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Formandens hjørne
Den gode gamle redaktør måtte hive ekstra fat i mig denne gang, og på sin sædvanlige behagelige
måde rykke mig for et indlæg – hvilket viser at foråret og sommeren har været mere travl end
nødvendigt, i det mindste for mig.
Det er i sådanne øjeblikke jeg tænker, at det må være en skøn fornemmelse at blive pensioneret og selv
bestemme sit tempo. At kunne stå op og sige: ”Hvad skal jeg i dag – det står mig frit for!” Jeg bilder
mig ind, at man ikke længere er ”slave” af tiden. At man nu selv styrer alt......, altså bortset fra når
børnene har brug for hjælp, når børnebørnene lige skal passes osv. osv. Ja faktisk har vi fortsat travlt,
bare på en anden måde.
Så er det rart at vide, at der findes et åndehul som vores dejlige Storedam, hvor vi kan tage op og
slappe af i naturens fantastiske stilhed. Vi kan komme der det meste af året, og se årstidernes skiften i
naturen. Vi kan opleve forårets komme med alle de fantastiske farver fra blomsterne der myldrer frem,
opleve sommerens skønne varme og træernes flotte grønne farver. Et efterår hvor bladene skifter kulør

og hvor en tur rundt søen føles så dejlig frisk. Og er vi rigtig heldige kan vi være på Storedam over
nytår, med sne udenfor som giver det mest fantastiske lys. Tænk at vi alle har de muligheder – og så at
tilbringe tiden sammen med andre ligesindede som også kan lide det kammeratskab og den
samhørighed som gives når man er ”Storedammer”. Som der var en der sagde til mig under
Sommerfesten, så var det en af de helt unikke ting ved vores sted – samhørigheden og fællesskabet.
Det tror jeg min mormor (Kirsten Lauritzen) ville være blevet glad for at høre!
Der er pt. ikke så meget nyt med hensyn til vores store projekt med en ny bygning. Vi er nu ved at
indhente tilbud på hele arbejdet – og først når vi har modtaget dem og dermed kan præsentere en mere
klar plan for kommunen, får vi det endelige OK (håber vi). Indtil nu har vi dog heldigvis ikke haft
indsigelser mod vores plan.
Afslutningsvis skal vi huske på alle dem der arbejder frivilligt på og for Storedam – både de gamle
garvede og de nye som sikkert med en vis nervøsitet har sagt ja til at give en hånd med.
Intet Storedam uden dem – og findes der flere som gerne vil give en hånd med, så må I endelig sige til.
De bedste hilsner
Kim

Runde fødselsdage siden sidst

90 år:
Inger Dorthea Bech (2000)
Jette Erring (94)
Esther Hyttel (96)

80 år:
Grete Høg Mikkelsen (2011)
Inger Knudsen (2011)
Lise Toft (2011)
Lilli Warnke (2000)
John Jeppesen (2002)
Lizzie Nielsen (2007)
Ruth Hvidt (2001)
Vita Groth (2010)

85 år:
Anna Benedicta Johansen (95)
Margrethe Jensen (2001)
Lissi Lønquist (2000)
Sonny Falberg (96)
Annelise Staunsholt Friis (2002)

75 år:
Inge Schur (2001)
Ulla Christhophersen (2013)
Inge Wiberg (98)
Ulla Birkved Jensen (2008)
Else Taul (2008)
Ruth Lindgaard (2003)

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:
Kirsten Marie Nielsen (98), Edith Pedersen (83), Sonja Løvendahl (97)
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)

Nye Økonomaer?
To piger fra Jylland spørger hinanden: Skal vi, skal vi ikke prøve at være økonomaer?
Resultatet blev, at vi helt bestemt ville give det en chance, hvilket vi på ingen måde har fortrudt.
Det blev så Vandre- og Decoupage-Holdet i uge 22 som skulle være vores prøveklude. Vi var meget
spændte på hvordan det ville gå og hvordan vores mad ville blive modtaget, men maden blev rigtigt
godt modtaget, og vi er derefter parat til en ny omgang.
Det var en stor hjælp at ”slagteren fra Amager” leverer
varerne lige til døren, lige så vel som købmand Dalgaard
fra Hørsholm. Desuden købte vi selv nogle varer på vej til
Storedam.
Vi tog en af dagene med på vandretur, det var dejligt at få
en dag, hvor vi kom ud at gå, og fik snakket med de andre.
Det bedste af det hele, var at vi blev spurgt, om vi ville
komme til næste år .
Lise kommer, men jeg har planlagt et krydstogt. Vi vidste
godt, at der var mangel på personale i køkkenet, og vidste
at flere var ved at køre trætte. Derfor var det dejligt det
hele gik så godt.
Vi vil gerne takke John, Kate og Henny for deres råd og vejledning.
Venlig hilsen
Lise Birk (2010)
Karen Margrethe Pedersen (2010)

Stor tak til Anne Lise Askevig
Som nævnt under sommerfesten, lørdag den 14. juni 2014, er vi dybt taknemmelige over den store
indsats som I Storedammere yder for at holde stedet i live og i fuld vigør. Og det er sjældent at jeg
fremhæver enkelt personer. Men der er aldrig en regel uden en undtagelse.

Foto fra sommerfesten 2013

Sommerfest 2014

Efter en menneskealder på ”kun” ca. 14 år, har Anne Lise Askevig meddelt mig, at hun gerne vil have
lov(!) til at stoppe som referent i bestyrelsen. Anne Lise mener at hun nu har aftjent sin værnepligt, og
at vi med de mange nye Storedammere måske har brug for nyt blod.
Jeg er nok ikke helt enig, men det er jo af rent egoistiske grunde, da jeg altid har kunnet bruge Anne
Lise som et lille ”opslagsværk” vedr. Storedam  og fordi jeg vidste, at blev noget overladt til Anne
Lise, så blev det gjort. Jeg ved, at de to seneste formænd i bestyrelsen, min mor Grete og min tante
Lise, i den grad har værdsat Anne Lises store arbejdsindsats for Storedam og den hjælp som Anne Lise
altid ydede. I min mors tid gik Anne Lise altid under navnet ALA når vi talte sammen – og som min
mor sagde: ”Hvis jeg ikke selv kan, så får jeg ALA til at hjælpe, så bliver det gjort”.
Anne Lise, tak er kun et fattigt ord. Men alligevel, tusind tak for din indsats i bestyrelsen og for
Storedam, og for os tre tidligere og nuværende formænd.
Kim

Meddelelser









Birgitte Friis Mikkelsen (97) har meddelt at årgangene 1997 og 1998 er nedlagt.
Lone Fischer (2006) har meddelt at årgang 2006 er nedlagt.
Else Gregersen (94) stopper med udgangen af 2014, som holdleder på bridgeholdet. Ny
holdleder bliver Gunner Sørensen (2012).
Efter Gutte Brinck-Jensens død, overtager Lise Birk (2010) holdet: Livsglæde og motion.
Fra 1. januar 2015 overtager Else Bjerg-Pedersen (2013) arbejdet som programkoordinator efter
Ruth Povlsen (2000).
Et nødråb fra Tove og Mogens: Hvis andre indkøber sodavand, bedes kasserne ikke afleveret.
De fleste ½-l sodavand leveres i 6-pack, og det er ikke muligt at opbevare de løse flasker i
Minidam.
Ruth Lindgaard (2006) er udtrådt af bestyrelsen og afløst af Else Bjerg-Pedersen (2013).

Livets gang på Storedam
Have- arbejds- og rengøringshold
Uge 17, 21. – 27. april 2014
”KOM BARE DU”, KOM BARE. Der er plads til et par stykker mere.
Ulla og jeg kom om søndagen (første gang for Ulla). Vi satte os ud på verandaen og nød stilheden. Det
var første gang vi var på dette hold, så vi vidste godt, at vi skulle yde noget, men havde også hørt, at
det er et rigtig hyggeligt hold.
Begge hold har den opgave, at gøre husene og arealerne så pæne som muligt. Det er noget af en opgave
men overkommeligt. Ludvig og Tove havde i mange år stået for have- og arbejdsholdet men stoppede
så i år. Det var en fornøjelse at arbejde med dem, da de tog så roligt og afslappet på det hele. Ludvig
var i sit es når han kom fræsende på sin cykel, så på den måde holdt han os i skak. Ida stod konstant
med hovedet ned i jorden. Hun fik også en flot have med gode ting i. Tove var god som
stilladsarbejder, da Ludvig skulle ordne tagrenden.
Vi var et lille hold, der gik i gang med krum hals. Ukrudtet på terrassen skulle fjernes, det var blevet alt
for højt, men havde jo også haft fine betingelser i den milde vinter.
Gyda overtog ledelsen af rengøringsholdet fra Anne Lise, som havde haft dette hold i mange år. Anne
Lise fik Gyda godt i gang samtidig med hun styrede vaskemaskinen med kyndig hånd. Gydas hold fik
meget fra hånden, og her kommer jeg lige i tanke om sangen: ”Her kommer mutter med kost og spand”
- ja de gik til den pigerne.
Kate og Karen sørgede for den dejligste mad, og vidunderligt var det bare at kunne sætte sig til et
veldækket bord, særlig når man selv laver mad hver dag.
Bare rolig, der var flere pauser, hvor vi blev beværtet med varmt eller koldt.
Mange Storedam hilsner fra
Karen Margrethe Pedersen (2010)

”Se en fugl har bygget rede……”
Det er hvad der kan ske, når cyklerne ikke bliver brugt flittigt nok.

Af en ny udklækket ”Storedammers” erindringer
Uge 18: Introduktionskursus 28.4. - 4.5. 2014
Storedam kalder! Jeg har pakket kufferten med tøj til en vejrmæssigt omskiftelig uge, der gerne skal
munde ud i klækning af årgang 2014-kuldet. Vi er sidst i april/først i maj, og der er varslet både varme
og sne! Sommertøjet vejer tungest, kulden kan jeg forhåbentlig holde fra kroppen med en tynd
dunjakke.
Vel ankommet indtager jeg reden, der skal være min base i den kommende introduktionsuge, og
begynder at pakke ud. Akvarelfarver, blok, pensler, tegnegrej… og rigtig mange par briller, fordi jeg
har den ulykkelige vane at forlægge mine briller eller endnu værre: sætte mig på dem. Endelig
medbringer jeg en tænkehat, sådan én som Georg Gearløs har i Anders And-bladene, og som han tager
på, når han løber tør for inspiration. Alt bliver lagt pænt frem på skrivebordet, tænkehatten hænges på
en krog, klar til aktion. Og så over til Lilledam og lagkage.
Men det er ikke lutter lagkage, der venter mig. Det gør også ca. tyve andre ”Storedamlinger”, som
mere eller mindre nysgerrigt sidder og kikker på hinanden – og på mig! Jeg tror, jeg vistnok er den
yngste, men det betyder ikke at jeg er mest uerfaren. Jeg har været på to kurser sidste år og ved nok,
hvordan en servietmappe skal bruges!
Efter at servietmappe-systemet er forklaret (sammen med en sytten-tyve andre vigtige informationer)
står det klart, at vi er et godt og bidegeværligt – undskyld jeg mener selvfølgelig videbegærligt hold.
Der stilles mange gode spørgsmål, som i ugens løb bliver besvaret – af vores ”rugemødre”, Helle
Neergaard og Edel Vesterlund, og af de indkaldte Storedam-eksperter, Erik Cronqvist og Poul og
Vibeke Boye.
Ind imellem er der rekreative indslag, som f.eks. en eftermiddag med sang og musikvidenskabeligt
foredrag ved Anne Lindahl, og en anden dag aflægger flokken et besøg på Flynderupgaard der er et
Have- og Fiskerimuseum. Også en aften med en rask omgang piratbridge bliver det til.
En uges tid efter vor ankomst er vi flyveklare ”Storedammere”. Vi ved nu, hvad der skal til for at
kunne samle en flok på en uges ophold, kender til både økonomien bag og det praktiske for. Og vi har
lært hinanden at kende. I sandhed en blandet redefuld, der er både farvestrålende påfugle, der gerne er i
første række, og mere neutrale, men, viser det sig, smukt syngende eksemplarer. Og så er der
grossenolliken med fjerpennen her.

Faktisk er vi lørdag efter åbent hus så flyveklare, at flere ytrer trang til at lette med det samme i stedet
for at vente til søndag morgen. Jeg har slet ikke rigtig fået tid og overskud til at male, tegne, endsige
bruge tænkehat. Men jeg kommer heldigvis tilbage i juni på akvarelkurset. Så skal kreativiteten
blomstre. Håber jeg.
Tak til Helle og Edel, for jeres kærlige omsorg og brede vingefang, der rummede os alle med de
forskelligheder, vi nu engang har.
Og tak til Tove og Mogens, der fodrede os med god og nærende mad.
Karen Juul Hansen
(2014)

Lidt om den nye bygning
På arbejdsholdet i uge 32 blev der som vanligt gjort en stor indsats med havearbejde og
vinduesrenovering. Malerholdet har nu også specialiseret sig i kitning og udskiftning af glaslister til
vedligeholdsfri aluminiums-lister. Jeg har ikke "opdaget" alt, hvad de nåede i den uge, men
imponerende er det.
Som nogen sikkert allerede har set, er ”Højen” nu fjernet. Den har de senere år været et problem fordi
der ikke mere var nogen, der magtede at passe den og ikke mindst: Den i vejen for det kommende
byggeri. Ida Dyrholm og hendes ven bjergede sammen med entreprenøren udvalgte buske og
årgangstræer, inden jorden blev lagt i depot.

Status d.d. for vores byggeplaner er, at efter div. dispensationer, høringer og tilladelser har vi bedt 2
forskellige firmaer om tilbud. Bestyrelsen skal så tage stilling til de tilbud, der fremkommer på mødet i
slutningen af oktober.
Tilbuddene skal afgives på en "basisbygning" efter arkitektens skitser, og der vil helt sikkert komme en
masse ændringsforslag, som vi så må tage stilling til. Med hensyn til start på byggeriet kan det oplyses,
at den ene entreprenør ønsker at gå i gang her i efteråret, hvorimod den anden entreprenør ønsker at
vente til foråret, men det er altså endnu ikke besluttet hvem man vælger. Der er fordele og ulemper ved
begge starttidspunkter.
En byggesag i dag er meget kompliceret sammenlignet med det byggeri Kirsten Lauritzen stod for.
Bare som eksempel: I en bygning som den vi planlægger med 8 værelser, skal mindst 1 værelse være
indrettet handikapvenligt, niveauet mellem Lilledam og den nye fløj skal være vandret, og inden
byggeriets start skal der laves geologiske boringer for at sikre, at jorden kan bære osv. osv.
Jeg oplever stor interesse fra Storedammerne omkring projektet, og jeg har været lidt forbeholden over
for alle de gode forslag, for der er jo mange faktorer at tage hensyn til, ikke mindst økonomien.

Vagn Broge Andersen
Medlem af bestyrelsen

Akvarelkursus på Storedam – en uge for både kvind- og mandfolk
Uge 23: Malerhold og Litteraturhold, 2.6. – 8.6. 2014
Akvarel – jeg kan næsten høre kommentarerne for mig. Er det ikke noget for ældre damer og frøkner,
der sidder med deres lille blok og forsigtige farver og maler ude i naturen??
Lad mig sige det først som sidst: AKVAREL ER IKKE FOR TØSEDRENGE!
Det er muligt, at mange akvarelmalere er ældre kvinder. Det skal såmænd nok passe, for det kræver
virkelig sin mand (= kvinde!). Akvarel, som i parentes bemærket er så let og smukt at se på, kan kun
males let, hvis man tager det alvorligt. Der skal planlægges og følges regler – hånden skal være sikker
og farvesansen god.
I dagene 2.-6. juni 2014 mødes en lille sluttet flok på Storedam med Annie Hellsten som flokfører.
Flere er gengangere fra tidligere års akvarelkurser, herunder undertegnede. Nogle er med for første
gang og for et par stykkers vedkommende er det endda første gang de er på Storedam. Men da vi ikke
er så voldsomt mange, bliver det alligevel en uge, hvor vi bliver rystet godt sammen.
Vi lægger ud mandag med at møblere om i spise-/opholdsstuen, så vi maler ved et stort fællesbord, dér
hvor lyset er så fint kastet ned både fra oven og fra to sider. For er der noget, der er vigtigt, når man
maler, så er det jo lyset. Og så er der endda plads til, at vi kan have separat spiseafdeling i stuen, så vi
ikke behøver at pakke grejet sammen tre gange hver dag. Sådan skulle man ha' det hjemme... Jeg skal i
hvert fald hjem og gennemtænke, hvordan jeg arbejder rent praktisk.
Der er stor forskel på vore forkundskaber, men Annie tager det i stiv arm, at vi endda er et par
inkarnerede ”Akrylere” (man kunne måske næsten sige varylere?), der har svært ved for alvor at få
akvarellen ind under huden. Der er plads og gode råd til os alle hos Annie.

Vi starter med en øvelse i transparens og nuancering – Annie har fundet et billede af en skov, som vi
skal forsøge at eftergøre med hendes hjælp til farvevalg og teknik. Det er min udgave til højre på det
første billede.
Dagene går hurtigt, der males på livet løs, og der gøres gode fremskridt. Der er endda nogle, som
hurtigt udvikler endog meget fin sans for akvarellens mange muligheder. Der var "fernisering" om
torsdagen og et udvalg af malerierne kan ses på de to fotografier i midten og til højre.
Der bliver dog ikke lejlighed til så meget arbejde i marken, da regnen står ned i tove ind imellem. Men
vi arbejder i stedet koncentreret indendørs.
Kurset afsluttes som det sig hør og bør med festmiddag med indlagt tant og fjas, blandt andet ordleg og
en god omgang piratbridge.
En meget vellykket uge. Tak til alle.
Karen Juul Hansen
(2014)

Golf
Uge 29: 14.7. – 20.7. 2014
I uge 29 var der Skindhold og Golfhold på Storedam.
Vi (Ove, Marianne, Ulla og Karen Margrethe) kørte kl 9.00 tirsdag morgen, i det flotteste solskin til
Hornbæk Golfklub. Vi skulle have været seks deltager, men to havde meldt fra.
Hjemmefra havde vi bestilt tid og set på banerne, så vi følte vi var velforberedte. Da vi stod ved hul 1,
var jeg glad for at turen blev gennemført. Jeg havde tænkt på at aflyse flere gange, men vidste også at
Kate kæmpede ligeså så hårdt for sit skindhold. Vi nød de flotte baner i strålende sol, hvor heldig kan
man være. Tre af os mistede en bold. Vi var hjemme ca. kl 15,30 hvor kaffen stod klar med en dejlig
kage til. Anne Lise Askevig var økonoma for første gang, og det klarede hun til et stort UG+, maden
smagte fantastisk. Vi spiste ud på terrassen hver aften, ja selv festaftenen blev indtaget der - skønt.
Næste dag da frokosten var blevet pakket, kørte vi til Værebro Golfcenter, igen en flot bane. Ove var
koordinator: Vi var to hold som kæmpede mod hinanden, det gav en god stemning. Det var første gang
Marianne og Ove var på Storedam. De blev meget betaget af stedet, nød den smukke natur og faldt
hurtigt ind i den daglige rytme. Ulla var mere på hjemmebane, da hun havde været på haveholdet i
april måned. Ree Golf ventede os torsdag. På denne bane var der meget vand, så meget at det var
nemmere at svømme over. Vi mistede adskillige bolde, ja jeg tror jeg tabte fire. Ikke nok med at der
var meget vand, men der var vand ved hvert hul - det er for meget. Alt i alt var det dog en spændende
og flot bane med gode og sjove udfordringer, som jeg gerne besøger igen.
Festaftenen blev holdt torsdag. Kates piger havde lavet blomsterdekorationer og borddækningen gik
Marianne og hyggede sig med. Vi havde en flot aften, men mon ikke Ove var lidt træt i ørerne da han
var ene hane mellem 7 høns 
Afslutningen var Hørsholm Golfklub. For mig var banen ret svær, og der var langt mellem hullerne,
men ellers var det en rigtig flot dag. Efter sidste hul sluttede vi af med et velfortjent glas hvidvin, og
blev enige om at give det en chance næste år i uge 29.
Vi sluttede fredag aften med at Ove tog revanche i Piratbridge. Han kendte ikke spillet da han kom til
Storedam, men det lærte han.
Karen Margrethe Pedersen
(2014)

Morgengymnastik under Kissers kyndige ledelse

Fra malerholdet i uge 23

Sangholdet
Uge 30: 21.7. – 27.7. 2014
Tak for en dejlig uge.
Jeg var en af de heldige, der kom med på uge 30 i hedebølge, og vi havde det helt fantastisk godt.
Først og fremmest en dejlig holdleder med et smil, der kan gøre alle i godt humør – og søde tålmodige
Lene, der terpede med os, så vi kunne holde koncert og åbent hus. Det var sjovt at synge med et
publikum, der var interesseret.
Derudover havde vi en fin tur onsdag eftermiddag til Frederiksborg Slot og Barokhave, hvor vi så en
god udstilling om prinsgemalen.
Tak til kokkene, der udrettede mirakler hver dag med spændende retter – 5 KOKKEHUER.
Det var en oplevelse at sidde under markisen og nyde det grønne landskab og søen – det er jo et
PARADIS.
Jeg savner allerede at synge fra morgen til aften, men skal heldigvis til Storedam igen i september og
synge lidt.
Håber at møde mange af jer igen, på forskellige årstider og til nye gode oplevelser.
Kærlig hilsen
Ulla Christophersen
(2013)

Det var så skønt med en dukkert

Sangeftermiddag i 32 gr. varme

Herligt med så mange gæster

Årgangshold 2013
Uge 36 1.9 - 7.9.2014
Det blev endnu en dejlig uge på Storedam, hvor solen skinnende hver dag. Da vi ankom, var to
bulldozere godt i gang med at fjerne Højen, så der kan blive plads til et nyt og mere tidssvarende
Langedam. Ida & Co havde travlt med at flytte de dyrebareste træer og planter til en ny "høj"
(skråning), og vi måtte også skynde os at grave et nyt hul på et sikkert sted og flytte vores årgangstræ
(syren) længere tilbage i landskabet. Da det stod sikkert på sin nye plads, sang vi endnu en gang for
det.
Henny og Chris reddede os i sidste øjeblik fra at lave mad på skift, for vores hårdt tilkæmpede
økonoma og føl meldte forfald, en lille uges tid inden vi skulle mødes. Tak for al den dejlige mad,
Henny, vi er lykkelige for, at I har lovet at komme igen og forkæle os i sensommeren 2015.

Det overordnede tema om Karen Blixen blev godt gennemarbejdet. Vi besøgte Rungstedlund og fik dér
en glimrende omvisning. (På vej derfra spiste vi i Rungsted Havn og drak eftermiddagskaffe i Ninas
Naturcafé. En eftermiddag diskuterede vi Skæbneanekdoten "Dykkeren", som lidt efter lidt dæmrede
for os, da vi fik den under behandling. Lise Bruun læste "Spøgelseshestene" højt en aften, og en anden
aften tilbragte vi i selskab med Meryl Streep og Robert Redford i "Mit Afrika". Jo, vi kom til at lære
Tanne bedre at kende...
Syning med småbitte sting var et andet tema, som fyldte godt i ugen. Tak til vores egne tålmodige
"patchworkdamer", som havde forberedt et fint undervisningsforløb og pakket sirlige sykits til os, så vi
alle fik syet den smukkeste lille kaffebrik i løbet af ugen.
Lise Bruun var klar med malergrejerne til dem, som
ikke var i sy humør, men det var vist kun Kisser,
som fik malet et flot billede af haven med flag.
Tak til Kisser for dejlig, blid morgengymnastik, og
tak til Fjordbyens Linedancers fra Frederikssund for
en meget inspirerede aften med opvisning af og instruktion i Linedance.

Nye tider…
Eleven på 12 år siger til sin
lærer:
”Jeg er heller ikke altid
tilfreds med dig, men jeg
ringer da ikke til din mor
og beklager mig”

Også stor tak til Lise Winding, som en eftermiddag i skolestuen tog os med på en fantastisk tur til Bali
for at mindes hendes forfader Mads Lange, konge af Bali! Der var vin og frugt og scrapbøger og dingdong musik, fortællinger og billeder og bøger om fester med maharajaer fra Malaysia - alle i familie
med Lise fra Virum! Herligt arrangement, Lise!
Jørgen Laulund kom på besøg en eftermiddag og berettede om sin og Grethes tid på Storedam. Der
blev selvfølgelig også gået ture, og en aften sang vi af karsken bælg fra Højskolesangbogen (vi er
nogle stykker, som er i skrap træning fra Sangugen).
Festaftenen flyttede vi til fredag, da Kisser og Jette var nødt til at køre hjem lørdag. Det blev en herlig
aften med dejlig mad og svungne øjenbryn på damerne. Hanne gav os et par af "Gittes
monologer"("Jeg si'r dig altså, Susanne.."), der blev fortalt vittigheder og Jette havde skrevet en flot
sang om ugens begivenheder. Chris (vistnok med hjælp fra køkkenregionerne) stod for en sang til
pigerne med kærlig hilsen til Otto Brandenburg, Kisser lagde op til sangerdyst med inspiration fra
tegninger på et papir, - og så var der masser af rødvin...
Lørdag formiddag havde vi planlagt Åbent Hus, men vi gik tur i stedet for, for der var ingen tilmeldte!
Den første aften har vi altid et vigtigt punkt "Siden sidst", hvor vi tager en runde og fortæller lidt mere
om os selv, og vi evaluerer også ugens gang den sidste dag. Vi ændrede spisetiderne til glæde for alle,
så vi spiste frokost 12.30 og middag 18.30.
Tak til alle for en rigtig god uge!

Else Bjerg-Pedersen
2013

STOREDAMSKLUBBEN
Afholdes på Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2720 Vanløse.
Møder i oktober og november 2014 og i januar og februar 2015.
Vi er flyttet til nye lokaler på Hyltebjerggård i Vanløse, og møderne afholdes nu på fredage. Mødet
begynder som hidtil kl.10.30 med foredrag/underholdning, og ca. kl.12.00 drikker vi kaffe/te.
kaffe/te kr. 10,-, 1 stk. smørrebrød kr.15,- (kan være en ostemad), 2 stk. smørrebrød for kr. 25,-.
Såfremt man ikke ønsker at deltage i kaffedrikningen, er prisen kr. 10,- for deltagelse i mødet.
Fredage i 2014
03. oktober

2010

”Var der skår i pottemagerens dybe tallerken?”
v/ Vibeke Dalum

17. oktober

2000

”Fra Blåstrømpe til Rødstrømpe – et engageret liv”
v/ Lise Lauritzen Loft

31. oktober

2008

”Op og ned langs kysten med hurtigruten”
v/ Reidun Berg-Christensen og Ulla Birkved Jensen
”Iran – det gamle Persien”
v/ Hanne Siewartz

14. november

28. november

2013

”Slangerup i 1000 år”
v/ Henny Bøgh

Fredage i 2015
09. januar

2013

”Slægten Mads Lange”
v/ Lise Winding

23. januar

2009

”Vores Andalusien”
v/ Erik Cronquist

06. februar

2014

”Med sejlskib rundt Kap Horn”
v/ Peter Armfelt

20. februar

”Gengældelsens veje” af Pierre Andrézel (Karen Blixen)
v/ fhv. sognepræst Grete Vestergaard

BEMÆRK: Ny adresse: Linde Allé 33, 2720 Vanløse
Busforbindelser til Linde Alle:
På Ålekistevej: Bus 10
Fra Flintholm Station: Bus 22 til Grøndals Parkvej.
På glædeligt gensyn

Edel Vesterlund (2006)
38 11 82 04

Internet, TV og Projektor
Vi har haft store problemer med internetforbindelsen, og det skyldes ifølge TDC, at vi ligger langt væk
fra koblingsstedet. Det betyder, at vi ikke kan få højere hastighed end 15 MB ved Download og 1 MB
ved Upload. Ved en test kunne jeg se at upload hastigheden ikke var højere end 0,72 MB, hvilket betød
at man havde svært ved at komme på nettet og ofte mistede forbindelsen. Hastigheden er nu sat op til
det maksimale, men alligevel kan man få problemer og må køre en fejlfinding. Der er sat en seddel på
kontorets computer, så man kan se hvordan man kører fejlfindingen.

Desværre kan det trådløse signal til internettet ikke ses uden for
Lilledam, så indtil videre, kan man kun bruge sin PC her. Det kræver
en nedgravning af elkabel til Superdam og Damtofte, og det vil der
blive taget stilling til på bestyrelsesmødet d. 29. oktober.

Glædeligt nyt:
Vi har fået nye TV-apparater i stuen, i salen og i stuen på Superdam. De har alle isat kort fra Boxer
TV, så man udover de gratis DR Kanaler også kan se yderligere 8 betalingskanaler. Der var fejl på
flere af kortene, men de skulle nu være rettet
.
Endelig forventer vi at der bliver givet endeligt tilsagn på bestyrelsesmødet til indkøb og opsætning af
lærred i salen samt projektor der kan kobles på en PC, således det er klart til den ny sæson.

Erik Cronquist
(2009)

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: Send ændringer
til Poul Boye. Tlf.: 4498 1699 eller 4078 1699. Mail poul@boye.it (NB: ny mailadresse)

Nyttige mailadresser og telefonnumre
Erik Cronquist
Kim Lauritzen
Karen Lauritzen Bay
Henny Bøgh
Vagn Broge Andersen
Storedams kontor
Storedams hjemmeside

4817 4941
4444 8285
4576 7575
4733 5435
2029 7006
4828 0083

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

Vigtige generelle ting







Falckabonnement: På Storedam har man abonnement, så hvis der sker uheld eller opstår
sygdom, er det blot at ringe til Falck. Telefon- og abonnementsnummeret står på kontoret.
Storedams have: I løbet af året er man velkommen til at komme og arbejde i haven eller
udføre andet arbejde. Aftal med holdlederen den pågældende uge, om det er passende at
komme.
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 må 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.

Redaktion af INFO
Poul Boye
Vibeke Boye

4498 1699
4498 1699

poul@boye.it
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 og send gerne et billede med.

Havde jeg vidst, at jeg ville blive så gammel,
havde jeg passet lidt bedre på mig selv.
Bette Davis i bogen: ”Alderdom er ikke for tøsedrenge”

