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Forsiden:   

Jeg tror, vi næsten alle sammen kender den franske maler Claude Monet….det er ham, 

der har malet et utal af billeder fra hans smukke have i Giverny.  

Dette billede er ingen undtagelse. Han blev født i 1840, og besluttede, at han skulle 

være kunstmaler i 1859. Han var med til at ”opfinde” stilarten – impressionismen, der 

viser indtryk fra lys, luft og vejr – ofte i lidt kølige farver. 

Han døde i 1926, men fik en opblomstringstid i 1980’erne, hvor rigtig mange af hans 

billeder blev affotograferet og udgivet som plakater. Hvem af jer har ikke haft en 

sådan plakat i hjemmet? 
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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  APRIL:   

Fredag den 1.april:  

Gåtur ved Birthe. Se opslag. 

Mandag den 4.april:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav kl. 10 – 11.30. 

Socialformidling ved socialformidler Winnie Lauersen kl. 14 – 

15. 

Tirsdag den 5.april: 

” Martin Luther King” foredrag ved Anette Bohn kl. 13 – 14.30. 

Fredag den 8.april:  

Månedsmiddag i åbningstiden. Se opslag. 

Mandag den 11.april: Spilleaften kl. 18 – 21. 

Tirsdag den 12.april: 

” Hvem er jeg?”- introduktion ved Karin Trille Høy kl. kl. 13 – 14.30. 

Onsdag den 13.april:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15. 

Torsdag den 14.april:  

Rejsemøde for deltagerne i turen til Fyn kl. 15.30 – ca. 17. 

Fredag den 15.april:  

Film med mad kl. 13 (døren åbnes kl. 12) se opslag.
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MÅNEDENS AKTIVITETER fortsat: 

Tirsdag den 19.april:  

”Psykisk sygdom!” ved Marie A. Knudsen fra SIND kl. 13 – 14.30. 

Onsdag den 20.april:  

Tur til Arken. Se opslag. 

Torsdag den 21.april:  

Aftentur på Christianshavns Vold. Se 

opslag. 

Tirsdag den 26.april:  

” Victor Greve, feltpræsten, der blev beskyldt og frifundet for at deltage i 

kamphandlinger i Afghanistan” ved Victor Greve kl. 13 – 14.30  

”Jeppe Aakjær i ord og toner”- kom, lyt og syng med ved Marianne Kragh 

fra Kursusringen kl. 15.30 – 17.45. 

Fredag den 29.april:  Endnu en rask Gåtur.  

Se opslag. 

Nu kommer der gang i støvlerne !   

 

Alle Torsdage er der Fællessang med Bo eller Asbjørn ved klaveret. 

kl. 13 – 14.30. 
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                       "Sarahs nøgle" af Tatiana de Rosnay   

I 1942 deporterede det franske politi tusindvis af jøder, bl.a. den 10-

årige Sarah, der mirakuløst overlevede, men med en uendelig stor 

sorg. En bog skrevet for at huske og ære de flere tusinde børn der gik døden i 

møde 16. juli 1942 i Paris. 

"Boomerang" Antoine og Mélanie tager tilbage til deres barndoms 

ferieø, hvor de tilbragte mange somre med deres nu afdøde mor -

 Minderne vender tilbage, og Antoine indleder en jagt for at afdække 

sandheden. 

"Mokka"  Justine og Andrews 13-årige søn er blevet offer for en 

flugtbilist og ligger i koma.     

 

Nogle siger, at man bliver klog(ere) af at læse……Prøv det! 

BOGSKABET 
MARTS 2016 

 

 

 

 

 

 

Korte tilbageblik på enkelte arrangementer: 

Forårsmåneden blev indledt med foredraget ” Begravelse for begyndere!”, 

hvor Ane Christensen og Peter Thomasen fra Begravelsesservice Amager 

med adressen Højdevej 52 på en meget værdig og naturlig måde kunne 

fortælle om, hvilke muligheder der er for pårørende til en afdød person. 

Det gælder såvel den personlige kontakt og livline til omverdenen i 

forbindelse med dødsfald samt det praktiske omkring bisættelse/ 

begravelse uanset om den pågældende er medlem af folkekirken eller ej. 

Samtidig tager Begravelsesservise også hånd om de efterladte med 

samtaler og i nogle tilfælde evt. bodeling, hvis det er aktuelt. 

Inden foredraget var jeg ret spændt og nysgerrig på, hvordan foredraget 

ville blive modtaget af tilhørerne/ brugerne, da døden jo desværre stadig 

væk er et ret kontroversielt emne at snakke om og forholde sig til. 

Oplevelsen af de to menneskers foredrag blev en virkelig positiv oplevelse, 

som jeg er sikker på, de fleste af os efterfølgende kunne tage med hjem til 

en lille eftertanke på forskellig vis./ Ella 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/sarahs-noegle
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/tatiana-de-rosnay
http://www.litteratursiden.dk/boeger/boomerang-1
http://www.litteratursiden.dk/boeger/mokka
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Tirsdag den 15.marts deltog DRYS IND med en lille oplysningsstand på 

Seniormessen, der fandt sted på aktivitetscentret Sløjfen, Øresundsvej 65. 

Et par dejlige timer, hvor Tina, Karin, Joan og jeg sørgede for på bedste vis 

at fortælle om DRYS IND til de nye efterlønnere og kommende 

pensionister, der kiggede forbi sammen med en hel del, der var trådt ind i 

gruppen af nævnte aldersgruppe for længst. Vores bod var godt fyldt op 

med lidt mundgodt, Karins hjemmegjorte muffins og kaffe samt ikke 

mindst DRYS IND foldere, DRYSSEN og visitkort. Alt sammen fint arrangeret 

på vores rødternede dug, der næsten efterhånden er blevet et ”must” – 

også i sådanne sammenhænge. ”Prikken over i`et” var efter vores mening 

entertainer og skuespiller Flemming Jensen, der virkelig med vid og en 

skøn humor fik mange smil frem og bestemt også tanker til eftertanke om 

”os gamle” og det samfund, vi er en del af. Og så var vi oveni så heldige, at 

Flemming Jensen sagde JA til at lægge vejen forbi DRYS IND en gang efter 

sommerferien- uden honorar! For som han med et glimt i øjet udtrykte 

det: ” Når min ven Jesper Klein kunne, kan jeg også”, hvad vi selvfølgelig er 

MEGET taknemmelig for og allerede glæder os meget til/ Ella 

Om onsdagen den 16.marts var DRYS IND deltager på et 

samarbejdsseminar for socialt udsatte voksne på Amager. Tonny, Joan og 

jeg var så heldige at få en plads på seminaret, der efter min mening, gav 

rigtig god mening at være en del af, da vi netop i sådanne sammenhænge 

møder vore nærmeste samarbejdspartere, hvor også nye er kommet til 

siden sidst. Foruden generelle oplysninger og informationer om de tiltag 

og tilbud, der findes i lokalområdet, var der bl.a. oplæg af en 

psykiatribruger, der kunne fortælle, hvor svært det kunne være at føle sig 

marginaliseret og ikke hørt i de sammenhænge, hvor det drejede sig om 

eks. denne gruppe. Det var et indlæg, som alle, såvel frivillige som ansatte, 

der arbejder i social- og sundhedssektoren, efter min mening kunne bruge 

til brugbar eftertanke og handling. Et nyt tilbud til socialt udsatte borgere i 

Københavns kommune, som vi blev præsenteret for og som er startet op 
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pr. december 2015 er Sociolancen. Et 

køretøj, der er bemandet med både en 

socialfaglig medarbejder og en 

sundhedsfaglig medarbejder. Det er region 

Hovedstadens Akutberedskab, Københavns 

kommune og Københavns brandvæsen, der 

driver Sociolancen i en projektperiode læs 

evt. herom på www.regionh.dk/sociolance/ Ella 

 

DER SKER NOGET I APRIL………. 

 

Tirsdag den 12.april kommer Trille Høy med sit oplæg ”Hvem er jeg?”. 

Trille Høj er uddannet dekoratør og har arbejdet i 30 

år som scenograf med bl.a. instruktør Peter Langdal 

fra Betty Nansens Teater. Trille har været vidt 

omkring i sit univers bl.a. været scenograf ved film, 

reklamefilm, TV og forskellige udstillinger. 

Trille kommer for at fortælle om sit ”nye projekt”-

fortælleværksted/stamtavle på en ny, anderledes, 

kreativ og meget farverig måde. Måske det kunne være en idè til DRYS 

IND, hvis nogle har lyst til at deltage- hvem ved?!/Ella 

 

Så er det ved at være tiden, hvor Ferierejsen til Fyn 

og Sydhavsøerne skal endelig planlægges. Torsdag 

den 14.april kl. 15.30 afholdes rejsemøde i DRYS 

IND, hvor Per fra Valby turist vil være til stede og 

sammen med os lave det endelige program på 

http://www.regionh.dk/sociolance/
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turen ud fra de forslag, jeg er kommet med og de forslag Per er kommet 

med. Hvis du vil have endelig indflydelse på turen, vil det være rigtig 

fornuftigt at møde op til Rejsemødet. Herudover får du selvfølgelig også 

mulighed på at hilse på vores chauffør og på dine rejsefæller samt og ikke 

mindst stille opklarende spørgsmål til turen. 

I øjeblikket er der tilmeldt 33 deltagere inkluderet Villy, der igen i år har 

sagt JA til at være med som hjælper, hoffotograf og skribent. Herligt. 

Slutbeløbet skal være betalt senest den 15.april, hvorfor det vil være en 

praktisk mulighed for at få afregnet hele turen på denne dag. Så er der kun 

tilbage at glæde sig til 5 dejlige dage på Sydøstfyn og 4 af øerne, Ærø, 

Langeland, Tåsinge og Skarø. Vores base bliver som tidligere nævnt hotel 

Ærø i Svendborg, hvor blandt andet Elvira Madigan og Sixsten Sparre har 

haft hybel en gang i tidernes morgen/ Ella 

 

Tirsdag d. 19. april  kl. 13 – 14:30 er vi så heldige, at 

få besøg af Maria A. Knudsen fra SIND, som fortæller 

en meget personlig beretning om hendes vej 

gennem behandlingssystemet. Om at være flyvende 

på toppen og nede i de dybeste huller. Om at blive 

indlagt igen (og igen), selvom man hver gang håber, 

det er overstået for altid. Om at forelske sig i 

drømmefyren på en lukket afdeling og om at rejse sig fra en lang og grum 

sygdomsperiode for at komme ind på sit drømmestudie og få 

mellemlederjob inden for faget. Kort sagt løst og fast om at være alvorligt 

psykisk syg med alt, hvad det indebærer af sorger, sejre, pinligheder og 

kampe.  
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Tirsdag den 26.april kl. 15.30 – 17.45 er der Musikcafè i DRYS IND. 

Temaet er Jeppe Aakjær i ord og toner. Kom, lyt og 

syng med på nogle af Jeppe Aakjærs kendte sange. 

Marianne Kragh fra Kursusringen spurgte letsindigt, 

om vi ville have lyst til en musikcafè med dette tema, 

hvad vi bestemt kunne sige JA TAK til. Marianne er 

uddannet musikpædagog og utrolig dygtig og levende 

at være i selskab med. Vi glæder os rigtig meget/ Ella 

 

Tirsdag den 26.april får vi besøg af sognepræst ved Jørlunde kirke, Victor 

Greve, der er tidligere feltpræst i Afghanistan og 

Helmandprovinsen. Nedenfor et lille citat fra sin tid 

som feltpræst i Afghanistan, iflg. en artikel i Kristelig 

Dagblad april 2014:  ”Vil du døbe mig,?” spurgte en 

soldat. Victor Greve svarede JA. Året var 2010 og 

Victor Greve var som nævnt i Afghanistan som 

feltpræst. De kunne ikke gå ned til Helmandfloden for at foretage dåben, 

for der opstod ildkamp, når de nærmede sig. I stedet placerede han 

soldatens hjelm sådan, at den blev holdt oppe af tre geværer. På den måde 

kunne hjelmen bruges som dåbsfad. Og som Victor Greve efterfølgende 

citerer: ” Jeg syntes, det var noget af det smukkeste. Nede i hjelmen var et 

lille billede af soldatens forlovede” og efter sin hjemkomst fik han 

fornøjelsen af at vie det unge par en dansk sommerdag. 

Victor Greve er blevet beskyldt og senere frifundet for at deltage i 

kamphandlinger i Afghanistan og bliver efter 10 år som præst i Sydslesvig 

præst i Jørlunde kirke. Kom og hør Victor Greves fortælling, som sikkert vil 

give stof til kærlig eftertanke! / Ella 
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 Månedens sang: Dejlig er jorden. 

Bernhard Severin Ingemann blev født i 1789 på 

Falster som søn af en præst og den yngste af 8 

brødre. Som tiårig mistede han sin far, og som 

attenårig sin mor og hurtigt derefter alle sine 

brødre, hvorefter han meldte sig til frivillig 

militærtjeneste. Derefter begyndte han at læse jura på 

universitet, og ret usædvanligt for sin tid rejste Ingemann med 

økonomisk støtte fra kongen, til Italien over Tyskland, Frankrig 

og Schweiz i 1818-1819, og på den rejse opdagede han den nye 

bølge af romantisk litteratur. Han fik aldrig nogen jura eksamen, 

men blev lektor i dansk fra Sorø akademi i 1822 og derefter 

ansat på akademiet. Samme år blev han gift med sin forlovede; 

malerinden Lucie Mandix, som han højst usædvanligt for tiden, 

støttede i hendes karriere.  

  

   

I 1837 skrev han på opfordring fra prisesse Caroline Amalie, 

Morgensange for børn og året efter 7 aftensange – så 

sange/salmer der var ment som sange til en slags tidlig form for 

børnehave, hvor børn af fattige familier kunne blive passet. 
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Dejlig er jorden blev skrevet i 1850 lige efter at han modvilligt 

var udnævnt som rektor for Sorø Akademi. Det var præsten J.F. 

Fenger der sendte Ingemann en opfordring til at skrive en dansk 

tekst, til den schlesiske melodi, han var så begejstret for. 

Salmen er en af de mest populære og synges hele året, men 

bruges ofte omkring jul og ved begravelser, den sågar blevet 

musikalsk fortolket af Gasolin. Men det var også den salme, der 

var årsag til at N.F.S. Grundtvig slog hånden af ham, efter mange 

års venskab; han mente kun præster kunne skrive salmer og 

kunne ikke forene sig med  Ingemanns tro på sjælens opstandelse 

(i modsætning til kødets), at alt liv var en kamp mellem ondt og 

godt, og at han ikke fokuserede på synd og sorg, men altid på 

kærlighed. Da Ingemann fik til hverv, at redigere ”salmebogen 

for hus og hjem” valgte han dog trods uoverensstemmelserne, 

langt flere af Grundtvigs salmer end sine egne! Til sin 70 års 

fødselsdag fik Ingemann overakt et guldhorn i folkegave. I 1970 

blev hornet stjålet fra Frederiksborg slot og dukkede først på 

en hollandsk auktion i 2009. Nu er det tilbage på museet. 

Ingemann ligger begravet på Sorø kirkegård. 

Andre sange Ingemann har beriget os med: 

I sne står urt og busk i skjul, Nu titte til hinanden, I østen stiger 

solen op, Glade jul,  Julen har bragt velsignet bud, Fred hviler 

over land og by og mange, mange flere.           

   Margit 
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VI TAKKER FOR DET HELE…….. 

DRYS IND får mange forskellige 

donationer og private gaver og én af 

gaverne er ”Kaffe” i store mængder 

og meget meget smukke kort til 

videresalg i DRYS IND. Beløbet går 

ubeskåret til aktiviteter og andet godt i dagligdagen. En gang imellem og 

faktisk ret ofte ringer Judith, at hun og hendes mand Finn igen har en 

masse kaffe til DRYS IND, som de modtager i forskellige supermarkeder 

som belønning for at have spottet varer ” der har overskredet datoen”. 

Hvor er det smukt, at de to mennesker tænker på DRYS IND på denne 

gavmilde måde. Det er vi MEGET TAKNEMMELIGE for.  

Alle gaver, bidrag og donationer, store som små, har stor 

betydning for os alle i DRYS IND, da det er med til at støtte op 

om værestedets liv på forskellig vis. Samtidig er det en kærlig opbakning 

til det arbejde, der udføres. Tusind TAK til jer alle! / Ella 

 

 

 

 

Det nyvalgte brugerråd – 2016  

var desværre faldet ud af enkelte 

eksemplarer af Dryssen i marts  

Endnu engang tillykke med 

konstitueringen, vi glæder os til at se 

hvad I bedriver……. 
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DØDSFALD…….. 

Eva Bonnevie er stille sovet ind efter et 

langt, givende og næstekærligt liv på alle 

måder. Eva kom i DRYS IND for en del år 

siden, hvor hun bl.a. kom hver torsdag til 

sang og huggeligt samvær, men måtte 

desværre gi` op og trække sig fra en stor del af sit sociale liv, da hun mere og mere 

mistede synet og til sidst var næsten blind. 

Evas foretrukne sang om torsdagen var ” Den blå anemone”, som hun altid valgte, når 

hun fik mulighed for det.. 

Herudover deltog Eva i ferier og ture ud af huset, når der var mulighed for det også 

hvor en ekstra arm i perioder var en nødvendighed. 

Eva var et meget givende og meget positivt menneske og især Lars oplevede hendes 

gavmilde væsen ved besøg i hendes hjem og på turen fra DRYS IND, hvor Lars lige til 

det sidste gav hende en arm. Lars var i det hele taget hendes store støtte såvel fysisk 

som menneskeligt gennem den tid, hun kom i DRYS IND og hvor synet efterhånden 

blev dårligere og dårligere. 

Til sidst kom Eva på plejehjem og det var også her, hun stille sov ind. 

Æret være Eva Bonnevies minde/ Ella   

 

 

 

 

Et gækkebrev er en specifikt dansk tradition fra påsken, som oprindeligt indeholdt en vintergæk, 

heraf navnet, der også knyttes til verbet "at gække" i betydningen "at vildlede". "At drive gæk med" 

er "at spille et puds",  som gækkebrevet også er et forsøg på. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://da.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ske
https://da.wikipedia.org/wiki/Vinterg%C3%A6k
https://da.wikipedia.org/wiki/Verb
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 VIL DU SPISE MED?   SPISE SAMMEN MED MIG? 

  DRYS IND har i snart 2 år været en del 

af folkebevægelsen mod ensomhed og 

sidste år kørte vi kampagne sammen med 

DR – måske kan I huske udsendelserne med 

Blachmann. 

I år er overskriften for uge 17 ”Danmark 

Spiser Sammen” som starter med 5 kæmpe 

måltider i de største byer – og det kommer i pressen. Vi I DRYS 

IND inviterer alle der normalt ikke kommer i DRYS til gratis at 

spise med os i åbningstiden mandag d. 25/4, tirsdag d. 26/4 og 

torsdag d. 28/4, så I må meget gerne invitere naboer, venner, 

familie eller bare damen i snakker med ved busstoppestedet  

Onsdag d. 27/4 inviterer vi vores naboer i ejendommen til at 

komme og se hvem vi er og få lidt godt at spise, så kom endelig og 

hils på dem – forhåbentlig finder vi ud af, at de er lige så 

ufarlige, søde og rare som os  

Lørdag d. 30/4 inviterer vi på ”gade suppe” dvs. vi serverer suppe 

uden for DRYS IND og håber vi kan lokke både nye brugere og 

frivillige ind i varmen, men også der er I selvfølgelig velkomne 

alle sammen, ja vi har super meget brug for, at I støtter op og 

byder velkommen!!!! 

Hele ugen er der masser af private og organisationer, der 

inviterer til middag og fra 1. april kan man se dem på et 

elektronisk danmarkskort, så hvis nogen af jer er modige, vil jeg 

rigtig gerne hjælpe med at finde nogen sjove arrangementer I 

kan deltage i. 
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Målet med ugen er også, at få os helt almindelige mennesker til 

at turde invitere andre til at spise 

med os – for det er bare sjovere 

at spise med nogen, så slug en 

kamel og spring ud i det.  

Det behøver ikke være stort, eller 

en middagsinvitation med 3 retter, 

man kan jo også bare drikke en kop 

kaffe med nogen fra DRYS på 

Skotlandsplads – ALLE initiativer kan være starten på et nyt 

venskab eller en dejlig time i godt selskab.                                                

Knus Margit 

   

  
 

Er der noget så sjovt som, at en god veninde på 61 år kommer forbi og si’r  

er det dig, der har sendt mig et gækkebrev?  Det kan kun være dig?  Og man så 

smilende må sige, nej, det er ikke mig….. jamen prikkerne kan kun passe på dig – gad 

vide, hvem det så er?  Gå ud og køb et æg, sagde jeg….. venter spændt på hvem, der 

har drevet gæk med hende…… / Bente 
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GALLERI DRYS 

PÅSKEMORGEN billede. I 

april måned udstiller jeg bl.a. 

dette påskebillede. Det er et 

par år siden jeg malede det. 

Du tænker måske hvorfor jeg 

har malet Maria Magdalene 

og englen blå i hovedet. Det 

var fordi min malerlærer, 

havde givet som opgave, at de 

blå farver, ultramarin, cyanblå 

og prøjsisk blå skulle 

dominerer billedet. Den 

særlige tekstur i figurernes 

klædedragt fik jeg frem, ved 

at dyppe en buket broccoli i 

akrylmaling og derefter duppe 

malingen på papiret. 

 

 

Jeg ønsker alle en god påske, hilsen Niels Flyger. 

LIDT AF HVERT…………….Påsketraditioner? 

 
Påsken for mig er en meget kær tid, de dejlige 

påskeblomster og alt der er ved at spire; det 

liver op. Som barn havde min mor bagt 

boller, dækket bord i stuen med hvid dug – vi 

fik kaffe den dag, altså påske morgen, så 

hørte vi messingblæserne 

kl. 9:30 i radioen og 

derefter hørte vi gudstjenesten. Da jeg var lille og vi 

var på landet hos min farmor, farvede hun æggene i 

kogte løgskaller og de store trillede æg ned af bakkerne. 

Ok ja, tiden går!   Rigtig god påske til alle. 

Kærlig hilsen Kate Tropp 
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FRIVILLIG – Hvorfor det? Fordi, det NYTTER… 

p.s. Måske får vi en historie fra en frivillig i Dryssen i april? 

 

Hvorfor blev jeg frivillig i Drys Ind?   

En dag for ca. 15 år siden kom jeg forbi Drys Ind, der lå i Hallands Gade. 

Jeg havde hørt at det var et værested for ældre mennesker, men ellers 

kendte jeg ikke noget til det. Jeg var nysgerrig og bankede på døren. Ella 

åbnede og bød mig indenfor. Jeg ville vide om de kunne bruge mine gamle 

ugeblade, og det kunne de. Fik en kop kaffe og Ella fortalte mig om 

værestedet. "Kunne du ikke tænke dig at blive frivillig?" spurgte Ella. Jeg 

kendte ikke noget til at være frivillig. Men efter endnu en snak gik jeg med 

til at prøve. 

Sådan startede min karriere som frivillig i Drys Ind. Jeg 

har haft mange gode og hyggelige timer med lederne, 

brugerne og medvagterne. Flere gange har jeg været 

medhjælper i Gilleleje og ved udenlandsrejserne. Har 

også arrangeret en tur til mit hjemland, Finland, sammen med 

min mand Ole.  Var også heldig at blive ansat i Drys Ind det halve år før jeg 

kunne gå på efterløn. Som I kan se har jeg været heldig at få lov til at prøve 

lidt af hvert udover at have vagter. 

Tak til dig Ella for at du fik lokket mig til at blive frivillig. Det har jeg 

aldrig fortrudt og har tænkt mig at blive ved mange år endnu. 

En forårshilsen til alle i Drys Ind – kærlig hilsen Eine     

 

Flere helt frivillige historier kommer med i maj ! 

NU en helt anden historie……… 

Jeg har fået tilsendt dette fra Helmer Støvelbæk, som jeg kender i 

forskellige sammenhænge og som er midt i en svær tid på grund af en 

livstruende sygdom. Som han skrev til mig: ” Jeg er, som gammel socialist, 

vendt tilbage til mine forældres tro. Troen, deltagelse i 
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søndagsgudstjenester og samtaler med præsten i den kirke, jeg 

frekventerer, hjælper mig rigtig meget”. 

Jeg synes, I som læsere og brugere i DRYS IND, skal have den samme 

oplevelse via dette digt, som jeg har fået/Ella 

Voksen tro 

Der tales meget om at  

bevare sin barnetro - eller miste den. 

Men når man nu er voksen 

handler voksen tro konkret om 

at være bevidst om det spring det er AT TRO. 

Gud er usynlig og det må vi nøjes med 

Uvisheden er et af livets grundvilkår. 

Man kan derfor lige så godt TRO DET BEDSTE. 

Om Gud griber ind i menneskelivet forbliver også en trossag 

De religiøse historier er snarere fortællinger end forklaringer 

Det afgørende er ikke den historiske sandhed men mytens forunderlige 

styrke. 

Troen på Gud og at Jesus er Kristus kan ikke diskuteres med fornuft eller 

videnskab.    Derfor hedder det tro og ikke viden. 

I hjertet er der god plads til både den socialistiske holdning og 

kristendommens kerne 

Hvad jeg lærte af at læse Bente Hansens bog: Gud og hvermand 

-en bog om tro og politik 

Helmer 10.12.2015 
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LIDT AF HVERT…………. 

Det er tid til fuglekasser….de små leder efter et hjem.  

Her ses kasser lavet af 2 friske drenge og deres far  

(lutter genbrugstræ og 10 arbejdstimer pr. hus) /Bente 
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