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 Forsiden:    

Mellem store eventyrlige kaktusser, ses dejlige Ella. Håret blæser i vinden og det støver. 

Der er ikke noget som rejseoplevelser, Ella & Leif har været næsten 5 uger – over there  

(på den anden side af Atlanten). Hvis du vil høre mere, så kom en tur i DRYSIND  

1. november kl. 13. 

Her i Halloween-tiden, ses der mange græskar – de har også listet sig ind i DRYSSEN. 
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HVAD ER DRYS IND?   

DRYS IND er et værested for ensomme mennesker i alderen fra 20 

år og opefter. Værestedet vil ved samvær, samtaler, aktiviteter og 

opsøgende arbejde 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 værestedsmedarbejder 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, te og 

håndmadder eller et stykke kage. Der er altid tid til en snak. 

DRYS IND yder ikke økonomisk hjælp til brugerne. 

DRYS IND er upolitisk og et 100 % alkoholfrit værested. 

DRYS IND kræver ikke medlemskab. 

PERSONLIG SAMTALE 

Alle kan henvende sig anonymt. Ønsker DU en personlig samtale eller et 

hjemmebesøg, kan du henvende dig til daglig leder, Ella R. Pedersen, tlf. 32 

95 00 04 mandag, tirsdag, torsdag kl. 15-16 samt onsdag og fredag kl. 9-10 

DU KAN STØTTE OS 

DRYS IND skal selv skaffe penge til værestedet. Du kan støtte stedet ved at 

give en gave, blive støttekredsmedlem (150.- pr år) / (Spørg i DRYS IND 

eller se på vores hjemmeside) eller oprette et testamente til fordel for DRYS 

IND.  

DRYS IND er fritaget for at betale arveafgift.  
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AKTIVITETER i  NOVEMBER:   

 

Tirsdag den 1.november kl. 13 – 14.30: 

Rejseforedrag fra Ella og Leifs rejse til 

Canada og USA. 

Onsdag den 2.november kl. 13 – 15:  

Sjov og festlig eftermiddag i cafè Julius i Købnerkirken  

på Skotlands plads med Kim og Klaus. Døren åbnes kl. 12  

og lukkes kl. 16. Pris: 25 kroner. Se opslag i DRYS IND. 

Mandag den 7.november kl. 10 – 11.30:  

Bogcafè med Lisbeth og Olav. 

Mandag den 7.november kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Mandag den 7.november kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 8.november kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Anette Bohn: ”Livskvalitet”. 

Onsdag den 9.november kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted ved Lone. 

Torsdag den 10.november kl. 10.30 – 

11.30:  

Musikforedrag ved Marianne. 
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FLERE NOVEMBER AKTIVITETER….. 

     

Onsdag den 16.november:  

Tur til Planetariet: Se opslag med tilmelding. 

Fredag den 18.november kl. 12 – 15:  

Film + spisning. Døren lukkes kl. 13. 

Tirsdag den 22.november kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Betina Smed ” Man gjorde et barn fortræd”. 

Onsdag den 23.november kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted ved Lone. 

Torsdag den 24.november kl. 10.30 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne. 

Fredag den 25.november kl. 10: Efterårs-

Gåtur ved Birthe. Se opslag i DRYS IND. 

Fredag den 25.november kl. 18 – 21.:  

Månedsmiddag i åbningstiden.  Se opslag i 

DRYS IND. 

Tirsdag den 29.november kl. 12 – 15:  

Førjulehygge med bl.a. fremstilling af 

juledekorationer. 

Onsdag den 30.november:  

Juletur til Andelslandsbyen i Nyvang.  

Opslag i DRYS IND med tilmelding.  

Hver torsdag mellem kl. 13 – 14.30  

er der ”Syng med eftermiddag” med Bo eller Asbjørn ved klaveret. 



6 
 

 

  ”Hvad bogskabet gemmer”i  NOVEMBER 

BOGSKABET         1. bogcafé efter sommeren var fyldt med hygge; 

men desværre ikke så mange deltagere; mon ikke – det var efterårsvejrets 

skyld. Næste gang kommer DU selvfølgelig – du kan bare nyde kaffen, 

hyggen og lytte til oplæsningen. 

Vi lyttede til en fødselsdagshistorie med overraskelser og snevejr: prøv selv 

at læse bogen af Haruki Murakani. Senere fortalte Lisbeth om to bøger af 

Thorstein Thomsen, en forfatter, der startede med at skrive fantastiske 

børnebøger om Lotte….og  Frede. Først i 1982 kom den første voksenbog. 

”Den der hvisker, lyver”  og frk. Narvik blev fremhævet – måske de er 

noget for dig? 

Haruki har også skrevet bogen: Kafka på stranden, den 

tror jeg, at jeg vil kaste mig over. 

Kafka på stranden handler om Kafka Tamura, der på sin femten års 

fødselsdag stikker af hjemmefra. 

Blandt de få ting, han tager med, er et fotografi af ham selv og hans 

storesøster fra dengang, han var tre år, og hun var ni. De sidder på en 

strand og ler lykkeligt. 

Men Kafka kan slet ikke huske, at han har været lykkelig. Han har hverken 

set sin mor eller sin søster siden dengang, og hans far, som han nu flygter fra, har plantet en sælsom 

spådom hos ham. Han stiger på natbussen i Tokyo og påbegynder sin rejse mod øen Shikoku, som 

han føler sig draget imod, og hvor ingen vil finde på at lede efter ham.  /Bente 

 

Historisk hjørne 

Hvornår bliver ting egentlig 

historiske? 

Her ses Lakridsfabrik – 

senere Amager Lilleskole 

Fotograf: Susan Smith, sep. 1990. 

set fra Cyperns vej 
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GALLERI DRYSSEN 

I november måned udstiller jeg et rødt 

billede i Drys Ind med et par venner 

der sidder og skåler i rød sodavand. 

Grunden til, at det er rødt er fordi vores 

lærer på Kofoeds skole har en 

forkærlighed for at opstille dogme 

regler. I dette tilfælde havde vi en 

varm og en kold rød farve plus hvid og 

sort. Jeg viser også et par 

eventyrbilleder med Ali Baba og de fyrretyve røvere. Med venlig hilsen Niels Flyger. 

 

Rød sodavand/Hindbærbrus er en type sodavand, som har 

været i produktion over 40 år og som består af vand, sukker, 

farve og smagsstoffer. I de seneste år er der imidlertid 

kommet økologisk hindbærbrus på markedet, der rent 

faktisk indeholder hindbærsaft. 

Fremstillingen af de forskellige typer hindbærbrus er ret ens, da komponenterne i 

sodavanden i princippet ligner hinanden meget. Sodavand fremstilles kort sagt ved at 

tilføre almindeligt postevand sukker, smag og farve. Herefter hældes hindbærbrusen på 

flaske og kulsyre tilsættes.         Skål /Bente 

 

NOVEMBER-LOKKERIER 

Kom med på Ella’s rejse….mød op i 

DRYS IND 1. november kl. 13. 

Route 66  er blevet kendt via forfatteren 

John Steinbecks bog "Vredens druer" fra 

1939. Bogen følger tørkeramte 

Oklahomafarmeres vej til det forjættede 

land Californien. 1950’erne var vejens 

glansperiode og blomstrede med 
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moteller, små benzinstationer, cafeer og restauranter. I 1956 tog 

USA hul på det store interstatemotorvejsbyggeri med over 80.000 

km firesporede- ja nogle steder op til 20-sporede motorveje, hvilket 

gjorde, at Route 66 mærkede dødsstødet. Nu skulle man så tro, at 

det var rutens endeligt! - men nej- vejenes moder, The Mother 

Road, nægtede at dø og blev heldigvis genfødt. Gamle skilte blev 

fundet frem, moteller fik banket madrasserne og de lokale 

burgerbarer fik lidt ekstra omsætning, da ruten efterhånden blev ren 

nostalgi og senere kult. Leif og jeg fik også mulighed for at køre ad 

Route 66 og mærkede historiens vingesus, mens vi stille og roligt 

kørte nogle få kilometer ad den gamle rute og gav os tid til at 

standse op og tage billeder, inden bilen igen skulle fange een af de 

store bredsporede motorveje mod spillebyen Las Vegas. 

I kan forvente mange flere spændende historier………..  /Ella 

 
Det er let, at være ”postman”….. 
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Det kan være fængslende at 

høre Ella fortælle…gad vide, 

hvor længe hun sad ”inde” ? 

Kom forbi og hør…/Bente 

 

 

 

Tirsdag den 1.november holder jeg mit rejseforedrag fra Leif`s og 

min store rejse til Canada og USA incl. Alaska. Nogle har måske 

læst lidt fra rejsen i sidste nummer af DRYSSEN men denne dag får 

I et MEGET større udpluk, garneret med billeder og kommentarer. 

/ Ella 

Onsdag den 2.november i Café Julius i Købnerkirken på 

Skotlandsplads er mange af os igen så heldige at kunne opleve 

Kim og Klaus, to fantastiske musikere og entertainere. De to skal 

være med til at skabe en festlig eftermiddag for bydelens borgere 

og DRYS INDs brugere. Der bliver mulighed for at mødes på kryds 

og tværs og måske endog skabe nye kontakter og netværk. 

Kim og Klaus er garanterer for en oplevelse fyldt med GLAD MUSIK 

og spiller ikke kun for men i høj grad også MED publikum. Der vil 

eks. være FÆLLESSANG, IRSK FOLKEMUSIK, FRANK SINATRA, ELVIS 

PRESLEY, BEATLES, OSVALD HELMUTH, GUSTAV WINCKLER , 

DANSEMUSIK o.s.v. 

Kim og Klaus underholder mellem kl. 13 – 15, men døren åbnes kl. 

12 og lukkes kl. 16. Der vil være kaffe/the og hjemmebag. 
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Arrangementer et støttet af Amager Vest Lokaludvalg. 

Pris: 25 kr. som betales ved indgangen. ALLE er -lig 

VELKOMNE / Ella 

 

 

Mandag den 7.november kl. 10 har du igen mulighed for at være 

med i bogcafeen i DRYS IND sammen med de to tidligere 

bibliotekarer Lisbeth og Olav, som på dygtigste vis vil læse op, 

fortælle og dele tanker med jer, der er med her.  

Desværre var der ikke så mange, der mødte op sidst, 

så vi håber, du vil være med denne gang. Sammen 

med jer vil Lisbeth og Olav tage en snak, om det vil 

være en tanke at flytte ugedagen og tidspunktet, så 

der måske er flere, som har mulighed 

for at være med fremover. I modsat fald 

vil bogcafeen lukke og slukke- 

desværre! Der vil selvfølgelig være kaffe på kanden og 

brød til, hvis det kan lokke lidt!  

Prøv at komme og se, om det måske skulle være 

noget for dig! / Ella 
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Bettina Smed kommer og fortæller om VIP huset på Englandsvej, 

der er et socialpædagogisk opholdssted, for unge piger 

med psykosociale vanskeligheder.  

Tirsdag d. 22. november 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                         

 

Onsdag den 30.november  

skal vi på juletur med julemarked til 

Andelslandsbyen i Nyvang ved 

Holbæk, som delvis kan 

gennemføres med begrænset 

deltagerbetaling, da turen bliver 
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støttet af en fond. Herligt! Du kan læse mere 

om Andelslandsbyens julemarked andet sted i 

avisen eller på opslag i DRYS IND, hvor der 

også vil være tilmelding. Tom fra Valby busser 

bliver vores chauffør med afgang fra DRYS IND 

kl. 9.30, du kan nyde en dejlig julebuffet og kaffe i Nyvang og 

hjemkomsten vil være sidst på eftermiddagen. Nu håber vi på, at 

vejret bliver til, at der bliver mulighed for at gå rundt og opleve 

alle de skønne steder i landsbyen./ Ella 

-------     ooooo    ------ 

 

TILBAGEBLIK FRA AUGUST: 

TAK for invitationen til høstfest i Tømmerup: 

Onsdag den 24.august var vi ca. 20 dryssere, som indtog Mette og 

Anders` dejlige gård på Tømmerupvej. Vi var inviteret til høstgilde 

med æblekage og 

andet dejligt 

hjemmebag, så vi 

glædede os rigtig 

meget til dagen. 

Nogle tog bussen, 

andre kørte selv og en enkelt havde valgt den tohjulede. Vejret var 

i sit bedste hjørne, så det kunne kun blive godt! Og hvilken 

modtagelse vi blev mødt med ved indkørslen til den store flotte 

gård! Anders, som er én af DRYS INDs fire ambassadører havde 

revet en dag ud af sin travle kalender og var klar til at gøre dagen 
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til en god og berigende oplevelse for os alle. Vi gik en tur ud i 

marken, blandt frugttræerne og gennem skoven, forbi hestene, 

som er Mettes gebet og nød synet af en stor og frodig granskov 

med juletræer, hvor DRYS IND har fået lov til at udvælge lige netop 

det træ, der i år skal pynte stuen på Englandsvej 2. Lars skal 

sammen med Anders vælge træet, da det jo igen i år er Lars, der er 

mester for det. 

Efter markvandringen var det tid til dejlig kaffe og 

kage. Og i mellemtiden var Mette kommet hjem fra 

arbejde, så vi også fik hilst på hende- dejligt. Der var 

flot dækket op og sandelig om ikke Anders havde lavet en 

”hemmelig” aftale med et par ældre nabokoner, som havde boet i 

nabolaget i mange år og stadig væk bor der. De to nabokoner 

fortalte meget levende om historien bag Mette og Anders` gård, 

så vi alle kunne gå hjem med lidt lokalhistorie 

oveni. En herlig dag for os alle var det og jeg vil 

gerne her sige TUSIND TAK til Mette og 

Anders, at I bød os ud til jer på jeres 

nyerhvervede og meget smukke gård. Held og lykke fremover med 

jeres nye hjem. / Ella 

 

GÅ-TUR 
I rigtig mange år, har Birthe været ”fast inventar” på den 

månedlige GÅ-tur – og en lille sluttet flok har fulgt hende rundt på 

Amager…..København m.m. Der er blevet hygget, snakket og svinget med 

armene, og antallet af vabler har været begrænset…. MÅSKE sku’ du 

overveje, at prøve at deltage. FRISK LUFT og OPLEVELSER kan du få 

med. Ses vi 25.nov.2016?   / Bente 
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DØDSFALD 

Benny Ibsen er stille sovet ind onsdag morgen den 12.oktober og er 

blevet bisat fra Tårnby kirke torsdag den 20.oktober. 

Benny er kommet i DRYS IND gennem en del år og var næsten fast 

gæst hver mandag, hvor han kom sammen med Inge. Inden 

sygdommen satte en stopper for de jævnlige besøg, var Benny 

også en aktiv deltager i onsdagen kreative værksted, hvor han 

kunne hygge og fortælle historier, mens de øvrige deltagere 

arbejdede med deres kreative gøremål. Benny var også selv meget 

kreativ og var især dygtig med en malerpensel. Benny har bidraget 

med mange smukke malerier, som såvel DRYS IND har kunnet 

glæde sig over via diverse udstillinger, mens andre havde været så 

heldige at få del i et par malerier ad åre. Foruden at være en fast 

deltager i det kreative værksted var Benny med på mange af 

ferieturene til ind- og udland samt ferieophold i Gilleleje, hvor han 

virkelig kunne folde sig ud med al sin charme og varme. Os der 

gennem årene har været så heldige at møde Benny, vil komme til 

at samme hans ”glimt i øjet”, finurlige kommentarer og dejlige 

smil! 

Med disse ord vil jeg gerne på alles vegne udtrykke et:  

” Æret være Bennys minde”./Ella 
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EN EFTERÅRSHISTORIE brygget af flere… 

I Det var en mørk, kold og stormfuld efterårsaften. Den lille købmand et sted på sydsjælland var lige 

ved at lukke butikken. Han var i gang med at sætte varer på hylderne, da et koldt pust fra den åbnede 

dør fik ham til at vende sig om. Ind i butikken kom en smuk ung blondine i en våd regnfrakke, 

hvorfra dråber af regn satte små spor på gulvet. "Kan De hjælpe mig med en dåse flåede tomater?" 

spurgte hun. "Selvfølgelig" sagde købmanden og vendte sig om efter en dåse flåede tomater. Da han 

vendte sig om igen, fortrak hans ansigt sig i rædsel. Den unge blondine havde forandret sig til 

"Væsnet".... 

II Oda, en lille buttet kvinde med mørkt kortklippet hår, sad denne aften under plaiden og kiggede på 

27. afsnit af "Dollars", der denne aften blev sendt på TV Zulu. Hun kendte godt handlingen, det var 

5. gang hun så serien, men Hans arbejdede igen over i købmandsbutikken.  

Men Hans burde være kommet hjem nu, tænkte hun og da reklamerne kom på i fjernsynet, rakte hun 

ud efter telefonen og ringede til købmandsbutikken.  

Oda blev lidt overrasket over at Hans ikke svarede, han plejede altid at tage telefonen, det kunne jo 

være en kunde.  

Lidt uroligt slukkede købmandskonen for fjernsynet og tog en regnfrakke på for at gå over til 

butikken, der lå i udkanten af Næstved.  

At vejret var dårligt, blæst og regn, generede ikke Oda, hun kom jo fra Hanstholm og var derfor vant 

til naturens barske luner, så med regnen piskende ind i ansigtet løb hun over gaden til den lille butik, 

der til hendes store overraskelse lå hen i mørke.  

Da hun trådte ind i butikkens mørke lød der en skramlen....hun havde sparket til en dåse der lå gulvet. 

Oda samlede dåsen op, og så at det var en tom dåse flåede tomater. 

III Hun samlede stille og roligt dåsen op og kaldte forsigtigt på lille købmand Hans men han svarede 

ikke.... Til hendes store rædsel hørte hun puslen fra lagerrummet, hun gik vaklende skridt hen mod 

døren, hun lagde hovedet på skrå og satte øret til døren. Der var stille og dog syntes hun alligevel hun 

kunne høre en puslen derinde fra, hun åbnede forsigtigt døren på klem. Hun stivnede ved synet 

af.......... 

IV En skygge, der bevægede sig mod hende... "Av!", skreg Oda! Det var svaberkosten, der ramte 

hende i panden. Hun bandede højlydt over Hans, der aldrig stillede den ordentligt på plads, det havde 

hun ellers påpeget overfor ham flere gange. Men hvor var spanden, der altid stod sammen med 

svaberen?  

V Oda kiggede nærmere ind i rummet. Det var vanskeligt at se noget i mørket. Der var den igen! 

Lyden! Lyden af puslen...Hun prøvede på at finde kontakten så hun kunne tænde lyset...med 

hamrende hjerte famlede hun efter kontakten men faldt over noget blødt, hun ville skrige men der 

kom ikke en lyd over hendes læber, i det samme blev puslen afløst af en knirkende lyd fra hjørnet tæt 

på hende...."Er det dig, Hans?", fik hun fremgispet. Intet svar.  

 

5 tilfældige forfattere har brygget på denne historie, og flere kommer til i Dryssen i 

december…..håber, der kommer en god slutning – måske en rigtig julehistorie. /Bente 
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BAGSIDEN 

Tips: Få hvidere tænder med følgende hjemmelavede tandpasta:  
en teske gurkemeje, en teske kokosolie og nogle dråber pebermynteolie.  

Rør det sammen og påfør blandingen med din tandbørste. Lad det sidde et øjeblik, skyl og 

børst. Hvis du gør dette et par dage om ugen, vil du kunne fastholde den hvide farve…. 

Skal vi prøve?  Tror du på det? 

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. 

       

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  

 

 

ÅBNINGSTIDER    &   TELEFONTID 

  Tlf.      32 95 00 04 

Mandag kl. 12-15  kl. 15-16 

Tirsdag kl. 12-15  kl. 15-16 

Onsdag kl. 18-21  kl.  9-10 

Torsdag kl. 12-15  kl. 15-16 

Fredag kl. 18-21  kl.  9-10 

Lørdag kl. 12-15 

Søndag kl. 14-21 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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