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Vandreholdet holder pause i skønne omgivelser 
 

 
Kære Storedammere og kommende Storedammere 

  
Det har været en lidt anderledes sommer, mere fugtig end normalt og knap så varmt. Men det 

er ikke noget som har rørt alle jer, der i løbet af sommeren har været på Storedam. Jeg har fået 

den ene glade fortælling efter den anden – hvilket endnu engang viser, at Storedam ER et sted, 

hvor man som kursist bare har det godt, uanset vejret. Der er hygge og varme, og frem for alt 

er der en masse dejlige mennesker deroppe. Og lige netop det sidste er jo også det jeg hører år 

efter år, når jeg taler med både det nye årgangshold og med de ”gamle og garvede”. Her er 

uddrag fra et brev fra en forhåbentlig kommende Storedammer: 

 

” I var så søde at sende mig en mail med god oplevelse på Åbenthus-dagen den 6/5 - og det 

blev en rigtig god dag og masser af sol. Nu er jeg lige kommet hjem fra Bevægelse, musik og 

dans med Kirsten som humorfyldt leder. Det var en meget god oplevelse - med dejlige piger i 

køkkenet, der kunne deres kram. Det var et fantastisk godt hold og vi hyggede os med sjov og 

god humor. Gik nogle gode ture i den vidunderlige natur - og vejret var fint. Flot indkvartering 

i Nydam. Tak for at den mulighed er tilstede med sådan et ophold.” 

  



 

Bjælkehytten har været lånt af TV2 til at lave optagelser til ”Rita”, så følger I med i den serie 

på TV2, så bare vent. Det er jo ikke første gang at TV bruger vores dejlige sted som kulisse til 

deres serier. 

Vi kan nu se frem til en periode hvor udseendet rundt om Storedam ændrer sig, til dejlige 

varme farver, det er også en skøn periode – nyd den som I altid gør, med smil, sang og godt 

humør. 

  

Bedste hilsner 

 
Kim Lauritzen 

Fmd. f. bestyrelsen 

 

 

Fødselsdage siden sidst 

 

 

100 år: 

Muriel (Kippe) Thulin (89) 

 

 

95 år:  

Olga Christensen (93) 

 

 

90 år: 

Bodil Frederiksen (2002) 

 

 

85 år: 

Rie Bille (2002) 

Lis Brieghel (96) 

Else Gregersen (94) 

 

 

 

80 år: 

Ruth Povlsen (2000) 

Inge Møller Nielsen (92) 

Tony Dabelsteen (2011) 

Bente Holmquist (2015) 

Inge Sonni Jensen (2014) 

Lise Mukherjee (2001) 

Ingelise Sillesen (2013) 

Ellen Solmer (2014) 

Birthe Rhymer (2012) 

 

75 år: 

Beatrice Taarnberg (2017) 

Lise Toksvang (2008) 

Jytte Holmberg (2017) 

Reidunn Bergh-Christensen (2008) 

Kirsten Work Rasmussen (2003) 

Peter Armfelt (2014) 

 

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

 

 

  

https://plus.google.com/u/0/100295348367812516846?prsrc=4
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Meddelelser 

 

 Else Bang Sørensen afløser Birgit Stigaard Pedersen som holdleder for årgang 2000. 

 Annette Rohde (2013) er temaholdleder på ”Nørklerier”. 

 

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: 

Dorrit Sølvsteen (86), 

Carl Christian Knudsen (2001),  

Inge Persson (79), 

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

Venlig hilsen 

 
Bibi Skovbøll (97) 

bibisk@dukamail.dk 

Tlf.: 3968 1108  
 

Livets gang på Storedam 2017 

Bestyrelsesmøde på Storedam 

Den 25. april 2017 blev der igen holdt bestyrelsesmøde på Storedam. Møderne bliver holdt i 

salen, for der er ganske mange deltagere. Udover bestyrelsens 7 medlemmer er suppleanter 

inviteret, og også revisor, regnskabsfører og Søs og Lise (Lauritzen) plejer at deltage. 

Det kan oplyses at bestyrelsesmedlemmer automatisk fratræder når de fylder 75 år. 

 

  
Fra venstre: Kim L. Holger Dahl, Søs, Poul Boye, Helle Neergaard, Kirsten Nielsen, Bodil  Bøiehøj,  

Kristian Dagsland, Else Bjerg-Pedersen og revisor Jan Nygaard 

 

På mødet i april bliver regnskabet gennemgået og forklaret af revisoren, og det skal godkendes 

og under skrives af bestyrelsens medlemmer. Herudover er der en runde hvor alle bestyrelsens 

medlemmer fortæller om løst og fast fra hverdagene på Storedam.  

 

  



     Vinduer og rammer blev helt rene 

 

  
Billeder fra Gilwell Hytten efter restaurering. Borde og bænke er fremstillet helt fra bunden fra et læs leveret tømmer  

 

Dette møde var det første der blev afholdt efter Gilwellhytten var blevet langtidsudlejet til 

Roverklanen Klokkekilde. Aftalen er meget fordelagtig aftale for Storedam der dels slipper for 

den daglige vedligeholdelse og weekendudlejninger og dels modtager en månedlig leje for 

hytten. Vi var på besigt i hytten, og det var herligt at se så smukt og stadig rustikt den var 

blevet restaureret. Det forlyder endda at renoveringsprojektet endnu ikke er færdigt. Nu må vi 

se hvad fremtiden bringer. 

 
Vibeke Boye  

(2009) 

 

Uge 17: 24. – 30. april 2017 Arbejdshold 

Storedam fremstår gæstfri og indbydende, det lægger vi alle mærke til, men hvordan går det 

egentlig til, efter at have været lukket i 4 måneder? Hjemme falder støvet, selv når man er taget 

på ferie, ude vokser ukrudt og det trænger til en kærlig hånd overalt. 

Takket være arbejdsholdet, Johnn Lagermann og hans 

flittige frivillige kommer vi til det indbydende sted, igen i 

år blev der knoklet på ude og inde. 

   

Parasolfoden måtte gi’ sig 

  



 

Selvom der var stor 

flid om dagen, blev 

der heldigvis hygget 

og puslet, 

fællesskabet er stort 

på Storedam 

 

 

Tak for billeder til 

Else Bjerg-Pedersen 

 
Else Bjerg-Pedersen 

2013 

Vandre- og maleuge uge 24 (12.-18. juni) 

 

En fantastisk uge med Anni Jensen som kunstnerisk 

inspiration til disse skønne portrætter. Medens 

malerfolket sad indendørs, nød vandreholdet naturen, 

og fik ca. 14 km. i benene hver dag. Vandreturen blev 

ledet af undertegnede. Ud af 24 deltagere var der 10 

personer, som nød Storedam for første gang. 

 

 

  

 

Malet af Agnete 

 

En del meldte sig hurtigt  som kommende 

Storedammere, og med hjælp fra de øvrige 

deltagere, blev de nye hurtigt sat ind i vores 

Storedamsånd. Det er bestemt hårdt men også             Portrætter malet af hhv Helen og Elo 

 en stor glæde at opdrage ny til den særlige ånd 

 på stedet, mange bliver inspireret til at blive 

 en del af Storedam i fremtiden. 
 

 
Kirsten Nielsen 

(Kisser) 2013 

Næsten tvillinger 
 

To glade damer i turkis, fanget ved  

sommerfesten på Storedam i juni.  

De er ”næsten tvillinger”, for de er 

Begge er født den 29. april 1926. 

Margrethe Jensen og Anna Benedicta Johansen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lillerød Bridgeklub uge 25 (19.-24. juni) 

på seniorhøjskolen Storedam 

I februar måned 2017 kom vi i Lillerød Bridgeklub under 

vejrs med, at uge 25 i højskolens program var blevet ledig. 

Vi ansøgte højskolens bestyrelse og fik lov at ’sætte os på 

denne uge’ – og hvilken uge det blev!!  

Højskolen ligger fysisk tæt på Allerød i storslåede 

omgivelser, men for nogle er den ret så ukendt. 

Hurtigt kom bridgeklubbens bestyrelse i gang med 

planlægningen af opholdet. Der var opbakning fra 

medlemmerne og gode folk fra højskolen (økonoma Henny 

og hjælper Kirsten samt Storedammer Helle (2013) og jeg) 

blev draget ind som erfarne Storedammere. 

Snart lå programmet færdigt og 28 deltagere tilmeldt.  

Ugen bød på: 

Ja, selvfølgelig bridgeturnering og temagrupper med 

undervisning hver dag 

Foredrag om højskolens start, udvikling og værdier 

Morgensamling med højskolesangbogen i hånden og indlæg 

om Rejse til Myanmar, Kan planterne tale, Madonna i 

overført betydning 

 

Udflugter til 

Kongedyssen i Tokkekøb Hegn 

Nivågård Samlingen og park og medbragte picnickurve nydt 

i Rungsted havn  

Tur til nærliggende Donse Avlsgård og genvisit på Storedam 

af Ejer parret derfra 

Skt. Hans-aften fredag var i fest og farver og hekse- 

            afbrænding, og det afsluttede ugen i forhøjet stemning. 

 

Lørdag morgen var der fuld sving i klud og kost, for nu skulle der være klar til næste uges 

’Bedsteforældre og børnebørns’ oplevelser. Stor tak til Storedam for, at vi fik denne unikke 

oplevelse – vi kommer gerne igen!!  

 
Helen Nielsen 

2016 

 

 

 

  



 

 

Uge 29, 17.-22. juli Musik, bevægelse og livsglæde 

 Holdet havde 21 deltagere, hvoraf de 10 ikke havde besøgt Storedam før. Hvad gør man som 

holdleder, når 10 af 21 deltagerne ikke kender vores dejlige sted, og der er nye folk i køkkenet? 

Man smøger ærmerne op, og glæder sig over, endnu en stor gruppe af ens veninder har fundet vej til en 

uge på Storedam. Vejret kunne vi ikke gøre noget ved, og det artede sig da også med enkelte byger.  

I køkkenet havde Inge-May (2016) taget sin søster Kirsten med. Vi fik fantastisk mad, morgenmaden 

startede med nybagte boller, frokosten - få men skønne retter på buffeten, og aftensmaden fuld af grønt 

og salater. Gulerødder og agurker samt frugt stod på bordene i vores pauser, så fra alle en STOR tak til 

pigerne i køkkenet, og forhåbentlig på gensyn i 2018. Velværen i højsædet som det ene ben af ugens 

tema. 

Emnet var musik, bevægelse og velvære. Vibeke Wibroe, som er pianist i Geelsgaard Kirkesal, stod 

for de musikalske indslag, og vi var så heldige at en kommende Storedammer havde taget sine fløjter 

med og der blev givet skønt musik i naturen med fløjte.  

Undertegnede stod for morgengymnastik, yoga, afspænding og ikke mindst Les Lanciers, hvor vi dog 

kun nåede de to første ture. De blev indøvet med stor morskab, og yoga med måtter på græsplænen og 

stolegymnastik på terrassen. Lena (2016) kom sammen med sin søde kæreste (Klaus) og dansede 

seniordans med os, og hen på eftermiddagen holdt Klaus et foredrag om Sigfred Pedersen krydret med 

Lenas smukke sang og enkelte fællessange. Stor tak for jeres deltagelse i ugens løb.  

 
 

 

Der var 5 Storedammere var på holdet, 7 havde jeg haft med før på vandre-maleholdet og så var der 10 

nye, der aldrig havde været der før. Det er et stort arbejde, at skulle introducere nye deltagere samtidig 

med at være aktiv for ugens indhold. Storedammerne var til stor hjælp, og hurtigt fandt de nye ud af 

deres pligter, og sidst på ugen lykkedes det da også, at få 3 nye til at melde sig til på introholdet. 

Vi havde en tur ud af huset, Rusland blev besøgt, for nogle var det en øjenåbner at der ligger så smukt 

en natur der, og hvad var mere naturligt end at tage til Klithuset i Dronningmølle, hvor vi blev taget 

godt i mod af ansatte hos Lauritzen, Vi fik set det smukke hus indvendigt, fik dyppet vores varme 

kroppe i det dejlige vand, og sluttede med en is. 

Alt i alt var det en fantastisk uge, og ingen tvivl om, at dette tema bliver gentaget i 2018.  

På holdets vegne tak for dejlige timer på STOREDAM. 

 
Kirsten Nielsen 

(Kisser) 2013 

  



 

Sangugen på Storedam. Uge 30: 24. – 31. juli 2017 

Et sanghold bliver til 

 

I 2009 besluttede Anna-Benedicta Johansen (årgang 95) i samarbejde med Arne Jensen 

(årgang 97) at genoplive traditionen med et sanghold på Storedam. Uden pianist intet 

sanghold, og en dygtig pianist kunne Arne og hans viv, Elin, heldigvis finde i familien, nemlig 

Lene Wittrup. Storedammerne kunne ikke selv fylde et hold op, så deltagerne blev i stort tal 

rekrutteret fra seniorkoret FREUDE, der til daglig slår sine triller i Lyngby. Arne og Elin, var 

selv medlemmer af Freudekoret, og ”Freudekoristerne” 

endte med at udgøre godt halvdelen af deltagerne på dette 

første sanghold. Jeg var selv en af disse Freudesangere, og 

det blev så mit første møde med Storedam. 

De gamle Storedammere på sangholdet stod over for  

krævende opgave med hensyn til at få afrettet alle os nye, 

men vi modtog stort set al belæring med et åbent sind, og 

vi var ved at dåne over stedets skønhed, den gavmilde, 

imødekommende atmosfære samt økonoma og holdleder 

Anna-Benedictas delikate og sunde mad.  

 

Pianist Lene Wittrup   

 

Sangholdet var ikke en døgnflue 

Det sanghold, som Anna-Benedicta og Arne i 2009 fik op at flyve, har været populært, og 

hvert eneste år siden - sædvanligvis i uge 30 - er der fra sangholdet strømmet glade toner ud i 

atmosfæren over Storedam. Deltagerne er nogle andre i dag bortset fra to (inklusive 

undertegnede), men Freudekoret leverer stadig en del sangere, som dog nu har dobbelt 

identitet, idet vi helt uundgåeligt er blevet vaskeægte Storedammere. Vibeke Boye (2009) har 

igennem mange år været en dygtig, samlende holdleder, og så er vi stadig så helt utroligt 

heldige at have Lene Wittrup som vores vidunderlige pianist, der med sit spil løfter vores 

sanglige udfoldelser op på et højere kunstnerisk niveau. 

 

Forløbet af en sanguge  

Her i 2017 var jeg med for ottende gang. Som på de fleste andre hold står den på boller og 

lagkage, almindelig gensynsglæde og indkvartering mandag eftermiddag, og diverse spil og 

hygge om aftenen.  

I de følgende dage skal vi om formiddagen efter morgenmad helst have noget motion. I år 

udfordrede vi både hjerne og kondition ved at øve skotske danse under Else Hartzbergs 

kyndige, myndige og temperamentsfulde instruktion. Else er oprindeligt årgang 90 og er et 

dejligt levende bevis på, at Storedammere ofte holder sig usædvanligt godt. Ifølge Else er der 

pt. ca. 10.000 forskellige danse, og vi lærte at danse 6 af dem nogenlunde fejlfrit og til vores 

egen store begejstring. Af faste tilbud på dagsprogrammet er derefter ca. to timers sang om 

formiddagen og ca. to om eftermiddagen. Vi vælger hver især yndlingssange fortrinsvis fra 

højskolesangbogen, Vibeke Boye skriver numrene ned i sin sorte bog og sikrer, at alle bliver 

hørt, og Lene spiller uden videre alt fra bladet. Enkelte frimodige deltagere kan finde på at 

vælge en sang, fordi de aldrig har hørt den før; det har vi andre så ofte heller ikke, og nogle 

gange forstår vi efter en enkelt gennemspilning, at denne sang skal tilbage i de ukendtes grav. 

Men hvis melodien lyder godt, øver vi os strofe for strofe, og gentager evt. senere. Alt i alt får 

selv garvede sangere altid udvidet repertoiret med nogle nye vidunderlige sange. 



Eftermiddagskoncert på 

Storedam 

 

Det er godt for koncentrationen 

på et sanghold at arbejde hen 

mod et mål, og desuden vil vi 

jo gerne dele vores sangglæde 

med andre, så atter i år havde vi 

inviteret Storedammere og 

venner og familie til koncert på 

Storedam. Koncerten fandt sted 

fredag d. 28. juli. Efter tirsdag og onsdag at have sunget ”fri sang”, blev nogle af de bedste 

numre valgt ud til vores koncert. Torsdag øvede vi så på disse, indtil Lene mente, de sad 

nogenlunde sikkert. Bodil Frederiksen (2014) havde taget en hjertegribende norsk sang med til 

os, og den øvede vi i et arrangement for piano, tværfløjte (spillet af Bodil) og kor. Det lød 

rigtig fint. Fangekoret af Verdi ville vi også gerne præsentere på koncerten, men fangerne 

havde nogle udfordringer i højden, og fraseringer, punkteringer og glissandi sad heller ikke 

lige i skabet. Efter en del slid, suk, og klage og instruktion fra Lene, endte det dog fint nok. 

Ud over korets numre og en del fællessange var der i koncerten indlagt et solonummer for 

klaver spillet af Lene, visesang til eftertanke af Hanne Juhl (2013), en kanon dirigeret og 

akkompagneret af Winnie Pedersen (2014), og ikke mindst en lækker kanel-chokoladekage 

bagt af Ellen Hasselstrøm (2014). 

Det var et dejligt, dejligt publikum, der kom til vores koncert, og det var en fornøjelse at 

opleve, hvor mange, der sang med på fællessangene og var friske på også at lære lidt nyt. 

 

Det vrimler med talentfulde mennesker på Storedam, og jeg kan ikke nævne alle, der på 

sangholdet læste op, holdt foredrag, sang solo, forfattede lejlighedssange, spillede, lavede 

blomsterarrangementer, grillede mørbrad og gulerødder og bidrog til festlighederne på anden 

måde i ugens løb. Storedams Husorkester ved Poul Boye (2009) og Torben Peters må dog 

omtales og prises for den skønne, humørfyldte jazzkoncert, de serverede for os lørdag 

eftermiddag. Det var et af ugens mange højdepunkter. Og Karen Margrethe Pedersen og Lise 

Birk, begge årgang 2010 og med delt økonomaværdighed, gav os hver dag nye kulinariske 

oplevelser, som samtidig var særdeles kunstneriske i udtrykket. 

 

Nu hvor vi er draget hjem, begynder jeg allerede at glæde mig til næste år, og det 

honningdepot sangugen på Storedam udgør. Stor tak til alle henfarne såvel som sprællevende 

”ånder” som bidrager til at gøre Storedam til et så fantastisk sted. 

   

Lokal flora pryder 

festbordet. Man 

behøver ikke   

være frøkvinde  

for at plukke 

åkander, men 

næsten. 
 

 

 

 



Gittes monologer fremført dramatisk på 

festaftenen af Hanne Juhl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agnete  Ingild 

2010 

Litteraturholdet uge 32/2017 

En lille gruppe litteraturinteresserede mødes hvert år til en uge i august på 

Storedam, hvor vi diskuterer de bøger, vi har læst I årets løb. 

 

Der er som regel nogle deltagere, der kommer flere år i træk, så derfor 

bestemmer vi på holdet, hvilke 4 bøger, vi især vil diskutere på næste års   

         litteraturuge. 

 

Det giver os god tid til at forberede os i løbet af året. 

Denne gang har vi bestemt, at vi på litteraturholdet i 2018 vil diskutere følgende bøger: 
 

Joen Kalmann Stefansson: "Nogenlunde på størrelse med universet". 

Kirsten Ekmann: "Gør mig levende igen". 

Merete Pryde Helle:" Folkets Skønhed". 

Kim Leine:"Tunu". 

Selv om der er trofaste gengangere på holdet, vil der som regel også være 

plads til flere nye. 

Tilmelding efter nytår til Vita Groth, tlf. 28 74 17 49, v2groth@gmail.com 

 

Venlig hilsen 

Litteraturholdet 

 

 
Ellen Philipson 

2009 

  

mailto:v2groth@gmail.com


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

Møder i oktober, november og december 2017 samt januar, februar og marts 2018 

Afholdes på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse 

Mødet begynder som hidtil kl. 10.30 med foredrag/underholdning og ca. kl 12.00 drikker vi 

kaffe/te med en ostemad. Pris for traktementet kr. 25,-  

Såfremt man ikke ønsker at deltage i kaffedrikningen, er prisen kr. 10,- for deltagelse i mødet. 

2017 
Fredag  
27. oktober   ”Konflikten Israel-Palæstina” 

   V/Lise Lauritzen Loft 

 

10. november 2015 ”Tanker om hvordan en god samtale forløber” 

   v/Annie-Lone Jensen 

 

24. november 2014 ”Den danske Slavelov fra 1884-1921” 

   v/Bodil Frederiksen 

 

 8. december 2016 ”Pulsen på Myanmar – min rejse i det tidligere Burma” 

   v/Helen Nielsen 

 

2018 
Fredag  

19. januar    ”Jeg tabte mit hjerte til Grønland” bl.a. som leder af  

sømandshjemmet i NUUK  

v/ Ester Oehlenschlaeger 

 

2. februar   2012  ”Hvad nål og tråd kan føre til” 

 v/ Barbro Jørgensen  

 

16. februar    ”Martin Luther – den troende rebel” 

 v/ Herluf Aagaard Eriksen 

 

 2. marts   2013 ”På sejltur fra Australien til Europa” 

v/ Helle Neergaard 

 

Busforbindelser til Linde Alle: 

Fra Ålholm Plads: Bus 10 af ved 2. stop og gå frem til Linde Alle, bus 21 og bus 22 - af ved 2. 

stop Langdraget, gå ad Langdraget eller Kærholmen til Linde Alle og drej til venstre. 

Fra Flintholm St: Bus 21, bus 22, bus 13 - stå af ved 2. stop Langdraget. 

   

På glædeligt gensyn 

                                
Edel Vesterlund (2006) 

2164 4957 edel.vesterlund@mail.dk 
  



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 alle nøgler, der har været brugt på Storedam! 

 

Nyttige mail adresser og telefonnumre 

 

Else Bjerg-Pedersen  2620 3645 elsebjerg@icloud.com 

Erik Cronquist  4041 2534 erik@cronquist.dk 

Kim Lauritzen  4444 8285 kimdorteauritzen@gmail.com 

Karen Lauritzen Bay  4576 7575 karen.bay@mail.tele.dk 

Henny Bøgh  2099 5435 hboegh@post2.tele.dk 

Storedams kontor  4828 0083 storedam@storedam.dk 

Storedams hjemmeside   www.storedam.dk 

 

OBS!  Husk Adventsfesten: lørdag den 2. december kl 11.30 – 16.00 

Kun for Storedammere 
 

Tilmelding senest 19.11. til Kirsten Markussen 2346 4041 eller Henny Bøgh  2099 5435 

 

Redaktion Storedam Nyt 

Birgitte Keldsbo Pedersen 26649973 keldsbo@gmail.com 

Vibeke Boye  40731699 vibekeboye@gmail.com 

 

Oplever du noget sjovt eller spændende eller synes du der er noget på Storedam, der burde 

tages op til revision: Skriv et indlæg til os, gerne illustreret med fotos (leveret digitalt) 

 

Sanghåndbogen 

 

Til Storedam har vi indkøbt 

Sanghåndbogen som er et 

opslagsværk. 

Sanghåndbogen præsenterer alle 

de sange der står i 

Højskolesangbogen med 

forklarende og uddybende tekst. 

Find den på reolen hvor 

sangbøgerne står. 
 

 

 

 


