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Forsiden:   

Heidi Rosenkvist Petersen fra Dragør har taget dette skønne foto, 1. juledag 2015. 

Bemærk kompositionen og de blå kølige farver fra vandet og himlen. 

I Dryssen februar, håber vi at kunne præsentere et rigtigt forside-vinter-sne foto.  

Er det dig, der leverer 

eller? 

 

 

 

Foto: Jacob Ehrbahn  
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HVAD ER DRYS IND ?         

DRYS IND er et værested for voksne mennesker i 

alderen fra 20 år og opefter. Gennem samvær og deltagelse i 

diverse aktiviteter er det stedets formål, at hjælpe det enkelte 

menneske til at finde nyt livsmod og øget livsværdi. 

DRYS IND er et selvejende værested med egen bestyrelse, en 

daglig leder, en væresteds medarbejder samt 30-40 frivillige 

medarbejdere. 

DRYS IND arbejder på et folkekirkeligt grundlag ud fra det kristne 

livs- og menneskesyn med næstekærligheden som det centrale 

udgangspunkt. 

I DRYS IND er der altid to medarbejdere, der sørger for kaffe og 

te, og måske en håndmad eller et stykke kage. Og hvis der er brug 

for det, er der altid tid til en snak.  

DRYS IND yder ikke økonomisk hjælp til brugerne. 

DRYS IND er upolitisk og et 100% alkoholfrit værested. 

PERSONLIG SAMTALE 

Alle kan henvende sig anonymt, men ønsker DU en personlig 

samtale eller mulighed for et hjemmebesøg, kan du henvende dig 

til den daglige leder, Ella Ramsdal Pedersen – tlf. 32 95 00 04 

 

Mandag, Tirsdag og Torsdag kl. 15-16  samt  Onsdag og Fredag kl. 9-10
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AKTIVITETER i JANUAR:   

Bemærk: Nytårsaftensarrangement i DRYS IND torsdag den 

31.december: kl. 17.45-ca. 21.30. 

 

                                             

 

Mandag den 4.januar kl. 10 – 11.30:  

Bogcafè med Lisbeth og Olav. ALLE er hjertelig VELKOMMEN til at 

være med. GRATIS. 

Tirsdag den 5.januar kl. 13 – 14.30:  

Statsministerens og dronnings NYTÅRSTALE.  

Onsdag den 6.januar kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Mandag den 11.januar kl. 18:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 12.januar kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved sogne-og indvandrerpræst Ellen Gylling, der også er én af DRYS INDs fire 

ambassadører. 

Onsdag den 13.januar:  

Tur til Nationalmuseet ” De hvide busser”. Rundvisning og efterfølgende frokost.  

Alt incl.: 100 kr./person. Se opslag i DRYS IND for tilmelding. 
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MÅNEDENS AKTIVITETER fortsat   

Torsdag den 14.januar kl.9.45 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne Kragh fra Kursusringen. 

Fredag den 15.januar kl. 13:  

Vi ser Film. Døren åbnes kl. 12. 

Tirsdag den 19.januar kl. 13 – 14.30:  

Diskussion/debat, quiz eller oplæsning. 

Tirsdag den 19.januar kl. 15.30- 17:  

Rejsemøde vedr. Ferien i 2016. 

Onsdag den 20.januar kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Tirsdag den 26.januar kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Carsten E. Nielsen: ” Pigerne på Sprogø”. 

Onsdag den 27.januar kl. 13 – 15:  

Musikarrangement i Nathanaels kirkens sognegård ved duoen Kim og Claus.  

Entré: 25 kr. ALLE er meget VELKOMNE. 

Torsdag den 28.januar kl. 9.45 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne Kragh fra Kursusringen. 

Fredag den 29.januar kl. 18 – 21:  

Månedsmiddag i åbningstiden. Pris: 50 kr. 

Fredag den 29.januar:  

Frisk Gåtur Se opslag herom i DRYS IND. 

 

Torsdage mellem kl. 13 – 14.30:  

Fællessang med Bo eller Asbjørn ved klaveret. 

DRYS IND vil gerne ønske alle DRYSSENS læsere et RIGTIGT 

GODT NYTÅR og TAK for ALT GODT gennem 2015. 
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Et lille udpluk af oplevelser i december:  

December og hermed også julemåneden blev godt ”skudt i gang” 

med en eftermiddag fuld af julehygge i DRYS IND, hvor der bl.a. 

blev lavet smukke juledekorationer til sig selv, til bordene og 

juledekorationer til de, der får besøg inden jul og som har besvær med at komme i 

DRYS IND af forskellige årsager. 

Imens blev der nydt alkoholfri julegløgg, æbleskiver og småkager i stor stil. 

Ligeledes holdt ”Kreativt værksted” julefernisering med salg af diverse smukke ”ting” 

fra boderne. Deltagerne i kreativt værksted, anført af Lone, Marianne og Margit 

havde sørget for hygge og der blev da også solgt forskelligt såvel til DRYS INDs ”kasse” 

som til ens egen ”kasse”. Det største salg er dog helt tydeligt sket i dagene efter, hvor 

forskellige effekter, lige fra bordskånere, flaskefrakker, filtnisser, hjemmestrikkede 

huer, hjemmebagte småkager, smukke ”hjemmesyede” kræmmerhuse og meget 

andet godt, har ligget fremme til salg i DRYS IND. I skrivende stund er der ikke mange 

”varer” tilbage. Godt gået piger og drenge. 

Igen i år blev der holdt ”Syng julen ind” i Nathanaels kirkens sognegård. Modsat de 

sidste par år, havde jeg i år valgt at invitere KOL-koret med korleder Merete i spidsen 

til en lille optræden i løbet af eftermiddagen. Mange mennesker var mødt op for at 

være med, ja hele salen var godt fyldt af mennesker, hvoraf de fleste havde deres 

gang i DRYS IND. Dejligt var det også at se mange nye ansigter, som havde læst 

annoncen i Amagerbladet eller læst opslaget, der var sat op forskellige steder på 

Amager. Selvom KOL-koret var en positiv oplevelse efter min mening med indslag af 

kendte og melodiøse sange, havde jeg dog forventet ifølge aftale med korlederen, at 

koret også ville bidrage med nogle af de kendte julesange i samvær med alle os, der 

var til stede. Desværre blev det ikke sådan, men heldigvis kunne vi alligevel gøre 

eftermiddagen god og vedkommende – ikke mindst med hjælp af Bos 

klaverakkompagnement til de dejlige julesange. Der blev også tid til en lille 

julehistorie og ikke mindst blev der plads til den traditionelle danserunde omkring 

juletræet og langbordet. 

Jeg vil gerne her sige TUSIND TAK til hjælperne i køkkenet og ved serveringen af 

julegløgg, æbleskiver og kaffe, småkager osv. I er bare et godt og effektivt team, når 

vi kalder til arrangementer i DRYS IND. 



7 
 

Også TAK til Bo, at du ville komme og spille. TAK også til Knud 

Stonor for din hjælp såvel inden som efter arrangementet. Det er 

guld værd at have et par ekstra hænder- også her. 

 Md disse linjer en stor TAK til jer alle for et godt samarbejde / Ella 

 

DRYS INDs juletræ igen i år udvalgt, hjembragt og 

ikke mindst pyntet smukt og engageret af Lars, som 

her er fotograferet ved siden af træet, der pryder 

DRYS INDs lille stue til efter nytår. Med vanlig 

entusiasme har Lars gennem mange år stået for 

denne del af DRYS INDs jul og jeg håber, at Lars også 

i mange år endnu vil stå for og være ansvarlig for, at 

vi får et flot og personligt juletræ i stuen. TUSIND 

TUSIND TAK Lars. Det er en fornøjelse at komme i 

DRYS IND her i julemåneden og blive mødt af det 

flotte træ. 

 Lars med det flotte juletræ. 

 

 

Som de fleste ved, har DRYS IND 4 ambassadører tilknyttet. Én af ambassadørerne, 

Henning Jensen, kom forbi en torsdag her i december og havde favnen fuld af dejlig 

wienerbrød. Godt nok er det måske ikke så godt for kolesteroltallet med al den 

sukker, men hvor var det skønt at blive mødt af dette dejlige og ikke mindst 

hjertevarme og gavmilde menneske en kold december torsdag i DRYS IND .  

Så selv om det kaloriemæssigt måske IKKE er så sundt, så må jeg af et ærligt hjerte 

sige: Tusind TAK kære Henning- alt kan og skal ikke gøres op i 

kalorier. 

Vi har nydt dit wienerbrød og har smovset det hele 

indenbords. Dejligt at du har påtænkt os det./ Ella  
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De er nu nummer 5 i køen …..  
hvor ofte har man ikke hørt denne sætning når man venter på at komme 

igennem til en i den anden ende af telefonen???? 

Sidste gang jeg ”var i kø” var tirsdag den 22. december. Da skulle jeg 

nemlig ned til en af vores sponsorer for at hente JULEMADEN til DRYS 

IND’s juleaftensarrangement.  

Her ser I butikken kl. 7, der var 

travlhed i baglokalet, og en enkelt kunde var på udkig efter en god og billig and, gætter Bente. 

Jeg ved ikke hvor mange der har prøvet at stå i kø ved slagter Larsen; men 

ved i hvad det er faktisk meget sjovt og hyggeligt. Jeg havde forventet at 

køen var lidt længere da jeg kom derhen tirsdag morgen og klokken var 

omkring kvarter i otte. De tidligere år har der været en noget længere kø på 

et tidligere tidspunkt.  

Men nå.. der blev hyggesnakket medens vi ventede på at klokken blev otte. 

Da det skete så var der pludseligt fyldt op i Larsen butik. Alle havde taget et 

nummer fra nummerrullen der hang på døren. Som sagt så var jeg nummer 

fem og da det så blev min tur og jeg fik spørgsmålet: ”hvad kan jeg hjælpe 

DEM med?” så svarede jeg at jeg skulle hente det bestilte til værestedet 

DRYS IND. Den unge mand bag skranken så lidt søgende på mig og sagde 

…. værkstedet?  

Efter at have rettet ham blev jeg bedt om at vente, for han skulle da lige 

konferere med mester, som var i gang med at servicere en anden kunde. 
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Larsen kom med lækkerierne efter han blev færdig med sin kunde. 3 ænder 

samt en stor flæskesteg fik jeg overdraget. Da jeg spurgte hvad DRYS IND 

skylder så svarer den flinke Larsen?? 

”DET ER MIG EN FORNØJELSE”. Jeg takker på DRYS IND’s vegne, og 

efter jeg har ønsket dem alle en glædelig jul ”drysser” jeg ind til DRYS 

IND med varerne, så de kan blive ”præpareret” af Lone. 

Denne lille historie håber jeg vil gentages til næste år. Kan I alle have en 

glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

Kærlig hilsen Villy   

 

DØDSFALD. 

Eli er her ikke mere! Beskeden blev givet af én af de frivillige. På trods 

af at Eli havde rundet de godt 80 og havde skrantet lidt et stykke tid, kom det alligevel 

ganske uventet, at han nu ikke var mere og havde sovet stille ind hjemme i sin seng. 

Eli er kommet i DRYS IND gennem de sidste ca.4 år og har deltaget i alt, hvad der 

havde hans interesse, og det var ikke småting. Lige fra ferieture, ture ”ud af huset” og 

forskellige arrangementer i og udenfor DRYS IND. Herudover kom Eli næsten hver dag 

i åbningstiden. Eli var et aktivt menneske og efter eget udsagn, skulle han bare ud 

hjemmefra og opleve og være en del af det samvær, andre mennesker, kunne gi` 

ham. Eli var et yderst beskedent og behageligt menneske og yndede bl.a. meget at 

være på højskole i Tisvildeleje hvert år. Samtidig var han aktiv i Nabo Østerbros virke 

og i fagforeningen FOAs arbejde i Kastrup. 

Vi vil alle komme til at savne Elis person på alle måder. 

ÆRET VÆRE ELI’S MINDE. 
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SE HER – APPETITVÆKKERE i JANUAR 

Bogcafeen med Lisbeth og Olav fortsætter med uformindsket styrke ind i det nye år. 

Mandag den 4.januar kl. 10 – 11.30 kan ALLE, der har lyst til at være en del af 

bogcafeen bare sætte sig omkring bordet og tage imod inspiration og højtlæsning. 

Det er virkelig en fornøjelse at være vidne til disse to menneskers interesse for og 

engagement i litteraturen, når den er bedst. Det er ganske GRATIS at være med, 

bortset fra kaffeprisen, hvis man nyder den slags. Oveni serverer vi rundstykker, så 

det kan kun blive en behagelig oplevelse, hvis altså litteraturen og 

samværet herom har første prioritet./Ella  

                                                       God læselyst! 

 

Mandag den 4.januar kl. 14 – 15 har Winnie Laursen som 

socialformidler igen sat sig i stolen og tager imod i ”den lille stue”, hvis 

nogen har brug for et godt råd eller spørgsmål i forbindelse med sociale 

problematikker, det være sig diverse tilskud, pensionsspørgsmål og meget andet. 

Indtil nu har det været rigtig godt, at Winnie kommer den første mandag hver måned 

mellem kl. 14 – 15, hvilket vi i DRYS IND er MEGET taknemmelig for. Og så gør hun det 

endda ganske frivilligt. Hvis du har brug for et godt råd af Winnie, kan du bare møde 

op i pågældende tidsrum, så vil der helt sikkert være plads og til- også til dig!/ Ella 

                                                       

Tirsdag den 12.januar kl. 13 – 14.30 kommer sogne- og 

indvandrerpræst Ellen Gylling igen på besøg i DRYS IND. Grunden 

til at Ellen Gylling kommer denne gang er i kraft af, at hun er én af 

de fire DRYSIND ambassadører. Ellen Gylling vil fortælle lidt om sit 

brogede og spændende liv samtidig med, at hun vil fortælle lidt 

om, hvorfor hun i sin tid sagde JA til at ville være ambassadør for 

DRYS IND. 

Ellen Gylling er en meget farverig og udadvendt person med et stort engagement for 

sit arbejde som præst og medmenneske, hvor DRYS IND også kommer ind som en 

vigtig del af hendes farverige livspalet.  
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Onsdag den 13.januar går turen til Nationalmuseet, hvor vi skal opleve 

særudstillingen ” De hvide busser”. 

Der er GRATIS adgang til udstillingen. Dog har jeg valgt, at vi skal have mulighed for 

en rundvisning med guide og efterfølgende frokost i Nationalmuseets restaurant. 

Prisen for rundvisning og frokost incl. en genstand er 100 kr./deltager. Der er dog 

også mulighed for at fravælge såvel rundvisningen som frokosten, hvorefter det bliver 

en GRATIS oplevelse.  

Nogle/ de fleste har sikkert hørt om ”De hvide busser”, der var en redningsaktion i 

slutningen af 2.verdenskrig. Aktionen var ledet af den svenske greve Folke Bernadotte 

og havde som mission at redde danske og norske fanger hjem fra de tyske kz-lejre. 

Busserne var malet hvide med røde kors på, så de ikke blev forvekslet med militære 

køretøjer, når de kørte gennem Tyskland. Det var flere tusinde fanger, der blev 

evakueret fra lejrene i de sidste måneder af 2.verdenskrig. 

Særudstillingen om De hvide busser er en fortælling om en redningsaktion, som blev 

båret igennem af frivillige kræfter. Det er en fortælling om essensen af 

medborgerskab. Hvad var det, som drev alle de frivillige chauffører og sygeplejersker 

til at tage af sted og hente de danske og norske fanger hjem? Udstillingen danner 

ramme om et stykke unikt dansk krigshistorie, med medborgerskab som fortegn. Og 

spørgsmålet: ” Ville du kunne have gjort det samme, stilles?” En helt sikkert 

vedkommende udstilling, som jeg håber nogle DRYSSERE vil være en del af! / Ella 

  ”De hvide busser” Velkommen til Danmark! 
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Tirsdag den 19.januar kl. 15.30 – 17 afholder jeg rejsemøde, hvor ALLE der har 

interesse i den kommende Danmarksferie til Fyn er hjertelig VELKOMMEN. 

 

Vi vil sammen vælge, hvad indholdet skal være på ferien og til hvilken pris.  

Samtidig vil jeg rigtig gerne have en forhåndstilmelding til ferien, så jeg kan danne 

mig et billede af, hvor mange der vil deltage. Jeg håber selvfølgelig rigtig mange vil 

med til Fyn og de sydfynske øer og at det igen i år bli`r en rigtig dejlig ferie med et 

godt samvær. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. / Ella 

 

Tirsdag den 26.januar kl. 13 – 14.30 får vi besøg af Carsten Nielsen med sit foredrag” 

Pigerne på Sprogø”. Beretningen om pigerne og grunden til, at de skulle anbringes på 

Sprogø, som i dag mest er kendt af pendlere fra Sjælland til Fyn og Jylland. 

Storebæltsbroen går over Sprogø og øen er beliggende midt i Storebælt. 

Kort fortalt lyder beretningen om pigerne på Sprogø sådan: 

I 1923 blev der oprettet en kvindeanstalt på Sprogø. Pigerne som blev anbragt her 

havde en større seksuel aktivitet, end samfundet kunne acceptere! 

Sprogø-pigerne blev betegnet som hyperseksuelle og mænd havde ikke adgang til 

øen. Pigerne skulle isoleres fra resten af landet. Pigerne kunne ikke flygte fra øen, 

men det rygtedes, at fiskere engang bortførte to piger i deres båd. Fædre kunne også 

true deres døtre med, at hvis de ikke fulgte dydens smalle sti, kunne de risikere at 

blive sendt til Sprogø. 

Der er blevet skrevet en del om Sprogø-pigerne og hvordan de fik ødelagt deres liv og 

hvor synd, det var for dem. Men det var også synd for mændene, der måtte undvære 

de frække piger, som der aldrig havde været for mange af. Pigerne var isoleret fra det 
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øvrige samfund og de drev øen som landbrugsejendom. Pigehjemmet på Sprogø 

fungerede i knap 40år, idet den sidste kvinde forlod øen og anstalten i april 1961. 

I dag er det heldigvis historie og alligevel en vigtig del af vores historie. Måske DRYS 

IND skulle arrangere en lille ”smuttur” til Sprogø en dag. 

Kom og hør Carsten Nielsens spændende fortælling, der levner til eftertanke om en 

grufuld tid for disse Sprogø-pigers barske forhold. En dokumentarberetning om en 

svunden tid med misbrug og umenneskelige forhold for nogle piger, der var ”sat 

udenfor” den tids moralkodeks omkring normalitetskrav og seksualitet!/ Ella 

 

 

 

 

 

Onsdag den 27.januar er der igen FEST med musik og underholdning i stor stil! 

Festen er en donation og et ønske om, at vi skal have den oplevelse med som en 

forrygende start på det nye år. Festen starter kl. 13 og slutter kl. 15 i Nathanaels 

kirkens sognegård, Holmbladsgade 19. Der vil traditionen tro være kaffe på kanderne 

og hjemmebag på tallerkenerne. 

Festens hovedaktører er duoen Kim og Klaus. For at give et nogenlunde sandfærdigt 

billede af Kim og Klaus er her lidt, som skulle beskrive deres repertoire og optræden i 

det hele taget: 

Kim og Klaus har 30års erfaring med et meget alsidigt repertoire, der spænder fra  

 Queen, TV2, Bach, Mozart og Grieg. 

  Jazzevergreens og ragtime 

 H.C.Lumbye- Gasolin 

 Pink Floyd- Taube, Bellmann 

 Opera- Irsk folkemusik 

 Sinatra, Elvis, Beatles 

 Osvald Helmuth, Gustav Winkler, Liva Weel. 
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Der vil være mulighed for fællessang og en lille swingom med bl.a. traditionel 

dansemusik og musik mellem bordene med Italiensk stemning med mandolin og 

harmonika. 

Musikken vil blive leveret og formidlet på en levende, autentisk og personlig måde. 

Sammen med Kim og Klaus vil jeg forsøge at udvælge et ”passende” repertoire, som 

vil passe ind til denne onsdag eftermiddag i januar for lige netop DRYS INDs gæster. 

TUSIND TAK til dig, som har valgt at donere et sådant arrangement til DRYS IND. 

Det er meget rørende og vi glæder os MEGET til at være med!/ Ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 – TAK TIL MANGE 

A propos donationer så vil jeg gerne her i DRYSSEN  benytte 

lejligheden til at sige TUSIND TAK til dig, der har sponseret vort 

smukke juletræ, som i hele december har lyst så smukt op i DRYS 

INDs ene stue /Ella 

Det varmer rigtig meget, at mennesker såvel i som uden for 

DRYS IND påtænker værestedet med gaver, donationer, tilskud 

og positive tanker og anerkendelser. 
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Som det lille værested DRYS IND er, er det én af livsbetingelserne, at der gives støtte 

af enhver art stedets virke og beståen, såvel fra fonde, via legater, private 

donationer/gaver og ikke mindst vil jeg gerne her nævne de bidrag der hvert år 

indkommer via STØTTEKREDSMEDLEMMERNE. 

Sidst men bestemt ikke mindst vil jeg gerne sige TUSIND TUSIND TAK til alle jer, der 

på forskellig vis yder en frivillig indsats i DRYS IND, såvel som vagter, hjælpere, 

fundraisere, bestyrelsesmedlemmer, webmaster, redaktør, pianister og ALLE I andre, 

der giver hånd med, når vi kalder i forskellige sammenhænge. 

Jeg vil i denne udgave af DRYSSEN også byde Einar Heen VELKOMMEN som ny 

hjemmesideansvarlig og tusind TAK, at du vil bruge tid herpå. 

Vore fire trofaste ambassadører skal også have en stor TAK, at I stadig væk har lyst til 

at bakke op og være med til at gøre DRYS IND synlig ikke mindst udadtil. 

 

 

Som nævnt i sidste nummer af DRYSSEN var DRYS IND nomineret til 

Amager Øst Lokaludvalgs Frivillighedspris 2015. En meget meget flot 

gestus af den/de der har indstillet os til prisen. Prisen var på 

25.000kr.kontant og gik til judoklubben Mitani, der siden 1989 har arbejdet for at give 

børn, unge og voksne mulighed for at dyrke judo på det plan, de ønsker. I alt var 14 

nomineret til prisen og heriblandt DRYS IND, hvilket er en stor ære i sig selv./ Ella 

 

NYTÅRSHILSEN  
Et indlæg fra en bruger: ” 

Jeg nåede ikke at få en julehilsen sendt, så det må være en 

nytårshilsen med TAK til ALLE for samværet i 2015. Jeg 

savnede jer under min sygdom. Men TAK til ALLE for tilbud om hjælp og knus og 

kram. Også TAK for de dejlige ture og ferier. 

GODT NYTÅR til ALLE.   Håber jeg er mere på ”dupperne” i 2016.” 

Venlig hilsen       Kate Tropp 
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SÅ BLEV DET ENDELIG JUL…IGEN. 

Juleaftens-arrangementet i DRYS IND blev noget 

af et tilløbsstykke. 

Igen i år meldte vi FULDT HUS til arrangementet. 

Der var tilmeldt 23 til festen. Og det var rigtig 

hyggeligt kan I tro. Dejlig mad som Lone var mester 

for. Flæskesteg med sprød svær, andesteg (der som 

tidligere skrevet i bladet, var leveret af slagter Larsen på 

Holmblads-gade) med ”hele svineriet”, og til sidst dejlig ris-ala-

mande med ”sauce”. Alt dette blev budt rundt af Michala og 

undertegnede. Lone havde ”hyret” en af sine sy-veninder, Merete 

som gav en meget værdifuld hånd med til at servicere vores 

”dryssere”. Alle var meget meget tilfredse med maden og mætte.   

Traditionen tro blev der også sunget dejlige julesange og  

juleevangeliet blev læst op. Hertil fik vores gæster kaffe, snolder 

og småkager.  

Hvad er en jul uden gaver??? Ja jeg spørger bare.  

 

LIDT SURT.. IKK’? 

 

Så selvfølgelig skulle gaverne under juletræet 

deles ud. Michala var vores ”julemand”, og 

hun delte flittigt ud til alle gæsterne. Også her 

var der dejlige tilkendegivelser for det modtagne.  
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Vores dygtige pianist Bo, gav med flittige fingerbevægelser dejlig 

musik til maden, til sangene og i det hele taget var Bo en rigtig god 

HYGGE pianist. 

Og sådan forløb endnu en dejlig juleaften i 

DRYS IND.  

Håber alle har haft en ligeså hyggelig og rar juleaften som vi har 

haft det i DRYS IND. 

Tak til alle og må I også få et godt nytår.    Kærlig hilsen Villy  

         ------------------------  ooo  ----------------------------- 

En lille vinterhistorie skrevet af Theis og fundet/tilrettet af Bente 

Gråspurven 

 

Snefnuggene kom vrimlende, hvirvlende gennem luften i store flokke, for 

til sidst at finde ro i et smukt tæppe, der svøbte sig om landskabet, så langt 

øjet rakte.  

Hist og her dukkede et væsen op, skabt af dette hvide materiale. Stående 

rank og ubevægelig, vågende over de kønne omgivelser. 

På en afsides mark, langt borte fra varme og larm, stod sådan en skikkelse. 

Ensom og alene. Og dog. En endnu mindre skikkelse kredsede i luften over 

den. Endnu ensommere end snevæsenet, lille og forfrossen. Den lille 

skikkelse, der kredsede var gråspurven. 

Fuglen lod sig langsomt glide gennem luften, men snefnuggene ramte hans 

vinger som små hårde spyd, og hans lille krop blev skubbet tilbage igen. 

Da fangede hans opgivne blik snevæsenet, som det stod der, ensom og 

alene, præcis som fuglen var. 

Han dalede ned og satte sig lige foran ham. Pippede sagte og forsøgte at 

påkalde sig hans opmærksomhed. Men det var som om væsenet ikke så 

meget som ænsede hans eksistens.  

Spurven lagde hovedet på skrå og kiggede med store, forventningsfulde 

øjne op mod væsenet, der ikke havde så meget som bevæget sig. 
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Han sad der længe, ventende. Hans øjne fik et bedrøvet udtryk, og hans lille 

krop begyndte langsomt at ryste af kulde. Han forsøgte at slå med vingerne, 

for at få blodomløbet i gang igen, men opdagede da at de var blevet helt 

følelsesløse. Kulden krøb igennem ham og frøs hans lille hjerte til, men dog 

var der stadig håb at finde i den lille tapre fugl. 

Med en kraftanstrengelse uden lige, fik spurven basket vingerne til live 

igen. Han satte af, men benene var forsvundet under ham. Hjælpeløs 

baskede han rundt på jorden, så forfrossen at det lille næb var begyndt at 

klapre. 

Han kom med besvær på benene, lidt følelse gled igennem dem igen, 

smerte, men dog følelse og han gav et lettet pib fra sig, før han halvvejs 

sprang, halvvejs fløj op og satte sig på skulderen af snevæsenet. 

Han kiggede på det, afventende, uden andet i tankerne end om han evt. 

havde fornærmet det. Ingen reaktion kom. Han gav et spinkelt pib fra sig, et 

lille tegn på at han sad der, var der. Stadig ingen reaktion fra snevæsenet. 

 

Spurven sukkede lykkeligt. Reddet af et ukendt væsen, fra en ukendt 

verden, fjernt herfra. Han havde aldrig set væsenet før, eller nogen af dets 

slags, han kendte intet til det, om det var venligt eller ej, men dog vidste 

han, at hans eneste chance for overlevelse ville være dette mystiske 

snevæsens hjælpsomhed og venlighed. 

Han trådte hen mod væsenets hals. Parat til at lette, stikke af. Men da 

væsnet stadig var tavst som døden, lagde spurven sig, trykkede sin lille krop 

mod væsenet, vidende om at han var reddet, at han endnu engang skulle få 

lov at mærke det milde forår, dets blide varme, blide kærtegn, se de små 

blomster spire og springe ud. 

Han mærkede varmen fra væsnets krop gennemstrømme ham og give ham 

ro. Eller var det kulde? Han gled ned i en dyb søvn, faldt gennem et dybt 

mørke for atter at flyve side om side med sine kammerater under den varme 

sol, se det grønne græs stå i alt sin pragt under ham, mens han lyttede til den 

brusende å, hvori himlens mange farver spejlede sig i det klukkende vand... 

 

Næste dag, på den hvide mark, sås to børn der legende løb om kap hen til 

snemanden, de havde bygget tidligere. De stoppede brat ved den. En lille 

skikkelse, kold og slap, blev samlet op fra snemandens skulder. Børnene 

kiggede tavst på hinanden, hvorefter de tog den lille gråspurv og fandt et 

sted til den, en lille plads under det foderbræt ikke langt derfra, som den 

aldrig fandt. 
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GALLERI DRYS 

Kreativt værksted havde vellykket fernisering 4.dec. 2015 -   

Resultaterne af "årets gang" og slid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejlige hjemmelavede produkter, der nærmest blev revet væk ved ferniseringen og i 

løbet af december. Tillykke til de mange modtagere………… 
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