig-
hed i sit eget liv. Hun er succes-
fuld og kompromisløs i sit virke
som advokat og lykkelig gift
med lægen Peter, med hvem hun
har to døtre. Men da hun forfø-
rer sin 17-årige stedsøn, Gustav,
sætter hun alt over styr.
Den sidste gentleman – d. 4. april
Den charmerende bankrøver,
Forrest Tucker stikker som 70-
årig af fra San Quentin fængslet
og begår en stribe bankrøverier,
der efterlader ansatte og politiet
måbende. Inden længe har For-
rest vundet hele nationens
gunst. Men det hjerte, han aller-
helst vil erobre, er Jewels.
Gøg og Gokke – d. 25. april

Oliver Hardy og Stan Laurel blev
helt tilbage i stumfilmens tid ver-
denskendt for deres komiske slap-
stik og herlige barnlige optrin.

Da duoen forsøger at genstarte
karrieren med en tour til efter-
krigstidens Storbritannien, vi-
ser det sig, at de ikke nyder den

samme popularitet, som de tid-
ligere gjorde i biograferne. Des-
uden går touren ikke helt som
ønsket. Spørgsmålet er om rej-
sen vil blive deres svanesang?
Dumbo

En nyfødt elefants overdimensi-
onerede ører gør cirkusdirektø-
ren Max Medici rent til grin i det
stærkt skrantende cirkus. Men
da det bliver opdaget, at Dumbo
kan flyve, får cirkusset ny vind i
sejlene
Glædelige fornøjelser! Vi ses i
mørket!

Hyggelige hilsener,
Erik Hamre

KØKKEN WORKSHOP

Er du til et moderne eller et klassisk køkken?
Hvordan udnytter du din plads optimalt, samtidig
med at du får det køkken, du drømmer om? Bliv
inspireret til at skabe dit drømmekøkken, når
IKEA FAMILY inviterer til køkken workshop i IKEA
Gentofte. Sammen med vores dygtige køkken-
konsulent kan vi inspirere og rådgive dig om,
hvordan du kommer fra køkkendrøm til køkken-
virkelighed, uden at miste pusten. Workshoppen
afholdes søndag den 10. marts samt 24. marts
fra kl. 14-16.

Søndag d. 10. samt 24. marts

IKEA Gentofte · Nybrovej 2 · 2820 Gentofte
Åbningstider: Alle ugens dage 10-21, Restauranten 9.30-20.30

Vi har lukket på helligdage

Køkkendrøm til køkkenvirkelighed

Tilmelding via IKEA.DK

senest den 8. mar. 2019
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Butikkernes åbningstider – februar 2019
Café Caféen
mandag-fredag 12.00-19.00
lørdag 12.00-16.00

Clinique Golé Tlf. 60 54 14 33
mandag 11.00-19.00
tirsdag-onsdag 10.00-18.00
torsdag 12.00-20.00
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

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

Danske Bank Tlf. 45 12 28 40
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

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

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

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

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

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

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

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

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

Ismageriet Tlf. 60 10 40 40
mandag-torsdag 11.00-22.00
fredag-lørdag 10.00-23.00
søndag 11.00-22.00

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

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

torsdag 15.00-17.00
fredag 8.00-12.00

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 16.00-21.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vangede Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

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

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

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

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
13 - 22

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
10 - 02

søndag
10 - 20

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39

Tlf. 39 65 57 41

Alt i binderi
man-fre 10.00-17.30

lørdag 9.00-14.00

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk


