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Malerholdet uge 41, fernisering

Kære Storedammere og venner
Det har været et meget anderledes år, som I alle har set og mærket. For første gang har vi haft
Storedam lukket, men heldigvis har vi haft en masse fantastiske Storedammere, som har
arbejdet for vores skønne sted. Ud over at vi i bestyrelsen har haft travlt bl.a. grundet
coronaen, så har vi talt om udlejning af både Gilwell- og Bjælkehytten – for Gilwell hytten er
udlejningsperioden forlænget, og MISO film har lejet Bjælkehytten til optagelser af en dansk
produceret film for NETFLIX.
Vores udvalg, der så på muligheden om genåbning under corona restriktioner, har udført et
fantastisk arbejde, og det første hold har allerede været på Storedam i skrivende stund
(7.
oktober 2020) og det med stor succes. TUSIND tak til alle for godt arbejde, og til alle jer, der
overholdt alle regler deroppe – med smil og godt humør.
Vi ved allerede nu, at der igen kommer lidt udskiftninger i bestyrelsen – Vibeke og Poul
trækker sig pænt tilbage – efter et stort arbejde for os alle – 10000000 tak for samarbejdet. Vi
har nu fået Birgitte Keldsbo som ny regnskabsfører, så regnskabet vil fortsat ligge i gode
trygge hænder. Holger Dahl fra Sct. Georgs-gilderne har jo været en del af bestyrelsen i en
menneskealder, men er stoppet hos ”Gilde-folket”, men jeg har alligevel bedt ham fortsætte,
da han giver os meget, og er den, der kender Storedams bestyrelsesarbejde bedst. Den nye
mand fra Gildefolket kommer med til vores bestyrelsesmøde den 5. november.

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi nok skal komme igennem denne underlige periode, vi har en
god økonomi og der er mange gode kræfter, som sørger for, at vi alle stadig har Storedam.
SIDSTE NYT: Her pr 23. oktober ændrede regeringen retningslinjer for, hvordan vi skal
omgås hinanden i samfundet. Det har desværre ført til, at vi må aflyse resten af 2020. Vi kan
håbe, at alle de ting, som vi nu skal gøre, medfører, at vi kan åbne normalt i 2021 - men det
bliver nok stadig med visse restriktioner. Men den tid den glæde. En ting kan I
Storedammere være sikre på - vi i bestyrelsen gør alt hvad vi kan, for at sikre at Storedam
åbner igen - som et sikkert og dejligt sted at være.
Og som jeg altid har sagt her – I skal kun deltage, hvis I føler jer sikre – vi i bestyrelsen gør
hvad vi kan, men I tager beslutningen.
Jeg håber at se jer alle snart igen deroppe, så pas godt på jer selv og jeres familie.
Bedste hilsner

Kim Lauritzen
Fmd. f. bestyrelsen

Fødselsdage siden sidst

95 år:
Maria Pedersen (92)
Erik Kyhn (97)
90 år:
Maren Sommer (98)
Lis Nielsen (2019)
Arne Jensen (97)
85 år:
Ludvig Wiewiura (2000)
Grethe Pedersen (2002)
Else Hammer Kanstrup (2001)
Kirsten Ø Andersen (2001)
Alice Elmark (2001)

80 år:
Ida Dyrholm (2003)
Bent Hellebæk Nilsson (2004)
Lau Norge (2017)
Tove Nielsen (2008)
Marianne Dalgaard (2012)
75 år
Lilian Kristensen (2015)
Else Bjerg-Pedersen (2013)
Lone Kornerup Hansen (2013)

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

Meddelelser
Meget ændres i denne tid, desværre er det ikke muligt at afholde Holdledermøde den 12.
november som ellers adviseret.
Vi prøver på at afholde mødet den 26. november - nærmere herom senere.
Det lykkedes os at gennemføre introduktionsholdet på Storedam i uge 43, så nu har vi
heldigvis fået en Årgang 2020.
Den nye holdleder er Annegrethe Friis.
Annie Frederiksen overlader posten som holdleder for "Akvarel" til Birgitte Petersen (2019)
Adventsfesten er desværre som så meget andet aflyst
Kursusplan 2021 udkommer som vanligt primo december, men vi kan per 1.11.20 oplyse, at
der er 3 ledige uger, nemlig uge 21, uge 28 og uge 46.
Else & Henny

Kære Storedammere.
På vegne af årgangshold 2018 vil vi bejle til Storedammere, som kunne tænke sig at være
med på vores årgangshold 2018.
Vi har haft meget vanskeligt ved at samle 12 betalende deltagere, eller helt konkret – det har
været umuligt!
Vi har et stort ønske om, at gruppen kan blive bare lidt større, således at der kan blive mindst
12 betalende deltagere
Det betyder også, at vi kan have 2 personer i køkkenet, hvilket er af stor vigtighed for os.
Så kom glad, hvis du mangler et godt årgangshold, vi vil rigtig gerne tale med dig.
Dorthe Mørch
Holdleder for årgang 2018
Kan kontaktes på mail:d.moerch@gmail.com

På mobiltelefon: 2536 8840

Dødsfald
Siden sidst, har vi fået oplyst, at følgende Storedammere er døde: Johnn Lagermann (2015),
Ulla Moltved (92), Jette Cronquist (2009), Else Hartzberg (90), Ellen Philipson (2009),
Hanne Valentiner (2012)
Vi opfordrer alle som har/får kendskab til yderligere dødsfald, at meddele det til Poul Boye
Min mailadresse er: poul@boye.it og min tlf.:40781699

Poul Boye
7-9-13

Livets gang på Storedam
UGE 38 PÅ STOREDAM – Årgang 7-9-13
Så skete det, Storedam genåbnede, og vi på årgangshold 7-9-13 fik lov til at være de første.
På forhånd var der mange spekulationer om smitterisiko, men så indløb oversigten over de
forholdsregler, der var truffet, og forventningerne oversteg ængstelsen.
Storedam viste sig fra sin smukkeste side.

Morgensang i smukt vejr uge 38

Dartturnering fredag formiddag

Vi var meget spændte på, hvor meget restriktionerne ville påvirke ”ånden” på stedet, men alt
blev gjort til skamme
Alle blev indkvarteret med eget bad og toilet og kun vores eget toilet måtte benyttes.
Afsluttende rengøring skulle foretages af rengøringsselskab mod ekstra betaling.
Det lange spisebord var afløst af 2 borde med hhv 6 og 8 personer, og der var faste pladser.
Vi var en ”familie” ved hvert bord. Vi var enige om, at det måske er en god ide med disse
mindre borde, dog med mulighed for at bytte pladser i fremtiden. Man taler bedre sammen og
flere med hørebesvær syntes også, at det var bedre for dem.
Bordservering ved aftensmaden og morgen og frokost kun 3 ad gangen ved buffeten fra
samme ”familie”.
Det, der var sværest var, at man ikke må synge inden døre, især om aftenen skulle der tages
højde for at synge ude, inden mørket faldt på.
Opvasken tog lidt længere tid, da der var skruet op for temperaturen i maskinen, sikkerheden
var i top.

Poul og Vibeke kiggede forbi

Barokhaven ved Frederiksborg Slot

Det lyder voldsomt, men vi var alle enige om at glæden ved at være tilbage på Storedam,
kunne der ikke slås skår i.

Første aftensang udenfor

Morgensol i disen ved Damtofte

Til slut en stor tak til vores dygtige folk i køkkenet, Karen Margrethe og Birger. Deres
madkunst var på højt niveau.
Storedam har vist, at det kan lade sig gøre at passe på hinanden i en coronatid.

Hanne Juhl
7-9-13

Dagbog for maleugen 41/2020
Mandag den 5. oktober 2020.
Pokkers osse.
Jeg havde ellers besluttet på forhånd, at jeg i dagbogen ikke ville omtale Corona, covid-19 og
alt hvad deraf følger – jeg er af den opfattelse, at Storedam skal være et fristed, et åndehul,
hvor hverdagens store og små bekymringer bliver sat på standby, så længe vi er her. Men
desværre må jeg kapitulere: Der er et par ting, der må og skal siges: SUPERKORT kan de
sammenfattes til:
HOLD RENT – HOLD AFSTAND – HOLD UD!!
Det sidste, fordi det er så forbandet svært, når man ikke kan se enden på situationen….
Men: nok om det!
Inden Annie dejser omkuld med mavekneb, når hun at sætte det ca. 15 mand store hold i
gang med aktiviteterne. Akvarellerne i spisestuen, hvor der er lys fra oven, og akrylerne i
skolestuen, hvor vi ret snart må nøjes med vort eget indre lys – indtil et kvikt hoved finder ud
af, at lyset i skolestuen kan gradueres trinløst op og ned. Således bedre hjulpet kommer vi
alle mere eller mindre i gang – der viser sig endda at være opstået endnu en fraktion, vi ku jo
kalde dem Individualisterne, som arbejder med blandt andet decoupage og blæktegning. Før
vi får set os om, serveres aftensmaden, der er chili con Karl (ifølge kokken selv, føllet
Birger) som er con carne lavet med ordentligt kalvekød. Karl smager dejligt, med masser af
tilbehør – og en isanretning til at slutte af med.
Mange er trætte, så efter en kort tur i sofaerne vender de fleste næsen mod værelserne og de
lokkende dyner.
Tirsdag den 6. oktober 2020
Vi starter dagen med udendørs morgensang efter morgenmaden – hvilket må siges at være
helt efter reglerne i henhold til det der, I ved, som vi ikke skulle snakke om, men som der
alligevel bliver snakket meget om.
Inden vi oplader vore spæde stemmer, falder Helle og jeg over et fuldfedt eksemplar af den
iberiske snegl – også kaldet DRÆBERsneglen! Ja, jeg troede det var en almindelig snegl,
men nej siger Helle: der er tale om den berygtede slags. Så hvad gør jeg? Jeg går naturligvis
på nettet og finder ud af, at man bliver af med dem på en af tre måder:1. Man hælder
kogende vand på dem 2. man lægger dem i fryseren (adrghhh!) eller 3. Man laver en ølfælde
og fanger dem i den.
Så nu skal der stå der et sneglelokkerskilt uden for havedøren:
Jeg er som sædvanlig oversidder til den efterfølgende - udendørs forstås - stolegymnastik,
som imidlertid set fra min strategisk velvalgte udkikspost i skolestuen ser ud til at være
velgennemført af resten af holdet anført af Helle. Det er heldigvis trods truende vejrudsigter
stadig smukt vejr, men det skal snart vise sig, at meteorologer også har en slags
eksistensberettigelse – for over middag trækker det sammen over vore uskyldige hoveder, og
en mild regn sætter ind. Det forhindrer dog ikke en frisk gruppe i at sætte afsted med det mål
at komme rundt om søen. Om det var før eller efter brødrene Prices citronmånekage med
REMA 1000-topping fortaber sig i glemslens hav.
I de to værksteder arbejdes der hårdt, og for flere meldes om rivende udvikling i de valgte
projekter.
Til aften får vi suppe af hokkaidogræskar med hjemmebagte flutes samt sesampaneret kylling
med appelsinsalat og beluga-linsesalat.

Smukke kunstværker

Eventyrligt lys over bjælkehytten

Onsdag den 7. oktober 2020
Dette er dagen, hvor mange af os har nået det punkt, hvor vi skal bestemme os til om vi skal
slutte det første projekt af og begynde et nyt, eller om vi vil blive ved med at file på
detaljerne. For, som det før er sagt: Kunsten er ikke at male, men at vide, hvornår man skal
holde op med at male. Men den har vi vist alle erkendt allerede, jeg har i hvert fald under
mine rundture i værkstederne hørt flere versioner med samme budskab.
Om formiddagen myldrer det ind med besøgende, der vil se om der er gang i Storedam. Og
de får syn for sagen – vi er i høj grad i gang – i godt humør – kort sagt, som i England : alive
and kicking! Eller på dansk: Spræl-levende!
Det med at bruge udenlandske ord skal man for øvrigt passe på med: Jeg husker med gru
engang jeg var udsendt til Sonys kontor i Stockholm – vi havde fået nyt it system og jeg
skulle undervise samtlige medarbejdere i det nye kalenderprogram – på dansk. Så jeg lagde
hårdt ud med at se ud over forsamlingen, og højt og tydeligt udtalte jeg ordene: ”Vi kender
det alle sammen – ind imellem går der kuk i kalenderen!” Totaaaalt sammenbrud. Latteren
skyllede mig på det nærmeste ud af lokalet.
Endelig var der en behjertet svensker, som trak mig lidt til side og forklarede mig, at ”kuk” er
svensk for ”pik”. Ak ja.
Om eftermiddagen onsdag fik de glade vandremennesker en ordentlig omgang vand fra oven
– bygerne var så kraftige, at deres sko var fulde af vand – og tøjet kunne vrides.
Heldigvis fik vi en rigtig god middag, som kunne give fornyede kræfter: Hel lakseside med
kartofler og flødestuvet spinat og æble/gulerodssalat og til dessert koldskål.
Torsdag den 8. oktober 2020
Både i går og i dag har morgenvejret artet sig så fint, at morgensang såvel som
stolegymnastik har kunnet gennemføres på terrassen. Foran os ligger endnu en dag med hårdt
og koncentreret arbejde. Der laves meget om, startes forfra, ændres her og der.
Huse får vinduer, vinduer forsvinder. Landskaber fyldes med elefanter, grønne mænd og blå
damer, ja, det er rene mirakler, der udføres. Dog er vinen stadig vin og vandet stadig vand,
selv om der efter sigende var én der i kampens hede forsøgte at dyppe penslen i vinen. Så
længe vedkommende ikke prøver at drikke penselvandet, går det jo nok.

Efter aftensmaden, fyldt mørbrad med hasselbach kartofler, grøn pebersauce og rødbedesalat
samt æblekage, leverede Jørgen Mortensen et engageret og vidtfavnende causeri om sit liv og
musikken i det. Tak til Jørgen for det.

Festmenu

Og lækker dessert med friske bær

Fredag den 9. oktober 2020
Tænk engang. Endnu en morgen med blå himmel og solskin. Træerne heroppe står stadig
hovedsageligt grønne, de har endnu ikke skiftet til de flammende efterårsfarver, men lur mig,
om ikke det ligger lige om hjørnet…
Lige om hjørnet lurer også afslutningen på vores dejlige uge. En uge, som kl. 15.00 munder
ud i en fernisering, hvor de af os frembragte mirakler skal vises frem for alverden – nå ja,
okay – vises frem i hvert fald – og forhåbentlig vil blive passende beundret. Og så fejrer vi
hele baduljen – kunstværkerne, kunsten, livet, venskabet og hinanden - med en festmiddag i
aften. Og her er det så, jeg stiger af vognen - jeg bliver hentet 16.30, og I må køre resten af
turen uden for referat: Min tank er tom – Jeg er tanketom! Og det kan ingen være tjent med.
Men stol trygt på dette: Vi mødes igen her på Storedam – tak for nu og på gensyn!
Kurset slutter lørdag med brunch. Tak til Helle og Birger for dejlig mad.

Karen Juul Hansen
2014

Storedam Introduktionshold 2020
Hurra! Så lykkedes det, Vi fik flyttet introduktionshold 2020 fra den planlagte uge 18 til uge
43, så vi også i år fik udklækket en årgang.
Og hvilken årgang.

Plant et træ traditionen lever

stadig med et glas til

Humøret var højt, da de 16 kursister, 2 holdledere og 2 kokke mødtes mandag d. 19.10. på
Storedam.
Selvfølgelig var der forskellige corona restriktioner men ikke noget der havde indflydelse på
humøret eller talelysten.
Kursisterne var opdelt i 2 familiegrupper à 8 der sad - ved 4 personers borde – på faste
pladser hele ugen.
Det fungerede fint, såvel når der var bordservering som buffet, hvor familiegrupperne på
skift kunne forsyne sig. Ligeledes forsøgte vi at holde afstand grupperne imellem i det bløde
møblement – og alt blev vasket og af sprittet flere gange om dagen.
Som vanligt er opgaven med Introduktionsholdet, at få årgangen til at elske Storedam og få et
nært forhold til hinanden, så årgangen fremover har lyst til at komme og nyde stedet og
hinanden.
Vi må sige det lykkedes. Det var et rigtig fint homogent hold, hvor halvdelen var i 60´erne og
der var hele 3 par.
Ud over elevindlæggene, hvor de fleste valgte, at præsentere sig selv, var der rundvisning
ved Erik Cronquist i alle bygningerne og gennemgang af maskinparken (pc´ere,
vaskemaskiner, printer mm)
Dejlige Søs kom og fortalte om familien og Storedam, og på udflugten var vi velkomne på
Klithuset i Dronningmølle – så der var en rød tråd gennem fortællingen om en fantastisk
familie og deres enorme sociale engagement som vi jo alle nyder så godt af.

Også en præsentation af Storedamsklubben og de interessante foredrag hér er fast indslag på
introduktionsholdet, og så skulle der vælges årgangstræ og holdleder.
Træet der blev valgt er et paradisæbletræ – der blev pyntet af holdets dygtige uldfilter med 3
søde røde uldæbler – og holderlederen blev Annegrethe Friis, som I nok alle kommer til at
møde.
En dejlig uge med udendørs gymnastik og morgensang i en skøn årgang 2020s selskab.
Flere har allerede budt ind med forslag til tema hold – uldarbejde og keramik – flere ville
deltage på arbejdsholdet og 7 tilmeldte sig køkkentjansen. Vi er helt sikre på at årgang 2020
bliver en årgang som Storedam og vi alle får glæde af mange år frem.

Sådan ser en rigtig årgang 2020 ud på Storedam

Velkommen i vores dejlige fællesskab, kære årgang 2020.

Edel Vesterlund og Helle Neergaard, holdledere

STOREDAMSKLUBBEN
Møde i november 2020 samt møder i
februar, marts og april 2021.
Afholdes på Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2720 Vanløse.
Mødet afholdes i cafeen og der tages naturligvis alle forholdsregler i forbindelse med
Corona. Mundbind skal bæres. Må først tages af når man sidder ned.
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,-.
2020.
Fredag den 27. november. ”Omkring Nyboder” Oprindelse og hverdagsliv.
v/ Bodil Frederiksen (2014) og Hasse Hasselstrøm (2014)

2021.
Fredag den 21. februar: ”Martin A. Hansens liv og værker”
Grete Vestergaard – fhv. sognepræst
Fredag den 12. marts:

”Mit liv som mønsterbryder”.
v/ Lis Bisgaard – fhv. sognepræst, forfatter, politikker
kvindebevægelse. m.m.

Fredag den 26. marts:

”Kahm – Øst Tibet” Næsten ukendt område for udenlandske
besøgende.
v/ Hanne Guldborg, tidligere lærer, rejseleder (globetrotter)

Fredag den 9. april:

”Rejsen 2020”
v/ Helle Neergaard - Storedammer (7-9-13)

Grundet COVID 19 beder jeg venligst om tilmelding senest 2 dage før
arrangementet på mail/tlf.
Med venlig hilsen og på glædelig gensyn.
Edel Vesterlund
21644957 edel.vesterlund@mail.dk

Edel Vesterlund
7-9-13

Medlemsregistrering
Vi er ca. 270 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
Birgitte Keldsbo Pedersen (Regnskab)
Else Bjerg-Pedersen (Kursusprogram)
Vibeke Dalum (Storedam Nyt)
Erik Cronquist (IT o.a.)
Henny Bøgh (Koordinator)
Kim Lauritzen (Bestyrelsesformand)
Poul Boye (Medlemsregistrering)
Storedams kontor
Storedams hjemmeside

2664 9973 keldsbo@gmail.com
2620 3645 elsebjerg@icloud.com
6092 0112 vibeke@dalum.org
4041 2534 erik@cronquist.dk
2099 5435 hboegh@post2.tele.dk
4444 8285 kimdortelauritzen@gmail.com
4078 1699 poul@boye.it
4828 0083 storedam@storedam.dk
www.storedam.dk

På ny poster
Som Kim Lauritzen har nævnt i formandsordet så beholder Poul Boye medlemskartoteket
mens han giver regnskabet videre til undertegnede (Birgitte Keldsbo), afgående redaktør
af bladet.
Poul Boye har varetaget regnskabet i godt 7 år og har fornyet, moderniseret og forenklet det,
så kasserapporter nu overskueligt og let kan føres i regneark.
Ny redaktør for Storedam Nyt er Vibeke Dalum (2010 -17), Vibeke glæder sig til at
modtage indlæg fra Storedammere med noget på hjerte, sjovt, spændende, uretfærdigt, alt
kan finde vej til Vibeke, gerne med separate fotos. Mobil 6092 0112 , mail:
vibeke@dalum.org

Solopgang i november

