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Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?
................... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer?
Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter, så
bliver der dannet et årgangshold. I den sammenhæng vælges en holdleder. Som
holdleder bliver man grundigt informeret om de opgaver, der er knyttet hertil.
Man bliver også inviteret til holdledermøde to gange om året. Her møder man
holdledere for årgangshold, temahold samt økonomaerne. Det er en god debat,
opsamling og udvikling.
På de møder er der megen snak om økonomaer. Den snak når kun ud til
holdlederne. Derfor har jeg (Vibeke Dalum * Årgang 2010) lavet et interview
Tove (2008) og Karen Margrethe (2010), som jeg lige har været på hold med. De
er økonomaer. De ønsker, at er flere at dele opgaven. De ønsker, der kommer
flere økonomaer.
Med disse interviews ønsker vi at gøre det synligt for alle Storedammere:
 at det er dejligt at være økonoma,
 at der er brug for flere økonomaer,
 at man trygt kan melde sig, og ikke mindst
 at det er et rigtig hyggeligt og socialt givtigt job.

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008
økonoma på Storedam.

Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam?
Jeg har egentligt ikke selv valgt at blive økonoma. I 2006 da jeg var med i Sct.
Georgsgilderne blev jeg kontaktet af Birgitte Friis, der havde kontakter i begge
steder. Storedam manglede en økonoma til holdet for bedsteforældre og
børnebørn. Birgitte kontaktede mig for at høre, om jeg ville være økonoma.
Svaret var umiddelbart nej. Men Mogens og jeg kørte op og så på forholdene.
Svaret var stadig nej. Den måde det var opdelt på, passede ikke til min måde at
arbejde på. Det sagde jeg så, men mine ideer blev hurtigt accepteret. Jeg kunne
stadig ikke sige ja, for jeg skulle have mit barnebarn som feriebarn i netop den
uge. De accepterede straks. - Og, ja - så kunne jeg ikke andet end at sige ja. Mit
barnebarn blev dermed feriebarn i den uge, hvor jeg var økonoma for første gang.
Hvordan var det så første gang?
Det var hyggeligt. Simpelthen. Jeg har elsket alle børnehold.
Er det ikke et stort arbejde?
Jo, det er det da; - men du skal sørge for at gøre det let for dig selv. Det er en
dejlig oplevelse. Man er selvfølgelig træt, når ugen er omme. - Og med alderen
blev det mere, men uanset det, så er det en god oplevelse at være økonoma på
Storedam..
Hvilke forudsætninger kræver det?
Det kræver at man kan lide at lave mad. Jeg havde den fordel, at jeg havde været
kantineleder i mange år. Det gjorde disposition og indkøb lettere.
Hvor køber du ind?
I starten i Metro A/S. I dag køber jeg ind i Dagrofa. Grønsager o. lign. køber jeg i
LIDL. Dengang jeg kom, skulle alt fra salt til mel købes ind af hver enkelt
økonoma. Det fik jeg ændret, så i dag er de basale varer til rådighed, og det er en
stor lettelse for alle økonomaer.
Bliver det en rutine?
Ja, jeg varierer lidt efter mit humør og årstid, - men for mig er det blevet en
rutine.
Økonomisk hvad har I så at rutte med?
590 kr. pr. person om ugen. Det er Ok. Det løber rundt, så vi kan servere rigtig
god mad. Ved små hold kræver det fornuftige indkøb, men man kan lave god og
velsmagende mad for det beløb.

Hvilke forudsætninger kræver det?
Den vigtigste forudsætning er, at man kan lide at lave mad, - at man har lyst til
opgaven.
Hvad får dig til at blive ved?
Jeg kan lide at være på Storedam. Jeg kan lide, dem der kommer her, og jeg kan
lide den frivillige ånd, der er her. Og så bliver jeg glad, når deltagerne nyder
maden, når de siger det. og når vi hygger os sammen, når vi spiser og om
aftenen.- Men kræfterne bliver mindre, så jeg nødt til at trappe lidt ned.
Hvad sætter du mest pris på?
Samværet. Og deltagernes taknemlighed for vores indsats. Det er dejligt at hygge
sig med de enkelte hold.
Hvad kan få dig til at overveje at holde op som økonoma?
Hvis man kun er sig selv i køkkenet. Man skal være to, det er for kedeligt at gå
alene i køkkenet.
Kan du anbefale andre at blive økonoma?
Ja, det kan jeg godt.
Hvad har du lyst til at sige til nogen, der overvejer at blive økonoma?
Jeg vil anbefale vedkommende at komme og være føl (hjælpe-økonoma) hos en,
der har prøvet det før. I sådan en situation får man opholdet betalt og man kan
snuse til opgaven.
Er der noget du kunne tænke dig var anderledes?
Nej, de ønsker jeg har / har haft, de er imødekommet.
Det er mit indtryk, at det hæmmer nye initiativer, at det er så svært at få en
økonoma?
Det har jeg ikke noget indtryk af, men der er megen snak om at det er svært at få
en økonoma.
Vil du tage flere hold?
I princippet nej. Jeg vil gerne trappe lidt ned, men jeg kan altid fristes til at
hjælpe nye hold i gang.
Hvad synes du nye temahold/årshold skal gøre?
De skal spørge. Også selv om jeg har sagt, at vi er buget for det år. Vær klar
over, at der ikke er nogen økonomaer, der har kræfter til tjansen to uger i træk.
Har du nogen idé til, hvordan man kan løse det problem?
Nej, ikke andet end at tale om opgaven, fortælle hvor glade vi økonomaer er for
at arbejdet og samværet, og ved at opfordre folk til at melde sig.
Hvordan er det i dag, hvor der er mere rutine?
Det er stadig dejligt, og jeg kan på det varmeste anbefale andre at blive økonoma
på Storedam

Interview med
Karen Margrethe Pedersen
- Årgang 2010 - økonoma på Storedam.

Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam?
Lise og jeg var til et holdleder møde, hvor der var rigtig megen snak om de
problemer holdlederne har med at skaffe en økonoma. På vej hjem i bussen
snakker vi om, om vi kan klare det. Det er vel bare at gange portionerne op. Lise
er - som jeg - almindelig husmor uden stor husførelse. Vi besluttede, at den
opgave kunne vi godt påtage os. Vi ville ikke have omkostninger ved det, men
kunne begge godt lide at være på Storedam. - Dertil kom, at jeg via min mor,
gennem mange år havde hørt, hvor hyggeligt hun havde det med økonomaerne.
Vi besluttede at melde os på de almindelige vilkår, mod at vi kunne få vore
rejseomkostninger refunderet.
Hvordan var det så første gang?
Det var stressende, og vi havde ikke tid til at slappe af og være sammen med
andre, men vi fik den høje fornemmelse: Vi klarede det! - Vi gav hinanden en
HIGH FIVE.
Er det ikke et stort arbejde?
Joh.... Det er det. Man skal kunne lide det. Synes at det er sjovt at være i et
køkken og at lave mad til nogen, der er glade for at få god mad. Det kræver, at du
bruger tid på at finde ud af, hvad du har lyst til at lave, og derefter at lave en
indkøbsliste, der svarer dertil.
Hvilke forudsætninger kræver det?
At du kan lave almindelig hverdagsmad, der er ingen, der forlanger noget
specielt. Men du skal nok være lidt organiseret.
Hvor køber du ind?
Fra de andre økonomaer vidste vi, at der er en slagter, der kommer med kød til
Storedam, den første dag vi er her. Ham valgte vi at bruge. Hos slagteren skal
kødet bestilles et par dage i forvejen. I starten købte vi alt det øvrige - brød,
grønsager, frugt m.m. ind herovre i Rema 1000. Det tog os fire timer at få handlet
og pakket ud. I dag køber vi det hele hos Nemlig.com og får det leveret til døren,
når vi er kommet. Det er en stor lettelse. Og da holdene starter med kaffe og
kage, så har vi, for at gøre det lidt nemmere for os selv, bagt boller hjemmefra. Og for at være sikker på at det hele er organiseret før storedammerne kommer
mandag eftermiddag, så har vi besluttet at være på Storedam mindst et par timer
før holdet ankommer.

Bliver det en rutine?
Nej, men vi bliver mere og mere strukturerede. Det er jo os, der bestemmer hvad
vi har lyst til at lave. De første år prøvede vi meget forskelligt af. Vi varierede
retterne rigtig meget. I starten gjorde vi alt sammen. I dag skiftes vi til at være
økonoma, og har i øvrigt fået mere rutine. Vi har stadig flere hold hver år, så nu
finder vi opskrifter, som vi kan bruge et helt år. Det betyder at vi kan lave
indkøbslister, hvor vi kun skal gang op med antallet af deltagere samt lave
eventuelle justeringer, som vi har synes er gode.
Økonomisk hvad har I så at rutte med?
Der er 590 kr. pr. person pr uge. I de fleste tilfælde er det fint. Jo større hold des
nemmere er det at lave lidt "spræl". Ved de små hold skal man tænke sig mere
om.
Hvilke forudsætninger kræver det.?
At du kan lave almindelig hverdagsmad. Der er ingen, der forlanger noget
specielt.
Hvad får dig til at blive ved?
Jeg kan lide at komme på Storedam. Det kan godt være jeg er træt, når jeg tager
hjem, men det er altid med en meget positiv og god oplevelse at være på
Storedam. - Og det er i øvrigt med til at holde mig i gang udviklingsmæssigt og
madmæssigt. - Sidst og ikke mindst så kan jeg godt lide at komme lidt hjemmefra
en gang imellem.
Hvad sætter du mest pris på?
At mange Storedammer stikker hovedet ud i køkkenet og siger: "Hej er det dig.
Det er vel nok dejligt at se dig." - Og de dejlige tilbagemeldinger om at maden er
god og spændende og at andre er glade for min indsats.
Hvad kan få dig til at overveje at holde op som økonoma?
Spørgsmålet er om jeg kan holde til det. - Og helt klart, hvis den positive støtte
køkkenet får af storedammerne med hjælp til kartoffelskrælning, løg, rodfrugter
og opvask ikke er der, så bliver det simpelthen for surt.
Kan du anbefale andre at blive økonoma?
Ja i høj grad. Dem der er glade for at lave mad bør overveje det. Det er
spændende og udfordrende og ikke mindst udviklende at være i køkkenet, og så
er det et gratis ophold sammen med andre, der er positive, venlige og rare, og så
giver det lidt lommepenge.
Hvad har du lyst til at sige til nogen, der overvejer at blive økonoma?
Kast dig/jer ud i det. Det er ikke så svært som du/I tror. Alle der kan lide at lave
mad, og som er lidt organiserede kan klare det.
Er der noget du kunne tænke dig var anderledes?
Nej, stort set ikke. Rammerne er gode. - Hvis er der noget jeg mangler eller har
behov for skal være anderledes, så vender jeg det med Henny, og så bliver det
løst/købt ind.

Det er mit indtryk, at det hæmmer nye initiativer, at det er så svært at få en
økonoma?
Ja, og som holdleder for min årgang, oplever jeg selv, det kan være svært at få en
økonoma. - Og jeg har endda den fordel at jeg møder mange og selv yder en
økonomaindsats. Uden den, så ved jeg ikke, hvordan jeg skulle finde en
økonoma. Alle - vi økonomaer - er optaget helt fra årets start.
Vil du tage flere hold?
Nej. Jeg vil kun have fire hold. I år har jeg haft seks. Det er for meget for mig,
men det er utrolig svært at sige nej, når et hold er i bekneb.
Hvad synes du nye temahold / årshold skal gøre?
De skal være klar til at spørge ved årsskiftet. - Og så synes jeg, det vil være
dejligt, hvis de vil spørge, om der er nogen på deres hold, der vil være økonoma /
økonomaassistent for andre, så der bliver lidt flere at trække på.
Har du nogen idé til hvordan man kan løse det problem?
Nej - Lige nu er der kun at lokke nogen til at prøve, så de opdager, hvor givtigt
der er. - Og måske, som jeg har nævnt, at gøre et nyt årgangshold opmærksom
på, at det er et tilbud til dem der har lyst. - Og så i højere grad gøre alle
Storedammere opmærksom på, at man ikke behøver at være Storedammer for at
være økonoma. Det kan jo være, de kender nogen, der er glade for at lave mad.
Hvordan er det i dag, hvor der er mere rutine?
Det er dejligt. Vi kan slappe af. Vi møder mange hyggelige og spændende
personer. Nyder at være her, og har lært at vælge retter, der er egnet for os.

Efterhånden som man bliver mere rutineret
bliver der også tid til en lille pause en gang imellem

