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Bjælkehytten først i marts 2018. Vinteren vil ikke slippe sit faste tag, men smukt ser det ud

Kære Storedammere og kommende Storedammere
Nu ville jeg gerne skrive om det dejlige forår, der er på vej. Men ser jeg ud af vinduet i dag, ser
jeg en masse nyfalden sne og temperaturen står på ”rigtig koldt”. Så foråret lader vente på sig,
men det gør 2018 sæsonen ikke for os på Storedam. Jeg kan mærke, at det kribler og krabler hos
os alle for at komme i gang med at få vores dejlige sted gjort klar, til alle de dejlige dage der er i
vente deroppe. I kan se mere om årets kursusplan på Storedams hjemmeside: www.storedam.dk
I vinterens løb er der i bestyrelsen sket et par ændringer. Vores gode skovmand, Kristian, har
desværre måtte melde fra grundet arbejdspres. Men vi har fået to nye kandidater til bestyrelsen i
form af en byggesagkyndig samt en elektriker. De vil forhåbentligt blive godkendt på vores
næste bestyrelsesmøde i april. Derudover er nogle af Kristians arbejdsopgaver overtaget af Karl
Jespersen (2015), hvilket vi er rigtig glade for.
Generelt syntes jeg det er skønt med al denne velvilje, der er hos vores Storedammere, til at
stille op og hjælpe når der er behov for det – det betyder rigtig meget for os i bestyrelsen.

Lad mig tilføje med nogle ord fra min mor, vores tidligere formand Grete Lauritzen:
Når der henses til den store aldersforskydning, der finder sted i disse år, hen mod flere
ældre, der er bevidste om deres tilværelse i den tredje alder, viser det sig at mors tanker
var rigtige dengang - som nu, at der er behov for, ikke alene kurserne, men i
særdeleshed for samværet og det nære kammeratskab.
En lille reminder: Til årets sommerfest vil der indgå en ekstra lille festlig ting, så jeg håber, at
rigtig mange af jer vil komme den 9. juni. Tilmelding til Henny eller Kirsten.
Jeg håber, I alle får et fantastisk forår samt skønne dage i 2018 på vores dejlige Storedam.

Kim Lauritzen
Fmd. f. bestyrelsen

Meddelelser
Erik Cronquist er udtrådt af bestyrelsen og afløses af Helle Neergaard.
Birgitte Keldsbo Pedersen er tiltrådt bestyrelsen som suppleant.
Følgende er afgået som holdledere: Tove Glæsel, Marianne Dalgaard og Peter Hougaard.
Nye holdledere:
Annegrethe Malling og Klaus Wedelboe for årgang 2008
Hanne Larsen er blevet medleder på introduktionsholdet
Aase Heidmann som temaholdleder.
Nye økonomaer og føl:
Ruth og Jan Halgreen (ØK), Annelise Pagh (F)og Jytte Andersen (F).

Fødselsdage siden sidst

95 år:
Bente Schmidt (2002)
Edel Petersen (2011)
Grethe Andreasen (96)
90 år:
Vera Michelsen (2000)
Jørgen Laulund
Else Hartzberg (90)
85 år:
Ellen Philipson (2009)
Elsabeth Sørensen (2006)
Mette Schibbye (2000)
Anne Lise Askevig (2000)
Bodil Bech (2011)

80 år:
Lise Winding (2013)
Karl Møbjerg Jespersen (2015)
Anni Jensen (2015)
Tove Wiewiura (2000)
Lise Bruhn (2013)
Inge Lise Christiansen (2013)
Gitte Tolstrup (2008)
75 år
Poul Boye (2009)
Gerda Olsen (2003)
Erik Cronquist (2009)
Winnie Pedersen (2014)
Annegrete Malling (2008)
Lena Saul (2016)

Vi håber, I fortsat får dejlige dage på Storedam, og ønsker jer hjertelig tillykke.
Foråret er på
vej, det lader
sig ikke
længere skjule,
det pibler op
alle vegne med
lutter små
forårsbebudere

Dødsfald
Siden sidst, har vi fået oplyst, at følgende Storedammere er døde:
Ulla Hartelius (2009),
Hanne-Beate Jonasson (93),
Birgitte Poulsen (2000)
Vi opfordrer alle som har, eller får kendskab til yderligere dødsfald, at meddele det til Poul
Boye. Min mailadresse er: poul@boye.it og min tlf.: 40781699

Poul Boye
(2009)

Livets gang på Storedam 2017/2018

Storedamsklubben hjælper os at holde kontakten i den periode, hvor Storedam er lukket ned for
vinteren og igen i denne sæson har der været spændende foredrag, her skal nævnes:
Pulsen på Myanmar – min rejse i det tidligere Burma v/Helen Nielsen (2016)

1) Helen iklædt den smukke traditionelle kvindedragt longyi
2) Farverige munke fotograferet ved indgangen til templet
3) ’De ivrigt lyttende tilhørere – Myanmar er måske mere aktuel end nogensinde
Tak for billeder fra Else Bjerg og Helen Nielsen

Fra Storedam til Aarhus
Årgang 2013 havde i 2015 besøg af kunstneren Jens Galschiøt, der fortalte om sit projekt på
Aarhus havn. Kort fortalt en bronze skulptur, der viser 7 mandshøje personer der er i gang med
deres arbejde på havnen. Palle Jørgensen, der selv er tidligere havnearbejder, har bidraget med
inspiration til det historiske spor om arbejdet før og nu.
I 2016 tog vi til Odense og så galleriet, hvor der blev arbejdet på skulpturen, og her i marts tog
vi så til Aarhus og så mesterværket der blev indviet sidste år.
8 Storedammere fra årgang 2013 og 2009 tog fra Lyngby mod Aarhus, og på Aros blev vi budt
velkommen af Åse fra Svendborg, Ingelise fra Skanderborg og Jette fra Ry.

Skulptur af Jens Galschiøt

Gensyn på Aros

11 Storedammere på kunst- og naturoplevelse i skønne områder fra Aarhus til Skanderborg.
Vi fik besøgt Aros og Musikhuset, set skulpturen foran på Dokk1, så den smukke Dokk.
Derefter middag i de skønneste omgivelser hos Sillesen i Skanderborg, efter vi var blevet
indkvarteret ned til Skanderborg sø.
Næste dag besøgte vi Moesgård hvor vi havde betalt for en guidet omvisning, og slutteligt spiste
vi frokost på ”Godsbanen”, der er omdannet til aktiv-center. Derefter drog vi igen til hver vores
destination.
Vi talte om, hvor heldige vi er, ved at have Storedam som vores fælles referenceramme, og vi
glæder os allerede til næste arrangement.

Kirsten Nielsen
(Kisser 2013)

Renovering på Lilledam og udskiftning af senge på Damtofte
Tirsdag før påske var der travlhed på Storedam. Bestyrelsen har besluttet, at værelser og
badeværelser på Lilledam skal friskes op. Derfor skulle alt tømmes ud, så maleren kan komme
til efter påske.
Der er købt 10 nye senge, som bliver sat i Nydam, der kommer altså 4 dobbeltværelser ekstra,
og desuden erstattes de gamle senge i nr 2 og 3 i Lilledam og de 4 senge i stueetagen i Damtofte
med nye.

Der lægges nye tæpper i værelse 2 og 3 i Lilledam, og onsdag efter påske knokler vi videre og
sætter tingene på plads igen. Vi håber forbedringerne bliver til glæde for alle.
Desuden kan vi fortælle, at Mogens, Tove, Karl og Karen har knoklet med at skure og male i
køkkenet, så det er klart og fint til sæsonen.

Karl(2015) skruer alt ned

Henny (2012) skraber
tæpperester i nr. 2 Lilledam

Birthe(2016)og Jette
(2015) slæber sengerester

Jette (2015) slæber sengerester i
containeren

Kisser (2013) har splittet seng på Damtofte

Mange tak til Else Bjerg-Pedersen, som udover at levere tekst og billeder også slæbte

Else Bjerg-Pedersen
2013

Arbejdsholdet uge 16, 2018
Tiden nærmer sig, hvor vi starter sæsonen på vores dejlige Storedam, men før vi slår dørene op,
skal der dog ordnes lidt både ude og inde, hvilket sker i uge 16, hvor de friske folk på
Arbejdsholdet mødes til eftermiddagskaffe mandag den 16. april. Vi har allerede fået tilsagn fra
mange, men der er stadig plads til et par flittige hænder, så skynd jer at kontakte holdlederne,
hvis I vil give en hånd med.

Det er nødvendigt at vide, hvor mange, der
dukker op, så vi kan være sikre på at have
en seng samt mad og drikke til alle.
Opholdet er gratis, men det er ikke et
ferieophold, så helbredet skal være
nogenlunde i orden.

Tilmelding til:
Karen Holm (2015)
på tlf. 2740 3982 eller
Henny Bøgh (2012) på
tlf. 2099 5435 eller på mail:
hboegh@post2.tele.dk

Uge 20 er desværre ledig grundet aflysning
Aase Heidmann og Pia Schyberg havde i uge 20 tilrettelagt en fremragende kursusuge
”Kongernes Nordsjælland og vore livgivende haver” – et emne, hvor vi havde forventet en
stormende tilslutning, men det var desværre ikke tilfældet, da kun 3 deltagere havde meldt sig.
Derfor er det nødvendigt at aflyse dette hold, men forhåbentlig har de to gæve piger mod på at
prøve igen i 2019.
En dejlig forårs uge – uge 20, står nu ledig. Måske har nogen en idé til noget i denne uge?

Hjerteforeningens Livsstilkursus i uge 21, 2018

4

Mange tror, at Hjerteforeningens Livsstilskursus i uge 21 er et lukket hold. Det er ikke tilfældet
og der er endnu enkelte ledige pladser. Kursusprisen er noget højere end vanligt på Storedam,
nemlig kr. 3.000 for ikke-medlemmer af Hjerteforeningen og kr. 2.700 for medlemmer.
Kurset starter tirsdag den 22. maj og slutter lørdag den 26. maj om eftermiddagen og som man
kan se af kursusprogrammet får man fuld valuta for pengene. Tilmelding til Henny (2012) på tlf.
2099 5435 eller mail: hboegh@post2.tele.dk
Se detaljeret program på sidste side

Endnu en lille reminder:
Årets sommerfest afholdes lørdag den 9. juni kl 11.30 - 16.00
Tilmelding senest 28. maj så vidt muligt via årgangens holdleder til Kirsten
eller Henny

Uge 32 Litteratur
Litteraturholdet er et godt hold, hvor der er nogle ledige pladser. Vil du være med fra starten, er
det en rigtig god ide at læse nedenstående bøger, vi har aftalt især at diskutere dem:
Joen Kalmann Stefansson:

”Nogenlunde på størrelse med universet”

Kirsten Ekmann:

”Gør mig levende igen”

Merete Pryde Helle:

”Folkets Skønhed”

Kim Leine:

”Tunu”

Tilmelding til Vita Groth på telefon 2874 1749
Mail: v2groth@gmail.com

Danmark rundt på 6 dage
Henny (2012) fortæller, at selv om der er længe til uge 45 og ”Danmark rundt på 6 dage”, så er
holdet næsten fuldt optaget, så hvis der er nogen, der meget gerne vil med på turen, så kræves
der meget hurtig tilmelding.
”Rejsen” koster samlet kr. 2.300 men så er det også en ”all inclusive” rejse, så man behøver slet
ikke at tage tegnebogen frem på turen. Ganske vist bliver der ikke tilbagelagt så mange
kilometer som på de hidtidige rejser ”Jorden rundt på 6 dage”, men det bliver med sikkerhed
ligeså fornøjeligt.
Hurtig tilmelding til Henny: 20995435 eller mail hboegh@post2.tele.dk

Kom til Sangeftermiddag
Fredag den 27. juli kl. 14.30 – 17.00
holder sangholdet åbent hus med masser af fællessang,
eftermiddagskaffe og kage
Vi synger sange efter publikums eget valg
Hjertelig velkommen – ingen forhåndstilmelding

Vigtige generelle ting
 Falck abonnement: På Storedam har man abonnement, så hvis der sker uheld eller
opstår sygdom, er det blot at ringe til Falck. Telefon- og abonnementsnummeret står på
kontoret.
 Hovednøgle: Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den!
 Nøgler: Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam!

Nyttige mail adresser og telefonnumre
Else Bjerg-Pedersen
Erik Cronquist
Kim Lauritzen
Karen Lauritzen Bay
Henny Bøgh
Storedams kontor
Storedams hjemmeside

2620 3645
4041 2534
4444 8285
4576 7575
2099 5435
4828 0083

elsebjerg@icloud.com
erik@cronquist.dk
kimdorteauritzen@gmail.com
karen.bay@mai.tele.dk
hboegh@post2.tele.dk
storedam@storedam.dk
www.storedam.dk

Redaktion Storedam Nyt
Birgitte Keldsbo Pedersen

26649973

keldsbo@gmail.com

Oplever du noget sjovt eller spændende eller synes du der er noget på Storedam,
der burde tages op til revision: Skriv et indlæg til os, gerne illustreret med digitale fotos.

