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Formanden
spanske ø Mallorca, hvor hun lejede sig ind i et hotel og skaffede
kvalificerede pensionister til at undervise...
Først i 1963 via højskolelærere, men de forlod stedet om aftenen og
det var ikke meningen, så i 1964 kom den højskole til, som vi
kender i dag...”for små 60 år siden altså”.
I 1965 flyttedes højskolen til selve Storedam, hvor den stadig
videreføres. Højskolen byggede på, at alle skulle både yde og
nyde, hvorfor eleverne deltog i stedets daglige drift. Desuden
skulle hver elev holde et lille foredrag for medkursisterne.
Relationerne til spejderbevægelsen betød, at Storedam
benyttedes gratis af spejderne. Desuden stillede hun området og
bygningerne til rådighed for ungarske flygtninge efter opstanden
i 1956 og for vietnamesiske flygtningebørn efter Vietnam-krigens
ophør i 1975. ”

Kære Storedammere.

I dag er Storedam stadig i live takket være alle jer, og 1000 tak for
det.

Valdemars dag d. 15. juni i år er det 120 år siden, at Kirsten
Lauritzen (KL) blev født, og resten er jo historie. – Lad os tage lidt
fra ”Krøniken”, som I finder på vores hjemmeside:

I 1967 på Kirstens 65 års fødselsdag blev der nedlagt en grundssten ( jeg var der selv og plantede et birketræ sammen med min
lillesøster), men bygningstilladelse kom der aldrig.

”Desuden arrangerede Kirsten fra 1963 (KL: næste år 60 års
jubilæum) seks til otte ugers højskoleophold for ældre på den

Heldigvis fik vi byggetilladelse til vores nye bygning Nydam, som
vi alle er glade for
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Lad mig afslutte med lidt fra Mormors tale i 67 som ikke kun
gjaldt den gang men i højeste grad også i dag:
”En af de mange gode ting ved jer (Storedammere) er, at når man
er sammen med jer, har man en fornemmelse af, at I prøver at få
alt til at gå så godt som muligt, og I kritiserer ikke, selv om noget
mislykkes. Det giver tryghed og glæde ved samværet. Og alle
sangene, talerne, blomsterne og gaverne, ikke mindst det smukke
ur (det, der den dag i dag sidder på væggen i stuen) gjorde dagen
til en rigtig festdag for mig. "Tak" for det alt sammen. Først og sidst
tak for al jeres venlighed og hjælp til at klare vanskelighederne. Da
jeg så det hav af mennesker myldrer ind af døren, blev jeg klar
over, hvor letsindig jeg havde været, da jeg

inviterede over 200 gæster. Hvad var der sket, hvis det var blevet
regnvejr, og hvordan skulle vi have fået plads til flere end dem, der
kom? ”
Lad os nu se frem mod den lyse tid, der kommer. –Vi er netop gået
over til sommertid, jeg kan se, de første små grønne blade er på vej.
Påskeliljer titter op, og anemonerne er ved at sprede sig som et
tæppe i skovbunden. Lad os se frem til et dejligt år på Storedam,
med alt det positive, som det giver.
De bedste hilsner
Kim
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....
Nnnnnnnn yyyyyyy xxxxxxxxxxVi har alle oplevet en voldsom stigning i
energipriserne, også Storedam. Samtidig har vi fået at vide fra
kommunen, at Storedams nedgravede oliebeholder er 40 år gammel,
og
skaldejligt,
den skrottes.
zzzzzzz
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Txxxxeleslyn gesysyyytemet på Sssstoredam fun gerer ikke rigtigt. Det
har vist sig, at det vil koste alt for meget at få det opgraderet, så vi har
valgt en nssssssy type, som har flere ppppfordele.
Det bsssssestår af en sender og sssss15 modtagere - alle meget små,.
Det kan benyttes både af svagt hørende og af folk med høreapparat.
Det har kun to knapper, en tænd/sluk og en + - volumenknap, og det
er meget nemt at betjene. Det leveres i en rrrrrrmindre taske, så det
kan anvendes både ude og inde og tages med på udflugter.
Apparaterne har xxxxxxgenopladelige batterier og efter brug sættes de
i tasken, og en enkelt ledning sættes i en stikkontakt, så alle oplades. Vi
har prøvet det ved yyyyyet enkelt møde i Storedamsklubben, og alle
udtrykte stor tilfredshed.
Det wwwwwwwbliver leveret i april, så vi håber, det bliver til stor glæde
for alle stttttttttoredammere.

Ehhhhhh Pppppppt
Der kmmmmmommer et langt skkkkkkohorn på alle værelser.
Der vil ikke være vandglas på værelserne. Det er op til kursisterne selv
at tage ét med fra Lilledam, + at huske at aflevere det igen.
Det er blevet veeeeeedtaget, at kursister igen selv gøre rent på deres
værelse og tilhørende toilet. Rengøring kan dog stadig bestilles (ved
ankomst) for kr. 200.pr. værelse.
Vwwwwww Hhhhhhhhh
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Arbejdsholdet….
Storedam blev jo brat lukket ned, og derfor ventede der arbejdsholdet en stor opgave. - Men med Karens gode overblik inde og Karls
ude, så kom arbejdsholdet godt i gang. Der var nok at se til, så der
blev som sædvanlig knoklet hele dagen.
På arbejdsholdet kan man være der en dag eller flere dage, alt efter
hvordan man kan afse tid til at deltage. – Det var der flere, der havde
benyttet sig af, så der kom løbende nye kræfter. - Der var højt
humør, og rengøringen inde og havearbejdet ude gik fint fremad.
Ugen forløb dog ikke uden problemer. Køkkenet manglede varmt
vand, varmen manglede på Lilledam, og da det var på plads, så røg

alt strømmen,. Heldigvis var Cronquist med på holdet, og han havde
mere end godt at samle op på.
Det blev også klart, at Nydam trængte til maling. Det var en uforudset
opgave. Jan Halgreen måtte hente maling; - og det lykkedes at nå at få
malet solsiden af Nydam. Ved eftersyn råbte Superdam også på
maling, men det var umuligt at nå. Derfor besluttede man at forsøge
med et ekstra hold i uge. 28.
Det var også Henny Bøghs sidste år som holdleder for arbejdsholdet.
Opgaven blev på behørig vis overdraget til Ruth Halgreen, som fik
lejlighed til at møde arbejdsholdet, da Litteraturholdet, som Ruth stod
for, var der i samme uge.
Da dagene for begge hold
var fuldt besatte, så besluttede de morgenfriske,
at de ville morgenbade i søen.
Det var tidligt på året og vandet
var koldt, men de holdt på.
Tak til Henny for mange års
tro tjeneste, og tak til alle der
ydede en indsats.
På gensyn næste år.
Ruth 2017
Morgenbaderene i deres morgendress.

Heldigvis blev der også fundet tid til en hygge-pause i solen.
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Litteraturholdet….
Karen Blixen og Rungstedlund
Litteraturholdet uge 17, 25. april – 30. april 2022
Holdet havde på forhånd læst 2 bøger. Karen Blixen: Den afrikanske
farm og Thorkild Bjørnvig: Pagten. Dernæst var det planlagt, at vi skulle
besøge Rungstedlund. Vi skulle desuden se, opleve og diskutere såvel
bøgerne som filmatisering af disse, nemlig filmen Mit Afrika (Sydney
Pollack) og Pagten (Bille August).
I onsdagens planlægning indgik et eftermiddagsbesøg på
Rungstedlund, Karen Blixen Museet. Karen Blixen boede det meste af
sit liv på Rungstedlund, hvor hun både er født og døde. Efter 17 år i
Kenya flyttede Karen Blixen hjem til sin mor på Rungstedlund, og det
var dette fascinerende kunstnerhjem, vi denne eftermiddag skulle
besøge.

For os på litteraturholdet var det en stor, dejlig oplevelse, og man følte
ligefrem, at Karen Blixen sad der i sin stue bag skrivebordet.

EN BEGIVENHEDSRIG EFTERMIDDAG!
Alt i alt en rigtig god uge, hvor vi havde nogle gode brede debatter.
Lillian Hellum (2016)
Deltager

Vor forventning var stor, og vi blev ikke skuffede. Det var fantastisk at
kunne genkende de stuer, som vi i bøgerne havde fået beskrevet. Hvor
stod rejsegrammofonen? Hvor var hendes skrivemaskine? Møblerne i
stuerne var fra hendes forældres tid, men indretningen, farverne og de
overdådige blomsterarrangementer var i sin tid kreeret af Karen Blixen
selv. En del genstande hidrørte fra hendes tid i Kenya.
Iført lyseblå plastic ”futter” beså vi spisestuen, kaminstuen, Ewalds
stue, den blå stue, køkkenet, soveværelset (hvor hun døde 1962) og en
dejlig udstilling på tørreloftet, det havde en reference til ”Pagten”.
Vi samlede kræfter i Madam Carlsens Cafe, inden vi begav os ud i den
store park. Her fulgte vi et stisystem, der ledte os til ”Ewalds Høj”, hvor
Karen Blixen er begravet under en stor bøg.
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Årgang 2022…….
Så fik vi atter udklækket en årgang på Storedam. I uge 20 var 15
deltagere samlet på Storedam til årets introduktionshold. Det blev en
dejlig uge i glade menneskers gode selskab.
Ugen startede vanen tro med kaffe-/kagebord mandag kl. 15. Herefter
en masse informationer om praktiske forhold og en præsentation af
alle deltagere.
Ugens fornemmeste opgave er jo, at sikre en ordentlig introduktion til
Storedam, både de praktisk forhold men jo mest af alt en introduktion
til stedets historie og persongalleri samt at ryste deltagerne sammen,
så de har lyst til at komme og bruge Storedam og hinanden. Det
sidste opnås gennem de indlæg, som alle deltagere har.
Her spændte de bredt fra en udsendt diakon, en biolog der har forsket
i blomsters arveanlæg, hypnose, bevægelse og sanglege over en
præst, via en snedkermester, som lavede fuglekasser og
egernfoderkasser til meget personlige beretninger fra et levet liv og
spændende rejser.

Tirsdag stod Erik Cronquist
for de praktiske informationer og rundvisning i
husene.
Om aftenen kom Søs forbi
og fortalte historien om sin
familie, der jo begynder i
Hellerup, hvor HartvigMøller er rektor. Runder hans
rolle som initiativ-ager til
den danske del af
spejderbevægelsen,
Kirstens opvækst, ægteskab
med Knud Lauritzen og
deres liv, som ender ud i
hendes oprettelse af
seniorhøjskolen Storedam,
hvor 3. generation af
familien nu er dybt
involveret.
Det er en fantastisk historie,
om en fantastisk familie med
et stort social engagement.
Det er altid en fornøjelse, at
have Søs på besøg og
deltagerne elsker hende og
familiens historie.

Onsdag havde vi søster Merete fra Diakonissestiftelsen til at fortælle
om, hvad: det hele er for noget. Hvordan et kald udi sygeplejen er
blevet til en velkørende forretning med mange hundrede millioner i
årlig omsætning som rækker over alt fra drift af børne- og
uddannelsesinstitutioner til hjemmepleje og hospice. Et interessant og
meget klassisk foredrag.
Torsdag var vi på udflugt i det dejlige Nordsjælland, hvor vi fandt vejen
forbi Tegners Museums Have, Klithuset hvor vi desværre ikke kunne
komme ind den dag, Helsingør Street food og by samt Nyrup Hegn
Naturcafe, hvor vi sluttede udflugten af med kaffe og æblekage.
Holdet besluttede, at de ville vente med at plante årgangstræet til de
mødes igen i uge 43, så fredag skulle der blot vælges holdleder Marianne Philipp - og festes om aftenen. Lørdag var der vanen tro
Åbent Hus, hvor årgangens venner og familie samt gamle
Storedammere var inviteret til kaffe og kage. Ugens mad var lækker
og faldt i alles smag og kagerne til Åbent Hus var et Sønderjysk
kaffebord værdigt.
Søndag sluttede introduktionsholdet efter morgenmaden med knus og
kram, og som det altid er på Storedam med et: på gensyn.
Velkommen på Storedam til årgang 2022. Vi er sikre på, at i vil få
glæde af hinanden, og at vi alle vil få glæde af at få jer ind i vores
fællesskab.
Edel, Annegrethe og Helle
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Vandrehold og natur….
Uge 22 stod på vandre og naturoplevelser. For at sikre at nysgerrigheden og videbegærligheden om naturen kunne blive dækket
ind, havde vi inviteret naturvejleder Merethe Munck til at deltage.
Det var en beslutning Hanne og jeg havde taget, men det er vores
oplevelse, at hele holdet var meget glade for den indsigt, det løbende
gav og i de naturoplevelser, vi fik i ugens løb.

Torsdag den 2. juni:
Vi mødtes til morgenmad og afsyngning af bl.a. Pia Raug’s smukke
sang: Regnvejrsdag i november, som varslede en regnvejrsdag i juni!
Der blev smurt madpakker, hvorefter vi kørte til Villingerød,
Naturreservatet Rusland, og Tegners Museum.
Vi lagde ud med en god gåtur i fugleområdet, hvor der desværre ikke
var så mange fugle men mange blomster og vinbjergsnegle.
Herefter skulle vi spise den medbragte mad udendørs, men kraftige
regnbyger forstyrrede dette, hvilket blev delvist afhjulpet med hjælp fra
Søren’s Cafe.
På grund af regnen må en nærmere tur i Tegners Skulpturpark vente til
en anden gang.
Selve rundturen på museet blev helt fantastisk spændende og
interessant, idet vi fik Andreas, lederen af museet, til at fortælle og
svare på spørgsmål om Tegner, hans liv og hans kunst.
Så var det tid til afsluttende kaffe og kage på Sørens Cafe.
På hjemvejen besøgte vi Villingerød Naturhave ved Vejkirken
Villingerød, en have med 72 forskellige blomster, etableret sidste år.
Efter hjemkomst til Storedam var der lige tid til lidt afslapning, inden
køkkenparret Ruth og Jan serverede en meget lækker middag.
Aftenen blev afsluttet med en traditionel omgang piratbridge.
Peter Fischer-Nielsen (2017)
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Lidt om Tegner.
Tegner lavede figurer, der var meget
store. Han ville selv bestemme,
hvordan han skulle arbejde. Ingen
skulle bestemme over ham. Derfor
fik han heller ikke støtte. Han ville
ikke i lommen på nogen, og han har
finansieret sit museum og området
ved hjælp af sin kones familieformue. De bestemte, at de ikke ville
have børn. Museet var deres barn.
Tak for hyggeligt samvær.
Hanne Larsen (2014) og Birgitte Keldsbo (2016)
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Hold 7-9-13 på Bornholm
I sol, regn og blæst…
Hold 7-9-13 har udviklet en tradition om at
mødes en ekstra gang om året udover årgangsugen et eller andet sted i landet, hvor en fra
årgangsholdet bor. Vi har været i Østjylland, på
Nordfyn og i Svendborg og set kunst, kultur og
natur.
I år gik turen – efter at have været aflyst flere år i træk pga. Corona –
endelig til Bornholm, hvor Hanne Juhl fra holdet har boet i rigtig
mange år – og har fået samlet en stor del af sin familie - 2 sønner, 2
svigerdøtre og flere børnebørn til stor glæde for hende.
Holdet mønstrede i alt 12 deltagere og 3 medbragte biler + Hannes
bil. Hanne havde lavet en fantastisk plan for vores 3 dages ophold,
herunder sørget for et fint overnatningssted på ”Det levende
Køkken” m. dgl. morgenmad, aftensmad, når det passede, og
diverse servicer derefter.
Fra Hannes plan:

Besøg i Østermarie kirke
Måske kan vi tage en tur igennem bisonskoven og håbe på, at der er
dyr at se.
“5 møde” på “ Det levende køkken”. Dette er en lille drink før maden.
Sussie laver aftensmad. Drikkevarer til meget fornuftig pris.
Første del af planen holdt med besøg i Østerlars Rundkirke, og så
blev det bare regnvejr.
Frokosten i Ekkodalshuset foregik i regnvejr, udendørs, hvor der var
bestilt plads, og absolut ingen plads indendørs, så vi sad under en
rigtig STOR parasol med tæpper til hver. Det var fint, og frokosten

Jeg har bestilt værelser til os på “ Det levende køkken”. Det er det
gamle plejehjem i Øster Marie, som en ildsjæl, Sussie Holmtoft, har
omdannet til en kreativ institution med et væld af aktiviteter.
TIRSDAG 24. maj:
Ankomst Rønne 09.50
Formiddagskaffe hos mig i Korsgade 2a
Besøg i rundkirke, Østerlars eller Nylars
Ekkodalen, spadseretur for dem, som ønsker det. Derefter let frokost i
Ekkodalshuset.
Til Østermarie og indkvartering — middagshvil.
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var fin. Ingen magtede den berømte specialitet Ekkodalens Genlydstartelet (med ca. 500 gr. Hønsekød), men deres sildetallerken, Ole
Stobbes ostemad, serveret på et træbræt, formet som Bornholm
m.m. var meget populær. P.ga. vejret droppede vi gåtur i Ekkodalen.
Vi rundede lige Rytterknægten på vejen, men kun få tog turen i
regnen helt op til Rytterknægten. Besøg i Østermarie Kirke blev
udsat til næste formiddag.
Østermarie Kirke er bygget ved siden af ruinen af den oprindelige
ældgamle kirke og er den største kirke på Bornholm. Den lå lige
overfor ”Det levende Køkken”, hvor vi boede.
Senere på dagen, da regnen var lettet, kørte vi en tur gennem
bisonskoven, men der var desværre ingen bisoner at se. Vi lærte et
nyt udtryk: ”5 møde”, der bruges på Bornholm. Dette er en lille drink
før maden.
Fra Hannes Plan:
ONSDAG 25.
Morgenmad
Bornholms Kunstmuseum 10- 12
Tur ned gennem Gudhjem
Spise medbragte sandwich på
Nørresand havn i Gudhjem
Kort middagshvil i Øster Marie
Tur til Svaneke: Se kirken
Rundt og se på byen. Bodega
besøg til 5 møde. Aftensmad på
Svaneke Bryghus

Denne del af planen holdt stort set stik. Kunstmuseet er…….
Fra Hannes plan: TORSDAG 26……..
Dejligt vejr den dag og en meget koncentreret plan, som blev fulgt
efter forslaget.
Fjeldstauan”: Det viser sig, at familien Lauritzen har en sommerresidens i paradisbakkerne…..
Det har været en fantastik tur. Alle var så mættede af indtryk, at det
har taget tid at synke det - og Hanne var så sød at sige, at vi var
velkomne en anden gang. Tusind tak til Hanne for en forrygende tur.
Jette
…….. = ikke mere plads… læs og se fotos via link Bornholm
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Sommerfest 2022….
Lørdag d. 11. Juni 2022 kl. 12.00-16.30
Det var det skønneste sommervejr på Storedam.
De tilmeldte deltagere ankom med et strålende humør, og
gensynsglæden var stor. Mange havde ikke set hinanden i rigtig lang
tid.
Ved check- In fik alle et lod til lodtrækningen om en gavekurv.
Der var 45 betalende og 7 hjælpere. Desværre var der 6 afbud på
grund af sygdom.

Kim Lauritzen kom på en kort visit (der var rund fødselsdag i familien).
Han fortale i udpluk fra Storedam-krøniken , om alt det gode ved at
være en del af Storedam. Og at det er 120 år siden Kirsten Lauritzen
blev født!
Kim havde en meget stor ros til alle frivillige, som bruger så megen
god energi og flid på Storedam. Han kunne også fortælle, at Højskolen
Storedam har 60 års jubilæum til næste år, hvor vi kan se frem til en
særlig markering.

Der blev serveret:
Croissants med krabbesalat, rejer og pynt.
Kalveculotte med kold kartoffelsalat og blandet
grønt/ frugt.
Brownie , skildpaddeislagkage og danske
jordbær.
Drikkevarer blev købt i baren.
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Kim uddelte også i år ”Storedamnålen “. Den går til nogen, der har
ydet en særlig indsats for Storedam. I år gik nålen til: Kirsten Markussen
2012 og Sonja Brandt 2001

Tak for en dejlig dag med gode
hjælpere : Tak til Karen, Bodil
og Per i køkkenet. Tak til Peter
Armfelt, Karl, Peter Vittrup og
Bente, der tog sig af alle
forefaldende opgaver.
Festen sluttede kl. 16.30.

De var meget rørt, og der blev fældet nogle glædestårer.
Der var en rigtig god stemning ved bordene, og snakken var intens.

På gensyn til næste år.
Bente Hjorth
2018

Ved desserten blev den heldige
vinder trukket af Henny, som fandt
vindernummeret i den høje hat.
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Vandre- og malerhold….
Uge 24 var det maler- og vandrefolket, der mødtes op Storedam.
Anni, der er Storedammer 2022, bød 13 kvinder og 1 herre
velkommen, og de fik en uge, hvor der blev malet smukke ansigter,
naturbilleder, abstrakt kunst og meget andet. Der var stor fordybelse
under Annis vejledende hånd, og malerfolket var som vanligt, dybt
engageret og nød godt af hinandens gode råd, men ikke mindst Annis
altid brugbare råd. Det var 6. gang vi (Anni og undertegnede) samlede
de to hold, og det må siges, at være en succes med mulighed for at
veksle mellem malerarbejdet og små gåture.

Vi var med køkkenpersonalet 28 personer, 2 meldte afbud et par dage
før pga. corona, men os der troppede op, havde en fantastisk uge. 5
nye deltagere meldte sig straks til at blive en del af Storedam, og
venter nu spændt på en indbydelse til introduktionsholdet. Desværre
var der melding om en Corona ramt deltager. Vi sluttede lørdag, men
tirsdag fik jeg besked, om at en nu var smittet. På nuværende var der
kun en, der var smittet, men vi blev alle orienteret, og ingen har meldt
negativt tilbage.
For mange var ønsket at komme igen, og herfra bare at sige
PÅ GENSYN PÅ STOREDAM.
Kh Kisser (2013)
.

Vandreholdet fik hver dag ca. 10 km i fødderne, og Gurre Sø var en
stor oplevelse, hvor vores føl Torben, havde fået fri, så han kunne
berette om dette skønne sted på vandreturen. Der blev gået i
nærområdet og som vanligt besøgte vi kunstnerparret på Frederiks d.
9. vej, hvor vi nød deres skulpturer og havens flotte beplantning. På
vores gåture samlede vi sammen til bordpynten, som udmundede i et
mesterværk på bordet. Der er altid flotte festborde, men dette var i
særklasse et af de smukkeste på vores hold.

16

Kursusprogram 2022 og 2023….
VIGTIG INFORMATION- OBS!!

KÆRE HOLDLEDERE!

I dette år, 2022, er uge 40 stadig ledig.

I dag har jeg modtaget en indbetaling på Storedams konto på kr. 200
fra Karin Helene Jacobsen, Frejasvej 1, 3600 Frederikssund.

I den foreløbige Kursusplan for 2023 er 2 uger “åbne”
nemlig ugerne 27 og 46
Henvendelse til kursuskoordinator
Else Bjerg-Pedersen (7-9-13)
elsebjerg@icloud.com

Beløbet svarer til rengøring at et værelse eller måske aktivitetspenge til
et hold der kommer i denne sæson.
Kan I hjælpe mig? Vil gerne have beløbet placeret eller sendt til den
rigtige holdleder.
Storedamhilsen og hav en skøn sommer.

LITTERATURHOLD
Holdet mangler en leder. Kontakt Ruth Halgreen / Henny Bøgh, hvis du
har lyst til at påtage dig denne opgave. – Og der er , som du kan se af
ovennævnte, lige nu to uger, der er ledige.

Venlig hilsen
Birgitte Keldsbo Pedersen
Regnskabsfører

Vibeke 2010
Redaktør

GOD STIL..
Litteraturholdet i uge 17 ønskede at gøre opmærksom på, at det er
god stil at deltage HELE ugen, når man melder sig til et tema- eller
årshold.
Vibeke 2010
Redaktør

GRATIS MALERHOLD uge 28 er aflyst pga.. manglende tilslutning.
Ruth Halgreen
Holdleder for arbejdshold
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EN LYKKELIG SKILSMISSE….
Nu er det jo sådan, at skilsmisser ofte er mere den ene parts ønske og
sjældent et gensidigt, samtidigt og samstemmende ønske – og dog.
Det kan godt være en god løsning, som bliver til begge parters
tilfredshed. Sådan håber Henny og jeg, at denne skilsmisse ender.
OG HVEM SKAL SKILLES?
Arbejdsholdet – det legendariske og uundværlige – bliver skilt fra
Litteraturholdet, som nu skal vokse sig stort og prøve at stå på egne
ben. Arbejdsholdet har gennem mange år overladt ca. 7 pladser til et
lille, men svært hyggeligt litteraturhold.
Nu ændres dette. Skilsmissen træder i kraft i 2023
Som i alle skilsmisser flytter parterne fra hinanden, og den ene part må
vige pladsen. Sådan er det også her, så Litteraturholdet skal nu finde en
ny bolig fra 2023, og derfor søges der en ny holdleder.
Det er et stærkt ønske fra min side, at dette kommer til at ske, da jeg er
den svigtende part. I 2019 var jeg for første gang på litteraturholdet,
og jeg meldte mig også i 2020 hos Tove Engmann, som havde
overtage i 2019 efter Vita. Tove blev syg, og jeg lovede at overtage,
hvis Tove ikke blev klar. Coronaen væltede alle planer, så både i 2020
og 2021 var der ikke noget litteraturhold.
I 2022 følte jeg mig forpligtet til at fastholde mit tilsagn, men da jeg og
mange af deltagerne have læst de tre bøger år efter år under
nedlukningen, valgte jeg at ændre konceptet til ”filmatiserede bøger”. - Og vi havde en dejlig uge med diskussioner, film og besøg på
Rungstedlund. Grunden til, at jeg nævner dette, er primært, for at
fortælle, at konceptet kan være lige, hvad en kommende holdleder
synes.

Så hvorfor vil jeg så ikke fortsætte? Fordi arbejdsholdet, som jeg
tidligere deltog i, trækker, og da Henny har ønsket at overdrage
arbejdsholdet til en anden, har jeg valgt at fortsætte i Hennys sted,
dog med hende som mentor.
Så skilsmissen er aftalt mellem Henny og mig. Det betyder, at jeg
opgiver at være holdleder på litteraturholdet.
MEN HVORFOR DENNE SKILSMISSE?
Litteraturholdet er et hold på almindelige præmisser med fuld betaling.
Det er ikke optimalt for holdet, at der fx arbejdes i middagspausen. Det
er ej heller optimalt. at litteraturholdet ikke har stedet for sig selv, og ej
heller har rådighed over alle lokaler.
Så please come on, meld ind, find en uge og opret et litteraturhold.
Arbejdsholdet har også brug for mere plads, idet man kan vælge at
være der hele ugen eller blot at komme et par dage, alt efter lyst og
evner. Det betyder, at der en stor værelseskabale, som skal gå op.
Dette får mig sluttelig til at komme med en reminder: Det er god stil at
deltage HELE ugen, når man melder sig til et tema- eller årshold.
Arbejdsugen er frivillig, derfor gælder reglen ikke her, men ellers kom
og bliv.
Mit håb for 2023 er, at der kommer et litteraturhold, og at der kommer
mange tilmeldinger til arbejdsholdet.
Ruth Halgreen 2017
Holdleder for arbejdsholdet 2023.
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Faunastriber….
I samarbejde med NOLA (Nordsjællands Landboforening) har vi fået
pløjet to faunastriber, som skulle blive til glæde for insekter og
Storedammere, idet de er blevet tilsået med frø til sommerblomster.
Den ene er 3m bred og ligger langs vejen op til Bjælkehytten, og
den anden er 6 m bred og ligger mellem den lille sø og stien til
flagstangen.
Nu håber vi bare på noget mere regn, så der kan komme gang i
blomstringen, og man må så gerne plukke buketter til bordene i
Lilledam, og så skulle blomsterne selv smide frø, så arealerne næste
år passer sig selv.
Lige nu er de jo ikke særlig oplevelsesrige, men forventningen er, at
vi om et par år både kan opleve dette syn og have et rigt insektliv.

Lilledam og varme…..
Lilledam skal have nyt varmesystem.
Vores nedgravede oliebeholder er nu 40 år gammel, og vi har fået
besked på, at den skal skrottes senest 1 jan 2023.
Da olie ikke er fremtiden, skal der opsættes nyt luft/vand anlæg som
i Nydam. Det vil ske efter nedlukningen i december.
Vi opfordrer derfor til, at man ikke bruger varmeapparaterne i
Lilledam, men i stedet de to nye varmepumper i spisestuen og salen,
så vi ikke skal fylde mere olie på i kælderen. Oliefyret kører stadig for
at lave varmt vand til bad og køkken,.
Selv om det er lidt besværligt, vil vi også opfordre køkkenpersonalet
til at bruge den nye Cooker, der leverer kogende vand noget mere,
da den bruger el og ikke olie, og samtidig bruger vi også mindre
vand, da det tager længere tid at få vandet varmt fra kælderen på
grund af den lange afstand.
Erik Cronquist
Teknisk leder
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Generelt ….. men nyttigt at vide….
Kabelforbindelse.
I nemt kan vise billeder eller video ved at koble jeres tablet /smartphone til projektoren i salen.
Kablerne er røde og skal forbindes med strømstik og projektorens HDMI stik. Når I tænder
projektoren med fjernbetjeningen finder den automatisk ud af, hvad der er tilsluttet
Internet og Pc'er
Der er ikke ført fibernet til Storedam. Bredbådsforbindelsen leveres gennem telefonledning eller
mobilt bredbånd. Derfor den meget langsomme hastighed. - Og derfor betyder det noget, at vi / I
afbryder internet forbindelsen efter brug.
Glemte sager
Det sker, at vi finder glemte sager i husene, og de lægges på kontoret i vindueskarmen. Har du
glemt noget så ring til Storedam, så vi kan sætte navn på, ellers bliver tingene smidt ud efter en
måneds tid.
Fejl & mangler
Opdager man fejl eller mangler, så se hvem der er ansvarlig for det specifikke område, og send en
mail til vedkommende. Oversigten med ansvarsområder og navne og mails hænger over reolen på
væggen i kontoret ved siden af PC’eren.
Nyttige adresser og telefonnumre
• Birgitte Keldsbo Pedersen (Regnskab)
• Else Bjerg-Pedersen (Kursusprogram)
• Erik Cronquist (IT o.a.)
• Henny Bøgh (Koordinator)
• Kim Lauritzen (Bestyrelsesformand)
• Nalle Fehrend (Adressekartotek)
• Vibeke Dalum (Redaktør)

2664 9973
2620 3645
4041 2534
2099 5435
4444 8285
2948 0320
6092 0112

keldsbo@gmail.com
elsebjerg@icloud.com
erik@cronquist.dk
hboegh@post2tele.dk
kimdortelauritzen@gmail.com
nalle@fehrend.dk
vibeke@dalum.org

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.

Husk!
Jeg samler på historier, indlæg,
anekdoter og lign. til
Storedam Nyt.
Næste Nyt har
deadline 29. nov. 2022,
vibeke@dalum.org
Redaktør

Alle som har/får kendskab til dødsfald opfordres til at meddele det til Nalle Fehrend mail: nalle@fehrend.dk.
Redaktionen afsluttet 23- juni 2022 .

20

