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Lise Lauritzen Loft, Else Hartzberg og Søs Lauritzen, ¾ af modtagerne af medaljen 

Kære Storedammere og kommende Storedammere 

En utrolig sommer er ved at nå til vejs ende – og vi får nu forhåbentlig et skønt efterår, hvor 

naturen viser sig fra sin bedste side – og hvis man har været på Storedam i efteråret ved man 

hvad jeg taler om. De store gamle flotte træer vil stå med mangefarvede blade og være med 

til at lyse op. 

Når vi nu er ved alder.... Jeg har igennem de sidste mange år læst artikler i diverse 

nyhedsmedier hvor journalister ofte beskriver mennesker over 60 som en ”udfordring”, ”en 

belasting ” ja selv en ”ældrebyrde” - og jeg forstår det simpelthen ikke. At se på os, på 

denne måde er mildest talt deprimerende – for når jeg ser, hvad I, Storedammerne, alle 

bidrager med på vores dejlige sted, er jeg slet ikke i tvivl om, at ”Vi - de modne - er en 

gevinst”. Vi bidrager med viden, erfaring, udholdenhed, stabilitet med mere.  

Jeg er stadig selv tilknyttet arbejdsmarkedet, og jeg oplever rigtig mange spørge, om det 

ikke snart er på tide at gå på pension? Og jeg er ret sikker på at mange af jer er blevet spurgt 

om det samme. NEJ – er mit svar, jeg skal ikke på pension. Det kan godt være at jeg ser 

noget ældre ud, men jeg er stadig frisk og kan stadig arbejde. Skægt nok var der også mange 

der blev overrasket over at jeg sagde mit job op i juli, for primo september at tiltræde i et 

nyt firma. ”Det var da utroligt, at du kan finde job når du er så gammel”! Var en kommentar 

jeg hørte ofte lige efter. Hvad skal man sige til det.....?  Jeg sukker bare – og tænker mit. 

 

Så når I nu hører folk tale om os på 60+ på en mindre positiv måde, så lad dem vide, at vi 

stadig er friske og at vi stadig kan – for det er vi alle jo et godt bevis på – og ikke kun os på 

Storedam. Livet er ikke slut, vi har bare taget hul på endnu et kapitel af Livets Bog!  



Og netop dette var en af min Mormors tanker med Storedam – at vi stadig kan yde og nyde, 

at vi sammen kan være et aktiv for hinanden og sikre et fortsat godt liv, med masser af nye 

gode og spændende kammerater. 

Håber I alle får et dejligt efterår! 

Bedste hilsner 

 
Kim Lauritzen 

Fmd. f. bestyrelsen 

 
Fødselsdage siden sidst 

 

95 år: 

Inger Dorthea Bech (2000) 

 

90 år: 

Greta Fenger (2001) 

Birthe Larsen (2000) 

 

85 år: 

Grethe Madsen (2002) 

Anne Palle (2000) 

Lillian Gundorf Sønderup (2014) 

Ida Lund (96) 

Bente Margrethe Kristoffersen (2007) 

 

80 år: 

Grete Søbye (2015) 

Lis Kjær (2013) 

Lis Arend (2012) 

Tove Engmann (2017) 

 

 

75 år 

Karen Holm (2015) 

Marianne Blaabjerg (2010) 

Kirsten Lindeschou Jensen (2014) 

 

 

 

 

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

Dødsfald 

Siden sidst, har vi fået oplyst, at følgende Storedammere er døde: 

Else Hansen (92), 

 

Vi opfordrer alle som har, eller får kendskab til yderligere dødsfald, at meddele det til Poul 

Boye. Min mailadresse er: poul@boye.it   og min tlf.: 40781699  

 
Poul Boye 

(2009) 
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Bestyrelsen 2018 

Bestyrelsen fra venstre: 

Johnny Stubkjær, Tony Lystberg, Birgitte Keldsbo Pedersen, Holger Dahl, Helle Neergaard, 

Kirsten Nielsen, Kim Lauritzen, Vibeke Boye og Else Bjerg-Pedersen 

 

 

Meddelelser 

Kristian Dagsland er udtrådt af bestyrelsen og afløses af Johnny Stubkjær og Tony Lystberg 

 

Ændringer på holdlederposterne Årgang/Tema 

 

2016  Bruno Pedersen, Aase Heidmann og Birthe Jacobsen afløser Jette Dandanell, 

Tove Toft og Inge-May S. Petersen  

2017  Ruth Halgreen afløser Ketty Norge 

2018  Dorthe Mørck er ny holdleder 

Decoupage Merethe Fehrend og Aase Hjortshøj afløser Annie Frederiksen 

Patchwork Elsebeth Pedersen afløser Barbro Jørgensen 

Sangholdet Else Bjerg-Pedersen afløser Vibeke Boye 

Vandrehold Birgitte Keldsbo P. og Hanne Larsen afløser Helle Neergaard 

 

  



 

Livets gang på Storedam 

Introduktionshold 2018 – uge 18 

Vi var 20 nye, 19 kvinder og 1 mand, der spændt mødte et Storedam klædt i lysegrønt sidste 

dag i april. Holdlederne Helle, Edel og Hanne samt økonoma Tove og føl Karen og Mogens 

tog godt imod os med kaffe, boller og kage og snakken gik. En del havde mødt hinanden på 

Storedam kurser, andre var på Storedam for første gang. Og det at være på intro-hold var for 

mange af os ”lidt mystisk”- ”logeagtigt”. 

Stemningen var forventningsfuld, alle var spændt på 

hvad uge 18 ville kræve af os og hvad vi ville tage med 

hjem. Vi vidste efter programmet at der var opgaver 

men hvilke? Og jeg tror at alle var glade for at opgaven 

med regnskab på forhånd var afsat. 

Dagbog skulle også skrives (frivillige bød ind), og det 

blev en stor fornøjelse at høre dagen efter. Dag 1 sluttede tidligt, vi måtte ruste sig til de 

følgende dages udfordringer. 

De næste dage bød på introduktion til ”maskinparken” og aftenforedrag af Søs, en verden 

åbnede sig for os om en familie med holdninger og handling – til fælles bedste og det nyder 

vi stadig i uge 18/2018 

Også indlæg om økonomi og regnskabs var på programmet, så vigtigt for at vi kan være 

med til at drive Storedam på en måde efter retningslinier der sikrer fortsættelse i det 

uendelige.  

Elevindlæggene var en speciel oplevelse, nogen var meget åbne om sig selv andre mere 

generelle men for størstedelen tror jeg viden om – påvirker os- og præger os. Og giver 

holdet mulighed for at blive et hold i tryghed med en fælles base. 

Udflugten til Lauritzen sommerhuset på Nordkysten og Helsingør med besøg på Værftet der 

har sikret Lauritzen skibe kvalitet og sødygtighed i mange år var et must, Skibsklarergården, 

Helsingør bymuseum og ikke mindst Flynderupgård – og fortælling om mad fra gamle dage 

var en stor oplevelse.   Sulevælling! 

Ugen bød på mange dejlige vandreture- Helle førte an- vi fulgte- i de dejlige omgivelser 

omkring Storedam.  

Hvilket træ skulle vælges som årgangstræ, der 

var mange meninger, det blev afstemning der 

gjorde udfaldet et ”konvoluttræ”, nok ikke det 

rigtige navn, et træ med grønne blade med hvidt. 

Opgaven med at være med til at sikre en god 

start for hold 18’s barn gik i gang og der blev 

gjort meget for den helt rigtige plads, dybt hul, 

blande jorden, bark smuldret i og indhegning. Det blev et ønskebarn- forkælet fra første 

færd og pasningsaftale de kommende uger med vanding blev sikret. Træet blev officielt 

indviet med et glas koldt vin. 

Festaften- mange aktive- smukt forårsgrønt bord, smukke blomsterdekorationer. 

Underholdning – sange-taler, lækker Tove mad – en dejlig aften. 

  



Åbent hus om lørdagen var imødeset med spænding-hvor mange kom -hvad kunne vi 

hjælpe med. Det blev en flot sommerdag med Toves lækre boller og lagkage og meget snak 

og liv på Storedam gamle og nye mødes og det bliver en dejlig ret.  

Holdleder blev valgt- Dorthe og Bitten er med til at sikre fortsættelse i uge 43 med bidrag 

fra os alle sammen.  

Ja og så fik vi papir på at være ”Storedammer”, vi er nu en del af mange Storedammere, der 

er med til at sikre ånden og tanker fra Kirsten Lauritzen og familie. 

En stor tak til alle 

 
Ingrid Sørensen 

2018 

Sommerfesten 2018 

Kirsten Markussen og Henny Bøgh har igen i år sørget for skønt sommervejr til en herlig 

dag, fine borde er dækket og der serveres dejlig sommermad:   

Skinke og frikadeller med kartoffelsalat og grøn salat. Derefter lækker jordbærtrifli - alt 

selvfølgelig hjemmelavet! 

Tak for jeres fantastiske indsats for at vi alle kan få en dejlig dag sammen! 

  
Else Hartzberg og Kim Lauritzen Kim Lauritzen med mostrene Lise og Søs 

 

Og det blev en rigtig stemningsfuld dag, Kim L holdt en smuk tale og uddelte varme ord og 

små fine “fortjenstmedaljer” med ordene “Du skal plante et træ” indgraveret. De 4 

modtagere var: Erik Cronquist, som deltog på en Skype-linje fra Anholt, Else Hartzberg og 

søstrene Søs og Lise Lauritzen. Det var meget smukt og rørende, og mange af os måtte vist 

blinke lidt ekstra bagefter... 

 
Else Bjerg-Pedersen 

2013 

  



 

 

Male- og Vandrehold uge 24 

Efter 5 uger med høj sol viste uge 24 sig fra den absolut bedste side til vandreture. Et hold 

på 22 personer med lyst til at male eller vandre mødte på Storedam, og fik en  

uforglemmelig uge. 10 af deltagerne var på Storedam for første gang, og da ugen var omme, 

havde de 6 meldt sig som kommende Storedammere. Malerfolket blev forkælet med Annis 

dygtighed og profilbilleder blev produceret af 

kærester, børn eller børnebørn 

 

Vandrefolket kom op på 16,4 km på den 

første heldagsudflugt, så var niveauet lagt til 

de kommende dage. 

Ingen tvivl om at jeg gentager succesen til 

næste år.  

 

 
Kirsten Nielsen 

(Kisser) 2013 

 

Sangugen i uge 30 2018. 

Jeg var for første gang med på sangholdet i uge 30. Jeg var 

lidt spændt, da jeg vidste, at de fleste deltagere var 

gengangere og dermed havde kendt hinanden i mange år. 

Var det måske et lidt indspist hold? Nej, det var det ikke. 

Vibekes store smil og velkommen gjorde mig tryg med det 

samme og alle inklusive køkkenholdet fik mig straks til at 

føle mig hjemme. Poul var endda så venlig at give min 

mand, der havde kørt mig derop, en rundvisning og 

Vibeke bød ham med til kaffen med boller og lagkage. Jeg skulle hilse og sige tak. 

Højskolesangbogen var i denne uge vores ”bibel” og den blev brugt flittigt. Med hjælp fra 

pianist Lene Wittrup, var intet for svært. Indrømmet, det kunne ske, at nogle sange skulle 

øves lidt mere end andre inden lyden var OK. Men med Lenes tålmodighed og holdets 

ihærdighed fik tonen så en anden lyd og heldigvis altid til det bedre. 

Der var dog også andet end sang på programmet. Hver morgen efter morgenmaden, 

dansedes skotske danse under Else Hartzbergs kyndige ledelse. Var vi ikke allerede vågne, 



så blev vi det! Om eftermiddagen læste Bodil Frederiksen op af Otto Rung og havde valgt 

novellen ”Peter Kops Sommerhus” og hun fordelte den over 3 dage. Så vi måtte gå i seng 2 

aftener uden at kende slutningen. Det var ikke nemt! 

Onsdag aften var der en kvartet, der spillede Jazz. Det var Poul og hans venner Torben og 

Ole (sax, keyboard og klarinet). Nej, jeg har ikke glemt et navn! Jeg troede først, at det var 

en kvartet minus 1, men det var det ikke, for 

det viste sig, at de regnede Yamahaen for deres 

”4. mand”. De spillede fantastisk. Vi nød det 

og alle havde en dejlig aften.  

Torsdag aften viste Vibeke en romantisk film 

med Daimi, Malene Schwartz og Susse Wold i 

rollen som 3 unge søstre, som 3 unge mænd 

forelskede sig i. Det lyder banalt og det var det, 

men da det næsten var et syngespil passede 

filmen fint til et sanghold. Og filmen var rigtig 

sød. 

Fredag eftermiddag havde vi åbent hus med kaffe, kage og senere et glas hvidvin. Her 

skulle også synges. Kursisterne gav et par numre og herefter sang vi fra ”hatten” hvor alle 

kunne ønske og så kunne man være så heldig, at ens sang blev valgt. Det var en succes for 

både gæster og os selv. 

Fredag aften holdt vi afslutningsfest. Til velkomstdrinken spillede Lene Chopins minutvals, 

som lød så smukt, at vi fornemmede, at fuglene sang med. Under middagen var der 

underholdning med solo-, fællessang og historier. Agnete Ingild holdt en sød tale for 

Vibeke, der har besluttet at overlade sangholdet til Else Bjerg. Vemodigt, at Vibeke efter 

mange år vil holde op, men så glædeligt at vi har Else som en kompetent afløser til at lede 

holdet. Sidst på aftenen kunne Agnetes smukke stemme høres i en arie med 

akkompagnement af Lene. 

Det kulinariske stod Helle Neergaard og Lissie Rosenager for. Dygtige piger! Hver dag 

mødte vi op til en farvesymfoni af salater, krydret 

med forskellige dressings, der sammen med enten 

kød eller fisk fik lokket en ekstra bid ned. Det holdt 

os dog ikke tilbage for også at nyde deres lækre 

desserter. 

Varmen gjorde, at vi var lykkelige for, at der hele 

dagen var fri vandbar indtil vi sidst på dagen kunne 

nyde et velfortjent koldt glas hvidvin et skyggefuldt 

sted, mens duften af aftenens menu kom dansende 

forbi vore næser og mindede os om, at snart ville et festfyrværkeri af farver atter lokke os 

ind til det veldækkede bord. 

Til sidst vil jeg sige tusind tak til Vibeke og alle (så har jeg vist ikke glemt nogen) for en 

fantastisk givende uge med dejlige positive mennesker. 

 

Anni Jensen 

Kommende Storedammer  

2019 

  



 

Uge 33 – en ’ledig’ uge – Lillerød Bridgeklub  

 

Ind imellem er der ledige uger på Storedam, og der bliver rundsendt herom til os 

Storedammere. Lillerød bridgeklub, der ligger i 

Allerød, bød også i år ind på en sådan ledig 

uge. Jeg tilbød at være holdleder, og så var det 

formelle i orden, og klubben fik lov at bruge 

Storedam. I uge 33 drog så 28 

forventningsfulde bridgespillere afsted til 

Storedam parate til at spille bridge morgen 

middag og aften. Det er nu ikke bridge jeg vil 

fortælle om, men om de kulturelle indslag, der 

gav opholdet ekstra kolorit.  

 

Bridge er ikke endnu min spidskompetence, og jeg ’kan ikke gå på vandet, 

men jeg kan så meget andet’, som der står i sangen ’En lille båd der gynger’. 

På førstedagen - den dag hvor deltagerne vises rundt og fornemmer 

Højskolestemningen, hvad er mere relevant end et indlæg om ja, 

’Højskolesangbogen - før og nu’. I dette indslag, hvor jeg var ‘kaptajn’, fik vi 

på knapt en time med sang, foredrag og billeder sangbogen ’ind under huden’ 

- for at bruge en overført betydning. 

Det andet kulturelle indslag blev til, fordi en af deltagerne er kaptajn - ikke 

mere på de store have, men på Slotssøen ved Frederiksborg slot. I egenskab af Frivillig på 

bådfarten havde han mulighed for at invitere os på sejltur.  

 

 

At se slot og barokhaven fra søsiden var en 

betagende oplevelse og så tilmed krydret med små historier. Nu ved jeg, hvorfor Frederik d. 

7 vender ryggen til slottet på statuen på torvet i Hillerød! 

På udflugten medbragte vi Storedamkøkkenets gode sandwich, og de ‘fik ben at gå på’ på 

Esrum kloster.  

Og nu er jeg ved det sidste kulturelle indslag. Opmærksomme læsere ’med ben i næsen’ har 

allerede gættet, at det handlede om ‘overførte betydninger’. I løbet af en time fandt den 

vindende gruppe 72 udtryk i et mylderbillede af ‘find Holger-typen’. Et godt oplæg til den 

efterfølgende festaften, Vi klappede ‘og ikke et øje var tørt’’.  

  



 

 

Det var der heller ikke dagen derpå, hvor vi fra Højskolesangbogen sang ‘Om lidt er kaffen 

klar’ af Benny Andersen og mindedes ham in memoriam. Han døde dagen før. 

Jeg er sikker på, at Lillerød bridgeklub står parat til at byde ind, hvis der opstår en ledig uge 

i 2019 – vores erfaringer fra de to foregående år byder det. 

Efterskrift: 

Selv bor jeg nærmest som nabo til Storedam gennem 17 år. En cykeltur gennem skoven på 

15 minutter, og så er jeg på stedet. Gennem årene har jeg ofte været i Tokkekøb Hegn, ved 

Kongedyssen og Den landfaste Tange mv. men mit kendskab til Seniorhøjskolen Storedam 

kom først i 2016, hvor jeg blev Storedammer.  

For en stor del af deltagerne fra Lillerød bridgeklub blev Storedamopholdet en øjenåbner - 

kendskabet til Storedam var forbavsende lille, omend deltagerne også er fra lokalområdet. 

Tak til Storedams bestyrelse for, at det har været muligt at udbrede kendskabet til dette 

dejlige sted, som Storedam er.          På bridgeklubbens vegne 

 
Helen Nielsen 

2016 

 

Litteraturholdet uge 32/2018 

Gennem mange år har der været en uge på Storedam, hvor vi satte os ned og diskuterede 

nogle bøger, som vi på forhånd var blevet enige om at læse.  

Vi var altid sammen med Arbejdsholdet, for vi var ikke så mange, men vi ville helst være 

min. 6-7 deltagere, men i år blev ramt af en række afbud, de fleste på grund af sygdom.  Det 

førte desværre til, at vi til sidst måtte aflyse holdet helt. 

Men vi er nogle få, som er enige om, at vi vil gøre alt for at få holdet op at stå igen til næste 

år. Vi har også fået tilsagn fra arbejdsholdet om at vi er velkomne, så vi er optimister og 

regner med at det nok skal lykkes. 

Flere af de bøger, vi havde planlagt at tale om i år, er så gode, at vi gerne vil bruge dem til 

næste år, og så kan vi måske finde en enkelt bog mere i løbet af vinteren. 

Dvs. at vi satser på at tale om: 

”Folkets skønhed” af Merete Pryds Helle, 

”Tunu” af Kim Leine” og 

”Nogenlunde på størrelse med universet” af Jon Kalman Stefansson. 

Så hvis I er glade for bøger, så overvej at melde jer til Litteraturholdet i uge 32 i 2019.  

Vi synes selv, at det er et rigtig hyggeligt emne at tale om bøger, og vi håber at kunne 

bringe nærmere besked om litteraturholdet i kursusprogrammet for 2019. 

,  

Ellen Philipson 

2009 

  



 

 

 

Arbejdshold på Storedam  

 

Når man er blevet Storedammer hører man af og til om arbejdsholdet, klart at Storedam ikke 

kan fremstå ren og velholdt, uden at nogen kommer og smøger ærmerne op og rengør, 

maler, reparerer og shiner op. 2 gange om året er der brug for denne indsats, første gang 

midt/slut april efter den lange vinterpause og igen når sæsonen er godt i gang, omkring 1. 

august. 

Når man nyder, må man også yde, tænkte jeg, der desværre ikke er handyman, men jeg har 

2 hænder og jeg vil gerne gøre rent og pænt 

Det blev en dejlig uge, Henny, Karen og Karl var gode til at dele opgaverne ud til det 

veloplagte arbejdshold og vi fik en uge med effektivitet, godt kammeratskab og dejlig mad, 

Ruth og Jan stod i køkkenet og forkælede os 

Der pudses vinduer Karl knokler Henning giver sort træfarve 

 

Så hold øje med arbejdsholdene og meld dig gerne til Henny, hvis du har tid og lyst 

Vel mødt! 

 

 
Birgitte Keldsbo 

Pedersen 2016 

 

  



 

Ledige pladser uge 45 

 

Jeg afholder i uge 45 kurset ”Danmark rundt på 6 dage”. ”Rejsen” koster samlet kr. 2.300 

men så er det også en ”all inclusive” rejse, så man behøver slet ikke at tage tegnebogen frem 

på turen. Ganske vist bliver der ikke tilbagelagt så mange kilometer som på de hidtidige 

rejser ”Jorden rundt på 6 dage”, men det bliver med sikkerhed ligeså fornøjeligt. 

Da der er indlagt flere arrangementer, som koster penge, så det er nødvendigt med fuldt hus 

dvs. 20-25 deltagere, hvilket normalt heller ikke har været noget problem, men i år er jeg 

blevet ramt af mange afbud fra normalt trofaste deltagere. Det bringer ”Danmark rundt på 6 

dage” i farezonen, så hvis nogen sidder og brænder efter at komme med, så kontakt mig 

hurtigt, så jeg kan gå videre med rejseplanerne.  Kærligst 

 
Henny Bøgh 

2012 

Adventsfest 

 

Husk adventsfesten: Lørdag den 1. december kl 11,30- 16,00 

Kun for Storedammere 

Tilmelding senest 18.11. til Kirsten Markussen 2346 4041 eller Henny Bøgh 2099 5435 

 

ANNONCE 

Vi overtog efter Sonja Brandt hvervet som arrangører af sommer- og adventsfesterne for 

Storedammere. Det har vi nu gjort i fem år og det gør vi også i 2019, men herefter søger vi 

afløsere til dette sjove og spændende job. 

Vi valgte selv at stå for tilberedning af maden, som tidligere blev leveret fra slagter Larsen 

på Amager. Vores kommende afløsere kan selv vælge, hvilken model de vil benytte.  

Vi opfordrer interesserede til at henvende sig til en af os for en nærmere aftale ligesom det 

ville være en god idé, at kigge med ved de kommende arrangementer. 

Kirsten Markussen    Årgang 2012 

Henny Bøgh              Årgang 2012 

 

 

Temahold: NØRKLERIER 

Vi har stadig nogle få ledige pladser i uge 47 (19.-24/11) 

Kom og råhyg dig med os i novembers mørke. 

Helle og Karen laver dejlig mad til os, og vi gør lige, hvad vi har lyst til😉  

Har du lyst til at være med, så send en mail til én af os: 

Else (elsebjerg@icloud.com)  

Annette (rohde@turbopost.dk) 

 

  

mailto:elsebjerg@icloud.com
mailto:rohde@turbopost.dk


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

Møder i oktober og november 2018    

Afholdes på Hyltebjerggård, Linde Alle 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,-.  

  

Fredag den 5. oktober  

Ulla Birkved (2008):   ”Frivillig i Guatemala” med lægehold i Antiqua. 

  

Fredag 19. oktober – dette arrangement inkl. kaffe tager ca. 3 timer.    

Helen Nielsen (2016):    ”Med den Transsibirske jernbane og på kamelryg i Gobiørkenen” 

             derefter ser vi den betagende film ”Historien om den grædende kamel”  

                (5 stjerner) 

Fredag den 16. november 

Ulla Moltved (1992)  ”Mit liv som Kvæker bl.a. med Work Camps under og efter 2.  

                                     Verdenskrig” 

                                     (jeg er 92 år og er kvæker)  

 
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 nøgler, som er 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@mai.tele.dk 

Henny Bøgh  2099 5435 hboegh@post2.tele.dk 

Storedams kontor  4828 0083 storedam@storedam.dk 

Storedams hjemmeside   www.storedam.dk 

 

Redaktion Storedam Nyt 

 

Birgitte Keldsbo Pedersen 26649973 keldsbo@gmail.com 

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

ændres, så skriv et indlæg, gerne med foto, jeg vil gøre mit bedste for at få det med 

mailto:edel.vesterlund@mail.dk
mailto:poul@boye.it
mailto:keldsbo@gmail.com

