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Denne gang blev der så tale om ”et sommerferie-foto”, et af de mange, som vi alle 

tager, når vi er på tur – for at opleve………. Når man så kommer hjem, kan man 

næsten gen-opleve sommerferien, og det er jo skønt. 

Drysserne har helt sikkert haft en fantastisk tur til det fynske – om end en enkelt måtte 

sys!            

Her ses det kæmpe store egetræ på kirkegården ved Landet kirke. Egetræer er 

fantastiske – det tager virkelig år, at få et stort flot træ, så man må virkelig tænke sig 

om, inden motorsaven går i gang…… Egetræ er tungt, hårdt og stærkt.  

Det er blevet brugt til gulve, hegnspæle, bundgarnspæle, redskaber, bygningstømmer, 

tønder, finér, møbler og inventar. Historisk set har eg gennem tiden været anvendt til 

mange forskellige formål såsom bindingsværk i huse, krumtræ til skibe og tagspån. 
/Bente 
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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  AUGUST:   

Mandag den 1.august kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 2.august kl. 13 – 14.30: 

 ”Ordet frit” og andet, evt. oplæsning eller quiz. 

Onsdag den 3.august kl. 12 – 15: 

Kreativt værksted. 

Mandag den 8.august - fredag den 12.august:  

Sorøferieophold for tilmeldte deltagere. 

Onsdag den 10. august kl. 13 – 16:  

Eftermiddag med godt vejr i Ellas kolonihave, se opslag.  

Pris: 25 kr. incl. kaffe og brød. 

Mandag den 15.august kl. 15.30: 

Feriemøde for deltagerne i Fynsturen. Vi ser billeder og ”vender 

turen sammen”.   
Travlhed i køkkenet………… 

 

 

 

 

 

Fortsat en rigtig dejlig sommer til jer alle fra DRYS IND 
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AKTIVITETER i  AUGUST  FORTSAT: 

Tirsdag den 16.august kl. 13 – 14.30:  

Diskussion/debat. 

Onsdag den 17.august:  

Skovtur. Se opslag. LUKKET OM AFTENEN! 

 

Onsdag den 24.august:  

Tur til Mette og Anders` gård i Tømmerup.  

Se opslag for tilmelding. 

Torsdag den 25.august kl. 15.30 – ca. 16.30:  

Swingmusik og dansk underholdningsmusik  

ved Martin Stummans Jazzorkester. 

Fredag den 26.august: Gåtur v/Birthe. Se opslag. 

Fredag den 26.august kl. 18 – 21:  

Månedsmiddag. Se opslag. 

Tirsdag den 30.august kl. 13 – 14.30:  

”Grevinde Danner”. Foredrag ved Anette Bohn. 

Onsdag den 31.august kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Alle torsdage er der selvfølgelig fællessang kl. 13 – 14.30 

akkompagneret af Asbjørn eller Bo ved klaveret.  

 

En Tømmerup dreng i 1930 
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 Stor bog om Amager med enestående aktuelle fotos af øens 

mange attraktioner og smukke natur.  

 

Bogen tager læserne på en unik fotosafari, hvor man også 

kommer til øens ikke så kendte steder, og de mange udførlige 

billedtekster giver mange interessante detaljer. Christianshavn og 

Saltholm er også med. Den er opdelt i lokale afsnit med helt 

aktuelt kortmateriale, og følger den nye Margueritrute øen rundt 

´fra Knippelsbro til Langebro´ og med mange spændende 

afstikkere. Bogen slutter med et større og yderst interessant 

kapitel om Amagers historie under temaet Fra Christian den 4. til 

Ørestad. 

  ”Amager – Den lysegrønne ø” 

BOGSKABET 

AUGUST 2016 

 

 

 

 

En fotobog er spændende at kigge i…..pludselig er billederne blevet historie, det 

er blot fordi tiden går…..!  

EN DEJLIG FØDSELSDAG….  

 

Onsdag den 29.juni kunne DRYS IND fejre endnu et år: 32 år på 

bagen er trods alt lidt af en bedrift for et så lille værested. Som 

Danmarks ældste nulevende værested for voksne kan DRYS IND 

virkelig være stolt og bryste sig over at ”have klaret skærene” 

gennem alle årene og ikke nok med det: ” DRYS IND lever i bedste 

velgående”! Takket være en aktiv og engageret bestyrelse med 

formand Irma Tonnesen i spidsen, ansatte og frivillige 

medarbejdere og ikke mindst hårdtarbejdende fundraisere, der 
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sørger for at få hentet penge til huse på forskellig vis, så driften af 

værestedet kan hænge sammen. 

Fødselsdagen blev fejret på traditionel vis med hjemmebag, varm 

kakao og kaffe garneret af dejlig musik og sang leveret af Dorrit og 

Sandy, to skønne og hjertevarme mennesker, der også sidste år 

var med til at gøre fødselsdagen skøn og festlig. 

Mange af DRYS INDs brugere havde lagt vejen forbi på trods af 

dårligt vejr og stemningen var i top hele eftermiddagen. 

En dejlig dag fyldt med glade mennesker. Tusind TAK til I, der gav 

en hånd med på forskellig vis og Tusind Tak for gaver og hilsener 

fra jer alle. 

ALT sammen varmer og gør et gammelt 

DRYSSEHJERTE godt. 

Kærlig hilsen/ Ella 

 

SKØNNE SOMMERMINDER 

Mandag den 4.juli havde jeg arrangeret en tur til Mindehøjen i 

Søndermarken. Mindehøjen ligger på et bakkedrag omgivet af 

havens høje træer. Højen er et mindesmærke for ”De, der drog ud 

og aldrig vendte tilbage”, som der står mejslet over indgangen. 

Højen er rejst i 1925 af dansk-amerikanere som et sted, hvor 

danske udvandrere kunne mødes. Mindehøjen er åbent for 

offentligheden hvert år den 4.juli på den amerikanske 

uafhængighedsdag. 
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Efter dejlig kaffe og æblekage i Bjælkehytte gik vi mod 

Mindehøjen, hvor der heldigvis var plads ved et bord til os alle, så 

vi kunne hvile de lidt trætte ben for nogens vedkommende og 

samtidig nyde lidt mad og drikke fra den opstillede bod. 

Ledsaget af musik og sang, hinandens hyggelige samvær og et 

skønt sommervejr samt et besøg i Mindehøjen med de flotte 

relieffer, der fortalte udvandrernes historie, blev det efterhånden 

tid til at bryde op og drage mod Amager. En dejlig oplevelse i 

Søndermarken og Mindehøjen var til ende.  
TAK for turen til jer fra /Ella   

 

  

TAK fra Karin, der var med på turen til mindehøjen. 

En stor tak til Ella og de dryssere, der var med i Søndermarken.  

Vi startede med kaffe og æblekage i en hyggelig lille bjælkehytte, 

der var 101 år. Derefter gik vi til Mindehøjen, der er lavet af 

arkitekt Anders Bundgård og blev indviet den 9.august 1925. 

En stor oplevelse at komme ind i den. Vi sad og hyggede os til 

dejlig musik og høj solskin. En dejlig dag at fejre 4.juli på./ Karin 
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Tirsdag den 5.juli var der inviteret til Musikcafè i DRYS IND fra kl. 

15.30 – ca. 16.45. Vores tidligere praktikant Alfred havde 

foreslået, at vi skulle ”hyre” hans ven Ulrik Lindgren til at komme 

og spille værker af bl.a. Kaj Norman Andersen og Aage Stentoft. 

Det er altid lidt spændende, hvor mange der møder op til sådanne 

arrangementer, men heldigvis var stuen næsten fyldt af 

forventningsfulde og musikglade mennesker. Jeg var også meget 

spændt, da jeg ikke kendte Ulrik Lindgren, men nogen gange er 

det værdifuldt at tage chancer! Ulrik Lindgren er virkelig en dygtig 

pianist og er da også professionel musiker, der indimellem tager 

ud og spiller til diverse arrangementer. Så hermed giver videre! 

Nogen savnede, at der var sang til den skønne musik, som alle 

kendte og mange nynnede med til eller endog istemte med ord, så 

det må gøres om en anden god gang, hvor Ulrik måske vil komme 

med en sangerinde. Vi glæ….der os! / Ella 

 

OG HVAD KAN VI GLÆDE OS TIL….. 

 

Mandag den 1.august er der igen mulighed for at få et godt råd 

vedr. forskellige sociale problemer eks. pension, sociale ydelser og 

meget andet. Winnie, socialformidler, tilbyder sin hjælp mellem kl. 

13 og kl. 14, så kom endelig forbi, hvis du har spørgsmål indenfor 

disse områder.  

Winnie vil helt sikkert kunne hjælpe og guide dig videre. 
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Onsdag den 10.august inviterer jeg på eftermiddagskaffe i Leif`s 

og min kolonihave H/F Ringen, Gl. Kirkevej 50 have 74.  

Hvis det viser sig, at vejret er i sit dårlige hjørne, må jeg desværre 

aflyse, men jeg håber og krydser selvfølgelig fingre for tørvejr i de 

timer, hvor vi skal hygge os. Tidspunktet bliver mellem kl. 13 – 16. 

Der vil være opslag i DRYS IND for tilmelding, så jeg kan se, hvor 

meget kaffe, der skal laves og hvor stor kagen skal være. Jeg 

glæder mig til at se jer i vores have./ Ella 

 

Mandag den 15.august er der feriemøde i DRYS IND kl. 15.30 for 

de gæster, der var med på Fynsferien. Vi skal se masser af billeder 

fra ferien og snakke om turen i det hele taget. Herudover bliver 

der også mulighed for at vende tanker om, hvor rejsen skal gå hen 

til næste år- muligheder og forslag. Eet er sikkert: Det bliver en 

udenlandstur. Men skal det være i bus, tog, skib eller fly? 

Mulighederne er mange! Så endelig kom med forslag, så der bliver 

noget at vælge mellem! Der vil være kaffe og brød. 

På gensyn/ Ella 
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Onsdag den 17.august er der tid til Årets Skovtur ” Ud i det blå”. 

Hvor turen går hen, er selvfølgelig en stor hemmelighed. 

Afsløringen sker kort tid efter, at vi har lettet anker.  

Dog kan jeg fortælle, at skovturen i år er støttet af Lauritzen 

Fonden, hvilket gør, at deltagerbetalingen kun bliver på 200 kr. 

incl. formiddagskaffe med boller, frokost, aftensmad med en to 

retters menu og kaffe bagefter samt entrè og guide til en ekstra 

oplevelse undervejs. Vi er MEGET taknemmelig for, at 

Lauritzenfonden har valgt at støtte DRYS IND på 

denne måde. Skovtursbussen køres af Valby 

busserne med Tom bag rattet med afgang fra DRYS 

IND prc. Kl. 8.30 og hjemkomst ca. kl. 20.30. 

Tilmelding til turen er afsluttet og vi glæder os 

rigtig meget til dagen, som forhåbentlig bliver 

uden regn og blæst men fyldt med godt humør og glade 

mennesker./ Ella 

NB.:  DRYS IND er lukket om aftenen! 

 

Onsdag den 24.august er ”drysserne” inviteret til høstfest på 

Tømmerupvej 108 hos Mette og 

Anders Larsen med kaffe og 

æblekage fremstillet af æbler fra 

egen frugthave.  
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Mette og Anders er begge advokater hos firmaet Mølck og Larsen 

på Amagerlandevej og Anders er én af de fire DRYS IND 

ambassadører. Det er bare så flot, at de inviterer os ud i deres 

hjem, hvor der også skulle være heste og måske andre dyr, hvem 

ved? I hvert fald har de en æblehave, hvis æbler vi får lov at nyde i 

en hjemmelavet æblekage. Uhm.. hvor herligt og hvor gæstfrit! 

Der vil være opslag hængt op i DRYS IND med tilmelding/ Ella 

 

 

Torsdag den 25.august lyder der liflige toner ud i stuen på 

Englandsvej 2 kl. 15.30 til ca. 16.30. Martin Stummans Jazzorkster 

gæster DRYS IND tre mand høj i ”den bedste alder” og vil 

underholde og give en god oplevelse med swingmusik og dansk 

underholdningsmusik. Der vil være kaffe på kanden og kage på 

tallerkenerne. 

ALLE er hjertelig VELKOMNE. / Ella 
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Et inderligt og stort ØNSKE! 

Det er bare SÅ dejligt, at der bliver skrevet i DRYSSEN af forskellige 

læsere såvel indenfor som udenfor DRYS IND. 

Derfor har jeg et STORT ØNSKE: Hvis vores lille og populære 

husavis DRYSSEN skal leve og ikke bare overleve, er det vigtigt at 

forskellige bidrager med forskellige indlæg. De forskelligartede 

indlæg fra forskellige mennesker gør, at avisen forbliver levende 

og værd at læse. Så kære læser: ”Kom med en god historie, en 

mening, en oplevelse om stort og småt”. ALT vil blive modtaget 

med glæde og taknemmelighed. Enten kan du sende indlægget 

direkte til vores flittige og engagerede redaktør Bente  

på e-mail: 

bentemunkmoller@gmail.com 

eller DRYS INDs e-mail: 

drys.ind@mail.tele.dk 

via brev til: værestedet DRYS IND, Englandsvej 2, 2300 Kbh.S. 

eller du kan aflevere dit bidrag direkte i DRYS IND, så sørger vi for 

at få det bragt videre. 

På forhånd TUSIND TAK fra Ella. 

Fortsat en dejlig sommer til jer alle! 

 

Ps. Husk solcreme, og nyd altid udsigten…  

mailto:bentemunkmoller@gmail.com
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
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GALLERI DRYS 

 
I august måned udstiller jeg en parafrase 

efter et billede som Hilma af Klint har 

malet. Et svanepar i 

komplementærfarverne orange og violet. 

Hilma af Klint (1862-1944) var spiritist og 

malede en række billeder, hvor hun kædede 

sine indre erfaringer og kristendommens 

symbolsprog sammen.  

Hun skrev i sit testamente at billederne 

først måtte vises 20 år efter sin død, fordi 

hun ikke mente at hendes samtid ville 

kunne forstå billederne. I foråret 2014 viste 

Louisiana en omfattende udstilling af 

hendes billeder.   

Venlig hilsen Niels Flyger. 

 

Historisk hjørne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses Niels Rydahl Jensen’s foto af bomhuset i 2014: Bomhuset har aldrig været et bomhus, 

for allerede i 1876 blev bommen flyttet fra Svinget til Prags Boulevard - og huset er bygget i 

1920! Navnet er ren romantik ... 

Tidligere lå der en trælastforretning – med adressen, Amagerbrogade 10. 
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MERE FRA SOMMERTUR – FYN  

I min beretning om ”dryssernes” sommertur til Fyn, i den sidste udgave af 

DRYSSEN, nævnte jeg om en tur til skadestuen på Svendborg Sygehus. 

Den følger her: Skovsgård Gods og Landet Kirke med Elvira Madigan og 

Sixten Sparre’s gravsteder var jo de 2 steder som jeg gik glip af. Det 

skyldes jo det uheld, hvor en af brugerne desværre var så uheldig at hun 

faldt på den ujævne brostens-belægning. Der blev slået hul i hendes pande, 

og blodet flød. Vi lagde et kompres på såret og blodet blev hvor det skulle 

være. Der blev ringet efter ambulance, da det blev konstateret at såret var 

dybere end vi brød os om. Ambulancen kom efter små 15 minutter og vores 

”patient” kom på båren og den ene redder holdt hende med selskab. Jeg 

satte mig ved siden af chaufføren og han var rigtig god til at fortælle om 

Langeland og meget meget mere. Bl.a. om det selskab CEOS han arbejder 

for og som har kontrakten med ambulance- kørslen i regionen. Han fortalte 

at de stadig er underbemandet, men at de har samme arbejdsbetingelser, 

som de havde hos Falck. Han pointerede at mediernes orientering til 

befolkningen var noget fejlagtig. 

Jeg fortæller ham om hvad DRYS IND er for en størrelse. Hans kollega, 

som sidder hos ”patienten” kommer fra Tårnby på Amager og han var 

flyttet til Langeland for 12 år siden. Det viste sig jo også at de to bag i 

vognen havde rigtig hyggesnakket sammen, og de havde også fælles 

bekendte. Nogen gange er det en lille verden vi lever i. 

Til chaufføren sagde jeg at vi skulle have set mere til godset og at vi også 

skulle besøge gravstederne på Landet Kirke, men det måtte vi jo, af gode 

grunde, prøve en anden dag. Til dette sagde han at det også kunne have 

interesse for os at se STEDET hvor selvmordene fandt sted. Episoden fandt 

sted i Nørreskoven, men at det måske ville være tilrådeligt at alliere sig med 

en lokal guide, fordi det kunne være svært at finde stenen der viser at det 

var lige her det skete. (et lille kort der indikerer hvor i Nørreskoven stenen 

står). 
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Da vi nærmer os Svendborg, kører chaufføren lige forbi VILLA ANNA på 

Høje Bøgevej. Han ville bare lige gøre 

opmærksom på at dette var stedet hvor 

eventyret MÆRSK startede i sidste 

århundrede og at det er indrettet og møbleret 

som i A.P. Møllers barndom. 

Flinke sygeplejersker tager sig af patienten, 

der får syet 5 sting under lokalbedøvelse samt 

en stivkrampevaccination og jeg får lov til at overvære operationen. Hun får 

lov til at bande hvis det gjorde ondt. (og det gjorde hun!). 

Det tog små 20. min. alt i alt, så der var jo masser af tid til vi kunne støde  

til gruppen. Men ak og ve. 

Sygeplejersken ringede efter en taxa, som ville komme efter små 10-15 

min. Og at chaufføren ville komme ind og hente os. I mellemtiden var der 

besøg på skadestuen af en herre der havde fået meget for meget, men han 

var en snu ræv. Han stillede sig udenfor og tog den taxa som vi skulle have. 

Chaufføren var ikke inde for at sikre sig den rette til taxaen, eller også 

øjnede han en chance for at tiltuske sig flere penge for kørslen, end 

taxameteret ville vise. Vi ventede stadig og da samme sygeplejerske kom 

ind i venteværelset efter ½ times tid og så at vi stadig var på matriklen blev 

hun godt nok lidt stram i betrækket og ringede igen til taxa. Meldingen lød 

på at de havde været der 12. min. efter der var ringet. De blev gjort 

opmærksom på at chaufføren IKKE havde fået kunder med som havde 

bestilt turen, men derimod en fuld 

”stodder”. Taxa lovede at sende en ny 

vogn. Og vi ventede stadigvæk, da 

sygeplejersken efter endnu 45.minutter, så 

at vi ikke var blevet hentet endnu. Hun 

blev, om muligt, endnu mere stram i 

masken. For tredje gang ringede hun efter 

en taxa til os.  
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Denne kom efter små 10. minutter. Da jeg spurgte om han kom for at hente 

Villy og ”patient”, sagde han sørme, ”nej, jeg skal hente en Villiam”. Så 

blev jeg godt nok sur, og fortalte ham et par sandheder. Han gik dog ind i 

venteværelset for at sikre sig at der ikke sad en Villiam og ventede på en 

taxa. Det gjorde der heldigvis ikke, så han accepterede at køre os til hotellet. 

Men summa-summarum så havde vi ventet i godt 2½. time, på at blive 

transporteret fra Svendborg Sygehus til hotel Ærø. Det må vel siges at være 

en slags rekord for transport med taxa. 

Godt at være vestjyde med tålmodighed.         /Villy   

 

OPLEVELSER PÅ SKOVSGAARD GODS OG 

VED LANDET KIRKE 

Tine fortæller: Vi ankom til Skovsgaards gods - et meget stort og smukt 

sted, der tydeligt bar præg af økologisk landbrug og masser af aktiviteter. 

Efter vi havde indtaget en dejlig og for mit vedkommende, tiltrængt kaffe 

og kage, i restauranten, gik jeg igennem deres forretning der var spækket 

med de lækreste økologiske varer, der var til at købe for os besøgende. 

Købte dog ikke noget, da jeg nærmest løb over til museet. 
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Da tiden var begrænset blev jeg forslået at gå ind på godset og se det og 

tyendemuseet. 

I slutningen af 1300-tallet blev den første hovedbygning opført, hvor den 

nuværende ligger i dag. Den sidste ejer, som døde i 1979,  testamenterede 

godset til Danmarks Naturfond. De har lavet omfattende renoverings 

arbejde af godsets mange bygninger. Der er lavet en række 

naturgenopretningsprojekter på godsets jorder, der er et moderne økologisk 

besøgslandbrug og skovbrug. 

Museet er i hovedbygningen og der er fokus på livet på gården inden for de 

sidste 150 år. Jeg startede museumsturen i Herreskabs afdelingen, også 

kaldet Godskontoret. Derfra ind i Herreværelset. Så til Fruens værelse. 

Dernæst ind til anretter værelset. Så går jeg ned af en meget slidt trappe,der 

bar præg af at der er gået temmelig meget på den gennem årene.  

Der ligger tjenestefolk afdelingen. Tyendemuseet. Det var sjovt at se 

hvordan livet var dengang og hvor mange der var med til at lave mad.  

Hvor stort stedet 

var og hvor meget 

arbejde der var for 

at få klaret de 

opgaver der skulle 

til for at give 

herreskabet mad og 

rent tøj. Passe og 

holde godset og 

godsets jorder. 

Imponerende da alt 

( eller det meste) 

forgik med håndkraft. Der er rum til opbevaring af de forskellige fødevarer 

og til at fremstille dem. Der blev vasket tøj og rullet, strøget og temmelig 

sikkert også stivet diverse tekstiler. Der var flere af tjenestefolkenes 

værelser  (foto: oldfruens) og det var sjovt at se hvor små de var. Og at 

størrelsen på værelserne blev en lille smule større jo højere op i rang de var. 
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Synes det var meget spændende at se. Jeg er i forvejen vild med tiden fra 

dengang.  

Så kørte vi til Tåsinge og stoppede ved Landet Kirke. Her er Elvira 

Madigan ( Hvis borgerlige navn var: Hedvig Jensen ) og Sixten Sparres 

gravsted. Historien om dette elskende par, som forgik i 1889, er jo 

dramatisk da det endte med at døden for dem begge.  

Deres store kærlighed til hinanden synes helt umulig pga. af for stor 

aldersforskel. Elvira Madigans forældre var imod forholdet og forbød Elvira 

at se Sixten. Derudover var Sixten Sparre jo også allerede var gift og havde 

børn. Sørgeligt at dette elskende par valgte døden, da deres fremtid sammen 

på jorden synes helt umulig. Ella mindede os i den sammenhæng om at man 

skal huske at give plads til kærligheden. Det synes jeg er et smukt 

budskab!! Tak for det. Var ikke inde i Landet kirke og se den. 

Til gengæld var jeg vild betaget af det store gamle egetræ (se forsiden af 

Dryssen) der stod på kirkegården, lige ved Elvira Madigan og Sixten 

Sparres gravsted.                                

Det blev fotograferet fra næsten alle 

sider. Synes egetræet, lyset der faldt på 

det og de fine nye lysegrønne blade, 

gav mig en glæde og indre ro.......men, 

måske var det fordi jeg ubevidst gav 

plads til kærligheden.  

 

Tak for en dejlig tur og jeres gode, rare og sjove selskab. 

Håber I kan bruge det skrevne om mine oplevelser. 

Kærlig hilsen og kram herfra.   / Tine Christiansen 

  

1000-TAK for de mange skønne bidrag til dette nummer af Dryssen…….. 

Der er ingen tvivl om, at I har haft nogle gode oplevelser………..sammen        

/ Bente 
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LIDT AF HVERT…… 
 

For dem, der ikke var inde i Landet Kirke; her er 

den flotte dåbefont samt det smukke alter – helt 

enkelt. 

Landet kirke hedder også sct.Jørgens kirke – lidt 

sjovt og forvirrende  - med to navne. 
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