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Formanden har ordet
Man kan jo ikke være flere
steder på én gang, men så er
det jo godt, at man har venner.
Kommunen har planlagt
borgermøde om Nymosen den
13. oktober, men samme tid
sidder jeg til møde et andet
sted i Vangede.
Kommunens inbydelse lyder:

Borgermøde om Nymosen
Park og Vej inviterer interesserede
borgere til borgermøde om udvikling af Nymosen.
Borgermødet finder sted
den 13. oktober 2011 kl.19.00
i GVI-lokaIerne, Mosebuen 28 B
Nymosen er det største grønne
område i Vangede, og den benyttes
af rigtig mange lokale borgere til
rekreation, motion og leg.
En del af beplantningen, stier og
inventar trænger til genopretning
og fornyelse og derfor ønsker Park
og Vej at høre borgernes idéer og
tanker om, hvilke muligheder de
ser i Nymosen.
På mødet vil borgerne blandt andet blive præsenteret for et studieprojekt, som beskriver nogle muligheder for udvikling af beplantningerne samt forbedring af stier
og inventar m.v.
Park og Vej vil på baggrund af borgermødet udarbejde en ny udviklingsplan for forbedring af Nymosen, så vi sikrer, at den også i fremtiden kan være en god og frodig
ramme om fritidslivet i Vangede.

Jeg håber at rigtig mange
Vangedevenner vil gå til det
møde, og så håber jeg også at
der er nogle, der vil skrive et
referat og sende til
vangedesvenner@gmail.com
Det gør såmænd ikke noget, hvis
der kommer flere forskellige
referater.
Så kunne det også være et oplæg til
at få gang i en Nymosegruppe

Med Vangede hilsen
Allan
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Program
for indvielse af den renoverede
Vangede Bygade og Dan Turèll Plads
med skulpturen Alfabet Turèll.

En stor tak til Vangedevennerne
Claus Benzin, Bettina Trab, Mette
Panton og Ivan Brich for det store
arbejde, de har lagt i at arrangere
denne fest. Også en tak til Peter
Strøm fra Vangede Bibliotek og
Per Sohl fra Gentofte Kommune.

Digternes hyldest til Dan Turèll
Fredag d. 14. oktober
Vangede Bibliotek, Turèll-samlingen, kl. 17.00 - 21.00, Gratis adgang

Aftenen førselve indvielsen af Vangede Bygade og Dan Turèlls Plads – samt afsløring af
Kenn André Stillins skulptur Alfabet Turèll, kommer der en sand perlerække af digtere
og poeter til Vangede for at hylde Dan Turèll.
Dan Turèll hyldes af:
Jens Blendstrup, Kristen Bjørnkjær, Morten Søkilde, Klaus Lynggaard,
Benny Andersen, Ursula Andkjær Olsen, Peter Laugesen, Jacob Bro og
Nicolai Munch-Hansen.
Vi har brug for flere
Begrænset plads, så kom i god tid!
Festdag for Vangede
Lørdag d. 15. oktober
Vangede Bygade, Dan Turèlls Plads

hjælpende hænder til d. 15.
Skriv til
vangedesvenner@gmail.com

Dagen bliver ledet af Ole Stephensen og Ib Såby.
10.30
Christiania Jazz Club varmer op
11.30-12.30 Den “officielle” indvielse:
(Der vil være tegnsprogstolk på scenen og på pladsen).
Borgmester Hans Toft byder velkommen.
Allan Andersen byder velkommen som formand for Vangede Bycentrum
og Vangedes Venner.
12.00

Chili Turèll og Hans Toft afslører bogstavs-skulpturen og bænk.
Chili Turèll går på scenen for at sige et par ord og læse et par digte
af Dan.
Derefter korsang ledsaget af solist og tværfløjte: “Lysets engel går med
glans”, “Jeg sidder på en tankestreg” og “I Danmark er jeg født”.

12.30
12.45

Kenn André Stilling fortæller om tankerne bag bogstavsskulptur og bænk.
Den “officielle” indvielse er slut og scenen stilles om til koncert.

13.00-14.00 Nanna med Band
14.15-14.45 Peder Bundgaard og Lars Bom læser Dan Turèll tekster.
15.00-16.45 Rugsted Kreutzfeldt giver koncert,
bl.a. med kendte tekster af deres gamle ven Dan, som var flittig
leverandør af poesi til deres musik.

Trafikgruppen
Trafikgruppen har holdt sit første møde. Det blev ikke noget tilløbsstykke – vi var kun
tre – men der var alligevel mange forskellige emner på bordet: busbetjening af Vangede, cykelstier på Snogegårdsvej og Ved Bommen, gadelys ved busstoppestederne
(Lyngbyvej langs Gentofte Sø) og – naturligvis – Vangede centrum efter ombygningen.
Næste møde afholdes tirsdag den 1. november. Tid og sted kommer senere. Har du
lyst til at deltage, eller har du et emne, vi skal tage op, så send en e-mail til gruppens
tovholder Jan Kildebogaard på jan@kildebogaard.dk.

