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Smukt parti fra Solbjerg Engsø, besøgt af holdet i uge 21

Kære Storedammere og gæster på Storedam.
Over sommeren har der været travlt hos vores skovbørnehaver - der er nemlig blevet installeret
helt nyt køkken i Stalden, hvilket der er glæde over. Det gav samtidig en god forlængelse af
lejemålet med Københavns kommune.
Jeg har haft en tækkemand på Storedam for at se på vores stråtage - og lad os bare se det i
øjnene - de stråtage holder ikke evigt. Inden for de næste 3-5 år, måske før, skal Damtofte have
nyt stråtag, og det er ikke billigt. Derudover står Stalden også for tur, men måske kun halvdelen.
Vi har dog heldigvis lidt kapital endnu.
Bjælkehytten har igen været udlejet til en filmoptagelse - en dansk serie som kører på Netflix.
Der skulle filmes et mord i stuen! Bjælkehytten er efterhånden brugt til meget, lige fra børnefilm
til det mere makabre Her først i september fik jeg en løs forespørgsel om hytten kunne bruges i
forbindelse med nogle reklame foto.
Det kører flot på Storedam, og jeg bliver igen og igen glad over at se det fantastiske engagement
som I lægger for dagen for at passe på vores dejlige område. Lige fra Karl og Erik med det
praktiske og tekniske både ude og inde, til alle. jer der leder/fordeler/sørger for orden og at
køkkenet fungerer. I er fantastiske.

Jeg har ventet lidt med investeringen i træer, både fordi vores jordbund har været usædvanlig
tør, og for at sikre at vi har lidt penge stående. Men jeg håber vi får træerne i år.
Programmet for det kommende år er snart 100% på plads, så kig i det spændende program når
det udkommer - der er helt sikkert noget for alle.
De bedste sensommer hilsner

Kim Lauritzen
Fmd. f. bestyrelsen

Fødselsdage siden sidst

85 år:
Lise Toft (2011)
Lilli Warnke (2000)
John Jeppesen (2002)
Ruth Hvidt (2001)
Ellen Grethe Widding (2016)
Vita Groth (2010)
Connie Mønster (2018)

80 år:
Bent Hjortshøj (2009)
Kirsten Markussen (2012)
Mogens Nielsen (2008)
Henny Bøgh (2012)
Vita Lindecrona (2019)
Marianne Tholstrup Lauritzen
Anne Lollesgaard (2006)
Inge Schur (2001)

80 år:
Ulla Christophersen (2013)
Helen Hoffmann (2015)
Knud Sloth (2017)
Inge Wiberg (96)
Ulla Birkved Jensen (2008)
Ellen Margrethe Petersen (2015)
Else Taul (2008)
Ruth Lindgaard (2003)

75 år
Bodil Jeppesen (2019)
Jytte Lykkegaard (2017)
Vibeke Boye (2009)
Kirsten Jensen (2019)

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

Meddelelser
Aviser og Pap: Fredensborg Forsyning har gjort opmærksom på, at der ikke må kommes aviser
og pap i containeren - altså heller ikke vinkartoner. Da vi heller ikke kan få en separat aviscontainer betyder det, at alle skal medtage aviser og pap og levere dette sammen med glas og
flasker på Genbrugspladsen eller i andre containere, der er beregnet til dette.
Avisabonnement: Storedams abonnement på Politiken er opsagt ved udgangen af 2019.
Storedammere der ønsker at læse avis under kursusopholdet bedes derfor omadressere deres
egen avis i den periode de er på kursus.

Kørsel i skoven. Kristian, der er skovtekniker og tidligere medlem af bestyrelsen, gør os
opmærksom på, at vi ikke må køre med bil gennem skoven ad stier der er spærret med bom. Det
sker af og til at nogen prøver, måske fordi deres GPS foreslår det. Gør det ikke - det koster en
bøde på flere tusind kroner, vi skal holde os til Stumpedyssevej.
Årgang 2008 søger et hold at slå sig sammen med. Lørdag den 8. juni var vi igen samlet til
sommerfest på Storedam og vores årgang – 2008 – var repræsenteret af 9 medlemmer. Desværre
må vi konstatere, at vores årgang er blevet mindre. Vi er 10 og det er lige småt nok. Derfor
denne opfordring. Vi søger et hold, der lige som os er blevet for lille til at arrangere sig med
økonoma og føl. Skulle der være ”enkeltpersoner” som er ”hjemløse” er vores hold måske en
ide?
I uge 20 var vores årgang samlet til endnu en dejlig uge og vi har planlagt uge 31 i 2020. Det er
fra den 27. juli til den 1. august. Vi giver os selv hjemmeopgave. Til næste år er vores emne
noget om Vikingerne. Hvad og hvor meget bestemmer vi helt selv.
Et fast punkt i programmet er at vi tager på udflugt en dag i løbet af ugen, ofte torsdag.
Fredag formiddag plejer vi at evaluere og blive enige om næste års emne.
Er I/du interesseret kan du kontakte vores holdleder:
Tove Nielsen Tlf. 4717 0716 eller 47170716@mail.dk

Nye holdledere:
Else Gregersen (94) overtager bridgeholdet fra Gunnar Sørensen (2012)
Inge Post overtager Årgang 2016 fra Bruno K. Pedersen
Tove Nielsen overtager Årgang 2008 fra Klaus Wedelboe
Dorthe Mørch (2018) & Bente Hjorth (2018) overtager Sommer- og Adventsfesten fra Kirsten
Markussen og Henny Bøgh.
En stor tak til de afgående holdledere og pøj-pøj til de nye.
Meddelelse til holdlederne: Holdledermøde afholdes ikke som tidligere meddelt den 14.11.,
men finder i år sted:31. oktober 2019 kl. 10.30 på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse
Eventuelle punkter til dagsordenen bedes snarest muligt sendt til undertegnede.
Indkaldelse udsendes omkring 1. oktober 2019.
Henny Bøgh
Vedr. Haven på Storedam (ved Superdam) Pia Schyberg – der står for haven - beder
indtrængende om, at Storedammere bruger lidt tid på at luge ukrudt i bedene og i tørketider
vander her og i Rododendron-bedet (foran Nydam).
Der er netop opsat hegn omkring roserne, da knopperne på roserne viser sig at være rådyrenes
yndlingsret selvom man skulle tro der er rigelig føde på græsarealerne på Storedam.

Dødsfald
Siden sidst, har vi fået oplyst, at følgende Storedammere er afgået ved døden:
Vera Michelsen (2000), Reidunn Bergh-Christensen (2008), Thora Wethje (85) og
Kai Ferslev (2012),
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.: 4078 1699.

Poul Boye
7-9-13

Livets gang på Storedam

Dannebrog fylder 800 år
Dannebrog fyldte 800 år d. 15. juni 2019.
En myte fortæller at 1219 dalede Dannebrog ned fra himlen under slaget ved Lyndanise i
Estland.
Det samme skete d. 25. april 2019 (lidt for tidligt det skulle have været d. 15. juni 2019) under
slaget om i løbet af arbejdsugen at få Storedam i bedre stand. Medens vi sad og drak
eftermiddagskaffe på verandaen, sagde Peder (2017) pludselig ”nu falder flaget ned”. Vores flag
faldt ned fra flagstangen sammen med snoren. Det viste sig at snoren var blevet mør og derfor
ikke længere kunne holde flaget på plads.
Det var heldigt at det skete i arbejdsugen for Peder gik straks i gang med at vaske flagstangen
(efter at vi havde fået lagt den ned). Derefter malede vi soklen og Henny købte en ny flagsnor.
Så nu er flagstang med flag og ny snor fin igen. Vi får se om den holder de næste 800 år.
Arbejdsholdet, uge 17

En vellykket vandreuge sidst i maj uge 21/2019
Året rundt inviterer Storedams beliggenhed i udkanten af Tokkekøb Hegn til traveture i den
smukke gamle skov, og i årevis har der været en vandreuge sidst i maj. Således også i år, men i
en lidt ny udgave og med nye holdledere, fordi Helle Neergaard efter 4 år som holdleder
ønskede at hellige sig andre opgaver. Heldigvis var der nye kræfter, som var parat til at overtage
ansvaret for vandreugen, og nu med forstærkning af Merethe Munck, som er biolog og
naturvejleder og kender Tokkekøb Hegn særdeles godt fra sit arbejde med børn i en
skovbørnehave, der ofte kom i området.

Merethes ekspertise åbnede mulighed for at sætte større fokus på naturen og udflugter til
spændende naturområder i Nordsjælland. Ugens første udflugt gik til Solbjerg Engsø, som er
skabt for at forbedre vandmiljøet i Arresø, der fra 1920 var blevet hårdt plaget af alge-vækst på
grund af øget udledning af spildevand. Omkring Solbjerg Engsø er der et rigt fugleliv, og
Merethe havde medbragt sin supergode fuglekikkert, som alle interesserede kunne benytte. – Fra
Solbjerg Engsø kørte hovedparten af holdet til Frederiksborg Slot, hvor de gik rundt om
Slotssøen og desuden besigtigede barokhaven.

Toppet lapperdykkerpar i dans

Barokhaven Frederiksborg Slot

Frokost på Eskilsø med køer

Afslappet hjemtur fra Eskilsø

Torsdag drog deltagerne til Frederikssund for at sejle med det gode skib Skarven til Eskilsø – en
sejltur på ca. 5 kvarter. Vejret var strålende, og flere blev småforbrændte af at sidde i solen på
både ud- og hjemturen. Starten på sejlturen bød også på dramatik, da en af de mandlige
deltagere i sine bestræbelser på at hjælpe én af kvinderne fra bådebroen ind på skibet, selv trådte
forkert og landede i vandet. Der var ikke meget plads mellem bådebroen og det flydende
bådehus, så det var vanskeligt for ham at komme op igen – og våd var han! Ved fælles hjælp
lykkedes det dog at skaffe tørt tøj – størst jubel vakte det da han efter ombordstigning trak i en
tilbudt uldundertrøje fra Rosemunde – en fiks, lille feminin sag med blondekanter.
Kaptajnen på Skarven var overordentlig fortælleglad og også vores rundviser på Eskilsø, hvilket
viste sig at være både godt og skidt. Han havde selv boet på øen som barn og kunne fortælle
levende om hverdagslivet på øen i 50erne. Han vidste også meget om øens historie, men at vi
først og fremmest var der for at se på natur, lykkedes det trods flere forsøg fra holdledernes side
ikke at gøre ham begribeligt. Eskilsø byder på et spændende fugleliv og interessant botanik, og
øen fortjener helt klart endnu et besøg – eller flere, men så kan det tilrådes, at det sker med
overfart fra Skovbro, hvor det kun tager ca 6 minutter at komme til Eskilsø. Båden her har ikke
plads til så mange ad gangen, men er efter min mening alligevel at foretrække.

De øvrige dage kunne vi nyde den dejlige skov omkring Storedam på kortere og længere ture. I
ugens løb blev det klart, at det var en god ide at dele gruppen op efter hvem, der gerne ville gå
hurtigt og langt, og hvem der havde brug for mere moderate udfordringer. Denne indsigt vil
blive taget med i forbindelse med planlægningen af vandre- og naturugen i 2020, hvor
holdledertrioen med Merethe Munck, Birgitte Keldsbo (2016) og Hanne Larsen (2014) også står
for både indholdet og gennemførelsen. I 2020 ligger ugen dog i uge 22, således som det har
været traditionen i de tidligere år.
Denne uge kan varmt anbefales til alle vandre- og naturglade!

Kirsten Fischer
2015

Sommerfesten 2019
Vi Storedammere er gennem efterhånden mange år blevet forvænt med en dejlig sommerfest
med veltillavet sommermad, smukt dækkede borde og herlig stemning, således også i år, hvor
Kirsten Markussen og Henny Bøgh atter har trommet sammen til en fin fest.
Efter den dejlige mad holdt Kim Lauritzen en rørende tale, hvor han takkede Tove og Mogens
for mange års tro tjeneste som meget mere end økonoma og føl. Også Anne Lise Askevig,
mangeårigt bestyrelsesmedlem, tidligere sekretær og referent blev takket og Henny Bøgh blev
takket for det store arbejde hun gennem årene har lagt som økonoma og koordinator af alt
muligt. De fik alle overrakt en smuk ”fortjenstmedalje” som en lille tak for deres store indsats
for Storedam.

Tove og Mogens hædres

Kim takker Anne Lise

Henny takker Kim for medaljen

Efter en dejlig, traditionsfyldt sommerfest blev der taget afsked med løfte om snarlige gensyn.

Kim og Dorthe Lauritzen

Male- og Vandrehold uge 24
I uge 24 var vandre-maleholdet på Storedam i det skønneste vejr.

Morgengymnastik på terrassen

Fernisering og fine kunstværker

Flotte malerier

Smukt festbord

Morgengymnastik er altid en succes, og Lise Bruun (2013) fører gerne an, når der skal arbejdes
med grimasser. Der blev vandret i Gribskov, og vores ny økonoma Jytte, endnu et fund for
Storedam, havde sin mand, Torben, med. Han havde da lige tjek på ruterne i denne smukke
skov, og vi fik en fantastisk naturoplevelse. Malerholdet var godt hjulpet af Anni og Hanne, så
alle havde en dejlig uge.

Kirsten Nielsen
7-9-13

Børnebørn og bedsteforældre, uge 27
Mandag eftermiddag mellem kl. 14 og 15 myldrer det ind med børn. Nogle børn kommer
hjemmevante, som om de lige har været der i sidste uge, andre er mere forsigtige, for det er
første gang, de er her. Men fælles for dem alle er, at de har glædet sig længe. De glæder sig til
en uge med samvær og leg, sjov og kreative værksteder, sang og motion, skovløb og ikke
mindst smuglerlegen torsdag eftermiddag.
Det er mandag i uge 27, den første uge i skolesommerferien, hvor Storedam fyldes op af
børnestemmer og børneleg, ugen for børnebørn og deres bedsteforældre.

Nogle af børnene og bedsteforældrene har været med tidligere, andre er helt nye. Det er vigtigt,
vi både har gengangere og nytilkomne. Det gælder både børnene og bedsteforældrene. De
”gamle” børn lærer de ”nye” børn om stedet og de traditioner, der langsomt har sneget sig ind.
Bedsteforældrene er meget aktive i alle aktiviteter, ja, de får tildelt bestemte opgaver eller
områder at tage sig af i ugen løb. Så er det godt, at nogle har erfaring fra tidligere. På den måde
bevarer vi kontinuiteten i ”vores” uge.

At lege med faldskærm er en del af morgenmotionen

Dagen starter med morgensang og –dans. bagefter er det udenfor til morgenmotion. Efter en
lille pause kl. 10 er der billedværksted. I år malede børnene malerier inspireret af den østrigske
kunstner og arkitekt Hundertwasser, og de lavede decoupage billeder.
Om eftermiddagen er der forskellige udendørsaktiviteter. En eftermiddag er det lege, fra da
mormor var ung. En anden eftermiddag er der skovløb, skattejagt eller en slags olympiade.
I år havde vi besøg af en tryllekunstner, der lærte os et par tryllekunster.
Meget kan vi ændre fra det ene år til det andet, men aldrig smuglerlegen, der altid ligger torsdag
eftermiddag. Vi voksne kan undre os over, at den leg er noget særligt, og for nogle af os tog det
faktisk noget tid, før det gik op for os, hvad legen egentlig gik ud på. Men ikke for børnene,
selv de mindste børn finder hurtigt ud af systemet.
De forstår hurtigt, hvordan man løber med sit ”bronze, sølv og guld” uden at blive opdaget og
”sælger” det videre til højere priser. De løber af sted ud over de store arealer mellem Storedam,
flagstangen, Storkereden og Bjælkehytten, mens de passer på ikke at blive fanget af tolderne. I
hvert fald må tolderne ikke opdage, hvor de har gemt deres smuglervarer.
Vi har et stort program i ugen løb, men i løbet af dagen er der alligevel masser af tid til fri leg og
til at hoppe i badebassinnet, som også er en fast tradition.
Der bliver spillet rundbold, leget limbo. Hvem vinder i år? Der bliver leget ”Jeg melder krig
mod”… en af de gamle lege, børnene lærer. Der bliver hoppet i sjippetov og gået på stylter.

IPad og mobiltelefon er nærmest glemt i den uge.
Dagen slutter med en god aftenhistorie, der bliver læst i dagligstuen. Da falder nogle af børnene
næsten i søvn.
Lørdag kl. 10 har vi fernisering, hvor børnenes arbejder fra billederværkstedet er udstillet.
Forældrene er inviteret, og der er altid fuldt hus. Børnene underholder med et par sange eller
anden optræden.
I køkkenet står Ruth og laver den dejligste mad til os sammen med sin mand Jan og Karen, der
var ny køkkenassistent på børneholdet i år.
Klokken 11 er en forrygende uge slut, og vi tager alle hjem, børn, bedsteforældre og
køkkenholdet, beriget med dejlige oplevelser og samvær, godt trætte og med behov for nogle
dage til at hvile ud i.
Men vi kommer igen til næste år 
Bodil Bøiehøj
7-9-13
Holdleder i uge 27

Musik, bevægelse og livsglæde uge 29
Endnu en fantastisk uge, hvor vi havde besøg af dygtige spillekvinder og fik rørt kroppen ugen
igennem. En del havde ikke tidligere besøgt Storedam, og da vejret viste sig fra den smukkeste
side var der flere der ”blev solgt” til dette skønne sted. Dette hold genererer hvert år mange nye
Storedammere.

Winnie kom og spillede for os

Der blev også tid til hyggelige pauser

Kirsten Nielsen
7-9-13

Litteraturholdet uge 32
Vi var 8 på vores litteratur hold, det var godt at komme i gang igen, og vi havde en rigtig god
uge. Vi fik gennemgået de bøger vi havde læst, og det var ikke alle, der havde samme mening
om bøgerne, men det gav en god debat. Vi sluttede ugen med at se Løgneren af Martin A
Hansen på DVD i dagligstuen..
Til næste år har vi valgt at læse:
Italiensvej af Anna Grue.
Kvinderne fra Thy af Maria Helleberg.
Storefjeld af Jan Kjærstad.
På glædeligt gensyn

Tove Engmann
2017

Stavgang- det sunde-og gode seniorliv uge 35, 2019
14 veloplagte kursister mødte mandag d. 24.august på Storedam til fælles kaffebord og
information om ugens program.
Flere af deltagerne kendte hinanden i forvejen, enten gennem Allerød stavgangsforening eller
gennem venner og bekendte.
Hovedparten af deltagerne havde aldrig før været på Storedam. Kun to Storedammere, holdleder
Bente Hjorth 2018 og føl Karen Holm 2015, havde været der før.
Økonoma Per og holdleder Bente havde deres debut i disse funktioner, men alt gik fint.
Vejret var varmt og solrigt og Storedam viste sig fra sin bedste side.
Der var planlagt motion, foredrag, besøg hos lokale keramikere, museumsbesøg, korte og
længere stavgangsture i Tokkekøb Hegn og Gribskov.

Flaghejsning

Travetur i skoven

Herlig udflugt med stave

De få deltagere, der ikke var fortrolige med stavgangsteknikker, fik vejledning og hjælp efter
behov af de 2 dygtige instruktører. Alle så en dvd om stavgang, rigtige - og forkerte teknikkermeget tankevækkende og lærerigt.
Foredrags emner kan nævnes:
 Karen Lauritzen Bay (Søs), der fortalte om familien og Storedams historie, hvilket
tilhørerne syntes var fantastisk og spændende.
 Fortælling om miljøet i københavnske fængsler ud fra en fængselssygeplejerskes
oplevelser og arbejdsliv. Meget følelsesladet og meget alvorligt.
Vi så udstillingen Cirkus på Gl. Holtegaard, havde kaffe og kage med, som vi nød i skyggen. En
tur i den smukke barokhave nød vi alle i solskin.
Vi havde en skøn festaften med lækker mad og hyggeligt samvær, sange og taler.
Alle tilbagemeldinger har været meget positive, dels i forhold til opholdet og maden og dels i
forhold til ugens program.

Velfortjent pause til køkkenholdet

lækker forret til festaften

Flere havde lyst til at blive Storedammere og andre havde lyst til at melde sig på kurser i 2020.
Stor ros til alle deltagere for deres interesse og engagement i ugens program.
Vi havde desuden besøg af journalist fra Frederiksborg Amts Avis.
Artiklen kan læses på sn.dk se under Hørsholm d. 31/8-19.

Bente Hjorth
2018

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

Husk! Adventsfesten lørdag den 30. november 2019.
Tilmelding til holdleder senest 15. november.

Vigtige generelle ting
Hovednøgle: Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den
Nøgler: Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam

STOREDAMKLUBBEN
Møder i oktober, november og december 2019.
Afholdes på Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2720 Vanløse.
Mødet begynder kl.10.30 med foredrag/underholdning, og ca. kl.12.00 får vi kaffe/te med en
ostemad. Pris for traktementet kr. 30,-.
Fredag den 25. oktober.
Diakonisse søster Elisabeth Holtegaard: ”Løst og fast over 35 år som missionær i Nigeria”
Fredag den 15. november.
Kirsten Fischer (2015): ”Et causeri over min opfinderfar, Jean Fischer - et festligt multitalent”
Gentagelse grundet meget få deltager ved første fremførelse.
Fredag den 29. november.
Bodil Bøiehøj (2013):
”Min barndom i Mosede” – Bodil fortæller om sin bog ”Pigerne”
Fredag den 6. december
Tidligere skoleleder
Herluf Aagaard Eriksen:

”Hvem er Jomfru Maria!”
Er Jomfru Maria kun for katolikkerne og ikke for folkekirken!

Med venlig hilsen og på glædelig gensyn
21644957 edel.vesterlund@mail.dk

Edel Vesterlund
2006

Nyttige mailadresser 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
kimdortelauritzen@gmail.com
karen.bay@mail.tele.dk
hboegh@post2.tele.dk
storedam@storedam.dk
www.storedam.dk

Redaktion Storedam Nyt
Birgitte Keldsbo Pedersen
2664 9973 keldsbo@gmail.com
Oplever du noget sjovt eller spændende eller synes du, der er noget på Storedam, der skal
ændres, så skriv et indlæg, gerne med foto, så vil jeg gøre mit bedste for at få det med.

