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Formandens hjørne
Nu er sommeren vel overstået, og vi kan nu se frem til en tid hvor Storedam vil tage sig rigtig godt
ud i efterårets fantastiske farver. Håber at rigtig mange af jer vil benytte jer af stedet.
Vi har fra bestyrelses side set på vores bygninger, og desværre er tilstanden på nogle af dem ikke i
top. Vi har over sommeren haft en byggesagkyndig til at se på bygningerne, og ud fra den rapport vi
får, laver vi en prioriteret rækkefølge af de arbejder der skal udføres. En af vores andre store
udfordringer er selve antallet af Storedammere. Det er nødvendigt at vi bliver flere, og der er
allerede taget flere tiltag – men jeg hører gerne fra jer, hvis I mener at lige netop jeres idé er genial.
Jeg kan selvfølgelig ikke love at vi gør brug af ideerne, men vi lytter hjertens gerne.

Og så skal der lyde en kæmpestor tak til alle jer som frivilligt arbejder for Storedams ve og vel – I
lever i den grad op til det som min Mormors ønske om Storedammere – TAK.
Kim

Runde fødselsdage siden sidst:

90 år:
Olga Christensen (93)
85 år:
Karen Albrechtsen (93)
Alice Vangsbo (91)
Bodil Frederiksen (2002)

80 år:
Lis Brieghel (97)
Else Gregersen (94)
Gutte Brinck-Jensen (97)
75 år:
Lis Mukherjee (2001)
Birthe Rhymer (2012)

Med håb om et fortsat godt Storedammerliv ønskes alle hjertelig tillykke

Dødsfald
Vi må til stadighed sige farvel til mange Storedammere. Nogle er døde og andre er blevet for gamle
til at komme på Storedam. Vi vil selvfølgelig meget gerne have besked om udmelding og dødsfald.
Da det er lidt tilfældigt om man får det at vide, bringer jeg her en liste over de Storedammere, som
jeg ved er døde siden sidst: Karen-Lisbeth Leistad (93), Ketty Raaby (83), Henry Hansen (92),
Jonna Nørskov-Lauridsen (2002), Gerda Marie Christensen (95)
Måske er der flere, i så fald beder jeg om at få det at vide.
Venlig hilsen Bibi Skovbøll (97) Tlf.: 39681108, Mailadresse: bibisk@webspeed.dk

Livets gang å Storedam
Uge 36 – Bridge for begyndere og let øvede

Vi havde nogle dejlige dage under Else
Gregersens energiske ledelse.
Vi kan godt mærke, at Else har pædagogisk
uddannelse - hun fik os godt
ind i Bridgespillets mysterier - fik os til at se
logikken i spillet og til at forstå regler,
meldinger og spilføring - hvor morsomt og
varieret et spil Bridge er.
Dertil var det en dejlig uge i september med
smukt vejr - der var også tid til traveture i
skoven…..og til den helt uundgåelige
Piratbridge om aftenen. Stemningen var helt i
top og som altid - med Sonny og Jytte i
køkkenet - nød vi den dejlige mad som blev
serveret for os.

Der blev også tid til en tur rundt om søen

Vi glæder os til at ses igen på Storedam til
Bridge.
Ellen Mortensen (2011)

Højt humør på opvaskeholdet

Uge 30 – Sang uge,

I foråret spurgte Ulla Birkved mig, om jeg ville med på sang uge på
Storedam.
Jeg vidste, at Ulla havde været på Storedam flere gange. Jeg kendte
ikke spor til stedet, men jeg ville gerne med.
Så gik jeg på nettet og fik læst krøniken om Storedam og alle
stedets herligheder.
Ved ankomsten blev vi budt hjerteligt velkommen, og jeg var
fuldstændig bjergtaget af stedets beliggenhed.
Efterhånden som resten af kursisterne ankom, fornemmende man
straks, at de fleste havde været på Storedam flere gange og kendte
hinanden, det gav en meget rar stemning, og jeg følte mig straks
godt tilpas i kredsen. Vibeke Boye var holdleder og Lene Wittrup
vores musikalske livline.

Optræden på Ninas Naturcafe

Programmet var mest unison sang fra Højskolesangbogen. Hvor er
der mange skønne og meningsfulde sange, som jeg aldrig havde
kendt før.
Flere af deltagerne sang i Freude koret fra Lyngby, så der blev også
krydret med altstemmer her fra.
Lene Wittrup ved klaveret
I køkkenet regerede Ruth og Klaus. De kunne trylle. Den lækreste
mad blev fremtryllet tre gange om dagen, og de gør dette store
arbejde helt på frivillig basis!
Det faktum at alt fungerer på frivillig basis på Storedam, gør det til
et helt unikt sted. Der råder en ånd deroppe, som man straks
fornemmer, når man er der, det er helt vidunderligt.
Udover sangen var der morgengymnastik, som Kirsten styrede med
fast, men kærlig hånd, og Else Hartzberg lærte os grundtrinene til
skotske gigs. Meget underholdende.
Vejret var også med os. Alle måltider, undtagen morgenmaden blev
indtaget under markiserne på terrassen med den skønneste udsigt
over søen med blomstrende åkander, og middagsluren foregik i
skyggen på den store plæne! Udflugter var der også. Fredensborg
Slot blev besøgt, og Ninas Naturcafé, hvor vi fremførte et kort
program, af vore indøvede sange. Endnu et fantastisk sted, som jeg
ikke havde oplevet før.

Hanne synger ”Solitudevej”

Aftnerne gik med snak, kortspil, puslespil, Wordfeud. Også en
fantastisk film var på programmet.
Hvor blev den uge dog af? Det var som at være i Paradis! Jeg
glæder mig allerede til jeg skal til Storedam næste gang og håber på
at blive Storedammer en dag.
Hanne Juhl, Bornholm

Eftermiddagshygge

Uge 35 – Tegne- og malekursus
Hvor heldig kan man være?

Billeder fra Ferniseringen

Det var en ren tilfældighed at jeg hørte om Storedam.
Min veninde stod i kø til en koncert i koncerthuset og
kommer der i samtale med en "Storedammer". Ingen
af os havde på dette tidspunkt hørt om "Storedam" så
denne samtale åbnede helt nye muligheder og
oplevelser for os. Vi reagerede meget hurtigt begge to
og vi var begge heldige at komme med på et kursus,
hvor Kirsten Work Rasmussen underviste i
tegning/maling. Kirsten var en stor inspirationskilde
med stor baggrundsviden, og en fortid som
rødstrømpe gjorde hende bestemt ikke mindre
spændende.
Og her er det så jeg siger:
Hvor heldig kan man være?
Det blev en uges ophold fuld af dejlige oplevelser på
et kursussted med så skøn en beliggenhed og en
stilhed så stor. Det var helt utroligt. Et møde med
"Storedammere" fra forskellige årgange. At høre om
alle de forskellige menneskers ophold og glæde over
Storedam var rigtig dejligt.
Det er et fantastisk sted, der her er skabt af en familie
gennem generationer. Og jeg havde også den
fornøjelse at møde to af Kirsten Lauritzens døtre, som
bl.a. fortalte om det lille klokketårn, der står på plænen
og den store projektør, som i sin tid havde stået i
familiens sommerhus og som morsede med rederiets
skibe, når de sejlede nord om Sjælland.
Efter opholdet har jeg mødt jævnaldrende, som har
fortalt om familiemedlemmer, der har været med
Kirsten Lauritzen på Mallorca i 70'erne. Og jeg er
blevet lige forundret hver gang over hvad denne
kvinde har skabt af glæde og viden hos mange
mennesker.
Det var en dejlig uge, hvor nye venskaber blev knyttet, og hvor en rigtig god stemning mellem
kursisterne hurtigt bredte sig. Ved borddækning og opvask gik snakken hyggeligt og maden som
vores fremragende økonoma og "føl" serverede, var helt fantastisk tilberedt og smagte skønt.
En god stemning i malersalen, hvor rigtig gode billeder i akvarel, olie og akryl så dagens lys, og
hvor en fin fernisering blev besøgt at venner og familie.
En stor tak til alle på dette kursus for dejlige, aktive og hyggelige dage. Jeg havde en herlig uge og
tilmeldte mig hurtigt til en uge i slutningen af oktober, hvor emnet er Decoupage.
Endnu et inspirerende kursus at se frem til.
Lise Winding

Uge 41 – Patchworkkursus
Det er altid spændende at møde nye mennesker til et kursus. Hvilke mennesker og hvilke
muligheder for et godt samarbejde er der.
Nogle kendte hinanden fra tidligere højskoleophold, så der var stor gensynsglæde, men ellers faldt
vi hurtigt til i de dejlige lokaler og Storedams fantastiske natur, som bare indgød til ro og
koncentration omkring vores emne for kurset – nemlig patchwork!
Vi blev budt velkommen af Klaus Wedelboe og Ruth Lindgaard, der fungerede som føl og
økonoma med kaffe – boller og lagkage, og ugen igennem var de to utrættelige med at servere lækre
retter for os. – en stor tak til dem!
Der var lagt et stort engagement fra Barbros side – til at få hver deltager i gang med netop det
arbejde de lige havde drømt om – at se det vokse- hvor alle detaljer skal passe – skæring af stoffer,
hvordan gør man nu – spidser - der skal passe overfor hinanden og ikke mindst farver – ja – det er
en helt videnskab for sig.

Barbro havde mange spændende bøger og forslag med til vores arbejder til vores inspiration,– så det
var nemt for os at finde emner. Dejligt at se, at flere af deltagerne tog hånd om dem, som ind
imellem, når Barbro var fuldt optaget lige kunne hjælpe andre, som havde brug for lidt hjælp.
Vi havde også brug for lige at få et hvil fra arbejdet, så torsdag besøgte vi ”Ninas Naturcafé”
selvom vi bestemt ikke havde brug for flere kalorier end dem vi fik på Storedams fortræffelige
”restaurant”.

Det har vist for os alle været en stor oplevelse at blive lukket ind i Storedams atmosfære, hvor vores
samarbejde hurtigt blev smittet af dens traditioner, og med en helt unik natur omkring stedet, kan vi
kun sige en stor tak til Barbro for hendes smittende glæde sammen med hver deltager – at se
hvordan arbejderne skred frem.
Måske kan vi glæde os til næste års kursus?
Ingrid Veileborg

Meddelelser


Årgang 2006. Tove Glæsel er fratrådt som årgangsholdleder og afløses af Lone Fischer og
Ketty Askgaard.



Litteraturholdet er overtaget af Bente Schmidt (2002), som fremover er ny temaholdleder.



Vagn Broge Andersen har været på Gentofte Hospital, hvor han har fået ½ nyt knæ. Under
sit ophold delte han stue med Jacob Arnbjerg, 69 år og fra Lyngby. Han var præst og
tidligere højskolelærer. Med 25 år som fængselspræst i Vridsløse og 3 år som sømandspræst
i London. Han var positiv indstillet på at besøge Storedam, og han havde selv emner, som:
Kunsten at blive gammel. Hvorfor straffer vi? Hvad laver kirken i fængslet?
Hvis nogen gerne vil gøre brug af Jacob Arnbjerg, bedes I kontakte Vagn på tlf. 20297006
Ingen direkte kontakt.



Annegrete Malling har af helbredsmæssige årsager ønsket at fratræde som ansvarlig for
linned på Storedam. Sonny Falberg har overtaget ansvaret.



Anne Lise Askevig ønsker at frigøre sig rollen som holdkoordinator fra udgangen af 2012.
Vi efterlyser en Storedammer, som vil overtaget hvervet. Hvis du er i tvivl om funktionens
karakter, er du velkommen til at kontakte Anne Lise, som også er villig til at bistå den nye
koordinator i en overgangsperiode.



Sonja Brandt har overtaget Søs’ job med opfyldning af Falck-kasser.



Sonja Brandt efterlyser medhjælpere til julefesten. Kontakt venligst Sonja:



Årgangshold 2000. Holdleder Else Bang Sørensen har suppleret sig med Birgit Stigaard
Pedersen, således at begge fremover er holdledere.



Redaktionen er blevet underrettet om, at nogle mindre årgangshold vil slå sig sammen.
Dette er man naturligvis velkommen til, blot man holdene imellem er enige. Ved evt.
sammenlægninger, bedes dette meddelt til Poul Boye, så medlemsregistreringen bliver
korrekt.

Fra Dansk Ordsprogsalmanak



Når man er syg, er der kun een ting i vejen, - når man er rask, er der mange ting i vejen.



Hvis træet er stort, bliver skyggen det også.



Man bliver ikke rig på store indtægter, men ved små udgifter.

STOREDAMKLUBBEN
Møder i Nyhavn i oktober og november 2012 samt
januar og februar 2013.
Afholdes på Hotel Bethel Sømandshjem, Nyhavn 22, København

Møderne starter med foredrag/underholdning kl. 10.30 og ca.
kl. 12.00 er der kaffe/te og en ostemad i restauranten. For dette
betales kr. 25,- pr. person, som dækker traktementet og
benyttelse af kælderlokalet. Såfremt man ikke ønsker at deltage
i kaffedrikningen, er prisen kr. 10,- for deltagelse i mødet.

2012
03 oktober (årgang 2010)
17. oktober
31. oktober (årgang 2009)
14. november
28. november (årgang 95/96/97)

2013
09. januar
23. januar (årgang 2000)
06 februar

20. februar

Edel Vesterlund
38118204 edel.vesterlund@mail.dk

”En slægt i fire generationer og lidt til” – del 1
v. Vibeke Dalum
”Leret og mig”
v. Alice Wilken
”Kristendommens grundlag”
v. sognepræst Henrik Winther Nielsen
”Ukendt emne”
v. sognepræst Søren Herman
”Elin og Arnes mange hjem”
v. Arne og Elin

”Mit kunstnerliv” Af en rødstrømpes erindringer
v. Kirsten Work Rasmussen
”Nå dine mål”
v. Pernille Knudsen
”Filmtilblivelse” Filmoptagelse i Bjælkehytten
og området ved Storedam
v. Niels Bo Tengberg og Niels Christian Linde
”Mit liv som sømand”
v. Anders Hanghøj Sørensen
Ketty Askgaard

Opfordring
På mange temahold er der en del ”ikke-Storedammere”. Holdlederne bedes være opmærksomme på
om nogle af disse kunne tænke sig at blive en del af fællesskabet ved at tilmelde sig
introduktionskurset.
Medlemsregistrering
Vi er ca. 230 Storedammere, hvis adresser, telefonnumre, mailadresser m.v. registreres på edb.
Uden et ajourført kartotek er det umuligt at give fyldestgørende information. DERFOR: Meddel
ændringer til Poul Boye – Tlf.: 4498 1699 eller 4078 1699. Mail: poulboye@gmail.com







Vigtige generelle ting
Falckabonnement: På Storedam har man abonnement, så hvis der sker uheld eller opstår
sygdom, er det blot at ringe til Falck. Telefon- og abonnementsnummeret står på kontoret.
Storedams have: I løbet af året er man velkommen til at komme og arbejde i haven eller
udføre andet arbejde. Aftal med holdlederen den pågældende uge, om det er passende at
komme.
Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den!
Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam!

Lise Lauritzen Loft
Kim Lauritzen
Karen Lauritzen Bay
Anne Lise Askevig
Storedams kontor
Storedams hjemmeside

Bent Hjortshøj
Poul Boye

Nyttige E-mail adresser og telefonnumre:
3962 4166 loft.lise@gmail.com
44448285 kimdortelauritzen@gmail.com
45767575 karen.bay@mail.tele.dk
4449 1550 anne.lise.askevig@email.dk
4828 0083 storedam@storedam.dk
www.storedam.dk

4495 6627
4498 1699

Inforedaktion:
bent@mywebmail.dk
poulboye@gmail.com

Redaktionen opfordrer alle, som har noget på hjerte til at fremsende indslag til næste Storedam Info.

Visdomsord
af Mark Twain

”Den, som ikke læser gode bøger, har ingen fortrin for dem, som ikke kan læse dem.”

