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Kære Storedammere, 
Så er vi snart ved at skulle starte op på endnu et spændende år på Storedam. Vi har i 
bestyrelsen ikke ligget stille, men derimod været i fuld gang med diverse forbedringer, som 
I forhåbentlig vil lægge mærke til når I kommer op på Storedam. En stor tak til alle jer der i 
vinterens løb har knoklet for at få vores dejlige skole til at se frisk og (næsten) ny ud. 
 
Som i de forgangne år, er det vores håb, at I vil være med til at fylde vores hold op. Årets 
plan ser spændende og varieret ud. Og husk, skulle I have familiemedlemmer eller 
venner/bekendte, som I mener vil have godt af en uges ophold på Storedam, så sig det 
endelig til dem. Det kan jo være at de bliver lige så bidt af stedet og stemningen som I selv 
er. 
Det ser nu ud til, langt om længe, at vi kan komme i gang med forbedring af 
skovbørnehavernes forhold – deres bygninger er noget slidte. Da vi forbedrer forholdene, 
blandt andet med et nyt køkken og nye toiletter, har Københavns Kommune til gengæld 
accepteret forlængelse af deres kontrakt med os, hvilket vi i bestyrelsen er rigtig glade for. 
Vi føler vi har et godt samarbejde med kommunen, og det håber vi fortsætter i en lang 
årrække. 
 
Og så en sidste ting – husk allerede nu at melde jer til Sommerfesten 8. juni . Der skal 
foregå en masse spændende ting, og vi håber på mindst lige så godt vejr som sidste år. 
Vel mødt til et spændende 2019.  
 
Bedste hilsner 

      
Kim Lauritzen 

Fmd. f. bestyrelsen 
  



 

 
Fødselsdage siden sidst 

 
 

 
90 år: 

Else Sedstrøm (2002) 
 

85 år: 
Tove Glæsel (2006) 

Knud Lind (97) 
Ingrid Veileborg Nielsen (2013 

Anna-Grethe Madsen (97) 
Sonja Brandt (2001) 

 
80 år: 

Anne-Marie Ønslev Mortensen 
(2001) 

Helen Nielsen (2016) 
 

 
 

80 år: 
Anne Lollesgaard (2006) 
Hanne Valentiner (2012) 
Gunner Sørensen (2012) 

Lis Stigaard (2014) 
 

 
75 år 

Dionna Andreasen (2010) 
Anne-Marie Andersen (2017) 

Annie Mortang (2015) 
Peder Fischer-Nielsen (2017) 
Anne Grethe Vejers (2018) 

Jytte Testrup (2006) 
 

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

 

Meddelelser 

Ledige uger i 2019: Uge 40, 42 og 46. Hvis nogen har gode ideer til udnyttelse af disse 
uger, hører Else Bjerg-Pedersen meget gerne fra jer mail elsebjerg@icloud.com 2620 3645 

 

Dødsfald 

Siden sidst, har vi fået oplyst, at følgende Storedammere er døde: Mona Mühlenfeldt 
(2001), Jytte Jespersen (2001), Anders Eriksen (95), Inger Kyhn (98), Lise Lauritzen Loft, 
Edith Berthelsen (91), Grete Skade (91), Grete Johansen (94) og Anna Hornbek (89). 
 
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.:4078 1699 

 
Poul Boye 

2009 
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ANNONCE – 2. indrykning vedrørende sommer- og julefest 

Vi overtog efter Sonja Brandt hvervet som arrangører af sommer- og adventsfesterne for 
Storedammere. Det har vi nu gjort i fem år og det gør vi også i 2019, men herefter søger vi 
afløsere til dette sjove og spændende job. 

Vi valgte selv at stå for tilberedning af maden, som tidligere blev leveret fra slagter Larsen 
på Amager. Vores kommende afløsere kan selv vælge, hvilken model de vil benytte.  

Vi opfordrer interesserede til at henvende sig til en af os for en nærmere aftale ligesom det 
ville være en god idé, at kigge med ved de kommende arrangementer. 

Kirsten Markussen      Årgang 2012 mobil  2346 4041 
Henny Bøgh Årgang 2012  mobil  2099 5435  

Vi satte denne annonce i sidste nummer af Storedam Nyt, men har ikke fået nogen som helst 
respons og prøver derfor igen. Hvis vi ikke finder afløsere, må vi desværre se i øjnene, at 
denne hyggelige tradition, som er til glæde for mange, bortfalder. 

 

 
Sommerfest 

 
Julefest 

 

 
Økonomaer og føl 

 

kan vi altid bruge på Storedam og vi har da heldigvis en del friske folk, der vil påtage sig 
disse opgaver, men vi kan sagtens bruge flere. 
I uge 17, hvor vi har arbejdsuge, holder vi et lille møde for nuværende og kommende 
økonomaer og føl, hvor de nye kan høre lidt om dette spændende job og der vil ligeledes 
være mulighed for erfaringsudveksling mellem de mere erfarne fra køkkentjansen. 
Det sker TORSDAG DEN 25. APRIL KL. 19.00 – mød op og hør lidt om, hvor sjovt og 
hyggeligt det faktisk er, at svinge med gryderne i Storedams køkken. 

 

Henny Bøgh 
2012 
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Omtale og reklame for hold med ledige pladser 

Decoupagehold uge 22 
 
Decoupageholdet uge 22, fra 27. maj til 1. juni 2019, har endnu et par ledige pladser, så 
meld dig til og vær sammen med glade, kreative, inspirerende og hjælpsomme 
decoupageartister. Er du i tvivl om, hvad decoupage er, så kig i Storedams kursusprogram, 
hvor der er en beskrivelse og bliv inspirereret 
På glædeligt gensyn 
 
Merethe Fehrend (2015)                                                Aase Hjortshøj (2013) 
Holdleder       Underviser 
merethe@fehrend.dk       2145 4013 
 

Litteraturholdet uge 32 
5.- 10. august 2019 

 
Det er glædeligt, at der bliver et litteratur hold i år, vi er nok til at starte op, men der er 
plads til et par stykker mere. Så har du lyst til, at diskutere bøger i en gruppe, er du meget 
velkommen i uge 32 

Jeg vil lige igen nævne, hvilke bøger, vi skal diskutere og som du kan læse 
inden uge 32: 
Merete Pryds Helle: Folkets skønhed. 
Jon Kalman Stefansson: Nogenlunde på størrelse med universet.  
Kim Leine: Tunu 

På glædeligt gensyn 

Tove Engmann (2017) 
Holdleder   toveengmann@yahoo.dk    2654 8744 
 

 

Stavgang- det gode og sunde seniorliv 
Uge 35, 26. – 31. august 2019 

Kurset er åbent for Storedammere og andre interesserede. 
Der arrangeres korte og lange ture i lokalområdet 
samt en heldagstur med madpakke til Nordsjælland. 
Museumsbesøg, foredrag og fokus på det gode og 
sunde seniorliv indgår i kurset. For deltagere der 
endnu ikke har prøvet Stavgang vil der være 
instruktør til rådighed. 
Programmet er klar til alle interesserede. 
Kurset slutter lørdag formiddag. 
 
Venlig hilsen og på gensyn 
 
Bente Hjorth (2018) bente.hjorth@gmail.com   4129 2084 
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På Sangholdet i uge 30 og på Nørkleholdet i uge 47 

er der stadig få ledige pladser 
 
På sangholdet skiftes vi til at vælge sange og Lene Vittrup spiller til. Vi synger de sange vi 
kender og elsker og lærer nye sange hvert år. Der bliver heldigvis også tid til udflugter, 
badning i søen, grillaften og andre ferieaktiviteter.  
En skøn sommerferieuge i vidunderlige omgivelser  
 
På nørkleholdet medbringer vi eget håndarbejde. Vi er kreative og hygger os i hinandens 
selskab og nyder at koncentrere os om håndarbejdet og at få maden serveret. Læs mere i 
kursusprogrammet. 

 
 

Jorden rundt på 6 dage i uge 45 

Gennem 5 sæsoner har jeg afholdt en hyggelig uge ”Jorden rundt på 6 dage” og i 2018 en 
enkelt gang været ”Danmark rundt på 6 dage” – alle med stor deltagelse og udpræget 
succes. 

I uge 45/2019 går rejsen igen ”Jorden rundt på 6 dage”, hvor vi følger i hælene på Phileas 
Fogg og hans tro tjener Passepartout - se Kursusprogram 2019 

Der er endnu plads til 4- 5 rejsedeltagere på årets festlige og begivenhedsrige rejse. 

Kontakt: Henny  per mail: hboegh@post2.tele.dk eller mobil: 2099 5435 

 

Refleksioner over servietmapper 

I informationspapirerne til mit introforløb i 2015 stod der, at jeg skulle medbringe en 
servietmappe – en servietmappe hvorfor nu det??? Jeg kendte godt til fænomenet 
servietmapper dels fra mit barndomshjem og dels fra et traditionsrigt højfjeldshotel i Norge, 
hvor jeg ofte har været. Ved det første måltid på hotellet får gæsterne anvist deres faste 
plads, hvor der ligger en stofserviet og en servietmappe af kraftigt papir. Den er nydeligt 
dekoreret, og der er en linje, hvor man skal skrive sit navn. Nå, jeg var ikke længere den 
lykkelige ejer af en af min barndoms broderede servietmapper med mit navn, så jeg 
kopierede den norske model i papir – dog i en yderst prosaisk og ret holdbar udgave af 
noget bogbind, jeg havde liggende.   

Men på Storedam er servietmapper efterhånden blevet 
et sjældent syn. Det synes jeg af flere grunde er en 
skam. Som det er tilfældet med mange andre 
traditioner har servietmapperne nemlig en vigtig 
funktion udover at rumme den personlige serviet. På 
Storedam er det et vigtigt princip at skifte plads, og 
ikke bare dumpe ned det samme sted ved hvert måltid. 
Det giver især nye deltagere mulighed for at få kontakt 
til mange i gruppen. Allerførste gang jeg selv var på 
Storedam, betød det rigtig meget for at jeg følte mig 
velkommen.  
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Ved måltidernes start har jeg gennem de sidste par år kunnet iagttage en vis forvirring om 
hvem, der sidder hvor, og om hvilke pladser, der er ”optaget” og hvilke, der er ledige. 
Nogen gange anvendes forskellige måder at forsøge at reservere en plads på: at vippe stolen, 
vende en kop på hovedet osv – tegn der imidlertid ofte overses og fører til bemærkninger 
som ”Hov, der sidder jeg” – selv om vedkommende havde forladt pladsen for at hente mad. 
Andre deltagere spørger for en sikkerheds skyld fx ”Kan jeg sidde her?” og risikerer en 
afvisning, hvilket ikke er særlig rart, og bestemt ikke bidrager til at skabe en god atmosfære. 
Ved hjælp af sin servietmappe kan hver deltager tydeligt markere, hvor de ønsker at sidde. 
Her har servietmapperne nærmest funktion som personlige navneskilte, ligesom en del af 
dem gemmer en personlig historie, hvis man spørger. Desuden er jeg ret sikker på, at selve 
placeringen af servietmappen minder kursisterne om at huske at skifte plads – et princip det 
efter min mening er meget vigtigt at fastholde. 

Nogen Storedammere mener, at servietmapper er uhygiejniske, vistnok bl.a. fordi alle 
mapperne bliver (blev) stuvet i en skuffe mellem måltiderne. Det kan den enkelte sådan set 
nemt løse ved at opbevare servietmappen på sit værelse. Desuden kan man jo selv 
bestemme, hvor tit man vil skifte sin serviet, og om den skal være af papir eller stof. - Jeg 
har været i kontakt med Rådet for bedre hygiejne, som vurderer, at der ikke er nogen større 
risiko, når servietterne ligger i hver deres mappe, og personligt tror jeg, at det er mere 
risikabelt – dvs uhygiejnisk – at vi bruger de samme dørhåndtag. 

Som det er nu, bruger vi en masse papirservietter, hvor de fleste kun er brugt meget lidt, 
men alligevel kasseres efter hvert måltid. Det er ikke ligefrem klimavenligt, og jeg synes, vi 
bør forsøge at reducere dette papirspild fx ved at genoplive traditionen med servietmapper!  

 
Kirsten Fischer 

2015 
 

 

Livets gang på Storedam 

Blandede Bolcher uge 39 

Den 24. september 2018 mødte 15 forventningsfulde Storedammere op til et ophold med et 
spændende og meget varieret program. Blandede Bolcher kan jo være mange ting, men 
dette ophold var klart en luksusblanding. 
 
Efter indkvartering og eftermiddagskaffe så vi den obligatoriske hjertestarterfilm. Grete 
Søbye viste lysbilleder og fortalte engageret om sine oplevelser på en fantastisk sejltur fra 
Middelhavet, over Atlanterhavet, gennem Panama-kanalen, Stillehavet og til Australien. 
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            Udflugt til Hundested havn          To glade damer med sangbog 

Dagene bød på mange gode oplevelser, tur til Hundested havn med interessante besøg hos 
Galleri Liisberg, smykkedesigneren Bendix Copenhagen, Glassmedjen og Egeværket, 
særlig spændende at høre iværksætterne Christina Bendix og Mette Bentzen fortælle om 
deres respektive arbejder og kunst. 
Vi hørte H. C. Andersens eventyr Store Klaus og Lille Klaus læst op, og efterfølgende 
debatterede vi med Annie Lone Jensen som ordstyrer.  

En fin tur til København hvor vi først besøgte og beså Davids samlinger. Efter en god 
frokostbuffet så vi dronningens gobeliner udført af kunstneren Bjørn Nørgaard i Riddersalen 
på Christiansborg. Bodil Frederiksen sluttede denne spændende dag af med et indlæg om 
Tyendeloven og tyendeliv fra 1849 til ca. 1950. 

 
Smukt bord til festaftenen 

 
Musikcafé fredag eftermiddag 

 
Inge Lise Wilhjelm fortalte om sit meget interessante globale arbejde for SOS Børnebyerne, 
som alle vist fik lyst til at støtte.  
Annie Hellsten Frederiksen introducerede, og derefter så vi operafilmen La Traviata med 
Anna Netrebko og Rolando Villazon, flot forestilling. 
Torben Peters fortalte om filosofien gennem tiderne, og hvordan vi bliver påvirket. Torben, 
Ole og Poul’s jazz-trio underholdt med dejlige jazz-numre.  
Fredag aften var det tid ved et overdådig velpyntet bord til en hyggelig festaften. 
Ind imellem dette varierede program var der heldigvis også tid til at nyde stedet, naturen, en 
god vandretur i skoven og det sociale samvær. 
Madmæssigt var vi i særdeles gode hænder med Karen Margrethe og Karen i køkkenet, som 
de dog kunne trylle!! En stor tak til Vibeke Boye for denne flot arrangerede uge  

  
Peder Fischer-Nielsen 

                   (2017) 
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Bridgehold i uge 44, 2018 

 
Bridgeholdene på Storedam er altid en succes. Der spilles ved 5 borde med 4 personer ved 
hvert bord (til de uindviede). Bordene er stillet op i salen, så morgengymnastikken må 
foregå i spise- og opholdsstuen, men det går også fint. 
 
Selvfølgelig spiller vi for at vinde, men os der ender på sidstepladsen  trøster os med, at så 
glæder vi nogle andre, der ikke bliver nummer sidst  . Det er et meget hyggeligt hold at 
deltage i, og Gunner klarer det fint med hjælp fra den ”gamle” holdleder, Else Gregersen. 
 

  
Vibeke og Poul Boye 

Årgang 7-9-13 
 

Danmark rundt på 6 dage 

Uge 45, 5.-11. november 2018 

Traditionen tro har Henny Bøgh inviteret dejlige mennesker på en herlig rejse, denne gang 
en tur gennem det skønne Danmark. En fantastisk ide at være turist i vores eget skønne land, 
denne rejse går bl.a. til Nordjylland, til Bornholm, til Slangerup og til Sønderjylland, der har 
rigtig meget at byde på, derfor skal vi smage lidt på det berømte kagebord og efterfølgende 
danse os glade og varme i en herlig folkedans.  

  
Storedam Nyt har fået lov at plukke lidt fra Vibeke Dalums fine hjemmeside, 
www.dalum.org, du er velkommen til selv at gå på opdagelse i de skønne billeder, gå ind 
og klik på aktivitet, her vælges Storedam og der kan man få en fin reklame for vores dejlige 
sted og se tekst og billeder fra ugen gennem vores smukke land 

               Stor tak til Vibeke Dalum (2010) 
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Møde i Storedamklubben 
 

Fredag den 15. februar 2019 var der igen møde i Storedamklubben på Hyltebjerggård. 
Mødet begyndte som sædvanlig kl. 10.30 og det var Helle Neergaard og Annie Hellsten 
Frederiksen der fortalte om deres rejse langs Sydamerikas kyst og gennem Panamakanalen. 
Som sædvanlig sluttede vi med kaffe og ostemad til 30 kr.  
Det var en meget fornøjelig formiddag med et stort fremmøde. 
 
Hold øje med kursusprogrammet og Storedam Nyt hvor møderne annonceres. 
 

  
 

Nørklerier uge 47 

Så gik en dejlig uge med stor foretagsomhed og megen hygge. Bodil og Else læste højt, og 
Helle og Kirsten lavede dejlig mad. Udenfor var vejret koldt men fredsommeligt, og 
indenfor åndede alt fred. 
 

  
  Fredelig indendørs aftenstemning med sysler Peter A kom med skønne stofprøver 
 
Tak til gode og hjælpsomme gæster: Boyerne for trykning af næste års program, Peter for 
smukke stoffer, Kisser og Dorthe for inspektion af Superdam og Aase for hyggelige visitter 
Og endelig tak til alle de skønne, sociale og hjælpsomme nørklere. 

 
Else Bjerg-Pedersen 

2013 
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Lidt nyt fra haven 
 

For snart længe siden spurgte Henny mig, om jeg ville varetage pasning og fornyelse af 
havearealerne ved Storedam. Jeg var noget betænkelig, bl.a. fordi min ryg ikke bryder sig 
om havearbejde, men endte med at sige ja. 
 
I uge 16 mødtes vi så på arbejdsholdet, og da begyndte en større ommøblering. 
Staudebedet foran Nydam var ikke optimalt, så vi besluttede at nedlægge det, og i stedet 
lave et rododendron-bed og så græs på resten. De stauder, der stadig var liv i, blev flyttet 
andre steder hen, hvor der var bar jord. 
 

 
 
Jeg har ofte undret mig over, at der ikke var et krydderurtebed tæt på køkkenet. Det 
etablerede vi så ved gavlen mod Nydam. Her blev plantet/sået persille (krus og bredbladet), 
purløg, mynte, citronmelisse, rosemarin, timian, oregano, dild, lavendler og 
tallerkensmækkere. 
Det var hvad vi nåede i den uge – foruden at tilplante alle krukker og altankasser. Stor tak til 
alle dem, der vandede gennem hele den lange, tørre sommer, uden dem var det hele gået ud. 
 
Den ”gamle” have ved Superdams gavl, har også fået en ”makeover”. 
Vi besluttede at sætte bærbuske – til brug i køkkenet og til glæde for dem, der kommer forbi 
i sæsonen. Det blev til solbærbuske, hindbær, stikkelsbær – 2 røde og 2 gul/grønne, blåbær 
og brombær, der skal flettes ind i et fint espalier, som Karl har lavet. Der er også lidt 
rabarber og et reservelager af purløg, som der bruges en del af. 
 
Jeg har fået indsneget 6 rosenbuske, 3 i hvert hjørne ud mod stien. Da de skal klare sig selv 
det meste af året, er det Rogusa-familien, der er robuste, skyggetolerante, dufter og 
blomstrer forhåbentligt hele sommeren. De er forædlede så de ikke sætter rodskud. Det er 2 
hvide (Louise Bugnet), 2 lyserøde (Pink Robusta) og 2 mørkerøde (Mrs. Augusta 
Wanderer). 
Området er kantet af ”Montbretia” - en knoldplante af irisfamilien med røde blomster, og 
der bliver bunddække af storkenæb (Rose Clair), begge dele genbrug. 
 
Det var, hvad der foreløbig er sket på haveområdet, jeg håber det bliver til glæde for alle, 
der besøger Storedam. 

Solskinshilsen fra amatørgartner Pia Syberg 
 (2012) 
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Superdam renoveres og er igen SUPER 

Som Kim Lauritzen beskriver det, har bestyrelsen, her specielt Kisser, været i sving med at 
få Superdam til at stå helt skarp igen. 
Efterårsferie stod i løvfaldsstemning, så håndværkerne havde gode betingelser for at sætte 
de nye vinduer i. Gardinerne blev taget ned og vasket, sat op igen søndag, så der var pænt til 
årgang 2018. Nu bliver det nemmere at holde på varmen. 

 

  
 

  
Udskiftning af vinduerne i Superdam. Her ses, at maleren er ventet med længsel 

Superdams værelser i en lysere farve 
 
Knap havde Karl og Erik lukket Storedam ned for vinteren, før maleren rykkede ind i 
Superdam med maling og pensler. Alle værelser, entreen og fællesstuen har fået malet loft 
og vægge, små borde er blevet slebet ned og fået ny lak, Karl har tryllet med værktøjet og 
først skruet alt ned for siden at sætte det op igen. 
 
Else Bjerg og undertegnede (2013) fik flyttet møbler og taget gardiner ned, og maleren fik 
over de næste 10 dage opfrisket Superdam. 
Alt blev igen gjort klar i marts måned, og nu står Superdam frisk, ren og lys og klar til 
rykind i den kommende sæson. 
 
Vi håber, I alle vil tage godt imod de lyse, værelser. Tænk over at væggene er nymalede, og 
lad os sammen sørge for at Superdam ser pæn ud de næste mange år. 

 
Kirsten Nielsen 

(Kisser) 2013 
 

11 
  



 
 

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 mail adresser og telefonnumre 
 
Else Bjerg-Pedersen  2620 3645 elsebjerg@icloud.com 
Erik Cronquist  4041 2534 erik@cronquist.dk 
Kim Lauritzen  4444 8285 kimdortelauritzen@gmail.com 
Karen Lauritzen Bay  4576 7575 karen.bay@mail.tele.dk 
Henny Bøgh  2099 5435 hboegh@post2.tele.dk 
Storedams kontor  4828 0083 storedam@storedam.dk  
Storedams hjemmeside   www.storedam.dk 
 

Åbent hus på Storedam i 2019 
 

Introduktionskurset har Åbent hus: Lørdag den 4. maj kl 11 – 15,30 
Sangholdet har Åben Sangeftermidag: Fredag den 26. juli kl 14 – 16 med kaffe og 
fællessang 
 
Husk!  Sommerfesten Lørdag den 8. juni fra kl. 11.30 – 16.00. Kun for Storedammere! 
Tilmelding senest den 28. maj til Henny Bøgh. Deltagerne bedes så vidt muligt tilmelde sig 
via årgangens holdleder. Pris: kr. 75 for mad, kaffe og kage. Øl, vand og vin kan købes  

 
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. 
 
 

  
Fornøjeligt dartspil, årgang 7-9-13, uge 38 
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