
1 
 

 

DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET HYGGELIGT VÆRESTED PÅ AMAGER 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 NR. 2        FEBRUAR  2016 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DRYS IND      E-mail: drys.ind@mail.tele.dk   

Englandsvej 2, 2300 København S Tlf. 32 95 00 04                www.drysind.dk 

 

 

 

We love Amager – Sikke en solopgang 

http://www.drysind.dk/


2 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE        

 

Hvad er DRYS IND ?    Side 3 

Aktiviteter i Februar    Side 4-5 

Lukkedage !!!!!    Side 6 

Der takkes….    Side 7  

Vi fortsætter i 2016    Side 7-9 

Sommerferietur til Fyn  (min. 25 deltagere)  Side 9-11 

Hyggeligt møde i Bogcafeen   Side 11 

Julefernisering i bakspejlet   Side 12 

Sommerferiedrømme - Sorø   Side 13 

Appetitvækkere i februar   Side 14-16 

Lidt mere Jul & De hjemløse….   Side 16-17 

Næstekærlighed & Nytår    Side 18 

Galleri Dryssen    Side 19 

Lidt af hvert, Fakta og åbningstider  Side 20 

 

Forsiden:   

I januar efterlyste jeg 
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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 FEBRUAR:   

 

Mandag den 1.februar kl. 10 – 11.30:   

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

Mandag den 1.februar kl. 14 – 15: Socialformidling ved Winnie Lauersen. 

Tirsdag den 2.februar kl. 13 – 14.30:  

” Mit liv som advokat og andet godt” ved Anders Larsen,  

DRYS IND ambassadør og advokat i  advokatfirmaet Mølck og Larsen. 

Onsdag den 3.februar kl. 12 – 15:  Kreativt værksted. 

 

 

 

Flittige hænder…….. 

Torsdag den 4.februar:  

Deltagelse i Ældrefest i Tømmeruphallen ved Kalundborg 

 (se opslag i DRYS IND for mødetidspunkt)! 

Fredag den 5.februar kl. 13: 

 (døren åbnes kl. 12):   Film i DRYS IND. 

Onsdag den 10.februar:  

Tur ud af huset ( se opslag herom). 

Mandag den 15.februar kl. 18 – ca. 21:  

Spilleaften i DRYS IND.   Måske kommer DU til kort! 

Tirsdag den 16.februar kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Charlotte Bang   ”Min livshistorie”. 
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MÅNEDENS AKTIVITETER fortsat   

 

Onsdag den 17.februar kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted.  

Tirsdag den 23.februar kl. 13 – 

14.30:  

Foredrag ved Annette Bohn  

”Tove Ditlevsen”. 

Onsdag den 24. februar:  

Tur ud af huset  

( se opslag herom).   Der sys med små sting………………… 

Torsdag den 25.februar kl. 9.45 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne. 

 

 

Fredag den 26.februar kl. 18 -21:  

Månedsmiddag  -  mumms 

 

 

Lørdag den 27.februar kl. 12.30 – 14.30:  

STORMØDE med valg til brugerrådet.   
     Hold gryden i kog….. 

Hver torsdag kl. 13 – 14.30  

undtagen torsdag den 11.februar ( DRYS IND holder lukket denne dag)  

er der FÆLLESSANG med Bo eller Asbjørn ved klaveret. 
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     LUKKEDAGE!!!    

 

Vi er så heldige, at vi ENDELIG skal have lagt nyt 

gulv i både køkken og gang – og vi glæder os, for vi vil 

rigtig gerne beholde den her:  

Desværre betyder det, at må holde lukket et par dage, da 

det underlag der lægges, skal tørre i mindst 36 timer og 

alt skal rykkes frem og tilbage. Derfor har vi lukket:  

TIRSDAG D. 9.til og med TORSDAG D. 11. FEBRUAR 

Men for at vi ikke skal få alt for mange abstinenser – og 

tvivler på håndværkerne gider ha’ mig vimsende omkring, 

tager vi en tur til Rosenborg onsdag d. 10. februar med 

rundvisning kl. 11 og så kan vi derefter, finde et listigt 

sted, at få frokost. 

Pris 105.- pr pers. Tilmeldingsliste ophængt i Drys Ind. 

            

Knus Margit   
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DER TAKKES……..Godt inde i det nye år og 

næsten midvinter ”Kyndelmisse” er det tid at sende en 

særlig takkehilsen til I frivillige, som gjorde det muligt at 

holde såvel juleaften som nytårsaften i DRYS IND. Hvor er det fantastisk 

dejligt, at I gjorde disse to aftener mindeværdige for deltagerne. Begge 

aftener var godt besøgt og alle har rost maden og jeres arrangement til 

skyerne. Tusind tusind TAK for jeres indsats- også disse aftener. 

I forbindelse hermed gør det også rigtig godt, når venlige mennesker gir et 

bidrag til, at vi kan gennemføre såvel juleaften- som nytårsaften med 

tilskud til maden og lækkert sødt til ganen. 

Vi nød jeres dejlige chokolader Viksi og Henning. Og ænderne og 

flæskestegen fra slagter Larsen i Holmbladsgade, som Villy nævnte i sidste 

nummer af DRYSSEN, mættede de mange munde sammen med anden og 

flæskestegen fra Conny Gotfredsen. Lang tid før jul kom Conny ind med 

anden og flæskestegen, så det alt sammen kunne komme i fryseren og 

være klar til juleaften. TUSIND TUSIND TAK til jer alle for jeres bidrag. Det 

varmer og er en stor del af den hjertevarme og næstekærlighed, som vi, 

der årets dage kommer i DRYS IND, oplever på tætteste hold./ Ella 

 

MANGE AKTIVITETER FRA 2015 

FORTSÆTTER I 2016…… 

 
Sangeftermiddagene med fællessang, hvor Bo eller Asbjørn sætter sig ved 

klaveret hver torsdag mellem kl. 13 – 14.30 og bidrager med deres dejlige 

musik, som vi ville have det svært ved at være foruden. 

Lone og Mariannes kreative værksted fortsætter også ufortrødent og ALLE 

med en lille kreativ åre af forskellig art kan kigge forbi onsdage i ulige uger 
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mellem kl. 12 - 15. Det er GRATIS at deltage og kaffen er altid klar som et 

lille supplement. Så hold dig endelig ikke tilbage. Det er garanteret rigtig 

hygsomt og dejligt at være med. 

Ligeledes fortsætter de populære spilleaftener en mandag én gang om 

måneden mellem kl. 18 – 21. Ligeledes fredagsfilmen -også én gang 

måneden. Margit står ”ved roret” i begge tilfælde og styrer det hele- 

suppleret med lidt godt til maven. 

Gåturene med Birte er en tilbagevendende tradition, som fortsætter. Den 

sidste fredag i måneden mødes travglade dryssere med Birte og så går det 

ellers derudad på vores dejlige ø. ALLE kan være med. Og med kaffen i 

rygsækken er der også plads til et lille hvil undervejs, hvor der kan snakkes, 

hygges og drikkes kaffe. 

Hver anden torsdag mellem kl. 9.45 – 11.30 (i lige uger) flyder der liflig og 

forskelligartet musik ud af højtalerne i stuen, bl.a. klassisk, opera, viser, 

operette, swing og jazz. Marianne Kragh fra Kursusringen underviser og 

foredrager i disse genrer og gør det på forunderligste vis på sin meget 

professionelle, levende og engagerede måde. Et lille hold på 6-7 deltagere 

mødes her meget trofast. For at være med er det nødvendigt med 

tilmelding og betaling af kursusbidrag til Kursusringen. 

I efteråret startede DRYS IND et nyt og forhåbentlig tilbagevendende 

projekt op: Bogcafeen med de to tidligere bibliotekarer Lisbeth og Olav 

som initiativtagere og ledere. Bogcafeen åbner døren den 1.mandag i hver 

måned mellem kl. 10 – 11.30. Lisbeth og Olav fortæller, læser op og 

kommer med forslag om læsestof til de kolde vinterdage og aftener. 

Ligeledes tilbyder DRYS IND den 1.mandag i hver måned Socialformidling 

mellem kl. 13 – 14. Socialformidler Winnie Lauersen sætter sig i ”den lille 

stue” i dette tidsrum, hvor ALLE, kan komme og få et godt råd i spørgsmål 

omkring bl.a. pension, tilskud af forskellig art og meget andet, som kan 

være godt at vide og være relevant, hvis du eks. er pensionist.  
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Sidst men ikke mindst skal her også nævnes den meget populære 

månedsmiddag, hvor Lone og Margit den sidste fredag aften i 

åbningstiden mellem kl. 18 – 21 laver dejlig traditionel mad, der kan købes 

til rimelige priser og serveres med et smil og hjertevarme. Tilmelding er 

nødvendig. 

 

Foruden de faste og tilbagevende aktiviteter fortsætter DRYS IND 

selvfølgelig med de mange andre tilbud: Eks. Foredrag, diskussion/debat, 

oplæsning, quiz hver tirsdag mellem kl. 13 – 14.30. ”Ture ud af huset” 

onsdage eller fredage, musikarrangementer. Ferierejser og ferieophold. 

Individuelle samtaler og hjemme-og sygebesøg samt bisidderfunktion og 

hvad der ellers lige byder sig, som skulle have interesse og mulighed for at 

gennemføre. 

Alle kan komme med forslag, ris og ros, som vi modtager med ”kyshånd” 

enten direkte til Margit og jeg eller til brugerrådet og den blå opslagskasse 

i gangen. Hver måned holder Margit eller jeg møde med brugerrådet, hvor 

forslagene vendes og diskuteres sammen med, hvad der ellers er relevant./ 

Ella 

SOMMERFERIETUR TIL FYN OG DET SYDFYNSKE ØHAV  

MED DRYS IND FRA 23.- 27.maj.  

5 dage incl. halvpension, bus og de annoncerede ture, entreer og guider. 

 4100 kr.  i delt dobbeltværelse      950 kr.   tillæg for enkeltværelse 
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VORES BASE BLIVER: HOTEL ÆRØ I SVENDBORG. 

Efter feriemødet den 19.januar blev der orienteret om ferieturen til Fyn. 

Der var indhentet forskellige tilbud og Valby turist vandt i opløbet. Det 

bedste og i hvert fald billigste tilbud var helt tydeligt Valby turist, som vi 

har gode erfaringer med, da vi har ”brugt dem” nogle gange i forbindelse 

med skovturene. Det bliver garanteret rigtig godt også denne gang, er jeg 

næsten 100% sikker på. 

Det foreløbige program kan afhentes i DRYS IND, hvor tilmeldingen sker. 

Der vil være tilmeldingsopslag på tavlen. Sidste tilmelding og betaling er 

den 15.april. Betaling kan ske enten direkte eller via pengeinstitut. 

(kontonummer fås i DRYS IND) eller til Margit og Ella. 

Ved tilmelding før den 15.april betales et depositum på 800 kr./person, 

hvis IKKE det fulde beløb betales med det samme. 

Hver deltager anbefales at tegne afbestillingsforsikring (i nogle tilfælde er 

denne forsikring incl. i familieforsikringspræmien, så god idè at undersøge 

om det er tilfældet, inden en evt. ny tegnes.)! 

Forslag til ture i samarbejde med Valby turist: 

 Egeskov slot. Rundvisning. 

 Sejltur til Skarø, hvor der kun bor 26 fastboende. 

 Langeland og Langelandsfortet, som under ”den kolde krig” spillede en 

afgørende rolle. Rundvisning. 

 Tåsinge og Landet kirke, hvor Elvira Madigan og Sixten Sparre ligger begravet.  

 Fåborg og besøg i Carl Nielsens barndomshjem. 

 Ærø med besøg i Ærøskøbing (øens hovedstad) og Marstal (den gamle 

søfartsby). 

 Gundestrup mejeri hvor der fremstilles øl og Fyns berømte rygeost. 

Rundvisning med ”frokost”. 

 Ditlevsdals Bisonfarm med rundvisning og tur i overdækket vogn til bisonerne. 

For at turen kan gennemføres, skal vi være min. 25 deltagere. 
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Jeg glæder mig RIGTIG MEGET til, at vi sammen skal opleve nogle af 

Fyns bedste fristelser. Heldigvis har Villy igen i år sagt JA til at være 

med som hjælper, fotograf og journalist, hvad jeg er meget meget 

taknemmelig for / Ella 

HYGGELIGT MØDE MED BOG-CAFÉEN 

Det var koldt og blæsende udenfor; men i DRYS IND var der varme og dejlig kaffe til 

de 9 læse-heste, der havde fundet vej til cafeen. 

Vi startede med at lytte til en god historie af Tove Ditlevsen; jeg ville være enke og jeg 

ville være digter, og så gik snakken ellers……….nogle kendte også en hårdt-

arbejdende far, der var af få ord og vi kunne alle fornemme stuen i  Hedebygade på 

Vesterbro. Vi kom vidt omkring, talte om generationer og sociale forhold – var 

omkring Nyboder, hvor en af brugerne var vokset op og talte også om Tove’s 

forfatterskab. 

Så var det tid til ”præsentation af nye bøger” – til inspiration. Den første bog var af Ida 

Jessen: En ny tid – en interessant bog, hvor hovedpersonen var gift i 22 år – det føltes 

som én dag, og først herefter begyndte den nye tid………….skabte et lille lokalt 

bibliotek og begyndte at leve livet. 

Den næste var af Pernille Juhl: Efter Mørket, den 3. bog i en serie om en familie fra 

Sønderjylland. Bogen kan læses alene, men vil man vide mere om familien, bør man 

også læse: Når solen står højest og Vent på mig, Marie 

Nogle havde allerede læst bogen og kunne kommentere handlingen, herved kom vi 

omkring livet efter tiden i en koncentrationslejr; den kan være svær ikke blot for den 

enkelte men også for hele familien, der bliver en del heraf. 

Husk – det vigtige er ikke at læse bøger; men det er godt for nogle………….det er 

også godt bare at få en god dialog i gang, mindes svundne tider samt gode historier fra 

dagliglivet. 

Jeg synes, det var en rigtig god formiddag; og jeg håber, at I derude kunne få lyst til at 

komme forbi bog-cafeen, bare for at lytte – det bliver man faktisk høj af.  

Bøgerne er ikke farlige; de lukker blot op for snakken. Så selv om, du aldrig læser en 

bog; eller måske har svært ved at læse…………så kom forbi - Der er altid plads til én 

til ved bordet. / Bente 
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Julefernisering – set i bakspejlet 

I december holdt kreativt værksted 

traditionen tro, den årlige fernisering, 

med salg af div håndarbejder, 

småkager og billeder. Der var ikke 

voldsomt mange besøgende, men der 

var godt gang i salget og må sige, at 

der også blev shoppet igennem, fra 

klaveret resten af julemåneden, så:

  TUSIND TAK ALLE SAMMEN  

Både jer der har doneret garn, stof og arbejdskraft og alle jer 

der støttede godt op og købte flittigt ind. Det skal på ingen 

måde kun være et pengespørgsmål, for vi har hygget! Men I har 

tilsammen og med fælles hjælp, puttet 2500.- i fælleskassen; 

penge der igen går til arrangementer og fællesfornøjelser. Er 

dybt imponeret! Til sommer deltager vi igen i Kofoeds skoles 

sommermarked, så vi vil stadig gerne arve materialer til 

håndarbejde og flittige hænder er altid velkomne til kreativt 

værksted. Man siger jo at frækhed belønnes – og det er I 

levende beviser på……… Har i det forgangne år flere gange 

efterlyst ting vi stod og manglede; alt fra kagerulle, teskeer, 

vaser og flødekander til praktisk hjælp i dagligdagen. Ja som 

oftest har jeg dårligt behøvet at spørge, der har været vågne 

øjne, der kunne se det. Hvor fantastisk er det lige!! TAK for godt 

samarbejde, man er aldrig alene i jeres selskab   

Knus Margit  
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Sidder her med snedækkede ruder, radiatoren på 5, en lind 

strøm af varm kaffe og bare drømmer mig til sommerferie…….. 

Vi måtte jo desværre sige farvel til vores fast tilholdssted Elim i 

Gilleleje, sidste år. Men så har vi jo alletiders lejlighed til at gå 

på opdagelse et nyt sted og heldigvis var hjælpen nær. Vi har 

lejet Kofoeds skoles Louise Stiftelsen i Sorø, i uge 32: 8. – 12. 

august. Et stort flot hus med anneks, lige ved Sorø sø. Der er 

plads til 33, dog er der kun dobbeltværelser, men selvfølgelige er 

det muligt at bo alene!  

Det bliver en lille smule dyrere end Gilleleje, men går snart i gang 

med at regne den præcise pris ud og søge penge til transport og 

udflugt. 

For at undgå nogen form for kludder, vil tilmeldingslisten blive 

sat op i marts, før påske, og selve dagen vil blive annonceret i  

næste nummer af Dryssen og på opslagstavlen. 

Vi glææææææder os – kærlig hilsen Lone, Villy & Margit        
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SE HER – APPETITVÆKKERE i FEBRUAR 

Tirsdag den 2.februar kl. 13 – 14.30 kommer én af 

DRYS INDs fire ambassadører advokat Anders 

Larsen fra advokatfirmaet Mølck og Larsen på 

Amager. Anders Larsen vil fortælle om sit liv som 

advokat og også, hvorfor han sagde ja til at være ambassadør for 

DRYS IND, hvilket vi alle er meget meget taknemmelig for/ Ella 

Torsdag den 4.februar drager 20 ”dryssere” og jeg til Ældrefest i 

Tømmeruphallen ved Kalundborg, som næsten er blevet en DRYS 

INDtradition. I hvert fald deltog vi også sidste år i denne 

fantastiske fest, hvor ca. 500 lokale og alle vi andre udenbys fra 

deltager i festligt lag med hinanden, rigtig god underholdning og 

ikke mindst i samvær med dejlige mennesker. Det hele garneret 

med god dansk mad. Hele ideen er startet med, at Grete og Jørgen 

foreslog at lave en tur til dette arrangement: Som sagt så gjort og 

virkelig en succes på trods af den lange rejse. Vi tager hjemmefra 

kl. ca. 9 fra DRYS IND og samler nogle op på Hovedbanegården,   

Kl. ca. 19 er vi hjemme igen, hvis busser og tog ellers vil, som vi vil.  

Som sidste år er der 

sammensat et forrygende 

program: Arne Lundemann 

samt Anne Mette Rix og 

Klaus Strand-Holm fra Klaus og Servants 

som henholdsvis konferencier og synger og spiller under 

spisningen og til dansen. Vi glæder os rigtig meget/ Ella 
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Tirsdag den 16.februar kl. 13 – 14.30 får DRYS IND 

besøg af foredragsholder og psykoterapeut Charlotte 

Bang, der sagde farvel til et trygt liv med karrierejob 

og nære venner i Danmark for i stedet at sige 

GODDAG til et nyt liv i ARGENTINA, hvor hun ikke kendte et øje, da 

hun ankom- men endte med at blive der i to år og fik ændret sit liv 

for altid. Charlotte vil fortælle sit livs spændende historie i DRYS 

IND og har tidligere fortalt ”historien” til Lokalavisen Amager, hvor 

jeg læste om hende og efterfølgende var så heldig at få overtalt 

hende til at kigge forbi DRYS IND/ Ella                                                                                          

I DRYS IND VIL Charlotte Bang fortælle ” Sin livshistorie- 

de små ting, som gør en stor forskel over tid”. Se evt. 
www.charlottebang.dk 

Tirsdag den 23.februar kl. 13 – 14.30 kommer Annette Bohn igen i 

DRYS IND. Denne gang vil hun fortælle/foredrage om Tove 

Ditlevsen, som de fleste af os har hørt om, læst om eller i bedste 

fald læst forskellige værker af.  

Lørdag den 27.februar inviterer BRUGERRÅDET til STORMØDE i 

DRYS IND kl. 12.30 – 14.30, hvor der foruden en kort information 

om dagligdagen og DRYS INDs økonomi også vil være valg til DRYS 

INDs brugerråd. En repræsentant fra bestyrelsen vil være til stede 

foruden Margit og Ella. Der vil være mulighed for at stille 

spørgsmål og komme med forslag til ovennævnte.  

Der er hængt liste op i DRYS IND, hvor man kan skrive sig på som 

kandidat til rådet. Heldigvis stiller hele det gamle brugerråd op 

igen – desværre dog undtagen Eigil. Jeg vil derfor gerne her i 

http://www.charlottebang.dk/
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avisen sige TUSIND TAK til Eigil for et rigtig godt samarbejde i det 

forgangne år. Eigil har været rigtig stabil, god at have med og en 

virkelig god referent fra de månedlige møder. Der er selvfølgelig 

mulighed for at spørge ind til ”det at sidde i 

brugerrådet og hvad der forventes af rådet” enten til 

det nuværende råd eller til Margit og Ella. På glædeligt 

gensyn den 27.februar./ Ella 

 

SÅ BLEV DET FAKTISK LIDT JUL…IGEN. 

Juleaftens-arrangementet i DRYS IND blev noget af et 

tilløbsstykke…….FULDT HUS og masser af donationer og  En 

forsinket undskyldning. 

Lige et lille tillæg til mit indlæg om juleaften. Som jeg skrev så 

blev ænder og flæskestege leveret af slagter Larsen i Holmbladsgade. 

Ingen havde fortalt mig, at vi havde en anden person som også havde 

doneret til juleaftensmaden.  Så derfor kære Connie Godtfredsen, jeg 

undskylder mange gange, at jeg ikke nævnte / skrev noget om din 

donation.   Kærlig hilsen Villy 

DE HJEMLØSE……….. 

En lørdag i december var Leif (min mand) og 

jeg i H.C. Ørstedsparken for at være med til 

at servere mad for de Hjemløse, der kom 

forbi den dag. Serveringen foregik endda på 

nystrøgne hvide duge og med rigtigt 

porcelæn og ikke på engangstallerkener, 

som kan være svære at håndtere med 

flæskesteg, and, brun sovs og kartofler. 
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Leif er frivillig i Projekt Udenfor, 

hvor nogle af de frivillige kører 

rundt i København med mad til de 

hjemløse. En gang imellem ”får jeg 

lov” til at komme med og vi har 

gjort det til en tradition, at vi denne 

lørdag i H.C. Ørstedsparken er med 

til at servere mad og uddele en 

julegave til de hjemløse. Dagen 

bliver en meget dejlig og nærværende oplevelse på mange måder, hvor vi 

har mulighed for at tale med de mange, der 

kommer forbi. Samtidig bliver de timer, hvor 

mad-og gaveuddelingen finder sted 

festliggjort med besøg at Luciaoptog og sang. 

Mange hjemløse har som bekendt hunde, 

som også denne dag får mad og omsorg. 

Dyrlæger tilknyttet Projekt Udenfor møder op og taler med hundeejerne 

om evt. problemer med hundene, hvilket er meget populært nødvendigt.                                                    

Stifteren og ”the grand old man” af bl.a. Projekt Udenfor og aktiv i arbejdet 

omkring hjemløse i 35 år Preben Brandt var selvfølgelig også i H. C. 

Ørstedsparken, hvor jeg tog dette herlige billede af 

ham. Det er meget koldt i disse dage at bo på gaden 

og heldigvis gør mange rigtig meget for at hjælpe, 

hvor det er nødvendt med mad, varmt tøj og 

soveposer. Conny Gotfredsen, bruger i DRYS IND, 

tager bl.a. tit på Christianshavns torv med mad til 

hundene og som I kan læse her i bladet havde hun 

en dag en ekstra dejlig og hjertevarm oplevelse her 

på torvet. 

ALLE kan gøre en forskel- stor eller lille! / Ella 
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NÆSTEKÆRLIGHED  

Jeg havde en dejlig oplevelse på Christianshavns Torv fredag den 15.januar. De 

hjemløse har nogle dejlige hunde, som de elsker højt og den kærlighed deler jeg med 

dem. Derfor er jeg på Torvet 2-3 gange om ugen med lidt mad til mine firbenede 

venner. Denne fredag var der frostgrader og natten de hjemløse med deres hunde 

ville gå i møde, ville blive slem. Pludselig kom der en nydelig dame og hyggesnakker 

med os- temaet handlede om den kolde nat, vi gik i møde og med ET STORT SMIL 

sagde hun til de hjemløse: ” Jeg har plads til to af jer så kom hjem og sov hos mig i 

varmen”.  I det øjeblik oplevede jeg      NÆSTEKÆRLIGHED/ Conny G. 

  

Nytårsaften………… 

 

 

Vi mødtes ved 17-tiden for at hjælpe med at dække bord, så der var 

klar til at høre og se dronningens nytårstale. Den var anderledes 

denne gang; hun var synligt nervøs, da der var en bombe – en 

pensionist bombe – som skulle fyres af. 

Så var det tid til at sætte sig til et flot pyntet bord og glæde os til 

menuen, som var lavet af to frivillige: Joan og Lillian. Ovnstegt laks 

m/tilbehør, oksefilet med bagekartofler og salat, og til slut riskage ”a 

la Lillian”  

Ved 21:30 tiden sluttede vi af med vin, kransekage og godt nytår. 

En skøn aften helt igennem!!! 

Vi vil gerne sige MANGE TAK og godt nytår til Joan og Lillian – 

GODT GÅET PIGER. Kærligste hilsner 

Ellen og Johannes 

Benny og Inge I 
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GALLERI DRYS 

I Januar/Februar måned udstiller jeg nogle billeder i Drys Ind, som jeg har 

lavet efter inspiration af Arne Haugen Sørensen. På billedet ses en skør general, der 

står og svinger med en pistol. Hilsen og godt nytår, Niels Flyger. 

Arne Haugen Sørensen er en religiøs kunstner, der lever i Spanien. Han har udsmykket 

27 kirker i Danmark, og maler stadig, selvom han er fyldt 80 år. 

 

 

 

 

 

 

Man kan godt se ”inspirationen” – Se billedet til højre, der 

forestiller vandringsmanden, som Arne Haugen Sørensen har malet. Den er et udsnit af altertavlen i 

Dalbynederkirke.  / Bente 

 

Sara & Leif bor i Brøndby – højt oppe, 

derfor har de denne fantastiske 

morgenudsigt fra køkkenvinduet. 

Måske kan du stikke den ? 

Hvordan ser der ud fra dit 

køkkenvindue ? 
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