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Morgengymnastik på terrassen 

 

 

Kære Storedammere og kommende Storedammere 

 

Efter en dejlig sommer er efteråret nu på vej. Dette er en rigtig dejlig tid, hvor farverne 

næsten skifter dagligt på vores dejlige Storedam. Jeg håber, at rigtig mange af jer deltager 

på efterårets hold og dermed ser farverne deroppe. 

 

Så har vi fået taget vores nye bygning ”Nydam” i brug, og jeg er rigtig glad for alle de 

positive tilbagemeldinger vi i bestyrelsen har fået, også i form af forslag til forbedringer. 

Vi er i gang med at få en endelig aftale i stand med en spejdergruppe, som derefter i en 

meget lang periode vil leje Gilwell hytten. Dermed får vi igen spejdere ”mere fast” på vores 

område - en ting som jeg tror, ville have glædet både skolens stifter Kirsten Lauritzen og 

ikke mindst hendes far, Hans Hartvig-Møller, som jo bekendt var med til at starte 

spejderbevægelsen i Danmark. 

 

Vi har igen i år fået rigtig mange nye Storedammere, hvilket vi er meget glade for. Det 

betyder meget for Storedam, at vi hele tiden får nye medlemmer, da dette er med til at holde 

stedet i gang. Og jeg ved allerede nu, at der også er tilmeldt sig rigtig mange til 

introduktionsholdet i 2017. En stor tak til alle jer, som er med til at hjælpe os med nye 

Storedammere. Så sent som her i starten af september, fik jeg en mail fra en, som via en 

venindes veninde havde hørt om stedet, og som så gerne ville komme og deltage aktivt, da 

alt hun havde hørt var så positivt. Så er det, at man føler sig glad! 

  



 

Næste år er allerede i fuld gang med at blive planlagt, og jeg ved at vi igen kan vente os et 

spændende program. Og som altid vil programmet blive lagt på vores hjemmeside, så snart 

jeg har fået det tilsendt. På hjemmesiden vil I også kunne se alle de gamle numre af 

Storedam Nyt.  

 

De bedste hilsner 

Kim 

 
Kim Lauritzen 

Fmd. f. bestyrelsen 

Runde fødselsdage siden sidst 

 

 
95 år: 

Helga Jensen (81) 

Aase Fosborg (93) 

 

90 år: 

Jytte Jespersen (2001) 

 

85 år: 

Johan Duelund Nielsen (2011) 

 

 

80 år: 

Bodil Bjerre Leth (2001) 

Kate Ipsen (2010) 

Ruth Porup (2010) 

Ruth Jørgensen (2006) 

Lise Lauritzen Loft 

 

75 år: 

Margrethe Hellemann Jensen (2013) 

Bodil Frederiksen (2014) 

Magreta Christensen (2016) 

 

 

Vi håber, I fortsat får dejlige dage på Storedam, og ønsker jer hjertelig tillykke. 

 

 

 
Piletræet måtte fældes, så nu er der igen frit udsyn til Bjælkehytten 
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Meddelelser 

 

 

Ny holdleder 

Som holdleder af årgang 2016 er valgt Jette Dandanell, bistået af Tove Toft og Inge-May 

Sandberg Petersen. Vi byder velkommen til den nye årgang og håber de vil føle sig godt 

tilpas på vores dejlige højskole. 

 

Ledige uger på Storedam pr. 10.9.2016 

Uge 25, 29, 33, 42, 45 og 47 

Det er da alt for mange ledige uger. Er der mon ikke Storedammere der har mod på at holde 

et kursus? 

Kontakt Else Bjerg-Pedersen på telefon 2620 3545 eller på mail elsebjerg@icloud.com 

 

Til Storedam med offentlige trafikmidler og Flex trafik 

Flere brugere har indsendt en opdateret brugervejledning til Flex Trafik. Den kommer her: 

 

 

Tag toget til Allerød eller Kokkedal. Herefter videre med Flextrafik  
som kan benyttes af alle. Flextrafik skal bestilles i forvejen.  

Tidligst 14 dage før, senest 2 timer før. 
Adresse: Storedam, Hartvig-Møllers Vej 1,Gunderød 
Ring på telefon 7026 2727. Åbent alle dage kl. 8 - 18 

Pris 24 kr. mellem Kokkedal og Storedam 
Pris 36 kr. mellem Allerød og Storedam 

Hvis man bestiller over nettet sparer man 10 % 
www.moviatrafik.dk 

Hent Flextur App’en i AppStore eller i Google Play 
 

 

 

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: Anna M Snorgaard (87), 

Otto Hansen (2002) og Irma Christensen (91). 

 

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

Venlig hilsen 

 
Bibi Skovbøll (97) 

bibisk@dukamail.dk 

Tlf.: 3968 1108 
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Livets gang på Storedam 

2016 
 

Uge 18: 2. – 8. maj 2016 Introduktionshold 
 

 
Na-tyr-lig modtagelse. 

 

Solguden og Kærlighedsgudinden havde haft en date, lige før hold 2016 ankom til Storedam! 

Omgivelserne var ladet med en særlig atmosfære. Solen, lune vinde og bristefærdige grønne skud 

på træerne signalerede, at de ville bidrage til at skabe et frugtbart miljø for ugen der ventede. Kram 

og latter, forelskede kvæk fra søen og usynlige nymfers sang forenede sig i en smuk symfoni. Et 

par feer, Edel og Helle, indgik i det eventyragtige sceneri og tog imod med kærlig autoritet. Glæ-

den kunne ses og mærkes. Forventningerne til holdets fremtid og fællesskab havde alle odds med 

sig. 

 

Indtag af “føde” og tidligt godnat. 

Der lød begejstrede udbrud fra dem der fik nøgler til værelser i Nydam. Bagefter stod Tove, Mo-

gens og Karen klar med kaffebord, boller og lagkage. Syn og duft ledte tankerne mod barndom-

mens fødselsdage. Senere skulle åndelig føde indtages: Storedams “Takt og Tone”. Vigtig viden, 

som skal sikre at ånd og tone bliver ført videre som oprindeligt tænkt. Konceptet har fungeret som 

bæredygtigt fundament for højskolen siden starten. Farsbrød og fløderand til aften! Resten af 

lagkagen til kaffen! Nu skulle der fordøjes, og der var blus på den indre kakkelovn. Indtag og ind-

tryk førte en mærkbar mathed med sig, og roen faldt tidligt over Storedam. 

 

 
Besøg på Gl. Holtegaard 

 
Årgangstræet plantes 

 
Åbent hus med musik og sang 

 

 

Ugens aktiviteter og oplevelser 

Duftende morgenbord med øllebrød pålæg, ost og meget mere var bare “sagen”. “I Østen stiger 

solen op” & “Kom maj du søde milde” havde en sandhed i sig som ingen tænkte på at anfægte. Erik 

Cronquists rundtur gav grundig orientering om regler, netværk, tekniske apparater og brugen af 

dem. Erik, donerede en “maj-mild” snaps til frokost som hurtigt fandt sammen med en dejlig maj-

sild. 

Onsdag gik turen til Gl. Holtegård, hvor en udstilling med værker af Ulrik Heltoft samt en berømt 

sølvnæse kunne beskues. Der blev skuet og fotograferet fra alle vinkler. Efter blitzregnen inviterede 

Aase på et lille “tit” i sin kolonihave. Det blev et solrigt og sanseligt “tit” blandt blomster, kryd-

derurter og stader med arbejdsglade Nærum-bier. Om aftenen holdt Poul Boye oplæg om økonomi - 

og så gik lyset ud på Storedam. Det var 4. maj. De levende lys i vinduerne lyste roligt og sym-

bolsk. Trods strømsvigt, kunne dagen afsluttes i lysets tegn. 

  



 

Men der skete meget mere: En aften holdt Lise Loft Lauritzen et engageret oplæg om familiens, 

højskolens og fondens historie. Der blev lyttet opmærksomt og stillet vågne spørgsmål. En dag tog 

et hold cyklister på besøg hos Helen der bor tæt på Storedam. Et sejt syn at se feltet “spurte” gen-

nem skoven. Oplæsning af dagbøger, gymnastik og traveture faldt i hak med tid og rum. Holdle-

derposten deltes mellem Jette, Inge-May og Tove. Årgangstræet blev købt og plantet; holdets 

stærke mænd, Kaj og Bruno, gravede hul til hjertetræet som fik næringsrig jord og hjertelig sang 

med sig på vejen til vækst. Festaftenen forløb med underholdning og skøn mad. Glade stemmer 

sang med på Inge-Mays ny-forfattede hjertetræ-sang. På åbent-hus-lørdag stod holdet for service-

ring på skift, dagen blev en succes. Lena sang viser, og Klaus spillede til på harmonika. Og Sytten 

elevindlæg nåede at “komme på” - blive mødt og modtaget under kyndig ledsagelse af Edel og 

Helle. 

 

Holddeltagernes oplevelser. 

Næsten alle elever har udtrykt at åbenheden, de personlige indlæg, den tillidsfulde atmosfære Edel 

og Helle var med at fremme, var det mest værdifulde i intro-ugen. Åbenhed fra starten gav elever-

ne mod til at fortælle mere om sig selv som ugen skred frem. Historierne gjorde indtryk på alle. En 

start som denne, giver energi og kraft og peger mod at åbenhed og fællesskabsfølelse kan blive 

stationær og velintegreret på holdet. 

 

Eventyr eller virkelighed? 

Som skribent, med fantasiens briller, ser jeg ugen som en rejse og et eventyr. Men de store forhin-

dringer, knaster og drager, der altid skal overvindes i eventyr, hvor var de? Jamen, de var der ik-

ke! Der var kun små knaster i form af et rigt udvalg af synsvinkler på kommunikationsformer, 

traditioner, reglementer og madkultur.   

Og hvor er der ikke det? 

Det var mættede og tilfredse elever der tog afsked søndag. Med ny viden i rygsækken gik de påny 

ud i verden, tog deres plus-briller på - og så - at eventyr og virkelighed kan følges ad. Na-tyr-lig-

vis! 

 

Tove Toft 

2016 

 

 

 
 

Stien til Gilwell Hytten blev beskåret 

 

  



Uge 22 Decoupage 

Eventyret på Storedam 

 

Annie spurgte Jette og Rephna, ”vil I med på decoupage kursus?” hertil blev svaret: 

”Uhm Øh øhh, jo det kunne da være meget sjovt” Men Leila ville også med, og det fik hun 

lov til. 

Mandag middag kørte vi afsted fuldt belæsset med alt muligt: æsker, bakker, farver, 

hobbyknive og 500 andre ting. Formålet var at fremstille flotte ting, som vi kunne prale af 

der hjemme. 

 

 

Vi ankom i god tid, og havde undervejs set en hel del af den smukke natur, og lidt til. De 

snoede landeveje blev beundret. Velankommet fik vi tildelt 3 værelser i annexet. Dejligt hus 

med 4 toiletter og fine bademuligheder. Peter informerede om stedet og brugen af det. 

Annie bød velkommen og der blev serveret jordbærkage og kaffe. 

Vi hilste på de andre kursusdeltagere, hvor der var 9 på vores hold og 8 Storedammere 

(2008). Vi fik et vældigt fint indtryk af alle 13 damer og 3 mænd, samt økonoma og føl. 

Udover at fremstille smukke ting og være kursist, hører der med til denne uges oplevelser 

også en meget vigtig disciplin, nemlig at hjælpe til med praktiske gøremål. 

Leila og Rephna var meget forvirret. De havde fået middagstjansen, hvilket gik op for dem 

ca. kl. 17.45 mandag eftermiddag. (det ville have været godt, om vi havde fået en 

orientering på skrift, om vores opgaver). Jette måtte bruge tid for at finde ud af hvilke 

opgaver hun skulle varetage. Det blev således besluttet at hun kunne få køkkentjansen. 

Jettes frygt for store gryder blev gjort til skamme, således undgik hun at bruge en skammel, 

for at nå ned i bunden af en stor og dyb gryde. 

 

  
 

NU blev der tid til at være kreativ. Vi pakkede ud og snart var alle borde optaget af værktøj, 

lim, lak, magasiner og andre blade. Vi var som sultne børn, ih hvor var det spændende. Se i 

blade og bøger, klippe, klippe og klippe, samle sammen til en smuk komposition af alle 

udklippene, lime og lakere. 

Vi har ikke været på skovvandring eller andre ture, men opholdt os i det kreative rum. 

Vi deltog selvfølgelig i alle de fantastiske måltider med stort velbehag. Maden var en fryd 

for øjet og ganen. 

Omkring spisebordet var der livlig snak og Storedammere satte os ind i normer/skikke på 

dette sted. 

I skrivende stund, har vi gjort os vor erfaring, med lim og –buler, lak og –luftbobler, tone i 

tone farver er vigtigt, komposition er videnskab?!!! 

Vi går herfra med glæde i sindet og stor livserfaring. 

Vi takker alle, som gjorde dette ophold muligt. 

Rephna, Jette og Leila 
  



 

 

Sommerfest på Storedam 11. juni 2016 

 

Sommerfesten på Storedam blev igen i 2016 afviklet i dejligt sommervejr. Der var 55 

tilmeldte og hertil kommer det hold der havde forberedt festen for os alle. 

 

 
Nydam indvies 

 
Fællessang under sommerfesten 

 

Inden vi gik i gang med spisningen var der afsløring af navnet på den nye værelsesbygning. 

Der havde været udskrevet en konkurrence blandt Storedammere for at finde et godt navn til 

huset. Der var indkommet 36 besvarelser og heraf havde de 16 foreslået Nydam. Nydam 

blev derefter valgt af bestyrelsen, og den Storedammer der først havde foreslået navnet 

(Annette Rhode, årgang 2013) fik overrakt en flot æske chokolade som præmie. 

Navneskiltet var på forhånd opsat og det blev ”afsløret” af Kim Lauritzen på dagen. 

Endvidere var der blevet sat et skilt op på bygningen, hvoraf det fremgik at Nydam var 

blevet opført med venlig støtte fra Lauritzen Fonden. Bestyrelsesformand Kim Lauritzen 

holdt tale, overrakte chokolade og takkede alle de involverede parter. Meget festligt alt 

sammen. 

 

Henny Bøgh og Kirsten Markussen havde påtaget sig selv at lave al maden, og de havde 

besluttet at vi skulle have frikadeller og skinke med kartoffelsalat og grøn salat. Det så 

smukt ud og smagte vidunderligt. Desserten var gammeldags rødgrød med fløde. UHM   

Det var en stor succes og alle tog godt for sig af retterne. 

 

 
Smed Hansens Spillemænd 

 
Barbro og Kai fik en lille svingom 

 

  



 

Efter middagen spillede Smed Hansens spillemænd fra Slangerup og vi fik kaffe og 

hjemmebagt chokoladekage. 

 

Arrangementet sluttede klokken 16, og vi havde endnu en gang haft en dejlig dag med sol, 

hyggeligt selskab og god mad.  

 

Tak til alle der medvirkede til at gøre dagen til en succes. 

 
Vibeke Boye 

2009 

 

 

Uge 27: Patchwork 5 år!  

 

I år kan mit dejlige patchworkhold fejre 5 års jubilæum. 

 

Og det er bestemt ikke kun for mine formidable evner som ”frøken”, at det praktisk talt er de 

samme ”elever”, som kommer igen år efter år.  

 

Det er lige så meget de dejlige omgivelser, som alle udnytter til fulde, turen rundt om søen 

bliver’ gået hver dag, og mange andre små ture bliver’ gået, men det sociale samvær betyder 

også temmelig meget her på holdet, og alle hygger sig, og bidrager meget til, at alle føler sig  

godt tilpas. Flere er endda blevet så glade for stedet, at de senere er blevet Storedammere, 

og nogle er stadig på venteliste.  

 

 

De fleste af deltagerne er meget dygtige 

quiltere, som selv medbringer stoffer og 

mønstre til egne projekter. Men vi har 

hvert år haft en ting og eller teknik på 

programmet, som de fleste har deltaget i. 

Vi har syet toilettasker, i forskellige 

størrelser og former. Syet flettede tasker i 

flere størrelser, og i år har vi lært en ny 

fletteteknik, og hvad den kan bruges til. 

 

 

Og hvis dette ikke er nok, kommer ”Annes Patchwork” med et udvalg af fine stoffer og nyttigt 

tilbehør, og selv om der altid er restetæpper på programmet, er det svært at modstå disse 

farverige fristelser. 

 



 

  Hele LILLEDAM bliver brugt overalt, 

  køkkenbordene bliver til dejlige skærepladser, 

  spisebordene bliver sat sammen, så store tæpper  

  kan blive samlet, dette kræver stor hjælpsomhed  

  fra andre, men dette er ikke et problem her på  

  holdet. Ligeså var der også stor vilje og tilslutning  

  til at lave tæpper til de hvide vægge i den lange  

  gang i NYDAM, resultaterne kan man allerede 

  nu se på stedet. 
 

 

Alle sætter stor pris på den gode og dejlige stemning, der er på holdet, uanset tiden på døgnet. 

Der er altid nogle, som sidder i syrummet til sent på aftenen, mens andre hygger sig med TV 

eller med videos om håndarbejde. Strikketøjet kommer skam også frem, ingen ledige hænder 

her. Og som de garvede husmødre, vi også er, værdsættes glæden ved at sætte sig til et 

veldækket bord og nyde den dejlige mad også særdeles højt.  

At have en hel uge med sin kæreste hobby – ingen tanker om mad og indkøb – de skønneste 

omgivelser med masser af atmosfære – gode veninder – hyggeligt selskab – ja, det får man alt 

sammen på STOREDAM. 

 

Barbro Jørgensen 

2012 

 

 

 

 

 

 

Uge 31: Vestjyder på Storedam 

 

Det startede egentlig på Rødding Højskole i 2009. Gildebrødre fra hele landet var samlet til 

afslutningen på Gildernes Højskole. En gruppe fra Ringkøbing gildet havde en gruppe fra Ølstykke 

som partnergruppe. Vi sad sammen bl.a. under måltiderne, og her kom Tove og Mogens til at 

nævne Storedam. De var lige blevet ”Storedammere” året før og var allerede meget involveret i 

stedet. De inviterede os til at komme til Storedam i uge 24 var det vist det år og være der sammen 

med en flok gildebrødre fra Ølstykke og nogle enkelte Storedammere. Det endte med, at min kone 

og jeg tog imod invitationen, og det har vi så sandelig ikke fortrudt.  

 

Nu har vi så været der for ottende gang, og vi glæder os allerede til næste år. Hvad der startede med 

to fra Ringkøbing gildet, er efterhånden blevet til syv Siden 2010 ligger Toves ”kursus” fast i uge 

31 med titlen ”Sct. Georgs Gilderne”. Tidligere stod der også ”Natur og hygge”, og den titel er 

fuldstændig dækkende for det, vi oplever i de seks dage opholdet varer. 

 

Det er ikke overdrevet at sige, at vi alle er meget fascinerede af stedet og omgivelserne. At man 

ikke skal længere væk fra storbyen for at opleve en sådan idyl og ro, er ret utroligt. Naturen med 

Lille Dam, Store Dam og Tokkekøb Hegn giver mulighed for skønne spadsereture og cykelture.  

  



Dertil kommer de mange oldtidsminder i form af langdysser med Kongedyssen som den mest 

markante. Der er også den imponerende Lereltesten og mindet om henrettede frihedskæmpere osv.  

Motion og frisk luft kan man få i rigelige mængder, og på terrassen kan man sidde og nyde solen og 

slappe af.  

 

 
Lereltestenen er en enorm stenblok, som er blevet efterladt af isen efter istiden. 

Den ligger tæt ved Stumpedyssevej. 

 

Når eftermiddagskaffen er drukket efter ankomsten mandag, kan vi gå i gang med indkvartering og 

udpakning af bagagen. I år skete det under helt nye forhold. Sidste år erfarede vi, at en ny fløj stod 

for at skulle bygges. Langedam var angrebet af skimmelsvamp og ikke længere egnet til 

overnatning. Noget måtte gøres, så vi var spændte på at se resultatet af det, som Lauritzenfonden 

har muliggjort: en flot ny fløj i stil med det bestående, indeholdende otte topmoderne værelser. Her 

skulle vi nu indkvarteres i seks dage, næsten som på et hotel. Vi vil godt ønske Storedam tillykke 

med den flotte nybygning. Nu er fremtiden sikret, kan man sige. 

 

De andre gange har vi været indkvarteret i Superdam, og det har vi været meget tilfredse med. Der 

er en hyggelig, hjemlig atmosfære i den fløj, som nybyggeriet ikke har. Til gengæld er den ny fløjs 

værelser mere rummelige og handicapvenlige. 

Livet på Storedam er herligt. Vi trives godt i blandingen af højskole og muligheden for at gøre, 

hvad vi har lyst til. Vier efterhånden som en stor familie, der kender hinanden godt. Tove har i 

forvejen opdelt os i blandede hold, som på skift sørger for borddækning, rydning af bordet, opvask 

og kaffebrygning. Dertil kommer så nogle individuelle opgaver som gulvfejning, vasketøj og 

blomsterpasning. Og så er der flaget. Det sættes op kl 08.00 og tages ned igen kl 20.00. Ved begge 

lejligheder synges på god spejdermaner en flagsang til. 

 

Sang efter morgenmaden og sang efter aftensmaden er obligatorisk, men de stunder vil vi ikke 

undvære. Netop det musikalske kan vi vestjyder bryste os af, at vi har været med til at styrke.  

 

Køkkenet er et kapitel for sig. Her regerer Tove uindskrænket sammen med Mogens. Vi andre er 

forment adgang til dette rum, og ve den der ikke overholder den regel og andre regler. Så får man 

læst og påskrevet, og det er i grunden fint nok, for vi ved, at Tove har fuldstændig styr på tingene, 

hvilket er meget betryggende for os alle sammen. I køkkenet bliver de herligste retter tilberedt, i år 

på et komfur, hvor ikke alle pladerne virkede optimalt, viste det sig. Men selv om det naturligvis 

generede og irriterede køkkenholdet, gik det ikke ud over madens kvalitet. Blot betød det en 

forsinkelse af serveringen, så vi nåede at blive lidt mere sultne, og det var jo i grunden slet ikke så 

galt. Tove er suveræn i køkkenet og sørger for, at vi får god mad og rigelig mad til alle måltiderne. 

Blandt retterne er to, som går igen fra år til, og som vi ser frem til med forventning. Det er Mogens’ 

prima ovntilberedte kæmpelaks og Toves unikke rødgrød, blot for at nævne et par af 

højdepunkterne blandt bordets glæder.  
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Ejgil Kristensen, Margit Kristensen, 

Ole Therkildsen, Karen-Sofie 

Therkildsen, Eva Kristensen, Lisbeth 

Andersen.  

Vi er meget frit stillede, når vi besøger Storedam og kan 

stort set gøre som vi vil, når blot vi overholder reglerne og 

er der præcis til spisetiderne. Men der er altid mindst en 

fælles udflugt. Både sidste år og igen i år havde vi den 

glæde, at Mogens og Tove både havde lyst til og kunne afse 

tid til at tage med på mindst en af turene. Denne gang kørte 

vi til Frederiksborg slot. En anden udflugt gik til 

Nivaagaards Malerisamling, hvor der i år er en flot 

særudstilling med den franske kunstner Henry Martin. 

 

 

Endelig var vi om lørdagen på besøg ved Skenkelsø Mølle i Ølstykke, hvor der var bl.a. var 

vikingeaktiviteter. Vi var begunstiget af at have Kaj Frandsen iblandt os. Han har været med til at 

opbygge stedet til det lokalmuseum, som det er i dag og kunne derfor give os en engageret og 

spændende guidning i møllen så vel som i de tilhørende bygninger. 

Da vi skulle spise madpakkerne, overraskede Tove og Mogens os ved at dirigere os hen til deres 

private bolig, hvor vi under behagelige former kunne nyde maden i deres havestue.  

Årets ophold på Storedam er forbi, og vi kan se tilbage på mange gode minder om muntert og 

behageligt samvær med gildebrødre fra Ølstykke og Storedammere. Nogle af os fra Vestjylland har 

nu været der så mange gange, at vi næsten føler os som Storedammere. Måske skulle bestyrelsen 

overveje at udnævne os til Storedammere, for de mange ophold på stedet må vel kvalificere næsten 

lige så meget som det obligatoriske ugekursus.  

 

Nu glæder vi os til næste år. Uge 31 er reserveret, og vi håber, at der bliver mulighed for et ophold 

på stedet igen, forhåbentlig med endnu flere vestjyder end før.  

Tak til Tove og Mogens, fordi I altid sørger så godt for os, og tak til bestyrelsen, fordi I holder gang 

i Storedam, et sted der emmer af spejderhistorie og hvor Kirsten Lauritzen indrettede sin egen helt 

specielle fritidsskole.  

 

Ole Therkildsen 

Sct. Georgs Gildet 

Ringkøbing 

 

 

 

 

Uge 35: Temauge om kunst 

Årgangshold 2013 

 

Så er vi lige vendt hjem fra vores fjerde spændende og lærerige årgangsuge i smukt og 

mildt vejr på Storedam og andre steder. 

 

Efter mandag aftens faste punkt "Siden sidst" kørte vi tirsdag formiddag til 

Nivaagaards Malerisamling, hvor vi bl.a. stiftede bekendtskab med den franske 

postimpressionist Henri Martins dejlige malerier. 

  



 

 

Om aftenen fik vi besøg af Ulla Christophersens "bonussøn" Jens Galschiøt, som 

levende fortalte om sit liv og sine provokerende og samfundskritiske 

kunstinstallationer over hele verden. Det var et spændende møde med en meget 

engageret mand. Læs mere på www.GalleriGalschiot.dk 

 

 
Frokost ved Nivaagaards Malerisamling 

 
Rudolf Tegner Skulpturpark 

 

Onsdag underviste Kisser os i yoga om formiddagen, og efter frokost startede Projekt 

Rudolph Tegner. En velforberedt og meget vidende herre, Jesper Møller-Andersen, 

kom om eftermiddagen og holdt et flot PowerPoint foredrag om Tegners kunst 

sammenholdt med tiden og de andre kunstnere omkring ham. - En interessant indgang 

til en meget særpræget kunstner. 

Om aftenen så vi filmen "Rudolph Tegner" af Lars Brydesen (2002), som også gav os 

mange oplysninger om Tegners liv, livsværk og trakasserier med sig selv og sine 

omgivelser. 

Torsdag var vi klædt godt på til Dronningmølle og Rusland, Skulpturparken med 

skønne lyngbakker, flotte skulpturer og et fantastisk vue til stribevis af hvide sejl på 

Øresund. Efter frokosten ved Kaffehuset ventede den imponerende betonbygning med 

alle de skønne - og ind imellem nærmest frygtindgydende figurer! 

 

 
     Storm P 

 

Nogle af os var der for første gang, og jeg var glad for, at vi havde "læst grundigt på 

lektien", så alle kom ud af døren og var helt høje og havde haft en fantastisk oplevelse. 

Det var nok for den dag, og om aftenen blev der slappet af med piratbridge og 

fællessang fra Højskolesangbogen - dejligt! 

 

  

http://www.gallerigalschiot.dk/


 

Fredag og lørdag var der gåtur og fri leg på programmet, men halvdelen af os havde 

ikke fået kunst nok og kørte tilbage til Dronningmølle og besøgte Munkeruphus, som 

havde en meget fin udstilling af John Kørners værker. Og lørdag eftermiddag satte 

Ulla Kasper Holtens film "Juan" på programmet. Mozarts opera "Don Giovanni" i 

moderne udgave på engelsk - en flot og spændende indføring i operaens verden! 

Alle dage begyndte med gymnastik med Kisser og Helle, og i køkkenet forkælede 

Henny og Kirsten os. Vi havde en pragtfuld uge! 

 
Else Bjerg-Pedersen 

2013 

 

 

 

Græsslåning omkring Storedam 
 

Mon der findes en Storedammer der kan påtage sig at slå græs på arealerne  

omkring Storedam og Damtofte? 

Vores nuværende mand er meget dyr 

Interesserede kan henvende sig til Karen Lauritzen Bay for nærmere information 

Mailadresse: karen.bay@mail.tele.dk Telefonnummer: 4576 7575 

 
 

 
 

 
 

Der er lagt nye fliser foran terrassen 
  

mailto:aren.bay@mail.tele.dk


 

 

S T O R E D A M S K L U B B E N 

 

Afholdes på Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2720 Vanløse.  

 

Møder i oktober og november 2016 samt januar, februar og marts 2017. 

 

Mødet begynder som hidtil kl.10.30 med foredrag/underholdning, og ca. kl.12.00 drikker vi kaffe/te 

med en ostemad. Pris for traktementet kr. 25,-. 

 

Såfremt man ikke ønsker at deltage i kaffedrikningen, er prisen kr. 10,- for deltagelse i mødet. 

 

2016 

Fredag 

14. oktober     2008  ”Panama, fra jungle til kanal”   

    v/ Ulla Birkved 

 

28. oktober     ”Nørre Vosborg, gl. Herregård i Vestjylland” 

   v/ Dorte Bertram   

    

11. november 2014 ”Holbergs tid, hans liv og forfatterskab”  

   v/ Bodil Frederiksen 

 

25. november 2015 ”Fra Danmark til Australien i egen sejlbåd” 

    v/ Grete Søby 

  

2017 

Fredag 

20. januar  2014 ”Skoleskibet Georg Stage” 

   v/ Peter Armfelt   

 

 3. februar  2012 ”Thomas Kingo, Danmarks store barokdigter” 

v/ Henny Bøgh 

 

 

17. februar   2015 ”Tanker om hvordan en god samtale forløber” 

   v/ Annie-Lone Jensen 

 

 3. marts  2012 ”Hvad nål og tråd kan føre til”  

   v/ Barbro Jørgensen 

     

Busforbindelser til Linde Alle:  

Fra Ålholm Plads: Bus 10 af ved 2. stop og gå frem til Linde Alle, bus 21 og bus 22 - af ved 2. stop 

Langdraget, gå ad Langdraget eller Kærholmen til Linde Alle og drej til venstre. 

Fra Flintholm St.: Bus 21, bus 22, bus 13 – stå af ved 2. stop: Langdraget. 

 

På glædeligt gensyn                          

Edel Vesterlund (2006) 

38 11 82 04 

edel.vesterlund@mail.dk 

  

mailto:edel.vesterlund@mail.dk


Medlemsregistrering 

 

Vi er ca. 260 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.: 4078 1699. Mail poul@boye.it 

 

Vigtige generelle ting 

 Falck abonnement: 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. 

 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 må kastes i affaldscontaineren. Hvis 

man medbringer vin i flasker, skal man også selv tage flaskerne med hjem og afleve-

re dem til genbrug. Heldigvis fås der jo mange dejlige vine i karton.  
 

Nyttige mail adresser og telefonnumre 

Else Bjerg-Pedersen 2620 3645 elsebjerg@icloud.com 

Erik Cronquist 4041 2534 erik@cronquist.dk 

Kim Lauritzen 4444 8285 kimdortelauritzen@gmail.com 

Karen Lauritzen Bay 4576 7575 karen.bay@mail.tele.dk 

Henny Bøgh 2099 5435 hboegh@post2.tele.dk 

Storedams kontor 4828 0083 storedam@storedam.dk  

Storedams hjemmeside  www.storedam.dk 

 

Redaktion Storedam Nyt  
Birgitte Keldsbo Pedersen (2016) har deltaget i arbejdet med dette nummer af Storedam 

Nyt. På længere sigt vil Birgitte overtage det endelige ansvar. Vi er glade for aflastningen 

og vil hjælpe så godt vi kan indtil det kører. (P og V) 

 

Poul Boye  4078 1699 poul@boye.it 

Vibeke Boye 4073 1699 vibekeboye@gmail.com 

 

Oplever du noget sjovt eller spændende, eller synes du der er noget på Storedam, som burde 

tages op til revision: Skriv et indlæg til os – gerne illustreret med fotos (leveres digitalt). 
 

 

Reminder til alle holdledere: 
 

   Januar måned er reserveret for tilmeldinger fra Storedammere.  

   Herefter har alle lige adgang. 
 

   Ved 12 BETALENDE kursister har holdet ret til økonoma og føl 

   Ved 9 BETALENDE kursister har holdet ret til økonoma, men ikke føl 

   Ved færre end 9 BETALENDE kursister må holdet selv sørge for at lave mad 
 

   Kursister der arbejder på Storedam uden for arbejdsugerne har fortsat gratis 

   ophold hvis arbejdsopgaven er defineret og aftalt med bestyrelsesformand 

   Kim Lauritzen: Telefon 4444 8285, mail: kimdorthelauritzen@gmail.com 
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