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Forsiden:    

 

Et kunstprojekt bestående af otte Københavnerbænke med hver sin fastmonterede 

bogskulptur. 

Vores allesammens Margit har løst opgaven; hvorfor ligger de bøger der? Læs mere side 11. 

Dette må være en ”Læsebænk”, bøgerne kan vel bruges som armlæn eller til en kaffetår. 

Gå forbi og prøv ! 
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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  OKTOBER:   

 

Mandag d. 3/10 kl. 10 :  

Bogcafe ved Lisbeth og Olav. Incl morgenmad. 

Tirsdag d. 4/10 kl. 13 – 14:30 :  

Foredrag af Bettina Smed fra VIP- huset. 

Onsdag d. 5/10 kl. 10:30 :  

Rundvisning på Kofoeds Skole.  

Gratis, men tilmelding i DRYS IND. 

Fredag d. 7/10 kl. 11- 13 :  

Tøjsalg med Mirakel Priser. 

Mandag d. 10/10 kl. 18 – 21 :  

Spilleaften.  

Tirsdag d. 11/10 kl. 13 – 14:30 :  

Foredrag ved politidame Anika ”At være kvinde i politiet”. 

Onsdag d. 12/10 kl. 12 – 15 :  

Kreativt værksted v/ Lone. 

Torsdag d. 13/10 kl. 9:45 :  

Musikforedrag v/Marianne  - for 

tilmeldte. 

Fredag d. 14/10 kl. 12 – 15 :  

Film + spisning – døren lukkes kl. 13. 
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AKTIVITETER i  OKTOBER FORTSAT:  

 

Tirsdag d. 18/10 kl. 13 – 14:30 :  

Ordet frit, quiz eller? 

Tirsdag d. 25/10 kl. 13 – 14:30 :  

Ordet frit, quiz eller? 

Onsdag d. 26/10 kl. 12 – 15 :  

Kreativt værksted v/ Lone. 

Torsdag d. 27/10 kl. 9:45 :  

Musikforedrag v/Marianne  -  for tilmeldte. 

Fredag d. 28/10 kl. 18 – 21 :  

Månedsmiddag – tilmelding i DRYS IND. 

 

BEMÆRK: 

Onsdag d. 2/11 kl. :  

Arrangement i Købner kirken med 

Kim & Klaus  

Der kan købes billetter i døren.  

 

 

ALLE torsdage kl. 13 – 14:30 er der 

selvfølgelig spil/sang med Bo eller Asbjørn. 
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  ”Hvad bogskabet gemmer”   OKTOBER 2016 

BOGSKABET         Har DU nogensinde tænkt over, hvad man kan                                               

  finde i bogskabet eller i DIN bogreol? 

 Jeg har kigget lidt på mine hylder…., jeg elsker lokalhistorie, 

hvilket betyder, at vi har rigtig mange bøger, næsten alt, der er udgivet om 

Dragør. Her kan man læse og se dejlige foto fra en tid, der var. Få historier 

fra dagligdagen; indblik i Amagerdragt og mode, arbejdsliv og arbejds -

redskaber. Et album 

med gamle postkort 

viser byen først i 

1900-tallet; enkelte 

bygninger er væk; men 

meget står fortsat i 

gadebilledet, 

gulkalkede huse med 

tjæret sokkel, masser 

af brosten og 

farvestrålende 

stokroser. Hestevogne er erstattet af små biler og mange cykler – men livet 

går sin gang på havn og baderanstalt.  

Danske fugle i farver – ligger klar med henblik på opslag, når nye/eller 

ukendte fugle slår sig ned i min have, jeg har både fuglehuse og –bad, der 

tiltrækker.  Og her er så min salmebog, fra min konfirmationsdag – hvid 

med guldkors og –bogstaver. Den er desværre ikke blevet brugt meget, for 

jeg har ikke haft den med i kirke; og den nye samlebog, der anvendes nu har 

andre salmenumre. 

På nederste hylde står alle mine kogebøger, og løse opskrifter – ja, der er 

mange; men det er ikke ofte, jeg slår op! Mit kæreste eje, er ”den lasede frk. 

Jensen’s kogebog”, som min mor har brugt flittigt – den har enkelte pletter 

og dufter af mor, der er lagt sedler ind ved udvalgte/faste opskrifter – og jeg 

elsker risengrød, som jeg tidligt lærte at finde; her kan jeg dufte kanel. 

       /Bente 
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GALLERI DRYS 
 

Oktober måned udstillingen i 

Drys Ind består af et af mine 

billeder, som jeg har kaldt 

"Kofoeds skole billedgalleri". 

Billedet er en collage med 

nogle af mine grafiske tryk, 

sat sammen med nogle 

Hundertwasser figurer.  

Derudover har jeg malet et 

par insekter bl.a. myrer 

forstørret et par hundrede 

gange, så de ser meget 

frygtindgydende ud.   

 

Venlig hilsen Niels Flyger. 

 

I september sås flotte kreative indslag i 

vindueskarmen……….Lone havde været i gang………. 

 

 

 

 

 

 

Historisk hjørne 
  

Her ses Kastrup Fortet 1932-33.  

Bemærk specielt den smalle landtange 

imellem voldgraven og Øresund…… 
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Tur til Zoologisk Have d. 7. september. 

Takket være en flot donation fra Hempel fonden, drog vi til billig penge en 

tur i Zoologisk Have. Havde selv ikke været der i mange år, men kunne dog 

ikke slå Knud S’s rekord på 60 år!! Så der var meget nyt at glæde sig 

til………… 

Vi lagde ud hos Dyrenes Konge, der i et 

kort øjeblik poserede for fotograferne – 

han er vist noget heldigere end sine 

forgængere, der ikke faldt i hunnernes 

smag og som de derfor dræbte  hårde 

odds! 

Vi gik videre til den nye arktiske ring, der 

er et imponerende isbjørnebo, med mulighed for både at se 

dyrene på land og under vand. Det var svært at løsrive sig 

og der var mange interessante plancher og lege; som at 

fange sæler, hvis man ellers var hurtig nok.  

Her så vi også Lunder og Lomvie blive fodret på 

fuglefjeldet. 

Vi spiste vores medbragte med ved regnskoven, hvor der 

var masser at se på fra fugle, til slanger og aber.  

Der gik helt sport i at finde de små kriblekrabledyr, der 

havde camouflage teknikkerne i orden. Vi fandt dog også 

dyr der ikke var helt så sky: 
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Det var i det hele taget en helt fantastisk oplevelse, også selv om man ikke 

kan lade være med, at have en lille smule dårlig samvittighed over, at dyr 

skal spærres inde for vores fornøjelses skyld. Men der er ingen tvivl om, at 

man har gjort et kæmpe arbejde for at give dem, så gode kår som muligt. 

Som en sidste kuriositet, stødte vi også på små og royale ”dyr”             

Ingen af os nåede vist det hele, så der må være base for en tur mere, især 

når jeg tænker på hvor mange der konverterede deres billet til et årskort: vi 

gentager succesen til foråret. 

Der var behørig afrundning i Bjælke Hytten med kaffe og æblekage, meget 

hyggeligt sted. Tak for en super hyggelig dag til alle jer der deltog.  

Knus Margit  

GULDALDER JAZZ…… 

Den 25. august var der musik på programmet i DRYS IND. Det viste sig at 

være husets egen klaverstemmer, som underholdt med dejlige melodier fra 

swingtidens æra. Ikke alene viste den omtalte klaverstemmer sig altså også 

som klaverboxer, idet han underholdt os med den ene efter den anden af 

disse swingende sange fra fordums dage og lod dem danse ud af klaveret. 

Jeg var specielt glad for at høre disse toner, da det er en af mine hobbyer, 

fra min ungdoms dage og jeg fik derfor en rigtig god eftermiddag ud af det. 

Samtidig med at jeg sidder og nyder musikken, kommer jeg 

automatisk til at tænke på, hvem der har komponeret den 

pågældende melodi og hvem der har lavet den bedste og mest 
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kendte udgave. Det (håber jeg) hjælper med til at udvikle min begrænsede 

hjernekapacitet, eller i hvert fald holde den i gang. 

Tak til DRYS IND fra Knud B. 

 

Klaverstemmeren hedder Martin Stummann 

og sammen med sin kontrabassist og tromist, 

hedder de ”The jazz band”. Bandet blev 

dannet i 1989 af Martin.  

 

 

 

NYT UDENFOR……Kom og brug! 

 

 

Så har Handyman 

Villy været på spil 

igen og sat en wire op 

under det store 

vindue. Endelig har vi 

fået meget tiltrængt 

ekstra låseplads til 

rollatorerne.  

Tror Villy har været spejder; for han er altid 

beredt til at hjælpe – tak  
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Kunst i vores kvarter…….. 

Går forbi denne bænk ved 

stoppestedet ved Skotlands 

Plads hver dag. Første gang jeg 

så bøgerne, måtte jeg lige 

sætte mig og røre ved dem. Har 

siden set dem andre steder i 

kvarteret og er hver gang 

blevet lidt gladere   

Så en dag overhørte jeg nogen der sagde de var placeret 

på bænkene, for at folk ikke skulle sove på dem, og det 

var dråben, der gav mig lyst til at ”opklare mysteriet”. 

De 8 bogbænke er skabt af Billedhuggeren Tina Maria fra 

Fabrikken for Kunst og Design. Alle bøgerne er doneret af 

mennesker og institutioner der bor på Sundholm og 

derefter støbt i bronze. De skal vise kvarterets 

mangfoldighed, hylde litteraturen og alle de historier vi 

alle sidder inde med. 

 Margit 

P.S.  Sådan et sæt bøger, vil jeg da gerne arve – de vil være 

smukke i min have  / Bente 
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FRA DET VIRKELIGE LIV…….. 

HØSTDAG I AUGUST I VESTJYLLAND 

Igen i år deltog Leif (tidl. red. af DRYSSEN) for 12. år i træk i høsten hos min bror, Flemming, som i 

øvrigt også er bror til Irma (DRYS INDs formand). 

Når morgenduggen er væk fra kornmarken ved 12 tiden starter høsten med mejetærskeren. Kornet 

bliver samlet i en tank, mens stråene bliver ført 

bagud  af maskinen.  

Når kornbeholderen er fyldt bliver kornet blæst 

over i en vogn. 

 

Flemming og Leif kører så kornet til foderstof-

forretningen i Vejrup (ca. 10 km væk).    

 

Ved ankomsten til foderstofforretningen bliver 

traktor/vogn/korn indvejet på en brovægt. 

Vægten bliver registreret på Flemmings kundenr.  

Derefter kører vi til anvist aflæsnings sted, hvor 

kornet tippes af og derefter tilbage til vægten, 

hvor vægtforskellen er lig med kornets vægt, 

som afregnes med Flemming. 

Halmen (stråene) som mejetærskeren havde 

lagt bag sig, blev dagen efter presset til 

firkantede baller, som bliver brugt til strøelse 

hos husdyr, eller til halmfyr. 

Dagen sluttede kl. 21, og i løbet af dagen blev der afleveret 11 læs korn. 

Mens høsten foregik, besøgte jeg min kære moster på et plejehjem, der ligger 5 kvarters kørsel 

derfra. Min moster bliver 90 år i denne september måned. Hun er stadig åndsfrisk, så de 3½ times 

besøg gik hurtigt, før jeg kunne nyde tilbageturen. 

 

Sensommerhilsen / Sara Lauridsen 
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OKTOBERS LOKKERIER: 

 

Lisbeth og Olav starter bogcafeen op igen 

efter sommer pausen. Der vil som sædvanlig 

være både højtlæsning og inspiration til 

diverse romaner og noveller, alt sammen 

krydret med frisk kaffe og lidt morgenbrød. 

Så kom og få (nyt) liv i læselysten eller bare for at nyde en god 

historie. Mandag d. 3/10 kl. 10 – 11:30. Man må selvfølgelig gerne 

blive til normal åbningstid. 

Der er gratis rundvisning på 

Kofoeds skole, som er en 

social institution, stiftet i 

1928 af kordegn Hans Chr. 

Kofoed. Det sker onsdag d. 

5/10 kl. 10.30. 

Ved siden af den sociale 

støtte tilbydes forskellige 

former for undervisning. 

Fra 1930 udvikledes det særlige Kofoedsystem, som indebærer, at 

man opnår en ydelse ved at gøre noget for sig selv - hjælp til 

selvhjælp. Gennem årene er der udviklet tilbud, som dengang enten 

ikke eksisterede, eller som elevernes situation udelukkede dem fra, 

fx retshjælp, bibliotek, revalidering af socialt handicappede, 

misbrugsbehandling mv.  

I dag har skolen visioner om at blive en storbylandsby og åbne op 

for områdets øvrige beboere. 

Tilmelding i DRYS IND. Frokost kan købes i skolens kantine til 

ca. kr. 35,- 
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OG DER ER MEGET MERE…… 

Bettina Smed kommer og fortæller om VIP huset på Englandsvej, 

der er et socialpædagogisk opholdssted, for unge piger 

med psykosociale vanskeligheder.  

Tirsdag den 4.oktober skal vi høre et foredrag:  

” Man gjorde et barn fortræd – en opvækst, som kun de 

færreste har fantasi til at forestille sig”. Bettina fortæller 

ud fra egne oplevelser og stiller spørgsmålet: Er det 

muligt at bryde den negative sociale arv? I de fleste 

tilfælde er svaret nej, men Bettina er undtagelsen, der bekræfter 

reglen. Betina fortæller om sin opvækst, om krænkelser, savn og 

ydmygelser, om angst og lavt selvværd og om hvordan det er, når 

selvmord synes at være den eneste vej ud af elendigheden. 

Bettina kommer fra udkants Danmark og med en barsk opvækst, 

forsømt i hjemmet, seksuelt misbrugt af sin egen far og en del af 

opvæksten på børnehjem, stod det ikke skrevet i kortene, at Bettina 

skulle blive en succesfuld forretningskvinde med godt job, orden i 

økonomien og en dejlig familie. At Bettina så også er Lisbeth 

Zornigs ”hemmelige” stedsøster, gør bestemt ikke kontakten 

mindre interessant omend ikke det væsentligste i denne 

sammenhæng /Ella 

 

Tirsdag d. 11/10 kl. 13 kommer Anika fra station 

1 på Christianshavn, og fortæller om, hvordan det 

er at være kvindelig betjent. Der vil være rigeligt 

med mulighed for at stille spørgsmål. 

 

HUSK månedsmiddagen…….fredag d. 28/10 

Nyd dejlig mad i skønne omgivelser og med 

”kendte” mennesker. Husk tilmelding. 
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SOMMEROPLEVELSE……… 

Onsdag den 27.juli stod i Cirkusrevyens tegn! Inden revystart 

skulle de fleste af os, der var med (18 deltagere i alt) lige rundt på 

Dyrehavsbakken bl.a. i Korsbæk i skoven eller rundt blandt boder 

og forlystelser. Rigtig mange mennesker havde fået samme tanke 

denne dag, så der var bare fyldt godt op alle steder. Heldigvis 

havde jeg bestilt bord i et hyggeligt spisested til frokost mens 

eftermiddagskaffen måtte nydes i spredt fægtning dog valgte de 

fleste at nyde en dejlig kaloriefyldt kage og en god kop kaffe i 

konditoriet i Korsbæk. Kl. 17 begyndte Cirkusrevyen med de 

kendte ansigter bl.a. Niels Ellegård, Lise Baastrup, Ulf Pilgaard, 

Lisbeth Dahl og Henrik Lykkegård. Dygtige dansere supplerede ind 

imellem og mange gode grin og grynt blev givet under hele 

forestillingen. Kl. 20 var forestillingen slut og vi kunne begive os ud 

i den skønne sommeraften. Lillian på cykel og vi andre med tog og 

bus. En dejlig og sjov dag og aften var til ende og vi kan glæde os 

til næste års revy eller noget helt andet- hvem ved?!/ Ella 

 

 

Hvad sker der i DRYS IND her i efteråret? 

Se side 4 og 5 
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Det vilde liv……………… 

Sidder her en sen lørdag aften – og venter ikke på 

nogen - men prøver at gøre status over de sidste par 

uger, mens jeg nyder et glas gåsevin (mest for 

fotografens skyld) i mit fine nye glas, fra vores 

loppemarked på Skotlands Plads. 

Og det som står klarest for mig, er den store 

mængde af rigtigt gode grin; den slags der binder sammen og 

giver ny energi: hold op I er fantastisk godt selskab!!!!!! 

Først var der ferieturen til Sorø og Kofoedsskoles ejendom 

Louisestiftelsen; ukendt territorium og flere mennesker, men et 

dejligt sted med skøn natur og et hus med mange muligheder – 

meget vigtigt, når nu vejret ikke var til solbadning og rigtig, 

rigtig dansk.  
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Der var plads til at nogen kunne spille Trivial Pursuit – siger det 

bare; vil man vinde, skal man sørge for at være på hold med 

Kristen! – andre sad i hyggekrogen ved køkkenet og snakkede, så 

lidt OL i tv stuen, slog deres folder i den store have, gik tur 

omkring søen eller ind til byen – akkurat det man følte for. 

Visse traditioner blev dog holdt i hævd; flaget blev hejst med 

sang og hårdt arbejde, maden var fantastisk - ingen behøvede at 

gå sultne i seng og der blev dækket smukt bord og festet lidt 

ekstra den sidste aften. 

Har helt sikkert lært noget til næste år, men vil sige jer alle 

sammen TUSIND TAK for en dejlig ferie og en ekstra tak til 

Lone, Marianne og Villy for jeres kæmpe arbejde både i og 

udenfor køkkenet.     

 

(Manden til højre, er Nuka, der passer på huset og på os) 

Nåede næsten kun lige at lande på Amager og så var det afsted 

på skovtur, men så er man jo i skarp bus træning  
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Brugerrådet havde lagt sig i selen og har klart bedre 

forbindelser til vejrguderne end mig, for det var perfekt vejr 

hele dagen. Heller ikke her blev der pillet ved traditionerne; Lone 

havde bagt kager og jeg glemte mælken, igen! Så tror at denne 

betroede opgave, må være brugerrådets ansvar fra næste år. 

Turen sydpå var en fornøjelse og nød at der var så god tid til at 

går rundt på de forskellige stop, få shoppet, strakt benene og 

svinget lanserne – tak for kamp til stregen Knud, måske var det 

”husk mælken” præmien du vandt??? Der var interessante guider, 

god mad, men grin og glade mennesker var pynten på kagen: 

     

     

De vilde uger, blev sluttet godt og flot af, med loppemarked på 

Skotlands Plads i forbindelse med Kvarters Dag. Der blev handlet 

og krejlet, så det var værdigt til et eget tv program. Masser og 

dryssere og frivillige støttede op og havde doneret både 

håndarbejder og lopper. Tusind tak til alle på begge sider af 

disken  –  især krejler dronningen   
STORT knus og KÆMPE smil, Margit      
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HVAD OPLEVER ELLA ? 

Fra virkeligheden i Vancouver med rig og fattig 

og alt hvad det indebærer, gik vi om bord på 

vores første Cruiseskib. Hold da helt kæ.. – det 

var en anden verden end dagligdagen udenfor. 

Luksus overalt / tjenere i guld og glimmer. Barer og restauranter / spabade – 

swimmingpools / storskærme og biografer – levende optræden flere steder hver aften – 

orkestre og solister – klassisk musik, rock`n roll m.m. Elevatoren gik til 17. etage !! 

Casino og meget mere. 

Jeg orker ikke at nævne, hvor meget der er – you name it !! 

 

Vi var ikke VIP ér – men tæt på! Adgang til fine restauranter morgen, middag og aften 

og spise gratis der. Ja selv morgenmaden kunne bestilles som roomservice uden 

beregning. I restauranterne blev vi ført ned til bordet af tjeneren. Der sad et til to par 

og ventede på os. Præsenterede sig på skift, hvorefter det blev vores tur.  

 

Herefter blev der 

konverseret på kryds og 

tværs. Efter vores mening 

lidt stift og lidt 

anstrengende på den ene 

side, men også meget 

lærerigt at dele hinandens 

liv, hvis man har lyst og 

behov for det. De fleste vil 

rigtig gerne fortælle og er 

meget nysgerrige. Vi har 

talt med flere fra bl.a. 

USA, som bl.a. har givet 

gode forslag til vores 

videre færd i Californien.  

 

Alt dette er nu ikke Ella og Leif  !!! – så vi nedgraderede os mentalt og fysisk og 

benyttede ”kun” den ”lokale” buffet på dæk 14, hvor vi følte os meget mere hjemme 

blandt ligesindede ;-) – der var maden og betjeningen nu heller ikke noget at kimse af.  

 

Nu er Cruise prøvet. Det har været en oplevelse, men det står absolut ikke øverst på 

vores ønskeliste igen, så længe vi har muligheden for selv at guide os rundt i verden. 

Bilen og friheden til at fragte os rundt, spise lokalt og finde hyggelige byer, der ikke er 

overrendt af turister som os selv står stadig øverst på vores liste over 

rejsetransportmuligheder. / Ella & Leif. 
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BAGSIDEN 

Citat - Storm P. :  

 

 

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 

 

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. 
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1. sup.: Joan Kristensen 

2. sup.: Winnie Lundgren   Regnskabsfører:   

    Viksi Jønsson                                          

Støttekreds:    Ella Ramsdal Pedersen 
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