
Storhøj Beboerforenings
25-års jubilæumsfest

Jubilæet markeredes med en “Stor

Teltfest” på Fællesarealet lørdag

den 21. og søndag den 22. juni

1997, med følgende program:

Program lørdag
13.30: Rulleløb (slalom) fra Kærlodden
til Moselodden; rulleskøjter, rulleski, rulle-
stole, løbehjul, trehjulede cykler. Mund-
godt til alle, der gennemfører.

14.00: Fælles ankomst til fællesarealet
(boldbanen), hvor medbragt the/kaffe
samt masser af Storhøj-kage indtages.

14.30: Dus-med-dyrene-forhindringsløb.
For alle dyr (hunde, katte, får, svin, høns,
etc.) med deres ejere i snor. Store flotte
præmier sponsoreret af en storhøj’er.

15.15: Storhøjløb, som vi kender det
(1 km). Start med 1 minuts interval. De
voksne starter først. Guld-, sølv- og bron-
ze-medaljer i hver klasse.

15.30: Konkurrenceboder for børn og
barnlige sjæle.
16.30: Eftermiddagsaktiviteterne slut!
18.30: Festmiddag i teltet (vi samles
udenfor på teltpladsen).

� Velkomst: Anders Færgemann
(formanden).

� Bordplan: Knud Ramian.

� Toastmaster: Jørgen Svendsen.

� Tilbageblik : Jørgen Gjelstrup
(foreningens første formand).

� Festtalere: Aage Jørgensen
og Kenneth Svendsen.

� Storhøjkoret og forskellige
undergrundskonsortier medvirker.

� Walk the Dog spiller op
til dans.

Program søndag
10.00: Formiddagsøl & snacks på telt-
pladsen, oprydning etc.

Storhøj

Odder

Nyt fra

24 November 1997

STORHØJ Beboerforening



1972 25 år på Storhøj 1997

2

Af Jørgen Gjelstrup

Ved næsten ethvert jubilæum af

nogen betydning begynder man-

gen en samtale med ordene: Kan

du huske?

Et naturligt spørgsmål, og også i aften et
naturligt spørgsmål: Kan I huske, hvordan
det hele begyndte for vor nu 25-årige for-
ening? Mange af jer kan huske det, men
lige så mange har ingen mulighed for at
huske det, så måske er det værd at genop-
friske det.

Foreningens “Protokolblad nr. 1" af 7.
april 1972 omhandler foreningens for-
hi-storie; der står følgende:

På Grundejerforeningen Storhøjs ordi-
nære generalforsamling den 19.2.1970
nedsattes et udvalg, der skulle søge at
købe eller leje jord til indretning af lege- og
boldplads for Storhøjs ungdom samt
iværksætte andre fællesarrangementer.
Udvalget bestod af Kirsten Eskildsen, Else
Schmidt, Anni Svendsen, Jørgen Gjel-
strup, M. Sparre Jørgensen, Orla Søren-
sen og N. J. Thorendahl.

Udvalget aflagde beretning året efter på
generalforsamlingen den 11.2.1971. Man
tænkte sig køb af ca. 19.000 kvm vest for
Storhøj til ialt ca. 70.000 kr. Man havde
anmodet om tilskud fra Århus kommune,
men fået nej. Endvidere forelå planer om
gangsti rundt om Storhøj, om planteas-
si-stance fra Hedeselskabet og om as-
sistance til indretning af legepladsen fra
Jydsk Fritidsseminarium. Generalforsam-
lingen traf ingen afgørende beslutninger.
Udvalget skulle fortsætte undersøgelsen
af mulighederne.

Grundejerforeningens generalforsamling
det følgende år, den 15.2.1972, indeholdt
endnu en beretning om udvalgets arbejde

og undersøgelser, om kontakten med 4
gårdejere + 1 entreprenør m.v., og den
mundede ud i et forslag til bemyndigelse
til den kommende bestyrelse om leje af 1
td. land ved poppelhegnet øst for Hør-
retvejen udfor Storhøjvej til en pris af
3.000 kr.+ udgifter til hegn og indretning.

En kreds af beboere, der tilsyneladende
frygtede store udgifter til køb af arealer,
havde umiddelbart forud for generalfor-
samlingen gjort et arbejde mod planerne
og fik forslaget forkastet med henvisning
til, at der ikke var hjemmel i foreningens
vedtægter til at afholde sådanne udgifter.

Afslaget resulterede i, at størsteparten af
de fremmødte på et møde umiddelbart ef-
ter generalforsamlingen vedtog at søge
stiftet en ny forening, hvis formål skulle
være at købe eller leje arealer til boldbane
og legeplads og i øvrigt at virke for bebo-
ernes fælles interesser.

Et arbejdsudvalg, bestående af Birgit
Bang-Udesen, Henrik Augsburg, N. J.
Thorendahl, Jørgen Gjelstrup, Eva Ja-
cobsen, Per Dombernowsky, Anni Svend-
sen, Pusse Antonsen og J. Birk Lauridsen,
udsendte den 29.3.1972 indbydelse til
møde på Hotel Kragelund, Højbjerg, for
stiftelse af “Storhøj Beboerforening”. -
Mødet resulterede i foreningens oprettelse
den 6.4.1972.

J. Gjelstrup [sign.]

Den 6.4.1972 startede altså foreningen,
og den første bestyrelse kom til at bestå af:
Henrik Augsburg, Leif Bang-Udesen, Per
Dombernowsky, Ebbe Thue Poulsen, Jens
Birk Lauridsen og undertegnede som den
første formand.

De følgende uger, måneder og år blev
travle for bestyrelserne og for de mange
Storhøj-beboere, som efterhånden meld-
te sig under fanerne for at hjælpe til på en

Tilbageblik
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lang række områder. Det vil også fremgå,
når I hører lidt om aktiviteterne.

F.eks. vor kontakt til de kommunale
myndigheder om en kombineret cykle- og
gangsti fra Oddervej til Storhøj og videre
til Hørret, om busstoppesteder og busti-
der, om opstilling af en postkasse, om rid-
ning i Hørretskoven, om en stiforbindelse
fra Jelshøj til Storhøj og videre til Wil-
helmsborg, om fællesarealet, om lege-
pladsindretning, om ændring af vejnav-
nene og senest om oprettelse af cykelstien
fra Hørret til Mårslet.

I forholdet til Mårslet By var vi med til at
stifte Mårslet Fællesråd, hvor vi står som
nr. 1 på medlemslisten. Vi har deltaget i
nogle af festugerne med f.eks. gadefod-
bold, vi har sammen med TMG søgt kom-
munen om oprettelse af særlige kondistier
i Hørretskoven, vi har været medlem af
Borgerhuset, og vi har samarbejdet om
cyklestien fra Hørret til Mårslet via under-
skriftindsamlinger.

I 70’erne havde vi en boldbane på den
anden side af landevejen, altså ned imod
skoven, lejet med forkøbsret af gårdejer
Knud Jensen i Hørret.

Men det har naturligvis været arbejdet
herhjemme på selve Storhøj, der har op-
taget hovedparten af både bestyrelsernes
og udvalgenes tid og interesse. Først og
fremmest selvfølgelig hele vort store fælle-
sområde med tilhørende gangstier, - men
man har også lyst til at opremse de mange
udvalg, der enten er eller har været aktive
på Storhøj, omkring vedligeholdelse, fast-
elavn, Skt. Hans, julefest, forårsfest, ud-
flugter, teater, litteratur, biograf, kondi,
sang, heksering, kunst, madklubber, dra-
geflyvning, frimærker, computere, indkøb
af dyremad - og i sin tid et vejudvalg.

Kan I huske, at vi tumlede med planer
om en asfalteret rulleskøjtebane, om op-
førelse af et aktivitetshus, om ny vejbelys-

ning og vejtræer, om fællesantennean-
læg, om tennisbane, om fælles olieindkøb
og om vindmøller. Sidstnævnte blev, som
vi alle ved, gennemført på en særskilt må-
de udenfor foreningsregie.

Kan I huske, at vi iført storhøjtrøjer del-
tog i adskillige Marselisløb med efterføl-
gende festlige sammenkomster, at vi fik
Storhøj luftfotograferet, var på svampe-
ture og på fugleture, deltog i Århus
1900-stafetløb, besøgte Jydsk Telefon,
var til musicals på Wilhelmsborg, at vi selv
har opført teaterstykker (“Svend, Knud
og Valdemar” og diverse revyer), har
holdt debataften om det at blive ældre på
Storhøj - og sikkert flere ting endnu, hvis
hukommelsen granskes yderligere.

Hvad vi måske kan glæde os mest over
er, at vi har løftet de fleste af disse opgaver
i skøn samdrægtighed; vi har fået både
bestyrelser og udvalg op at stå på vore
generalforsamlinger, og da det hele tiden
har været og stadig er på fuldstændig fri-
villig basis, har vi lov til at være stolte og
glade over det udbytte, vi har haft - og har
- ved at bo på Storhøj.

I en møderapport fra 1982 står at læse,
at “Aage Jørgensen lovede at nedskrive
beboerforeningens historie, når han får
lidt bedre tid”. Aage, jeg ved ikke, om de
forløbne 15 år har været lige så travle for
dig, som tilfældet var dengang, og om du
har påbegyndt arbejdet, men denne jubi-
læumsdag kan i hvert fald gå ind som et
festligt indslag til evig ihukommelse.

*
Lad os med et trefoldigt leve for forenin-
gen ønske hinanden tillykke og ønske hin-
anden fortsat trivsel på Storhøj!

Beboerforeningen længe leve!
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Af Aage Jørgensen

“Uafseelige Velsignelser omringe
dig, du yndigste blant Høyene!”
Med disse ord indleder Johannes
Ewald i Levnet og Meeninger sin
omtale af den nordtyske bakke, i
læ af hvilken han fornøjede sig
med en god flaske vin og af den
blev hensat i en pragtfuldt skil-
dret henrykkelse.

Skønt vores høj formentlig kan måle sig
med Ewalds i yndighed og tilbyder en ud-
sigt, som det ville være synd at kimse ad,
tør jeg ikke indlede denne hyldest med en
påstand om, at den lever op til sit navn.
Når børnene herude øver sig i gradbøj-
ning, lyder det ganske vist sådan her: høj,
højere, Storhøj. Det bidrager sikkert til
identitetsdannelsen og gør måske, at de -
adspurgt af den store verdens nysgerrige
om, hvorfra deres verden går - med en vis
selvfølgelig stolthed kan svare, at vuggen
stod på en høj, der ligefrem var opkaldt ef-
ter storheden og højheden.

Lad det i den forbindelse være sagt, at
det har glædet os i festudvalget meget, at
så mange fra den store verden netop i
denne weekend har fundet hjem til den
bette hyw. De ældste af jer er blevet så
gamle, at I er blevet midaldrende og må-
ske tilmed ældre end de yngste parcele-
jere på højen. Tak fordi I kom, - vi er sikre
på, at I vil føle jer mere hjemme herude
denne gang end når I ellers kommer her.
Det har noget med “hinanden” at gøre...

Så opnåede I at blive nævnt før pio-
nererne! Deres tur kommer nu. Ligesom i
sin tid mormonerne, da de på rejsen vest-
over havde stridt sig op gennem et pas og
vel oppe stirrede ud over en ufrugtbar ør-
ken, udbrød: “This is the place” - og tog
fat på at skabe et jordisk paradis ved Salt

Lake, således var der i en ikke helt så fjern
fortid en fortrøstningsfuld flok nybyggere,
der tog denne østjyske bakkeskråning i
øjesyn og fattede den beslutning, at her
ville de bo. Jeg skal ikke kunne sige, om
det var et jordisk paradis, der foresvæve-
de dem, men i tilbageblik må det være til-
ladt at konkludere, at det egentlig ligner
ganske godt. Selvom det altså ikke ligner
Salt Lake City...

Bebyggelsen præsenterer sig selv som
selve indbegrebet af det østjyske land-
skab, med mose, kær, eng, mark og bak-
ke. At mosen er noneksistent, engen ud-
tørret og kæret fejlplaceret, synes ikke at
genere nogen, måske fordi småting jo ik-
ke bør anfægte store ånder. Margrete og
jeg så højen fra Hørret-kanten engang
sidst i 60’erne og indlod os på sla-
lom-kørsel mellem murstensbunkerne og
kon-kluderede, at dér skulle vi i hvert fald
aldrig bo, - men kom så få år senere fra
den anden kant og købte os ind i det gode
borgerlige selskab herude så hurtigt, at vi
heldigvis ikke nåede at opdage, at her
skulle vi i hvert fald aldrig bo. I mellemti-
den havde pionererne fået ryddet op efter
sig, så man rigtig kunne se, at Storhøjvej
gik lige op i himlen.

Heldigvis, sagde jeg, for hvad er nemlig
vigtigst? Efter min bedste overbevisning
den måde, man indretter sig på med hin-
anden og bidrager til det fælles forgodtbe-
findende. Dannelsen af beboerforenin-
gen for 25 år siden er i sig selv udtryk for
en god fornemmelse for, hvilken type fæl-
lesskab, der lempede sig bedst for de
mennesker, der udgjorde højens (lad os
sige) urbefolkning, de der startede på den
blomstrende skråning med en pæl i hvert
hjørne. Måske har de ikke sagt: “This is
the place”, selvom mange af dem var rig-
tig kloge, - men derimod: “Fager er lien”.

Festtale
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Det skulle vise sig, at hvad man gjorde
dengang, altså i 1972, var særdeles for-
nuftigt og hensigtsmæssigt. Beboerfore-
ningen er jo nemlig en vidunderlig indret-
ning, en ret løs ramme, som tillader den
enkelte at være minimalt med, men som
også giver mulighed for, at man kan enga-
gere sig voldsomt og tage for sig af de til-
bud, som forefindes inden for eller på
kanten af rammen, - ja også selv bidrage
til, at viften foldes videre ud.

En hyldest til beboerforeningen må da
først og fremmest omfatte selve konstruk-
tionen: en ramme for et rimeligt forplig-
tende samarbejde om tilvejebringelse af
et socialt netværk for børn og forældre,
som har kunnet tilpasses ændrede inter-
esser og behov, også hen i retning af, hvad
der en overgang - da vi var en smule yngre
- var perspektivet: løsningen af pio-
nergenerationens alderdomsproblem,
etableringen eller ej af et ollekolle.

Når det nu er sagt, vil jeg gerne mere
konkret dvæle ved tre delresultater opnå-
et gennem de 25 år.

Det lykkedes os for det første at få
etableret det fællesareal, som vi netop nu
opholder os på, i medfør af en sindrig
konstruktion, som indebar tinglysning af
vedligeholdelsespligten på et (som det
hed) rimeligt stort antal parceller og
sammenhængende hermed en vedtægts-
ændring i beboerforeningen, således at
den overtog vedligeholdelsesforpligtel-
sen. Et eksempel på en sag, der var gået i
hårdknude, men som det ved energi og
fantasi lykkedes at få bragt på blanke skin-
ner. Den beplantning, som skærmer area-
let og dermed højen mod vestlige vinde,
blev bragt hertil i vores Kadett stationcar.
Man kan jo nu, når man på sine walk-
the-dog-ture med eller uden hund kom-
mer herop, fundere over, hvor impo-
nerende meget de par hundrede pjoskede
planteskolebørn har udviklet sig til. Et
sindbillede på foreningens vækst, måske,
ikke så meget i størrelse for dens vedkom-

mende som i mangfoldigt forgrenet aktivi-
tet.

Men - for det andet - det varede jo nogle
år, unægteligt, inden hegnene voksede
op, og i mellemtiden var det, at Knud Ra-
mian på en generalforsamling, og vel at
mærke under dagsordenspunktet “Even-
tuelt”, fremlagde den iagttagelse, at det
blæste meget omkring højen, med den
tankevækkende tilføjelse, at det burde der
kunne gøres noget ved. Hermed var ki-
men lagt til, hvad der blev til et selvstæn-
digt knopskud, Storhøj Vindmøllelaug.
Ved møllernes indvielse var det, at den
ærede taler udsagde de bevingede ord
om, at “fra nu af vil al modvind være med-
vind”. Måske kan de ord tilbageføres på
selve moderforeningen. Hvorom alt er, så
har møllerne efter kloge folks beregninger
betalt sig. Men først og fremmest har det jo
været morsomt at gøre noget tidligt, som
alverden nu gør over en bred front.

Mit tredje punkt vedrører forholdet til
Grundejerforeningen. Det forekommer
mig afgørende vigtigt i dag at kunne kon-
statere, at det har sin rigtighed, at man
godt kan komme samme sted hen, selv-
om man går hver sin vej. Et smukt udtryk
for samarbejdet, som jo startede for en del
år siden med nogle overvejelser om
fremtiden på Storhøj, er vort lille blad, der
lejlighedsvis rummer stof fra begge fore-
ninger.

Men lad mig af hensyn til de glemsom-
me og de langvejsfra-kommende også li-
ge nævne, at der inden for foreningens
ramme sker en masse så at sige til hver-
dag. Fællesarealet og stierne plejes kær-
ligt af raske mænd og tapre kvinder, og
børn og voksne i alle størrelser og aldre
har deres morskab inden for forskellige
sportsgrene. Man forsamles om Sankt
Hans-bålet og sender hekse til Bloksbjerg,
dog vist ikke dem alle, for der går jo ved-
holdende rygter om, at en kreativ hek-
sering driver sit spil. Drager bliver op-
sendt, selvom det vist i børnebølgedalen
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er hændt, at den fornøjelse er blevet af-
lyst. Katten bliver slået af tønden i vinter-
kulde, og derefter foreskriver traditionen
jo forårsfest, som kun bør vige i ganske
specielle tilfælde, f.eks. i forbindelse med
jubilæumsfester. Foråret markeres også
med kunstudflugt, mens den såkaldte
Storhøjudflugt indvarsler efteråret. Jule-
skovturen slutter årets ring. I mellemrum-
mene læses og diskuteres der litteratur og
ses film og teater. Madklubberne startede
med vand til jævne borgerlige retter og
udviklede sig - efterhånden som flere og
flere mistede interessen for fjernsynets
børneudsendelser - til gourmet-seancer
med sydlig mad og eksotiske vine.

Det er jo indlysende, at der til den me-
gen nyden hører en hel del yden. Selve
denne fest kan gælde som et eksempel.
Når den overhovedet er kommet så langt
som til dette punkt, skyldes det jo nemlig
en helt enestående indsats fra mange
menneskers side. Hvor mange har vi i
festudvalget knap nok styr på. Men det er
os magtpåliggende at få frem, at alle de, vi
har henvendt os til, er gået til sagen ufor-
tøvet, med konstruktiv ildhu og smittende
begejstring, og at der jo derudover er gan-

ske mange, som af sig selv har taget initia-
tiver, som allerede er kommet festen til
gode, og som i ikke mindre grad vil kom-
me det i timerne foran os. Vi burde takke
jer alle med navns nævnelse, men ved jo,
at I vil slå jer i tøjret og mumle noget om,
at det da bare er en selvfølge, at man så-
dan lissom af fattig evne bidrager til den
fælles fornøjelse. Det er det ikke, - og der-
for har vi besluttet at synliggøre vores alle-
sammens taknemmelighed over for hin-
anden. Jeg vil bede Nora Westphael om
at modtage denne rose, og forstå det nu
ret, Nora, den er ikke til dig personligt,
men til det typiske beboerforeningsmed-
lem, altid klar til i et sejt træk at påtage sig
sin del af opgaven. Når vi har bestemt, at
du og ingen anden skulle modtage rosen,
skyldes det de ustyrligt mange frikadeller,
som du har produceret til festen hér. -

*
Hermed ønsker jeg på festudvalgets veg-
ne mig selv og jer - jer allesammen - hjerte-
lig tillykke med jubilæet og med alt, hvad
vi har udvirket gennem beboerforeningen
i dette kvarte sekel. Det bedste er, at der
hele tiden har været nye kræfter til at tage
over. Det lover godt for fremtiden.

Det kostede festen!
Indtægter

Deltagerbetaling 21.900,00
Salg af øl, vand og vin 8.605,00
Tilskud fra Beboerforeningen 5.316,25

Udgifter

Mad, pynt, diverse 12.971,75
Indkøb af øl, vand og vin 7.857,00
Markskader 70,00
Telt og scene 7.842,50
Sct. Hans aften 80,00
Teater (revy) 1.000,00
Køkkenpersonale 1.500,00
Musik 4.500,00
Balance 35.821,25 35.821,25
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Antonsen, Bent B3
Antonsen, Pusse
Antonsen, Iben
Antonsen, Jeppe Stærk

Vestergaard Nielsen, Kaj B1
Vestergaard Nielsen, Bente

Larson, Margit E4
Larson, Carel
Larson, Mette
Larson, Lars

Jørgensen, Aage B2
Jørgensen, Margrete Blomgren
Jørgensen, Birgitte Blomgren
Jørgensen, Claus
Asmussen, Ann
Blomgren, Lasse Brandt
Blomgren, Kirstin Brandt

Dombernowsky, Else K4
Dombernowsky, Per

Ramian, Knud E6
Trillingsgaard, Anegen
Trillingsgaard, Anders
Trillingsgaard, Tea

Stensgaard, Robert S24
Stensgaard, Birgit
Stensgaard, Jacob

Dideriksen, Kurt S10
Dideriksen, Lis

Sværke, Ida Æ5
Sværke, Jørgen

Schmidt, Else B5
Schmidt, Palle
Schmidt, Dorte
Schmidt, Malene
Mortensen, Ole Kjærsgaard
Mortensen, Holger Kjærsgaard
Mortensen, Sofie Kjærsgaard
Schmidt, Søren
Schmidt, Susanne Vissing
Schmidt, Axel Valdemar Vis-
sing

Gjelstrup, Anne-Lise S18
Gjelstrup, Jørgen

Munkvad, Karsten Æ6
Ejsing, Bente

Stilling, Jørgen K5
Stilling, Susan
Stilling, Tina
Stilling, Mie

Jensen, Palle Eli Mo6
Hansen, Britta Marie

Thorendahl, Jørgen Ma2
Thorendahl, Lisbet
Thorendahl, Thomas

Westphael, Nora B4
Westphael, Henning
Bie, Birgitte

Crone, Carl Gerhard
Lichtenberg Ma8

Crone, Birte Lichtenberg
Crone, Morten Lichtenberg
Crone, Sie Errboe
Crone, Michael Lichtenberg

Høyer, Anne B11
Høyer, Anders Færgemand

Gisselmann, Frank B7
Grün, Ulla
Gisselmann, Cilie

Mikkelsen, Steen S26
Mikkelsen, Anne-Lise
Mikkelsen, Dorte
Svenningsen, Claus

Hinge, Karsten S30
Hinge, Alice
Hinge, Heidi
Hinge, Henrik

Hahn, Peter E7
Hundsdahl, Connie
Hundsdahl, Markus
Hundsdahl, Naja

Birk Lauridsen, Jens Æ3
Birk Lauridsen, Karen
Birk Lauridsen, Jannik
Krüger, Marie C.

Svendsen, Jørgen S32
Svendsen, Anni
Svendsen, Michael
Svendsen, Dorte
Svendsen, Frederik
Svendsen, Kenneth
Didominicus, Robin

Bertelsen, Astrid Bruun E1
Brünings-Hansen, Jens
Brünings-Hansen, Anna Thit
Brünings-Hansen, Emil

Helmer, Børge S16
Thrane, Inger

Jensen, Søren Tingholm Æ2

Kemp Andersen, Helmer Ma7
Kemp Andersen, Tove
Lange, Lise
Lange, Peter
Lange, Sofie
Lange, Mads
Cederberg, Inger
Cederberg, Peter
Cederberg, Björn

Svenningsen, Søren B6
Svenningsen, Linda
Svenningsen, Josephine
Svenningsen, Kristian
Haug, Janie
Jacobsson, Rolf
Haug, Jonas
Haug, Kasper

Alnor, Lisbeth K1
Christensen, Ole Haubo
Christensen, Cæcilie Haubo
Christensen, Emil Haubo

Andresen, Jens S6
Leth, Anna Lindebo
Andresen, Marie
Andresen, Johan
Christiansen, Henrik
Christiansen, Ida

Thue Poulsen, Ebbe E3
Thue Poulsen, Tove
Thue Poulsen, Peter
Thue Poulsen, Gitte
Thue Poulsen, Jacob
Thue Poulsen, Christine

Deltagerliste
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Pedersen, Torben S20
Pedersen, Ellen Skamriis

Nørgaard, Flemming K2
Nørgaard, Mona
Nørgaard, Tenna
Nørgaard, Steffen
Nørgaard, Thomas

Eskildsen, Kirsten K3
Eskildsen, Mogens
Eskildsen, Morten
Eskildsen, Niels
Kridal, Stine

Sørensen, Arne Ma3
Sørensen, Karen
Sørensen, Mads

Worre, Peter Bech K10
Worre, Fatiha
Worre, Sabrina
Worre, Søren

Falk Jørgensen, Klaus S14
Falk Jørgensen, Vivi

Jespersen, Ejnar S3
Jespersen, Dorthe
Jespersen, Cecilie
Jespersen, Henriette
Jespersen, Katrine

Hviid, Claus
Hviid, Helle

Jakobsen, Steen

Knudsen, Zenia
Knudsen, Julie
Novak, Martin

Kristensen, Jan
Stenderup, Anette

Weinreich, Dorthe
Weinreich, Mogens

Arrangementskalender
1997
13.12. Juleskovtur og -fest i Sognehuset

1998
22.2. Fastelavnstøndeslagning
14.3. Forårsfest i Borgerhuset
17.4. Generalforsamling i Sognehuset kl. 19.30
16.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 14-16
17.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 10-12

Forud for hvert arrangement sender det arrangerende udvalg detaljeret
program til alle medlemmer - og håber naturligvis på stor tilslutning

Må det være mig tilladt som en, der ikke
var involveret i alle jubilæumsforberedel-
serne, at bringe en hyldest og tak til dem,
der tog slæbet for os andre. Det var festligt
og fornøjeligt, det var hyggeligt, og det var
lærerigt på den facon, at det endnu en
gang viste sig, at Storhøj-beboerne kan
løfte store opgaver, når de vil.

Trods regnbygerne lørdag eftermiddag
og søndag formiddag var humøret højt og
energien og lysten intakt hos arran-
gø-rerne, og lørdag aftens fest i det frem-
ragende telt blev en oplevelse for alle de
fremmødte nuværende og tidligere bebo-

ere. Sindrig bordplan, der effektivt blan-
dede deltagerne, god mad, hyggemusik,
korte taler, fin toastmaster og ikke mindst
en yderst fornøjelig underholdning med
syngepiger, revyoptræden, lidt tryllekunst
m.v., skabte en feststemning, som holdt
sig aftenen (og natten?) igennem og gav
alle deltagerne en god erindring med
hjem.

Mange skulderklap og bravoer fra en fest-
nyder:

J.G., S 18

Hvilket festligt 25-års jubilæum - trods regnen!


