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KÆRE STOREDAMMERE 

Som det sikkert allerede er jer bekendt, har Storedam nu fået ny formand. Jeg vil gøre mit bedste for 

at udfylde denne rolle i tråd med min mormor, Kirsten Lauritzens, tanke om hvad Højskolen skal 

være og stå for.  

Dette ikke ensbetydende med at alt bliver som det var engang, men heller ikke at der vil ske store 

ændringer. Jeg har en holdning som er meget lig: Skynd dig langsomt. 

Vi skal huske at vi er et unikt sted, skabt af en unik personlighed. Og det skal vi holde fast i. Vi skal 

også huske at vi har begrænsede midler, så det drejer sig om at få det bedste ud af det vi har til alles 

glæde. I bestyrelsen gør vi hvad vi kan for at holde stedet så godt og flot og funktionsdygtigt som 

muligt, men vi kan kun gøre det med jeres hjælp. Og heldigvis viser I alle en fantastisk positiv 

tilgang til Storedam, og den ånd I hvilket stedet er skabt. 1000 tak for det. 

Modsat de sidste par formænd vi har haft, nemlig min mor Grete Lauritzen samt min moster Lise, 

så har jeg ikke mulighed for at være til stede hele tiden. Modsat dem har jeg et arbejde i hverdagen 

som tager en del tid. Men heldigvis har både Søs og Lise sagt ja til fortsat at arbejde så meget for 

Storedam som de magter, og uden dem samt resten af vores utrættelige bestyrelse er det ikke muligt 

at drive Storedam. 



Men selv om jeg ikke er så meget til stede, så er det altid muligt at kontakte mig hvis man har 

kommentarer eller ønsker til Storedam. Man skal blot maile eller ringe til mig. Jeg er altid villig til 

at lytte til forslag, men omvendt skal man huske på, at vores midler er begrænsede samt at jeg vil 

være tro mod min mormors tanker. 

Jeg ser frem til en rigtig spændende tid og håber at Storedam stadig kan være et dejligt åndehul for 

os alle.  

Bedste hilsner Kim 

 

 
 

STOR TAK TIL LISE 

Jeg vil gerne takke Lise for det arbejde som du har udført for Storedam. Jeg er meget taknemmelig 

over det du har gjort for at sikre at vi forsat har dette skønne område. Og jeg er også taknemmelig 

over, at du fortsat vil støtte arbejdet for Storedam, og hjælpe til, når vi har behov for det. Jeg glæder 

mig meget til vores fortsatte samarbejde. 

Kim 

LIVETS GANG PÅ STOREDAM 

 

De gjorde det igen. Det kombinerede arbejds- have- og rengøringshold mødte talstærkt op i uge 17 

og forvandlede i den periode et lidt ”vintertræt” Storedam til det rare sted vi alle kender. Det er et 

fantastisk effektivt hold, som forener det sociale samvær med udførelse af en masse arbejde. Tak 

for jeres indsats. Endnu engang opfordres alle, som har lyst til at yde en indsats : MELD jer næste 

gang og husk opholdet er GRATIS, og selskabet og maden er helt i top. 

 

Poul Boye 

 



Velkommen til årgang 2012 

 

Efter introduktionskursus i maj, vil vi byde følgende velkommen som Storedammere:

Annie Hellsten Frederiksen 

Barbro Jørgensen (holdleder) 

Birthe Rhymer 

Gunner Sørensen 

Hanne Valentiner 

Henny Bøgh 

Inger Rossen 

Jens Christian Bøgh 

Kirsten Markussen 

Lillian Rydahl 

Lis Arendt 

Marianne Dalgaard 

Pia Schyberg 

 

Vi håber I må falde godt til, og at I får mulighed for at deltage i nogle af de kursustilbud stedet 

byder på. Det vigtigste er at I deltager i det sociale liv, føler jer hjemme, og føler et medansvar for 

STOREDAM’s fortsatte eksistens. 

I opfordres meget til at komme med forslag til forbedringer eller nye tiltag. Debatten er åben. 

Jeg modtager også meget gerne indlæg til vores Info 

Poul Boye 

 

Formanden har ordet 

Hjertestarter: 

Som I sikkert ved, har vi nu fået hjertestarter 

på Storedam, og jeg ved, at mange har stillet 

spørgsmål om hvordan man mon arbejder 

med den. Derfor er det vigtigt, at ALLE får 

set den DVD, der beskriver hvordan man 

bruger den. Jeg er selv hjertepatient og ved 

hvor vigtigt det er at kunne gøre en forskel, 

hvis der skulle ske noget. Har nogen af jer 

spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig 

til mig. 

 

 

 

 

 

 

Storedam og Facebook: 

En af mine tanker om at få Storedam ud til en større skare af mennesker er at bruge Facebook. Vi 

ved, at stadig flere burger dette sociale medie, og derfor er jeg påbegyndt dette arbejde. Dog er jeg 

gået lidt I stå, p.g.a. manglende tid. Derfor vil jeg høre, om der findes et par stykker, som sammen 

med undertegnede, vil arbejde videre med at profilerer os på Facebook. I må meget gerne skrive en 

mail til mig. 

http://www.hjertevagt.dk/nyheder/aedplus.htm
http://www.hjertevagt.dk/nyheder/aedplus.htm


Nye fotos: 

På vores rimelig nye hjemmeside har vi et fotogalleri. Hvis I har fotos fra Storedam, som I mener 

vil være med til at give andre et godt billede af vores fantastiske sted, så må I endelig sige til og 

sende jeres fotos til mig. 

 

Højen: 

Vores før så skønne høj er jo ikke rigtig længere hvad den engang var. Det tager tid og ikke mindst 

kræfter at vedligeholde den, og derfor er vi nu i bestyrelsen gået i gang med at finde ud af hvad der 

skal ske med den. Vi håber vi snart finder en god løsning. 

 

Ny folder: 

Vi skal have en ny PR folder om Storedam – vi går derfor I gang med at se på teksten og den 

information der findes I den. Er der ideer og tanker om hvad der skal stå I den, må I endelig skrive 

det til mig. 

 

Kim 

 

 

Holdleder- og bestyrelsesmøde: 

Der har været afholdt holdledermøde i Nyhavn den 12. april og bestyrelsesmøde på Storedam den 

18. april. 

Ekstrakt fra disse møder: 

1. Erik Cronquist (2009) er tiltrådt som bestyrelsesmedlem som afløser for Tove Wiewiura 

(2000) 

2. Årgangene 96, 97 og 98 har lagt sig sammen 

3. Nytårshold overtages af Birgitte Friis-Mikkelsen 

4. Poul Boyes nye regnskabsinstruks er taget i brug 

5. Nøgle fjernes fra boksen i ugens løb under kurser 

6. Storedam lukkes permanent i januar, februar og marts. 

Bent Hjortshøj 



 

Telebus 820: 

Linien køres af De Hvide Busser 

Movia Kundecenter 36 13 14 15 

 

 

 

Busselskabet skriver om telebussen: 

Telebus 820 er et tilbud til de kunder, der ikke har andre busforbindelser. Telebussen er en del af 

den kollektive trafik i Fredensborg Kommune. Det betyder, at flere passagerer kører med på samme 

tur. Du kan derfor ikke altid regne med at blive kørt den korteste vej, når du bruger tele-bussen. 

Telebussen giver dør-til-dør service i landområder. Det betyder, at du kan køres helt ned til og 

afhentes på Storedam. I Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal betjener telebussen kun 

stoppesteder. 

 Som et forsøg kører telebussen til og fra Allerød st., Banevang Vest  i  følgende  tidsrum:  

Hverdage fra kl. 8:00 til kl. 13:00   og   Lørdage fra kl. 10:00 til kl. 14:00 

Bemærk ved Allerød st. holder bussen på Banevang. Den modsatte side af indgangen til stationen. 

 Bestil telebussen på telefon 70 27 18 20 

Bestil telebussen mindst en time i forvejen, men gerne før. Dog tidligst en uge inden du skal bruge 

den. Hvis telebussen er optaget, kan du aftale et andet tidspunkt. 

Telebussen er en minibus med begrænset plads. Jo tidligere du bestiller turen, jo større chance er 

der for at det kan lade sig gøre. Oplys navn, afhentningssted, ønsket afgangstidspunkt, og om der 

medbringes kørestol eller barnevogn.  Bestilling kan ske i de tidsrum, hvor telebussen kører. 

Movias takstsystem bruges i bussen.  De Hvide Busser A/S kører linje 820. 

Telebus i Fredensborg kommune. Movia Kundecenter 36 13 14 15 

 

Orientering om telefoni og computer: 

 

Da Storedam ligger i et udkantsområde hvad angår mobildækning, er der nu opsat nødtelefoner med 

fastnetforbindelse i alle husene. Der er også opsat skilte, der viser vej til telefonerne. Hvis uheldet 

skulle ske er det en god idè, at man på forhånd ved, hvor de sidder. Telefonerne er trådløse, så man 

kan tage dem med sig inde i bygningen. Hvis man ringer privat betales for samtalen. Kassen til 

penge står i pejsestuen ved siden af den røde telefon. .På kontorets skrivebord står også en trådløs 

telefon, som kan tages med. 



 

Vi har trådløst netværk og nu også bredbåndstelefoni. Koden er fjernet til netværket, så man kan 

tage sin egen PC med. Første gang skal man selv tilslutte sig netværket, så husker computeren det 

fremover. Man kan dog kun sidde i Lilledam, da netværket ikke rækker langt. Netværket skal ikke 

slukkes, når man rejser - kun hvis man ved, at der i flere uger ikke kommer nogen på Storedam. 

Kontakten lyser rødt og sidder nu bag gardinet lige tv. for skrivebordet på Lilledam. Skulle 

netværket og derved også tlf. svigte, så sluk på kontakten - vent et øjeblik og tænd igen, så kommer 

det tilbage. Routeren er den sorte skærm, der står på skrivebordet, og oppe i højre hjørne kan man 

se, hvad der virker pt. 

Erik Cronquist 

 

Runde fødselsdage siden sidst: 

 

 

90 år: 

Edith Berthelsen (91) 

Anna Hornbek (89) 

 

 

85 år: 

Hanne-Beate Jonasson (93) 

Grete Skade (91) 

 

 

 

80 år: 

Eigil Andersen (2001) 

Inger Rossen (2012) 

Gurli Justesen (2001) 

Alice Johnsen (95) 

Rie Bille (2004) 

 

 

75 år: 

Ruth Povlsen (2000) 

Inge Møller Nielsen (92) 

Tony Dabelsteen (2011) 

 

Med håb om et fortsat godt Storedammerliv ønskes alle 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: Josefa Ohlsen (89), Knud Lund (96), Grete Toftnæs (89.1), Onse Marie 

Pontoppidan (75), Irma Blæhr (86) 

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

Venlig hilsen Bibi Skovbøll (97)  Tlf.: 39681108,  Mailadresse: bibisk@webspeed.dk  



 

Opfordring 

 På mange temahold er der en del ”ikke-Storedammere”. Holdlederne bedes være 

opmærksomme på, om nogle af disse kunne tænke sig at blive en del af fællesskabet ved at 

tilmelde sig introduktionskurset. 

 

 Programudvalget kunne godt bruge et par aktive og kreative medlemmer. Arbejdet går med 

planlægning og tilrettelæggelse af kursusprogrammet. 

Interesserede bedes henvende sig til: 

Ruth Povlsen – tlf.: 3648 1606  mail: ruth.povlsen@a.cirque.tv 

 

 

Medlemsregistrering 

Vi er ca. 230 Storedammere, hvis adresser, telefonnumre, mailadresser m.v. registreres på edb. 

Uden et ajourført kartotek er det umuligt at give fyldestgørende information. DERFOR: Meddel 

ændringer til Poul Boye  – Tlf.: 4498 1699  eller 4078 1699. Mail: poulboye@gmail.com  

 

 

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. 

 Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den! 

 Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam! 

 

Nyttige E-mail adresser og telefonnumre: 

Lise Lauritzen Loft 3962 4166 loft.lise@gmail.com 

Kim Lauritzen  kimdortelauritzen@gmail.com 

Karen Lauritzen Bay 45767575 karen.bay@mail.tele.dk 

Anne Lise Askevig 4449 1550 anne.lise.askevig@email.dk 

Fritidsskolens kontor 4828 0083 storedam@storedam.dk  

Fritidsskolens hjemmeside  www.storedam.dk 

 

Inforedaktion: 

Bent Hjortshøj 4495 6627 bent@mywebmail.dk 

Poul Boye  4498 1699 poulboye@gmail.com 

 

Redaktionen opfordrer alle, som har noget på hjerte til at fremsende indslag til næste Storedam Info. 

mailto:ruth.povlsen@a.cirque.tv
mailto:poulboye@gmail.com
mailto:loft.lise@gmail.com
mailto:kimdortelauritzen@gmail.com
mailto:karen.bay@mail.tele.dk
mailto:anne.lise.askevig@email.dk
mailto:storedam@storedam.dk
http://www.storedam.dk/
mailto:bent@mywebmail.dk
mailto:poulboye@gmail.com


 

På opfordring fra Ruth Poulsen bringes Turneplan for Kiev kammerkor 2012: 

 

 

 

 

KIEV KAMMERKOR 

Dirigent Mykola Hobdych 

 

Turnéplan 2012 

Kiev kammerkor er dannet i l990 og er hovedstaden Kiev’s officielle kor, lønnet af 

Kulturministeriet. Det består af 21 sangere, alle uddannet på konservatorier i Ukraine. Stemmerne 

er fordelt på 10 dame- og 11 herrestemmer. 

 

Koret turnerer i Danmark hvert andet år og har sommerturné i Danmark i august måned 2012 i 

København og omegn på følgende datoer: 

 

Torsdag   2.  Køge Kirke  kl. 19.30 

Mandag 20. Ishøj, Vejleå kirke kl. 19.30 

Tirsdag 21. Marmorkirken   kl. 20.00 

Onsdag 22.  Søborg kirke  kl. 19.30 

Torsdag 23. Mariendals kirke  kl. 19.30 

Fredag 24. Helleruplund kirke kl. 20.00 

Søndag 26. Stavnsholt kirke  kl. 15.00 

Søndag 26. Sct. Jakobs kirke kl. 20.00 

Mandag 27. Holbæk kirke kl. 19.30 

Tirsdag 28. Christianskirken  kl. 20.00 

 

I nogle kirker tages entre, i andre er entréen gratis 

 

Visdomsord 
af Abraham Lincoln 

 

Jeg har gjort den erfaring, at mennesker uden laster heller ikke har nogen dyder 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/22/2245/YR4ZD00Z/plakater/freedom-abraham-lincoln.jpg&imgrefurl=http://www.allposters.dk/-sp/Freedom-Abraham-Lincoln-plakater_i2871389_.htm&h=450&w=338&sz=38&tbnid=g8-pgt4NYpuX2M:&tbnh=97&tbnw=73&prev=/search?q=abraham+lincoln&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=abraham+lincoln&docid=k6eA0eF31QsmCM&hl=da&sa=X&ei=fHF4TobsKOOO4gSx64ijDA&ved=0CEUQ9QEwBg&dur=10115

