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Formanden
Kære alle
Hvor var det dejligt endelig igen at være på Storedam – at se så mange
glade ansigter til Sommerfesten var så dejligt. Det viste klart, at Storedam
havde været savnet, og det var også den fornemmelse jeg fik, da jeg talte
med mange af jer.
Vi ved at pandemien ikke er overstået – så vi skal stadig håndtere tingene
fornuftigt på Storedam, hvilket jeg også ved, at I alle vil være med til at
sikre. Det er endnu en af de skønne oplevelser, man har, når man kommer
derop – sammenholdet.
Sommeren er kommet over os, og Storedam står så smukt som aldrig før.
Jeg håber, at I alle vil nyde at komme derop, at se årstiderne skifte, hvis I er
på flere hold, og eller bare nyde ”at være der” – i nuet”. Det fortjener
Storedam, og det fortjener i.
God sommer herfra, nu går selv jeg på en 5 ugers lang tiltrængt ferie.
De bedste hilsner
Kim
Kim Lauritzen
Formand f. bestyrelsen
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Corona...
Hvilke corona-restriktioner gælder på
Storedam?
Jeg tænker at alle, der kommer på Storedam, er vaccinerede, men der
skal fremvises corona-pas, når man møder.
Hvis ikke man er vaccineret, skal man fremvise en negativ PCR-test, der
max er 96 timer gammel. Gyldigheden for en negativ antigentest
fastholdes til 72 timer.
Herudover er det fortsat en god idé at vaske hænder ofte eller bruge
håndssprit.
Værelserne skal stadig gøres rent af rengøringsfirmaet. Det koster kr.
135,- pr. person. De der deler et dobbeltværelse skal kun betale én
gang kr. 135,-.

Det er dejligt, at vi kan mødes på Storedam. Covid-19 er her stadig, lad
os derfor hjælpe hinanden med at overholde de få restriktioner, der er,
så vi ikke skal igennem en ny nedlukning.
Er du i tvivl eller har du nogen spørgsmål, så kontakt Henny Bøgh,
koordinator.
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Arbejdsholdet 2021
Som så meget andet måtte vi aflyse arbejdsugen på Storedam i uge 17,
men pludselig så vi en mulighed, da forsamlingsloftet blev hævet til 25
personer gældende fra den 6. maj 2021.
Lynhurtigt blev de Storedammere, der allerede havde meldt sig til
holdet i uge 17, kontaktet og heldigvis kunne de fleste være med og
desuden enkelte nye, så et veloplagt arbejdshold stod parat til den helt
store arbejdsopgave med rengøring ude og inde. - Og der var nok at
tage fat på, da Storedam jo havde været lukket meget længe og
edderkopperne havde haft frit spil, hvilket de bestemt havde benyttet
sig af.
I Lilledam blev alle gardiner vasket, hynderne støvsuget og møblerne
grundigt aftørret. Det samme gjaldt lamper og al nips, der står rundt
omkring. Per tog alt i messing og andre skinnende ting med hjem, hvor
han har en ”supermaskine”, der kan pudse tingene. - Og jeg skal love
for det hjalp, men det kan I nok se, når I kommer på Storedam.

Alle værelser og badeværelser på Superdam, Damtofte og Annexet
blev grundig rengjort. Arbejdsholdet boede i Nydam, hvor hver enkelt
selv gjorde rent.
I køkkenet sørgede Karen Margrethe og Lone for, at vi fik dejlig og
rigelig mad. Arbejdsholdet er ”all inclusive”, så det sociale samvær blev
krydret med røde og hvide vine, og heldigvis og trods det store
arbejde, blev der også tid til hygge og piratbridge om aftenen.
Arbejdsholdet sluttede den 12. maj og kunne med god samvittighed
drage hjem og efterlade Storedam i noget bedre stand end ved
starten den 6. maj.
Jeg var sammen med Karen holdleder på arbejdsholdet og kan slutte
med at sende en stor TAK til dem, der deltog på arbejdsholdet. Vi var
imponerede og stolte af den kæmpe arbejdsindsats alle gjorde og ser
frem til at mødes igen i uge 17 i 2022.
Henny

Udenfor var andre i gang med at rense fliser og grønne arealer anført
af Erik og Karl, og jeg tror aldrig, fliserne har været flottere. Hvert lille
græsstrå blev fjernet og alle fliser blev efterfølgende højtryksspulet og
forsynet med nyt sand i sprækkerne – et fantastisk og virkningsfuldt
arbejde.
Pia og hendes ”stab” af havefolk plantede blomster i altankasser og
krukker og fik luget ukrudt i køkkenhaven. Nalle, der er kørestolsbruger,
rensede petanquebanen for ukrudt og fik indendørs bragt orden i de
mange foldere og brochurer, der lå og flød rundt omkring.
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Vandrehold og natur
Vi besøgte fugletårnet ved Nivågård. - Vi havde en herlig udflugt - og
som I kan se, så er foråret den helt rigtige tid til et besøg i den smukke
rhododendronpark.
Vi havde også håbet at se nogle smukke rovfugle,. Det lykkedes
desværre ikke, men til gengæld så overgik parken vore vildeste
forventninger.
Birgitte Keldsbo Pedersen (2016)
Holdleder.
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Sommerfest
Sommerfesten 2020 blev desværre aflyst på grund af Corona. Det var rigtig lang tid
siden mange Storedammer havde set hinanden, og derfor var der stor glæde og
forventning til årets sommerfest. Alle deltagerne var vaccineret, og nu måtte vi være
100 personer indendørs. Der var stor gensynsglæde, og snakken var intens. Mange
havde været “lukket inde” i lang tid og nød, at der nu er åbnet op for samfundet og de
nære relationer.
Henny og Kirsten havde givet stafetten videre i 2019. Nu skulle det nye hold og hjælpe
prøve, at leve op til forventningerne! Der var ca. 70 personer til sommerfesten, hvor
køkkenet kunne lever: en forret med laks, rejer og grønt, en hovedret med oksemørbrad med kartoffelsalat og blandet grønt, og som deserteret en isbombe med
friske danske jordbær.
Kim Lauritzen holdt en rigtig fin tale for alle storedammere og med ros til alle
involverende i sommerfesten. – Og den eftertragtede og prestigefyldte Storedam nål
blev uddelt til 3 personer, der havde gjort sig særligt bemærkede, ved deres
engagement , hjælpsomhed, åbenhed, venlighed , entusiasme, trofasthed og en
arbejdsindsats ,som er ud over det sædvanlige. De 3 personer er : Karen Holm ( 2015),
Edel Vesterlund (2007) og Karl Jespersen (2015). Klapsalverne tog ingen ende tage!
Efterfølgende sad mange ude på terrassen i det lidt blæsende vejr og drak kaffe.
På holdets vegne
Bente Hjorth (2018)
På gensyn til julefesten d. 4. december 2021
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Fotos fra sommerfesten….
Laks, rejer og grønt . is bombe med friske danske jordbær.

Oksemørbrad med kartoffelsalat og blandet grønt

..
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Kim og Dorthe Lauritzen

Al bordplads kom i brug

Per og Karen i køkkenet

Kaffe og hyggesnak på terrassen

Patchwork..
Vi havde en virkelig hyggelig patchwork-uge. Alle havde gag i sytøjet,
nogle på maskine andre i hånden. Alle havde projekter med
hjemmefra.
Nogle startede nye ting andre fik lavet gamle projekter færdige. Der
blev delt ud af gode ideer.
På alle måder en dejlig uge.
Henny og Kirsten leverede som altid skøn mad
Elsebeth Petersen (2018)
Holdleder

R
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Børn og Bedsteforældre….
Et par børn går rundt om den lille sø, der er groet til med åkander. I
hænderne har de en plasticpose med uld og sæbevand, som de
bearbejder, mens de går og snakker hyggeligt. Børnene vender tilbage
til terrassen, viser posen og får mere at vide om, hvad de skal gøre.
Klokken er lidt over 10, tirsdag i uge 26 med børn og bedsteforældre.
Vi har sunget morgensang, lavet morgenmotion og spist en
formmiddagssnack, inden værkstederne går i gang. I salen produceres
skulpturer, elefanter, og på terrassen filter man. Ulden i plastikposerne
blev til æbler, pærer og jordbær. Nogle fik lavet skåle.
Om eftermiddagen var vi udenfor, legede gamle lege, lege med
opgaver i skoven, folkedans, og en eftermiddag var vi på jagt efter
Karamel-Anton, der havde stjålet alle karamellerne. Ved fælles hjælp
blev mysteriet opklaret.
Den traditionelle smuglerleg torsdag eftermiddag var bedre end
nogensinde.
Ugen med børnebørn og aktive, engagerede bedsteforældre var igen
fantastisk, og blev endnu bedre, fordi det var så længe siden.
Morgen, middag, aften og et par gange mere i løbet af dagen fik vi
serveret den bedste mad fremstillet af Ruth, Jan og Karen.
“Vi kommer igen til næsten år”, blev gentaget mange gange, da vi
sagde farvel til hinanden lørdag formiddag.
Bodil Bøiehøj (2013)
Holdleder
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Storedam som hund…
Nu er det jo sådan, at man ikke kan være hund på Storedam,
medmindre ens ejere er holdledere eller i køkkenet. – Og KUN, hvis de
ikke kan finde nogen til at passe sådan en som mig.
Der ER restriktioner. Jeg må ikke komme indenfor. Så udover i
Damtoften værelse 2 er jeg ude på terrassen foran køkkenet.

Der var også poster i skoven, som børnene skulle finde – min snude
kunne have hjulpet. Måske allerbedst, da de skulle finde KaramelAntons skovgriseri, de mange karamelpapirer havde jeg nok fået
snuset op i en ruf.
Smuglerleg, det var vist indviklet, men børnenes årlige favorit.

Jeg har prøvet det et par gange, og der er mange søde voksne. De
siger hej og klør mig bag øret.

Festaftenen gik jeg også glip af, men jeg havde en skøn uge sammen
med de dejlige børn og søde bedsteforældre.

Men i uge 26 var der en masse børn, og det var fantastisk at opleve.
Alle børnene havde bedsteforældre med, og de syntes vist også, at jeg
var sød.

Og tak til Jane, som hver morgen tog mig med på en gåtur i skoven,
mens Jan Ruth og Karen havde travlt med at lave morgenmad.

De der børn klappede nærmest pelsen af mig, når de havde tid.
De var nemlig myreflittige med at lave figurer, elefantbilleder og filt
hver formiddag. Og de legede også med mig, når de havde fri.

Jeg kommer
gerne igen
Nikita

Om morgenen, når de havde sunget morgensang med Bodil, var der
morgenmotion med Henning.
Kl. 10 fik børnene kiks, frugt, juice og pølsehorn, inden de gik til
værkstederne. De der pølsehorn duftede SÅ godt, med de var til børn
– ikke til hunde.
Om eftermiddagen var der lege – gamle lege, stylter, sjippetov, melder
krig og andet, jeg måtte ikke være med til.
(Ruth, 2017)
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Bridge….
”Vi strikker sammen” blev aflyst, og
bridgeholdet overtog ugen.
Holdet mødte talstærkt op, og som I
kan se, så er de glade og tilfredse gået i
gang med at spille.

Karen Margrethe og Anette var de glade piger i
køkkenet.
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Vandre- malehold..
Uge 24 var der 22 deltagere. Det havde fordelt dig godt med
12 malerfolk og 10 vandrerfolk.
Om onsdagen bortførte vandreholdet Torben fra køkkenet. Vi tog til
Gribskov, hvor Torben er stedkendt. Det kom os til gode med mange
gode historier om området og botanikken. Tak til Jytte og Hanne i
køkkenet for brug af et føl.
Malerholdet var i gode hænder hos Anni, som endelig i år bliver
Storedammer. Malerfolket blev forkælet med Annis evne til at inspirere,
og internt på holdet var der en viden, som alle kunne bruge.
Resultaterne fik vi ved ferniseringen med brugbare ord fra lærerinden.
Det er en rigtig god ide, at nogle bruger lokaliteterne på Storedam
medens andre bruger de omgivende lokaliteter. Rigtig godt er det
også, når der kommer nye til Storedam, - og rigtig rigtig godt, når et
enkelt ophold munder ud i, at der kommer 5 nye Storedammere de
næste år.
Vi sluttede efter 5 dage med skønt vejr, fantastisk mad og hyggeligt
samvær de 22 deltagere imellem.
Kirsten Nielsen (2013)
Holdleder
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Musik, bevægelse og livsglæde..
23 forventningsfulde deltager på musik, bevægelse og velvære mødte
op i høj sol med store forventninger. I køkkenet var Jytte, Torben og
Hanne, og nybagte boller og lagkage blev serveret.
En gåtur og 1. tur i Les Lanciers var mandagens aktivitet. Det sidste
udløste en latter, hvor alle hurtigt fornemmede livsglæden, som er et
væsentligt emne i denne uge.
Tirsdag morgengymnastik, en times sang med Vibeke ved klaveret.
Efter frokost besøg af to Linedansere på besøg, en gåtur og så
aftensmad. 2. Tur i Les Lanciers blev lært, og aftenen sluttede af med
piratbridge. Torben , Hanne og Jytte som de store spillehajer, måtte se
sig slået denne tirsdag aften.
Pga. deadline kommer der ikke mere om denne uge, men onsdag
tager vi til Klithuset og Rusland, så køkkenpersonalet kan får lidt fred et
par timer. Ugen tegner godt og forventningerne er store og skal nok
indfries.
”Kisser”
Kirsten Nielsen (2013).

Klokken er 23 og Jytte, Torben og Hanne på vej i seng efter hygge med
kortspil. Nogle fantastiske Storedammere i køkkenet.
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Navne…..
Dødsfald

Fødselsdage
90 år:
Victor Munk (2015)
Bent Selgen Bjerring (2019)
Jens Christian Bøgh (2012)
85 år:
Gerda Granholm (2011)
Bodil A. Bjerre Leth (2001)
Kate Ipsen (2010)
80 år:
Jytte Christensen (2015)
Birgit Friis (2012)
Jane Olsen (2019)
Birthe Hellsten (2015)
Klaus Wedelboe (2018)
Margrethe Hellemann Jensen (2013)

75 år:
Bruno Ole Køhler Pedersen (2016)
Kirsten Bøegh (2017)
Tove Rhod Leifermann (2013)
Inge Post (2016)
Ingelise Nielsen (2012)

Siden sidst har vi fået oplyst, at følgende Storedammere er døde:
Vibeke Toft Boye (2009).

Mindeord

Vibeke Boye synger ikke længere blandt os. Hun sov
stille ind på Skt. Lukas den 12. juni.
Vibeke var årsagen til, at jeg kom på Storedam. Jeg
lærte hende at kende i Freudekoret i Lyngby, hvor
jeg hurtigt fandt ud af, at hun var den, - jeg skulle
sidde ved siden af / eller foran - hvis jeg ville lære
altstemmen hurtigt!
Snart så jeg, at der lå små pamfletter om Storedam i vores
øvelokale i Lyngby Sognegård, og så blev jeg lidt nysgerrig.
Der var også andre Storedammere i koret, så efter et par år meldte
jeg mig til Sangholdet i 2011 - blidt “skubbet” af Vibeke. Jeg tog min
bedste veninde Kisser med, og efter 2 år blev vi begge Storedammere. Sangholdet er jeg kommet på lige siden.
Vibeke kom i bestyrelsen, hvor hun var en kæmpe arbejdskraft
sammen med sin mand Poul, som har været forretningsfører i
mange år. Vibeke redigerede Kursusprogrammet i flere år og var en
stor og tålmodig hjælp for mig.

Jeg savner hende. - Storedam har mistet et stort menneske.
Else Bjerg-Pedersen (7-9-13)

Alle som har/får kendskab til yderligere dødsfald opfordres til at meddele det til Poul Boye på mail poul@boye.it -eller tlf. 4078 1699
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De kom lidt for sent til kaffe..
På vores introduktionshold i foråret 2016 var Lise Loft på besøg og talte
om Grevinde Danner Stiftelsen. Da holdet om efteråret selv skulle stå
for at arrangere Storedam-uge, kastede vi os over Grevinde Danner. At
arrangere en dagstur med et mylder af seniorer - der havde
forventninger om både at sidde til bords og spise et varmt sted og
samtidig have adgang til toiletter - gav nogle udfordringer. Det havde
været en hel del nemmere med en flok skovbørnehave-børn.
Vi klarede den medbragte frokost i et opvarmet sommerhus og kørte
derfra med fyldt mave og tømt blære i privatbiler til Jægerspris Slot.
Her blev vi mødt af vores guide, som var ”en bekendt” til en bekendt.
Da hun hørte om vores problemer med at finde et kaffested, der var
åbent om efteråret, tilbød hun generøst, at vi kunne da bare komme
hjem til hende med vores medbragte kaffe og kage.

Midt under kaffen spurgte en forundret: ”Hvor er Jette og Tove?” Ubs
– de er nok stadig ved Jægerspris Slot.
”Hvad var der sket?
Jo – Jette og Tove havde brugt pænt meget tid på at købe gaver til
økonomaerne i museumsbutikken og herefter skulle slotshaven beses.
De kunne godt nok ikke se andre fra holdet, men de fordybede sig i
den spændende have og de mange monumenter.
Vi undrede os over, at de ikke havde ringet. Med lidt besvær lykkedes
det os af få fat i deres mobilnumre.
Åse Heidmann
Årgang 2016

Efter en spændende omvisning på slottet blev museumsbutikken
gransket, så vi kunne få købegenet tilfredsstillet. De fleste blev hurtigt
færdige og mødtes udenfor. Vi stod og småfrøs og var utålmodige
efter at komme af sted. Langt om længe kom de sidste ud og vi kørte.
Der var dog en bil, som savnede 2 passagerer og måtte vente med at
køre. Desværre havde ingen tænkt på at få hinandens mobilnumre. Så
da vi havde ventet 15 minutter ved bilen og været forbi indgangen til
slottet - gik vi ud fra, at de 2 måtte have hoppet ind i andre biler.
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Lidt historisk…..
Min mor - Edith Pedersen årgang 1983 - var ”Storedammer” i 30 år.
Hun blev anbefalet af Ellen Duedahl, som dengang ledede syholdet.
Dengang skulle man anbefales af en "Storedammer" for at kunne
komme på Storedam. Da Ellen ønskede at slutte som holdleder,
spurgte hun min mor, som hun kendte fra deres arbejde på FOF, om
hun ville overtage ledelsen og dermed blive "Storedammer".

Da min mor blev 83 år og dårligt gående ,spurgte hun, om jeg ikke
snart var klar til at komme på Storedam sammen med Vibeke. Vibeke
var klar. Det endte med at Vibeke, Esther og jeg og blev anbefalet af
min mor. Vi ankom til Ruth Hvidt´s patchworks hold og blev hjertelig
modtaget. Jeg var meget spændt på at se min mors andet hjem. Vi
tre blev Storedammer i år 2010.

Min mor sagde ja og ledede derefter syholdet i 10 år. Når syholdet
holdt festaften, var der mannequinopvisning af det tøj de havde syet,
og hvad de fandt ovre på loftet af hatte. Det skulle have været ret
festligt. Natmaden fik de i køkkenet hos John.

Min mor kom hvert år på Storedam i 30 år. Vi fejrede hendes 30 års
jubilæum på Ruth Hvidt`s hold. Jeg selv har været holdleder for årgang
2010 i 10 år, og det er jeg taknemlig for.

Første gang hun kom på Storedam, boede hun med en anden på
Damtoftens prinsesseværelset, hun fik en drømmeseng , og frøs
jammerligt, men blev alligevel "Storedammer" i 30 år. Ja det var andre
forhold dengang.

Karen Margrethe Pedersen
Årgang 2010

Min mor var holdleder på rengøringsholdet i 10 år. Ligesom i dag blev
der repareret og syet om, forhænget ude i den lille gang, blev syet af
gardiner fra en bekendt, og de hænger der stadig. Det er åbenbart en
god kvalitet.
Storedam betød meget. Min mor overnattede altid hos hendes bror og
hans kone ( Vibeke 2010 ).Engang hun overnattede sidst på året i
Tåstrup lovede vejrudsigten snestorm, og det kom til at holde, alt trafik
var rent kaos. Min mor ville afsted, på trods af Vibekes bønner om at
droppe turen. Men man "svigter" ikke Storedam. Når der kom så
meget sne, måtte deltagerne hente varerne fra købmanden eller
æggehans oppe ved vejen, noget af en tur, men det skete nogle
gange.

Dengang blev man - på sin fødselsdag - hentet standsmæssig.
John 2002 - Edith
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Storedamsklubben…
Sæt X i kalenderen.
Grundet corona har det været nødvendigt at aflyse storedamsklubbens
møder i februar, marts og april. Heldigvis er det nu muligt at starte
igen, og alle foredragsholderne, der skulle have holdt foredrag i
efteråret, havde sagt JA til at holde deres foredrag/indlæg når det blev
muligt – og de holder ord.
Og herved er det muligt at give jer de nye datoer for møderne og
deres indhold.
Møderne afholdes på Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2720 Vanløse og
begynder kl. 10.30, og ca. kl. 12.00 får vi kaffe/te med en ostemad. Pris
for traktementet er kr. 35,-.
Venlig hilsen og på glædeligt gensyn
Edel Vesterlund
2164 9557 – mail: edel.vesterlund@mail.dk

MØDEOVERSIGT
Fredag d. 1. oktober
”Martin A Hansens liv og værker”
v. Grete Vestergaard, fhv. sognepræst.
Fredag d. 22. oktober
”Kahm – Øst Tibet” Næsten ukendt område for udenlandske
besøgende.
v . Hanne Guldborg – tidligere lærer, rejseleder (globetrotter)
Fredag d. 19. november
”Mit liv som mønsterbryder”
v. Lis Bisgaard, fhv. sognepræst, forfatter, politikker, m.m.
Fredag d. 3. december
”Rejsen 2020”
v. Helle Neergaard, årgang 2013.
Fredag d. 17. december
”Omkring Nyboder” Oprindelse og hverdagsliv.
V. Bodil Frederiksen (2014) og Hasselstrøm (2014)
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Økonomaer
Økonomaer på Storedam resten af året 2021:
Kære Alle

Der er sket nogle ændringer i køkkenet siden min
sidste meddelelse. Det skyldes bl.a. at Helle må
springe fra i uge 30 og 32 pga. en voldsom
hjernerystelse og jeg selv har fået "solgt" uge 39,
da jeg i forvejen var ret ophængt. Alle 3 uger (3032-39) overtages af Ruth & Jan Hallgreen, der
beredvilligt har stillet sig til disposition.
Jeg har indsat Annette Rudbeck og Karen Holm i
uge 40.
Sender vedhæftet den ændrede liste til jeres
orientering.
Mange hilsner
Henny

Uge 28
Uge 29
Uge 30
Uge 31
Uge 32
Uge 33
Uge 34
Uge 35
Uge 36
Uge 37
Uge 38
Uge 39
Uge 40
Uge 41
uge 42
Uge 43
Uge 44
Uge 45
Uge 46
Uge 47
Uge 48

Anne-Grethe Friis med en veninde
Jytte & Torben Jensen
Ruth & Jan Hallgreen
Per - Karen
Ruth & Jan Hallgreen
Henny – Kirsten
Annette Rudbeck – Lone Jørgensen
Jytte & Torben Jensen – Karen Holm
Per - Karen
Jytte & Torben Jensen
Henny – Kirsten
Ruth & Jan Hallgren
Annette Rudbeck – Karen Holm
Helle – Lissie
Udlejet
Henny – Kirsten
Karen Margrethe
Helle – Annette – Lone
Udlejet
Helle
Adventsfest
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OBS….
Affald
Affaldssorteringen er vigtig. Læs venligst
retningslinjerne på opslagstavlen, og følg
reglerne.
Vinkartoner må ikke kommes i papcontaineren. De skal lægges i de grønne
containere, det samme gælder juice- og
mælkekartoner.
Papkasser foldes sammen, så de fylder så
lidt som muligt ellers bliver containeren
hurtigt fyldt. Det er vigtigt, at vi vænner os
til at sortere meget mere end hidtil.
Allerede i 2022bliver affalds-sorteringen
udvidet betydeligt.

OBS! OBS!
Til holdledere og interesserede
Storedammere!
Følgende uger står endnu ledige i den
foreløbige kalender for 2022.
Uge 28, 32, 40 og 46
Henvendelse til Else Bjerg-Pedersen
elsebjerg@icloud.com

Mini-hold
Drømmer du om at oprette et mini-hold:
foto, botanik, kunst, fugle eller lign. Så skriv
et kort indlæg til Storedam Nyt.
Såvel så holdledere, der har plads, kan
kontakte dig for en evt. nærmere aftale,
som for at få/friste nogen til at fortælle dig,
at de gerne vil med, hvis holdet bliver
oprettet.
Vibeke 2010
Redaktør

Henny Bøgh
Koordinator
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Generelt ….. men nyttigt at vide….

1. Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den
2. Nøgler: Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam.
3. Vinduer: Husk at lukke dine vinduer, når opholdet slutter.
Falck abonnement. På Storedam har man abonnement, så hvis der sker uheld eller opstår
sygdom, er det blot at ringe til Falck. Telefon- og abonnementsnummer står på kontoret.
Nyttige adresser og telefonnumre
• Birgitte Keldsbo Pedersen (Regnskab)
• Else Bjerg-Pedersen (Kursusprogram)
Erik Cronquist (IT o.a.)
• Henny Bøgh (Koordinator)
• Kim Lauritzen (Bestyrelsesformand)
• Poul Boye (Medlemsregistrering)
• Vibeke Dalum (Redaktør)

2664 9973
2620 3645
4041 2534
2099 5435
4444 8285
4078 1699
6092 0112

keldsbo@gmail.com
elsebjerg@icloud.com
erik@cronkvist.dk
hboegh@post2tele.dk
kimdortelauritzen@gmail.com
poul@boye.it
vibeke@dalum.org

Husk!
Jeg samler på historier, indlæg,
anekdoter og lign. til Storedam
Nyt, der udkommer, når der er
nok indlæg.
Vibeke 2010
Redaktør
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