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En hilsen fra redaktionen af Storedam Info 

Over en stille kop kaffe i et hjørne af et ellers sydende holdledermøde har redaktionen fejret sin 1-års 

fødselsdag.  

Vi takker for de indlæg som vi har modtaget i årets løb, og så skynder vi os at fortælle, at der er plads 

til mange flere. Altså, storedammere, fat pennen og skriv et indlæg om hvad du har oplevet eller 

gerne vil opleve på Storedam. 

Som du kan se i dette nummer, kan vi også bringe flotte farvefotos. Hvis du er til stede når det store 

træ fældes, eller når TDC graver et hul i vejen, eller når noget andet specielt sker, så kan du være 

sikker på, at mange andre gerne vil se et billede af hændelsen. 

De venligste hilsener 

Poul Boye og Bent Hjortshøj  

 

LIVETS GANG PÅ STOREDAM 

 

Uge 17 Arbejdshold/Årgang 2009 

Vi fra årgang 2009 holdt vores årgangsuge sammen med arbejds- rengørings- og haveholdet i 

ovennævnte uge. 

Vi havde en skøn uge med godt vejr og masser af eksterne oplevelser på bl.a. Louisiana, som havde 

stor Picasso udstilling. Vi havde litteratur kreds, hvor alle havde læst Olav Hergel’s Indvandreren, 

hvilket gav megen debat. Vi besøgte også J. F. Willumsens museum i Frederikssund og spiste vore 

madpakker ved lystbådehavnen med skøn udsigt over fjorden. En aften var vi i Allerød Bio og så 

”Kongens store tale”- en film som absolut kan anbefales. 

Vi oplevede et dejligt sammenhold og god stemning på arbejdsholdet. Alle gik med krum hals løs på 

de opgaver, som den enkelte følte sig fortrolig med.  

Jeg vil kraftigt opfordre alle, som ønsker et hyggeligt samvær med rare hjælpsomme mennesker, at 

melde jer under arbejdsholdets faner. Man behøver ikke være superhåndværker, men blot have lyst til 

at give et nap med, så Storedam kan fremstå indbydende.  

Opholdet for deltagerne på arbejdsholdet er gratis 

Poul 



Velkommen til årgang 2011 

Efter et velgennemført introduktionskursus i maj, kan vi byde følgende velkommen som 

Storedammere: 

Annette Will 

Bodil Bech 

Edel Petersen 

Ellen Mortensen 

Gerda Granholm 

Grete Fisker Holmegaard 

Grete Høeg Mikkelsen 

Inger Knudsen 

Johan Duelund Nielsen 

Lene Skovsgaard 

Lise Toft (Årgangsholdleder) 

Tony Dabelsteen

 

Vi håber I må falde godt til, og at I får mulighed for at deltage i nogle af de kursustilbud, som er 

beskrevet andetsteds. Det vigtigste er at I deltager i det sociale liv, føler jer hjemme, og føler et 

medansvar for STOREDAM’s fortsatte eksistens.  

I er meget velkomne til at fremkomme med forslag til forbedringer eller nye tiltag. Debatten er 

åben. 

Jeg imødeser også gerne indslag til vores Info. 

Poul 

 

Storedams lyksaligheder 

Sangholdet 2011 var mit første møde med Storedam. Jeg havde fået invitationen af Vibeke Boye, 

som jeg synger i ”Freudekoret” i Lyngby med. 

Jeg lokkede min gamle veninde Kirsten med, og der var heldigvis plads til os, da 

tilmeldelsesfristen for Storedammerne var løbet ud, så vi kunne roligt glæde os til en helt ny 

sommeroplevelse. Og det har været en rigtig dejlig uge med en mange søde mennesker og nogle 

skønne stunder både med og uden sang. 

Vi lærte mange nye sange fra Højskolesangbogen. Vi havde ”ønskekoncert” hver dag 

både formiddag og eftermiddag, og da vi faktisk var 8 fra ”Freudekoret”, kunne vi alter ind imellem 

bidrage med lidt ekstra klang  til melodierne. 

Vibeke, vores dejlige holdleder, havde arrangeret en opgave til os, nemlig at vi fredag 

eftermiddag skulle give en lille koncert på ”Ninas Naturcafé” i Kirkelte. Vores optræden lykkedes 

fint efter en vis baksen rundt med klaveret, og belønningen både før og efter var Ninas lækre kaffe- 

og kagebord, som absolut kan anbefales! 

Lene Wittrup var kommet helt fra Kalundborg for at akkompagnere os hele ugen, og 

det gik forrygende. Hun var dygtig og sød og strikkede i ”fritiden” det mærkeligste lille dyr til at 

komme om halsen. Adskillige damer fik opskriften med hjem. I køkkenet huserede Ruth med blid 

og stille hånd. Hendes vinterbaderveninde Hanne var sprunget til som føl i sidste øjeblik, og de 

lavede bare det dejligste mad til os. Jeg selv var ”scullerymaid” og ordnede kartofler, men der var 

ingen, der var onde over mig (som man ellers altid ser det på engelske film). Søde Poul var vores 

altmuligmand, og han satte et drabeligt, flytbart stillads op, fordi gavlen på Superdam trængte til at 

blive malet. Det var et stort projekt, som helt sikkert bliver fuldført meget snart.. 

Kirsten, som hjemme i Lyngby gymnasticerer med over 200 pensionister hver mandag 

formiddag på Lyngby Stadion, så det som sin fornemste opgave at forestå morgengymnastikken, så 

vi arbejdede og grinede og skar tænder til Otto Brandenburgs samlede sange en halv time hver  

 

 

 

 



formiddag. Og de danselystne dannede kvadrille om aftenen og lærte 3 ture af Les 

Lanciers – meget skægt og ligeså strabadserende som formiddagsgymnastikken! 

I den lille dam var der var åkander og blå, røde og gyldne guldsmede og de kønneste 

snoge - Monet kunne ikke have malet det vandspejl smukkere. Der var dejlige gåture og cykeltur til 

Kongedyssen, som ligger godt gemt under smukke egetræer, men finder man den, er den absolut en 

tur værd! 

Vejret artede sig rigtigt fint, der var lidt vådt de første dage, men så dukkede solen op, 

og Tove og Ludvig dukkede op og slog græsset – sådan gør Storedammere, lærte vi. En anden dag 

kom der en fin høj gammel Ford med forsyninger til husholdningen – også Storedammere med en 

mission. Fantastisk! 

Andre Storedammere kiggede forbi i løbet af ugen og blev modtaget med åbne arme 

og mange knus, bl.a. bestyrelsesformanden Lise. Og Lises søster Søs overraskede ved at være 

blandt vores begejstrede publikum i ”Ninas Naturcafé”. 

Da det blev strålende vejr, kom grilludstyret frem onsdag aften, og mændene svedte 

over kullene, som det sig hør og bør. Ruth og Hanne havde marineret kødet og lavet dejlig salat, og 

vi sad ude i den lune aften, og der smuttede et ekstra glas rødvin ned.. 

Lørdag aften var der indbudt til fest, og en musikalsk gæst var inviteret. Køkkenet 

havde fremtryllet en flot 3-retters menu. Vi havde taget det pæne tøj på og pyntet os med hvad, der 

nu var med i kufferten. Bordet var ekstra fint pyntet og havde fået festremse på. Efter middagen 

kom det musikalske clou: En jazztrio bestående af Torben (Poul og Vibekes ven) på el-klaver, Poul 

på saxofon og Vibeke med sin egen stemme! Det var herligt, og det var sejt gjort af Vibeke, for det 

var hendes debut. Der blev vippet meget i takt med tæerne den aften! 

Mødet med Storedam og Storedammerne har været en meget inspirerende oplevelse, 

og  jeg håber at  jeg må komme igen en anden gang. Jeg har fortalt vidt og bredt om mine 

oplevelser, for jeg håber, at der vil komme flere Storedammere til, så den gode ide og det 

behagelige samvær i de smukke omgivelser vil leve mange år endnu. 

 

Tak for denne gang   

 

Else Bjerg-Pedersen, Kgs. Lyngby 

 

                                    
Koncert på Nina’s Naturcafe                                           Grillaften 



Vi er kommet højt til vejrs 

 

 
 

Storedam har investeret i et stillads, så vi på forsvarlig vis kan vedligeholde vore bygninger. 

Stilladset har en arbejdshøjde på 7 m og blev 1. gang samlet i uge 38. 

 

 

Holdledermøde 

Blev afholdt på Storedam 18.-19. september 2011. 

Som koncentrat skal nævnes: 

 Vi fik en udmærket demonstration af en hjertestarter, samt fremvisning af en dvd, som 

ligger til fri afbenyttelse på Storedam. Evt. indkøb af hjertestarter vil blive taget op på et 

bestyrelsesmøde i oktober. 

 Gæster på hold betaler kr. 50,- pr. måltid (frokost/middag). Gælder naturligvis ikke 

foredragsholdere. 

 For dem, som føler det uoverkommeligt at rengøre deres værelse ved hjemrejse, kan man få 

det gjort af Klimarengøring for kr. 125,-. Besked skal gives til holdlederen og betaling ske 

inden afrejse. 

 Telefoner/nødtelefoner. Netforbindelse v/Erik Cronquist 

TDC har været så venlige at ødelægge vor telefonforbindelse og har derfor uden beregning 

sat et nyt anlæg op, og det betyder, at vi har fået det, der hedder bredbåndstelefoni, så når 

man kommer til stedet og alt er slukket, skal man i kontoret på gulvet til venstre for 

skrivebordet trykke på den røde lampe der lyser, så tænder man for netforbindelsen ,og så 

virker telefonen og computeren. Samme sted slukker man for systemet, når man forlader 

Storedam. Seddel er sat op. 

  Vi har fået sat nødtelefoner op i husene, således at man, at hvis man blive skulle dårlig og 

ikke kan nå over til Langedam, kan foretage opkald fra nødtelefonen. Den på Annex´et 

virker ikke i øjeblikket, men vil komme til det, når kabel er gravet ned. Ringetonen er taget 

væk fra nødtelefonerne, så de ikke ringer på Lilledam.  

 Søs har undersøgt vore forsikringer, og vi er dækket ind, hvis vi arbejder på Storedam i 

husene eller haven. 

 På Søs’s foranledning blev vedtaget, at ikke-storedammere  betaler normalpris kr. 1.100,-, 

de første tre gange på temahold. Derefter betales kr. 2.200,- pr. hold. Ordningen gælder fra 

nu af, dvs at ikke-storedammere, der allerede har deltaget på et eller flere temahold, får 

nulstillet optællingen. 



 

Møde for holdledere 

Jeg deltog i holdledermødet på Storedam den 18. – 19. september 2011. 

Der var ikke de store punkter på dagsordenen, men i løbet af mødet viste det sig alligevel, at der var 

behov for at tale om mange ting. Mødet blev myndigt ledet af Tove Glæsel og var både hyggeligt 

og informativt (læs referatet). Vi sluttede dagen med en dejlig middag fra Karlebo Kro. Herefter 

selvfølgelig Piratbridge. 

Tak til Søs og Lise for dejlig mad og vin, og tak til Tove og Anne Lise for det store arbejde I har 

gjort for at få det hele til at fungere så fint. 

Venlig hilsen 

Vibeke Boye (2009) 

 

 

 

Runde fødselsdage siden sidst 

 

 
 

90 år: 

Mary Larsen 

Else Jacobsen 

Irina Borum 

Aase Fosborg 

 

85 år: 

Inger Petersen 

Birgit Jutta Rasmussen 

Jytte Jespersen 

Birte Jørgensen 

Kirsten Nielsen 

Kay From 

80 år: 

Johan Duelund Nielsen 

 

75 år: 

Lise Lauritzen Loft 

Mona M. Muhlenfeldt 

Bodil A. Bjerre Leth 

Ruth Jørgensen 

Edel Vesterlund 

Kate Ipsen 

Ruth Porup 

 

 

Med håb om et fortsat godt Storedammerliv ønskes alle hjertelig tillykke. 

 

Dementi 

Vi beklager dybt, at vi fejlagtigt i Storedam Info nr. 12 meddelte, at Else Porsborg var afgået ved døden 

Else lever i bedste velgående, hvilket så er en glædelig meddelelse. 

 



Sørgelige nyheder 

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: 

Inga M. Andersen (89), Asta Nielsen (92), Kathrine Lindeloff (79) - 102 år, Joan Møller (96), 

Ingeborg Juul-Hansen (84) 

Måske er der flere, i så fald beder jeg om at få det at vide. 

Min mailadresse er: bibisk@webspeed.dk Venlig hilsen Bibi Skovbøll (97) tlf.: 39681108 

 

Meddelelser 

 Af helbredsmæssige årsager har Klaus Wedelboe ønsket at trække sig som økonoma. Han 

åbner dog muligheden for at deltage som føl. Vi takker for mange veltillavede måltider og 

håber han må få mange gode år på Storedam.  

Samtidig afløser Peter Hovgaard-Jensen, som holdleder for årgang 2008. 

 

 Årgang 96 har slået sig sammen med årgang 97. 

Årgang 97 er herved sammensat at hold 96, 97 og 98, og med Birgitte Friis-Mikkelsen som 

holdleder. Birgitte har nedlagt sin fastnettelefon., men kan træffes på mobil 26248218. 

 

 Jytte Thestrup (2006/2007) har tilbudt, at hun gerne vil arbejde som føl. Jytte kan træffes på 

tlf. 4636 1756 mobil: 50801756. 

 Årgang 2009. Vibeke Boye er fratrådt som årgangsholdleder og afløses af Ellen Philipson. 

 Påskeugen (14) har fået Annegrete Malling, som holdleder. 

 Sommerfesten Uge 24. Sonja Brandt efterlyser mandlige hjælpere især fredag og lørdag. 

 Nytårsholdet har fået Mona Mühlenfeldt, som holdleder. 

 

  
 

Storedamklubben 

Møderne afholdes på Hotel Bethel Sømandshjem, Nyhavn 22, København   

Kære alle   

Så tager vi hul på en ny sæson.  

Møderne starter som sædvanlig med foredrag/underholdning kl. 10.30, og ca. kl. 12.00 er der 

kaffe/te og en ostemad i restauranten. For dette betales igen kun 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.  

  



 

2011 

05. oktober   ”Brorson i ord, musik og sang” 

   v/ Birgit og Peter Stidsen     

19. oktober årgang 2001  ”Frivillighedsåret – Nørkleridame” 

   v/ Mona L. Muhlenfeldt    

02. november årgang 2000  ”IT-mobil – hvad skal det ende med” 

   v/ Henning Glegg-Sørensen   

16. november  ”Indien og mit møde med Mother Teresa”  

    v/ Lis Mukherjee 

30. november årgang 2009  ”Myanmar (tidl. Burma) 2011" 

v/ Evelyn Pettersson Fiig 

 

2012 

11. januar årgang 2010  ”Grønne områder og naturens betydning for din    

                                                          sundhed” v/ Vibeke Dalum   

25. januar årgang 96/97/98  ”Fællessang og Musik”  

v/ Grete Hermansen og Jørgen Christensen   

08. februar årgang 1990  ”Hvad er sammenhængskraft”    

v/ fhv. højskoleforstander Erling Christiansen   

 

22. februar årgang 2006/2007 ”Helle Virkner”  

v/ Lise Frederiksen  

 

Med venlig hilsen 

Edel Vesterlund 

Telefon: 3811 8204  

Mailadresse: edel.vesterlund@mail.dk  

 

 

FORELØBIG kursusplan for året 2012 

Uge 1-12 2/1-26/3 Lukket Leder:  

Uge 13  26/3-2/4 IT og billedbehandling Erik Cronquist 

Uge 14 2/4-9/4 PÅSKE Annegrete Malling  

Uge 15 9/4-16/4 9/4 2. Påskedag - Ledig    

Uge 16 16/4-23/4 Turneringsbridge Else Gregersen 

Uge 17 23/4-30/4 Arbejds- og havehold Ludvig og Tove Wiewiura 

Uge 17 23/4-30/4 Rengøringshold Anne Lise Askevig 

Uge 17 23/4-30/4 Årgang 2009 Ellen Philipson 



 

Uge 18 30/4-7/5 Introduktionskursus Else Hartzberg / Edel Vesterlund  

  Søndag 6. maj Åbent hus 

Uge 19 7/5-14/5 Årgang 2008 Peter Hovgaard-Jensen 

Uge 20 14/5-21/5 Årgang 2011 Lise Toft  

Uge 20 14/5-215 Skindsyning Kate Ipsen 

Uge 21 21/5-28/5 27.5 – Pinsedag       Ekstern udl. Fysioterapeut Trude-lill Gregosvik  

Uge 22 28/5-4/6 28.5 - 2. Pinsedag    Ekstern udl. Fysioterapeut Trude-lill Gregosvik 

Uge 23 4/6-11/6 Gåture og stavgang Ida Lund  

Uge 24 11/6-18/6 Forberedelse til sommerfest Sonja Brandt  

Lørdag 16/6 Sommerfest  

Uge 25 18/6-25/6 Årgang 97 (96/97/98) Birgitte Friis-Mikkelsen  

Uge 26 25/6-2/7 Ledig  

Uge 27 2/7-9/7 Bedsteforældre og børnebørn Bent Hjortshøj 

Uge 28 9/7-16/7 Små årgange Thora Wethje og Alice Vangsbo  

Uge 29 16/7-23/7 Blandet emnehold Ruth Hvidt  

Uge 30 23/7-30/7 Sanghold Lene Wittrup / Leder Vibeke Boye   

Uge 31 30/7-6/8 Hygge og natur (Sct. Georg) Tove Nielsen 

Uge 32 6/8-13/8 Arbejds- og havehold Ludvig Wiewiura 

Uge 32 6.8-13.8 Litteraturhold Jonna Nørskov  

Uge 33 13/8-20/8 Årgang 2006 Tove Glæsel  

Uge 34 20/8-27/8 Årgang 2001 Sonja Brandt  

Uge 35 27/8-3/9 Tegning og maling Kirsten Work Rasmussen  

Uge 36 3/9-10/9 Bridge for begyndere Else Gregersen  

Uge 36 3/9-10.9 Perlesyning Sonny Falberg 

Uge 37 10/9-17/9 Årgang 2000 Else Bang Sørensen  

Uge 38 17/9-24/9 Årgang 2010 Karen Margrethe Pedersen  

Uge 39 24/9-1/10 Hjerteforeningen      Ekstern udl. Henny Bøgh  

Uge 40 1/10-8/10 Årgang 2012   

Uge 41 8/10-15/10 Patchwork Ruth Hvidt  

Uge 42 15/10-22/10 Efterårsferie - Ledig 

Uge 43 22/10-29/10 Livsglæde og motion Gutte Brink-Jensen 

Uge 44 29/10-5/11 Decoupage Marianne Tholstrup / Leder E. Hartzberg 

Uge 45 5/11-12/11 Turneringsbridge Else Gregersen  

Uge 46 12/11-19/11   Ledig   

Uge 47 19/11-26/11   Ledig 

Uge 48 26/11-3/12 Ledig   

Uge 49 3/12-10/12 Forberedelse til julehygge Sonja Brandt  

Lørdag den 8/12 Julehygge   

Uge 50 10/12-17/12 Ledig    

Uge 51 17/12-24/12 Ledig    

Uge 52 27/12- 2/1  Nytårshold (6 dage) Mona Mühlenfeldt 

 

I løbet af året vil der blive udsendt revideret og mere omfattende kursusoversigt. 



 

 

 

 

I løbet af året er man velkommen til at komme og arbejde i haven eller udføre andet arbejde. 

 Aftal med holdlederen i den pågældende uge. 

 

 

 

Vigtigt 

Tilmelding til kurser starter 1. januar 2012. I årets første tre måneder har Storedammere fortrinsret 

ved tilmelding til kurser. Herefter åbnes tilmeldingen for alle, således at ude-fra-kommende gæster 

indgår på lige fod med Storedammere. 

 

 

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. 

 

 Programudvalget kunne godt bruge et par aktive og kreative medlemmer. Arbejdet går med 

planlægning og tilrettelæggelse af kursusprogrammet. 

Interesserede bedes henvende sig til: 

Ruth Povlsen – tlf.: 3648 1606  mail: ruth.povlsen@a.cirque.tv 

 

 

Medlemsregistrering 

Vi er ca.220 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 – 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! 

mailto:ruth.povlsen@a.cirque.tv
mailto:poulboye@gmail.com


 

 

Nyttige E-mail adresser og telefonnumre: 

Lise Lauritzen Loft 3962 4166 loft.lise@gmail.com 

Karen Lauritzen Bay 45767575 karen.bay@mail.tele.dk 

Anne Lise Askevig 4449 1550 anne.lise.askevig@email.dk 

Fritidsskolens kontor 4828 0083 storedam@storedam.dk www.storedam.dk 

 

Bladudvalg: 

Bent Hjortshøj 4495 6627 bent@mywebmail.dk 

Poul Boye  4498 1699 poulboye@gmail.com 

 

Bladudvalget opfordrer alle, som har noget på hjerte til at fremsende indslag til næste Storedam 

Info.  

På forhånd tak 

 

 

 

 

Visdomsord 
af Abraham Lincoln 

 

Det handler ikke om hvor mange år man kan proppe i sit liv, 

men hvor meget liv man kan proppe i sine år 
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