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Her ses nogle glade travere 

i kolonihave nr. 56 
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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  JULI:   

Mandag den 4.juli:  

Tur til Mindehøjen i Søndermarken og kaffe i 

Bjælkehuset,  

Valby Langgade 2. Se opslag i DRYS IND. 

Tirsdag den 5.juli kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, quiz eller oplæsning. 

Tirsdag den 5.juli kl. 15.30 - 17:  

Musikmatinè i DRYS IND ved Ulrik Lindgren,  

der spiller Kaj Norman Andersen. 

Onsdag den 6.juli kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted.  

Torsdag den 7.juli kl. 9.45 – 11.30:  

Sommermusikforedrag ved Marianne Kragh. 

Tirsdag den 12.juli kl. 13 – 14.30:  

Debat/diskussion over relevant emne. 

Tirsdag den 19.juli kl. 18 – ca.21:  

Spilleaften. 

Onsdag den 20.juli kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 
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AKTIVITETER i  JULI  FORTSAT:   

Torsdag den 21.juli kl. 9.45 – 11.30:  

Sommermusikforedrag ved Marianne Kragh. 

Tirsdag den 26.juli kl. 13 – 14.30:  

”Danmark har talent” ved Gokke. 

Onsdag den 27.juli:  

Tur til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen.  

Se opslag. 

Torsdag den 28.juli kl. 9.45 – 11.30:  

Sommermusikforedrag ved Marianne Kragh. 

Fredag den 29.juli kl. 10:  

Gåtur ved Birthe. 

Hver torsdag fra kl. 13 – 14.30  

er der Fællessang med Asbjørn eller Bo ved 

klaveret. 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE DRYSSENS LÆSERE 
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En flok unge danske mænd og kvinder har meldt sig til krigen i 

Afghanistan, drevet af retfærdighedssans og et behov for at 

afprøve sig selv under ekstreme omstændigheder. Men snart står 

de over for en udfordring, som ingen militær træning har forberedt 

dem på, og overlevelse mod alle odds bliver deres eneste mission. 

Rollen som forfølgere og forfulgte skifter ustandseligt, indtil de 

ikke længere kan skelne mellem ven og fjende, virkelighed og 

fantasi.  

Den første sten er en overrumplende fortælling om, hvad krig gør 

ved mennesker, der lever tæt sammen i konstant livsfare, om 

venskaber, forræderi og katastrofer.  

 

  ”Den første sten” af Carsten Jensen 

BOGSKABET 

JULI 2016 

 

 

 

 

 

En bog er en støvsamler, når den står i reolen………du kan i stedet låne bøger på 

biblioteket, så får du også lidt motion til og fra, og måske kommer du hjem med 

noget, du ikke havde ventet !  

 

EN MAJ – OPLEVELSE….  

  John Mogensen! 

Tak til Ella for en dejlig tur til Nivås 

amatørteater 8/5. Vi var 15 Dryssere, der 

drog afsted. Det gik strygende derop, og 

selvom vi skulle gå ½ kilometer, var turen 

god. Det var jo lavet som et værtshus. 2 

damer og 2 mænd sang og fortalte om John Mogensens liv. Min hørelse er 

ikke så god, men sangene fik jeg da noget ud af. 

Kate Tropp 

Ps. Det var som på en skovtur derop, Ella havde medbragt bananer, kiks og 

drikkelse, som vi nød i toget; tak for det også! 
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GALLERI DRYS 
 

I Juli måned udstiller jeg igen i 
DRYS IND. Billedet forestiller 
en tyrefægter, der prøver at 
dressere en ko.  
Desuden viser jeg 5 billeder 
som jeg har malet efter 
illustrationer til heltedigtet 
Shahnama, som fortæller om 
Irans fortid. Davidsamlingen 
viser i øjeblikket en udstilling 
med ca. 50 miniature billeder 
som illustrerer shahnama. 

                                hilsen Niels Flyger. 

Redaktøren kommer straks til at tænke på, om nogle af læserne måske 
skal til Spanien og opleve tyrefægtning live ? 

 

Historisk hjørne 

 
Her ses Skotlandsgade/Englandsvej  - år 1918, den rygende skorsten er papirfabrikken på 
Amagerbrogade. ”DRYS IND” er ”lige midt i billedet” 
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  DØDSFALD 

Poul Anker Nielsen er stille sovet ind mandag den 13.juni. 

Poul Anker er kommet i DRYS IND gennem mange år og har bl.a. bidraget 

med mange af sine smukke tegninger, som han var en sand mester i og 

med stor lidenskab delte ud af til personer, han holdt af og som holdt af 

ham.    

Poul Anker har haft forretning i Frankrigsgade sammen med sin elskede 

hustru og samme adresse blev hans sidste bolig her i livet. Poul Anker holdt 

også meget af musik især Kaj Norman Andersen og var da også rundet af 

en familie, hvor kunst og musik betød meget og var en stor samler af rigtig 

meget forskelligt. De sidste år kom Poul Anker ikke så meget i DRYS IND, da 

helbredet desværre skrantede. Dog vil vi daglig tænke tilbage og mindes 

ham, da et lille opslag ved dørene om, ” At mobiltelefon i brug og hunde 

desværre ikke er velkomne i DRYS IND”,  kreeret af Poul Anker. 

Poul Anker var også aktiv i brugerrådet i et par sæsoner. 

Med disse linjer vil jeg slutte med et kærligt: 

 ”Æret være Poul Ankers minde” fra os alle i DRYS IND/ Ella 

En ganske lille fuglehistorie.       

Vi sad på vores altan, en lørdag formiddag, og nød det dejlige sommer vejr, 

da en gråspurv kom og satte sig på kanten af altanen. (Vi kaldte den Olsen) 

Pludselig hoppede han ind i vores stue, videre ind i soveværelset og gangen, 

og så tilbage….. 
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Derefter fløj Olsen hen over kaffebordet og tog en stor krumme. Inden den 

fløj videre, fik min kone lige spurgt, om den var tilfreds med lejligheden? 

Den svarede ”Pip Pip” og vi morede os, men det gjorde vores tamme 

undulat, Dumpe, ikke – han blev sur og skræppede op. 

Nogle dage efter talte min kone og jeg om, Olsen mon ville sætte sig på 

hendes hånd….. ”Nej, nej, nu må du holde op” sagde jeg, men min kone 

ville gerne vædde – og jeg tabte! For Olsen kom og satte sig på hendes 

hånd, mens han fik lidt gode krummer, han kunne lide  

Denne historie er fra det virkelige liv, og er fortalt af Poul- Anker Nielsen i 2014 – 

bemærk den fine tegning – den er lige til Galleri DRYS – sammen med varme tanker. 

Poul- Anker gav mig originalen, en dag vi mødtes i DRYS IND         /Bente 

 

EN DEJLIG STUND I KOLONIHAVE nr. 56 

 
Den sidste fredag i juni drog Birthe og flokken afsted fra DRYS IND, 
med raske skridt i høj sol og ikke mindst i høj luftfugtighed. Tro det 
eller ej, men efter 2 ½ time, megen hyggesnak samt indtagelse af vand, 
nåede de den fantastiske have et godt stykke ude af Kongelundsvejen. 

Her var alt fra skønne jordbær og hindbær, fine kartoffeltoppe til 
lavendler, sct. Hans-urt og afblomstrende bonderoser.  

 

Jo – en dejlig grøn 
plet. Et lille gråt 
træhus tronede i 
midten, men hvad 
der ikke var, var 
nøglen til døren – 
og alle 
herlighederne? 

 

Den var simpelthen ikke i Birthe’s taske, så det hele blev lidt på 
feltfod: kaffe og kage var heldigvis medbragt, og der var lige 
siddepladser udenfor til alle…..så da jeg kom forbi, for at få en sludder, 
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kom Birthe på spanden – i bogstavelig forstand. Hun gav mig hendes 
stol, og vendte den sorte havespand på hovedet, så kunne hun godt 
sidde herpå. Det blev en dejlig eftermiddag med snak om alt fra 
overdreven sved, gamle skoledage, huspriser og nylonskjorter til andre 
historier fra det virkelige liv. Dette en dag, hvor der også skete meget 
”udenfor” – 
England meldte 
sig ud af EU, og 
temperaturen 
steg til næsten 
30 grader i DK. 
Vi kiggede ind 
af det lille 
vindue, og så 
alle 
herlighederne, 
bl.a. en plante, 
der var kravlet ind i huset – og blevet stor.  

Dug og servietter lå også klar til arrangementet; de kan heldigvis 
genbruges til næste år på samme tid  Skulle du få lyst til at gå med på 
den næste gåtur med Birthe, så skal vi besøge endnu en have, nemlig 
Frederiksberg have…..                                                            /Bente 

 

 

Bidrag til DRYSSEN fra 

Jorunn Sørensen: 

”Tusind tak for en dejlig ferie 

til Sydfyn. Dejlige sejlture til 

Ærø og Skarø og selvfølgelig 

de andre ture, vi var på. Et 

pragtfuldt hotel med 

pragtfuld mad.  

 

Skønt vejr- ikke at forglemme.”     Så TAK til Ella, Villy og Lone. 

Hilsen Jorunn Sørensen. 
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”Tusind TAK for jeres samvær hele ugen og jeres 

fantastiske måde at være sammen på” 

 

I forlængelse af indlægget fra Jorunn og indlægget fra Villy vil jeg gerne til ALLE I, der 

var på ferien til Sydfyn og Øhavet heromkring, sige: ”Tusind TAK for jeres samvær 

hele ugen og jeres fantastiske måde at være sammen på”- det var virkelig er rigtig 

dejlig ferie, ikke mindst på grund af I, der var med. Også en stor TAK til Lone og Villy 

for jeres ”tagen hånd om” de situationer, der opstod, hvor der var brug for en ekstra 

hånd på forskellig vis. Nu kan vi glæde os til dagen, hvor vi sammen skal se billederne 

fra ferien taget af Inge og Villy. Samtidig skal vi så også finde ud af, om der skal rejses 

ud til næste år! Hvis vi skal rejse ud sammen, skal vi lige vende tanker om, hvortil 

rejsen skal gå i 2017! Jeg har besluttet mig for, at rejsen skal gå til udlandet på én 

eller anden måde! 

Mange varme sommerhilsener fra Ella. 

Notèr allerede nu rejsesammenkomsten, hvor vi skal se billeder fra Fyn og samtidig 

summe omkring en evt. rejse til næste år:  

Datoen bliver den 15.august kl. 15.30- ca. 18./ Ella 

Som nogen har læst sig frem til omkring ferien til Fyn og hermed Villys indlæg, be`r 

Villy én af deltagerne om at supplere med lidt omkring Skovsgaards gods samt Landet 

kirke og Elvira Madigan og Sixten Sparres grav, da Villy desværre ikke kunne være 

med dèr, da han var førstehjælper i forbindelse med et lille uheld ved Skovsgaards 

gods, hvor én af deltagerne skulle hjælpes, da hun faldt og slog hovedet og 

efterfølgende skulle fragtes til Svendbord sygehus med ambulance. Eftersom jeg 

heller ikke var med på godset, må jeg desværre melde pas omkring oplevelsen, men 

har dog hørt andre berette om, at især tyendemuseet var en stor oplevelse, hvor der 

sagtens kunne bruges længere tid, end der var afsat hertil. Efterfølgende kørte vi til 

Tåsinge og Landet kirke, hvor der er lagt en smuk sten under et kæmpe træ med 

inskription omkring Elvira Madigans og Sixten Sparres død. Som eftermælet fortæller 

herom:” Gravstenen for det elskende par, der valgte at gå i døden sammen, fordi en 

fælles fremtid på jorden ikke virkede sandsynlig, er et sted, man bør besøge med sin 

kæreste eller ægtefælle. Ikke, fordi der som sådan er så meget at se, men mere som 

en påmindelse om, at man skal huske at give plads til kærligheden.”- meget smukt og 

også tid for eftertanke her i vort fortravlede liv for nogens vedkommende/Ella 
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Et supplerende pip fra Ella vedr. Fynsturen:  
 
Jeg fik ikke skrevet i mit tidligere indlæg, at vi på turen fik besøg af tre”dryssere”, 
Grethe, Inge Lise og Jørgen. De tre dukkede op ”pludselig”den dag, hvor vi havde 
været på Skarø. Godt nok vidste jeg lidt om det og havde givet håndslag på, at jeg ikke 
måtte sige noget. Det skulle være en overraskelse, så ingen af deltagerne måtte 
planlægge at ”være hjemme”på hotellet og hermed være bundet af deres besøg.  
Men hvor var det fantastisk at have kørt den lange vej fra Hørsholm, Jyderup og 
København for at besøg os helt på den anden side af Storebæltsbroen -i Svendborg. 
 
Efter et par hyggetimer i hotellets foyer med kaffe og et besøg på det ordinære 
værtshus Klosterstuen i nærheden, gik turen tilbage. 
 
Tusind TAK til jer alle tre. / Ella 
 
 

ET LILLE UDPLUK AF KOMMENDE 

OPLEVELSER….. 

 

Mandag den 4.juli skal vi på tur til henholdsvis 

Bjælkehuset i skoven, hvor der skal nydes 

dejlig kaffe og æblekage. Herefter går vi i 

Søndermarken til Mindehøjen for de danskere, som udvandrede til 

eks. Amerika og ikke havde mulighed for at vende tilbage. Den 

4.juli er netop den amerikanske uafhængighedsdag og dagen, hvor 

mindehøjen i Søndermarken åbnes for besøgende. Mindehøjen er 

blevet til efter et ønske af de undvandrende dansk-amerikanere, 

som ikke kunne vende hjem igen. Mindehøjen forestiller en 

oltidshøj dækket af græstørv, en gang med en kæmpesten ind i et 

cirkulært rum, hvor en statue forestiller moder Danmark- en 

kvinde med to børn på armen. Kvinden står på en femtakket 

stjerne, der repræsenterer de fem verdensdele, hvortil danskere 
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udvandrede: Europa, Asien, Afrika, Amerika og 

Australien. Rummet er kuppelformet med et lysindfald 

foroven- ligesom Pantheon i Rom. På væggen er der ni 

relieffer, der hver især skildrer en del af udvandrernes 

liv/ Ella                   

Tirsdag eftermiddag den 5.juli kl. 

15.30 – ca. 17 kommer Ulrik Lindgren i 

DRYS IND, hvor han vil spille en masse 

dejlige Kaj Norman Andersen og Aage 

Stentofts værker på klaver. Mange af 

os har sunget med på de kendte Kaj 

Norman Andersen viser gennem årene i DRYS IND.  

Og jeg glæder mig rigtig meget til at opleve og nyde den 

musikalske matinè i selskab med jer, der også holder af denne 

musik. 

Der vil selvfølgelig være kaffe og brød.  

ALLE er hjertelig VELKOMNE./ Ella 

Marianne Kragh fra Kursusringen fortsætter 

sit musikhold i julimåned tre torsdage: Den 

7.- 21. og 28.juli. 

Hele august holder Marianne ferie, men så 

vender hun helt sikkert tilbage til efteråret, 

hvor et nyt musikforedragshold forhåbentlig 

kan stables på benene. I hvert fald kan jeg med et ærligt hjerte 

sige, at deltagerne nyder godt af Mariannes kompetencer, 
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indlevelse og gode humør de torsdage mellem kl. 9.45- 11.30, hvor 

holdet mødes i stuen i DRYS IND./ Ella 

                                              

Onsdag den 27.juli skal 
vi en tur i 
Dyrehaven……….. og 
på Dyrehavsbakken for 
til sidst at slutte dagen 
i Cirkusrevyen.  
 
Det er blevet en god 
tradition i DRYS IND, at 
vi skiftevis tager i Cirkusrevyen eller i Bakkens Hvile. Sidste år 
gjorde vi en undtagelse og tog i Tivoli til TAM TAM, hvilket 
desværre var en skuffelse. Derfor tilbage til Bakken og i år er det 
så Cirkusrevyen, der er ” på plakaten”. I skrivende stund er der tre 
billetter tilbage, så måske er der én og anden læser, som har lyst 
til at være med. Bare ring til DRYS IND, så klarer vi resten derfra 
med tilmelding og betaling / Ella 
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UD I DET BLÅ MED TOM & BIRTHE 
Sådan kan DRYS IND’s sommertur til Fyn formuleres.  
 
Præcis klokken 08.05 mandag morgen den 23. maj, og efter at 
Ella har holdt mandtal kører vi 36 dryssere i Toms nye bus til 
2.5 millioner kroner,  vestover med kurs mod Svendborg, som 
skal være vores faste tilholdssted på turen. Tom bad os om at 
være god ved hans nye køretøj, og kun benytte toilettet 
ombord hvis det drejede sig om SMÅT.   
Vi gjorde holdt efter små 2 timers kørsel og en øjenåbner med morgensang, for at få en 
lille tissepause. 
Humøret var højt da vi ”landede” ved Egeskov slot, som jo efter planen var første 
oplevel-sestur. Ella havde arrangeret en guidet rundtur på slottet.  
Suzette (guidens navn) gjorde rundvisningen meget interessant. På slottet bor 
grevefamilien Ahlefeldt. Slottet blev bygget af lensmand Frands Brockenhuus og stod 
færdigt i 1554. så det er jo en gammel sag. 
Antal værelser på slottet er 66 styk. Og efter min mening så er det den enestående 
Riddersal der overskygger dem alle.  

Et andet meget bemærkelsesværdigt rum (Jomfru 
Rigborg Stuen), er hvor det mest eventyr-lige 
dukkehus befinder sig. Det hedder Titanias Palads, 
som er fremstillet af engelske Nevile Wilkinson.  

(Paladset indeholder mere end 3.000 dele). 

Suzette guidede os op på slottets loft, som også 
indeholdt mange spændende ting. Bl. a. 
træmanden, som er en figur, om hvem det siges, at 
hvis han flyttes fra sin plads på puden, vil Egeskov 

synke i voldgraven julenat. Udover slottet og dets MANGE seværdigheder så er der 
udenfor meget smukt at se på. Hele 20 ha. park er der omkring slottets 5 meter dybe 
voldgrav. Her er labyrinter, hvor der var fangeleg.  
På Egeskov er der samlinger og udstillinger, af veteranbiler, gamle motorcykler, 
”væltepeter”, fantastiske kjoler, Falck-Museum, flyvemaskiner, og meget meget mere.  
Men alt får en ende, og efter små 3. timer entrer vi igen Toms bus, for at blive kørt til 
Hotel Ærø i Svendborg hvor vi er ca. kl. 16. Der udleveres nøgler og vi går hver til sit, 
for at ”nette” os og være klar til den dejlige aftensmad, som stod klar til os kl. 19.  
Om hotellet kan der nævnes at det jo var herfra, Elvira Madigan og Sixten Sparre drog 
ud på deres sidste rejse en dag i 1889, for at gøre en ende på deres ulykkelige 
kærlighed. Efter aftensmaden, var vi en gruppe der også drog ud. Vi ville lige ned og 
se havnen, og bagefter opleve lidt stemning i det lokale værtshusmiljø. Benny mistede 
lige balancen da vi skulle ommøblere. Efter en tid kom Birthe og spurgte om der var 
en der savnede Lone?? 
Lone ville nemlig gerne ind på vores værelse, og havde ingen nøgle. (den havde jeg 
). Så forlod jeg selskabet og sagde godnat og tak for en dejlig dag. 
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Jeg må lige pointere at service og personale ved Hotel 
Ærø var bare så god som 9,75 ud af 10 stjerner.  
Hotellet serverer lækker morgenbuffet, og der blev 
taget godt af retterne. 
Lone havde lavet en aftale med Lis, som skal have 
hjælp til at få sine støttestrømper på. Hvis Lone ikke 
kunne det, så vil hun sende bud efter mig. Lone sendte 
bud, og jeg ilede ind til Lis og jeg fik de famøse 
strømper på hende. Vi lavede derfor en aftale om at jeg 

skulle komme ind til hende de følgende dage. Desværre blev det ikke til noget fordi 
hun ville prøve et hjælpemiddel af, til at få disse strømper på. Pokkers også tænkte 
jeg. 
Nå men vi skulle så ud på tirsdagens oplevelsestur, som starter med en tur på det vi i 
gamle dage kaldte for ”Fattiggården”.  Officielt hedder det Danmarks 
Forsorgsmuseum. Også her havde Ella sørget for en guidet 
rundtur. Denne gang var der hele 2 guider der tog sig af os, på 
en meget meget interessant rundtur. 

 (her ses én af guiderne, med Knud-formand i baggrunden). 

Besøget på Forsorgsmuseet var jo ikke med i planlægningen og 
skyldes udelukkende Eine’s forslag. Personligt var jeg meget 
taknemmelig over at have oplevet ” Fattiggården”, idet jeg selv 
har boet på et sådant sted. Men dog ikke som en ydmygende 
oplevelse. Det må have været en meget lidt livsbekræftende og 
meget nedværdigende oplevelse for de stakkels mennesker der af den ene eller anden 
grund blev ”indsat” der.  
Vi brugte et par timer til besøget på Forsorgsmuseet og vi skulle videre på 
oplevelsesturene, så ved godt middag kørte Tom os til Langeland. 
Vi kørte over Tåsinge med kurs mod Rudkøbing på Langeland og nyder en sen 
øjenåbner undervejs. Sære bynavne ser vi: Peløkke-Humble-Tryggelev og mange flere.  

Efter programmet er det så Koldkrigsmuseet 
Langelandsfortet der skal opleves. Og jeg skal da 
love for at det var en på opleveren der ville noget. 
Det første vi så var en Trabant (bil) som var på vej 
gennem ”Berlinmuren”. 
   (meget pudsigt syn). 
Men der var meget mere at se på. Her var jagerfly fra 
Danmark og Rusland udstillet. Kanoner af 
forskellige kaliber, bunkers med personel i skikkelse 
af voksfigurer, krigsskibe og meget mere isenkram. 

Ubåden Springeren var også landsat, og åbent for publikum. De der har været i et 
sådant fartøj må helt sikkert give mig ret i, at man IKKE skal lide af klaustrofobi som 
besætningsmedlem ombord på dette fartøj. 
 


