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Formandens hjørne
En fantastisk sommer er ved at slutte. Jeg ved at alle I skønne aktive Storedammere som har været
på Storedam i denne periode, virkelig har nydt det. Storedam har vist sig fra sin allerbedste side.
I bestyrelsen har vi været i gang med at undersøge muligheder for at fremtidssikre vores dejlige
Storedam. Mere nøjagtig er vi nu i gang med at se på mulige løsninger mht. tilbygning. Dette er en
større proces som involverer mange, ikke kun i bestyrelsen, men også folk udefra. Hvad det ender
med, vides endnu ikke, da der jo er mange regler som skal overholdes, når vi taler om ændringer i
til de eksisterende bygninger. Men I skal nok få mere information når vi engang har truffet en
beslutning.
Som altid er jeg glad for alt det frivillige arbejde en meget stor del af jer lægger på Storedam - det
er det som er med til at holde Storedam i gang. Men vi må indse, at vi ikke kan klare alt som i
tidligere tider. Derfor må vi betale os fra flere og flere ting. Jeg er derfor i gang med at se på en
justering af prisen der bliver betalt for et ophold. Vi vil jo alle sammen gerne have at vores
Storedam stadig holdes flot og pænt, og dette er jo en måde hvorpå vi kan sikre dette.
Jeg håber, at I alle stadig vil være lige så aktive som I har været indtil nu, med at sprede det glade
budskab om hvor skønt der er på Storedam. På den måde kan vi få rigtig mange nye Storedammere,
og dermed blive ved med at holde stedet i fuldt vigør. Introduktionsholdet i år var jo et tydeligt tegn
på at informationer om Storedam bliver spredt.
Forts…..

Og husk, har I spørgsmål eller kommentarer, så er I altid velkomne til at kontakte mig.
Lad mig slutte af med et af mine yndlingscitater - jeg hørte det i en tegnefilm der hedder Kong Fu
Panda ( mange har sikkert set den med børnebørn!)
Yesterday is History, Tomorrow a Mystery, Today is a Gift, Thats why it's called the Present
De bedste hilsner

Kim Lauritzen
Fmd. f. bestyrelsen

Runde fødselsdage siden sidst

90 år:
Aase Jensen (96)
Bente Schmidt (2002)

80 år:
Grethe Madsen (2002)
Anne Palle (2000)
Ida Lund (96)
Bente Margrethe Kristoffersen (2006)
Tove Glæsel (2006)

85 år:
Greta Fenger (2001)
Birthe Larsen (2000)
Erna Jensen (2001)
Otto Hansen (2002)

75 år:
Lis Kjær (2013)
Lis Arendt (2012
Ulla Hartelius (2009)

Vi håber, I fortsat får dejlige dage på Storedam, og ønsker jer 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: Margrethe Mørk Lauridsen (88)
Måske er der flere, i så fald beder jeg om at få det at vide.
Min mailadresse er: bibisk@webspeed.dk Tlf.: 3968 1108

Bibi Skovbøll
97
2

Meddelelser
Vibeke Boye er indtrådt i bestyrelsen for Storedam
Vibeke Dalum (2010) har afløst Ruth Hvidt (2001) som temaholdleder for Patchworkholdet .
Vita Groth (2010) har afløst Bente Schmidt (2002) som temaholdleder på litteraturholdet.
Helle Neergaard (2013) har afløst Ida Lund (96) som temaholdleder på Gåture og stavgang.
Introduktionsholdet vil fremover blive ledet af Edel Vesterlund (2006) og Helle Neergaard (2013) –
til afløsning for Else Hartzberg (90) og Lise Toft (2011).
Bodil Boiehøj (2013) afløser Bent Hjortshøj (2009) som leder af Bedsteforældre og børnebørn.
Vibeke Boye (2009) har afløst Bent Hjortshøj (2009) i Info-redaktionen.
Henny Bøgh (2012) skal fremover varetage ekstern udlejning på Storedam og afløser hermed Erik
Cronquist (2009)
Telebus
Lone Fischer (2006) har lovet at bringe dette lille suk videre fra Telebus.
 For det første (fra Storedam til Allerød station):Vær parat udenfor Lilledam’s hoveddør når
man har bestilt Telebus. Busselskabet synes de skal vente alt for længe på os – og der er
måske andre, der også skal hentes.
 For det andet (fra Allerød station til Storedam):Telebus 820 går fra Banevang (modsat
indgang til stationen). Man skal være parat ved stoppestedet 5 minutter før afgang.
 HUSK: Det er ikke en taxa, der får penge for ventetiden, men en offentlig bus med en ekstra
service.

Livets gang på Storedam
Uge18 Introduktionskursus årgang 2013
Årgangshold 2013 mødtes mandag i uge 18 til introduktions uge med henblik på at blive
Storedammere. Alle har jo været der en eller flere gange tidligere indenfor meget varierede
interessefelter.
Hold 2013 er et rigtig stort hold - 20 personer (efter afbud fra 3, der desværre havde måttet melde
forfald) - og 3 chaperoner: Else Hartzberg, Edel Vesterlund og Lise Toft. De 3 stod for en eminent
god introduktion og vejledning i, hvad der skulle ske, traditioner, dagenes programmer m.v.. Rigtig
god og klar besked.
Tove og Mogens Nielsen sørgede for en udsøgt forplejning under opholdet – og der var stor tak til
dem for udbuddet. Udsøgt tilfredshed med mad holdet - lige bortset fra den vægtøgning, man
efterfølgende har måttet kæmpe med.
Vi havde en forrygende dejlig uge her allerførst i maj med rigtig godt vejr, nyudsprungne
bøgegrene, anemonepuder og –tæpper, der lyste overalt på grunden, ænder og gæs, der skræppede
højlydt i søen, fuglekvidder og magnoliaen, der stod i knop.
Forts…
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Vi blev rigtig godt introduceret til Storedams traditioner, installationer, historisk tilbageblik m.m.
og gennem elevindlæggene fik vi et fint indblik i forskellige facetter i alle 20 personers liv og
levned. Lidt sejt med 20 indlæg fordelt på 3 dage med 5 – 10 pr. dag, men meget spændende.
Dagene blev med stor inspiration fra holdlederne indledt med et dagens ord som:
”En god taler kommer aldrig på højde med en god tilhører”
”Når et ord har forladt læberne, kan den hurtigste hest ikke indhente det” m. fl..
Erik Cronquist (2009) fortalte os om installationerne på Storedam og vise rundt i de mange huse på
det store areal. Opgaven blev delt med Else Hartzberg pga. af personantallet. Erik er en eminent
fortæller, og han er kommet heroppe i rigtig mange år bl.a. som spejder helt tilbage til 1950’erne.
Han fortæller, at han som lille spejder bl.a. har truffet Kirsten Lauritzen og selv oplevet, at hun var
en meget bestemt dame.
Edel Vesterlund fortalte os om Nyhavnsklubben, der holder sammen på Storedammerne i
vinterhalvåret. Gav desuden en beskrivelse af, hvad der kræves af en holdleder. Det er virkelig et
vigtigt hverv at bevare traditionerne, som er en af de skønne ting ved Storedam.
Søs Lauritzen fortalte om det store arbejde, som hendes morforældre og ikke mindst hendes mor
Kirsten Lauritzen udførte med oprettelsen af Storedam. Det var en vidunderlig historie om hårdt
arbejde, viljestyrke og uselviskhed. Tak til Søs.
En eftermiddag var der udflugt til Flynderupgaard ved Espergærde - et af Helsingørs Kommunes
Egnsmuseer - og efterfølgende kaffe og kringle i stedets folkekøkken. En anden eftermiddag talte
fhv. højskoleforstander Erling Christiansen, om emnet: ”Om at komme hinanden ved – og
hvordan”. Og det er jo det, vi bestræber os på i hverdagen her på Storedam.
Vi fik også tid til at plante vores årgangs træ - en smuk opstammet mørkviolet syren.

Til holdleder valgte vi Helle Neergaard.
Fredag aften: Fest. Naturligvis med en udsøg menu – en komplet kreeret tre retters - og et meget
fint dækket bord. Det blev en dejlig aften i festligt lag - med mange sjove indslag af taler, sange,
lege og besøg af Bakkesangerinder.
Forts…
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Lørdag var der åbent hus og alle deltog i opgaver: Flaget gik i top, møbler blev omrokeret,
havemøbler vasket af og stillet i lige rækker, der blev fejet og forsyninger – mad og drikkevarer –
stod klar til at blive solgt og gæster skulle introduceres. Åbent hus med et ret pænt fremmøde af
folk udefra varede til ud på eftermiddagen. Aftenen sluttede med, at vi mindedes befrielsen den 4.
maj 1945. Der kom tændte stearinlys i vinduerne, vi hørte frihedsbudskabet og sang Danmarks
frihedssang. De ældste blandt os fortalte, hvordan de oplevede denne aften for nu 68 år siden. Det
var en stor oplevelse at høre.
Sidste hele dag på introduktionskurset var slut og søndag drog vi hver til sit, fyldt med gode
oplevelser. Vi glæder os alle til at mødes igen i uge 40 og takker for hyggeligt samvær og med et:
PÅ GENSYN.
… og så er vi 20 bare blevet Storedammere.

Jette Olsen
2013
Med stor inspiration fra holdets dagbog
Årgang 2013
Annette Rohde
Bodil Bøiehøj
Else Bjerg-Pedersen
Gitte Hansen-Møller
Hanne Juhl
Helle Neergaard
Inge Lise Christiansen

Ingelise Sillesen
Ingrid Veileborg Nielsen
Kirsten Margrethe Nielsen
Jette Olsen
Lis Kjær
Lise Bruhn
Lise Winding

Lone Kornerup Hansen
Margrethe Hellemann Jensen
Tove Rhod Leifermann
Ulla Christophersen
Aase Gudnason
Aase Lund Hjortshøj

Kære årgang 2013
Vi håber I må falde godt til, og at I får mulighed for at deltage i nogle af de kursustilbud stedet
byder på. Det vigtigste er at I deltager i det sociale liv, føler jer hjemme, og føler et medansvar for
STOREDAM’s fortsatte eksistens.
I opfordres meget til at komme med forslag til forbedringer eller nye tiltag. Debatten er åben.
Vi modtager også meget gerne indlæg til Info.

Poul Boye
2009

Lidt betragtninger fra køkkenet på Storedam
Som så mange andre faldt jeg pladask for Storedam, da jeg allerførste gang satte mine ben på stedet.
Jeg blev vildt imponeret over den idé, der blev grundlagt af Kirsten Lauritzen, såvel som det arbejde
hun lagde i stedet, et arbejde der blev videreført af døtrene og den øvrige familie Lauritzen.
Ved mit første besøg på Storedam sammen med Søs udbrød jeg spontant ”jeg bliver Storedammer”
og det blev jeg så under Else Hartzbergs myndige ledelse i 2012.
I den korte tid jeg har været medlem af ”familien Storedam” har jeg lært mange dejlige mennesker
at kende og må beundre deres engagement og den ildhu alle lægger i at bevare vores dejlige
Storedam og holde fast i den ånd, der er grundlag for det hele.
Forts…
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Min allerstørste beundring gælder dog nok folkene i køkkenet – vore gæve økonomaer og føl, der
disker op med dejlig mad, lækre kager, festmiddage der ikke kan gøres bedre – Noma, gå hjem og
læg dig!
Da én af mine årgangsvenner i 2013 skulle være holdleder, havde hun problemer med at hyre folk
til køkkenet og jeg foreslog, at det kunne hun da bare selv gøre, så svært er det vel heller ikke. Jeg
var endda så naiv at tilføje, at det kunne jeg da sagtens klare – jeg lærer vist aldrig at holde min
mund!
”Dejligt”, udbrød hun, ”du er hermed hyret i uge 26”.
Nu var gode råd dyre, jeg så ingen vej udenom, nu var det bare at gå til opgaven med krum hals.
Min mand, Chris, blev mit føl. Så vidste jeg, hvor jeg havde ham og desuden er han vældig god til
at rydde op og vaske af.

Jeg tilbragte mange dage og aftener med at skrive menuforslag og indkøbslister og jeg ”belejrede”
proffer´ne Tove, Mogens, Ruth, John & Lene med alskens spørgsmål, som de tålmodigt besvarede
og de overlod mig kopier af deres egne lister for at hjælpe mig – en stor tak for al hjælp.
Så oprandt dagen – den 24. juni – for min debut. Kaffebordet klokken 15 var nemt, der er jo den
gode Storedam-tradition, at det forrige hold sørger for hjemmebagte boller og lagkage til
efterfølgende hold. Kursisterne ankom, søde mennesker alle sammen, men det fremgik klart, at de
så frem til at få den lækre og veltillavede mad, som Storedam også er kendt for.
Jeg ændrede lidt på traditionerne og de uskrevne love – alle måltider blev flyttet en halv time, ingen
øllebrød (det går over mine kulinariske evner) og som økonoma og føl placerede vi os for enden af
bordet, hvor vi nemt kunne overskue tingene. Der var 17-18 personer til spisning hver dag.
Jeg havde besluttet, at der skulle være friskbagte boller hver morgen, så dejen blev lavet om aftenen
og sat til koldhævning og så var det om at komme tidligt ud af fjerene og bage boller, lidt hårdt,
men det gav gode pluspoint fra kursisterne, så de glemte den manglende øllebrød – måske! Jeg tror
dog nok, jeg brugte dobbelt så lang tid som mine ”kolleger” på at anrette morgenbuffet´en og det
samme gjaldt frokostanretningen.
Det største og vigtigste punkt på dagsordenen var aftensmaden, hvor jeg havde opstillet følgende
menuplan:
Flæskesteg med brune og hvide kartofler – sauce og rødkålssalat
Ris a la mande med lun kirsebærsauce (2 mandelgaver sponsoreret af køkkenet)
Der var denne dag nøjagtig 6 mdr. til juleaften
Jambalaya med røget laks og skaldyr – grøn salat. Æblekage med flødeskum
Mørbradbøf i fad med nøddestegte kartofler. Frugtgrød
Stegt medister med stuvet spinat og kartofler. Frugtsalat med flødeskum.
Lakseroulade med grøn salt og dressing. Citronstegt lammekølle med flødekartofler
Bagt æblekage med kanelis á la Mette Blomsterberg Det var festaftenen
Kalvefrikasé med kartofler, gulerødder, ærter og asparges. Rabarbertærte med creme fraiche og
flødeskum.
Forts….
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Til min store glæde og forbavselse gik det rigtig godt med madlavningen, men når jeg tænker på de
andre økonomaer og føl, der går stille og roligt rundt i køkkenet og endda har tid til at sidde og
slappe af eller hvile sig, så fatter jeg ikke, hvordan de bærer sig ad. Jeg lukkede omhyggeligt døren
ind til stuen – ikke for at holde kursisterne ude, men for at skjule for dem, hvordan jeg fløj forvirret
rundt med sved på panden for at nå det hele i rette tid.
Konklusion: Jeg købte for meget ind og havde undervurderet de mange ting, der allerede findes i
køkkenskabene til fri afbenyttelse. Af samme årsag blev der levnet en del af de fleste ting, så
kursisterne kunne få dybfrosne ”madpakker” med hjem og andre ting kunne efterlades til det
følgende hold. Næste gang vil jeg nok være bedre til at disponere.
Bliver der overhovedet en næste gang?
Tja, man kan aldrig vide. Det er sjovt at prøve sig selv af og faktisk var det en spændende, omend
krævende opgave med mange positive øjeblikke og man bliver da lidt stolt, når alle er glade og
tilfredse med resultaterne af anstrengelserne.
Jeg tror nok, jeg vil anbefale andre, der har leget med tanken om at indtage køkkenet på Storedam,
om at prøve det. Køkkenindretningen er unik god og der er alt, hvad man skal bruge og masser af
plads i køle- og fryseskabe.
Jeg følte mig ret godt tilpas, da jeg gik i gang med de 40 boller og 3 lagkager til Bedsteforældre og
børnebørn holdet i næste uge.

Henny Bøgh
2012

Sommerfest den 15. juni 2013
Sommerfesten blev afholdt i strålende sol.
Der var samlet godt 60 deltagere, som hurtigt indtog terrassen og de øvrige udendørsarealer. Som
sædvanlig var der god stemning og snakken gik livligt.
Ved bordene blev vi vanen tro placeret årgangsvis og slagter Larsen leverede en fortræffelig menu.
Kold kartoffelsalat, grøn salat, flæskesteg med sprøde svær samt lammesteg. Jordbær og fløde til
dessert. Uhm!
Formanden for Storedam’s bestyrelse, Kim Lauritzen holdt tale, hvor han takkede alle som var
mødt op samt alle dem, som i dagligdagen bidrager til at Storedam kan fungere.
En særlig stor tak gik til Else Hartzberg, som gennem adskillige år har været primus motor for
introduktionsholdet.
En anden stor tak gik til Anne Lise Askevig, som gennem sit store arbejde og sit dybe kendskab til
alle forhold på Storedam, har været til stor gavn for skiftende bestyrelser.

Alt i alt – endnu en dejlig dag på Storedam

Else

Kim Anne Lise

Poul Boye
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Uge 25 Livsglæde og motion
Både inspireret af Lise Bruhns beretning fra ”Livsglæde og motion” i april 2013 - og fordi jeg hørte
at holdet var et af de mest populære hold på Storedam, tænkte jeg at det kunne være morsomt at
prøve.
Efter at have stået på venteliste, var jeg heldig at komme med på afbud, og det BLEV virkelig en
dejlig uge. Først og fremmest på grund af Guttes søde og professionelle ledelse, men også på grund
af deltagerne og den gode underholdning.
Gutte havde lavet navneskilte til alle deltagerne. Først tænkte jeg, at jeg kendte da alle deltagerne,
men det var slet ikke tilfældet, og desuden er der jo nye deltagere på næsten hvert hold. Det var en
rigtig god idé, som jeg fluks kopierede til Sangholdet i juli måned. Skiltene blev efter et par dage
samlet ind igen og kan så genbruges en anden gang.
Hver dag startede med gymnastik efter videobånd i salen. Der var rigtig god stemning på holdet,
som næsten alle deltog i. Efter gymnastikken var der gåture af forskellig længde alt efter kræfter og
lyst. Gåturene er den dejligste form for motion og man taler så hyggeligt undervejs. Når man
således har motioneret sig gennem formiddagen, så kan man vel nok med god samvittighed nyde
den dejlige frokost . Tak til John og Lene som stadig har overskud til at forkæle os.
Underholdningen om eftermiddagen er (med variationer) beskrevet af Lise i Info nr. 16, og det var
så vellykket. Det er så dejligt at Gutte har de gode kontakter og at hun kan få økonomien til at
hænge sammen med kun 100 kr. i ekstrabetaling. Vi skulle have været på besøg i Naverhulen i
Helsingør, men det blev desværre aflyst p.g.a en begravelse i Naver-kredsen. I stedet gik udflugten i
privatbiler til Flynderupgaard, der har været Herregård i 1800-tallet, men som nu er kulturhistorisk
museum under Helsingør Kommune.
Det var en rigtig dejlig uge, og da det er en af de mest populære, kan det jo være andre har lyst til at
oprette et hold med et lignende koncept.
Hvis nogen/I er nervøse for at påtage jer opgaven som holdleder for et hold, kan jeg fortælle, at det
ikke er så svært. Der er en vejledning at følge og hvis det kan være en hjælp, står jeg gerne til
rådighed med råd om praktiske detaljer.

Vibeke Boye
2009

8

Uge 32 Litteratur på Storedam
Hvem kender ikke glæden ved at have læst en god bog og diskuteret den med andre?
Jeg vil gerne dele min gode oplevelse af litteraturkurset på Storedam med andre, så flere måske
kunne få lyst til at deltage i kurset.
Vi var 7 forventningsfulde Storedammere, der glædede os til at skulle tilbringe en uge med at
diskutere 4 bøger, som vi på forhånd havde læst og forberedt.
De udvalgte bøger var: Gustave Flauberts klassiker "Madame Bovary", Anastasia Arnolds
"Balladen om Marie Krøyer", der lige har været filmaktuel, Malene Schwartz' "Alba" samt Jens
Christian Grøndahls "Før vi siger farvel".
Under Bente Schmidts velforberedte og kyndige ledelse fik vi en grundig gennemgang og god
diskussion af bøgerne, hvor alle deltog med stort engagement og interesse. Som supplement til
bøgerne så vi to film - "Madame Bovary" og "Balladen om Marie Krøyer", sidstnævnte med Bille
August som instruktør, filmen var dog lidt skuffende i forhold til bogen, da han havde taget sig
nogle kunstneriske friheder.
Kombinationen af den gode snak om bøgerne, det hyggelige samvær med arbejdsholdet, traveturene
i skoven samt sidst men ikke mindst Johns velkendte og velsmagende mad gjorde det til en rigtig
god oplevelse.
De bedste hilsner

Birgit Friis
2012
Uge 32 - arbejdsuge
Det var en fin uge med mange gøremål. Vi er i
gang fra morgen til aften med stor energi og laver
alt - lige fra at male huse til at sætte elpærer i
lamperne.
Vi laver hver især, det vi er bedst til.
Resultatet er det STOREDAM, vi alle kender og
er glade for at være en del af.
Kærlig hilsen Grethe

Ida og Tove i gang med at male
Værkstedet”. Det blev så flot.
Grethe Ostenfeldt
98
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Uge 30 - Sanghold
Sangholdet 2013 havde simpelthen alle odds med
sig. Her var samlet en flok glade og positive
mennesker, der sammen med LeneVittrup på
klaveret sang sig gennem en stor del af
Højskolesangbogen, krydret med forskellige
rytmiske melodier.
Vejret var også i topform, så stort set alle
frokoster og middage blev indtaget på terrassen.
Køkkenholdet - Ruth og Klaus - var også på
toppen og serverede det ene skønne måltid efter
det andet.

Sanghold 2013

Hver dag efter morgenmaden underviste Else
Hartzberg i skotske danse, hvilket satte både
humøret og pulsen op hos deltagerne.
På grund af det varme vejr benyttede mange sig af
muligheden for at bade i søen op til adskillige
gange om dagen.
De 2 tidligere år havde man indøvet et program,
som blev opført på Nina’s Natur Café. Dette blev
i år afløst af et Åbent Hus arrangement på
Storedam. Alle var spændte på om der dukkede
nogen op. Det gjorde der heldigvis, og det blev til
en vellykket ”koncert” for de fremmødte, som var
en blanding af Storedammere og ”måske”
kommende Storedammere. Der blev serveret
kaffe, kage og hvidvin.

Badenymfer

I ugens løb blev der en aften vist en sangfilm
”Heftig og Begejstret” med mandskoret fra
Berlevåg i Norge, og der blev arrangeret en tur til
Helsingør, hvor bl.a. kulturværftet blev besøgt.
Afslutningsaftenen var festaften og under og efter
den dejlige middag, optrådte den stedlige
talentmasse med et rigt varieret program. Et
festfyrværkeri!

Åbent Hus koncert

Poul Boye
2009
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STOREDAMKLUBBEN
Møder i Nyhavn i oktober og november 2013 samt
januar og februar 2014.
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.
Edel Vesterlund
38118204
edel.vesterlund@mail.dk
2013
02. oktober (årgang 2010)
16. oktober
30. oktober (årgang 95/96/97)
13. november (årgang 2006)
27. november (årgang 2009)

2014
08. januar (årgang 2012)
22. januar (årgang 2000)
05 februar
19. februar

”En slægt i fire generationer og lidt til” – del 2
v. Vibeke Dalum
”Fra Asiatisk kompagni til Udenrigsministeriet”
v. Else Hartzberg
”Kan vores sorg bearbejdes” - Livsmestring
v. direktør Pia Thøgersen, Vedbygård
”Musikalsk underholdning”
v. Grethe, Birthe og Søren og Otto på guitaren
”Ghana før og nu”
v. Alfred Tamakloe
”Station Nord i det nordligste Grønland”
v. Jens Christian Bøgh (Chris)
”Syng spil og vær glad”
v. Anne Lindahl (Musikkonservatorieuddannet)
”Amish-folket i USA
v. sognepræst Jørgen Degn Bjerrum
”Selma Lagerlôfs liv og værker”
v. fhv. sognepræst Grete Vestergaard

Edel Vesterlund
2006
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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 og mailadresser er registreret.
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.
Akuttelefon: 70150708 for Region Sjælland. Svarer hele døgnet. Professionel hjælp.
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.
Hovednøgle: Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den!
Nøgler: Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam!
Vinflasker: Bemærk venligst at vinflasker ikke længere kan kastes i affaldscontaineren.
Hvis man medbringer vin i flasker, skal man også selv tage flaskerne med hjem og aflevere
dem til genbrug. Heldigvis fås der jo mange dejlige vine i karton.

Nyttige E-mail adresser og telefonnumre:
Erik Cronquist
4817 4941
Kim Lauritzen
4444 8285
Karen Lauritzen Bay
4576 7575
Henny Bøgh
4733 5435
Vagn Broge Andersen
2029 7006
Fritidsskolens kontor
4828 0083
Fritidsskolens hjemmeside

erik@cronquist.dk
kimdortelauritzen@gmail.com
karen.bay@mail.tele.dk
hboegh@post2.tele.dk
vagnbroge@gmail.com
storedam@storedam.dk
www.storedam.dk

Poul Boye
Vibeke Boye

poulboye@gmail.com
vibekeboye@gmail.com

Inforedaktion:
4498 1699
4498 1699

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

Visdomsord
af Mark Twain

” Sorg kan klare sig alene, men for at få det fulde udbytte af glæde
må man have nogen at dele den med.”
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