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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  SEPTEMBER:   

 

Torsdag den 1.september kl. 9.45 – 11.15:  

Opstart af musikforedrag ved Marianne i tilmeldt 

gruppe. 

Fredag den 2.september kl. 10:  

Feriemøde for deltagerne i Sorø. 

Mandag den 5.september kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 6.september kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, evt. quiz. 

Onsdag den 7.september:  

Tur til Zoologisk have. Se opslag.    

Fredag den 9.september:  

Cykeltur. Se opslag. 

Tirsdag den 13.september kl. 13 – 14.30:  

”Mit liv” afsnit lV.  

kl. 18 – ca. 21: Spilleaften. 

Onsdag den 14.september kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Torsdag den 15.september kl. 9.45 – 

11.15:  

Musikforedrag. 
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AKTIVITETER i  SEPTEMBER  

FORTSAT:  

Tirsdag den 20.september kl. 13 – 14.30.  

”Sjæl og spiritualitet” ved Gert Andersen. 

Fredag den 23.september:  

Film og mad. Se opslag. 

Tirsdag den 27.september kl. 13 – 14.30:  

Diskussion/debat over relevant emne. 

Onsdag den 28.september kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Torsdag den 29.september kl. 9.45 – 11.15:  

Musikforedrag.’ 

 

Fredag den 30.september:   

Gåtur ved Birthe. Se opslag. 

Fredag den 30.september:  

Månedsmiddag i åbningstiden. Se opslag for tilmelding. 

Frivillig Fredag. Se opslag herom. 
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             Forfatter: Kent Haruf, månedens bog i 2770 Tårnby 

 

 En dejlig fortælling om de to70-årige, der flytter 

sammen i en meget lille by, hvor folk snakker…………. 

Addie er enke og bor alene i sit store hus - Børnene er for 

længst flyttet hjemmefra, og nætterne er lange og ensomme, 

når man ikke har nogen at tale med, så hun inviterer Louis 

indenfor…. 

En bog med et budskab om, at man aldrig bliver for gammel 

til at opleve nærhed og kærlighed til et andet menneske. 

  ”Vores sjæle om natten” 

BOGSKABET 

            SEPTEMBER 

  2016 

 

 

 

 

GALLERI DRYS 

 

Et eventyrligt billede…….. 

 
I september måned viser jeg nogle eventyrbilleder i Drys Ind.  

Man vil blandt andet kunne se et par billeder der illustrerer "Prinsessen som ikke 

havde noget kongerige". Det er en lille sød historie om en prinsesse. Hun har en 

pony der hedder Bella og en hestevogn. Prinsessen møder en nar, som er god til 

at fortælle vittigheder. De bliver forelsket i hinanden, og drager sammen ud i den 

vide verden i hendes hestevogn, og sammen finder de lykken. 

                                                                                                  Hilsen Niels Flyger. 

 

En eventyrlig dør…….. 
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SESAM, SESAM LUK DIG OP…… 
er en trylleformular fra fortællingen om Ali Baba og de fyrretyve røvere fra 1001 

nats eventyr. 

 

HAR I SET DEN?  OG MÅSKE ÅBNET DEN? NOGLE 

HAR SIKKERT OGSÅ LUKKET DEN……… 

En superflot ny foldedør – lige til Galleriet 

 

Et af de fonde vi søger tilskud hos, til drift, til nyerhvervelser, 

til renovering, til ture ud i det blå og meget meget mere, har 

doneret denne foldedør i mellemgangen til køkkenet, og som 

også trængte til fornyelse.  

Vi søgte om 12.500 kr. i februar og fik 13.000 kr. til projektet i 

maj.  

Se det var en rigtig god historie – Næsten et eventyr. 

     Villy 

 

Historisk hjørne 

Vogntog krydser rundkørslen på Christmas Møllers Plads.  
Udateret foto af Finn Bøglund – anslået til midt i 60’erne. 

 

 

 

 

 

 

 
Måske du har en oplevelse med en sporvogn?, måske vil du dele den 

med os?............. 
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Så sluttede ferien i Sorø for Leif og mig……. 

Det var over forventning 

og lidt til. Et dejligt 

feriested med en dejlig 

stemning og en masse 

rare mennesker at være 

sammen med. Og med Lones pragtfulde mad, v ar det 

bare toppen, og med Margit, Marianne og Villy som 

hjælpere, kørte det bare på skinner. 

Så var der nogen af os der var i Sorø et par gange, en 

dejlig lille by, og tænk 4 genbrugsbutikker – hvad 

kan vi kvinder forlange mere? 

Vi var en tur i Birkegårdens 

haver og afsluttede på Bromølle 

Kro, hvor vi fik det store kolde 

bord. 

Villy og Leif stod for at få flaget 

helt til tops og med hjælp fra 

Margits sang, fik de også 

vimplen op. 

Torsdag aften var der råhygge 

med vin og god mad og en lille 

én til halsen, til dem der havde 

lys. Alt i alt en god afslutning på et dejligt 

ferieophold med mange dejlige mennesker. 

Et STORT tak fra    

                               Leif & Inga 
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Uddrag af gennemførte aktiviteter i 

august måned: 

Onsdag den 10.august havde jeg været så 

optimistisk at invitere til en lille sammenkomst i Leifs og min 

kolonihave i H/F Ringen i Kastrup. Vejret have været ret ustadigt 

gennem denne sidste del af sommeren i Danmark, så det var lidt 

med et bankende hjerte men alligevel med et ” Det skal nok gå” 

udtryk i hovedet, at jeg gjorde klar til arrangementet. 20 dryssere 

havde meldt sig, vi havde investeret i en lille pavillon, så der kunne 

skabes tørvejr til alle, hvis en sommerbyge skulle melde sin adgang 

til haven denne dag. Jenny var tilsagt til at følge nogle af drysserne 

fra DRYS IND ( hun bor ikke særlig langt fra haven og kender vejen 

hertil samt og ikke mindst, hun kender 

mange af drysserne og omvendt)- rigtig 

dejligt at hun kunne og ville være med til 

denne del. Dagen oprandt og TAK skæbne, 

vejret holdt det meste af eftermiddagen, lige 

indtil der var meldt TAK for i dag og TAK fra mig, at I ville komme 

og være med til lidt kolonihavehygge med kaffe og hjemmebag./ 

Ella 

En hilsen fra Kate Tropp, deltager i Ellas kolonihavebesøg: 

”Vi var ca. 20 dryssere, der blev budt VELKOMMEN i den skønneste 

have. Vi fik dejlig frugt og liflige safter, vi så herlighederne og 

fordelte os i forskellige hyggekroge. Så fik vi kaffe, boller med 

hjemmelavet syltetøj og kold og varm rabarberkage. Vejret var lidt 

blandet, men holdt indtil vi skulle hjem. Der var nogen, der gik 
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rundt i kolonihaven, mens jeg sad og sang og sludrede mens Conny 

gav et nummer.  

Tak Ella for det store arbejde og din fine 

værtindeform 

” (Hønemor for os alle).” 

Kærlig hilsen Kate Tropp. 

Mandag den 15.august holdt Villy og jeg feriemøde, hvor der blev 

vist mange fine billeder fra Fynsturen, bidraget af Inge Ibsen, Tine, 

Knud Stonor, Lone og Villy. Hvor var det et stort arbejde, du havde 

gjort Villy med at få det hele sat sammen og vist på storskærm. 

Samtidig var der blevet fremstillet et smukt fortoalbum med 

indhold af de samme billeder og med Villys kommentarer hertil.  

Vi kunne bestille albummet, hvilket nogle gjorde og selvfølgelig 

også et album til DRYS IND, så alle, der har interesse heri, kan få et 

lille indblik i vores herlige Fynstur. Efter billedfremvisningen, var 

der tid til forslag til ferierejsen 2017. Der kom forskellige forslag på 

bordet og flertallet stemte for, at det skulle være med bus, så det 

bliver det. Hvor turen så kommer til at gå hen, er nu på 

”tegnebrættet”. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg glæder mig meget 

til igen at skulle på ferie med en gruppe ferieglade og 

forventningsfulde dryssere. Hvis én og anden af læserne har 

forslag til ferien til næste år med bus, er du 

MEGET VELKOMMEN til at komme med det til 

enten Villy eller jeg. 

  
Kærlig hilsen Ella 
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Tirsdag den 16.august havde Per tilbudt sig med sit foredrag” 

Dengang far var RIGTIG soldat”! Per kommer næsten hver tirsdag i 

DRYS IND og har tidligere holdt foredrag. Jeg var ret spændt på at 

høre, hvad Per ville bidrage med denne gang og også, hvad der 

ville komme ud af ”ærmet” på ham af gode og måske lidt saftige 

historier fra den tid, hvor han lå inde” som garderaspirant. Vi fik 

en rigtig spændende og oplysende beretning og fik også lidt 

historier fra livet bag kasernens mure og hvad dertil hører! TAK 

Per for dit bidrag- det gjorde du rigtig godt/ Ella 

 

Så kom den store dag, hvor DRYS INDs årlige skovtur ” Ud i det 

blå” skulle finde sted. Igen var jeg rigtig spændt på vejret: Ville det 

blive godt eller skidt?! Vejret var jo en rigtig vigtig 

samarbejdspartner, da arrangementet for en stor dels 

vedkommende skulle foregå udendørs. Vejret holdt heldigvis hele 

dagen med højt solskin og en rigtig dejlig temperatur. Efter 

afgangssignalet og sangen ” Dagen i dag er din min ven….”, kunne 

opgaven med at gætte, hvor vi skulle hen, sættes i gang. Jørgen 

havde svaret og vandt en fin præmie, som brugerrådet havde 

sørget for. Der var lavet kaffe og Lone havde selvfølgelig sørget for 

muffins, som alt sammen skulle nydes et sted på vejen. Et sted 
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som Tom, vores chauffør fra Valby Turist, havde fået 

lov til at udvælge. 1. stop på programmet var 

Vordingborg og Borgcentret med den gamle vold 

omkring Gåsetårnet. Der var bestilt guide til en lille 

rundtur på Volden. Mange valgte at tage del heri, andre nøjedes 

med en tur i Gåsetårnet og andre igen ”bare” nød at sidde på en 

bænk eller gå en tur ned i byen. Der var ”frit slaw”.! Herefter gik 

turen til Nyord på Møn, hvor vi skulle spise æggekage på 

Lollesgård, lytte til Williams fortælling om Nyord og hvad/hvor der 

kunne gås hen, mens vi var der. Nyord er et rigtig dejligt sted og 

en skøn ø, som kraftigt kan anbefales at besøge en skøn 

sommerdag især. Der var afsat et par timer til at daske rundt og 

bare opleve stedet, før turen igen fortsatte og kunne sluttes af på 

hotel Svalen i Hedehusene. Her skulle aftensmaden med 

gammeldags okseteg stegt som vildt og citronfromage med kaffe 

indtages, før turen var slut. Med sangen ” En dejlig dag...” kunne vi 

med en god oplevelse i bagagen  vende hjem til DRYS IND. 

Tak til brugerrådet, Lone, Villy og Margit for jeres engagement og 

hjælp til turens gennemførelse og ikke mindst TUSIND TAK til ALLE 

I der var med. I var alle med til at gøre dagen og turen til en dejlig 

oplevelse. 

 

Kærlig hilsen/ Ella
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Opstart af ny sæson for 

MUSIKFOREDRAG med Marianne Kragh: 

Torsdag den 1.september kl. 9.45 – 11.15. 

Der er mulighed for at tilmelde sig den nye 

sæson ved at møde op i DRYS IND på dagen. Som tidligere bliver 

det et lille hold på ca. 7 deltagere ( minimum) og prisen bliver på 

ca. 300 kr. for en hel sæson. Tidspunktet bliver hver anden torsdag 

i ulige uger. 

Forhåbentlig bliver det igen muligt at komme med på holdet og 

måske kommer der nye til- hvem ved? Ét er sikkert: Marianne er 

en fantastisk dejlig, medrivende og dygtig underviser, som jeg 

100% kan anbefale til dig, der holder af musik, hvad enten det er 

klassisk, jazz, danske sange, operette, eller en hel anden genre. 

Så mød endelig op torsdag den 1.september kl. 9.45 og se/hør om 

det skulle være noget for dig! / Ella 

 

Opstart af ny sæson af bogcafeen 

mandag den 3.oktober kl. 10. 

Efter en la…ng sommerferie for de læselystne 

dryssere er Lisbeth og Olav nu klar igen med en ny omgang ” 

BOGCAFÉ” i DRYS IND. 

Lisbeth og Olav er to garvede bibliotekarer, som er gået på 

efterløn og rigtig gerne vil tilbyde deres kunnen og dele deres 

begejstring for bøger med interesserede dryssere. Det er GRATIS 
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at deltage og det er IKKE et krav, at man skal læse bøger til hver 

gang ( 1.mandag i hver måned)- Lisbeth og/eller Olav læser op fra 

en bog, hvorefter der snakkes om bogen og hvad der ellers følger 

heraf. 

Der vil være kaffe på kanden og brød til kaffen hver gang. ALLE er 

hjertelig velkomne til at møde op og være med./ Ella 

 

Med DRYS IND på udflugt. 

Spændingen var stor.  For hvor skal vi hen??  Vi 

havde i bussens front opsat en skilt der viser at 

turen er støttet med midler fra Lauritzen fonden. 

 

Jeg foreslog flere gange, 

på spørgsmålet, at vi skal 

en tur til Rømø. Det blev 

hvis nok ikke taget for ”gode varer”.  

 

Vi sad og råhyggede i en lille ½ times tid inden 

chauffør Tom kom med sin nye 2½ millioner bus ca. 08.30.  

50 personer sidder i Toms kørende bus og har fået en stemmeseddel (dog 

ikke 5 af dem). De skal på formand Knuds opfordring finde svaret på hvor 

Tom er på vej hen. 

Der var én vinder. Det blev Jørgen som skrev Vordingborg, for 

der har vi ikke været siger han. 

Og det har jeg såmænd heller ikke, så jeg glæder mig til at se 

den del af Danmark hvor én af de mest frygtede konger i 

landet, Valdemar den Store, residerede.  

Undervejs gjorde vi holdt ved en rasteplads, Axelved, hvor vi 

fik den medbragte kaffe og Lones nybagte muffins. Vi holdt pause en ½ 

times tid og fortsatte så mod Vordingborg for at stoppe ved Gåsetårnet ved 

halv elleve tiden. Ella havde bestilt en guide til at fortælle om Vordingborg 

slot. Nogle fulgte med på volden hvor der flere steder var antydet slottets 
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størrelse. Andre valgte at gå op i Gåsetårnet hvor der er en fantastisk udkig 

over området.  

Efter det spændende besøg kørte vi videre mod Nyord på 

Stege hvor der var en frokost klar til os. Vi ankom og vi 

spiste æggekage på restaurant Lollesgaard. Igen havde 

Ella allieret sig med en guide  William Hovmand, som 

kom og, på en spændende og medrivende måde, fortalte 

om øen Nyord. Bagefter gik vi ud og opdagede øen.  

Bl.a. så var Nyord Kirke fra 1846 et besøg værd. Den er 

en ottekantet bygning som minder meget om 

Frederiksberg Kirke, på Frederiksberg Allé.  

Desuden en butik ved navn Noorbohandelen, som 

i øvrigt har en filial i Torvehallerne på Israels 

Plads. 

På Nyord er der et galleri der så absolut er et 

besøg værd. I et træ i hendes (Runa Hellesøe) 

have, ses denne træ med kugler. Hendes atelier 

bærer navnet ”runas”.   

   

 Ligeledes et meget lille udkigshus ”Møllestangen” på 

nordspidsen af øen hvor Nyords-lodserne holdt øje med 

skibstrafikken og stod klar til at hjælpe skibene gennem 

det vanskelige farvand i Bøgestrømmen. Huset blev den 6. 

september 2013 indviet af Dronning Margrethe som 

Danmarks mindste museum på 4. m2. 

 

 

 

Vi opholdt os på øen i godt 2 timer, inden vi igen entrede op i Toms bus, 

hvor vi kørte direkte til Hedehusene, for at indtage en lækker middag på 

Hotel Svalen. Menuen bestod af en lækker oksesteg, der var så mør, at den 

kunne tygges med øjenvipperne. En dessert skulle vi også have, en lidt 

skuffende citronfromage der slet slet ikke kunne hamle op med Lones. 

Og alting får en ende. Vi kører fra restauranten ved 20 tiden, og lander som 

beregnet i DRYS IND 20.30 

Tak for en dejlig tur med glade og fornøjelige 

”dryssere”. 

 Kærlig hilsen Villy 
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TAK FOR DEJLIG SKOVTUR 
 

Den startede fra Dryssen kl. 8.30 og første 

stop var et hyggeligt sted, hvor vi drak den 

medbragte kaffe og spiste Lones hjemmebagte muffins, der som 

sædvanligt var rigtig gode.. Herefter kørte vi til Vordingborg, hvor 

der var flere muligheder: Et par stykker gik en tur i byen, mens 

andre var i Gåsetårnet eller med på den guidede tur på volden. 

Herefter kørte vi til den lille ø Nyord på Møn og til slut til 

restaurant Svalen i Hedehusene, hvor vi fik en dejlig middag og 

kaffe.. – Så hjem godt trætte- men glade efter de mange indtryk, vi 

havde fået undervejs.    Hilsen fra Hanne Rasmussen 

 

 

En TAK for dejlige dage i Sorø! 

Jeg vil også gerne sige TAK for fem dejlige 

dage i Sorø og en stor TAK til Margit, Villy, 

Lone og Marianne for deres store arbejde. Vi fik så dejlig og 

vidunderlig mad både morgen, frokost og aften. Også et godt 

besøg til Birkegårdens Haver og Bromølle kro, hvor vi fik dejlig 

frokost. I Sorø var der dejlige værelser og gode omgivelser såvel 

ude som inde. Jeg tror ALLE er enige med mig i, at det er et stort 

arbejde, der bliver gjort for os i DRYS IND, både i det daglige og på 

ferierne. TUSIND TAK! 

Hilsen Hanne Rasmussen 
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TAK FOR KØKKENKUNST ! 

Torsdag den 11.august havde Fawni inviteret til 

middag efter den normale åbningstid, dvs. kl. 16 – ca. 18. 

”Fawnis køkken” var overskriften og bestod af: Kylling, råstegte 

grøntsager, salat og kartofler. Vi var ca. 20 dryssere, som nød 

Fawnis køkkenkunst i allerhøjeste grad. Hvor var det super mad, 

flot rettet an og meget velsmagende. Vi glæder os allerede til 

næste gang. Tusind TAK for dit gode initiativ, Fawni. 

Kærlig hilsen deltagerne i middagen incl. Jeanett og Ella. 

 

SORØ – sektion I + sektion II 

For første gang, i flere år, skulle vi IKKE til Gilleleje i år, men til Sorø. 

Nærmere betegnet:   

                                               

som ”i det daglige” er Kofoeds 

Skoles kursussted og refugium for 

elever og medarbejdere. 

Et dejligt sted, med hele 17 værelser. 2 komfurer, 2 store køleskabe, 2 

opvaske-maskiner, og en stor fryser. Jo-jo, det var skam store forhold.  

Vi var også flere afsted end vi plejer at være. 26 i alt. Og så alle i en 

dobbelt-dækkerbus, fra punkt A til punkt B.  

Jo-jo, det var simpelthen en stor fornøjelse at være i samlet trop med ALLE 

de ting og sager vi havde med i bussen. Der var alt (så godt som) hvad der 

skulle bruges på denne sommerferie som varede fra mandag den 8. til 

fredag den 12. august. Også Lones cykel havde vi 

med. I skulle have set hvordan chaufføren førte 

køretøjet. Det var simpelthen en stor fornøjelse 

når han på et minimum af plads og med få frem – 

og tilbage kørsler fik denne mastodont ind og ud 

fra det lille frimærke af en grund der er. 
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Nå men der blev pakket ud og indrettet og vi blev installeret i værelserne.  

Så fik Lone og Marianne travl med at anrette til frokosten. Godt hjulpet af 

de ”dryssere” som havde pligter. 

Nogen skulle nemlig dække bord til måltiderne, andre til rengøring og 

fejning både i hovedhus såvel som i annekset. Endelig var der 

flaghejsningen med morgensang og som var en dejlig måde at starte dagen 

på. 

Til morgenmaden havde ”drysserne” mulighed for at få havregrød eller 

øllebrød. Det var sådan, at ”økonoma” Lone, spurgte, om aftenen, hvad og 

hvem der skulle have havregrød eller øllebrød. Også dette blev en stor 

succes. Til morgenmad blev der serveret 

FRISKBAGTE boller efter en opskrift fra Margit. 

Altså i det hele taget, så var maden både god, rigelig 

og velsmagende under hele opholdet, så en stor cadeau 

til køkkenet. 

 Så bliver der sagt VÆRSGO’. 

Allerede samme eftermiddag som vi ankom, var der 

flere af os, der lige ville gå en tur omkring Sorø sø. Jeg 

havde ikke kikket ordentlig efter i papirerne. For jeg 

havde læst på nettet at det er en tur på godt 4 km. Og det er jo ikke rigtigt. 

Nej – nej, hele 8 km. er turen på. (jeg kunne jo bare have læst Margits 

program grundigt igennem ).  

Turen kan dog varmt anbefales. Der er en pragtfuld natur. Også når 

naturens kræfter kommer frem. For ca. 1 

km. før ”mål” begyndte det at regne. Ikke i 

små dryp, nej-nej i kaskader og i stiv 

kuling, i guder hvor blev nogle af os våde. 

(det var jo ikke alle på denne tur der gik 

hele vejen). Var simpelthen nødt til at få en 

taxa ud for at hente os (3). 

Mandag aften holdt vi fødselsdag for 

Mogens.   

Der blev også arrangeret taxa-ture ind til byen. Der er jo trods alt en del 

genbrugsbutikker der lige skal checkes.   

 

Der blev holdt PAKKELEG hvilket jo altid er 

meget underholdende.  
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Om onsdagen var der hjemmefra arrangeret en bustur til Birkegårdens 

Haver. Denne oase er en dejlig ”liese” for mange og især den japanske have 

er for mig det ultimative. 

                                         

Turen til Haverne 

bliver efterfulgt af 

et besøg på 

Bromølle Kro, hvor 

vi indtog en dejlig 

frokostbuffet. 

 

Desværre måtte jeg igen ledsage en af ”drysserne” til skadestuen. Det er 

blevet en grim vane, med disse besøg, men heldigvis var det en MEGET 

bedre taxaservice vi fik her, modsat besøget på Svendborg Sygehus. 

Der var lidt konkurrence blandt få af deltagerne om hvem der hurtigst 

kunne gå ind til byen. Afstanden er på godt 2 km. Det er blevet mig fortalt 

at Jan var hurtigst, men dog med den tilføjelse at Kresten måtte undvære 

Jans assistance som vejviser.  

Torsdag aften bliver der lavet festmiddag. Det er jo sidste dag vi er på 

Louisestiftelsen. Bordet var dækket på fine vis og vi fik lækker 

hamburgerryg ”mit gemüse”. Derefter var der 

festligt samvær med bordtale af  

Margit.   

og en fællesleg/sang bagefter.  

”Den unge smukke cowboy og Lady Rose”. 

 Nogen af læserne der kender den?? Hvis ja, så 

opfordres i til at skrive om det i dette blad. 

Der var ”Hvad sker der her?? Hvad sker der her??,  ”De red den vej, de red 

den vej”, ”Bang, bang - piuw!!!”, ”Ugh, ugh, ugh !!”, ”ÅHH, jeg besvimer 

!!!”, indianerhyl, ”MUUUUHH - MUUUHH!!”  
Jeg vil undlade at skrive hvem der var hvem, blot at der var mange 

cowboys, kvæg og indianere med sherif og høvding i spil, og at det var 

skægt og sjovt er der ingen der skal være i tvivl om.  
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Se, så nåede vi til afrejsedagen fredag. Det er jo altid 

lidt melankolsk når der skal tages afsked. De fleste, 

om ikke alle var meget tilfredse 

med opholdet, og håber at vi også 

næste år kan komme her.  Der blev 

spist rester, bl.a. var der en del 

æblekage fra festmiddagen der blev fortæret. (Gæt selv). 

Midt under slutrengøringen og opvasken skete så 

katastrofen. STRØMMEN gik. Den tilsynsførende 

kommer og fortæller at der er røget en sikring ude i el 

skabet ved vejen. Opvaskemaskinen stod klar til at gå i 

gang, men da der jo også skal strøm til at køre den pumpe der skal sørge for 

vandtilførslen så var det noget MØG for at sige det 

lige ud.  

Vi fik fortalt at det bliver det kommende hold der skal 

færdiggøre vores opvask!  Men alt ordner sig jo, 

og vi efterlader stedet med opvaskemaskinerne fyldt 

op til næste hold. Vi bliver hentet ved 14 tiden af 

vores chauffør og slutter ferien foran DRYS IND ved 

godt 15 tiden. 

 

Jeg siger tak for nogle dejlige dage sammen med 

”drysserne”. Kærlig hilsen Villy 
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