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Forsiden:   

Kusama – japansk kunstner foran nogle af hendes farverige værker. Hun udstillede første gang udenfor Japan 

– i februar 2012 i London, hvor dette foto er taget. 

Bemærk ligheden /inspirationen, som Niels har gjort brug af i hans værk – i Galleri DRYSSEN. 

Kunst er rigtig mange ting – Faktisk vælger du selv, hvad du synes er kunst for dig. 

Giv tiden dens kunst. Giv kunsten dens frihed står der med 

bronzebogstaver over indgangen til Secessionsbygningen i Wien. 

Udstillingsbygningen, som den nydannede kunstnergruppe Secession 

opførte i 1897-98 med Joseph Olbrich som arkitekt, er et af 

jugendstilens hovedværker. 
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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  MARTS:   

 

Tirsdag den 1.marts kl. 13 – 14.30:  

” Begravelse for begyndere!- Hvad gør jeg, når nogen dør?” ved Peter 

Thomasen. 

Onsdag den 2.marts kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted ved Marianne og Lone.   

Mandag den 7.marts kl. 10- 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 7.marts kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie Lundgren. 

Tirsdag den 8.marts kl. 13 – 14.30:  

”Mit liv og virke som en fortsættelse”  

ved sogne-og indvandrerpræst Ellen Gylling. 

Onsdag den 9.marts:  

Tur til Odd Fellow Palæet. Se opslag herom i DRYS IND. 

Torsdag den 10.marts kl. 9.45 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne fra Kursusringen. 

 

 

 

Fredag den 11.marts kl. 13 (døren åbnes kl. 12) ” Mad og film”. 

Mandag den 14.marts kl. 18 – 21:  

Spilleaften…………….. 
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MÅNEDENS AKTIVITETER fortsat   

Tirsdag den 15.marts kl. 13 – 14.30:  

Debat/diskussion om relevant emne, quiz eller oplæsning. 

Tirsdag den 15.marts kl. 16.30 – 18.30:  

Seniordag i Sløjfen, Øresundsvej 69 med bl.a. DRYS IND ”Stand” og meget 

andet godt. ALLE er meget velkomne.  

Onsdag den 16.marts kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted med Marianne og Lone. 

Tirsdag den 22.marts kl. 13 – 14.30:  

”At være hjemløs- hvad vil det sige?” Preben 

Brandt fortæller om sit arbejde gennem 35 år. 

Onsdag den 23.marts kl. 11.30 -:  

Påskefrokost. Se opslag i DRYS IND. 

Onsdag den 30.marts kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted ved Marianne og Lone. 

Torsdage mellem kl. 13 – 14.30 er der Fællessang ved Bo eller Asbjørn 

ved klaveret. 

I forbindelse med Påsken er der Åbent som normalt  

 

    

”Jeg kommer først ud at gå -  i april ”, 

siger den ensomme støvle 
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                                 BOGSKABET 
                                 skal fyldes med gode bøger 

                                                    Vil du være med? 

                                          Bogcafeen hjælper til, Lisbeth og Olav kommer med de

                første titler fra januar: 
       Tove Ditlevsen; Jeg ville være enke og jeg ville være digter 

        Ida Jessen; En ny tid 

        Pernille Juhl; Efter mørket 

 

 

I februar: fik deltagerne en god snak om Dan Turell, ”Det er bare for meget” 

(1989) og lyttede til en fortælling af Benny Andersen. 
Månedens titel:     Christian Kampmann: Familien Gregersen, Visse hensyn (1973), Faste 

forhold (1974), Rene linjer (1975) og Andre måder (1975) blev anmeldt, og der var megen snak 

om de enkelte personer. 

Bøger kan købes over alt, eller lånes på biblioteket; og i DRYSIND findes der også bøger, du 

kan låne; så kom bare i gang – din læsehest !   Inga & Bente 

 

SE HER – FORÅRET ER PÅ VEJ……….. 

Foråret er på vej! Hvor er det skønt at mærke, dagene 

længes og knopperne sprænges på mange små og store 

buske og træer i haver, krat og ude omkring i den vilde 

natur, bl.a. pilen, der byder foråret velkommen med 

sine ”gæslinger”, hvis de får lov at komme indenfor i en 

lun stue!. I min kolonihave titter erantis og 

vintergækker hovederne op ad den næsten frosne jord 

og er klar til at byde os VELKOMMEN.  

I DRYS IND glæder vi os også til forår og sommer.  

Men på trods af vintermørke og forgangne korte og kolde dage, har vi 

alligevel her i januar og februar været ude i naturen med Birthe, været på 

museumsbesøg, deltaget i ældrefesten i Tømmeruphallen ved Kalundborg, 

danset, sunget og hygget til dejlig og livsbekræftende musik og 
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underholdning ved Kim og Klaus i Nathanaels kirkens sognegård, været 

kreative om onsdagene, blevet meget klogere ved foredrag og i bogcafèen, 

fået undervisning i musik, spillet spil, set film, spist dejlig hjemmelavet mad 

og meget meget andet. 

Kort sagt har DRYS IND ikke ligget på den lade 

side- heller ikke i januar og februar. Og så har 

vi også fået et flot nyt gulv i køkken og gang 

forårsaget af en slem vandskade. Mens jeg 

holdt ferie, sørgede Margit for, at alt var 

klappet og klar til håndværkerne og 

efterfølgende rengøring, så vi kunne ”nøjes” 

med at holde lukket i 3 laaaa……nge dage./ Ella 

DEJLIGE OPLEVELSER 

Én af vore fire ambassadører advokat Anders Larsen kom forbi en 

tirsdag først i februar. Vi hørte ham fortælle om bl.a. sit virke som 

advokat og årene optil. Et meget spændende og vedkommende 

foredrag og så er Anders Larsen en del af advokatformaet Mølck og 

Larsen på Amagerlandevej, som vi rigtig gerne vil reklamere for og som vi har indgået 

en aftale med i forbindelse med oprettelse af testamente, hvor brugere i DRYS IND 

får rabat, hvis værestedet påtænkes i pågældendes testamente. En fornem aftale! 

Anders Larsen afsluttede sit foredrag med en invitation til et besøg i august på hans 

og hustruen Mettes nye gård i Tømmerup, hvor Mettes 

heste har fået en central plads og hvor vi skal spise 

æblekage af egne æbler og drikke masser af dejlig kaffe. 

Vi glæder os allerede rigtig meget og hvor var det en 

flot gestus. Tusind TAK!  

 

At være med til Ældrefest i Tømmeruphallen ved Kalundborg er 

efterhånden blevet én af de mange traditioner, som en del af ”drysserne” 

har taget til sig. Grethe og Jørgen fra henholdsvis Jyderup og Hørsholm 
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foreslog for et par år siden, at vi skulle prøve at være med til festen, hvad 

vi nu har været to gange og med stor succes. Godt nok er turen lidt lang for 

nogen, men hva`- meget hyggeligt alligevel og så gør vi da bare en udflugt 

ud af det samtidig. Festen var igen i år forrygende god med dejlig mad og 

musik, så der var rigtig mulighed for en swingom. Og søreme om et par 

stykker fra ”holdet” ikke har fået en meget central plads i den lokale avis 

med et smukt og festligt billede.! I år var vi 20 med fra DRYS IND og på 

trods af et brækket håndled på udturen, var det en fantastisk dejlig dag. 

Jeg vil gerne her sige til dig Anne Marie, som brækkede håndleddet: ”Du 

var godt nok sej”. Du var med hele dagen på trods. Så måtte skadestuen 

vente til du kom hjem. Tusind TAK for en dejlig dag til jer alle/ Ella 

 

Før disse to oplevelser havde der været fest med musik, 

dans, underholdning og sang i Nathanaels kirkens 

sognegård. Kim og Klaus forstod virkelig at gøre 

eftermiddagen til en fantastisk dejlig og livsbekræftende 

oplevelse. ALLE, som var med, gav udtryk for, at vi 

sagtens kunne hyre de to musikalske herrer en anden 

god gang. En bruger og også deltager i dagen havde doneret musikken- 

meget stort og hjertevarmt. Tusind TAK.

 

Tirsdag den 16.februar kom Charlotte Bang på besøg med sit foredrag” 

Min livs historie”. Charlotte fortalte meget levende og berigende om sit liv 
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og om dengang og grunden til, at hun valgte at forfølge sin drøm på det 

rigtige tidspunkt- sagde farvel til karrierejob, solgte alt for at realisere sin 

livsdrøm med en rejse til Argentina for at danse Tango og lære dette land 

at kende og lære spansk. Charlotte blev i Argentina i to år og kom hjem til 

Danmark meget beriget og klar til at tage fat på et nyt afsnit i sit liv. Hun 

blev forandret for altid og måtte tage sine kampe med omgivelsernes 

fordomme og forventninger. I dag har Charlotte en virksomhed, hvor hun 

er coach, psykoterapeut og hypnotisør. Og ikke mindst er hun blevet 

klogere på sig selv og den menneskelige psyke og har fået livsglæden og 

selvtilliden tilbage./ Ella 

 

 

APPETITVÆKKERE I MARTS 

 

Tirsdag den 1.marts kl. 13 kommer Peter Thomasen og fortæller ud fra 

emnet: ” Begravelse for begyndere”. Grunden til, at dette indslag er 

kommet på programmet, er den, at de fleste af os har forskellige 

forventninger og tanker omkring, hvad der kan/skal ske i forbindelse med 

en begravelse/bisættelse. En stor uvidenhed omkring emnet og at der er 

forskellige måder og muligheder som udbydes af de forskellige 

bedemandsforretninger. Jeg håber, at Peter kan gøre os alle klogere herpå, 

så vi kan tage de rigtige valg, når den tid kommer, uanset det er os selv, 

vore nærmeste eller en god ven/ bekendt, det drejer sig om./ Ella 
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Tirsdag den 8.marts kl. 13 kommer sogne-og 

indvandrerpræst Ellen Gylling atter i DRYS IND. Ellen 

Gylling var også i DRYS IND i januar måned med sit 

foredrag ” Mit livs facetter osv.”- Efter opfordring 

kommer hun nu og fortsætter ”fortællingen”, så vi 

glæder os meget. Ellen Gylling er en meget livsglad og spændende person 

med et broget og beriget liv i rygsækken og med sit store fortællegen og 

indlevelse, skal det helt sikkert blive spændende at høre fortsættelsen fra 

sidst. I øvrigt har der for nylig været en fin artikel i Bryggebladet om netop 

Ellen Gylling liv og levned indtil nu. En artikel hvor også DRYS IND blev 

nævnt i en meget vedkommende notits/ Ella 

 

Tirsdag den 15.marts kl. 16.30- 18.30 er der SENIORDAG, som bliver holdt 

i SLØJFEN, Øresundsvej 69. Blandt mange andre tilbud på Amager, 

deltager DRYS IND med en bod, hvor tre frivillige, Karin, Tina og Joan 

sammen med mig står vagt med informationer om DRYS IND og lidt guf til 

en sød tand. Der vil også være besøg af Flemming Jensen, som 

u8nderholder og med et oplæg af ældrerådsformanden/mk Kirsten Jensen 

samt en repræsentant fra Borgerservice. 

I øvrigt vil der være kaffe på kanden, øl, vand og vin, 

forskellige smagsprøver samt og ikke mindst en dejlig 

Sløjfensuppe. 

ALLE er hjertelig VELKOMNE til at være med/ Ella 

 

Tirsdag den 22.marts kl.13 får vi igen besøg af Preben Brandt. 
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Denne gang vil han efter opfordring fortælle om ” At 

være hjemløs- hvad vil det sige?”. Gennem sit arbejde 

blandt og for hjemløse i 35 år kender han om nogen til, 

hvad det vil sige at være hjemløs og hvad der sker i 

København for disse mennesker. Preben Brandt vil 

komme ind på projekt ”UDENFOR” og om at gå på gaden 

og møde den hjemløse.  

Jeg er meget taknemmelig for, at vi endnu en gang kan lokke Preben 

Brandt ud til os, da han har ”droslet” kraftigt ned på sine foredrag, men 

som han så lunt sagde til mig i telefonen, da jeg kontaktede ham: ” I er jo 

én af de gamle, så jeg svigter ikke jer”. Det takker vi meget ydmygt for. Den 

eneste betingelse for at sige JA var, at vi ikke måtte give ham penge- hvad 

vi bestemt vil respektere. Men en flaske vin og kun én kunne han godt 

lokkes med- det manglede da også bare!/Ella 

 

MARTS………….. 
I år falder Påsken allerede i marts………frokost og 

samvær og måske kirkegang. Masser af Påskeæg i 

utallige størrelser og slags……… 

og 26. -27. marts går vi over til Sommertid. 

Hvad har sommertid at gøre med havemøbler - man 

kan vel også sidde udendørs om vinteren? 

Det er rigtigt, men læs lige følgende: 

"Når det bliver sommer, stiller man havemøblerne frem. Når det bliver 

vinter, stiller man havemøblerne tilbage." 

 

Sådan gør man også med uret når det bliver sommertid - stiller uret en time 

frem. Og en time tilbage, når det bliver vintertid. 
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Dødsfald. 

Én af DRYS INDs frivillige Lillian Tolboe er sovet ind efter en kort 

men svær sygdomsperiode. 

Lillian har været frivillig vagt i DRYS IND gennem en del år og har 

gennem årene været meget trofast på alle måder. Blandt andet 

har hun de sidste to år holdt nytårsaften for ”DRYSSERNE” 

sammen med en anden frivillig og ellers hjulpet til, hvor der har 

været brug for hende. Lillian var altid klar til at gi` en hånd med 

hvor der var brug for hende. 

Vi vil alle savne Lillian rigtig meget såvel som medarbejder, kollega 

og ikke mindst som menneske og har meget svært ved at forstå, 

hun ikke er her mere. Æret være Lillians minde 
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Månedens sang 

”Pjaltenborgs brand” 

(Julia hopsasa) 

Pjaltenborg var et herberg for hjemløse, som lå på hjørnet af 

Åbenrå og Rosenborggade og kunne i 1815 huse 100 mennesker – 

det blev senere til en fællesbetegnelse for alle de københavnske 

logirum, der blev drevet af private, med en grum profit. Her 

kunne man for 4 shilling købe sig natlogi; der var ingen senge, 

bare halm på gulvet og havde man ikke råd til dét, kunne man for 

den halve pris, hænge på en krog natten over med et reb under 

armene og en læderrem foran brystet. Det var også en brand her 

i 1850, hvor bindingsværkhuset brændte ned til grunden, der 

inspirerede Adolph von der Recke til at skrive skillingsvisen „til 

Advarsel for den nedrige Stand at omgås forsigtiges med Ild, 

Lys og Svovlstikker”. Dolph var embedsmand ved 

Admiralitetskollegiet, men skrev masser af syngespil til bl.a det 

Kongelige Teater, men er nu bedst kendt for sangene ”Marken er 

mejet” og ”En sømand han må lide”. 
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UDFLUGT til ROSENBORG 

For anden gang i mit liv har jeg været på Rosenborg 

slot. Margit havde arrangeret en tur for ”drysserne” 

den 10. februar.  I samlet flok blev vi guidet igennem 

de pragtfulde rum på slottet. En meget dygtig og 

yderst kompetent kvinde med navnet ”JAG” fortalte 

om Kong Christians den 4’s liv og levned på slottet. 

Og det har bestemt ikke været kedeligt (for ham). 

Han havde både en højre- og en 

venstrehåndshustru.  

Et samtaleanlæg, så konerne og 

kongen ikke skulle løbe slottet 

igennem for at sludre med 

hinanden. Manden havde også sit 

helt egen”DAS”, dog uden 

håndvask. 

Den pompøse tronsal er også  et syn for guderne. Der er simpelthen SÅ 

mange genstande at se på slottet. Bl.a. et sæt pistoler som blev givet af 

præsident Abraham Lincoln til kong Frederik den 7??. Ligeledes en 

vinkælder hvor flaskerne lå i lange og sirlige rækker. Selv om disse er 

meget gamle, og indholdet nok ikke smager så 

godt, så fik vi fortalt af en af kustoderne, at 

denne vin bliver givet til kongehusets gæster 

i.f.m. bl.a. nytårskur. Det blev fortalt at de glas, 

som bliver givet med indhold af denne vin, er 

som et snapseglas.  

 

Apropos kustoder, så var en af dem lige efter mig. Vi havde jo fået fortalt 

af Jag, at vi IKKE måtte røre ved noget. Jeg kunne ikke lige dy mig, for jeg 
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ville lige mærke på en af dørene. For mig så det ud til at døren var beklædt 

med stof. For at finde ud af det, måtte jeg lige føle mig frem. Knap havde 

jeg lagt min hånd på døren før vagten var der med en lille reprimande.  

Men som tidligere skrevet så er der virkelig SÅ meget at kikke på, så man 

tror det er løgn. Jeg havde næsten glemt at vi jo også så kronjuvelerne, 

som den regerende dronning bruger ved specielle arrangementer. Tror for 

øvrigt at den kommende (Mary) også har båret juvelerne.  

Efter et par timer på slottet så gik vi, i næsten samlet flok til Dalle-Valle 

spiserestaurant på Fiolstræde for at indtage en frokost-buffet. 

Dette gik der også en times tid med; dejlig og hyggelig samvær samt en 

super-duper betjening af stedets personale. 

Tak til Margit for en god og spændene udflugt og til ”drysserne” for en god 

dag.  Kærlig hilsen Villy  

 

 INFO FRA STORMØDET……… 

På opfordring blev jeg spurgt om jeg ville komme til STORMØDET med 
valg til brugerrådet i DRYS IND den 27. februar, for at skrive en artikel om 
mødet, til vores månedsblad DRYSSEN.  

Jeg takkede ja til hvervet, og så det som en ”opvarmning” til mit hverv som 
referent til DRYS IND’s generalforsamling den 17. marts.  

Der var meget stor tilslutning til dette møde. Jeg tror jeg talte ca. 45 
dryssere, så der var tryk på for Margit og Lone. De havde smurt dejlige 
sandwichs, som også blev rigtig godt modtaget.  

Ella bød velkommen til et forhåbentligt godt møde, og hvor hun også lover 
kampvalg. Spændende tænkte jeg.  

Formanden for brugerrådet, Knud Stonor fortalte lidt om, hvad arbejdet i 
brugerrådet indeholder. Der bliver arrangeret skovture, der reklameres 
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kraftig for DRYS IND med uddeling af bl.a. flyers på egnede 
steder/pladser, de behandler forslag fra brugerne, indsamling til føs’dage 
derudover er de også praktiske ”grise” i mange sammenhæng. Knud lagde 
stor betydning i, at brugerne anvender forslagskassen meget mere så de 
også kan få nye impulser at arbejde med til alles glæde og gavn. Ligeledes 
gjorde han også gældende, at han ikke tager skade af kritik, ”så bare kom 
an”, som han udtrykte det.  

Irma, vores formand/kvinde og stifter af værestedet for ca. 32 år siden, tog 
herefter ordet, og gav udtryk for den glæde det er, at se mange af ”de 
gamle” brugere. Også, at der var mange ”nye” brugere. Irma takkede Ella 
og Margit for det store engagement de lægger for dagen, og ligeledes de 
mange frivillige, der er med til at DRYS IND er et godt og fornøjeligt sted 
at komme i. DRYS IND’s økonomi er sund og vi er godt kørende fortæller 
Irma. Dette skyldes i særdeleshed en stor donation fra en afdød og tidligere 
frivillig, Inge Sydow, som havde testamenteret penge til DRYS IND. 
Vedtægtsændringen der blev vedtaget på sidste års generalforsamling blev 
omtalt, samt vores 4 ambassadører, som støtter DRYS IND. Ligeledes 
berørte Irma de etiske retningslinjer, som der arbejdes med. Dette har ført til 
at vi på hjemmesiden samt på vores Facebook-profil IKKE viser billeder af 
brugerne -  UDEN deres skriftlige accept.       

Ella efterlyste også gode ideer fra brugerne, som Knud var inde på tidligere. 
Desuden opfordrede hun brugerne til at skrive indlæg til vores blad 
DRYSSEN. Der var for en måned siden startet et forsøg med at finde ud af 
om ”baglokalet” kunne bruges til rygerum, i de tidsrum, hvor der er 
rygeforbud i ”stuen”.  Sidst omtalte Ella de mange aktiviteter som der 
løbende arrangeres for brugerne.   

Brugerne havde herefter mulighed for at få svar på de spørgsmål der måtte 
være.   

Og endelig oprandt så det ”magiske” øjeblik.   

NU SKAL DER STEMMES.  

Der har været mulighed for, at de brugere som ikke kunne deltage i dag, 
kunne ”brevstemme”. Der blev udleveret stemmesedler til de fremmødte, 
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og efter en tid blev disse inddraget og overdraget til stemmeudvalget, som 
bestod af 2 brugere, Ketty og Niels.  

Der er i alt udleveret 61 stemmesedler. På hver af disse var der 7 navne på 
de brugere, der var indstillet til Brugerrådet.   

Der gik små 15 minutter så kom udvalget tilbage for at offentliggøre 
afstemningsresultatet. Resultatet blev som følger, at Lis H., Knud J. og 
Knud S. er valgt som bestyrelsesmedlemmer og at Nete og Hanne R. er 
suppleanter i bestyrelsen. Der blev fremsat et ønske om at hele brugerrådet 
blev ”hængt op på væggen” i form af et foto.  

Jeg var blevet en oplevelse rigere så tak for det alle I som også deltog i 
denne årlige event, og jeg ønsker at den nye bestyrelse må få et godt og 
kreativ samarbejde til glæde for alle med relation til DRYS IND.  

Kærlig hilsen Villy  
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Der er ”forår” i luften hos Sara & Leif; de har sendt et foto af en skøn 

tulipanpark i Holland, som de besøgte i 2014. 

  

 

I marts måned udstiller jeg 

"billeder med mønstre" i 

Drys Ind. På Louisiana i 

Humlebæk udstillede de 

sidste år, værker af en 

japansk kunstner der hedder 

Kusama. Kusama er berømt 

for at lave prik mønstre på 

sine billeder. På dette billede 

med 25 kvadrater har jeg 

”lånt” et af Kusama´s 

mønstre.  

Hilsen Niels Flyger. 

 


