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Forsiden:   

Guldregn fotograferet i maj i København.  

Guldregn (Laburnum) er en planteslægt, der består af arter, som er løvfældende træer eller buske. 

Bladene er spredtstillede og trekoblede med lang stilk og hel bladrand. Blomsterne er typiske, gule 

ærteblomster, som sidder i lange, hængende klaser fra kortskud. 

Guldregn er giftig. Især frø og bark, men også blade og blomster indeholder alkaloidet cytisin, der 

virker på centralnervesystemet. Først optræder der svimmelhed og 

opkastninger, siden lammelser. Frøbælgene ligner ærtebælge, hvilket har ført til 

forgiftninger hos småbørn. Af denne grund fjerner man ofte guldregntræer i 

haver og nær børnehaver. 

Guldregns kerneved er mørkebrunt til sort; det anvendes til drejer- og 

træskærerarbejder, bl.a. til musikinstrumenter. 

BEMÆRK: 

Der males…..DRYS IND lukket 23.-27. maj, begge dage incl. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Plantesl%C3%A6gt
https://da.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A6_(organisme)
https://da.wikipedia.org/wiki/Busk
https://da.wikipedia.org/wiki/Bladrand
http://denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Droger/alkaloider
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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  MAJ:   

Mandag den 2.maj  

kl. 10 – 11.30: Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

kl. 14 – 15: Socialformidling ved Winnie. 

kl. 18 – 21: Spilleaften. 

Tirsdag den 3.maj kl. 13 – 14.30:  

” Ordet frit”, oplæsning, quiz eller andet. 

Onsdag den 4.maj kl. 10:  

Cykeltur. Se opslag i DRYS IND. 

Fredag den 6.maj:  

Månedsmiddag i åbningstiden. Tilmelding. 

Søndag den 8.maj:  

Tur til Nivå Amatør teater. Pris 80 kr. se tilmelding på opslag i DRYS IND. 

Mandag den 9.maj kl. 15.30 – ca. 17.:  

Støttekredssammenkomst. 

Tirsdag den 10.maj kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved tidl. statsministerfrue Anne Mette Rasmussen” Om at turde 

satse og skifte løbebane, selvom man er fyldt 55 år!”. 

Onsdag den 11.maj kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 13.maj kl. 13 (døren åbnes kl. 12): Mad og Film. 
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MÅNEDENS AKTIVITETER fortsat: 

Tirsdag den 17.maj kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Victor Greve, feltpræsten der blev beskyldt og frifundet for at 

deltage i kamphandlinger i Afghanistan. (foredraget blev aflyst i april). 

Onsdag den 18.maj:  

Pinsefrokost i Sundby Sejl. Se opslag og tilmelding i DRYS IND. 

Torsdag den 19.maj kl. 9.45 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne 

Fredag den 20. maj kl. 11- 13:  

Besøg af ”Mirakelpriser”. 

Mandag den 23. - fredag den 27.maj: Ferierejse til Fyn  

Og Der males…..DRYS IND lukket 23.-27. maj, begge dage incl. 

Onsdag den 25.maj:  

Pilgrimsvandring fra Filipskirken, Kastrupvej. Se nærmere omtale andetsted 

i bladet. 

Fredag den 27.maj:  

Gåtur. Se opslag. 

Tirsdag den 31.maj kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved sogne- og indvandrerpræst Ellen Gylling. ”Min fortsættelse af 

de to tidligere foredrag”. 

Onsdag den 1.juni:  

Tur til Nordisk Film. Se opslag i DRYS IND. 

Torsdage er der fællessang kl. 13 – 14.30 med Bo eller Asbjørn ved 

klaveret. Dog er der ikke fællessang torsdag den 5 maj   Kr. Himmelfartsdag. 
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                En meget vedkommende og lærerig bog, på mange 

måder, senest læst af frivillig Eine og Ella. 

 Uddrag heraf: "..... Hvor er min venstre hånd? Det aner jeg 

ikke. Oh shit, hvor er min venstre hånd? Og hvad med den 

venstre fod? Den er også væk. Jeg vrikker med tæerne på 

højre fod. Jeg prøver at sende samme besked til den venstre, 

men beskeden kommer retur. Beklager, adresse ubekendt. 

 "Bob, jeg ved, at jeg har en venstre hånd, men jeg aner ikke, 

hvor den er." 

 Sarah elsker sit job, sin mand og sine tre børn- og ikke 

mindst sin ultra stabile barnepige, der får det hele til at 

hænge sammen. Det er et godt liv, men hun har travlt, alt, alt 

for travlt og det kan næsten ikke andet end gå galt. Et 

splitsekunds uopmærksomhed, da mobilen ringer på vej til 

arbejde og Sarah vågner på hospitalet til et helt nyt liv, hvor 

intet er, som det var før og hun ikke længere kan se og forstå 

alt, hvad der er til venstre. 

 

 

 

   ”Et helt nyt liv” af Lisa Genova 

BOGSKABET 

MAJ 2016 

 

 

 

 

En bog behøver ikke stå i reolen; og ej heller kun at blive læst én gang.  

 

DER SKER NOGET I MAJ………. 

 

Søndag den 8.maj skal flere af os på tur til Nivå amatørteater, hvor der 

opføres en teatercabaret over John Mogensens Univers.. 

Cabaretten handler ikke om John Mogensen, men handlingen udspringer 

af de sange, John Mogensen holdt af at synge. Vi befinder os på et 
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værtshus, hvor publikum inviteres med indenfor i det univers John 

Mogensen beskrev i sine sange. 

De fleste husker nok, at John Mogensen var med i sangkvartetten Blue 

Boys og senere i Four Jacks. Hans solokarriere tog for alvor fart i 1971 med 

” Der er noget galt i Danmark”. Stribevis af indspilninger i hans helt egen 

pop/country-stil begejstrede publikum op gennem 70èrne. 

Mogensen blev ofte kritiseret for sin platform i radioudsendelsen 

”Dansktoppen”, men ”Dansktoppen er dig og mig og den dejligste kop 

kaffe, du drikker og bilen der kører forbi hver dag. Den er alt og ingenting, 

der sker hver eneste dag.” 

Selvom John Mogensen kun blev 48 år, efterlod han sig en kæmpe 

produktion, så det har sikkert ikke været svært at udvælge så vel muntre 

som sørgelige sange med mange visdomsord, som giver anledning til 

eftertænksomhed. 

På en måde lever John Mogensen stadig væk.! 

Idè og instruktion: Lena Wandall-Holm og Mogens de Neergaard. 

Vi mødes i DRYS IND kl. 14 eller på Københavns Hovedbanegård kl. 14.30 

og følges ad til Teaterhuset, Kalvehaven 6, Nivå.  
Pensionistkortet gælder hele vejen. 

Tilmelding i DRYS IND er nødvendig. Der er 

reserveret billetter. 

Det bliver med garanti en rigtig dejlig 

eftermiddag i hyggeligt samvær. 

Ella 
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Mandag den 9.maj kl. 15.30 inviteres alle DRYS INDs 

STØTTEKREDSMEDLEMMER til en lille sammenkomst i DRYS IND.  

På dagen vil Irma og Ella fortælle om DRYS IND’s dagligdag, økonomi og 

fremtidsdrømme. Der vil blive serveret kaffe/ the, frugt og kage.  

For medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for 2016, vil det også 

være muligt at betale den 9.maj. Det årlige kontingent er 150 kr. 

Hvis du endnu ikke er STØTTEKREDSMEDLEM, skal du bare sige til, så 

melder vi dig hurtigt ind. DRYS IND har brug for dig og brug for, at så 

mange som muligt støtter op omkring det arbejde, der hver dag udføres på 

forskellig vis i og udenfor værestedet af de mange frivillige og de to 

ansatte.  Vi glæder os til at se dig.  

Ella 

 

Tirsdag den 10.maj kl. 13 – 14.30 får DRYS IND besøg af tidligere 

statsministerfrue Anne - Mette Rasmussen. 

Med udgangspunkt i sin egen historie vil Anne – 

Mette Rasmussen fortælle om at turde skifte 

løbebane. Om at turde satse selvom man er 55 

år. Anne-Mette Rasmussen fortæller også om, 

hvad deltagelsen i Vild med dans har betydet 

for hende. I dag er hun i gang med at læse teologi på Københavns 

Universitet. I 13 år arbejdede hun som dagplejemor, inden hun uddannede 

sig til pædagog, som blev hendes jobtitel indtil 2009. I dag gælder det 

studielivet med forelæsninger og læsegrupper. Anne- Mette Rasmussen er 

nu fyldt 57 år.      Ella 
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Tirsdag den 17.maj kl. 13 – 14.30 skulle det 

gerne være en realitet, at Victor Greve kommer i 

DRYS IND med sit foredrag: ”Feltpræsten, der 

blev beskyldt og frifundet for at deltage i 

kamphandlingerne i Afghanistan”. Iflg. Artiklen i 

Kristelig Dagblad  fra april 2014 er Victor Greves 

liv såvel dengang som i dag fuld af kærlighed. I foredraget vil Victor Greve 

fortælle om sine oplevelser i Afghanistan, men også herhjemme 

efterfølgende. Victor skulle have været i DRYS IND i april med samme 

foredrag, men måtte desværre aflyse. Vi håber og krydser fingre og tæer 

for, at det lykkes denne gang. 

I dag er Victor Greve præst ved Jørlunde kirke i Nordsjælland. 

Ella                           

I perioden 23.- 27.maj drager 34 ”dryssere” 

mod Fyn med Svendborg og hotel Ærø som 

base. Valby busser med Tom som chauffør og 

hans søde hustru Birthe som ”servitrice” skal 

være med til at gøre de fem dage til en dejlig 

ferie, vi alle vil tænke tilbage på med glæde. 

På ferien skal vi, foruden en del af Fyn og 

øens seværdigheder, besøge Langeland, Tåsinge og Ærø. Fra DRYS IND er 

Villy og Lone med som hjælpere sammen med mig og ferien starter på 

bedste vis med morgenkaffe i DRYS IND mellem kl. 7 – 7.45, før turen går 

vestover mod Fyn. 

Ella  

 

DRYSSEN glæder sig til en historie fra en dejlig ferie i det fynske 

, Villy er du frisk? 
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Til orientering:  

I weekenden 16.- 17.april var en lille flok frivillige 

samt Margit og jeg på medarbejderweekend i 

Klithuset i Dronningmølle. En dejlig oplevelse på alle måder og en 

måde at være sammen på, som vi håber kan gentages til næste år, 

hvis der er midler til det.! På en sådan weekend bliver der snakket 

og hygget på alle måder og bl.a. fik vi også vendt ”dagligdagen” i 

DRYS IND. Her kom det frem, at nogle var lidt i tvivl om, hvordan 

betalingen for kaffe/the og mad skulle finde sted om søndagen, 

der som bekendt er delt i to vagter. Der skal betales for 

traktement såvel mellem kl. 14 – 17.30 og igen fra kl. 17.30 – 21, 

hvis man nyder mad og drikke i begge tidsrum - uanset man bliver 

siddende fra om eftermiddagen og til efter kl. 17.30. / Ella 

 

En stor TAK til Michala, Inge Ibsen, Ellen, 

Johannes, Knud Stonor og Lis Hyldmar for jeres 

indsats i DRYS IND i weekenden, hvor en del af os 

medarbejdere var sammen i Dronningmølle. 

I klarede bare opgaven som vagter så flot og I gjorde det med stor 

ansvarlighed og respekt overfor såvel de øvrige brugere, som 

besøgte DRYS IND denne weekend og i forhold til stedet og alle vi 

andre. TUSIND TAK til jer alle 6.   Ella 
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DØDSFALD 

DRYS IND har måttet sige farvel til Hanne Frederiksen, som efter 

længere tids svær sygdom stille sov ind på Hvidovre hospital 

lørdag den 2.april. Hanne er kommet i DRYS IND gennem ca. 4 år 

og deltog med stor engagement til bl.a. Chai Chi og til 

diskussions/debat/ foredragsdagene. Hanne var et meget ydmygt, 

venligt og kærligt menneske og gjorde ikke ”meget væsen af sig” i 

samværet med andre. Foruden DRYS IND kom Hanne ofte i 

Allehelgens- og Sundkirken, hvorfra hun blev bisat fredag den 

8.april.  Æret være Hannes minde.  Ella 

 

GALLERI DRYS 

I maj måned udstiller jeg bl.a. en smuk kvinde i 

rød kjole, som holder en buket blomster i den ene 

hånd og en kurv med en kat i den anden hånd. 

Hun er malet i den naivistiske stil, som man kun 

kan blive i godt humør af at se på.  

hilsen Niels Flyger. 

Husk Galleri-væggen kan bruges af alle. Har du noget 

spændende, du vil vise frem, så kom bare an! 

Er du samler eller har du bare en god historie, modtager 

Dryssen gerne et par ord, en fortælling herom. 

En sød historie kan ofte få smilet frem – skal vi prøve?  
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Pilgrimsvandring fra Filips kirke, Kastrupvej 57. 

Onsdag den 25. maj kl. 17.00-

ca.20.30 har du mulighed for at 

deltage i en pilgrimsvandring med 

efterfølgende spisning fra Filips 

kirke. 

Gunvor Blichfeldt som er præst i 

Filips kirke arrangerer igen i år en 

pilgrimsvandring. Vi mødes i 

Filips kirke kl. 17.00 og går samlet 

en tur på ca. 6 km.  

Jeg vil tro at pilgrimsvandringen går ned til Amager strandpark, ud til 

Femøren og tilbage til Filips kirke ligesom sidste år. Når vi kommer 

tilbage til Filips kirke, spiser vi sammen en middag. Middagen er gratis, 

men man er selvfølgelig velkommen til at lægge et pengebeløb i 

kirkebøssen.  

Mens du går pilgrimsvandring kan du tænke på et eller flere af de syv 

pilgrimsord som er: 1. Langsomhed 2. Bekymringsløshed 3. Frihed 4. 

Enkelhed 5. stilhed 6. spiritualitet. 7 Fællesskab. Jeg plejer at tænke på 

bekymringsløshed. Jeg synes, at livet bliver mere glædesløst og 

byrdefuldt når jeg går og bekymre mig om alle mulige småting.  

Jeg håber at der er nogle fra DRYS IND der har lyst til at deltage i 

pilgrimsvandringen, selv om jeg kan forstå at der er mange "drysser" der 

er på ferie i det sydfynske øhav den uge.  

Vel mødt hilsen Niels Flyger 

 

 

 

 

Amager strandpark 



13 
 

Flere helt frivillige historier er på vej ! 

Efter 40 års virke inden for luftfart bestemte jeg mig for at 

afslutte mit arbejdsliv i 2006. Det var 40 spændende år, 

men nu syntes jeg, jeg havde " aftjent min værnepligt " 

der! 

Nu begyndte en helt ny tilværelse med endeløs fritid. Det var bestemt ikke et 

problem at udfylde tiden - jeg har flere gode interesser, som jeg nu kunne hellige 

mig fuldtud. Desuden har jeg en hel flok af skønne børnebørn - 7 for at være helt 

nøjagtig - dem blev der nu rigtig god tid til at være sammen med. 

Fra et familiemedlem hørte jeg om Drys Ind - hørte gode ting om stedet - og så 

tænkte jeg, at jeg vist måtte undersøge, hvad det var for noget! For 7 1/2 år siden 

kontaktede jeg Ella og tilbød min hjælp - jeg havde da sagtens overskud til nogle 

vagter om måneden der.   Det har jeg ikke fortrudt !  

  

Hver gang jeg skal på vagt i Drys Ind, glæder jeg mig til at være sammen 

med kolleger og brugere - I er så dejligt ukomplicerede at være sammen med !  

At jeg så bliver rost for de lækre madder, jeg smører, gør jo ikke det hele ringere ! 

Den venlighed og glæde, jeg bliver mødt med, er værdifuld for mig, og når jeg så 

samtidig ved, at jeg gør noget godt for mine medmennesker, er det jo endnu bedre. 

Jeg giver en masse - menneskeligt - men jeg får så sandelig mindst lige så meget 

igen - tak skal I ha' for det ! Jeg kan da godt blive træt i benene af at spæne rundt 

og servicere i 4 timer - men det er det hele værd !  

  

Men hvorfor valgte jeg at arbejde som frivillig ? Jeg behøvede jo 

ikke at arbejde mere ! Jo, det skal jeg sige jer : Jeg havde lyst til 

stadig at arbejde med mennesker en gang imellem, og det gør man 

jo som bekendt i Drys Ind ! Jeg kan li' stedet -  jeg kan li' jer, og 

jeg håber, vi får mange gode år sammen endnu !  

  

 

Kærligst fra Grethe. 

 
  

HVAD LAVER DE PÅ VÆRKSTEDET? 

Ja, hvad foregår der egentlig nu til dags? og det er ikke så lidt 

endda. Meget har forandret sig de senere år, før var der mange 

der malede, og udstillede deres værker, så hvis der sidder nogen 

ude i de små hjem, der har malet eller tegnet og I gerne vil have 
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det udstillet på vores gallerivæg skal I være mere end velkommen 

til det, bare sig det til en af os, der arbejder i kreativ værksted. 

Der er næsten ikke det, der ikke kan ordnes, vores symaskine, som 

vi fik doneret fra en bruger bliver brugt flittigt, og så bliver der 

spillet kort, hvilket er rigtig godt for fælleskabet efter min mening. 

Så kommer vi til Kofoed Skole hvilket er 

en af de helt store begivenheder for os 

kreative sjæle, een sidder og strikker 

sokker i stor mængde, tak for det kære 

Lis, Inge sidder og syr mine små 

projekter færdige også stor tak til dig. 

Margit laver bare alle mulige spændende ting, og  jeg syr en smule 

og bager småkager, og ALT SAMMEN bliver solgt til fordel for DRYS 

IND, hvis jeg må bande bare en lille bitte smule er jeg sgu stolt, og 

forresten bager vi også muffins, som vi sælger sammen med 

frisklavet kaffe. Så hvis nogen har lyst skulle I besøge os i vores 

stand, det er bare så hyggeligt – og så er det torsdag den 16 juni kl. 

12 til 17. 

Og sidst men ikke mindst har vi vores eget lille private julemarked, 

med mange dejlige hjemmelavede ”gaver” til fornuftige priser . 

HUSK – derude, er der nogle af jer, der har materialer til brug i 

kreativ, så spørg endelig, om det er noget vi kan bruge – i stedet 

for at smide det ud! Til sidst stor tak til Margit og Marianne for at 

de næsten altid kan holde mig ud og alt det, de hjælper med, 

Marianne du laver altid et godt glas te til mig – takker . 
Kærlig hilsen Lone 
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APRIL-VEJR 

Man kan vist godt sige, at vi har haft rigtig lunefuld april-vejr her i 2016.  

Når vejr-folket taler om April – så er det ofte meget omskifteligt vejr. April begyndte 

med vind og vejr fra vest og sydvest. Det har betydet lunt, men også ustadigt vejr med 

regn og byger. Andre steder har solen skinnet og 

det har nærmest været sommer. Det har betydet, 

at rigtig mange forårsblomster, ja endog 

tulipaner er sprunget tidligt ud – og givet os en 

farverig hverdag. Flotte midterrabatter ses rundt 

omkring – og Bispebjerg kirkegård blev 

fremhævet for de meget flotte japanske 

kirsebærtræer, der sprang ud og skabte en 

turistattraktion. 

Senest har årets konfirmander mærket alt fra kulden i festteltet til skrap sol i øjet ved 

fotografering udenfor kirken. De små fugle er igang med redebygning og fuglebad den 

ene dag, og dagen efter ses ikke en eneste fugl i have og på bræt. Og det skyldes ikke 

katten.......... 

Søndag gik det helt galt; da kunne man 

opleve at køre hjemmefra i forårsvejr og 

returnere fra sommerhuset i sne- og 

haglvejr – jo ganske spændende. Godt 

vi stadig havde vinterdækkene på. 

Nu taler man faktisk om, at det er lidt 

specielt, med sne så tæt på 1. Maj. 

    Hammerbakke 24.4.2016 

Og lyn og torden kan også opleves sammen med hård kuling – og så er det altså ikke 

sjovt at være på cykel........ 

Intet vejr er jo dårligt vejr – man skal blot være klædt på hertil siger man. 

Så se at komme udenfor – og nyd det hele. Måske skal du møde op til Birthe’s gåtur – 

og suge det hele til dig. Jeg glæder mig til at høre, hvor turen går hen, og hvilken 

påklædning, der var nødvendig – sylvest eller solhat? 

      Bente 
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I næste nummer kan I glæde jer til mere frivillighed; ferieoplevelser; små søde historier; 

nyheder fra bogskabet og meget mere. 

 

 

FAKTA                                                                                               

Formand: Irma Tonnesen   irma.ton@mail.dk    

Daglig leder: Ella Ramsdal Pedersen   drys.ind@mail.tele.dk  

Værestedsmedarbejder: Margit Heen     margit@drysind.dk     Web:  Einar Heen 

Rengøring: Joy 

Bestyrelsesmedlemmer:    NYT Brugerråd: 

Børge Korsholm   Formand: Knud S.   Næstformand: Knud J. 

Tina Ungermann   Kasserer: Lis  

Lisbet Fessel 

René Jensen 

Michael K. Nissen   Suppleanter:                                                

Ole Meldgaard    Nete og Hanne R. 

       

Suppleanter:   

Joan Kristensen 

Winnie Lundgren   Regnskabsfører:   

    Viksi Jønsson                                          

Støttekreds:    Ella Ramsdal Pedersen 

Redaktion DRYSSEN: Bente Munk Møller   bentemunkmoller@gmail.com 

Indlæg til næste blad skal være redaktøren i hænde senest den 20. i måneden. Tryk: Allehelgens kirkekontor 
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  Tlf.      32 95 00 04 

Mandag kl. 12-15  kl. 15-16 

Tirsdag kl. 12-15  kl. 15-16 

Onsdag kl. 18-21  kl.  9-10 

Torsdag kl. 12-15  kl. 15-16 

Fredag kl. 18-21  kl.  9-10 

Lørdag kl. 12-15 

Søndag kl. 14-21 

mailto:irma.ton@mail.dk
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
mailto:margit@drysind.dk
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