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Dødsfald
Kære Storedammere
Det er med stor sorg, at jeg må meddele jer, at Vagn Broge Andersen lørdag den 12.
september pludselig er afgået ved døden.
Alle som kom på Storedam ved, hvor meget Vagn har betydet for højskolen og livet
omkring. Allerede i den periode hvor min mor Grete Lauritzen var formand, var Vagn en
solid støtte, ikke kun i bestyrelsen, men også i det daglige. Hvis der var noget vi skulle have
styr på, kunne vi altid tage en snak med Vagn - han vidste hvordan og hvorledes.
I den sidste tid var Vagn den store drivkraft på vores nybyggeri, og det er langt hen ad vejen
grunden til at vi i dag, er kommet så langt som vi er. Der er ingen tvivl om, at Storedam ved
Vagns alt for tidlige død, har mistet et fantastisk menneske med et stort hjerte og en
uimodståelig arbejdskraft. Personligt har jeg mistet ikke alene en god ven på Storedam, men
også en ven som jeg brugte lidt som en Mentor i mit arbejde for Storedam.
Vores tanker går til Vagns familie i denne svære stund. Æret være hans minde.
Kim

Nybyggeri
Så er der endelig kommet byggetilladelse fra kommunen, hvilket betyder at vi nu går i gang
med byggeriet af vores nye fløj, som erstatning for Langedam. Oktober går med støbning af
fundament. Og når vi når til december er huset rejst. Der estimeres med en overdragelse af
huset til Storedam ultimo februar 2016. Som det pt. ser ud er det hele planlagt ned i mindste
detalje, takker været det store arbejde som Vagn Broge Andersen havde lagt i det.
De bedste hilsner

Kim Lauritzen

Kære alle fra Storedam
Alle årgangshold, bestyrelsen, enkeltpersoner, - kort sagt alle Storedammere vil jeg takke
for deltagelse og opmærksom og pæne ord og samtaler i forbindelse med Vagns død og
bisættelse.
Vagn døde uventet efter et ildebefindende i forbindelse med en allergisk reaktion, som han
var bekendt med, hvorfor han altid havde en epi-pen i sin nærhed, men denne gang var det
desværre ikke nok. Det er forfærdeligt og ulykkeligt, men dog en lille trøst, at han er hurtigt
har mistet bevidstheden og er død.
Vagn har haft en tæt og langvarig kontakt til Storedam, og han var meget optaget af det nye
byggeri, som han var tovholder på. Der er gået mange timer både hjemme på Nattergalevej
og på Storedam med det spændende arbejde. Der har været nogle bureaukratiske
forhindringer undervejs, men nu så det endelig ud til at lykkes, og byggeriet kunne gå i
gang. Vagn ville have været glad og stolt over at kunne se det færdige resultat.
Selv om Vagn har haft en stor tilknytning til skoven
både arbejdsmæssigt og privat, har det været fjorden
med både sejlads og fiskeri, der trak mest, efter han
sluttede sit arbejdsliv. Jeg mindes med glæde de mange
gange vi har sammen roet ud og sat garn fra en lille
jolle. Det er blevet til mange skrubber, og en del flotte
havørreder, og en af dem kan I se på billedet.
Indimellem, når det har det været sparsomt med
fangsten, har vi glædet os over nogle flotte solop- eller
nedgange og den smukke fjord, og når det var
hundekoldt, var det godt at komme hjem og få en god
kop kaffe ved brændeovnen.

Nogle gange havde der også forvildet sig en edderfugl i garnet, og Vagn brugte gerne den
tid, det nu tog at få den viklet fri igen. Det var altid med respekt for dyrene – både på jagt og
fiskeri.
Jeg har mistet min elskede og bedste ven. Selv om sorgen og savnet er stort, er jeg
taknemmelig for de fire dejlige år, vi fik sammen.

Mange varme tanker
Jette Egelund Petersen
26.9.2015

Runde fødselsdage siden sidst

90 år:
Alice Wilken (94)
Maria Pedersen (92)
Erik Kyhn (97)
Elisabeth Nørkjær Persson
(2000)
85 år:
Maren Sommer (97)
Grete Johansen (94)
Arne Jensen (97)

80 år:
Johnn Lagermann (2015)
Ludvig Wiewiura (2000)
Grethe Petersen (2002)
Else Hammer Kanstrup (2001)
Kirsten Østergaard Andersen (2001)
Alice Elmark (2001)
75 år:
Tove Nielsen (2008)
Marianne Dalgaard (2012)

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

Meddelelser
 Else Hartzberg (90) er flyttet til årgangshold 2012
 Birgitte Friis-Mikkelsen (97) har tilbudt, at hun gerne vil være føl. Birgitte kan
kontaktes på tlf. 26 24 82 18
 Sonja Brandt (2001) har efter mange år som arrangør af sommer- og julefester ønsket
at blive afløst. Hvervet vil blive overtaget af Kirsten Markussen (2012). Vi takker
Sonja for mange års dejlige fester og byder velkommen til Kirsten, som vi ønsker alt
held og lykke med hvervet fremover. Vi føler os i gode hænder og glæder os til
kommende fester.
 Årgang 2015 har valgt Merethe Fehrend til holdleder.
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: Else Jacobsen (89) og Vagn
Broge Andersen.
Måske er der flere, i så fald beder jeg om at få det at vide.
Bibi Skovbøll
Mail: bibisk@dukamail.dk
Tlf.: 3968 1108

Livets gang på Storedam
Arbejdsholdet gør en fantastisk forskel
I uge 17, 2015 stod der ”Arbejds- og havehold og rengøringshold” på Storedams program,
og måske lød det lidt kedeligt, men det var det faktisk ikke.
Ida stod for have- og arbejdsholdet, og Gyda havde påtaget sig at lede rengøringsholdet.

Græsset mellem fliserne forsvandt

Køkken- og blomsterhaven klargjort

Nymalet

I alt 16 deltagere mødte op i løbet af ugen, og mange af dem havde været på holdet før,
nogen endda i mange år, og snart var der gang i aktiviteterne ude og inde. Haveholdet
skønnede på det gode vejr og gik på med krum hals, der skulle slås græs og fjernes ukrudt,
lægges blomsterknolde og meget andet, og arbejdsholdet tog sig af mange forskellige jobs,
herunder maling hist og her.

Nymalet

Nymalet

Smukke blomsterkasser

Imens var rengøringsholdet også gået i gang. De skulle tage sig af det som ikke hørte under
den almindelige rengøring, som deltagerne gør i løbet af året, og som heller ikke sorterer
under rengøringsselskabet. Der blev vasket hovedpuder og bademåtter og forhæng, og
nogen af badeværelserne blev skuret over det hele. I det hele taget gik vi på jagt efter steder
som behøvede lidt ekstra omsorg.

Petanquebanen blev trimmet

Nypudsede vinduer

Væk med dræbersneglene

Hen på ugen var der lidt lettere opgaver, som rensning af lamper og lignende. Der var kort
sagt ingen der kedede sig. Men samtidig var det som altid dejligt at være på Storedam, og
der var også tid til pauser og til måltider med Johns og Lenes gode mad og sange fra
højskolesangbogen.

Ny bro beklædning

Velfortjent pause

Broen indvies

Set i bakspejlet var vi nok
også det hold som havde
noget af det bedste vejr den
sommer, og det gjorde jo
heller ikke opholdet
ringere.

Ellen Philipson
(2009)

Tak til alle for en god uge.

En af grundene til at vi kan holde vores område og bygninger i så god stand, er
Arbejdsholdets indsats. Der bliver gået til den med en kæmpe ildhu som sjældent set. Til
alle jer som har været eller er med i dette – en stor tak for jeres flotte indsats.
Bedste hilsner
Kim

Uge 18: Introduktionskursus
Hist hvor vejen slår en bugt (blot en af mange) ligger Storedam så smukt!
Vi skriver den 27. april 2015, og det er et gudsjammerligt koldt, men smukt forår som længe
har været på vej.
Har man/jeg været i tvivl om at være på rette vej, er tvivlen pist borte, da de røde længer,
flaget og søen åbenbarer sig og afslører at stedet fuldtud lever op til de uskrevne superlative
beskrivelser, jeg har med i baghovedet.
Bøgen står på spring. Dannebrog vajer og spejler sig i søen, hvor en enlig svane svømmer
rundt. Mere dansk kan det ikke blive.
Nå, men vel modtaget af Helle Neergaard og Edel Vesterlund, bliver alle hurtigt installeret.
Nu venter vi så på, at alle tilmeldte på 2015 introduktionsholdet ankommer.
I smug betragter jeg mine medkursister og tænker: Gad vide hvad de mennesker indeholder
– og er det ikke lidt af en fejltagelse at du har meldt dig til det her!
Erfaring er en god ting, og jeg tænker at jeg ved ugens udgang sikkert vil se på og opleve
mine medkursister med nye øjne. Måske, måske ikke, vil nogle blive en lille del af min
verden. De er måske i virkeligheden, bag det ganske almindelige (og hånden på hjertet)
aldrende ydre, unge i sind med lyst og evne til mere end mad, drikke og TV-avis?

Introduktionsholdet 2015
Det blev et godt ophold, og jeg lærte en masse dejlige mennesker at kende. Undervejs
spekulerede jeg på, hvad det var, der gjorde kurset så vellykket. Det var jo egentlig ikke et
program, som appellerede til de store udfoldelser hverken kreativt eller motionsmæssigt.
Nej hemmeligheden (hvis der en) tror jeg ligger i to ting:
For det første:
De spændende beretninger/fremlæggelser alle kursister obligatorisk hen over ugens løb på
skift fremlagde.
Små livsberetninger, historier, overvejelser, begivenheder, indfriede og uindfriede drømme
og håb, tragedier, ja alt dét et levet liv består af.
Det var fascinerende at høre folk fortælle om dem selv og deres liv, skelsættende
begivenheder, fortalt med egne ord, efter eget valg.
Og ja, hvad er vel mere spændende end livet og det levede liv? Virkeligheden overgår alt,
og jeg måtte som sikkert mange andre, revidere og nedlægge et par fordomme om mine
medmennesker hen ad vejen. Jo, det talte ord live håber jeg aldrig går af mode.
For det andet:
Storedams grundprincip om medansvar, at deltage og yde praktisk til fællesskabet er også et
godt pædagogisk redskab. Alle kan bidrage, fornuften er til at få øje på og så sidder man jo
ikke bare og kræver ind og venter på at undervisning /underholdning og føde bliver serveret
på et sølvfad.
Jo, jeg synes jeg fik en dejlig uge på Storedam. Jeg mødte nogle dejlige varme og meget
forskellige mennesker, blev måske lidt klogere, gik nogle pragtfulde ture i det dejlige
område. Og – for nu ikke at glemme det der: Piratbridge.
Ja, tænk. Jeg er ingen kortspiller, men samværet omkring kortbordet var et herlig tidsfordriv
med familiære undertoner. Og jo, vi fik plantet et træ, sunget en sang og fik også vor egen
sang – og så blev vi da alle Storedammere årgang 2015.
På gensyn og kærlig hilsen
Birgitte Hamilton (2015)

Uge 22: Gåture, stavgang og decoupage.
Storedam i maj.
Maj måned – alt står grønt. Dannebrog vajer - eller vejrer det? Der høres livlige kvæk fra
søen.
R o e n falder på… En hjertelig velkomst. Knus. Gensynsglæde. Nu er vi på STOREDAM –
og så er kaffen klar… og det med Lise og Karens lækre lagkage og bagværk. De er ”vores”
økonoma og føl, der ugen igennem forkæler os med den skønneste mad. Vi har nu fået nye
livretter! Tak fordi I forkæler os sådan!
Annie H. Frederiksen og Helle Neergaard motiverer os til henholdsvis kreativitet og motion
– på bedste måde. Vi klipper, limer, vandrer og byder sommeren velkommen i det fri - det
bedste vi har lært! Ugen igennem smittes vi af de to dejlige damers gode humør!
Med saks og lim.
På decoupage holdet klippes og limes der - dag og aften. De skønneste æsker, billeder,
bakker, bøger og rammer kommer til syne – så det er en fryd for øjet. Mange på holdet
kender allerede teknikkerne – men har forskellige erfaringer. Alle er hjælpsomme. Hvis man
lige står og mangler en ugle, en hest eller en sky, så går alle i gang med at lede - indtil det
ønskede er fundet. Annies store kunnen og erfaring kommer alle til gode. Hun vejleder,
inspirerer og giver gode råd og ændringsforslag – så vi kommer hjem med flotte produkter,
når ugen er omme.

Også vandreholdet lader sig friste til at prøve kræfter med saks og lim - efter hjemkomsten
fra skønne, skønne strabadserende vandreture i skov og ved strand. ”Du danske sommer…”
Helle fører os, på kyndig og omsorgsfuld vis, de herligste steder hen – og vi holder dampen
oppe. Decoupageholdet kan ikke løsrive sig fra saksen – og får ikke meget frisk luft i den
uge, sådan fokuseres der.
Nå, spøg til side. Vi taler så godt sammen med hinanden, når vi vandrer. Godt humør,
muntre indslag og givende samtaler på turene er vældig livsbekræftende og så giver det
”god kondi og store muller” med al den gåen omkring – måske også en lille vabel; men pyt!
Tak for dejligt samvær til alle!
På gensyn fra
Vivi Goldschmeiding
(2015)
Et fælles fodbad er lindrende

Uge 34: Årgangshold 2013
Vi har haft en helt vidunderlig uge. Godt planlagt og med sol og blå himmel hver eneste
dag, hvilket gav godt humør og god energi.
Vi havde morgengymnastik med Kisser til gode kendte melodier på den lille radio.
En formiddag GI-GONG med Claus Gylling. Meget spændende og de fleste af os
nybegyndere havde en god fornemmelse i kroppen bagefter.

Vores tema i år var Grevinde Danner, som er født for 200 år siden og som har betydet en
masse for hjemløse børn. Byggede børnehjemmet i Jægerspris. Byggede også Dannerhuset i
København til arbejderkvinder, der ikke havde midler til at bo andre steder.
Helle holdt et godt foredrag om grevinden og hendes brogede liv, og dagen efter var vi i
Jægerspris og så slotsparken og kirkegården.
Lise Bruun læste en aften op af Troels Kløvedal, som også har boet på Jægerspris Stiftelsen.
Torsdag kom Lise Lauritzen Loft og fortalte om Dannerhuset i et meget spændende
foredrag. Fredag fik vi en omvisning i den smukke, fint restaurerede bygning med
direktøren som guide. Herefter Kanalrundfart og hjem til kaffen på Storedam.
En aften så vi den sjove gamle film ” Sørensen og Rasmussen” med Marquerite Viby
som husbestyrerinde og Bodil Ipsen som Grevinden.
Lørdag aften var der festaften med Åses flot pyntede borde. Chris og Jettes festsange og
Hannes glansnummer ”Gittes monologer”. En fin afslutning.
Ind imellem var der tid til gåture, hyggesnak og dybere samtaler.
Køkkenholdet var Henny og Kirsten. Tak for dejlig mad og kage. Seje kvinder, som vi
håber at se næste år.
Tak og på gensyn til alle for en god oplevelsesrig uge.
Kærlig hilsen
Ulla Christophersen

Uge 30: Sangholdet 2015
Sangholdet i juli måned var som sædvanligt
fyldt helt op. Der var sygdom hos
økonomaen, så Poul Boye måtte træde til
som føl hos Klaus Wedelboe. De var et
fantastisk makkerpar og lavede vidunderlig
mad til os. Tak for jeres hjælp!
Lilian Kristensen spillede til sangen på sin harmonika de første to dage, og derefter kom
Lene Wittrup og akkompagnerede os på klaveret. Vi skulle holde ”Åben sangeftermiddag”
om fredagen, og vi skulle øve og sammensætte et fængende program.
Sangeftermiddagen blev en succes med 55 deltagere, masser af sang og vidunderlige kager.
Hvis vi magter det, holder vi et lignende arrangement til næste år.
Kære Vibeke og hele sangholdet

25. juli 2015

Det var et rigtig flot arrangement I havde arrangeret for
alle os gæster i går eftermiddag

Kære sanghold med Vibeke i spidsen.

Et fint sang- og musikprogram og herlige kager til
kaffen.
Der har sandelig været travlhed inden så mange
mennesker kunne sætte sig og nyde det hele.
Det er jo altid dejligt at komme op til Storedam og
mine venner og veninder synes vi havde en dejlig dag.

Tak for en eftermiddag fyldt med glæde. Der
var fra starten en varm og festlig stemning.
Der blev sunget med sprudlende glæde, der
spredte sig til alle. Dejligt at få lov til at
synge med. En stor hyldest til glæden ved at
synge.

Sol- regn- og sommerhilsen her fra Sorgenfri

Efter kaffepausen var der lejlighed til at
hilse på gamle kendinge blandt de mange
deltagere. Glæden varede ved efter
hjemkomsten. Stor tak for en herlig
”Storedamsoplevelse”.

Lise Winding (2013)

Anna-Grethe Madsen (97)

Så STOR TAK fra os alle til alle jer der gjorde dagen
rigtig hyggelig.

Med hele sangholdets hjælp blev det endnu en vidunderlig uge. Tak for godt samarbejde.
Vibeke Boye

STOREDAMSKLUBBEN

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,-.
Såfremt man ikke ønsker at deltage i kaffedrikningen, er prisen kr. 10,- for deltagelse i
mødet.
Fredage i 2015
Møder i oktober, november og december
16. oktober

”Børn på flugt med bl.a. historier fra Liberia og Gambia”
v/ Else Marie Buck

13. november

”Kvindernes bygning – Emma Gad”
v/ Tove Koed

27. november

2000

”På lejr i Sydafrika med unge fra Sydafrika”
v/ Hanne Stigaard

11. december

2013

”Grevinde Danners liv”
v/ Helle Neergaard

Fredage i 2016
Møder i januar og februar
15. januar

2009

”Personlige erfaringer i international tjeneste”
v/ Mads Cronquist

29. januar

2014

”Mytteriet på Bounty og Pitcairu Island”
v/ Peter Armfelt
”Steen Steensen Blichers liv og værker”
v/ fhv. sognepræst Grete Vestergaard

12. februar

26. februar

2012

”Et causeri over et venskab med en indisk veninde”
v/ Marianne Dalgaard

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)
38 11 82 04
edel.vesterlund@mail.dk

Værd at vide
TV:
Der har ikke været TV 2 kanaler i sommer på vores TV. Det skyldes at en eller anden har
ringet til Boxer og afmeldt vores abonnement pr. 30. juni. Vi ved ikke hvordan det kan være
sket, men jeg beder venligst, men bestemt om, at man ikke på egen hånd foretager sig noget
sådant, men altid henvender sig til den, hvis ansvarsområde det drejer sig om. Oversigten
findes på kontoret på væggen ved siden af den stationære PC.
Telebus:
Desværre lukkes Telebus 820 fra d. 1. september. Fredensborg Kommune vil ikke længere
yde tilskud, så man må fremover bestille Flextrafik gennem Movia. Alle kan gøre dette,
men man skal oprette sig som bruger på: www.movia.flextrafik.dk .
Der skal betales ekstra for kørslen, og man kan bestille plads indtil 4 personer, der skal
samme sted hen. Indtil 10 km betales standardpris, dog ikke hvis man overskrider
kommunegrænser, og det vil man, hvis man kører fra Allerød St, men ikke hvis man kører
fra Kokkedal St., da både den og Storedam ligger i samme kommune (Fredensborg).
Der kan læses mere om alt dette på: www.moviatrafik.dk/flextrafik
Det nærmeste man kan komme med offentlig transport er til Karlebo Skole med ny busrute
375 R, som kører fra Rungsted St. Øst til Hillerød. Herfra er der 3 km til Storedam, og man
kan måske lave en aftale med andre kursister, der er i bil om at blive hentet her fra. Ma – Fr
kører bussen 2 gange i timen og Lø – Sø kun 1 gang i timen. Brug www.rejseplanen.dk til
at finde afgangstider.

Erik Cronquist (2009)

En vidunderlig livsbekræftende bemærkning,
hørt ved ”Åbent hus” arrangementet på
Storedam i maj 2015:
”Så kan jeg bare tage bussen og mine
dansesko under armen”
Else Hartzberg (87 år) er ikke længere så
glad for at køre bil om aftenen, og hun vil
derfor holde op med at være fast underviser i
skotsk dans.

Brugte frimærker modtages med tak
Tove og Mogens Nielsen (Årgang 2008) samler brugte frimærker.
Frimærkerne kan omsættes til penge og beløbet går til Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Der bliver opsat en æske på kontoret til de brugte frimærker.
Foredragsholder?
Støder du en gang imellem på en spændende foredragsholder som
vi kan have glæde af på Storedam?
Eller har du somme tider brug for en foredragsholder til dit hold?
Merethe Fehrend (årgang 2015) har påtaget sig at samle et arkiv
man kan trække på hvis der er behov for en foredragsholder.
Merethe Fehrend
merethe@fehrend.dk
Tlf.: 21454013

Hvem kan deltage i Storedams kurser?
ALLE kan melde sig til Storedams kurser. Se kontaktperson i Kursusplanen.
De første tre måneder af året er tilmelding dog reserveret til Storedams medlemmer
(Storedammere) samt de, som er tilmeldt introduktionshold. Fra den 1. april er der fri
tilmelding for alle.
Der er ikke nogen begrænsning på hvor mange kurser man kan deltage i om året, og der er
heller ikke krav til at man skal være Storedammer efter et vist antal kurser.

Mangler du navneskilte til dit hold?
Tag en træklemme og skriv navnet derpå.
Sæt klemmen i jakkeopslaget eller i halsen på T-shirten.
Nemt og billigt 

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
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.
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. Heldigvis fås der jo mange dejlige vine i karton.
Nyttige mail adresser og telefonnumre

Erik Cronquist
Kim Lauritzen
Karen Lauritzen Bay
Henny Bøgh
Storedams kontor
Storedams hjemmeside

Poul Boye
Vibeke Boye

4817 4941
4444 8285
4576 7575
4733 5435
4828 0083

erik@cronquist.dk
kimdortelauritzen@gmail.com
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