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Så blev Langedam fjernet. Vinterbillede med frit udsyn langs Superdam til Gilwellhytten

Kære Storedammere og kommende Storedammere
Så har vi taget hul på endnu et nyt år – og endnu engang bliver det et spændende år for
vores Storedam. Vi havde forårets første rigtige solvarme dag den 11. marts, hvor jeg sad i
haven og nød solen, varmen og de første spæde krokus som forsigtigt kiggede frem fra
sidste års bladløv. Tænkte på Storedam og alle de skønne oplevelser der ligger deroppe for
alle Storedammerne.
Vi er i gang med at efter-lydisolere Nydam - det er i det mindste vores håb at det bliver
bedre. Langedam er fjernet, og jeg tror at det store område hvor det lå nok skal gro pænt til
igen. Det er dog et fugtigt område, så jeg er spændt på hvad der kommer der. Gilwell hytten
er nu udlejet i 15 år til Roverklan Klokkekilde, så spejderne er igen vendt tilbage til
Storedam. Det ville ha’ glædet både min oldefar Hans Hartvig-Møller, min mormor og
mor…. og jeg ved at det også glæder resten af familien. I kan læse meget mere om dette i
Storedamskrøniken på vores hjemmeside www.storedam.dk
Vi har i år et rigtigt flot kursusprogram, og i skrivende stund er alle uger booket med hold
og der er masser af tilmeldinger – og igen i år er vores introduktionshold ”overtegnet”. Flot
arbejde af alle jer, som er med til at skabe denne positive interesse om vores dejlige sted.
I dette nummer vil jeg gerne rette en særlig tak til Vibeke og Poul Boye, som efter mange år
som ansvarlige redaktør(er) for dette dejlige blad, nu trækker sig lidt i baggrunden, og
overlader redaktør-arbejdet til Birgitte Keldsbo (2016). Tak!

Storedam er noget specielt – det er sammenhold, kammeratskab, hygge og gensidig respekt.
Lad os alle værne om dette, så vi kan beholde dette skønne sted i mange, mange år endnu.
Håber I alle får et fantastisk 2017.

Kim Lauritzen
Fmd. f. bestyrelsen

Fødselsdage siden sidst

95 år:
Edith Berthelsen (91)
Anna Hornbek (89)
90 år:
Elin Jensen (97)
Hanne-Beate Jonasson (93)
Grete Skade (91)
85 år:
Grethe Ostenfeldt Petersen
(97)
Doris Gjedsted-Jensen (2001)
Eigil Andersen (2001)
Inger Rossen (2012)
Kai Ferslev (2012)
Gurli Justesen (2001)

80 år:
Edel Vesterlund (2013)
Annie Hellsten-Frederiksen (2012)
Aase Gudnason (2013)
Grete Fisker Holmegaard (2011)
Jutta Vedel Magnussen (2016)
Lillian Hellum (2016)

75 år:
Tove Toft (2016)
Hanne Juhl (2013)
Annie-Lone Jensen (2015)
Helene Orth (2014)
Karen Lauritzen Bay

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

Sangeftermiddag
fredag den 28. juli 2017 kl. 14.30 – 17.00
Sangholdet indbyder igen i år til en hyggelig eftermiddag
med kaffe, kage og fællessang
Tilmelding hos Bibi Skovbøll
Mail bibisk@dukamail.dk eller telefon 3968 1108

Meddelelser
Ledige uger
Der er ingen ledige uger i 2017. Uge 25 var den eneste ledige uge da kursusprogrammet
blev trykt. Den er nu booket til et ekstra bridgehold under ledelse af Helen Nielsen (2016).
Ledige pladser på holdene
Oversigt over ledige pladser på temahold pr. 1. april 2017
Uge nr
19
22
24
26
27
28
29
30
31
32
34
41
42
44
45
46
47

Temahold
Turneringsbridge
Traveture og Decoupage
Male- og vandrehold
Bedsteforældre og børnebørn
Patchwork
Hyggeligt samvær
Musik, bevægelse og livsglæde
Sanguge
Sct. Georgsgilderne
Litteraturhold
Moderne Danmark
Jorden rundt i 6 dage
En uge for hele familien
Turneringsbridge
Akvarel og malekursus
Bendix: Vore boligers indretning og indre liv
Nørklerier

Antal ledige pladser
Ingen pladser
Ingen pladser
Ingen pladser
Ingen pladser
Ingen pladser
Ingen pladser
Ingen pladser
Ingen pladser
Få ledige pladser
Få ledige pladser
Få ledige pladser
Ingen ledige pladser
Ledige pladser
Ingen pladser
Få ledige pladser
Ledige pladser
Ledige pladser

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:
Johan Duelund Nielsen (2011),
Grete Høg Mikkelsen (2011).
Gurli Justesen (2001)
Måske er der flere, i så fald beder jeg om at få det at vide.
Venlig hilsen Bibi Skovbøll
Min mailadresse er: bibisk@dukamail.dk
tlf.: 3968 1108

Bibi Skovbøll
(97)

Livets gang på Storedam 2016/2017
Uge 32 (8 -13. august) 2016 Litteratur
Jeg var taget på Storedam for første gang efter anbefaling fra en Storedammer jeg kender.
Da litteratur plus højskole interesserer mig meget, var det lige sagen med en litteraturuge.
Jeg havde fået 4 titler på bøger, jeg skulle læse før jeg kom. Bøgerne var blevet valgt af
holdet i 2015:
Jojo Moyes: Hende du forlod. Bogen handler om to kvinders historie, der griber ind i
hinanden med 100 års mellemrum. Omdrejningspunktet er et maleri, som den enes mand
havde malet af sin kone, og hvis anden mand køber til sin kone.
Kristin Maja Baldursdottir: Kantate. Det er en flerstrenget familie saga, hvor naturen spiller
en stor rolle.
Herbjørg Wassmo: Disse øjeblikke. Det er meget selvbiografi, hvor det handler om starten
på hendes forfatterskab, med problemer omkring at få tid og ro til sig selv.
Ernest Hemingway: Der er ingen ende på Paris. Denne bog er også om at starte op som
forfatter. Vi hører om alle de kendte kulturpersoner som han møder i sin hverdag i Paris.
I løbet af ugen diskuterede vi alle 4 bøger og gav karakterer fra 1 til 5. Men selv om vi
havde forskellige vurderinger om bøgerne, var vi helt enige om, at bøgerne havde været
værd at læse. Vi anbefaler dem gerne.
De nye bøger vi har besluttet at læse til næste år er
Ida Jessen: En ny tid
Fredrik Backman: Britt-Marie var her
Leif Davidsen: Steinbecks spøgelse
Harper Lee: Dræb ikke en sangfugl
For mig har det været en stor oplevelse, at være på Storedam, dejlige omgivelser, god mad
og hyggelige mennesker. Jeg har tænkt mig at søge plads på introduktionskursus i 2017.
Venlig hilsen
Tove Engmann

Uge 38 Græsrødder og Kvindeliv
19. - 25. september 2016.
Holdet havde en hel fantastisk uge med høj sol, med højt humør og højt til loftet. Der var
24 deltagere, Tove var økonoma og Mogens og Karen føl.
Der var 4 grupper, som hver udfyldte en dag med at fortælle om deres liv som kvinder og
græsrødder.
”Proff” (professionelle hekse) har rødder i 70’ernes kvindebevægelser, som ikke ville
defineres af mænd, men bryde begrænsningerne og fastholde kvinders mangfoldighed, som
af patriarkatet opleves som faretruende -. Derfor kaldes en selvstændig kvinde ofte heks, så
nu bærer gruppen navnet, som et hædersnavn -. Igennem 30 år lavede gruppen
performances, demonstrationer, happenings, diskussionsaftner, og deltog i en masse danske
og internationale kvindekonferencer, sidst FN’s kvindekonference i Kina.

Professionelle hekse spiller roller som
kvinder i Folketinget

Kvinder i dialog,
Palæstina-Israel-Danmark

Gruppearbejde ved søen

Human Rights March, Kvinder i Dialog, Palæstina, Israel, Danmark. Gruppen arbejder
politisk med den fortvivlende konflikt, som martrer såvel palæstinenserne som israelerne,
og som er til fare for verdensfreden. Gruppen har kontakt med såvel den israelske
fredsbevægelse og med den palæstinensiske modstandsbevægelse. Den organiserer
debataftner, happenings, filmaftner, deltager i den offentlige debat, tager kontakt til de
politiske partier, har deltaget i en række internationale Russel Tribunaler, og har selv
organiseret et Russel Tribunal i København om kvinder og børn i fængsel i Israel.
Kvindelig Diskussionsklub består af 10 kvinder, som igennem 30 år har mødtes den første
onsdag i hver måned kl. 18 til 22, for at spise middag, og for at diskutere etiske, politiske,
private, kunstneriske emner, og i det hele taget, hvad vi kvinder har behov for at sætte lys på
eller bruge hinanden til. Møderne styres efter de gode gamle rødstrømpeprincipper. Først
en siden-sidst-runde, så et oplæg, derefter diskussion af emnet. Der tales i runder, når det er
nødvendigt, hvis gruppen er udisciplineret, hvad den ret tit er! Der afsluttes med
Kritik/Selvkritik af mødet.
Kvinder fra forskellige grupperinger sluttede af med at fortælle om deres engagement i
Vietnambevægelsen, Rødstrømpebevægelsen, Dannerhuset, EU-modstanden og Forældre
og Fødsel. Vi havde nogle skønne timer, hvor vi delte erfaringer og grin og gråd.
Elisabeth Møller Jensen, tidl. forkvinde i Kvinfo kom lørdag formiddag og rundede ugen af
med: Hvad ville vi dengang? hvad lykkedes? og hvad nu?

De skøre koner danser mellem de
dækkede middagsborde

Tove opgiver at holde styr på de antiautoritære kvinder

80 års fødselar hentes om
morgenen af Helle og Connie
med flag og hatte

Der var kun ganske få, som tidl. havde været på kursus på højskolen, så jeg Lise, Helle og
ikke mindst Tove havde vores hyr med at forklare højskolens regler og forsøge at holde dem
i hævd. På et tidspunkt blev det Tove for meget, så hun rejste sig og forklarede, at her på
Storedam holdt man altså bordskik ved måltiderne, og forlod ikke bordet. En af deltagerne
rejste sig, slog på glasset, og sagde at hun kunne altså ikke love at holde bordskik! (Den
bemærkning har jeg grinet af i 5 måneder -) Tove lod som om hun ikke hørte det, så træt ud
i håret og opgav. Så da der blev sat en danseplade på næste aften 10 min før vi skulle spise
middag, så Tove ret så forbavset ud, udsatte maden 10 minutter og log sig hive ud på
dansegulvet. Tove blev hjerteveninder med hele holdet.
Og da jeg bad Mogens hjælpe med at åbne en champagneflaske, og proppen røg af med et
let knald, lød et tørt fra Tove: ”Lise jeg vil altså ikke ha’ at du knalder med min mand - ”
Så det blev en uforglemmelig uge med sol, sjov og søndagsbrunch på Lises 80 års dag.

Lise Loft
Moskusænder

Flere Storedammere har i løbet af 2016 observeret disse sjove fugle vralte rundt på
området.
Vi har spurgt Bent Hjortshøj (2009), og har modtaget denne forklaring:
Det er moskusænder. De lever egentlig ikke vildt i Danmark, men avles til privat brug
fordi de æder dræbersnegle. Og så er der åbenbart undsluppet en flok. Ifølge billedet
kan ænder altså også gå i gåsegang!
Som et kuriosum dyrkes de i Frankrig under navnet "berberiænder".

Uge 46, november 2016
En uge om arkitektur med Georg Bendix

HUSE I DANMARK
På Storedam skete en masse
da Georg kom med sin kasse
med bøger om huse
og sa': Lad os nu se
om min teori den kan passe

Og det kunne den, teorien! En lang række fine foredrag om samspillet mellem arkitektur og
de mennesker, der er brugerne. Desuden afslørede Georg Bendix sin store viden, som blev
leveret med stor entusiasme sammen med to dejlige film om hhv. Le Corbusier og Arne
Jacobsen.
Torsdag tog vi samlet til Frederiksborg Slot for at se Peter Carlsens fine portrætter samt den
store permanente samling af portrætter af kendte danskere. Noget der jo især taler til vores
aldersklasse. Samtidig blev der tid til at kigge lidt på en del af slottets øvrige righoldige
samling. Fredag var en del af os på Nivågård, hvor vi glædede os over Storm P's uovertrufne
fantasi og hans ønske om at dele den med os andre.
En del morgener var vi en lille flok "kropsbevidste" damer, der ved hjælp af en video
startede med en omgang gymnastik, og flere aftener blev der under grin og latter spillet
piratbridge for fulde gardiner.
Og så var der maden! Den var på højeste niveau takket være de herlige mennesker
Tove og Mogens. Uhm!!
Til alt dette kan man lægge, at vi var 14 deltagere der havde det fint sammen og nød
hinandens selskab. Vi havde en dygtig og inspirerende holdleder, Marianne Dalgaard, og så
kan man jo ikke forlange mere. Et meget vellykket kursus!
Bodil Bech
(2011)

Leveregel:
Det er en god regel ikke at forvente det ideelle,
men at nyde det mulige 

Uge 47, 26. november 2016
Adventsfest på Storedam
Lørdag den 26. november holdt vi for første gang adventsfest på Storedam. Det blev
samtidig afslutningen på året 2016. Tidligere afsluttede Storedam året med en Julefest i
december, men vi har i de senere år oplevet, at alle har travlt, når Julen nærmer sig, og
derfor har svært ved også at komme til Storedam.
Derfor blev det besluttet at slutte året med en adventsfest i stedet for og det blev en stor
succes. Der kom 72 Storedammere til festen, og der var en hyggelig og varm stemning hele
dagen. Vejret var dejligt og maden var, som jeg husker den fra min barndom, flæskesteg og
risalamande med een mandel (Vibeke fandt mandlen og fik en dejlig kurv med julegodter)
og vi sang mange julesange.
En stor tak til Henny og Kirsten og alle de andre Storedammere der hjalp til, både før, under
og efter festen, men også til alle Storedammerne, der deltog og bidrog til en hyggelig dag.
Det er godt med nye traditioner, og mon ikke, at adventsfesten fremover bliver en af dem.
Året 2016 har været et travlt år, vi har fået NYDAM bygget, sat i stand og taget i brug. Der
er mange Storedammere, der har hjulpet med til, at få værelserne møbleret, indrettet med
gardiner, senge, skabe, lamper, billeder, gulvtæpper og med at få alle badeværelserne sat i
stand. NYDAM er blevet så flot, og der bliver vist rift om de værelser i fremtiden.
Karen (Søs) Lauritzen Bay
Dec. 2016

Der var 72 deltagere til adventsfesten

Familien Lauritzen var rigt repræsenteret

Tur til Andalusien
Vinter 2017
Tirsdag den 31. januar drog 10 personer fra forskellige årgangshold på Storedam til
Andalusien for at holde ferie i Benalmadena, Ideen til rejsen kom fra Jette Dandanell,
årgang 2016, som i november skrev ud til årgang 2016 og nogle venner på årgang 2015 og
foreslog, at de der havde lyst, meldte sig til denne rejse med Saxenborg Rejser. Opholdet
var med halvpension på et dejligt hotel, hvor alle værelser havde havudsigt. 3 udflugter var
inkluderet i arrangementet, bl.a. var vi på heldagstur til Nerja med besøg i drypstenshulerne
og i den hvide landsby Frigiliana.

Desuden var vi på heldagstur til Cordoba, en meget spændende og dejlig by hvor vi var på
besøg i det jødiske kvarter og i moskeen. Endelig var vi på heldagstur til Alfarnatejo. Vi
besøgte en olivenmølle og fik en skøn frokost i et privat hjem, meget spændende at se
hvordan man bor og spiser i et privat hjem i Andalusien.

Maden på hotellet var dejlig og der var
rigeligt af den, præcis som på Storedam.
Magreta, årgang 2016, arrangerede en
udflugt til Montebello i Benalmadena
Pueblo hvortil vi ankom i taxa, Magreta,
har selv været på dette skønne
genoptræningshospital flere gange, og
gav os alle en dejlig oplevelse.
Tak Magreta!
Jeg tror at alle bragte den olivenolie, der produceredes i olivenmøllen med hjem. Vi blev
fortalt, at det spanske kongehus også køber deres olivenolie på møllen. Den er meget fin.
Den lille by der ligger tæt ved hospitalet er ualmindelig smuk, med appelsintræer med
masser af frugter kønne hvidmalede huse med blomsterudsmykninger, alt sammen meget
stemningsfuldt og smukt.
Det har været en dejlig oplevelse at være på ferie sammen i en spændende del af Spanien.
Ikke alle kendte hinanden, men sammenholdet var perfekt, og jeg er sikker på at alle har
nydt den dejlige ferie.
Tusind tak til Jette, for et godt initiativ og for en åben invitation til flere Storedammere, og
tak til alle deltagerne for godt sammenhold. Alt foregik i bedste Storedam-stil, og jeg tror
bestemt ikke det er sidste gang vi vil rejse sammen.
Inge-May Sandberg Petersen
(2016)
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.
 Hovednøgle: Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den!
 Nøgler: Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam!

Nyttige mail adresser og telefonnumre
Else Bjerg-Pedersen
Erik Cronquist
Kim Lauritzen
Karen Lauritzen Bay
Henny Bøgh
Storedams kontor
Storedams hjemmeside

2620 3645
4041 2534
4444 8285
4576 7575
2099 5435
4828 0083

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

Internet og teleslyngeanlæg på Storedam.
Vi har meget dårlig internetforbindelse, da vi kun kan få signalet gennem telefonledningen,
og da der er flere kilometer til krydsfeltet, får vi kun leveret ca. 10 MB. Flere og flere
medbringer egne PC’er, iPads og smartphones som skal dele signalet. Derfor bliver
hastigheden meget langsom.
Har man egen mobil router, kan det anbefales at tage den med og evt. lade andre bruge
signalet og derved frigøre mere plads på vores internetforbindelse. Vi har i år købt et par
nye PC’er med større hukommelse, men det giver ikke større hastighed, når vi er mange om
at dele signalet. Der arbejdes også på at få sat et stik op i Nydam, så man kan komme på
nettet i værelserne.
Der er trukket flere kabler fra projektoren i salen, så også iPads og nyere PC’er kan kobles
til den, så billedet kan ses på storskærm. Der er nu både kabler med VGA og HDMI
forbindelse samt flere adaptere. Projektoren finder selv ud af, hvad der er koblet til - men
læs gerne brugsanvisningen.
I TV-stuen sidder permanent et VGA kabel i TV-et, og der er også HDMI stik, så her kan
også kobles PC’er til, hvis man vil vise billeder eller video.
Hvis der er brug for det, findes der teleslyngeanlæg i både
spisestuen i Lilledam samt i salen. Der er sat seddel, der viser, hvor
det tændes, men man bør ikke dreje på knapperne, da anlægget er
indstillet korrekt af firmaet. Der ligger begge steder en lille sort
mikrofon med batteriholder, som skal tændes. Man åbner låget på
holderen og finder ON/OFF knappen, og husk at slukke efter brug!
Man bedes IKKE lægge egne programmer ind på Storedams computere eller bruge
dem som spillemaskiner. Alt der lægges ind uden aftale med mig, vil blive fjernet.
Redaktion af Storedam Nyt
Dette er det sidste nummer fra vores hånd. Fremover
overtager Birgitte Keldsbo Pedersen (2016) redaktionen.
Send meget gerne artikler og billeder til hende:
Mail: keldsbo@gmail.com Telefon: 2664 9973.
Mange venlige hilsener til alle
Poul og Vibeke Boye

Erik Cronquist (2009)
erik@cronquist.dk
It administrator

