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Kære Storedammere
Mens jeg skriver disse linjer, er en meget stor del af jer i gang med at gøre vores Storedam
ikke bare kønnere, men også i gang med at møblere vores nybygning. Hele nybygningen er
gået som planlagt og vi overtog huset til aftalt tid. Der har kun været enkelte ting bagefter
der skulle rettes, så i bestyrelsen er vi meget lettede over hele forløbet. Jeg er som altid
imponeret over den ihærdighed og velvillighed, som I som Storedammere lægger for dagen
for at sikre at Højskolen levet på bedste måde. Der er ingen tvivl om, at min mormor,
Kirsten Lauritzen, ville være stolt over dette engagement.
Hvis I finder, at der i nybygningen er mangler eller andet, som måske ikke virker
hensigtsmæssigt, så giv bestyrelsen besked, så vil vi se nærmere på det.

Vi er nu også så småt gået i gang med nedrivningen af Langedam, på en måde lidt
vemodigt, men med tanke på at disse skurvogne kun skulle ha’ stået i små 5 år, så må man
sige, at de har gjort deres.
Endnu et år har vi fået et flot stort nyt årgangshold og det glæder os i bestyrelsen, at der er
så mange, som bakker op om Storedam. Og næste år ser det allerede nu også rigtig godt ud.
I må alle endelig fortsætte med at tale om vores dejlige sted til jeres venner, familie og hvor
I nu kommer 
Nu har vi snart Sommerfest, og jeg håber at I alle har mulighed for at deltage, så HUSK NU
at tilmelde jer. Vi vil officielt åbne vores nybygning, samt navngive den. Her vil jeg også
gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer som er kommet med forslag til navne til
nybygningen – der var mange gode og fantasifulde navne.
Vores nybygning er blandt andet finansieret med støtte fra Lauritzen Fonden, og der skal
her lyde et stort TAK for denne uvurderlige støtte.
Jeg håber, at I alle på Storedam vil få et fantastisk 2016 – og se nu i programmet om ikke
der lige var endnu et hold I kunne tilmelde jer – for der er jo så skønt her ude på landet ved
skoven og ved søerne.
GOD SOMMER

Kim Lauritzen

Runde fødselsdage siden sidst

90 år
Kirsten Herbild (94)
Anders Eriksen (95)
Ulla Moltved (92)
Inger Petersen (89)

80 år
Birgitte Friis Mikkelsen (97)
Ester Vammen Christensen (2010)
Gerda Granholm (2011)
Mona L. Muhlenfeldt (2001)

85 år
Inger Kyhn (97)
Ellen Mortensen (2011)
Anna-Ruth Bavnhøj (97)
Victor Munk (2015)
Jens Chr. (Chris) Bøgh (2012)

75 år
Jytte Christensen (2015)
Gyda Riemer (2010)
Birgit Friis (2012)
Benthe Hellsten (2015)
Klaus Wedelboe (2008)

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

Meddelelser
Nye holdledere
Johnn Lagermann (2015) har afløst Ida Dyrholm (2003) leder af arbejdsholdet.
Karen Holm (2015) er fremover leder af rengøringsholdet
Bent Hjortshøj er ny holdleder for årgang 2009. Han afløser Erik Cronquist.
Kursustilmelding og depositum
STOREDAMMERES fortrinsret til kursustilmelding er reduceret til 1 måned. Tilmeld dig
derfor de ønskede kurser inden den 1. februar. Herefter har ALLE samme vilkår.
På grund af stort frafald før mange kurser, kan der fremover opkræves et depositum på 500
kr. for hvert hold man har tilmeldt sig. Hvis man deltager i det hold man har meldt sig til
indgår beløbet i de 1600 kr. der er kursets pris. Hvis man melder fra, mister man
depositummet, med mindre der er tungtvejende grunde til tilbagebetaling.
Økonomaer:
Lise Birk (2010) vil, udover at være føl, også gerne fremover påtage sig opgaven som
økonoma. Hun kan træffes på tlf. 2467 0237 eller på mail flbi@email.dk
Karen Margrethe Pedersen (2010) har skaffet 2 piger fra det lyse Jylland der vil påtage sig
madlavning. Det drejer sig om henholdsvis Birgith Grøndahl som kommer i oplæring som
økonoma i uge 25, 2016 og Tove Hjortshøj som er føl i samme uge. De ønskes hjertelig
velkommen.
Efterlysning:
Anders Eriksen (95) har på et tidspunkt haft nogle effekter med på Storedam. Han kan ikke
finde dem og hører meget gerne fra nogen der ved hvor de gemmer sig.
Det drejer sig om 4 stk. indrammede indianerbilleder ca. 25 x 30 cm., 1 indianerbælte i rødt
stof 12 cm. bredt og ca. 90 cm langt. Bæltet er broderet med hvide perler., 2 rangler af
skildpaddeskjold samt 1 indianerdukke i stof ca. 15 cm. høj.
Effekterne er unika, og Anders hører gerne hvis man har oplysninger om tingene.
Anders Eriksen. telefon: 4588 0532
Tilføjelse til kursusprogrammet 2016:
Bendix kursus i uge 46, mandag den 14. - lørdag den 18. november:
”Om at opleve huse”
For 2 år siden beskæftigede vi os med emnet arkitektur. I år vil vi finde ud af, hvilke
faktorer der gør, at et hus bliver et godt hus. Vi vil se på bygninger, kikke på billeder af
huse og finde fælles træk. Vi vil tale om stilarter og byggematerialer. Georg Bendix’ er
en særdeles underholdende og engageret formidler, så alle kan være med. Der er stadig
få pladser.
Henvendelse til Marianne Dalgaard, mail: med@youmail.dk eller på tlf. 6093 5042
Ledige uger på Storedam i 2017: Uge 28, 29, 33, 39, 42, 45 og 47. Hvis nogen har gode
ideer til udnyttelse af nævnte uger, hører Else Bjerg-Pedersen meget gerne fra jer.
Else Bjerg-Pedersen, tlf. 2620 3645, mail: elsebjerg@icloud.com

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: Inge Larsen (92), Jytte Erring
(94), Anna Margrethe Gamst (2002), Lizzie Nielsen (2006)
Måske er der flere, i så fald beder jeg om at få det at vide.
Henvendelse til Bibi Skovbøll
Mail: bibisk@dukamail.dk
Telefon: 3868 1108

Bibi Skovbøll (97)

Livets gang på Storedam
2015
Uge 43: 19. -24.10.2015, Jorden rundt i 6 dage
Mandag den 14. november 2015 mødtes vi som sædvanligt kl. 15.00 til kaffe og
lagkage. Værelserne var fordelt, og under kaffen bød Henny os velkommen til den 3
jordomrejse på Storedam. Vi fik de sidste instruktioner, hvorefter alle rejsedeltagere tog
plads i sofagruppen. Deltagerne havde givet et ekstra lille beløb oven i kursus prisen, så
alle drikkevarer gennem hele ugen, det være sig øl, vand og vin, kunne nydes ad
libitum. ”All inclusive”.
Rusland var det første land vi skulle besøge. Henny begynder altid at tale om landets
flag, her det russiske, og så hører vi landets nationalsang. Så blev der vist klip om
russisk dans og musik, og Helle fortalte om en tur i sine unge dage med den
transsibiriske jernbane.

Knud & Knud stod i køkkenet og havde tilberedt russisk rødbedesuppe ”Borch” med
tilbehør. Hertil vodka og senere til kaffen
Denne aften var også vodkaen kommet på bordet. Hennys hjemmebagte russiske
ostekager.
Kl. 20.00 dukkede der en kvindelig russisk sanger og hendes mand op. De var iført
nationaldragter. Hun hed Tatiana Kisselova, talte perfekt dansk og var iført en meget
flot rød kjole, og hun sang vidunderligt. Hendes aura, og glæde ved at synge og fortælle
om sit fædreland gik lige rent ind hos os alle. Hendes mand, som var dansk, sørgede for
den ledsagende musik.
Aftenen sluttede af med en russisk film af Andrej Zvagintsev: Leviathan. Den handler
om den lille mands kamp mod eliten.

Tyskland. Vi hørte igen om flaget og lyttede til nationalmelodien og så filmklip. Helle
fortalte om besøg i Berlin både før og efter murens fald. Det blev suppleret med indslag
fra andre deltagere, da Tyskland jo er et land vi næsten alle har besøgt. Edel fortalte en
sød lille historie, om hvordan hun traf en tysk familie, som endte i et årelangt venskab.
Frokosten blev naturligvis skyllet ned med tysk øl og snaps.
Knud & Knud havde kreeret en tysk middag med masser af pølser. Det lå tungt i
maven. Aftenen bød på en tysk film LORE som udspiller sig i Tyskland i 1945, nær
krigens afslutning.

Irland. Efter den sædvanlige indledning uddelte Henny et skema til hver deltager. Her
var en række spørgsmål, alle omhandlende Irland, som vi skulle besvare og aflevere.
Der var præmie til den med flest rigtige svar ville vinde en lille præmie. Skulle der
være flere med samme rigtige antal svar. Frokosten blev i dag skyllet ned med
Guinness øl.
Kl. 15.00 mødtes vi i salen, hvor Elsebeth Rønne med partner lærte os at danse irsk
set dance. Trods dansens høje tempo danses den af folk i alle aldre, og det er en social
dans. Hver lille krog i Irland har deres egen dans med sit eget lille særkende og ofte
opkaldt efter stedet, hvor den danses. Så i dag er det ”The Storedam Set”
Godt udmattede satte vi os til bords og nød Knud & Knuds Irish Stouw.
Efter maden vistes en smuk film om Irland, og vi landede igen i sofagruppen, hvor der
blev serveret Irish Coffee, og vinderen af dagens konkurrence blev afsløret.

Spanien. Efter indledningen med flag og nationalsang så vi klip med spansk dans og
musik. Hanne Larsen fortalte om sine år som turist guide på Mallorca, og viste en film
derfra. Herefter fortalte Henny om den spanske nationaldrik Sangria, imens nogle af
deltagerne i fællesskab tilberedte en portion til senere indtagelse på dagen.
Efter frokosten mødtes vi kl. 14.00 og nød den tilberedte Sangria. Erik Cronquist var
dukket op, og han viste billeder og fortalte om sine mange ferier i Andalusien.
Middagsmaden blev skyllet ned med gode udsøgte spanske vine.
Aftenen bød på en god film. Det var filmen ”Vicky Cristina Barcelona”, der har vundet
en Golden Globe for bedste film i 2009.

New Zealand. Fredag den 18. november tog vi den lange flyvetur til New Zealand.
Efter morgenmaden fik vi historien om det New Zealandske flag, og hørte en
nationalsang. Der er faktisk 2 sange, da de som medlem af Storbritannien også bruger
”God save the Queen”. Herefter klip om New Zealandsk dans og musik. Jeg (Peter
Armfelt) fortalte om min første sørejse med et ØK skib fra Danmark gennem
Panamakanalen og til første havn Auckland, og om mit møde med dette fjerne land.
Undervejs blev min kone og min lille dreng på et halvt år døbt, da skibet passerede
ækvator. Det blev vist på en DVD. Herefter indtog vi rejsens sidste frokost.
Kl.15.00 var det Ingrid og Knuds tur til at fortælle, og vise billeder fra deres rejse rundt
i New Zealand.

Tiden var inde til at støve festtøjet af, og mødes til blå time før vi skulle sætte os til
bords og nyde aftenens menu. Den blev leveret udefra, så Knud & Knud kunne være
med ved hele aftenarrangementet. Og selvfølgelig var der rigeligt af vin, både fra New
Zealand og naboøen Australien.
Resten af aftenen bød på hygge og festlige indslag fra deltagerne.
Lørdag den 19. november. Efter en lang flyvetur om natten var vi igen hjemme i
Danmark. På grund af den store tidsforskel mødtes vi sen morgenmad kl. 9. Vi fik
besøg af ”Smed Hansens Spillemænd” fra Slangerup. De spillede for os en god times
tid, så vi kunne falde ned på jorden igen efter fantastisk dejlige dage.
Vi havde pakket forinden. Der var blot tilbage at tage afsked og sige tusind tak for
denne gang.
De bedste hilsener
Peter Armfelt
Holdleder 2014

Uge 46, 2015: ”Humor i teori og praksis”
Som sædvanligt var holdet fuldt, da en række forventningsfulde Storedammere mødtes med
Georg Bendix.
Marianne Dahlgaard havde fået forfald, men havde sørget for at vi fik Annie Frederiksen
som holdleder. Hun sørgede for på en hyggelig og fin måde at lede dagenes gang. Vejret var
fint november vejr og som sædvanlig sørgede Tove og Mogens for dejlig mad med øllebrød
og alting. En morgenmad var særlig festlig, da 2 fra gruppen, lettere udklædt (men vi ku’
ikke finde den høje hat) – og med flag i hænderne, hentede fødselsdagsbarnet på hendes
værelse og eskorterede hende ind til morgenbordet, hvor vi sang fødselsdagssang for hende.
Stor succes.
På kurset gik vi ud fra arkitekten Steen Eiler Rasmussens bogtitel ”Humor er vort bedste
våben”. I litteratur, på film, i alskens kunst og i menneskeligt samliv bør den være
grundlæggende. Igennem århundreder har vi brugt humor for at klare situationer, der ikke
var til at bære. Humor bliver en slags skjold, et værn mod det, der nok sker alligevel, om vi
vil det eller ej. Vi så også lidt på andre landes humor og hvori de adskiller sig for vores
forståelse af emnet.
Georg er med sin charme, varme og formidable viden dejlig at høre på og ikke mindre, når
han synger for, så kan man høre det helt ned i børnehaverne.
Vi så flere film, nogle meget humoristiske og en enkelt mere mærkelig end sjov. Vi tog til
Louisiana og så den anerkendte japanske kunstner Yayoi Kusama’s mange prikkede værker
Og det var godt nok sjovt.
Jeg hørte en lille pige på ca. 11 år spørge sin lærer: ”Bliver hun ikke træt af, at sidde og
male alle de prikker”? Læreren tøvede et øjeblik, før han svarede: ”Jeg tror hun er besat af
prikker og slet ikke kan lade være!” Det tror jeg også .
Om aftenen hyggede vi os som sædvanlig, med Tv, piratbridge og hinanden. Vi ser frem til
endnu et spændende Bendix-kursus i uge 46, 2016 (se omtalen under meddelelser).
Lise Lauritzen Loft

Uge 47 Danskernes lange rejse fra Stenalder til moderne demokrati og kongedømme
Vores første uge på Storedam
Vi er 3 gode venner, hvoraf den ene havde hørt om Storedam. Hun havde været til ”åbent
hus” og blev indfanget af stemningen på stedet.
I 2015 trak hun os med til sangugens åbne hus og så var vi andre også solgt. Kun en af os
havde tidligere været på højskole.
Altså meldte vi os til kurset ”Danskenes lange rejse”. Danskernes fælles fortid er interessant
og trænger til at blive genopfrisket.
Fortsættes…

Allerede ved ankomsten følte vi os ekstremt velkomne. Vi mødte smilende ansigter der
præsenterede sig med navn og årstal. Indkvartering, betaling og rundvisning inden
eftermiddagskaffe med lækker lagkage (tak uge 46). Fængslende og mega interessant. Fra
Vikingetiden op til nittehundredeogtyverne. Et kæmpe hop på en uge.

Historie om formiddagen

Udflugter om eftermiddagen

Musikcafé fredag eftermiddag

Sideløbende hermed besøg hos Vedbækfundene og helt i tråd et engageret og inspirerende
foredrag af Vikinge-entusiast og gudsbenådet fortæller Bertil Jacobi. Hold da helt op – alle
var med og på. Opfølgning med interessant besøg ved Kongedyssen (i silende regn), det
hele faldt i tråd – så gennemtænkt.
Heldet tilsmilede os igen. Der skulle være rejsegilde på den nye værelsesbygning, og her
mødte vi repræsentanter fra familien Lauritzen – og her følte vi igen den ”ånd” der
gennemsyrer hele Storedam. Så positiv en livsindstilling, overskud og gavmildhed.
Fredag eftermiddag sluttede med dejlig jazz. En gruppe ”gamle drenge” (ungdomskammerater) kom og gav skøn musik til vores glade ører. Vi synes det lød helt proff.
Hele kurset og forløbet var planlagt og blev gennemført til punkt og prikke. Alt faldt på
smukkeste vis i tråd på en god og glidende måde.
Som prikken over i’et skal nævnes de dejlige kokke, som var i særklasse.
Vi var i alt 4 helt nye deltagere på dette kursus og Helle Neergaard modtog i slutningen af
kurset 4 ansøgninger om deltagelse i introduktionskursus. En bragende succes.
Vi glæder os til at deltage igen på Storedam.
På glædeligt gensyn
Grete Christensen, Birgitte Keldsbo Pedersen og Bruno K. Pedersen

Sangeftermiddag
fredag den 29. juli 2016 kl. 14.30 – 17.00
Sangholdet indbyder igen i år til en hyggelig eftermiddag
med kaffe og fællessang
Tilmelding nødvendig hos Bibi Skovbøll
Mail bibisk@dukamail.dk eller telefon 3968 1108

Julefest
Den 5 december 2015 blev der holdt den traditionelle julefest på Storedam.
Der var mødt godt 60 Storedammere ,hvor mange for første gang blev mødt med synet af
den nye smukke tilbygning.
Kirsten Marcussen og Henny Bøgh var nye værter og havde valgt at dække op i dagligstuen
med fri bordplacering i modsætning til tidligere, hvor man sad årgangsvis.
Yderligere havde de valgt at lave maden selv. (flæskesteg med rødkål, hvide og brune
kartofler, sovs. Til dessert risalamande med 1 hel mandel.
Kaffebord med småkager
Humøret var strålende og snakken gik lystigt.

Der blev sunget 3 julesange. Holger Dahl fortalte om den nye bygning og inviterede alle
interesserede til at se den.
Erik Cronquist fortalte om nye teknikske installationer – teleslyngeanlæg i spisestue og i
salen,
Fremviser i salen til brug for præsentation af undervisningsmateriale.
Han oplyste også om, at vi desværre havde været udsat for nogle tyverier – bl. a. en
computer på Superdam, og indskærpede at vi alle skulle sørge for at vinduer og døre var
lukkede, når vi forlod bygningerne.
Lise Loft Lauritzen takkede Kirsten og Henny og deres medhjælpere for deres store arbejde
i forbindelse med festen.

Poul Boye 2009

2016

Uge 17 Arbejdsholdet i set fra Storedams køkken
Sædvanen tro starter sæsonen på Storedam med et arbejds- og rengøringshold, som i år var
så stort, at der ikke var plads til alle dem der gerne ville deltage. Det skyldes naturligvis, at
der samtidig var et hold i gang med at klargøre og indrette værelserne i den nye bygning.
Vi fra køkkenet kunne følge slagets gang, mens vi gjorde vort bedste for at lave rigelig og
velsmagende mad til de mange flittige der var i gang ude og inde. Vi var imponerede over
det store arbejde der blev udført med godt humør og for det meste i silende regnvejr, hvilket
ikke på nogen måde standsede arbejdet. Man kunne f.eks. se Bent rense tagrender stående
på en stige iført regntøj og sydvest, men med et smil på læben. Andre steder var de i gang
med at rense op mellem fliserne, nogle endda med en stok i den ene hånd og et hakkejern i
den anden. Da det endelig klarede lidt op den ene dag futtede Ludvig rundt og slog græs.

Hovedrengøring

Karls nye cykelskur

Montering af badeværelse

”Fliserens”

Ida arbejdede energisk i den lille køkkenhave og vi tilberedte en af dagene dejlig
rabarbertærte med rabarber fra Storedams egen køkkenhave ligesom vi nød de friske purløg
fra haven.
Indendørs organiserede Karen arbejdet og der var ikke et spindelvæv eller en krumme, der
fik lov til at ligge uset tilbage, lamper blev vasket meget grundigt og vinduesrammer fik den
helt store tur.
I det nye hus svang Else taktstokken. Der blev skruet ben på sengene, opsat lamper og
flyttet møbler fra Langedam (de var først vasket af i Rodalon). Der kom billeder på
væggene og kedelige træmøbler blev kønne og anvendelige efter en omgang maling.
Annelise ærgrede sig over, at hun ikke kunne male udendørs træværk, da vejret simpelthen
umuliggjorde udendørs maling. Der var da enkelte hvilepauser, men de var få og korte.
Det var specielt herligt at se, at mange nye Storedammere deltog i arbejdet. F.eks. havde
John Lagermann fra årgang 2015 - næsten frivilligt - meldt sig som holdleder af haveholdet.
Det er herligt, når nye springer ind og modigt giver et nap med, selv om de aldrig har prøvet
det før. Det tegner godt for fremtiden.
Lørdag aften kunne vi alle sætte os omkring et smukt dækket bord, pyntet med hvide
anemoner og hvideservietter, og nyde et velfortjent festmåltid efter en travl, men hyggelig
arbejdsuge.
Kirsten & Henny

Sikkerhed på internettet!
Det lyder kedeligt, men læs alligevel nedenstående:
Svindlere bliver dygtigere og dygtigere og deres falske mail ligner den "ægte" vare, men
opgiv ALDRIG dine betalingsoplysninger. Hverken din bank, Microsoft eller leverandører
vil uopfordret henvende sig til dig for at få dine betalingsoplysninger. I afsenderfeltet på en
mail, kan du altid klikke på det blå afsendernavn og se, hvem der står bag afsenderen. Der
kan man se, hvor mailen kommer fra.
Om koder og passwords:
Pas på dine passwords. Lad dem ikke ligge nedskrevet ved din computer eller i din pung, og
slet ikke i et dokument på computeren. Bedst er det at kunne huske dine passwords og brug
én kode til din Nem Id og en anden kode til alt andet.
En stærk kode er en, der indeholder både tal og bogstaver og gerne både små og store
bogstaver.

De fleste kan huske, hvilken type bil de kører i eller det første barnebarn samt deres pin
kode. Kombineres disse som vist her, kan de nemt huskes udenad:
Ci27tro89eN eller Ce27ci89liA
Her kan man se, jeg kører Citroen og pinkode 2789 eller barnebarn hedder Cecilia og
samme pinkode. Det kan jeg trods den fremskredne alder huske, og det skal lige bemærkes,
at det selvfølgelig ikke er mine koder.
Hvis du har styresystemet Windows 7 eller 8 installeret på din PC, vil jeg opfordre dig til
snarest at opgradere til seneste Windows 10. Det er gratis indtil 1. juli 2016, og alle vore
PC-ere på Storedam kører nu med dette system. Fremover vil der kun blive undervist i
brugen af dette på EDB holdet i uge 40, 2016.
Hvis du bruger Googles Picasa til billedbehandling, skal du være opmærksom på at det
lukker ned omkring 1. maj. I stedet kan man fremover bruge Google Fotos som erstatning.
Bemærk:
Hvis nogen vælger at købe ny computer, så vil Storedam gerne modtage den gamle til
undervisningsbrug. Alt bliver selvfølgelig slettet på den, inden den tages i brug. Ring eller
skriv til undertegnede, så kan vi lave en aftale om aflevering.
Mail: erik@cronquist.dk Mobil: 40412534

Erik Cronquist
2009

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
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. Heldigvis fås der jo mange dejlige vine i karton.

Else Bjerg-Pedersen
Erik Cronquist
Kim Lauritzen
Karen Lauritzen Bay
Henny Bøgh
Storedams kontor
Storedams hjemmeside

Nyttige mail adresser og telefonnumre
2620 3645 elsebjerg@icloud.com
4041 2534 erik@cronquist.dk
4444 8285 kimdortelauritzen@gmail.com
4576 7575 karen.bay@mail.tele.dk
2099 5435 hboegh@post2.tele.dk
4828 0083 storedam@storedam.dk
www.storedam.dk

Poul Boye
Vibeke Boye

Redaktion Storedam Nyt
4078 1699 poul@boye.it
4073 1699 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 – gerne illustreret med fotos (skal leveres
digitalt).
Ny redaktør af Storedam Nyt
I forbindelse med revisorskift på Storedam har jeg overtaget flere opgaver, og
jeg vil derfor gerne afløses som redaktør af ”Storedam Nyt”. Hvis en eller to af
jeg synes det kunne være en spændende opgave, hører jeg meget gerne fra jer.
Arbejdet består primært i at være ”indpisker” så man får samlet indlæg sammen
fra de forskellige hold. Indlæggene skal derefter rettes til og forsynes med
billeder. Hidtil er bladet skrevet i Word og det er udkommet to gange om året,
men der er mange muligheder. Ring eller skriv til Poul Boye (2009) på tlf. 4078
1699 eller mail.: poul@boye.it

