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Kære Storedammere og venner af Storedam
Normalt skriver jeg i april ”at nu kommer foråret, solen og varmen. Storedam er så
dejligt og vi glæder os alle til vi skal på højskole igen”. Men året 2020 er ikke et
normalt år, som vi alle mærker nu. Vi er inde i en periode som er helt ny for alle.
Vi gik tidligt ud og meddelte, at vi ville holde lukket til 1. juni 2020. Vi troede vi
var på forkant, men nu har jeg min tvivl, og i skrivende stund, en meget tidlig
morgen den 6/4, ved vi kun at vores statsminister vil åbne– i et meget roligt tempo.
Hvis det er tilfældet, vil vi ikke kunne åbne som vi håber den 1. juni 2020.
Spørgsmålet er, om vi skal vente til senere på året, eller om vi skal tage den triste
beslutning, at vi lader 2020 gå i glemmebogen, og starter på en frisk i 2021, i håbet
om, at det så kan lade sig gøre. Det vigtigste for mig og for bestyrelsen, er jeres ve
og vel. Vi ønsker ikke, at nogen skal være usikre eller nervøse ved at være på
Storedam – og vi ønsker slet ikke at få et renommé som en Virus-Seniorhøjskole,
eller hvad dagspressen nu kan finde på af navne. Vi har bestyrelsesmøde sidst i april
hvor vi vil tale nærmere om mulighederne for året. Men en ting kan I være sikre på
– Storedam lukker ikke. Vi er klar, når vi igen kan åbne.
Kære alle, det er mit og bestyrelsens største håb, at I alle kommer gennem denne
periode på bedst mulige måde. Følg de råd vi får fra det offentlige, hold afstand,
afsprit
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og/eller vask hænder ofte, men husk som I altid gør på Storedam – AT SMILE når I
møder andre. På den måde viser vi overskud og synliggør samtidig, at der er en tid
efter denne, og at vi tror på den. Vi har et fantastisk sammenhold på Storedam og
jeg ved at mange er jer er i kontakt med andre Storedammere – fortsæt med det, på
afstand
– det varmer.
PS Da alle stadig er usikre på, hvad der sker fremadrettet mht Corona, har
bestyrelsen besluttet at udskyde åbning til 3.8.2020. Sommerfesten er hermed aflyst.
Alle Storedammere kan være forvisset om at der først åbnes, når vi fra
myndighederne har fået lov til igen at kunne samles på en god og sikker måde. Har I
spørgsmål, må I endelig kontakte mig.
12. april 2020
De bedste hilsner og alle gode ønsker.

Kim Lauritzen
Fmd. f. bestyrelsen

Fødselsdage siden sidst

95 år:
Ida Huber (91)

90 år:
Anna Benedicta Johansen (96)
Margrethe Jensen (2001)
Sonny Falberg (96)
Bibi Skovbøll (97)
Inge Emilie Pedersen (2000)
Else Bang Sørensen (2000)

85 år:
Barbro Jørgensen (2012)

80 år:
Tove Frøding (2003)
Hanne Aagaard Lauridsen (2017)
Birgit Møller Svendsen (2019)
Birthe Hamman (2019)
Grete Mischa Christensen (2016)
Edith Nissen (2017)
Jette Cronquist (2009)
Gert Ryom-Hansen (2010)
Marie Sørensen (2010)
Agnete Ingild (2010)
Vivi Lykke Nielsen (2018)
Birthe Visborg (2004)
75 år
Jan Halgreen (2017)
Pia Schyberg (2012)
Lene Skovsgaard (2011)
Jette Köneke (2015)

Vi håber, I fortsat får dejlige dage på Storedam, og ønsker jer hjertelig tillykke.
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Affaldssortering på Storedam
Lige nu er det svært at forestille sig, at verden bliver normal igen med de ”katastrofer”,
man støder på i hverdagen. Ja, jeg har sat ”katastrofer” i gåseøjne – det ord har fået en
helt ny betydning efter vi har truffet den for….. Corona virus, der har sat det meste af
verden i stå.
Ja, det er de tanker, der kører rundt i
mit hoved lige nu, men det jeg vil
sige er, at når vi – forhåbentlig i
juni – igen lukker op på vores
dejlige Storedam, så er problemerne
med affald blevet løst, idet der er
opstillet 4 nye, blå containere
foruden de 2 grønne, som vi hidtil
har haft.
Det er vigtigt, at affald bliver sorteret rigtigt, så her er en kort sorteringsvejledning:
Den store, blå container til pap: skal kun benyttes til papkasser, rent bølgepap o.l., men
må ikke benyttes til pap, der er behandlet med .
f.eks. voks, paraffin, plast, olie, tjære, lim, karbon m.m.
Mælke- og juicekartoner samt vinkartoner (som der kan være en del af på Storedam!)
skal lægges i en af de hidtidige, grønne containere.
Den store, blå container til glas: skal benyttes til glas og flasker i alle farver samt
drikkeglas og vinglas, men her skal propper og låg fjernes og glasemballage fra fødevarer
skal være rengjorte. Metallåg lægges i den lille metalcontainer, mens alt andet skal
lægges i en af de hidtidige, grønne containere.
Keramik og porcelæn skal ligeledes (indpakket) lægges i en af de grønne containere.
Den lille, blå container til papir: skal benyttes til alt papir, aviser, ugeblade og
kontorpapir
Den lille, blå container til metal: skal benyttes til jern og metal, f.eks metallåg fra
glasemballage.
Jeg håber, I vil overholde disse anvisninger nøje til gavn for os selv og miljøet.
Hvis I kommer i tvivl om noget, er I altid velkommen til at ringe til mig og spørge.
De grønne containere vil – som hidtil – blive tømt hver torsdag, men da vi endnu ikke
kender behovet for tømning af de blå containere er det aftalt, at vi bestiller tømning, når
det er nødvendigt. Jeg kommer ret ofte på Storedam og vil holde øje med containerne,
men hvis I ser, de er fyldt, må I meget gerne kontakte mig, så vil jeg bestille tømning.
Når vi kan overskue behovet for tømning, vil der blive aftalt et fast tidspunkt for
tømning.
Jeg håber vi snart ses på Storedam, men indtil da – PAS GODT PÅ JER SELV

30.3.2020
Henny Bøgh
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Dødsfald
Siden sidst, har vi fået oplyst, at følgende Storedammere er døde: Esther Hyttel (96),
Kirsten Herbild (94), Anna Diederichsen (2017), Rie Bille (2002), Anne Palle (2000),
Gudrun Carlsen (82), Grethe Andreasen (97), Alice Wilken (94).
Vi opfordrer alle som har/får kendskab til yderligere dødsfald, til at meddele det til
Poul Boye
Min mailadresse er: poul@boye.it og min tlf.:40781699

En lykkelig forlovelse
Da hold 2009 startede på introduktionskursus i april 2009, var vi ca. 12 deltagere, og det
var jo lige hvad der skulle til for at vi kunne få økonoma og føl i vores årgangsuge.
Vi havde det rigtigt hyggeligt sammen, men ret hurtigt var der en del der faldt fra. En
kvinde trak sig fordi der ikke var plads og mulighed nok til fordybelse. Den første der
forlod holdet var dog en herre der gik allerede den første aften, da han opdagede at han
var sat på opvaskeholdet efter middagen. Der var også en der mente at der var for mange
ægtepar på holdet. Der kan jo være så mange grunde til ens forventninger ikke bliver
opfyldt.
Vi klarede os nogle år med at invitere gæster udefra til vore årgangsuger, og det har da
også resulteret i et par nye Storedammere. Et par år har vi sprunget årgangsugen på
Storedam over og har selv arrangeret noget for os seks tilbageværende medlemmer, men
til sidst besluttede vi os for at ”fri” til årgang 2013, som også havde svært med at holde
tilmeldingerne til årgangsugen oppe på 12 betalende medlemmer.

En af Jens Galschiøts skulpturer

Scandinavian Center Aarhus

Besøg på Aros

På årgang 2013 er adskillige medlemmer der er genereret fra sangholdet og som jeg
derfor kender godt. Desuden er de meget aktive med spændende arrangementer og temaer
i løbet af deres årgangsuge. Derfor faldt vort valg på dem.
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Ansøgningen blev heldigvis vel modtaget og det har nu fungeret siden 2017. Et enkelt
medlem kommer oprindeligt fra årgang 2007 og derfor faldt årgangsnavnet på 7-9-13.
Ud over årgangsugerne har vi i 2018 arrangeret en forårsudflugt med overnatning til
Århus, hvor vi bl.a. så Jens Galschiøts spændende skulpturer på havnen, Dok 1 Desuden
besøgte vi Aros med regnbuegangen øverst.
Ingelise Sillesen fra Skanderborg gav middag om aftenen og næste dag havde vi bestilt
omvisning på Moesgård Museum med efterfølgende frokost på ”Godsbanen”, som er et
kultur- og aktivitetscenter. Meget spændende tur. Vi var godt trætte da vi kom hjem.

Fællessang på Ollerup Gymnastikhøjskole

Bregninge Kirke

I 2019 gik turen til Svendborg, hvor Åse og Henning Hjortshøj var værter. Vi overnattede
på Vandrehjemmet og var på en spændende vandretur gennem Svendborg hvor vi bl.a. så
den gamle Fattiggård (rystende oplevelse) og værftsøen Frederiksø.
Henning som havde været lærer på Ollerup Gymnastikhøjskole viste rundt der, og vi sang
masser af sange fra Højskolesangbogen. Åse og Henning gav middag om aftenen og
næste dag gik turen til det dejlige Fåborg Museum. Vi kørte til Tåsinge, så Bregninge
Kirke og sang et par salmer, kørte videre til Valdemar Slot og endelig en smuttur gennem
den nuttede lille landsby, Troense.
Begge ture har været meget intense og begivenhedsrige og har været med til at styrke
fællesskabet i den sammenbragte gruppe.
Man må derfor sige at det har været en lykkelig ”forlovelse”.

Vibeke Boye
Årgang 7-9-13
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Nu er det muligt at leje Storedam i en weekend
Det er blevet populært at leje Storedam i en weekend, hvor man med god plads og i
dejlige omgivelser kan holde en lille fest, samle familier og venner til et hyggeligt træf.
Samtidig betyder det, at Storedam bliver bedre udnyttet og det giver en god økonomi.
Praktiske oplysninger
Lejemålet gælder normalt fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 16.
Lejen for en weekend andrager kr. 2.500 inkl. slutrengøring.
Eget sengelinned skal medbringes, eller kan evt. lejes til 50 kr for lagen, dyne- og
hovedpudebetræk. Dyner og puder findes på stedet.
Stort håndklæde kan lejes for 15 kr, og et ekstra hovedpudebetræk kan lejes for10 kr.
Udlejning:
Det er kun Storedammere der kan leje højskolen.
Undertegnede er ansvarlig for udlejningen og jeg beder jer derfor om følgende:
Når I telefonisk eller per mail har reserveret en weekend sender jeg en kontrakt, som I
skal bekræfte.
Denne kontrakt kommer omgående og senest 2 dage efter den indgåede aftale, men jeg er
kun et menneske og kan begå fejl, hvilket desværre er sket en enkelt gang, så derfor, kære
Storedammere, hvis I ikke har hørt fra mig indenfor 2 dage, så ryk mig kraftigt i øret.
Betaling
Betaling for dette skal ske til Storedams konto i Sydbank, reg.nr. 6814, kto.nr.
0001071594.
Basisvarer
Man skal selv medbringe alt mad, toiletpapir, køkkenruller o. Lign.
Basisvarer fra Storedams køkken må ikke benyttes ved private arrangementer.
Rengøring:
Lejerne skal selv sørge for omhyggelig rengøring af værelser.
Fælles toiletter og gange rengøres, køleskabe og frysere skal tømmes.
Det kan hænde, at holdet i den forløbne uge har lagt en besked til Rengøringsselskabet, at
et eller flere værelser skal rengøres. Hvis I også har behov for at benytte samme
værelse/værelser må I overtage det, som det er og evt. efterlade sedlen, så der bliver gjort
rent efterfølgende.
Det er ikke tilladt at tilføje yderligere værelser til rengøring mod betaling efter jeres
arrangement, da det ikke er meningen, at give Rengøringsselskabet yderligere arbejde på
den begrænsede tid.
Det var lige det, som jeg kunne komme i tanke om, men I er altid velkomne til at
kontakte mig, hvis I har yderligere spørgsmål.
Mange Storedam-hilsener

Henny Bøgh, Årgang 2012

Mobil: 2099 5435
Mail: hboegh@post2.tele.dk

Storedam patchwork uge 26, 2019
Anette og jeg har overtaget patchwork holdet efter Barbro, der med stor succes har haft
holdet en del år. Vi var spændte, da det var vores første gang som holdledere.
Vi havde en dejlig uge, dejlig mad som Henny og Kirsten stod for.
Alle kom med egne projekter, der blev arbejdet på livet løs.
Anne fra Annes Patchwork i Frederikssund kom med et lille udvalg fra sin butik, så vi
kunne købe, hvad vi manglede i løbet af ugen.

Smukke toilettasker og -punge mv

smukt kunsthåndværk i skønne farver

Som noget nyt prøvede vi med et fælles projekt. Alle syede en blok efter samme mønster
der bliver samlet til et ophæng. Vi vil have ophænget fremme i uge 26
Onsdag eftermiddag gik turen til Ninas Natur Cafe.
På alle måder en god uge på vores skønne Storedam.
Vi mødes igen i 2020.
Elsebeth Pedersen
2018

Nørklerier UGE 47 2019
Vi var 19 friske kvinder, som mødte ind på Storedam til en produktiv uge. Vi ankom
mandag eftermiddag, fik vores værelser tildelt og samledes klokken 15 til fælles
eftermiddagskaffe og praktiske informationer. Annette Rohde og Else Bjerg var
holdledere, og Helle Neergaard og Annette Rudbeck stod for madlavningen.
Efter kaffen var der travlt med at få sat symaskiner, staffeli og kniplebræt op, for nu
skulle der jo produceres noget - og det skal jeg da også love for, at der blev. Der blev
lavet tasker og julepynt, malet billeder og kniplet dug. Nogen syede undertøj og sengetøj,
og andre strikkede bluser både til børn og voksne. Ja, man kunne faktisk lave lige, hvad
man havde lyst og evner til 
Tirsdag morgen foreslog Helle, at vi skulle lave morgengymnastik, når vi nu ellers sad
stille det meste af dagen. Det var der heldigvis tilslutning til, så det blev indført hver
morgen efter morgenmad, og det blev en stor succes.
Hver eftermiddag læste Else Bjerg historie højt, og mens Else læste var der gang i
strikketøjet og i det, man kunne sy i hånden.
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Kniplingens svære kunst

Det dygtige nørklehold

Helle og Annette stod som nævnt i køkkenet og lavede den mest pragtfulde mad, man
kunne tænke sig. Jeg vil sige, vi blev forkælet til op over begge ører. Det er også skønt at
være væk hjemmefra og ikke at skulle tænke på, hvad man skal lave til middag, så jeg
nød det i fulde drag!
Inden vi fik set os om, var ugen allerede gået. Jeg syntes, det gik alt for hurtigt, men det
gør det jo altid, når man er sammen med dejlige mennesker. Jeg spurgte Else, om vi dog
ikke kunne få en sveder ligesom i skolen, så vi kunne blive her lidt længere, men den gik
ikke. Vi havde været alt for flinke ’elever’, så vi måtte pænt vente til næste år med
komme tilbage på en nørkleuge. Det ser jeg personligt meget frem til, og glæder mig i det
hele taget til mit næste ophold på Storedam.

Udvalg af smukke gaver og kunstværker

Maleriet næsten færdigskabt

Jeg kom første gang på Storedam i 2018, selv om jeg egentlig havde besluttet, at det
måtte vente, til jeg var gået på pension. Men jeg går til patchwork med Lone Kornerup
Hansen hos AOF i Gladsaxe, og hun fortalte ofte om, hvor dejlig Storedam var, og hvor
mange gode kursusuger, man kunne deltage i. Det lød så spændende og interessant, at jeg
valgte at melde mig på kursus i 2018, og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Når man først
har været på Storedam én gang, bliver man jo bidt af at være her, så jeg har besluttet, at
jeg gerne vil være storedammer, og jeg er så heldig at være optaget på introholdet årgang
2020.
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Desværre er introholdet dog blevet udskudt, fordi Storedam på grund af Coronakrisen er
lukket frem til starten af juni 2020
Jeg glæder mig til fremover at komme og nyde ophold på Storedam, og siger tak til alle
dem, der er holdledere og til dem, der tager tjansen i køkkenet. De gør alle et fantastisk
arbejde, for at vi skal have en dejlig uge.
Mange hilsner fra en kommende storedammer Marian Nilsson

Brug af IPad og tablets på Storedam
Kære Storedammere.
Jeg vil lige komme med et par gode tips til jer, der har jeres Ipad med på Storedam.
Jeg har konstateret, at der ofte er et voldsomt forbrug om natten på internettet, og det
skyldes sandsynligvis, at man ikke er opmærksom på, at ser man DR, TV2 eller andre
tjenester over nettet og man så falder i søvn, så tror man, at IPad’en slukker af sig
selv. Men det gør den ikke !!
Det er kun skærmen, der slukker . iPad’en er altid på og det betyder, at vi ofte får
opbrugt hele vores månedlige forbrug på et par nætter. Vi skal ikke betale ekstra, men
hastigheden sættes helt ned, og det er der sikkert nogen, der har oplevet.
Husk derfor selv at afbryde oppe i siden på IPad’en. Og hvis du vil slukke helt, så skal
afbryderknappen holdes inde i 4-5 sek, så kommer nedenstående skærm frem, og så
afbrydes der helt, når du skubber th.
Det kan også være nødvendigt, hvis IPad’en ikke længere fungerer optimalt, og så skal
genstartes.
Måske også være en god ide at stoppe Wifi på mobilen om natten. De færreste læser
mails om natten og mobilen virker stadig til opkald, hvis nogen skal have fat i os.

Venlig hilsen

Erik Cronquist
It-ansvarlig
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Storedamsklubben

Hvert efterår, vinter og følgende forår
sørger Edel Vesterlund for at stable et
program på benene, så vi kan mødes nogle
fredage og holde kontakten, gennem den
periode, hvor Storedam er lukket ned for
vinteren.
Hyltebjerggård danner rammen om disse
træf og Edel bruger tid og mange kræfter
på at skaffe interessante foredragsholdere,
der både kan underholde og udvide vores
horisont, mens vi træffer gode venner fra
Storedam, det giver os gode timer sammen.
Et af de interessante træf denne vinter var da instruktør Jacob Oschlag i februar holdt
sit foredrag: Når levet liv tager plads på scenen.
Jacob Oschlag fortalte om sit arbejde med gamle mennesker som skuespillere, han kan
ikke fordrage udtrykket ”ældre mennesker”.
Foto viser oplæsning og ageren fra forestillingen: Stadsmusikanterne fra Bremen

Storedamsklubben ligger bestemt ikke på
den lade side, i marts var Torben Peters
på besøg. Torben er ven af Storedam, har
tidligere undervist på VUC og har på
Storedam holdt foredrag om:
Danskernes lange rejse fra
Stenaldersamfund til moderne
velfærdsstat og Det moderne Danmark.

Denne gang fortalte Torben spændende
om Rom, “Et strejftog gennem Roms
historie”. Torben har Rom som sit favorit
rejsemål og brænder for byen. Som så
ofte før fortjente foredraget et langt større
publikum.
Tak til udsendte korrespondenter Else Bjerg
og Vibeke Boye, begge årgang 7-9-13
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Lidt mere om servietmapper

Jeg har lige en opfølgning til historien om
servietmapper. Jeg havde en kær veninde med på
malerholdet for nogle år siden. Til min
fødselsdag fik jeg denne smukke servietmappe.
Jeg ser mange fine mapper, men min er da noget
særligt .
Så smukt et håndarbejde, som jo ikke lige er
lavet på 5 min. Er der andre, der har sjove
historier om netop deres servietmappe, så lad os
andre læse om dem

Kirsten Nielsen
(Kisser) 7-9-13

Gruk
Pessimisterne er dog de reneste tåber!
De tror på det modsatte af, hvad de håber.
Nej, de optimister, som livet beror på,
Er dem, der tør håbe på noget, de tror på.
Piet Hein

Dato og forvirring
Indlæg til Storedam Nyt samles ind over en periode, dvs at indlæg godt kan være skrevet
sidst i marts mens bladet først går i trykken den 13. april 2020.
Derfor kan der godt stå i bladet, at vi håber at åbne Storedam 1. juni, men det kommer
desværre ikke til at ske, først 3. august vil dørene blive slået op til den ny sæson 2020.
Vi må ruste os med tålmodighed og glæde os over, at foråret for alvor er ved at holde sit
indtog
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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
Hovednøgle: Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den
Nøgler: Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam

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

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
2164 4957 edel.vesterlund@mail.dk

Redaktion Storedam Nyt
Birgitte Keldsbo Pedersen

2664 9973 keldsbo@gmail.com

Jeg bliver utrolig glad for uopfordrede indlæg, gerne med separate fotos, der bliver sendt
til min mailadresse, skriv gerne om gode oplevelser på Storedam, om noget, du gerne vil
have omtalt eller diskuteret, noget der kan gøres på en bedre måde, alt har interesse.

Køkkenet overgik igen sig selv i Nørkleugen, se bare de lækre serveringer, Mums
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