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Fælles julefrokost i Vangede
Af Mikael Østergaard

VELBEKOMME Bente Sørensen
fra Vangedes Venner har taget
initiativ til fællesspisning for
alle borgere, der har lyst og
mulighed for at mødes og spise julefrokost sammen.
Det foregår i Café Caféen

på Vangede Bibliotek den 24.
december kl. 12-15. Maden
består af traditionelle kolde juleretter og bliver leveret
af SuperBrugsen i Vangede.
Maden skal bestilles og betales på forhånd i SuperBrugsen,
Vangede Bygade 61, senest 20.
december.

Bente og deltagerne hjælper
hinanden med at dække borde,
ligesom deltagerne også hjælpes ad med at få vasket op.
Der er planlagt julehyggelige aktiviteter før og efter middagen for både børn og voksne. Der vil også være kaffe, the
og lidt kage efter maden.

Årets julefrokost i Vangede finder sted i Café Caféen.

99 kr.
Normalpris 155 kr.

Spar 36%

Moules Frites på

Køb senest 22. december 2013

Rungsted Havn

på spotdeal.dk

Nyd den populære franske ret Moules Frites samtidig med, at du kigger på lystbåde og måger, der
vugger på bølgerne. Med dagens deal får du nemlig en omgang Moules Frites på det nyåbnede
Brasseriet i Rungsted Havn. Du kan vælge mellem 3 forskellige fortolkninger af den franske klassiker med
blåmus- linger og pomfritter. Din pris er kun 99 kr. pr. person.

Se flere deals på spotdeal.dk

929 kr.
Normalpris 1.938 kr.

Spar 52%

Nytårskræs

Køb senest 22. december 2013
på spotdeal.dk

for alle som elsker bobler

Køb denne spændende nytårskasse med 6 flasker ’store bobler’ og glæd dig til at kunne invitere dine
gæster på et festfyrværkeri af fantastiske smagsoplevelser. Få det bedste af det bedste både til velkomst,
dronningens nytårstale, middagen og til at skåle det nye år ind. Køb en eksklusiv nytårskasse med vine
fra Bollinger, Sumarroca, Gramona, Catena og Berlucchi.

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk. Her finder du bl.a.
tilbud på rejser, skønne weekendophold, storbyferier, wellness,
spiseoplevelser og kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i dag og få tilbud
tilsendt på e-mail allerede i morgen.

www.spotdeal.dk

Gentofte Kommune er rig på kunst og mindesmærker i det offentlige rum. Nu er der udkommet en guide til de mange skatte rundt omkring.

Når monumenter skal gøres levende
Sognepræst Jakob
Rönnow anmelder
den nyeste udgivelse
fra Lokalhistorisk
Forening. Han er
begejstret og lover
os alle en meget
mere spændende og
underholdende tur
rundt i kommunen
efter endt læsning
Af Jakob Rönnow, sognepræst
ved Vangede Kirke

ANMELDELSE Hvad er det, der
står midt på Femvejen, som
vi ser så tit, men aldrig tør
vove os hen og kigge nærmere på? Findes der virkelig
en mindeplade, sat over en
HEST hos os i Gentofte? Er
det rigtigt, at Christian II’s
elskede Dyveke og hendes

Cand.scient. og tidligere
lektor på Aurehøj Gymnasium, Niels Ulrik Kampmann
Hansen, har skrevet en række
historiske bøger med afsæt
i lokaliteter i Gentofte Kommune. Foto: Annette Houman

skrækkelige mor Sigbritt har
boet i vores kommune? Er
der en ægte runesten henne
i Mitchellstræde?
Ja, det er der svar på i den
nyligt udkomne bog 'Monumenter og Mindesmærker –
erindringssteder i Gentofte',
som er navnet på endnu en
udgivelse, som Gentofte Lokal-
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historiske Forening har beriget
os med.

Hvad vi møder på vejen
'Monumenter og Mindesværker' er samtidig Gentofte Journalen 2012/2013. Her er 117
sider om alt det, vi møder på
vor vej, ofte måske blot ser,
men ikke tænker lige dybt
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Scan koden
og skrab på din
smartphone eller
tablet

over. Den vækker os ganske
enkelt. Hvad er det for noget?
Hvad er historien bag? Hvad
betyder det?
Og lad mig sige med det
samme, at hvad der kunne
lyde som en længere, kedelig,
ensartet opremsning af dette og hint vejskilt, buste eller
sten i vor gode kommune, er
en egentlig let læst bog, men
sprængfyldt med informationer og anekdoter, alle fyldt
af fortælleglæde i et flydende sprog, så man hele tiden er
nysgerrig på det næste afsnit.
Mange vil også pumpe cyklen
og bestemme sig for en rute
for dog at opleve noget af alt
det, bogen åbner for os.

Grundig lokalhistoriker
Forfatteren er den grundige,
vidende lokalhistoriker, cand.
scient. Niels Ulrik Kampmann
Hansen, som tidligere har beriget os med læseværdige udgivelser som bl.a. 'Vangedes Lokalhistorie' (2005) og 'Befæstningsanlæg i Gentofte' (2007).
Bogen er særdeles fornuftigt delt ind i afsnit, der flot
supplerer det, man lige har
fået oplyst: Kongernes Gentofte – slottene, Kongens Mænd –
palæerne, De borgerliges Gentofte, Krigenes spor, Kunst i det
offentlige rum, Byinventar osv.
Den er gennemillustreret
med næsten 300 farvebilleder,
og den ene lille levendegørende beretning efter den anden
gør os mere og mere nysgerrige og glade for de nedslag af
den historiske hverdag, som
det går op for os, at der er alle
vegne omkring os i vore talrige monumenter, statuer og
mindesmærker.

Rige på kunst og minder
Her får du at vide, hvad du ikke
vidste, uanset om du lufter hund
i Bernstorffsparken og ser dig
lidt omkring, afleverer barn i
Vangede Asyl eller lige har set
filmen 'Flammen og Citronen'.
Og hvad er det med den helt
specielle svanebænk på Baunegårdsvej? Hvorfor er der et bornholmerkort på jorden i Skovshoved Havn? Eller hvad er den fornøjelige historie om 'Leda uden
Svanen'i Ledas Have?
Vi er ganske enkelt så rige på
kunst og mindesmærker i det
offentlige rum lige omkring
os, og der er så mange anekdoter at suge til sig, og vi får dem
her. Selv egetræet ved Skov-

gårdsskolen, der var så megen
blæst om i 2007, er med.

Hvad er mon kriteriet?
Forfatteren skal ikke bebrejdes, at man af og til kan undre
sig over, hvad der berettiger
til, at nogen får en statue eller
en buste sat over sig. Der ser
det ud til at, hvis man ikke er
kongelig eller faldet i krige, så
har det i tidens løb været godt
at være postmester, overlæge
eller rektor. Dem er der rigeligt med plaketter og buster af.
Men alt synes at være med og
være nævnt i bogen – og stadig
uden at man synes, at 'det er
for meget'. Kampmann Hansen kan gøre selv en kvartmilesten interessant!
Selvfølgelig skal vi også have
et afsnit om Gentoftes nydelige
og i virkeligheden enestående
vejskiltning ved Knud V. Engelhardt fra 1923. Hans skilte og
husnumre er umærkeligt med
til at give en smuk, fælles, visuel identitet i vor kommune.
De fra Tranegårdskolen må
finde sig i at læse, at navnet slet
ikke har noget med den smukke fugl at gøre, selv om der er
skulpturer af den, men at alt
egentlig (blot) er opkaldt efter
traneBÆR, der tidligere var
mange af i det område. Det er
lidt mere kedeligt, og ikke så
fascinerende, når det er udført
i marmor eller bronze!

Kun få ukendte fagord
Kun få gange forfalder den
præcise forfatter til et alt for
ukendt fagsprog. Jeg måtte i
hvert fald give op over for en
'dobbeltherme', men bortset
fra det eksempel bør vi alle
være taknemmelige for, at
nogen har udført dette store
arbejde og skrevet og tilrettelagt så dejlig en bog.
Den er en gave til enhver,
der bor i Gentofte og sætter
pris på det, der nu til dags kaldes vort byrum. Jeg lover også,
at den, efter endt læsning, vil
give læseren en langt mere
spændende og underholdende
transport, hver gang han eller
hun bevæger sig rundt i vor
kommune. Den vil åbne øjnene for så megen historie og så
mange interessante detaljer
gennem de mange kønne eller
grimme, historiske eller nye,
monumenter og mindesmærker, der er lige omkring enhver
af os i Gentofte. De er i sandhed
spændende at kende til!
'Monumenter og Mindesmærker - Erindringssteder i Gentofte'
kan købes på hjemmesiden www.
lokalhistoriegentofte.dk, samt i
områdets tre Brugsen-butikker
og hos de lokale boghandlere.
Den koster 199,95 kr.

