
SENIORHØJSKOLEN STOREDAM 
Hartvig-Møllers Fritidsskole 

 

KURSUSPROGRAM 2018 
 

 

 
STOREDAM 

Hartvig-Møllers Vej 1 

Gunderød, 2970 Hørsholm 

 

www.storedam.dk 

 

Koordinater: N 55* 53.924  E 012* 24.370  

  

http://www.storedam.dk/


 

 

 

 

 

I Hartvig-Møllers Fritidsskoles  

bestyrelse sidder pr. 17.11.2017: 

Kim Lauritzen (formand) 

Kristian Dagsland  

Holger Dahl (Sct. Georgsgilderne) 

Helle Neergaard 

Else Bjerg-Pedersen 

Vibeke Boye  

 

Suppleanter: 

Susanne Lauritzen Biltoft,  

Kirsten Nielsen, Bodil Bøiehøj  

og Birgitte Keldsbo Pedersen 

Revisor: Jan Nygaard  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kan du komme til Storedam uden bil: 

 

Hvis du skal til Storedam med de offentlige trafikmidler, kan du tage toget til Allerød eller 

Kokkedal. Herefter videre med Flextrafik, som kan benyttes af alle.  

Flextrafik skal bestilles tidligst 14 dage og senest 2 timer før på www.movia.flextrafik.dk 

Movia kan også kontaktes på 7026 2727 (kl. 8-18). 

Der kan bestilles plads til op til 4 personer. 

 

Prisen er pt. 24 kr. fra Kokkedal og 36 kr. fra Allerød Station. 

 

Hent evt. Flextur App’en i AppStore eller i Google Play 

 

Det tætteste, man kan komme med offentlig transport, er til Karlebo Skole med busrute 375R, 

som kører fra Rungsted St. Øst mod Hillerød. Herfra er der 3 km til Storedam, så måske kan 

man aftale afhentning dér med andre kursister, som er i bil. 

 

Bus 375R kører 2 gange i timen mandag-fredag, og kun 1 gang i timen lørdag-søndag. 

Se www.rejseplanen.dk 

  

http://www.movia.flextrafik.dk/
http://www.rejseplanen.dk/


Kursusplan 2018 
 

Se på hjemmesiden om evt. programændringer.  

Se også Storedam Nyt, der udsendes 2 gange om året. 
 

Oversigt   Holdledere: 

Uge 1-15   Lukket 

Uge 16 Arbejdshold  Karen Holm og Henny Bøgh 

Uge 17 Internt Udlejet - 

Uge 18 Introduktionshold Helle Neergaard og Edel Vesterlund og Hanne Larsen 

Uge 19 Turneringsbridge Gunner Sørensen 

Uge 20 Kongernes Nordsjælland Aase Heidmann 

Uge 21 Hjerteforeningens livsstilkursus Henny Bøgh 

Uge 22 Traveture + Decoupage Helle Neergaard + Annie Frederiksen 

Uge 23 Forberedelse til sommerfest Kirsten Markussen og Henny Bøgh 

Uge 23 Sommerfest lørdag den 9. juni Kirsten Markussen og Henny Bøgh 

Uge 24 Malehold + Vandrehold Kirsten Nielsen 

Uge 25 Årgang 2016  Jette Dandanell 

Uge 26 Patchwork  Barbro Jørgensen 

Uge 27 Børn og Bedsteforældre Bodil Bøiehøj + Gitte Hansen-Møller 

Uge 28 Årgang 2014  Peter Armfelt 

Uge 29 Musik, bevægelse og livsglæde Kirsten Nielsen 

Uge 30 Sanguge  Vibeke Boye 

Uge 31 Årgang 2017  Ketty Norge 

Uge 32 Arbejds- og havehold + Litteratur Henny Bøgh + Vita Groth 

Uge 33 Lillerød Bridgeklub Helen Nielsen 

Uge 34 Årgang 2015  Merethe Fehrend 

Uge 35 LEDIG  - 

Uge 36 Årgang 2012  Barbro Jørgensen 

Uge 37 Årgang 2001 + 2008 Sonja Brandt, AG Malling og K. Wedelboe 

Uge 38 Årgang 2009 + 2013 Bent Hjortshøj og Helle Neergaard 

Uge 39 Blandede Bolcher Vibeke Boye og Else Gregersen 

Uge 40 Årgang 2010  Karen Margrethe Pedersen 

Uge 41 Akvarel/maling Annie Hellsten Frederiksen 

Uge 42 LEDIG (efterårsferie) - 

Uge 43 Ny Årgang 2018 Holdleder? 

Uge 44 Turneringsbridge Gunner Sørensen 

Uge 45 Danmark rundt på 6 dage Henny Bøgh 

Uge 46 Grønland  Aase Heidmann 

Uge 47 Nørklerier  Else Bjerg-Pedersen + Annette Rohde  

Uge 48 Forberedelse til adventsfest Kirsten Markussen og Henny Bøgh 

Uge 48 Adventsfest lørdag den 1. december Kirsten Markussen og Henny Bøgh 

 

Resten af året er der lukket 

 

Rettelser til programmet vil blive udsendt pr. mail eller gennem Storedam Nyt. Offentliggøres også 

på hjemmesiden www.storedam.dk 
 

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

med bestyrelsesformand Kim Lauritzen (6171 9657)og eventuel spisning med holdlederen i den pågældende 

uge. 

  



Vigtig generel orientering 
  

Kontakt Hjemmeside www.storedam.dk, og du er også velkommen til at ringe til: 

  Holdkoordinator og holdleder Henny Bøgh, tlf.: 4733 5435 og mobil: 2099 5435  

  Bestyrelsesmedlem og holdleder Else Bjerg-Pedersen 2620 3645 

  Bestyrelsesmedlem og holdleder Vibeke Boye 4073 1699 

 

Ansøgning Information om Storedam og optagelse på introduktionshold kan du få hos  

  Helle Neergaard tlf.: 4183 5604 heneergaard@gmail.com 

  Introduktionskursus for kommende Storedammere afholdes hvert år i uge 18.  

  Af kursusbeløbet på 1.800 kr. betaler ansøgerne senest den 15. januar 500 kr. 
 

Pris Opholdet koster normalt 1.600 kr. Heri er inkluderet fuld forplejning, ophold og 

slutrengøring i Lilledams (hovedbygningen) fællesarealer.  

 Sengelinned og håndklæder kan lejes på stedet. 

 På rengøringshold, arbejdshold og havehold er opholdet gratis.  

 Kursusdeltagere gør selv rent på deres værelse og badeværelse før afrejse, men mod 

betaling (165 kr i 2018) kan dette udføres af rengøringsselskabet. 

 

Kursusmateriale  betales af kursisterne. 

 

Tilmelding Tilmelding sker til holdlederen. Man kan tilmelde sig et hold fra 1. januar - helst skriftligt 

og senest en måned før kursets begyndelse. 

 Fra 1. – 15. januar har Storedammerne fortrinsret ved tilmelding  

 Resten af januar har kursister og folk der står på venteliste til Introduktionsholdet 

fortrinsret. Fra 1. februar er der fri tilmelding for alle.  

 Tilmeldingen til kurserne gælder for hele ugen. 

 

Afbud  Holdlederne kan opkræve et depositum på 500 kr, som skal indbetales ved tilmelding 

eller efter aftale. Ved afbud vil dette beløb kun blive tilbagebetalt i ganske særlige 

tilfælde. 

 

Ankomsttid er normalt første kursusdag (mandag) kl.15.00 til kaffe. Afrejse senest søndag kl.12.  
 

Foredrag På TEMAHOLD er man velkommen til at invitere en foredragsholder/instruktør udefra én 

eller flere dage. Vedkommende får frit ophold og kørselsgodtgørelse. Ved en dags 

undervisning ydes kørselsgodtgørelse fra Sjællandsområdet og ved 5 dages undervisning 

kørselsgodtgørelse fra hele landet. 

ÅRGANGSHOLD er baseret på at styrke sammenholdet. Underholdning i form af musik, 

foredrag, debatindlæg, oplæsning, besøg på museer, udstillinger o.a. baseres på deltagernes 

egne ønsker. Foredragsholder udefra kan inviteres, men udgifter til kørsel mm. afholdes af 

kursusdeltagerne. 

 

Festaften  aftales mellem holdleder og økonoma. Eventuelt vin- og gaveregnskab holdes uden for 

kursets regnskab. 

 

Specialkost Det kan ikke forventes, at ønsker om specialkost kan opfyldes. 

 

Medbragt vin Køb vin i box - man skal selv bringe tomme flasker hjem. Vin kan ikke købes på stedet. 
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Vask Kursisterne har mulighed for vask af privat tøj mod betaling og efter aftale med den, der 

står for vasken.  

 

Cykler Der er 4 cykler og 4 cykelhjelme til rådighed for kursusdeltagerne. 

 

Hunde og andre kæledyr kan ikke medtages på Storedam. 

 

Husk servietter og servietmappe (en hyggelig tradition) 

 

Telefon Storedams tlf. er 4828 0083. Kontorets telefon er til tjenstlige samtaler.  

 Telefonen i pejsestuen kan benyttes mod betaling. Mobildækningen svinger meget.. 

 

Internet Der er installeret Wi-Fi anlæg i hovedbygningen Lilledam.  

 E-mail: storedam@storedam.dk 

 Hjemmeside: www.storedam.dk   

 

Opvarmning af husene foregår med varmepumper. I Nydam er der yderligere gulvvarme 

 

Sikkerhed Lad de dyre smykker blive hjemme og læg ikke værdier på værelset.  

                  Alle værelser kan dog aflåses. Husk at efterlade nøglen ved afrejse! 

 

Rygning foregår udendørs 

 

 

Generelt for holdlederne 
 

           Holdledere er ulønnede, men får frit ophold. 

 

Transport- Ledere af temahold får via kursusregnskabet betalt transportudgifter – se 

godtgørelse regnskabsinstruktionen. Foredragsholder/instruktør udefra kan også få 

for Temahold  transportgodtgørelse- Den betales ligeledes via kursusregnskabet. 

  Dette gælder ikke Årgangshold 

 

Økonoma/føl 

Hver holdleder sørger for at træffe aftale med en økonoma, der 

sørger for føl, hvis der er minimum 12 betalende deltagere. 

Hvis der er 9-11 betalende deltagere bevilges kun en økonoma, 

intet føl. Ved færre end 9 deltagere ændres holdet til et 

"hyggehold" uden økonoma og på egen kost. Kursusprisen er så 

600 kr. 

 

Regnskab 

Holdlederen udnævner en regnskabsfører for holdet. Holdlederen 

sikrer, at regnskabsinstruktionen følges. 

 

Rengøring 

Daglig rengøring ved kursisterne. Slutrengøring på Lilledams 

fællesarealer foregår normalt om søndagen og betales af 

Storedam. 

 
 

Benhård dartmatch 
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Kursusprogram for år 2018 

 

Ændringer i nedenstående kursusprogram kan forekomme. Ændringer vil blive meddelt i Storedam Nyt, pr. 

mail og på hjemmesiden www.storedam.dk 

 

Uge 1 – 15 Lukket 

 

Uge 16: 16.4. – 22.4. 

Arbejdshold 

Karen Holm (2015) 2740 3982 

Henny Bøgh (2012) hboegh@post2.tele.dk 2099 5435 

Der arbejdes ude og inde – kom og giv en hånd med for at friske vores dejlige Storedam lidt op. 

Alle, der har tid og lyst og også har helbred til det, kan deltage i én eller flere dage. 

Tilmelding til Karen eller Henny i god tid. Opholdet er gratis. 

Bemærk: Vi mødes til eftermiddagskaffe om mandagen og slutter lørdag efter morgenmad  

 

Uge 17: 23.4 – 29.4. 

Mandag til torsdag ledigt 

Fredag til søndag: Internt udlejet 

 

Uge 18: 30.4. – 6.5. 

Introduktionskursus 

Helle Neergaard (2013), heneergaard@gmail.com, 4183 5604 

Edel Vesterlund (2013), edel.vesterlund@mail.dk, 3811 8204 og 2164 4957 

Hanne Larsen (2014), 48hala@gmail.com, 2424 6171 og 4794 0561 

På introduktionsholdet vil der blive orienteret om skolens formål.  

Vi skal alle hjælpe til med at bevare dette dejlige sted på grundlag af fællesskab, kammeratskab og 

samarbejde. Et sted vi til stadighed vil vende tilbage til. Program for kurset tilsendes ca. 14 dage før 

kursusstart. 

Bemærk at de nye Storedammere har deres "egen" uge i uge 43! 
 

NB: Lørdag den 5. maj: ÅBENT HUS KL. 11.00 - 15.30 

Vis jeres familie og venner "vores Storedam". Medbragt mad kan nydes. Øl, vand, kaffe og te kan købes.  

 

Uge 19: 7.5 – 13.5 

Turneringsbridge  
Gunner Sørensen (2012). gunnersorensen@hotmail.com, 5943 1995 og 2990 6295 

Tilmelding med bridgemakker, helst pr. mail 

Start mandag eftermiddag og slut søndag formiddag. 

 

Uge 20: 14.5 – 20.5. 

Kongernes Nordsjælland og vore livgivende haver 

Holdleder Aase Heidmann (2016) aase@heidmann.mobi 3011 4995 

Evt med hjælp fra Pia 

Storedam ligger i et kulturelt og naturmæssigt ”smørhul”. Området er præget af istiden med et varieret og 

kuperet landskab. Kulturelt er området præget af middelalderen og reformationen, hvor kongen inddrog 

klostrenes ejendomme til krongods. Kongeslottene blev indrettet med skønne haver, og nogle af klostrenes 

urtehaver er bevaret fx på Esrum Kloster. Efterhånden er haver ikke kun forbeholdt konger og adelige, men 

blevet hvermandseje. 

Fortsættes 

  

mailto:hboegh@post2.tele.dk
mailto:heneergaard@gmail.com
mailto:edel.vesterlund@mail.dk
mailto:48hala@gmail.com
mailto:aase@heidmann.mobi


 

I 2018 bliver Danmarks 5. Nationalpark ”Kongernes Nordsjælland” indviet. 

På temaholdet vil vi fokusere på Nordsjællands kulturelle og naturmæssige herligheder igennem oplæg om 

udvalgte emner, besøg samt eventuelt deltagelse i nationalpark-aktiviteter.  

Kom og del din glæde ved en have med andre og nyd ”smørhullet” Storedam i det smukke lyse forår. 

 

Uge 21: 21.5. – 27.5. 

Hjerteforeningens livsstilkursus 

Holdleder: Henny Bøgh (2012) hboegh@post2.tele.dk  Telefon 2099 5435 

Hjerteforeningen Frederikssund afholder for 5. gang et 5-dages livsstilskursus, hvor deltagerne kommer til at 

høre om kost, motion, kultur, natur og meget andet, ligesom det vil være muligt at hygge sig inden- såvel som 

udendørs i de smukke omgivelser. Programmet veksler fra foredrag om stress ved Manu Sareen over 

latteryoga ved Hanne Gottlieb til foredrag ved Carsten Lunding, embedsmanden der blev en virkelig ildsjæl.  

Der vil være aften-arrangementer (sang og foredrag) hele ugen, så der bliver ingen mulighed for at kede sig. 

Vores køkkenteam står for den daglige, hjertevenlige mad med hjælp fra kursisterne. 

Der må påregnes en ekstra opkrævning på kr. 1.100 (samlet kursuspris kr.2.700) hvis man i forvejen 

er medlem af Hjerteforeningen. For ikke-medlemmer vil den samlede pris være kr. 3.000. 

Bemærk: Kurset starter tirsdag kl. 10 og slutter lørdag eftermiddag 

 

Uge 22: 28.5. – 3.6. 

Vandrehold 

Helle Neergaard (2013), heneergaard@gmail.com 4183 5604 

Vi vil gå nogle herlige ture ca 4-6 km hver formiddag og eftermiddag i de smukke omgivelser omkring 

Storedam. En af dagene tager vi madpakken med på en heldagsudflugt. Kom og nyd god mad, dejligt selskab 

og friske ture i en hel uge. 

Dette hold slutter lørdag efter morgenmad. 

Decoupage 
Annie H. Frederiksen (2012). anniehellsten@gmail.com, 3630 1306 og 2045 1304 

Decoupage er papirklip som limes (vandbaseret lim) på æsker, bakker, (post)kort eller andet. Vi har med 

succes udvidet klippekunsten og dekorerer små borde, tasker, bogomslag og urtepotter. Der er uendelige 

muligheder. Selv gamle billeder kan dekoreres, så de fremstår som nye. Kom og vær med på et hyggeligt 

hold. Dette hold slutter lørdag efter morgenmad. 

 

 

Uge 23: 4.6 – 10.6. 

Forberedelse til sommerfest  

Kirsten Markussen (2012) 2346 4041 

Henny Bøgh (2012) 

hboegh@post2.tele.dk 2099 5435 

 

Sommerfest 
Lørdag den 9. juni fra kl. 11.30 – 16.00.  

Kun for Storedammere! 

 

Tilmelding senest den 28. maj til  

Kirsten eller Henny 

Deltagerne bedes så vidt muligt tilmelde  

sig via årgangens holdleder. 

Pris: kr. 75 for mad, kaffe og kage. 

Øl, vand og vin kan købes  
Kongedyssen inspiceres 
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Uge 24: 11.6. – 17.6. 

Male/Vandrehold 

Ledere: Kirsten Nielsen (2013), Tilmelding: torsvang106@live.dk 2461 2546 

Anni Jensen 

Maler-vandreholdet er fordelt således af Anni Jensen står for malerholdet. Der lægges vægt på portræt- 

maling, men der er selvfølgelig mulighed for at fordybe sig i eget motiv. Her kan også arbejdes med 

papmache eller decoupage. 

Vandreholdet (Kirsten Nielsen) er ude på to heldagsture på ca. 12-15 km, de øvrige dage er der to 

halvdagsture, hvor malerfolket kan deltage, og hvor vandrefolket har mulighed for at blive i malerstuen og 

prøve kræfter med deres kreative evner. 

På dette hold opkræves et depositum på 500 kr. pr. 1.3.2018. Nærmere besked følger. 

Vi slutter lørdag efter morgenmad. 

 

 

Uge 25: 18.6. – 24.6. 

Årgang 2016 

Jette Dandanell jettedandanell@jubii.dk 26838831 

 

 

Uge 26: 25.6. – 1.7. 

Patchwork 

Barbro Jørgensen (2012), barbro@youmail.dk, 4731 1028 

Patchwork og quiltning i pragtfulde omgivelser. Find stofresterne frem og nyd en inspirerende uge sammen 

med andre quiltere. Udgifter til materialer må påregnes. 

 

 

Uge 27: 2.7. – 8.7. 

Bedsteforældre m. børnebørn fra det fyldte 6. - 10 år 

Bodil Bøiehøj (2013), bodilboiehoj@gmail.com, 2826 6518 

Gitte Hansen-Møller (2013), gitte27@gmail.com, 5790 0227 

Der er plads til 18 børn, og der betales 500 kr. pr. barn. Desuden opkræves et mindre beløb for materialer. 

Børnenes program omfatter nogle organiserede aktiviteter og masser af fri leg. De fleste aktiviteter foregår 

udendørs, fx skattejagter, lette orienteringsløb, div. udendørslege. Indendørs synger vi, maler og hører 

historier. Bedsteforældrene deltager som igangsættere, hjælpere, opsyn mm.  

Hjemrejse lørdag den 7/7 kl. 11.00 

 

 

Uge 28: 9.7. – 15.7. 

Årgang 2014 

Peter Armfelt peter_armfelt@hotmail.com 21819178 

 

 

Uge 29: 16.7. – 22.7. 

Musik, bevægelse og livsglæde 

Leder: Kirsten Nielsen (2013). Tilmelding: torsvang106@live.dk 2461 2546 

Vi lytter til mange slags musik, fordyber os i forskellige genrer, nyder Vibeke Wibro på klaver. Der bliver 

bevægelse med forskellige typer morgengymnastik, bevægelse med yoga, zumba, afspænding og andet. 

Har du en bevægelsesform du brænder for, så tager vi gerne imod gode forslag. 

I ugens løb vil vi foretage et besøg ud i det blå, hvor vi medbringer mad og drikke.  

Vi slutter lørdag efter morgenmad. 

På dette hold opkræves et depositum på 500 kr. pr. 1.4.2018. Nærmere besked følger. 
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Uge 30: 23.7. – 29.7. 

Sanghold 

Vibeke Boye (2009), vibekeboye@gmail.com 4073 1699 

Vi synger sange fra Højskolesangbogen og Lystige viser til Lene Wittrups skønne klaverledsagelse. Vi 

skiftes til at vælge og lærer nye sange hvert år. Sidst på ugen inviterer vi venner og bekendte til kaffe 

og fællessang. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt. Udover sang byder ugen på gåture i skovene 

omkring Storedam, badning i søen hvis det er varmt, morgengymnastik og puslespil. En herlig uge med 

masser af godt humør. 

Dette hold slutter lørdag efter morgenmad og der opkræves 100 kr ekstra pr. deltager til gaver og vin til 

festaftenen. 

Depositum på 500 kr. betales senest 4.4.2018 Nærmere besked ved tilmelding 

 

Uge 31: 30.7 - 5.8. 

Årgang 2017 

Ketty Norge knorge@ofir,dk 3022 5405 

 

Uge 32: 6.8 – 12.8. 

Arbejdshold 

Karen Holm (2015) 2740 3982 

Henny Bøgh (2012) hboegh@post2.tele.dk 2099 5435 

Der arbejdes ude og inde – kom og giv en hånd med for at friske vores dejlige Storedam lidt op. 

Alle, der har tid og lyst og også har helbred til det, kan deltage i én eller flere dage. 

Tilmelding til Karen eller Henny i god tid. Opholdet er gratis. 

Bemærk: Vi mødes til kaffe om mandagen og slutter lørdag efter morgenmad  

Litteratur 

Vita Groth (2010), v2groth@gmail.com, 2874 1749 

Litteraturholdet er et godt hold, hvor vi inden kursusstart har læst 3 – 4 bøger, hovedsagelig nyere litteratur. 

Vi diskuterer indholdet og er ikke altid helt enige. Det er et meget udbytterigt hold for læseglade kursister. Vi  

håber på stor deltagelse, da vi gerne vil høre mange meninger. 

 

 
 

Uge 33: 13.8. – 19.8. 

Lillerød Bridgeklub 

Helen Nielsen (2016) hnielsx@gmail.com 2627 4017 

Dette specialhold er forbeholdt medlemmer af Lillerød Bridgeklub 
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Uge 34: 20.8. - 26.8. 

Årgang 2015 

Merete Fehrend, merethe@fehrend.dk 2145 4013 

 

Uge 35: 27.8. – 2.9. 

Ledig 

 

Uge 36: 3.9. – 9.9. 

Årgang 2012 

Barbro Jørgensen, barbro@youmail.dk, 4731 1028 

 

Uge 37: 10.9. – 16.9. 

Årgang 2001 og 2008 

Sonja Brandt, sonjabrandt@jbstudio.dk, 3968 2654 og 2086 0308 og 

Anne Grete Malling annegrete2311@gmail.com 4587 0956 og 2643 2343 og  

Klaus Wedelboe k.wedelboe@gmail.com 2729 0797 

Hjemrejse lørdag efter morgenmad. 

 

Uge 38: 17.9. – 23.9. 

Årgang 2013 + 2009 

Helle Neergaard heneergaard@gmail.com, 4183 5604 

Bent Hjortshøj kirsten.bent@mywebmail.dk, 4495 6627 

Årgang 2009 og 2013 fortsætter det gode samarbejde. Dette års emne er ”Natur og Kultur” 

Ugen slutter lørdag 22.9 efter morgenmad. 

 

Uge 39: 24.9. – 30.9. 

Blandede Bolcher 

Vibeke Boye (2009) vibekeboye@gmail.com 40731699 (Tilmelding) 

Else Gregersen (94) elsehjortgregersen@gmail.com 86520091 

Dette bliver en uge med blandede kulturaktiviteter. Vi viser en operafilm med introduktion og inviterer 

gæster der holder spændende og meget forskellige foredrag. Vi arrangerer en udflugt til Davids Samling og 

Gobelinerne på Christiansborg. Desuden vil der være hyggestunder med højtlæsning, piratbridge og 

vandreture i de smukke omgivelser. 

På dette hold opkræves 100 kr ekstra til vingaver og vin til festaftenen. 

Ugen slutter lørdag efter morgenmad. 

 

Uge 40: 1.10. – 7.10. 

Årgang 2010 

Karen Margrethe Pedersen, kmpedersen07@gmail.com, 4014 9198 

Dette hold slutter lørdag. 

 

Uge 41: 8.10 – 14.10. 

Akvarel/Maling 

Annie Hellsten Frederiksen (2012) anniehellsten@gmail.com 2045 1304 

Holdet hedder stadig akvarelhold, men faktisk er halvdelen af deltagerne gået over til at male akryl. Alle kan 

lære at male, og det er de utroligste ting der blev produceret sidste år, både af første-gangs-deltagere og af de 

mere øvede. Naturen omkring Storedam er fantastisk, og på denne årstid kan man få brugt hele paletten bare 

ved at gå udenfor. 

Dette hold slutter lørdag efter morgenmad. 

 

Uge 42: 15.10 – 21.10. 

Ledig 
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Uge 43: 22.10. – 28.10. 

Årgang 2018 

Denne uge er reserveret til det nye årgangshold 

 

 

Uge 44: 29.10. – 4.11. 

Turneringsbridge  
Gunner Sørensen (2012). gunnersorensen@hotmail.com, 5943 1995 og 2990 6295 

Tilmelding med bridgemakker, helst pr. mail 

Start mandag eftermiddag, slut søndag formiddag 

 

 

Uge 45: 5.11 – 11.11. 

Danmark rundt på 6 dage 

Henny Bøgh (2012) hboegh@post2.tele.dk 2099 5435 

I de seneste 5 år har jeg guidet en stor flok dejlige mennesker rundt om Jorden. Sammen har vi set og oplevet 

mange ting, men vi må ikke glemme vores lille, smukke land, så nu vil jeg drage en tur rundt i Danmark. 

Deltagerne må meget gerne medvirke aktivt med indlæg, sange, foredrag el.lign. 

Maden vil tilpasses de landsdele, som vi besøger og sædvanen tro er rejsen ”all inclusive” dvs alle 

drikkevarer er med i prisen. 

Der må påregnes en ekstra opkrævning på kr. 700 (samlet kursuspris kr. 2.300)  

Der opkræves depositum på 500 kr. Nærmere information ved tilmelding. 

Bemærk: Rejsen slutter lørdag efter morgenmad/brunch 

 

 

 

  

mailto:hboegh@post2.tele.dk


 

Uge 46: 12.11. – 18.11. 

Grønland i fortid, nutid og fremtid 

Storedam holdleder: Aase Heidmann (2016) aase@heidmann.mobi 3011 4995 

 

Grønlandsk tovholder: Nauja Lynge n.i.lynge@gmail.com 2730 2963 

Grønland og Danmark har været knyttet sammen på godt og ondt i mange år - såvel kulturelt som økonomisk. 

Kom og vær med i en dialog om Grønland og landets fremtid. Dette temahold er blevet til i et amarbejde 

mellem herboende grønlændere og Storedam. Vi tilstræber, at holdet kommer til at bestå af lige mange 

grønlændere som danskere - så vi sikrer en god dialog - og hører både unge og ældre grønlænderes tanker og 

ønsker til fremtiden. 

Programmet vil indeholde såvel historiske som aktuelle emner. Vi inviterer forskellige oplægsholdere, som 

vil formidle viden og inspirere til dialog. Blandt andet kommer en tidligere dæksdreng på M/S Nella Dan og 

fortæller om livet om bord. Nella Dan var det sidste af rederiet J. Lauritzens røde arktiske skibe, som udgør et 

stykke unikt dansk søfartshistorie, Nella Dan forliste i 1987 i Antarktis. http://nelladan.org/da/om-skibet/ 

Vi tilstræber at servere nogle grønlandske madretter - og også lidt grønlandsk kryddersnaps. 

 

Uge 47: 19.11. – 25.11. 

”Nørklerier” 

Else Bjerg-Pedersen (2013), elsebjerg@icloud.com. 2620 3645 

Annette Rohde (2013), rohde@turbopost.dk, 4750 5111 og 4059 2714 

Vi gentager vores hyggelige november-uge med Nørklerier af alle slags. Vi skal sy, strikke, hækle, 

patchworke i hånd og på maskine (tag din egen med!), male, tegne, lave skønne decoupager, læse højt, spille 

kort, lægge kabale, lægge puslespil, se fjernsyn, gå ture, køre på udflugt..... Ja, lige hvad vi har lyst til. Vi 

håber, at alle vil dele ud af deres viden, tricks og hemmeligheder. Tag evt ekstramaterialer med, som I vil 

give eller sælge af. 

Der opkræves depositum på 500 kroner. Nærmere besked ved tilmelding. 

Vi rejser hjem lørdag formiddag 

 

 

Uge 48: 26.11 – 2.12. 

Forberedelse til Adventsfest 

Kirsten Markussen (2012) 2346 4041 

Henny Bøgh (2012) hboegh@post2.tele.dk 2099 5435 

 

Adventsfest fra kl. 11.30 – 16.00 

Lørdag den 1. december 

 

Kun for Storedammere. 

Tilmelding senest den 19. november  

til Kirsten eller Henny. 

Deltagerne bedes så vidt muligt tilmelde sig via  

årgangens holdleder. 

 

Pris: kr. 75 for mad, kaffe og kage. 

Øl, vand og vin kan købes 

 

 

 
”Nørklerier” 2017 

 

 

Storedam er lukket for kurser frem til april 2019. 
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STOREDAM 

 

Økonomaer og føl i 2018 
 

Økonomaer: 
John Jeppesen      3647 4695 

Tove Nielsen      4717 0716 (sammen med Mogens Nielsen) 

Karen Margrethe Pedersen*)    8613 9198 (evt. også som føl) 

Henny Bøgh      2099 5435 

Birgit Grøndal      3022 1869 (sammen med Tove Hjortshøj) 

Inge-May Sandberg Petersen    2924 0078 

Ruth Hallgren*)     2219 0802 (sammen med Jan Hallgren)     

 

Føl: 

 

Lene Nylander                2061 0380 

Mogens Nielsen         4717 0716 

Kirsten Markussen         2346 4041 

Karen Holm          2740 3982 

Tove Hjortshøj         2625 0520 

Anne-Lise Pagh         2276 9985 

Jytte Andersen                 2066 1124 

Jan Hallgren*)                 2576 0558 

 

 
 

Økonomaer og føl, der ikke vil optages på den ”officielle” liste, men evt. kontaktes, hvis alt andet 

glipper: 

Ingrid Bjerrum – føl     4581 5009 

Annette Orloff – føl     2747 9675 

Knud Sloth – økonoma    3020 6394 

 

*) Kan normalt kun hverves indenfor tidsrummet 1.5. – 1.9. 

 

  



 
 

    I vinterhalvåret mødes Storedammerne i 

 

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

Hyltebjerggård 

Linde Allé 33 

2720 Vanløse 
 

Møderne begynder fredag kl. 10.30 med foredrag og underholdning. Der er kaffe/te og en ostemad 

for kr. 25,- pr. Person. Såfremt man ikke ønsker at deltage i kaffedrikningen, er prisen kr. 10,- for 

deltagelse i mødet. 

 

Edel Vesterlund Tlf.: 38 11 82 04  

E-mail:edel.vesterlund@mail.dk 

 

2018 

Fredag 19. januar 

 

Jeg tabte mit hjerte til Grønland 

 v/Ester Oehlenschlaeger 

Fredag 2. februar 

 

Hvad nål og tråd kan føre til  

v/ Barbro Jørgensen 

Fredag 16. februar Martin Luther – den troende rebel 

v/ Herluf Aagaard Eriksen 

Fredag 2. marts På sejltur fra Australien til Europa 

v/Helle Neergaard 

 

Busforbindelser til Linde Allé:  

Fra Ålholm Plads: Bus 10, stå af ved 2. stop og gå frem til Linde Allé.  

Bus 21 og 22: Stå af ved 2. stop Langdraget, gå ad Langdraget eller Kærholmen til Linde Allé og drej til 

venstre. 

Fra Flintholm Station: Bus 21, 22, 13 stå af ved 2. stop "Langdraget" 


