
Forandringer
Vangede er vores lokale smørhul,
og når man har boet her i mange
år, undres man over, at nogen har
kunnet tænke på at flytte herfra.
Tit hører vi fra tidligere Vangede-
borger, at de længes tilbage. De er
måske flyttet, da de fandt sam-
men med en kæreste fra et andet
sted i landet, og efter de er blevet
alene, kan det virke dejligt at kun-
ne vende hjem til Vangede. Især
nu hvor alle på internettet kan føl-
ge med i, hvad der foregår i hver
en flække i Danmark.

Man skal bare huske på, at selv-
om vi, der stadig bor her, nyder
genkendelsen, når vi bevæger os
rundt i byen og de grønne områ-
der, ja så er der sket store ændrin-
ger både i mosen, bygaden, sko-
lerne og foreningerne. Så selvom
man længes, så er det en ny by for
dem, der har været væk i bare de
sidste 25 år – og medmennesker-
ne er også blevet skiftet ud.

Vi er igennem diverse beretnin-
ger blevet opmærksomme på, at
det på et tidspunkt var lige før alle
i Vangede var i familie med hin-
anden, og dermed er det jo godt,
at der var en del, der flyttede ud
og nye kom til – altid godt med
frisk blod.

Men det er nok den specielle
Vangedeånd, der hersker her på
denne side af Lyngbyvejen, som
tidligere Vangedeborger savner.
Den er det heldigvis lykkedes at
fastholde, og det nyder vi alle
godt af i Vangede.

Vangedeånden tror vi handler
meget om åbenhed overfor hinan-
den, parathed til at ville snakke
med en medborger, også selvom
man ikke lige kender hinanden og
da det jo er dem over på den an-
den side – på rådhuset – der styre
hvad der skal ske i Vangede, ja så
har vi også dette at stå sammen
om – godt at rådhuset ikke ligger
her i byen.

Og så er Vangedeborgerne alli-
gevel gennem f.eks. Vangedes
Venner ved at skabe sig mere ind-
flydelse på, hvordan udviklingen
skal gå her i Vangede, og da man
møder større og større forståelse
for, at vi lokalt skal have indfly-
delse på byens udvikling, kan det
jo ende med, at det med at tale om
dem på den anden side af Lyng-
byvejen helt forsvinder med åre-
ne. Lidt ærgerligt for det er jo
sjovt at bruge ordene og hvad
med sammenholdet, ja det tror vi
kun bliver stærkere når man giver
landsbyen større mulighed for
medindflydelse.

I ønskes alle en
svedig sommer

Allan og Susanne

Sommer 2018
95. 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 efterårets avis er den 4. august 2018

Læs denne gang om
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... og meget mere
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Hjælp til psykologiske
problematikker
Bakser du med problemer i par-
forholdet, i familien eller på ar-
bejdspladsen? Har du stress,
sygdom eller lignende? Er der
mønstre du gerne vil bryde?

Mette Dylander tilbyder dig at
prøve “Systemisk opstilling”,
hvor du kommer til at arbejde
med dine problematikker i en
mindre, lukket gruppe, så du
kan føle dig tryg.

Systemisk opstilling er en psy-
koterapeutisk metode, som ved
hjælp af gruppens medlemmer,
som repræsenterer din familie
og din problematik, bevidstgø-
res om “dine indre billeder”.

Jeg arbejder til daglig som
coach og har uddannelse i syste-
misk opstilling fra ISFO. Jeg vil
derfor tilbyde dig at prøve det
ved tre temaaftener på følgende
mandage den 18. juni, 25. juni
og 2. juli 2018 kl. 17.00-20.00.
Temamøderne afholdes på Mo-
sebuen i Vangede.

Tilmelding og mere info via
mette@dylander.dk. Dette er et
opstartstilbud, hvor deltagelse
koster 150 kr. for alle tre møder.
Læs evt. mere om metoden på
www.isfo.dk

Today’s Special
Vangede Blomster er blevet til
Today’s Special og Allan Lysen
Raasdal, som er den nye indeha-
ver fortæller, at han vil have fo-
kus på at tilbyde årstidens mest
efterspurgte friske frugt og
grønt, samt flotteste buketter og
dekorationer.

De vil også tilbyde importere-
de madvare i god kvalitet, di-
rekte fra producenter verden
over og vil også bestræbe sig på
at kunne tilbyde madvare fra lo-
kale avlere og producenter.

Indimellem tilbyder de også
produkter, som falder lidt ud
over hvad Today’s Special nor-
malt gør sig i – du er altid vel-
kommen til at kigge forbi og se
på deres udbud.

Vangede Avis byder Today’s
Special velkomme til Vangede.
Se åbningstider på bagsiden af
denne avis.

IKEA loppemarked
Igen i år afholder IKEA et
kæmpe loppemarked; det er den
24. juni. Man skal være medlem
af IKEA-family, men med-
lemsskab er til gengæld gratis.
En stadeplads koster kr. 150,-,
som går ubeskåret til Børnenes
Kontor. Du modtager et
værdikort på kr. 150,- til IKEA.
Se mere i annoncen side 8.

Galleri i bygaden

Stylelab Gallery er rykket ind i
Vangede Bygade 79 – tidligere
Sweetie Mode. Kunstneren
Charlotte Pontoppidan har ind-
rettet et smukt og spændende
galleri i Vangede. Stylelab Gal-
lery udstiller kunstværker ud-
ført af kendte kunstnere. Fra 9.
maj til 9. juni viser illustratoren
Cato Thau-Jensen nogle af sine
fine humoristiske illustrationer i
galleriet. Udstillingens titel er
‘Alt eller ingen verdens ting’.
Det er muligt at erhverve de ud-
stillede værker.

Man er altid velkommen til at
kigge ind for at få en spændende
kunstoplevelse.

Charlotte Pontoppidan er ud-
dannet designer og billedkunst-
lærer, og galleriet skal også bru-
ges til undervisning. Der er alle-
rede flere tegnehold i gang med
tegnekurser se mere på hjem-
mesiden www.stylelab.dk.

Vangede Avis byder Charlotte
Pontoppidan velkomme til
Vangede. Se åbningstider på
bagsiden af denne avis.

Et farvel og et goddag hos
Tandlægerne i Vangede

Rigtig mange i Vangede kender
Joan, som i mange år har været
klinikassistent hos Tandlægerne
i Vangede. Joan gik i april på
pension, og hun er fra førsteda-
gen savnet på førstesalen på
Vangede Bygade 63.

Joan har været klinikassistent
hos Tandlægerne i Vangede i
over 40 år, og hun har gennem
årene været med til at bringe hi-
storien omkring Tandlægerne i
Vangede med til mange nye kol-
leger. Hun startede i sin tid som
elev på klinikken, og vendte ef-
ter en smuttur til en hel anden
branche tilbage på klinikken og
har siden da været en vigtig del
af teamet.

Joan har fulgt tæt med i, hvor-
dan arbejdet som klinikassistent
har ændret sig rigtig meget over
de seneste 40 år. Fra at klinikas-
sistenterne selv blandede sølv-
fyldninger i hånden, hentede
tandlægens børn fra børnehave,
og ingen talte om betalt frokost
– og til i dag, hvor der især de
seneste år er kommet et utal af
regler og bekendtgørelser og
krav om dokumentation til livet
i en tandklinik.

Men det er ikke kun et
“farvel”, vi oplever her på

klinikken – vi siger også
“goddag” igen til vores glade
tandlæge Mille, som i juni
måned vender tilbage fra sin
veloverståede barsel. Vi har i
lang tid glædet os til, at Mille
igen blev en del af dagligdagen
på klinikken, og vi glæder os
alle, både kolleger og patienter,
til at have hende tilbage.

Undskyld til Koca
Frisør Koca på Brogårdsvej har
for længe siden fået nyt telefon-
nummer og bedt om at det blev
rettet i annoncen, og det må vi
dybt beklage er smuttet. Vi
havde tilrettet annoncen, men
alligevel smuttede en gammel
annonce ind i avisen ved
trykningen.

Vi beklager det og beder hen-
des kunder notere sig at Koca nu
har tlf.nr. 42 20 12 50.

Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede

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

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Lør. lukket
-fre.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 42 20 12 50

Der sker meget i Vangede og
langt det meste kan ses på
avisens hjemmeside. Du er
altid velkommen med input
om noget, der foregår i
Vangede, find kontakt på
hjemmesiden.

Vær med i den daglige debat
om Vangede på avisens
facebook-side. Husk at det
er Vangede Avis motto at
bringe det glade budskab.

vangede.dk



FEST18
Fest- og Kulturdage

i Vangede

Tak for støtte fra

Gentofte Kommunes Kulturfond

Konferencier

Ole Stephensen

Gaskapellet

Catpack
Johns Guld

Peter Vesth og Kristian Rusbjerg

Program for Vangede
Fredag 8. juni

Lørdag 9. juni

Søndag 10. juni

Kl. 19-21 Catpack · Vangede Bibliotekshave

Kl. 11 Mosegårdstræf · Dan Turèlls Plads
Kl. 12 Johns Guld · på scenen bag Charlotteklubben
Kl. 14 Peter Vesth og Kristian Rusbjerg

· på scenen bag Charlotteklubben
Kl. 15 Gaskapellet · på scenen bag Charlotteklubben

Kl. 15-17 Vilde planter i Nymosen
· Tilmelding nødvendig på kta@gentofte.dk

Kl. 14-15:30 Kælderduoen · Aulaen på Nymosehave
Kl. 15-16 Scandinavian Brass Quintet · Vangede Kirke

Læs mere side 4

Grillen og baren er

åben fredag og lørdag

Vangede Bibliotekhave ·
Scenen ·
Nymosehave ·
Vangede Kirke ·

Vangede Bygade 45
Vangede Bygade 55

Stolpehøj 150
Vangedevej 50

Arrangeret af Vangedes Venner,
Charlotteklubben, Vangede Kirke og Idé-Huset i
samarbejde med Gentofte Kommune
og Vangede Bycentrum

Der arbejdes stadig på programmet
Evt. ændringer og tilføjelser kan ses på
www.vangede.dk
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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

– 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

Catpack
Fredag d. 8. juni i bibliotekshaven
Catpack spiller traditionel jazz og swing kl. 19.00-22.00

CatPack spiller udadvendt, humørfyldt og dansevenlig
swingmusik. Repertoiret, som er stort, alsidigt og medriven-
de, omfatter kendte traditionelle numre, swingklassikere,
hvoraf mange er vokale evergreens. Inspirationskilderne er
mange: Louis Armstrong, Eddie Condon, Count Basie,
Duke Ellington, Frank Sinatra, Nat King Cole og Tonny
Bennett. Der spilles også egne kompositioner. Vi skal
opleve: Lasse Rømer, trompet og vokal; Lars Grangaard,
tenorsax; Tue Bjerborg, guitar; Ole Matthiessen, piano.

Johns Guld
Lørdag d. 9. juni kl. 12.00 på plænen
John Mogensen er død, men musikken lever, og her bliver den
serveret så man næsten ikke kan høre forskel.

Johns Guld vil med en række af de gode gamle sange, viser
og ballader som “Mig og Magrethe”, “Erik Oluf Andersen”,
“Åh. Hvilken herlig nat” eller “Lige så længe jeg lever” give
os den en musikalsk oplevelse som om John Mogensens var
her endnu.

Bent Bakken, Jørn West, Kenneth Nygaard, Klaus Johan-
sen, Steen Uffe Jørgensen.

www.johnsguld.dk

Peter Vesth og Kristian Rusbjerg
Lørdag d. 9. juni kl. 14 på plænen
Fantastisk musikalsk konstellation

Sangeren og sangskriveren Peter Vesth med talrige store
hits såsom “Veras vinterven”, “En hel flaske rom” og “Bare
fire linjer” har allieret sig med den formidable
harmonikavirtuos Kristian Rusbjerg.

Deres show er en blanding af festlige, iørefaldende og
smukke Peter Vesth sange, herlig musikalsk stand-up, vel-
klingende fingerspilsguitar samt Kristian Rusbjergs ekvili-
bristiske harmonikaspil.

spildansk.dk/kunstnere/peter-vesth-og-kristian-rusbjerg

Gaskapellet
Lørdag d. 9. juni kl. 15 på plænen
Så er der dømt Rabelderstræde og Kvinde Min, når et af de
bedste Gasolin-kopibands går på scenen.

De drøner derudaf, på en sommerdag, over Langebro,
sammen med Inga, Katinka og smukke Charley på sin
Harley, ned af Rabalderstrædet.

Gaskapellet består af: Kim Bb Sambleben: sang, guitar og
mundharpe. Søren Arleth: guitar og kor. Søren Sørensen: bas
og kor. Carsten Theis Gaardboe: trommer og kor.

www.gaskapellet.dk

Præsentation af musikere til Fest- og Kulturdage i Vangede

Se det fulde program på side 3

Vær med i fællesskabet
Vangedes Venner er en lokal borgerforening, hvis
formål er, at det skal være sjovere at bo i Vange-
de. Noget af det Vangedes Venner laver er at ar-
rangere 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

Vi er nu
1254

medlemmer

Vangede Venners sponsorer – vi takker for støtten, der gør det muligt at lave vores aktiviteter
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Krigens sidste år
Vi har jævnligt bragt beretnin-
ger, der indholdt oplevelser i
Vangede under besættelsen.
Som regel har borgerne fortalt,
at det var rimeligt fredeligt her i
Vangede, men når man læser re-
daktør Søren Hansens beretnin-
ger om tiden fra den 19. septem-
ber 1944 til den 4. maj 1945 kan
man forstå at også Vangede op-
levede en del af krigens rædsler.

Efter at Politiet den 19. sep-
tember 1944 var sat ud af Funk-
tion, udsendtes gennem Over-
borgmesterens Sekretariat paa
alle Hverdage en af Redaktør
Søren Hansen redigeret Oversigt
over Begivenheder i Forbindelse
med den tyske Besættelse.

For at forebygge, at Tyskerne,
hvis de fik Klarhed over denne
Udsendelse, skulde betegne den
som “illegal”, og da Overborg-
mesteren ønskede at tage det
fulde Ansvar i Tilfælde af en
saadan eventuel Opdagelse,
blev den daglige Beretning led-
saget af en saalydende Skrivel-
se:

Overborgmesteren i Køben-
havn.

O.B. 202/45.

I Fortsættelse af tidligere Skri-
velser fremsendes herved til De-
res personlige Orientering en
fortrolig Oversigt af Dags Dato,
hvilken Oversigt paa Magistra-
tens Foranledning er redigeret
af Redaktør Søren Hansen.

Viggo Christensen / sign.

Vi har plukket det ud som om-
handler Vangede:
Torsdag den 9. nov. 1944
Bibliotekets Skrivemaskine
fjernet. For nogle Dage siden
kom en revolverbevæbnet Mand
med Maske ind paa Kommune-
biblioteket Vangedevej 33, hvor
han holdt de to tilstedeværende
Damer op og gik med Skrivema-
skinen. Inden han gik, fik Da-
merne Besked om ikke at an-
melde Sagen før efter to Dages
Forløb, da de ellers vilde blive
skudt. Derfor har Damerne først
nu givet Meddelelse om Maski-
nens Fjernelse.

Tirsdag den 21. nov. 1944
Pengerøveri. I Tirsdags er der
foretaget et “hold-up” i Vangede
og Omegns Bank, Vangedevej 22
C. En Bil kørte op foran Banken,

og tre maskerede Mænd, hvoraf
den ene havde Maskinpistol, de
to andre almindelige Revolvere,
trængte ind i Banken, medens en
fjerde og Chaufføren blev tilbage
for at holde Vagt ved Vognen. De
røvede 4.500 Kr.

Lørdag den 2. december 1944
Endnu et Pengerøveri i Gentofte.
Da Typograf Alfred Magnussen,
Vangedevej 200, ved Midnatstid
var paa Vej hjem, blev han paa
Hjørnet af Dyssegaardsvej og
Vangedevej standset af en Bil. 4
revolverbevæbnede Mænd tvang
ham ind i Vognen og kørte ham til
Vangede Station, hvor de frarøve-
de ham 1130 Kr. samt et Armba-
andsur. Ogsaa han fik Besked
om, at han vilde blive skudt, hvis
han straks gjorde Anmeldelse.

Onsdag den 6. dec. 1944
En villa i Vangede var blevet ryd-
det og efterladt med aabne Døre.
Man mener, det er Indehaveren
selv, Assistent Thoerkildsen, der
har ringet og givet denne Besked.
Da Vagtværnet kom derud, stod
Huset tomt, Verandadøren var
sprængt, og Døren mellem En-
treen og Soveværelset gennem-
hullet af enkelte Skud, ligesom
der sad Skud i Dørkarmen. Huset
var gennemrodet, og alt tydede
paa, at en grundig Undersøgelse
havde fundet Sted. Udenfor stod
8 Cykler, hvilket kunde tyde paa,
at der har været Gæster i Huset,
og at de er blevet taget med sam-
men med Husets Beboere. Hr.
Thoerkildsen er Assistent ved
K.T.A.S. og tidligere konserva-
tivt Kommunalbestyrelsesmed-
lem.

Torsdag den 18. januar 1945
Ildkamp paa Amtssygehusets
Grund. Gentofte Amtssygehus
har fra i Aftes til i Morges Kl. 6
været besat af Sommerfolk*, og
paa Sygehusets Grund er der i
Nattens Løb foregaaet Ildkamp
mellem Folk tilhørende den ille-
gale Bevægelse og Medlemmer
af Sommerkorpset. Der menes
at være dræbt 2 Sommerfolk og
1 Mand paa den modsatte Side.
Nogen officiel Bekræftelse paa
Antallet af dræbte foreligger
dog ikke endnu, men Opgivel-
sen stammer fra ret sikker Kilde.
Kampen skal bl.a. have fundet
Sted i Tunnelen, som fører til
Operationsstuen.

Enkelthederne i den Udvik-
ling, som førte til Episoden, op-
gives fra flere samstemmende
Kilder at være følgende: En Bil
med Lægeskilt kom i Aftes kø-
rende med stærk Fart ud ad Sø-
borg Hovedgade. Da den naae-
de frem til Hjørnet af Vangede-
vej, blev den beskudt kraftigt af
Hipo- eller Gestapomænd. Vog-
nen blev ramt af flere Kugler, og
3 af dens Ringe punkterede.
Passagererne, som menes at ha-
ve været 3-4 Mænd, flygtede og
forsvandt i Mørket. En af de
flygtende var saaret.

Forfølgerne rekvirerede nu
Falck til at slæbe Vognen ind paa
Politigaarden. Netop som man
var klar til at køre bort med den
havarerede Bil, kom en meget al-
tereret Kvinde løbende og fortal-
te, at en saaret Mand var bragt
ind i en nærliggende Ejendom,
hvorfra Ambulancen netop hav-
de kørt ham til Amtssygehuset.
Denne Oplysning foranledigede,

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

på Vangede Bibliotek.

Jesper Dalhoff læser højt af
udvalgte forfattere. Der er rig
mulighed for at tale med om
teksten.

– Alle er velkomne

Forfatterfredag
hver fredag kl. 14-16

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

Banken i Vangede Bygade. Foran. Foran banken står Gudrun Je-
spersens mor – læs mere i Vangede Avis nr. 73

Den 4. maj havde mange lys i vinduerne for at mindes befrielsen efter fem års
besættelse af tyskerne i 1945. Det har inspireret os til bringe nedenstående.
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at Hipo- og Gestapofolkene
slog Alarm til Razzia paa Amts-
sygehuset. Siden indtraf en an-
den Begivenhed i samme For-
bindelse. Der rekvireredes en
Ambulance til Baunegaards-
plads i Nærheden af Amtssyge-
huset. Da Ambulancen kom
frem, blev Mandskabet holdt op
og ført over i en Taxa, medens
de bevæbnede Mænd kørte vi-
dere med Ambulancen. Denne
forcerede Amtssygehuset, hvor
en saaret Mand blev taget med,
formodentlig den saarede fra
Bilen, som herved bragtes i Sik-
kerhed. Da Gentofte Vagtværn
ved 2-Tiden om Natten paa For-
anledning af en Moder, hvis
Søn gør LB-Tjeneste paa Syge-
huset, og som var blevet æng-
stelig, fordi Sønnen ikke kom
hjem, ringede til Sygehuset,
blev der ikke svaret. Vagtværnet
sendte saa en Vogn derop for at
undersøge, hvad der eventuelt
kunde være i Vejen. Ved Hoved-
porten blev Vagtværnet standset

af 4 Sommerfolk med Maskin-
pistoler og straks tvunget til at
køre tilbage. Om Begivenheder-
ne inde paa Hospitalets Grund
vides endnu til Formiddag ikke
stort mere end det i Indlednin-
gen nævnte. Hospitalsdirektø-
ren er syg, og Forvalteren er
gaaet til Ro efter Nattens dra-
matiske Begivenheder. Besæt-
telsen blev som nævnt først hæ-
vet ved 6-Tiden i Morges.

Lørdag den 3. februar 1945
Razzia og Ildkamp. Sent i Aftes
foretog Hipo-Folk (Sommerfolk)
Razzia hos Fabrikant Kolbe,
Sønderdalen 58. Det var, saa vidt
vides, Fabrikantens Søn, man
søgte, men han var ikke hjemme.
Forinden Razziaen opstod Ild-
kamp i Nærheden, og efter Raz-
ziaen atter Ildkamp – tilmed tem-
melig kraftig – nede paa Vange-
devej, men nærmere Enkeltheder
om Episoden savnes.
Kilde
www.kobenhavnshistorie.dk

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

Mit Grønland Jurrasic World Vi ses deroppe

Den skyldige Violisten Love, Simon

Far til fire i solen Huset ved havet

Under træet Mamma Mia! Here we go Again

H H

H H

H

H

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

Mindeplade for Ejler Hurtigkarl ved siden af opgang 3 på Gen-
tofte Hospital.

*) ‘Wachkorps der Luftwaffe in Dänemark’blev af danskerne kaldt Sommerkorp-
set. Det var et dansk/nazistiske korps under den danske besættelse – oprettet i be-
gyndelsen af 1944. Korpset blev ledet af den danske nazist og jagerpilot, kaptajn
Poul Sommer.

Korpset foretog bevogtnings- opgaver på værnemagtens flyvepladser og installa-
tioner samt på fabrikker i Danmark, som leverede materiel til det tyske luftvåben.
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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

Åbent hus i Gentofte Petanque Club
søndag den 3. juni fra
kl. 11:00 til kl. 15:00
Leder du efter en social sport,
holdkammerater og et sundt fri-
luftsliv?

Nu da sommeren står for dø-
ren vil Gentofte Petanque Club
gerne invitere til Åbent hus og
her præsentere vore flotte klub-
hus og vore skønne baner med
lysanlæg, samt selvfølgelig give
en introduktion til selve det
hyggelige petanque-spil, hvor
alle kan være med.

Gentofte Petanque Club hol-
der til i Gentofte Sportspark,
Ved Stadion 10C, Gentofte.

Vi har lånekugler – så det er
bare at møde op til en hyggelig
og lærerig dag, hvor klubben
også byder på lidt godt til ganen

Gentofte Petanque Club blev
stiftet helt tilbage i 1989 og har i
dag ca. 40 medlemmer ligeligt
fordelt på mænd og kvinder og i
alderen 30-90 år.

Normalt trænes der hele året
rundt hver onsdag fra kl. 19:00
samt hver søndag fra kl. 10:00.
Her er alle også velkomne til at
møde op og stifte bekendtskab
med spillet.

Gentofte Petanque Club har
gennem tiderne præsteret flotte
resultater – og har da været på
sejrs-skamlen i Danmarks Me-
sterskaberne for både klub-
hold, duble-hold, junior-hold
samt i single. Herudover har vi
været repræsenteret ved VM for
juniorer i Spanien, ligesom
klubben har vundet mange tur-
neringer, der har været afholdt
rundt omkring i Danmark

Vi håber, vi ses til en hyggelig
dag.

Se mere på vores hjemmeside:
www.gentoftepetanqueclub.dk.

Tak for en god og afslappet politisk aften
Af Ole Stephensen, KB-medlem (C)
Som nogen af jer vil vide, blev
jeg ved kommunalvalget sidste
år i november valgt ind i vores
kommunalbestyrelse. Blandt
mine nye kolleger var mange fra
Vangede.

På initiativ fra Vangedes Ven-
ner planlagde vi en get-together,
hvor politikerne og borgerne
kunne mødes under hyggelige
former for at sludre om, hvad vi
KB-medlemmer egentlig sidder
og laver på rådhuset.

Den 24. april om aftenen mød-
tes en lille gruppe kommunal-
politikere med en stor gruppe
borgere på Café Caféen. Fra
kommunalbestyrelsen var det
Kristine Kryger fra Det Radika-
le Venstre og Ulrik Borch samt
undertegnede fra Det konserva-
tive Folkeparti. Vi bor alle tre
her i Vangede.

Jeg vil gerne takke for mulig-
heden og initiativet. Vi fik talt
om både det lavpraktiske arbej-
de i kommunalbestyrelsen samt
om de ting, der optager alle os
her i Vangede. Vi nåede om-
kring regnvandssikring, parke-

ringsproblemer og den umulige
trafikale situation omkring
Vangede Station. Oveni fik vi
igen-igen-igen talt om den
manglende belysning i Nymo-
sen, manglende cykelstier på
skolevejene, specielt Mose-
gårdsvej og Snogegårdsvej, og
den laaaange busrejser, vi skal
finde os i, for at komme på
tværs af kommunen.

Kristine, Ulrik og jeg gik hjem
med en række ting at tænke over
og prøve at løse. Jeg håber, I an-
dre gik hjem med en vis forstå-
else for, at problemerne ikke al-
tid er så lette at løse, som vi alle
sammen håber på.

Men tak for fremmødet, og tak
for spørgelysten. Vi vil gentage
seancen igen i efteråret og der-
efter to gange om året i de føl-
gende år.

Foto: Martin Frøland
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Den sidste afsked være tryg og værdigskal

Bedemanden i Gentofte

Vangede Begravelser
·
·
·

Professionel rådgivning og service
Certificeret bedemænd
Faste priser uden overraskelser

www.cphbegravelse.dk · Tlf. 70 22 24 46
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

En bygades udvikling
Tidligere var meget af Vangedes
butiksliv samlet ved krydset
Brogårdsvej-Lyngbyvejen, men
butikkerne måtte vige pladsen
for vejudvidelsen. Der blev ar-
bejdet på at få butikkerne samlet
i selve Vangede Bygade. En del
gamle villaer var blevet nedrevet
på den østlige side af gaden, og
der blev plads til den bygning
der i dag rummer Brugsen, men
som dengang i 1976 var en stor
flot Irma. Irma lå tidligere på
Vangedevej, der hvor vi i dag
har restauranten Ny Zi Yang.
Lokalerne på Vangedevej blev
overtaget af Bikuben, som igen
flyttede fra hjørnelokalerne ved
Brogårdsvej, hvor vi i dag har
Danbolig.

Bygaden fik med den nye Ir-
ma et helt andet udtryk. På
samme tid nedrev man den
gamle kirke og opførte Vange-
des nye bibliotek. Den gamle
præstehave og et par ejendom-
me blev ryddet, og dermed
kunne der blive et stort grønt
område bag Charlotteklubben.

Ja, den ejendom, der i dag rum-
mer Charlotteklubben havde
indtil 1974 indeholdt kirkekon-
toret; den blev nu sat i stand og
tilbudt Charlotteklubben, som
flyttede ind i 1977.

På den anden side af vejen
havde en tom grund på hjørnet
af Vangede Bygade og Stolpe-
gårdsvej i nogle år været brugt
til parkeringsplads og lidt Tivoli
i sommermånederne, men her
købte FDB i 1971 en stor del af
grunden og opførte så bygnin-
gen, som i dag huser Fakta, men
som dengang var en helt ny
Brugs, som i øvrigt blev flyttet
fra Brogårdsvej ved Lyngbyvej;
igen et hus, der måtte nedrives
ved Lyngbyvejens udvidelse.
Tidligere havde Brugsen ligget
oppe på selve Lyngbyvejen i en
ejendom, som i dag ville havde
ligget midt på Brogårdsvej.

Nu kunne man sige, at Vange-
de havde fået sit eget bystrøg.
Indtil nu havde alle butikker i
Vangede hørt under Gentofte
Handelstandsforening, og det

oven i købet sådan, at der havde
været en pæn overvægt af Van-
gede butikker i Gentofte Han-
delsstandssforenings bestyrelse
med bl.a. Vangede TV-Center
og Erdmand. Man ville nu styr-
ke sammenholdet i Vangede ved
at oprette sin egen lokale han-
delsstandsforening; “Vangede
Bycentrum” startede således
også i 1976.

Kaj Erdmann blev foreningens
første formand – og for ham var
den nye forening en gammel
drøm, der gik i opfyldelse. Han

havde i en årrække kæmpet for
at få områdets spredte detail-
handel samlet i Vangede Byga-
de. Selv havde han to materiali-
ster i Vangede, den ene på hjør-
net af bygaden og Snogegårds-
vej (der hvor der i dag er Matas)
og den anden ved Vangede Sta-
tion (hvor det nye lægehus lig-
ger). I 1977 oprettede han en
ren farvehandel på Snogegårds-
vej 3 – nu Vangede Farvehan-
del. Denne forretning havde tid-
ligere rummet et Vime-super-
marked.

Et kig ned ad Vangede Bygade mod, der hvor Fakta nu ligger. Til
højre i billedet ses lidt af den gamle kirkemur. Bemærk også i
baggrunden er der ingen boligblokke, og man kan se helt over til
allétræerne på Lyngbyvejen. Foto privateje

Bygaden ca. 1950. Bag hegnet til venstre blev den nye bank bygget,
lokalet rummer i dag Phoenix Running Sushi. Se også isboden til
højre og ingen SkjoldBurne-bygning bagved. Postkort privateje.

‘Rullefar’ ved cyklen på vej ud for at aflevere rent tøj mens ‘rull-
emor’ står i døren. Den lille kælderbutik har gennem tiderne lagt
hus til mange forskellige butikker, som f.eks. tøj, børnetøj og ha-
vemøbler. Den har desværre nu været lukket med brunt papir for
vinduerne i nogle år, men vi håber stadig at der kommer gang i
den lille hyggelige butik. Foto privateje.
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Målet for foreningen var at
Vangede Bygade skulle være et
attraktiv bystrøg, der kunne
matche Gentoftegade og de an-
dre kendte handelsgader i kom-
munen. Og tiden var med pro-
jektet – flere og flere bosatte sig
nemlig i Vangede og i takt med
den stigende velstand i samfun-
det, kom der også en voksende
købekraft i Vangede og en del af
pengene måtte godt erlægges
lokalt.

Som noget ret enestående valg-
te ‘Vangede Bycentrum’fra star-

ten, at arbejde tæt sammen med
områdets aktive foreningsliv.
Det skulle vise sig at være en ret
god beslutning. Foreningerne
‘D.U.I., ‘Charlotteklubben’ og
‘K.F.U.M. spejderne i Vangede’
samt den senere oprettede bor-
gerforening ‘Vangedes Venner’,
har sat ekstra skub i bydelen med
frivilligt arbejde og kreativitet,
når området fester og morer sig.
Samarbejdet fungerer den dag i
dag og er stadig uundværlig, når
de mange begivenheder i og om-
kring Vangede Bygade afvikles.

Det er ikke helt forkert, når man
kalder Vangede for kommunens
mest aktive bydel.

Bygaden i 50-, 60- og 70’erne
var præget af de mange, der flyt-
tede til bydelen. Tilflytterne gav
grundlag for at der åbnede man-
ge dagligvarer- og detailbutik-
ker. I dag, hvor mange har fået
bil eller har adgang til netbutik-
ker, er antallet af detailbutikker
faldende i bygaden og vores ‘nye
behov’ ses i de mange restauran-

ter og spisesteder, der dukker op.
Det er spændende og nogle gan-
ge lidt trist at følge udviklingen.
Hvem ved, hvordan vores byga-
de ser ud om 10-20 år!
Kilder:
Vangede. Fra bondeland til by-
samfund. Svend Aage Mørkvig.
Pjecen: Velkommen til Vangede
Bycentrum.

Vangede lokalhistorie. Vange-
de Avis og Lokalhistorisk
Foreningen, 2005

Billedet er fra 1976 og viser byggetomten efter den gamle kirke er
revet ned og her skal der så bygges Vangedes nye bibliotek.
Biblioteket havde hidtil ligget i en lejlighed i Vangede Bygade 39
på første sal over der hvor Floristen og Thomsen Cykler ligger nu.
Bemærk man kan lige ane Villabyernes Bio i baggrunden. Foto
Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

En flok ‘Vangede-bisser’ poserer med knallerter foran Købmand
Christoffersens butik. Bemærk automaterne, hvor man kunne
trække diverse varer uden for åbningstid. Foto privateje.
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Brogårdsvej 100-104
Der hvor ejendommen, der nu
rummer bl.a. Diligencen, ligger,
lå der før et gammelt stråtækt
hus, der blev kaldt ‘vejhuset’.
Vejhusets ene halvdel var en
bygning, der var bygget i begyn-
delsen af 18-tallet, og den anden
halvdel var en længe, der var
flyttet fra Gl. Mosegård. Selvom
huset var et kært minde fra det
gamle Vangede, var det også en
utidssvarende idyl, der var ble-
vet uegnet til beboelse; desuden
lå det under vejniveau, så vej-
støv blev hvirvlet ind i huset.

Bagermester Christensen, der
havde købt huset i 1936, rev det
straks ned og byggede det hus,
der er der i dag.

Adressen var Vangedevej 12.
Bagermesteren indtog selv den
første butik (den hvor Dili-
gencen ligger i dag). I butikken
ved siden af var en tobakshan-
del, efter den en frugt og grønt.

I begyndelsen var der opbeva-
rings- vaske- og tørrerum på
loftet, men hurtigt blev der lavet
to lejligheder mod ydervægge-
ne. Senere er der lavet flere lej-
ligheder oppe under taget.

Ejendommen har gennem ti-
derne haft forskellige adresser

- Vangedevej 12 A-D
- Vangede Bygade 12 A-D
- Brogårdsvej 100-104
I 1977 blev lejlighederne til

ejerlejligheder samlet i ejerfor-
eningen Vangedegård, dette
navn står også over porten ind til
ejendommens gård; det er dog
nu dækket af det nye samlede
skilt for forretningerne.

Vi har lånt et billede af Anne
Mette Høiler, der er taget fra en
af taglejlighederne. Billedet,
der er taget ud over krydset ved
Vangedevej, viser at der er vedVejhuset

Udsigt fra vinduet oppe under taget. Foto fra begyndelsen af
60’erne – privateje
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at blive bygget en ekstra fløj på
boligblokken på den anden side
af gaden. I denne bygning blev
der to butikker med Ismejeri og
Bikuben. På hjørnet Vangede-
vej/Vangede Bygade kan man
se en lang række butikker: Slag-
ter Hansen havde to (slagter og
viktualie), så var der boghand-
leren og rundt om hjørnet på by-
gaden lå Vangede Kolonialla-
ger. Når man kigger hen af Van-
gedevej kan man se Irma og Vil-

labyernes Bio. I begyndelsen af
Vangedevej kan jeg ikke huske
hvad der lå, men ifølge vejvise-
ren fra 1965 ser det ud til, at der
har ligget en P. Grevsen, skræ-
dermester.

Kilder
weblager.dk
Vangede Avis nr. 87, artikel om
Vejhuset
Gentofte Kommunes Vejviser
ass. årgange

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

Sejltur på Lyngby Sø
Kan man forestille sig en sommer uden
sejltur på Lyngby Sø? Nej, vel.
Vi tager afsted med bus og har kaffe og
kage med.

Onsdag d. 20. juni kl. 14.00
Billetter købes på Kirkekontoret
Pris: 75,00 kr

Havebesøg hos Kasper
Havebesøg med musik og et lille glas
Kasper inviterer vanen tro til
sommersange og et glas kølig hvidvin
på terrassen på Byledet 6

Onsdag den 18. juli kl. 14.00-16.00
Medbring sangstemme og solhat

Havebesøg hos Camilla
Kaffe, Hjemmebag & Sommersang på
græsplænen
Camilla inviterer igen i år til
højsommerstemning på græsplænen
på Vangede Bygade 132

Onsdag 8. august kl. 14.00

Koncert i Vangede Kirke
ved Gentofte Kultur & Festdage,
søndag d. 10. juni 2018 kl. 15.00 (fri adgang)
I år bydes der på koncert med den fremragende
Scandinavian Brass Quintet, som består af nogle
af landets mest prominente messingblæsere.
Sammen med kirkens organist, Henrik Bo Hansen,
præsenterer de et rigt varieret program med
festlige og pompøse toner.

Koncerten gennemføres med støtte
fra Gentofte Kommune.

Læse mere på kirkens hjemmeside: www.vangedekirke.dk

Huset som det så ud omkring årtusindeskiftet. Diligencen, Pari-
sersalonen, Clinique Arnett og Frokost’n huser butikslokalerne.

Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur

Juni
Torsdag d. 7. til søndag d. 10.
Fest og kulturdage i Gentofte Kommune.
Se mere på side 3 og 4 i denne avis
Torsdag d. 14. Lokalhistorisk arrangement
Se mere side 15
Lørdag d. 23. Sankt Hansbål
i Nymosen. Musik og taler. Øl, sodavand, popcorn
og meget mere.
Fredag d. 29. Fællesspisning*
Grill

August
Fredag d. 24. - lørdag d. 25. Høstloppemarked
Musik og boder

September
Lørdag d. 8. Vangedefestival
Fredag d. 28. Gentoftenatten

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk
* Husk tilmelding vvspisning@gmail.com
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Vi glæder os til
at møde dig

Er du 65 år eller derover, kan du få en snak om
dit og stille spørgsmål om de ting, der
optager dig. Det kan være emner som

og .

Du er meget velkommen til at kontakte os for at
høre nærmere eller aftale et besøg.

Anette Stech og Henriette Schannong
Telefon: 39 88 88 21, bedst 8.30 - 9.15
Mail: forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

seniorliv

hverdagen, helbred, trivsel, netværk, bolig

interesser

Du bestemmer, hvad der er vigtigt for dig at tale
om. Vi kan f.eks. tale om de muligheder og
aktiviteter, der er i kommunen.

Forebyggelseskonsulenter

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Bevar livskvaliteten

Sommerens filmiske fristelser i Gentofte Kino
for perioden juni – aug. 2018
Der er simpelthen så mange dej-
lige film, som venter på at blive
set af dig!
Mit Grønland – fra d. 24. maj

Anders beslutter at tage til
Grønland for at undervise i en
lille afsides bygd – Tiniteqilaaq
i Østgrønland som er en Inuit
landsby med 80 indbyggere.
Forholdene er meget beskedne i
den isolerede landsby, og livet er
barsk – mere barsk end Anders
havde forestillet sig. Når han læ-
rer bygdens mennesker og ikke
mindst deres skikke og traditio-
ner at kende vil et helt nyt even-
tyr og en helt ny verden åbne sig
for Anders.
Jurrasic World – fra d. 7. juni
I den nye film møder vi igen
kendte karakterer og dinosaurer
– men også nogle helt nye, frygt-

indgydende arter. Velkommen
til “Jurassic World: Fallen King-
dom”.
Vi ses deroppe – d. 14. juni
To soldaterkammerater overle-
ver Første Verdenskrigs rædsler,
dog med ar på sjælen. Snart må
de hutle sig igennem dagligda-
gen i et Paris, der slikker sårene
efter den grusomme krig. Begge
drømmer om et bedre liv og næ-
rer ikke mindst et dybfølt ønske
om retfærdighed og hævn, noget
der snart får dem til at udtænke
et svindelnummer af gigantiske
proportioner, og som vil sætte
landet på den anden ende, hvis
det opdages. En historie om mo-
ral, korruption og patriotisme
samt om drømme og oplevelser.
Den skyldige – d. 14. juni
Politibetjenten Asger Holm bes-
varer et 112 opkald fra en kid-
nappet kvinde. Da forbindelsen
pludselig bliver afbrudt starter
en nervepirrende jagt på kvin-
den og hendes kidnapper. Asger
kæmper imod tiden for at redde
kvinden. Men snart viser det sig,

at forbrydelsen er større end As-
ger først troede.
Violisten – d. 21. juni

Den berømte violinist Karin
Nordström skader sin hånd i en
bilulykke og er derfor ikke læn-
gere i stand til at gøre det, som
hele hendes liv har handlet om.
Hun prøver at finde mening ved
at undervise og forelsker sig i
den 20 år yngre elev Antti.
Umiddelbart passer de ikke
sammen, men de har begge stor
passion for musikken, og måske
kan violinistens drømme stadig
nå at gå i opfyldelse.
Love, Simon – d. 21. juni
Alle fortjener en stor kærlig-
hedshistorie. Men for den syt-
tenårige Simon Spier er det lidt
mere kompliceret end normalt:
For han har endnu ikke fortalt

sin familie og venner, at han er
homoseksuel, og den klasse-
kammerat han har forelsket sig i
på nettet, kender han ikke iden-
titeten på. Løsning på begge
problemer viser sig at være langt
mere skræmmende og livsfor-
andrende, end Spier nogensinde
havde forventet.
Derudover er der
Far til fire i solen – d. 28. juni
Huset ved havet – d. 28. juni
Under træet – d. 5. juli
Mamma Mia! Here we go
Again – d. 19. juli

Glædelige fornøjelser! Vi ses i
mørket!

Hyggelige hilsener,
Erik Hamre
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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
Vangede Bygade 41

Anette
i ugerne 27, 28 og 32
Tlf. 30 23 83 13

God Sommer

Frisør Totten

Ferie

Tine
i uge 31

Tlf. 51 36 46 95

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Mere lokalhistorie 14. juni kl. 15-17
Vi indbyder jer til lokalhistorisk
snak i Café Caféen. Denne gang
en hverdag eftermiddag. Vi vil
have billeder og bøger med, og
selvom vi efterhånden kan for-
tælle en masse om Vangedes hi-
storie, så håber vi at I, der møder
op, kan tilføje endnu mere.
Måske kunne I finde nogle bille-
der i jeres gemmer, så tager vi en
snak om dem også.

Ved vores sidste møde i marts
var vi over 70, der havde lyst til
at se på luftfoto over Vangede,

og vi skal nok også have luftfoto
med igen. Vi vil også meget ger-
ne snakke med jer om jeres be-
retninger fra Vangede. Vi vil og-
så gerne prøve, at vise hvordan
og hvor I kan finde noget om
f.eks. jeres egen ejendom.

Det er dejligt, at der er så stor
interesse for vores egen lands-
by. Vi fik snakket lidt med nogle
stykker, og flere havde billeder
med. Her får I et fra Hellesens
Elementfabrik i Vangede, taget

i 1939. Billedet er lånt af Laila
Skriver, og hun fortæller at nr.
fire er hendes far Leif Ib Saun-
te.

Vi har også haft billedet på Fa-
cebook, og det har givet følgen-
de:

Kathe Brøndum: Hellesens fa-
brik, hvor nedkørslen fra Lyng-
byvej går ud i Brogårdsvej, jeg
gik med aviser der med min mor
tilbage i 50-erne ikke langt fra
Thomsens Isenkram.

Lennart Joel Rosenquist: Tror
det er min far, Leo nr. 3 fra ven-
stre.

Laila havde også et billede af
det hus på Vangedevej (nu Van-
gede Bygade 105), hvor hendes
forældre boede på 1. sal.

Som I kan se, er der en lille bu-
tik til højre i huset; den har man
søgt om opførsel til i 1928.
Øverst til højre kan man se et af
tagene på Bakkegårdsparken.
På weblager.dk kan vi se, at der i
1935 er ansøgt om at ændre på
matrikelsammensætningen for

at opføre en større beboelses-
ejendom, men først i 1955 er
der udstedt byggetilladelse for
to beboelsesejendomme med 36
stk. 2-værelses lejligheder. I
1956 er der givet tilladelse til at
nedrive den gamle ejendom.

Skulle du have lyst til at hjæl-
pe med at finde oplysninger og
historier til Vangede Avis og
Vangede Venners Lokalhistori-
ske gruppe, vil vi meget gerne
have dig med i en lille gruppe.

Vi ses den
14. juni kl. 15
i Café CaféenHuset på Vangedevej 61 – nu Vangede Bygade 105. Smede Jens

hus (Jens Nielaug). Foto Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

En gruppe arbejdere ved ele-
menten. Foto privateje.
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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

PizzaMed Tlf. 39 65 02 12
søndag-torsdag 11.00-22.00
fredag-lørdag 11.00-02.00

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

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 06.00-24.00

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 08.00 - 15.00
Tirsdag 12.00 - 18.00
Onsdag 08.00 - 12.00
Torsdag 12.00 - 18.00
Fredag 08.00 - 14.00

Vangede Pizza & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00

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


