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Formanden har ordet
Det er med stor glæde at jeg kan meddele jer, at vi nu har fået de økonomiske rammer der skal til
mht. vores nye byggeri. Dermed kan vi komme videre med vores planer om en ny fløj der hvor
”Højen” lå før. Mere information kommer der fra Vagn Broge Andersen.
Vi har jo vores informative hjemmeside på www.storedam.dk hvor der står meget godt om vores
skønne Storedam. I kan jo her altid hente årets kursusprogram, læse i Krøniken om Storedam i
”gamle dage”, se hvordan man kommer dertil med det offentlige og så er der en BLOG, hvor jeg
skriver løst og fast om Skolen og hvad der sker rundt om os.
En ting I meget gerne må have i tankerne er vores gode bygning, ”Gilwell Hytten”. Vi havde den
sidste år udlejet til en børnehave, hvis bygning var brændt ned. Nu er den tom igen. Så kender I til
Børnehaver der gerne vil ud i naturen, så sig endelig til.
Vi glæder os i bestyrelsen til det kommende år, som tegner til at blive spændende. Og husk nu
endelig at fortælle om vores fantastiske sted til alle I møder. Brug vores INFORMATIONS folder,
henvis dem til vores hjemmeside eller få dem til at melde sig til et af vores kurser. For vi ved jo
alle, at der er så dejligt på Storedam.
De bedste hilsner

Kim Lauritzen

Status på byggeplanerne
Vores planer om byggeri af ny værelsesfløj til erstatning af Langedam har ligget stand-by i 3
måneder, mens vi afventede svar på vores ansøgning om økonomisk støtte fra Lauritzen fonden.
Fonden har den 31.3.15 meddelt, at de støtter byggeriet økonomisk.
Det er fantastisk glædeligt, det giver os et sikkerhedsnet under byggeriet. Der kommer altid ekstra
udgifter ud over det budgetterede, man kan ikke forudse alt desværre.
Næste skridt i processen er, at byggeudvalget bestående af bs-medlemmerne Holger Dahl, Gert
Højer og undertegnede arbejder videre med detaljerne omkring selve bygningen, f.eks.
varmesystem-tagmaterialer, gulve osv.
Der er et inventarudvalg bestående af Else Bjerg-Pedersen og Lise Loft.
Vi har indhentet tilbud fra 3 byggefirmaer. Der er ikke den store forskel i den endelige pris, men
firmaet Træhuse i Kirke Hyllinge har et byggekoncept med elementer bygget på deres fabrik. Det
betyder, at de er samlet i et tørt miljø, og huset kan rejses og lukkes på få dage.
Når vi har skrevet under på kontrakten, skal der indhentes byggetilladelse, landmåleren skal afsætte
grunden, der skal drænes på området syd for grunden, afsættes brønde til kloak og dræn, inden
fundamentet kan støbes.
Det har været et langt tilløb, hvor min tålmodighed har været sat på en hård prøve, men nu er jeg
sikker på et godt resultat.

Vagn Broge Andersen
Medlem af bestyrelsen

25 års jubilæum
Følgende har i år 25 års jubilæum som Storedammere:
Birgit Jutta Rasmussen (90), Else Hartzberg (90), Jytte Trine Knudsen (90)
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: Gudrun Samuelsen (89), Inger-Marie Nielsen (2008), Aase Jensen (96),
Grethe Amstrup (92),
Måske er der flere, i så fald beder jeg om at få det at vide.
Min mailadresse er: bibisk@webspeed.dk Venlig hilsen Bibi Skovbøll (97) tlf.: 3968 1108

Runde fødselsdage siden sidst

95 år:
Grete Møller (91)

80 år:
Lizzi Gunthel (2008)
Barbro Jørgensen (2012)

90 år:
Inge Larsen (92)
Ida Phister Knudsen (93)
Ida Huber (91)
Carl Christian Knudsen (2001)
85 år:
Bibi Skovbøll (97)
Birgitte Poulsen (2000)
Gunver Rasmussen (2002)
Inge Emilie Pedersen (2000)
Else Bang Sørensen (2000)
Else Porsborg (2004)

75 år:
Tove Frøding (2003)
Jette Cronquist (2009)
Gert Ryom-Hansen (2010)
Marie Sørensen (2010)
Agnete Ingild (2010)
Lone Fischer (2006)
Birthe Visborg (2004)
Ida Dyrholm (2003)
Bent Hellebæk Nilsson (2004)

Meddelelser
Uge 25: Instruktør på malerholdet (holdleder Kirsten Nielsen) bliver Hanne Aagaard Lauridsen,
som er medlem af kunsthåndværkerskolen og har lavet masser af udstillinger.
Følgende er indtrådt som suppleanter i Bestyrelsen:
Kirsten Nielsen (2013), Susanne Lauritzen Biltoft og Helle Neergaard (2013)

Indbydelse til sang og eftermiddagskaffe
Fredag den 24. juli 2015 kl. 14.30 – 17.00

Sangholdet indbyder til en hyggelig eftermiddag med kaffe, kage og sang.
Vi synger i uge 30 på Storedam og vil derfor invitere dem der måtte have lyst til at drikke
eftermiddagskaffe med os og lytte til nogen af de sange vi har sunget i ugens løb. Der bliver helt
sikkert også plads til nogle dejlige fællessange.
Forhåndstilmelding hos Bibi Skovbøll.
Helst på e-mail bibisk@webspeed.dk, ellers på telefon 39681108

Livets gang på Storedam
Et tilfældigt møde i toget
Indtil slutningen af juli 2014 anede jeg ikke noget som helst om, at Storedam fandtes, og det var
tilfældighedernes spil, der gjorde, at jeg kom til det.
Det skete på den sidste fredag i juli, hvor jeg sammen med en veninde havde været på cykeltur fra
Nivå til Tokkekøb Hegn. Efter et besøg på Ninas Natur Café cyklede vi sidst på eftermiddagen til
Allerød Station for at tage S-toget tilbage til København med vores cykler. På perronen mødte vi en
kvinde, der ligeledes skulle mod København medbringende sin cykel. Vi landede i samme
cykelvogn og faldt hurtigt i snak. Det var en af de meget varme dage i juli – ca. 30 grader i skyggen
– og vi spurgte nysgerrigt til, hvad der var årsagen til, at hun var på farten med cykel i den varme.
Jo, hun havde været til kor uge på Storedam og kom lige fra en fantastisk afslutningskoncert.
Vi spurgte, hvad Storedam var for noget, hvorefter hun fortalte levende og engageret om selve
stedet, om principperne bag Storedam og om temaugerne og om andre muligheder. Heldigvis havde
hun også nogen informationsfoldere om Storedam med, og min veninde og jeg bad om en hver.
Vores medpassager fortalte, at hun hed Helle og udpegede sit navn i folderen. Da vi nærmede os
Nørreport Station, hvor hun skulle skifte til Metro, undskyldte hun, at hun havde talt så meget. Vi
protesterede ihærdigt og sagde at det skulle hun bestemt ikke undskylde. Det havde været så
interessant at høre om Storedam, og sådan en oplevelse at møde et menneske, der i den grad
boblede af glæde og kunne fortælle med en sådan begejstring.
Som de fleste nok har regnet ud, var det Helle Neergaard, vi havde mødt, og allerede samme aften
gik jeg på nettet for at finde flere oplysninger om Storedam. Især tanken om at komme med i en
temauge tiltalte mig. Efter at have studeret oversigten over temauger på Storedams hjemmeside
skyndte jeg mig at tilmelde mig temaugen Livsglæde og motion, hvor jeg var så heldig at få den
allersidste plads. Kurset var en meget positiv oplevelse. Kun sjældent har jeg oplevet så stor
livsglæde og åbenhed som i denne uge, og som ny på Storedam følte jeg mig virkelig godt modtaget
af de erfarne Storedammere. Jeg glæder mig til at deltage i flere temauger og arrangementer og
møde flere Storedammer.
Jeg synes at Storedam er et fantastisk sted, som jeg ser frem til at lære bedre at kende!
Kirsten Fischer
(Introduktionshold 2015)

Eftermiddagshygge med sang og musik
på temaholdet ”Livsglæde og Motion”

Squaredance under kyndig instruktion
på temaholdet ”Livsglæde og motion”

Kort nyt fra bestyrelses- og holdledermøder
Fra bestyrelsesmøderne 29.10.2014 og 25.3.2015:
 Vegetarer, veganere, allergikere og andre med specielle krav og ønsker kan ikke få specialmad. Der ydes ikke prisreduktion hvis kursisterne medbringer en del af deres egen mad.
 Grundet de mange forhindringer (pris, tilkørselsforhold og anbringelse af opgravet materiale
osv.) blev det besluttet at droppe oprensningen af søen.
 Den enkelte holdleder kan melde ud til holdet at han/hun gerne modtager betaling via Netbank, Mobile Pay eller lignende til egen konto, for senere at afregne til kursuskassen.
 Erik Cronquist orienterede om de store problemer vi har med at komme på internettet på
Storedam. TDC kan ikke gøre mere for os. Vi har et meget tyndt kobberkabel, og forbindelsen kan ikke blive bedre.
 Vedrørende salg af egne husflidsprodukter: Ingen af de tilstedeværende Storedammere i bestyrelsen anså ”salget” for at være et problem, og da det også var hovedindtrykket fra holdledermødet blev det vedtaget, at det var op til den enkelte holdleder at beslutte om der måtte
sælges noget på det aktuelle hold.
 Det henstilles indtrængende til kursusdeltagerne om IKKE at sidde med bare tæer i sofaerne.
Læg en avis eller plasticpose under fødderne.
Fra holdledermøderne: 3.10.2014
 Søs (Karen Bay Lauritzen) orienterede om de nye forbedringer af aftalen om rengøring i
køkkenet for at lette arbejdet for økonoma og føl.
a) Første søndag i hver måned vil emhætten blive rengjort af Klima Rengøring.
b) Ovnene vil hver uge blive rengjort af Klima Rengøring.
 For yderligere at lette arbejdet for økonomaer og føl blev følgende foreslået:
a. Hvis holdet tager på tur med madpakker, giver det et ”pusterum” i køkkenet.
b. Forloren skildpadde på dåse er også en mulighed.
c. Maden kan købes udefra en enkelt aften. Dette er tilladt, når blot det holdes inden for
budgettet. Som der blev pointeret: En regning fra slagter eller restaurant er det samme.
 Lise Lauritzen fortalte om skuespiller Sejer Andersen, der gerne vil underholde med sang og
musik på Storedam. Det varer ca. 1 – 1 ½ time, og prisen er helt rigtig, det er nemlig gratis.
Det er en god ide til for eks. eftermiddagsunderholdning.
Er man interesseret kan Sejer Andersen nås på tlf. 33 24 63 75,
http://www.sejerandersen.dk/.
 Henny mindede os om at huske at sende deltagerliste for de enkelte hold til hende på mailadresse: hboegh@post2.tele.dk

Georg Bendix: ”Mennesker & Huse”
November 2014
”Mennesker og huse” viste sig at være et stort emne, der kan angribes på mange fronter, og det blev
det! Vi kom langt omkring. Bendix gennemgik byens opståen med udgangspunkt i konstruktionen
af den romerske hærs lejre som en slags grundplan for bymæssig bebyggelse. Vi bevægede os med
diverse sidespring og -spark op til i dag.
Undervejs talte vi om det at bo. Om alle de mange krav til
huset som bygning og om boligmiljøet, der er af så stor
betydning, idet det skal give optimal mulighed for at trives i
verden både for børn og voksne.
Som inspiration til samtale om boligformer, så vi nogle TVudsendelser om boformer bl.a. om murermesterhuset, parcelhuset og forskellige typer af lejligheder.
Et tilbagevendende tema var det at fornemme arkitektur med så mange sanser som muligt, hvilket
blev virkelighed den eftermiddag vi tog på udflugt til Ørestaden. Vi tog metroen ud til
endestationen, for derefter at arbejde os tilbage station for station og se, hvad der var af spændende
nyt byggeri. Udsigten over Amager Fælled fra Bjarne Ingels hus ”8-tallet” var storslået. Det kunne
vi blive enige om, men ellers var meningerne delte.

En af de sidste dage kom vi på arbejde (i grupper) med at tegne en by. Efter lidt startvanskeligheder,
lykkedes det at få lavet en række forslag til nye småbyer. Det var en øjenåbner. Vi opdagede
virkelig, hvor kompliceret de er at bygge.
Afslutningsaftenen blev meget vellykket på grund af den dejlige mad og vin, men ikke mindst fordi
Lise L. under middagen snød os alle. Hendes telefon ringede, og vi tænkte, tager hun den? Det viste
sig at være ”snyd”, og hun holdt en fremragende og morsom tale om ugen, der var gået, som en
fingeret telefonsamtale. Der blev stemningen lagt.
Det blev en dejlig uge også med ro til fordybelse, gåture og gode snakke.
Takket være Tove og Mogens fik vi velsmagende mad, der satte prikken over i ’et.
En stor tak til Georg Bendix fordi han så beredvilligt kommer år efter år og deler sin viden med os.
Han har også lovet at komme i uge 46 nu i 2015. Kurset vil handle om HUMOR med udgangspunkt
i arkitekt Steen Eiler Rasmussens bog:” Humor er vort bedste våben”.
Marianne Dalgaard (2012)

Ny Storedammer
Skal jeg prøve at være holdleder?
Årgangsholdleder og/eller temaholdleder?
Mon ikke de fleste bliver grebet af Storedams magi, når de på et introduktionshold - måske for
første gang - stifter bekendtskab med stedet?
Hos mange vil der snart opstå en tanke om, at det kunne være spændende, at være holdleder på
sit helt eget hold og den idé er skam god nok. Dog er der alligevel en del ting, man først skal
overveje.
Der er jo nogle hold, der næsten sælger sig selv, f.eks. bridgeholdet, sangholdet, malerholdet,
bedsteforældre/børnebørn-holdet og andre, men selv om du selv brænder for et emne, så er det
vigtigt, at det skal være et emne, der tiltrækker et rimeligt antal kursister (en foredragsrække
om for eksempel ”australske edderkoppers sexliv” ville måske ikke interessere mange).
Når du har gjort dig disse overvejelser og mener, at du har et spændende tema at byde på, så
gælder det først om at finde en ledig kursusuge. Den finder du ved henvendelse til den
ansvarlige kursuskoordinator (det er Else Bjerg-Pedersen). Du skal udfærdige en kort
beskrivelse af kurset og herefter gælder det om at finde et passende antal kursister, det skulle
gerne være min. 12.
Du melder til holdkoordinator (det er Henny Bøgh), at du nu er holdleder og du vil herefter
modtage ”Vejledning for holdledere” samt ”Diverse Regler og tillægsregler på Storedam”. Her
vil du finde de fleste nødvendige, praktiske oplysninger.
Når alt er på plads, skal du selv finde en ”økonoma” og denne skal så finde et ”føl”.
Hvis du indser, at holdet ikke kan tiltrække det fornødne antal kursister og holdet derfor må
aflyses sker det ved henvendelse til holdkoordinator (Henny Bøgh) hurtigst muligt og senest en
måned før holdets start.

Henny Bøgh
2012

Værd at vide
Projektor og storskærm
Flere hold har efterspurgt muligheden for at kunne vise film, billeder mm. fra en computer på storskærm. Dette er nu muligt, da der i salen er ophængt en skærm og opsat en projektor. Computeren
tilsluttes i VGA stikket, og når der tændes med fjernbetjeningen for projektoren, finder den selv ud
af, at en computer er tilsluttet. En enkelt brugsanvisning er ophængt ved siden af kablerne, der er
ført ned bag ved gardinet ved siden af udgangsdøren til terrassen. Har man ikke et VGA stik (ofte
blåfarvet) på sin computer, kan en af Storedams bærbare bruges. Evt. må man lægge det, der skal
vises over på et USB stik.
Også til Tv’et i pejsestuen kan der kobles en computer eller direkte USB nøgler, så man her kan
vise billeder, film mm.

Teleslyngeanlæg
Der er blevet installeret teleslyngeanlæg på Storedam. Det gamle anlæg i Salen er renoveret og opdateret og et nyt opsat i spisestuen. Anlægget i salen tændes på kontakten nede ved gulvet bag fjernsynet og i spisestuen skal man ind i pejsestuen og tænde bag skabet, hvor CD afspilleren står ovenpå skabet. Den kan nemlig også kobles til teleslyngeanlægget.
Det indskærpes, at man ikke piller ved knapperne, da det nu er justeret af teknikeren, men kun tænder og slukker på de nævnte knapper.

Farvel til Telebussen fra september
Kommunerne mangler penge og skærer derfor i den offentlige buskørsel. Vi hører til Fredensborg
Kommune, og de vil ikke længere give tilskud til Telebus 820, så ruten nedlægges fra september
2015. Der henvises derfor til FlexBus, som alle kan bestille, men her gælder Movias takstsystem
ikke. Bussen skal også bestilles på forhånd og prisen afhænger af mange forhold, som vi vil informere om senere. Der kan læses mere på www.moviatrafik.dk/Flextrafik

Erik Cronquist

Nyt mødested for Storedamklubben
De nye lokaler på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse, er blevet godt modtaget af
Storedammerne.
Der har været pænt fremmøde til de fleste foredrag. Foredragene har været spændende og oplysende
og det nye tidspunkt for møderne (fredag kl. 10.30) ser også ud til at være en succes.
Mange benytter lejligheden til at drikke kaffe eller spise frokost i den lyse kantine efter foredraget.

Foredrag af Vibeke Dalum 3. oktober 2014: Var der skår i pottemagerens dybe tallerken?
Storedamklubben er kun i gang i vinterhalvåret, og der er ikke flere foredrag, når dette blad
udkommer, men nye spændende foredrag venter til efteråret 2015.

Vibeke Boye
2009

Medlemsregistrering
Vi er ca. 250 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







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 må kastes i affaldscontaineren. Hvis man
medbringer vin i flasker, skal man også selv tage flaskerne med hjem og aflevere dem til
genbrug.

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

Redaktion INFO
Poul Boye
Vibeke Boye

4078 1699
4073 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.

Smil
Et smil koster intet, men sætter meget i gang. Det
beriger den som modtager det, uden at gøre giveren
fattigere. Det varer kun et øjeblik, men det huskes, det
skaber glæde, og det er et diskret tegn på venskab. 1.
Et smil giver hvile til den trætte, og mod til den
modløse.
Smilet kan ikke købes, ikke lånes og ikke stjæles, for et
smil er ikke noget, der har nogen værdi, før i det
øjeblik hvor det skænkes.
Hvis du møder en person, som ikke længere ejer et smil,
så giv ham dit - for ingen har så stort behov for smil,
som den der ikke er i stand til at smile til andre.

