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En dejlig gammeldags vandkande…..giver minder. Måske kan du huske, at du som lille fik lov til at 

hjælpe mor, mormor, farmor eller Bedste med at vande ikke blot de skønne blomster i 

vindueskarmen, men også urtehaven, hvor forventningen til blomster, radiser, ærter og gulerødder 

var enorm. 

Jeg husker også, hvordan man pludselig fik vandet de små tæer; og så 

gik det stærkt…en vandkamp var under opsejling………og der måtte 

hentes mere vand – eller en slange, og en vandpistol, så det kunne blive 

rigtig sjovt/eller surt. 

Maj – August er havetid; redskaber og handsker er aldrig langt væk; 

der nydes og høstes – der klippes, skæres og luges – og pausen kan 

nydes i liggestolen  



3 
 

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

                 



4 
 

AKTIVITETER i  JUNI:   

Onsdag den 1.juni:  

Tur til Nordisk Film. Se opslag i DRYS IND. 

Torsdag den 2.juni:  

Musikforedrag ved Marianne  

kl. 9.45 – 11.30. 

Teatertur via EGV: ” Husker du?” 

Mandag den 6.juni:  

Socialformidling kl. 14 – 15 ved Winnie. 

Tirsdag den 7.juni:  

”Kvindens stilling før og nu” ved Anette Bohn. 

Tirsdag den 14.juni:  

”Fra den lukkede til Christiansborg og retur” 2.afsnit, ved Maria Knudsen. 

Onsdag den 15.juni:  

Banko. Se opslag i DRYS IND.   

Onsdag den 15.juni:  

Feriemøde for deltagere i 

Sorøopholdet.  

Se opslag herom i DRYS IND. 

 

 

Sorø er altid dejlig og også smuk i julen ! 
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MÅNEDENS AKTIVITETER fortsat: 

Torsdag den 16.juni:  

Musikforedrag ved Marianne kl. 9.45 – 11.30 

Sommermarked på Kofoeds Skole. Se opslag.     

Onsdag den 22.juni:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15. 

Fredag den 24.juni:  

Gåtur ved Birthe. 

 

 

Tirsdag den 28.juni:  

”Tirsdagsbal i Petersens familiehave” se opslag. 

Tirsdags bal for de unge der er blevet lidt ældre. 

Kom og nyd en god frokost og få en svingom under 

åben himmel til Havens Danseorkester. 

Der vil også være mulighed for fællessang. 

 Vi spiller op til dans fra kl. 13 00 til kl 16 00 

 

Onsdag den 29.juni:  

DRYS IND fylder 34 år. Fest om eftermiddagen i DRYS IND. 

 

 

 

Torsdage er der altid fællessang kl. 13 – 14.30  

med Bo eller Asbjørn ved klaveret.  
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Nina Borg er Røde Kors sygeplejerske og arbejder med flygtninge 

i Danmark, både over og under jorden. Hun lever en stor del af sit 

liv i en verden, andre danskere sjældent ser. En verden, hvor 

afpresning, menneskehandel og mishandling blot er en del af livet; 

og mange børn forsvinder hver eneste dag uden at nogle stiller 

spørgsmål. Nina kan ikke lukke øjnene – og da hun finder drengen 

i kufferten, forsøger hun at finde ud af hvem han er……og hvor 

han kommer fra. 

Det viser sig at være livsfarligt for dem begge. 

 

 

  ”Drengen i Kufferten” af Kaaberbøl & Friis 

BOGSKABET 

JUNI 2016 

 

 

 

 

Der findes flere bøger med historier om Nina og hendes udfordringer 

En bog er en brugsgenstand…..når du har læst den, så giv den til en anden 

bogorm; hvis du ikke skal læse den endnu en gang   

 

VELOVERSTÅEDE ARRANGEMENTER I MAJ  

Den 8.maj drog en lille men meget 

forventningsfuld gruppe af dryssere afsted 

mod Nivå, hvor målet var Nivå 

amatørteater. 

Jørgen var for et stykke tid siden kommet 

med et forslag om at opleve ”John Mogensens univers” på teatret. 

Da Jørgen er rigtig god til at komme med forslag om ture, foredrag 

og anden god underholdning og gode oplevelser, tænkte jeg: ”Det 

ska` vi da!” og forventningen var stor og spændingen ligeså- hvad 

var det nu for noget, vi var på vej til? 



7 
 

Efter en dejlig togtur til Nivåstation, hvor Jørgen tog imod med sin 

sædvanlige imødekommenhed, gik det ellers på bedste vis i 

sneglefart til Nivåteater, hvor Grete (Jørgens veninde) ventede. 

For nogen var gåturen måske lige lidt for lang, men pyt- vi klarede 

det og fik endda lov til at komme først ind i det lille intimteater, 

hvor der ikke kunne reserveres pladser på forhånd. Vi sad lidt tæt 

på hinanden, os der var til stede og også ret tæt på de 

optrædende amatører, som alle gjorde en rigtig god figur og 

gjorde, at vi på bedste vis fik en oplevelse af John Mogensens liv 

og univers på værtshuset, hvor han skrev teksterne til en del af 

sine sange. Et ret autentisk miljø som åbenbart skulle forestille et 

værtshus/eller kro i Jyderup efter sigende fra Grete og Jørgen, som 

kender en del til livet dèr og historierne bag. Desværre kunne 

lydforholdene godt have været bedre, men sådan er det en gang 

imellem og det må så tages med, som det nu engang er. 

Vi var enige om, at det havde været en rigtig dejlig og 

oplevelsesrig eftermiddag og kom hjem i god behold. En gang 

imellem er det nu meget godt at opleve amatører på slap line. Lidt 

ligesom i gamle dage med skuespil og anden underholdning i 

forsamlingshusene på landet.  Vi glæder os til næste gang, vi skal 

på tur med Grete og Jørgen.                                                       Ella 
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Tirsdag den 10.maj og godt inde i den sidste forårsmåned kom 

Anne- Mette Rasmussen på besøg i DRYS IND med 

sit foredrag ” At turde skifte løbebane”.  

Jeg var godt nok lidt spændt på, hvordan Anne- 

Mette ville blive taget imod. De fleste havde jo 

nok sat et lille prædikat på Anne –Mettes skuldre 

påklistret forskellige holdninger til hende som og i kraft af  ” 

tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens kone og kun det”! 

Anne – Mette kom, så og sejrede efter min bedste mening 

ovenud. Hun var og er helt sin egen og bestemt ”helt nede på 

jorden” på en sød og naturlig måde. På sin meget 

imødekommende måde, fortalte hun om sine oplevelser som 

tidligere statsministerfrue, bl.a. med besøget hos præsident Bush i 

USA på Camp David og dengang, hvor Bush og frue skulle besøge 

Anne- Mettes arbejdsplads, en børnehave i Nordsjælland. Meget 

spændende at høre om for os, der jo ikke kender til dette liv 

overhovedet. Anne – Mette kom også ind på tiden med ” Vild med 

dans” og hvad, det førte med sig. Sidst men ikke mindst fik vi en 

oplevelse af en kvinde, der turde og tør ”tage springet”, når 

muligheden byder sig. Der var ingen tvivl om, at ”bare det at 

danse” altid har betydet meget og stadig væk gør det i Anne- 

Mettes liv. I dag læser hun teologi på Københavns universitet og 

tager på dansekurser og optrædener med Thomas Evers Poulsen ( 

hendes dansepartner i vild med dans konkurrencen), når mulighed 

byder sig. Desuden er Anne- Mette vikar i sin tidligere børnehave. 

En meget positiv oplevelse var det for os, der var til stede i DRYS 

IND denne eftermiddag. /Ella 
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 Tirsdag den 17.maj var 

tiden så endelig kommet 

til, at tidligere feltpræst i 

Afghanistan og 

nuværende præst i Jørlunde kirke i 

Nordsjælland, Victor Greve skulle 

komme på besøg.  

Victor Greve fortalte meget levende og også indimellem meget 

berørt, grundet sin tidligere tid som feltpræst i Afghanistan med 

alt, hvad det fører med sig såvel positivt som negativt. Med 

billeder og ord gengav han, hvilke oplevelser han havde været ude 

for som feltpræst ved ”fronten” og hvilke konsekvenser, det havde 

haft for ham som menneske efterfølgende.  

Victor Greves menneskesyn omkring næstekærlighed og hvad en 

præst må og kan i en sådan situation var helt tydelig: ” At være tro 

mod sig selv og det menneskesyn, man har må være det 

altafgørende også i en krigssituation og også uanset visse mediers 

og medmenneskers dom efterfølgende”. Victor Greve blev da også 

beskyldt for at have deltaget aktivt i kamphandlingerne men dog 

senere frifundet!. 

Helt tydeligt var det dog, hvad han 

også gav udtryk for, at det stadig væk 

påvirkede ham meget, på trods af de 

år, der er gået siden. / Ella 
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DER ER FERIE I BOGCAFÉEN…….Bogcafeen med 

Lisbeth og Olav holder ferie til en gang i efteråret. 

Jeg håber, rigtig mange vil møde op, når disse to gæve mennesker 

igen starter op med forslag om læseværdige bøger. 

Det er guld værd, når nogen ”bare kommer” og 

tilbyder deres viden og kunnen- helt frivillig. Det 

er vi MEGET MEGET taknemmelige for. 

Tusind TAK for jeres indsats indtil nu. Vi ser frem 

til og glæder os til efteråret, hvor en ny 

”Bogcafèsæson starter igen”./ Ella 

 

I ferietiden læses der faktisk mere end nogensinde….rigtig mange 

slapper af i have og på strand med en god bog. Så selvom 

bogcafeen er lukket kan du fortsat finde gode bøger i bogskabet  

 

 

Projekt Danmark spise sammen, som er 

støttet af Nordea Fonden er en del af 

Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor 

DRYS IND også har været en aktiv 

deltager. Med Margit som spydspids og 

primus motor i planlægningen og gennemførelsen for DRYS IND, 

blev der hele uge 17 inviteret på GRATIS MAD for nye gæster. 

Mandag, tirsdag og torsdag i ugen, blev DRYS IND besøgt af 
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enkelte, som benyttede lejligheden til at se vort lille værested og 

samtidig kunne nyde et par håndmadder og kaffe helt uden at 

skulle have pungen op ad lommen. Onsdag aften var alle 

ejendommens beboere inviteret til bøfsandwich og pandekager, 

lørdag var der gadesuppe, hvor frivillige og Margit servicerede fra 

såvel hjørnet af Amagerbrogade/Englandsvej som i lokalerne i 

DRYS IND. Samlet set blev arrangementet en stor succes og et par 

stykker, der tilfældigvis kom forbi, fik også lyst til at prøve kræfter 

med ”det at være frivillig” i DRYS IND, hvilket også var en del af 

tanken med at deltage i projektet. 

Forhåbentlig blev initiativet også godt på landsplan og giver 

forhåbentlig også ideer til at lave lignende arrangementer 

fremover. DRYS IND har gode erfaringer med, at mad og samvær 

er godt til at bryde grænser og fordomme og skabe sociale 

relationer i mange tilfælde. TAK til Margit og til I frivillige, der 

deltog i arrangementet og hermed støttede op og viste en del af 

vejen. / Ella 
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FØDSELSDAG – DRYS IND 

Onsdag den 29.juni inviterer 

DRYS IND til fødselsdagsfest i 

stuerne på Englandsvej 2. 

Danmarks ældste nulevende 

værested for voksne fejrer 

den høje alder af 32 år, 

hvilket skal fejres på vanlig vis med lagkager, boller, sang og musik 

krydret til overflod med hyggeligt samvær for ALLE, der kommer 

forbi og lige har lyst til at være med.  

Festen starter kl. 13 og slutter kl. 16.  

Så tag din nabo eller bekendt med.  

ALLE er hjertelig VELKOMNE. 

Mange varme hilsener fra os alle i DRYS IND/ Ella 
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DEN NYE BESTYRELSE I ARBEJDSTØJET
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GALLERI DRYS 

ET Galleri for ALLE……………. 

Jeg har lavet en serie billeder som 

jeg har kaldt "Kofoeds skole 

billedgalleri." Billederne har jeg 

lavet som collager, hvor jeg har 

kombineret nogle af mine 

grafiske tryk med en komposition 

af en østrigsk kunstner der hedder 

Hundertwasser.  

I juni måned udstiller jeg i Drys 

Ind det seneste billede som jeg 

har lavet i serien Venlig hilsen 

Niels Flyger. 

 

 

”På den anden side” – af Isis de Sequeria  (et sjovt og anderledes maleri – man har 

lyst til at vende det om). 
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Pilgrimsvandring fra Filips kirke, Kastrupvej 57. 

Onsdag den 25 maj deltog jeg i pilgrimsvandringen som Gunvor Blichfeldt fra 

Filips kirke havde arrangeret.  

Før vi gik ud på pilgrimsvandringen fik vi en lille folder med et billede, som vi 

kunne gå og tænke over på turen. Billedet viser Jesus, der får hjælp af Simon af 

Kyrene til at bære sit kors. Det er jo sådan, at vi mennesker ikke er skabt til at leve 

alene. Fællesskabet med andre mennesker er vigtigt for at vi kan trives og 

blomstre. Så det er godt at have et andet menneske, der kan hjælpe en med at bære 

tilværelsens byrder. 

Der var desværre ikke så 

mange Drys ind brugere, der 

var mødt op til 

pilgrimsvandringen. Mange 

"drysser" var i stedet taget på 

ferie med Ella i det syd fynske 

– men det jo jo også en form 

for dejligt og berigende 

fællesskab.  

Men Egan som er kommet i 

Drys Ind i mange år deltog, og 

det var jeg glad for. Egan 

mener, at hvis man holder 

kroppen i gang med motion 

hver dag, så kan man undgå at 

få livstilssygdomme, og det vil 

jeg give ham delvis ret i. Men, 

at man har et ansvar for sit 

helbred, må ikke gøres til at 

man ikke kan få hjælp af 

samfundet hvis man bliver syg.  

 

 

DR 1 sætter i øjeblikket fokus på forskellen i levevilkår i Danmark 

med en udsendelsesrække som de har kaldt "Den syge forskel", den vil 

jeg gerne anbefale at man ser. Vi havde en dejlig tur og sluttede af med 

et fællesmåltid, da vi kom tilbage til kirken.  Jeg ønsker alle en god 

sommer , 

                                                                                   hilsen Niels Flyger 
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Endnu en frivillig historie  

Da jeg er blevet opfordret til at skrive om kreativt 

værksted, vil jeg hermed gøre det, det har faktisk 

længe været min mening, så nu bliver det, men så 

får I det hele. 

Det startede for ca. 9 år siden, en værkstedsmedarbejder der hed 

Lisbeth havde erfaret, at brugerne nogle gange havde problemer 

med, at få syet en knap i eller andre småreparationer, derfor blev 

kreativt værksted oprettet, men kun en gang om måneden! 

Så kom jeg jo til i stedet for Lisbeth, og da jeg jo syntes, at en gang 

om måneden var for lidt søgte jeg bestyrelsen om hver tredie uge 

det holdt godt nok hårdt, men det gik, her skal lige tilføjes, at det 

var personaletimer der jo gik til det, da jeg på det tidspunkt var 

ansat i Drys Ind 

Så blev jeg frivillig igen, og så fik jeg tilladelse til at holde kreativ 

hver fjortende dag, det var en stor dag for mig og så kan I da godt 

forstå, at jeg føler at DET ER MIT KREATIVE VÆRKSTED kan I ikke?  

Kommentar fra redaktøren: jeg tror faktisk, at hun elsker sit værksted, opgaverne og ikke mindst 

hyggen og samværet med jer allesammen. 

Det skal lige tilføjes at jeg fik at vide at kreativt værksted ikke er en 

udvidet åbningstid, man skal være lidt kreativ og det bestræber 

jeg mig på, da det jo er noget jeg har lovet bestyrelsen 

og Ella for mange år siden. 

Vel mødt på mit kreative værksted........ 

Kærligst fra Lone. 
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BIRTHE’s GÅTUR – HVAD ER DET? 
 

Den sidste fredag i måneden mødes nogle friske Dryssere kl. 10.00 til 

en gåtur. Nogle gange er det planlagt, hvor turen skal gå hen; men 

andre gange er det deltagerne, der sammen med ”turguide” Birthe – 

finder vejen………… 

Men der er tale om en rigtig gåtur- så man skal helst være frisk i 

benene og have det rette fodtøj til strabadserne. 

Den 27. maj stod solen højt på himlen og temperaturen var 

sommerlig…. Men da rigtig mange af de faste travere var taget til 

Sydfyn med Ella, blev man enige om at aflyse turen. 

 

Til gengæld kan vi alle se frem til den næste gåtur; den går til en rigtig 

dejlig have i det gamle Kastrup, et stenkast fra mit barndomshjem. En 

skøn have med blomster og træer – der ligger lige midt imellem 

Kastrup gl. havn, Lufthavnen og metrobanen. 

 

 

 

Vi glæder os til at modtage en lille historie…………..til Dryssen. 

Måske oplever I noget ganske spændende, udover ”den friske gåtur”, 

jeg tænker på smukke blomster, dejlige krukker, fuglefløjt…..fugle i 

badet…….eller myrer på krigstien. 

   

Får du lyst til at besøge en helt specielt have, kan jeg anbefale 

ROSENHAVEN i Valby……..1. søndag i august kåres årets rose. 

      /Bente 
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Sommeren er på vej; solen skinner, græsset gror og dagene bliver 

længere – pludselig er det Sct. Hans, og så går det den anden vej…. 

Hvordan holder du Sct. Hans? 

Måske er det noget med bål, sang og is…………. 

 

Dengang jeg var barn, var det en ”stor” aften – for det første måtte jeg 

være længe oppe….dernæst var der altid en lille udflugt til Kastrup 

Strandpark, ikke den som findes i dag; men græsarealet som fandtes 

der, hvor man i dag kører over motorvejen til Sverige – lige før 

rundkørslen til lufthavnen og kystvejen. Her var altid to store bål – og 

masser af mennesker, der hyggede sig med hinanden. Altid var det en 

lun skøn sommeraften, hvor man kunne få luftet lokkerne og de nye 

hvide sandaler………eller også husker jeg forkert – nogle gange har 

det nok været kedeligt vejr, endog regnvejr. 

Jeg skulle altid synge med, men jeg fik aldrig helt styr på 

midsommervisen…. Den var svær, og jeg var mere interesseret i 

heksen, hvor var hun?  Nogle gange var hun fløjet, når vi kom – øv, 

andre gange sad hun øverst på bålet og kiggede mod Sverige. Jeg 

husker specielt et år, hvor hun hylede og skreg ( fyrværkeri var der 

indeni hatten) – det var rigtig uhyggeligt……. 

 

Når mørket faldt på, og der kun var gløder tilbage var det tid til næste 

højdepunkt: et besøg hos isdamen – på amagerstrand vej 434. Fru 

Larsen hed hun, og hun var sød – hun havde boet i det lille fiskerhus 

hele sit liv; og da hendes mand blev syg, fik hun et lille iskagehus helt 

ude ved fortorvet – men faktisk midt i det gamle staudebed. 

Her måtte jeg vælge en stor is – efter eget valg, men der skulle spises 

op! Far fik altid en isvaffel og mor en nougat-ispind, sådan var det. 

Inden vi forlod fru Larsen, fik jeg altid et 

lille stykke papir med vingummi  i – til 

lommen – og hjemturen, det var 

fantastisk. 

Jeg kan ikke længere huske, hvor længe 

dette stod på….. men det var ganske 

mærkeligt, da jeg flyttede hjemmefra  - til 

Dragør – og nu skulle se bål og have is der.   God sommer, Bente 
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DRYS IND ER BLEVET FRISKET OP…. 
 

I kan alle sammen glæde jer til det næste besøg i 

DRYS IND…. Et helt nyt DRYS IND. 

Margit udtrykker det sådan:  ”Her er blevet SÅ 

flot og glæder mig at I skal se det - der er stadig 

et par småting der mangler til kontoret 

(restordre) og har ikke fået vasket gardinerne, så 

de er stadig lidt for lange (er ikke for krympede) 

Men det er dejligt - også at det er overstået! 

 

Mens 36 friske Dryssere har nydt dagene i det sydfynske sammen med 

Ella og Villy, er de tre små stuer blevet frisket op – ikke blot med 

maling, men også med nye reoler og gardiner. 

 

I det næste nummer, vil der komme et lille referat fra den fynske ferie – 

og måske nogle flotte foto. Herved, kan vi, der ikke havde mulighed 

for at deltage få en snært af jeres mange oplevelser – og dermed blive 

fristet til at deltage en anden gang, når bussen kører…… 
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LIDT AF HVERT…… 

Jeg har hørt, at nye frivillige er på vej, og at de glæder sig til de første vagter.  

Gad vide, hvad der har fået dem, til at drysse ind ????? 
 

Den romerske gudinde Juno - himlens herskerinde og gift med overguden Jupiter - har givet navn 

til juni måned. 

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: 

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

Tina Ungermann   Kasserer: Lis  

Lisbet Fessel 

Kontaktperson Brugerråd: René Jensen 

Michael K. Nissen   Suppleanter:                                                

Referent: Ole Meldgaard   Nete og Hanne R. 

       

Suppleanter:   

1. sup.: Joan Kristensen 

2. sup.: 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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