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Kælketuren udskydes derfor til februar……. 
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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)  eller oprette et 

testamente til fordel for DRYS IND.  

DRYS IND er fritaget for at betale arveafgift.  
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GOD NYHED TIL NUVÆRENDE OG 

KOMMENDE STØTTEKREDSMEDLEMMER! 

Efter opfordringer fra en del støttekredsmedlemmer, har vi i bestyrelsen 

besluttet at tilslutte os Bankernes Betalings Service. Nuværende 

støttekredsmedlemmer skulle gerne allerede have modtaget et 

giroindbetalingskort, gældende for kontingent 2017.  

Med dette girokort kan I tilmelde jer Betalingsservice i jeres respektive 

banker, så I fremover bliver fri for at gå på postkontoret med girokortet og 

betale i dyre domme for en ”gammeldags” indbetaling. Ved at tilmelde jer 

Betalings Service, bliver det fremover både billigere og nemmere at være 

støttekredsmedlem i DRYS IND. 

For DRYS IND betyder det utroligt meget, at rigtig mange, vælger at være 

medlem af støttekredsen. Det betyder dels en personlig opbakning til 

værestedet og dels en økonomisk støtte til det fortsatte arbejde for 

værestedets eksistens. 

Som støttekredsmedlem modtager du to årlige nyhedsbreve samt invitation 

til et årligt møde i DRYS IND, hvor medlemmerne vil møde både den 

daglige ledelse og bestyrelsen. 

Håber derfor at både nuværende og kommende støttekredsmedlemmer vil 

tage godt imod den nye mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice. 

Måtte der være tvivl om, hvad du skal gøre for at tilmelde dig Betalings 

Service, så kontakt endelig Ella eller Margit i DRYS IND, så vil de med 

glæde guide dig videre. 

TUSIND TAK for alles støtte til DRYS IND. 

Mange varme hilsner     

Irma Tonnesen, bestyrelsesformand. 
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 AKTIVITETER i  JANUAR:   

 

Mandag den 2.januar: 

Bogcafè kl. 10- 11.30 med Lisbeth og Olav. 

ALLE er hjertelig VELKOMNE til at deltage. 

GRATIS! 

Mandag den 2.januar: 

Socialformidling ved Winnie kl. 14 – 15. 

Tirsdag den 3.januar: 

”Året der gik i og udenfor DRYS IND” kl. 

13 – 14.30. 

Onsdag den 4.januar: 

Kreativt værksted kl. 12 – 15. 

Mandag den 9.januar: 

Spilleaften kl. 18 -21. 

Tirsdag den 10.januar: 

”Ordet frit”, oplæsning eller quiz. Kl. 13 – 14.30. 

Torsdag den 12.januar: 

Musikforedrag kl. 10 – 11.30 ved Marianne Kragh. 

Tirsdag den 17.januar: 

”Helen Keller” ved Anette Bohn kl. 13 – 14.30. 

Onsdag den 18.januar: 

Kreativt værksted kl. 12 – 15. 
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FLERE AKTIVITETER I JANUAR 2017 

Torsdag den 19.januar: 

Rejsemøde kl. 15.30 – ca. 17. 

Fredag den 20.januar: 

Film og mad kl. 13. Døren åbnes kl. 12. 

Tirsdag den 24.januar: 

Diskussion/debat kl. 13 – 14.30. 

Onsdag den 25.januar: 

Tur til Amalienborg museet. Se opslag i DRYS IND. 

Torsdag den 26.januar: 

Musikforedrag kl. 10 – 11.30 

ved Marianne Kragh. 

Fredag den 27.januar: 

Gåtur ved Birthe. Se opslag i 

DRYS IND. 

Månedsmiddag i åbningstiden kl. 18 – 21.  

Se opslag i DRYS IND for tilmelding. 

Tirsdag den 31.januar: 

 ” Fejende valse og fyrrige galopper”: 

Nytårstoner ved Marianne Kragh. 

Hver torsdag er der FÆLLESSANG kl. 13 – 

14.30 med Bo eller Asbjørn ved klaveret. 
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DRYS IND vil gerne ønske alle DRYSSENS læsere 

ET RIGTIGT GODT NYTÅR og TAK FOR ALT I DET GAMLE. 

ET DEJLIGT TILBAGEBLIK….. 

 

Det er godt nok et par måneder siden! Men 

alligevel synes jeg, det er på ”sin plads” at nævne, at DRYS IND i 

samarbejde med Købnerkirken på Skotlandsplads og ikke mindst 

støttet af Amager Vest Lokaludvalg havde en forrygende dejlig og 

hyggelig eftermiddag sammen med duoen Kim og Claus den 

4.novemver 2016. Fire frivillige medarbejdere sørgede for, at alle 

gæsterne blev beværtet med hjemmebagte boller, kage og dejlig 

kaffe på kanderne. Dog ville eftermiddagen ikke have været en 

succes, hvis ikke de mange gæster var mødt op og var klar på en 

festlig eftermiddag sammen med hinanden. Tusind TAK ska` I ha` 

for det. 

Kim og Claus havde vi oplevet i januar 2016 i 

sognegården ved Nathanaels kirken, så vi kendte 

dem rigtig godt og vidste, at de stod for god og 

livsbekræftende underholdning på flere fronter. 

Også denne eftermiddag fik de stemningen i vejret med dejlige 

sange og skøn musik. Ja, mange kom endda ud på dansegulvet og 

fik luftet danseskoene. 
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En herlig eftermiddag som helt sikkert må gentages på et 

tidspunkt- måske endda i 2017, hvem ved? 

At Amager Vest Lokal Udvalg så også havde valgt at støtte 

arrangementet, gjorde det muligt med en meget lille entrèpris. 

En stor TAK skal lyde fra DRYS IND for det fine tilskud. 

Samtidig må jeg også sige, at cafè Luther i Købnerkirkens krypt er 

de ideelle omgivelser til et sådant arrangement, så også TAK til 

kirken, at I ville lægge lokaler til endnu en gang. / Ella 

HELE DECEMBER 

MÅNED STOD I JULENS TEGN OG KØRTE PÅ 

HØJESTE GEAR I DRYS IND.!                                     

Der blev holdt julefrokost med skøn og traditionel mad fabrikeret 

af Margit, Lone og Lene. Og en sød nissepige ved navn Mille 

tilføjede arrangementet det ekstra lille pift. Tusind TAK til jer alle 

for jeres store indsats.  

Julehyggedagen med gløgg og æbleskiver og stille julemusik i 

baggrunden, mens der blev kreeret 

smukke juledekorationer til bordene i 

DRYS IND blev bestemt også en succes, ja 

nogen fik også lavet en lille dekoration til 

privaten. Hele eftermiddagen summede af 

kreativitet iblandet duften af gran, gløgg og kaffe. Herligt….. 
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JULEMARKED…. 

Eet af årets højdepunkter for det kreative 

værksted må bestemt være JULEMARKEDET i 

DRYS IND. Hvor var det flot og hvor var der mange smukke ting til 

salg. Ja, det er svært at beskrive, det skal opleves. TAK til jer fra 

”Det kreative værksted” og I udenfor 

DRYS IND, som havde bidraget med 

forskelligt til salg for DRYS IND. 

 

Mandag den 12.december havde DRYS IND 

inviteret til ”SYNG JULEN IND”, som er 

en årlig tilbagevendende tradition. Også i år 

foregik arrangementet i Nathanaels kirkens 

sognegård og ligesom de sidste år, havde 

Nathanaels kirken sat et meget flot juletræ op i salen. Det er altid 

hyggeligt at komme i sognegården, også fordi vi altid føler os 

meget VELKOMMEN. Dejligt! Og som traditionen næsten byder, 

havde vi også i år lavet en aftale med et Luciakor fra én af skolerne 

på Amager. I år var det Amager Fælled skolens børnekor, som 

gerne ville komme og synge for os. Det gi`r bare lige det ekstra lille 

pift og den ekstra dejlige varme stemning, når der er besøg af børn 

udefra. Koret sang bare så smukt og var også med bagefter til 

dansen om juletræet. Herligt! 

Som tidligere år serverede DRYS IND gløgg, æbleskiver og kaffe 

samt ikke mindst hjemmebagte julesmåkager og julegodter til. 
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Frivillige hjalp til såvel ved forberedelserne 

samt under og efter arrangementet. Tusind 

TAK til jer alle og til Nathanaels kirken, at I 

igen i år ville lægge lokaler til. 

Desværre fik den ellers dejlige eftermiddag 

en meget kedelig afslutning, da én af vore 

hjælpere blev overfaldet og politiet måtte 

tilkaldes. Heldigvis kom Einar, Margits 

mand, som er vant til at ”tage hånd” om 

sådanne situationer, tilfældigvis forbi, så 

situationen ikke udviklede sig yderligere. TAK til dig Einar for din 

professionelle tagen hånd om situationen. Og heldigvis var det en 

stor del af årsagen til, at vores hjælper slap så nådigt, som han 

gjorde og ikke fik synlige mèn af oplevelsen. 

Vi håber, det er sidste gang, vi skal afslutte et arrangement på 

denne meget uheldige og ubehagelige måde og HELDIGVIS er det 

meget uvant, at DRYS IND oplever den slags 

episoder./ Ella 

LARS OG HANS FLOTTE 

JULETRÆ 

 I DRYS IND. 

Lars stod igen i år for udvælgelsen og IKKE 

MINDST for pyntningen af DRYS INDs 

juletræ. I år var juletræet så også en gave 

fra Lars. Og hvilket flot træ!  
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Træet blev valgt blandt Mette og Anders` grantræer på deres nye 

grund på Tømmerupvej, som en del af drysserne besøgte i august 

måned. Det var her Lars fik ideen med, at det måske kunne være 

en mulighed at få et juletræ fra deres plantage. Så vel bragt til 

DRYS IND af Anders og pyntet af Lars kunne den rigtige 

julestemning begynde i DRYS IND. 

Flere andre har doneret gaver til DRYS IND op til jul. Jeg vil gerne 

her bl.a. nævne Judith og Finn, der efterhånden er DRYS INDs faste 

kaffeleverandører. Op til jul havde de to endvidere fremstillet 

masser af flotte julekort og andre effekter til salg på vort 

julemarked bl.a. lækre klejner sirligt puttet i poser og 

hjemmestrikkede sokker og trøjer til videresalg. Herudover havde 

Judith lavet flotte juledekorationer, øremærket til de borgere, som 

jeg besøgte op til jul. Og de gjorde stor lykke. Det er GULD værd./ 
Ella 

                                     

Igen i år donerede slagter Larsen i Holmbladsgade juleænder og 

flæskesteg til DRYS IND. Hvor er det flot. Tusind TAK også til jer. 

Og sidst men bestemt ikke mindst fik DRYS IND i år en del tilskud 

fra fonde og legater og fra Københavns kommune til at forsøde 

julen med, så priserne kunne ”holdes i bund” på 

alle arrangementerne. Hvor er det dejligt./ Ella 
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DRYS IND måtte holde lukket den 24.december, 

men takket være Lone, Villy og Michala, kunne 

der holdes Lillejuleaftens middag den 

23.december med and, flæskesteg, ris 

a`la`mande og al mulig andet godt. Ja, der var også julegaver til 

deltagerne. Hvor er det fantastisk, at I tre igen i år ville sørge for, 

at der blev holdt traditionel ”julemiddag” i DRYS IND. Det betyder 

rigtig meget for drysserne, at de ved, der bliver holdt julemiddag 

og også, at det er jer, der står for det. 

Med disse indlæg vil jeg gerne på DRYS INDs vegne sige alle 

bidragydere på forskellig vis: TUSIND TUSIND TAK. Hvor er det 

dejligt, at så mange gi`r en hånd med og hermed støtter op 

omkring DRYS IND og arbejdet i vort lille værested, også omkring 

juletid/ Ella 

p.s. Læs om en dejlig juleaften på side 17  

 

STATISTIK…………. 

Hvad si’r I så – over 70% af danskerne spiste And – juleaften ! 

Og jeg har lige hørt i radioen, at det største antal transaktioner nogen sinde 

med dankort indenfor 24t – skete 23. december 2016, der jo i år faldt på en 

fredag. Nogle har altså købt virkelig meget ind denne dag. Jeg var på 

arbejde og alligevel skulle jeg lige gøre 

de sidste indkøb denne dag – så jeg har 

medvirket med et klik til denne statistik. 

/Bente 
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Dødsfald. 

Rita Fleron er stille sovet ind lørdag den 

10.december i sit hjem.. 

Rita er kommet i DRYS IND gennem de sidste 15 år og har deltaget 

i alle ferierejserne i ind- og udland og nåede også at være med på 

ferieopholdet til Sorø. 

Rita havde meget få fordomme og værdsatte ærlighed og et godt 

samvær. Rita havde et stort hjerte og var altid klar til at hjælpe, 

hvor hun kunne. Rita efterlader et stort tomrum hos mange af os. 

Æret være Ritas minde. 

 

BOGREOLEN 
 

2017 starter med endnu en bogcafé…. Lisbeth og Olav fortsætter 

ufortrødent i det nye år:  kom forbi, nyd en kop kaffe og få en eller 

flere gode historier. Forhåbentlig vil lidt flere finde vej til DRYS 

IND og høre Lisbeth og Olav læse op af en spændende bog, som 

efterfølgende leder hen til en diskussion. Måske vil det være 

nødvendigt at finde en anden ugedag, hvor flere vil kunne deltage. 

Vi får se…. 

Prøv at møde op og se, om det er noget for dig! Det er GRATIS at 

deltage. 
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RIGTIG GODT NYTÅR  

TIL ALLE DRYSSENS TROFASTE 

OG NYE LÆSERE! 

Det er altid lidt vemodigt at skulle sige FARVEL til et gammelt år 

men samtidig er det spændende at sige GODDAG og VELKOMMEN 

til det nye år. Hvad mon det nye år bringer? 

I DRYS IND vil det nye år bl.a. betyde, at vi desværre må sige 

FARVEL til bestyrelsesformand Irma Tonnesen, DRYS IND ildsjæl og 

initiativtager i hvert fald som den meget synlige og engagerede 

formand, hun altid har været. Irma var og er den lille store kvinde, 

som startede DRYS IND for snart mange år siden- helt nøjagtig for 

33 år siden den 29.juni i de små stuer i Hallandsgade 3. 

Hvor bli`r det underligt og en stor udfordring for den ny bestyrelse 

og for os to ansatte ja for hele DRYS IND. Irma smækker heldigvis 

ikke med dørene men, som hun siger, vil hun altid være klar med 

et godt råd, hvis der er brug for det. Irma har helt sikkert brug for 

at prøve kræfter på en anden måde og jeg vil gerne som daglig 

leder under Irma gennem ca. 20 år gerne ønske hende ”God vind 

fremover og megen kærlighed vil følge med dig fra os alle i DRYS 

IND.” Ikke mindst vil jeg gerne her i vores lille avis have lov at sige 

Irma TUSIND TAK for alt, hvad du har været for og givet til DRYS 

IND og os alle gennem alle årene. 

Men måske og forhåbentlig bli`r der mulighed for at sige Farvel og 

TAK til Irma på én eller anden måde, før hun forlader skuden DRYS 

IND. Det er jeg sikker på, vi alle har brug for./ Ella 
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Jeg vil også gerne benytte DRYSSENS side til at sige 

TAK til alle FRIVILLIGE MEDARBEJDERE, der trofast 

møder ind og dækker vagter på ”skæve” tidspunkter 

af året og som giver en hånd med, når vi kalder. 

Uden jer var DRYS IND her ikke! 

Også en stor og uforbeholden TAK til ALLE jer, der støtter DRYS 

IND på anden vis, enten via donationer, som 

STØTTEKREDSMEDLEM, som BESTYRELSESMEDLEM, 

FUNDRAISER, REDAKTØR af DRYSSEN, UNDERVISERE, HJÆLPERE, 

AMBASSADØRER eller på anden møde støtter op omkring 

værestedets formål og daglige arbejde. 

Jeg håber, at også 2017 bli`r et godt år for DRYS IND/ Ella 

 

APPETITVÆKKERE… 

Årets første REJSEMØDE finder sted i DRYS IND 

torsdag den 19.januar kl. 15.30 – ca.17. 

På rejsemødet vil vi sammen finde ud af, hvor rejsen skal gå hen i 

2017. Eet er sikkert: Det bliver med bus. Så kom endelig med 

forslag og hvis alt går vel, bliver det en flertalsbeslutning, så det er 

vigtigt at møde op. Hvis du ikke kan være med på dagen, er det 

muligt at give fuldmagt til én af de andre dryssere, som vil være til 

stede! Dog kan jeg afsløre, at der er forslag som følger: 

Prag, Gardasøen, Paris, Berlin, Krakow, Tyrol, èt af de tre Baltiske 

lande, RÜGEN ( der er plads til mange flere forslag). 

Mange feriehilsener fra Ella 
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Musikforedrag med Marianne Kragh fortsætter ind i 

det nye år hver anden torsdag fra kl. 10 – 11.30. 

Start den 12.januar. Hvis du har lyst til at være med, 

prøv at møde op og lyt og hør. Marianne underviser i 

små hold og prisen er ca. 400 kr./sæson. 

Tirsdag den 31.januar kan alle opleve Marianne Kragh på slap line 

i DRYS IND mellem kl. 13 – 14.30 med Nytårstoner. Marianne vil 

spille og fortælle: ” Fejende valse og fyrrige galopper”. Det skal 

helt sikkert nok blive sjovt og underholdende.  

ALLE er hjertelig velkomne./Ella 

TRADITIONER ER VIGTIGE – 

OGSÅ I DRYS IND.  

Efterhånden er det blevet en god tradition at 

tage til fest i Tømmeruphallen ved 

Kalundborg. I 2017 sker det den 2.februar kl. 12 – 17. Tilmeldingen 

er kommet godt fra start. Der er dog stadig væk plads, hvis én og 

anden skulle få lyst til at komme med. Prisen er 200 kroner. For 

pengene får vi dejlig platte og skøn musik med professionel 

underholdning. Samtidig bliver det også muligt at få en lille 

swingom. Og det er bare rigtig rigtig hygsomt at være med. 

Der er tilmeldingsliste ophængt i DRYS IND. Vi følges ad enten fra 

DRYS IND eller fra Københavns Hovedbanegård./ Ella 

Bankospil i december….. 

Jeg har hørt, at det var et meget hyggeligt bankospil; og at der både var mange 

deltagere og mange rigtig gode gevinster. Så mon ikke man gentager successen i 

2017./Bente 
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Så blev det endelig jul…..jul igen.  

 

BILLEDET VISER JULEBORDET, KREERET AF MARGIT. 

Dette er en sekvens i en populær julesang. Og vi sang for fuld hals 

efter at have spist Lones dejlige julemiddag.  

En meget hyggelig juleaften (23. december) blev igen afholdt i 

DRYS IND. 25 festklædte brugere kom dryssende ind i lokalerne, 

og Lone kaldte til ”skafning” kl. 18.05. 

Den dejlige julemenu bestående af flæskesteg, andesteg, (igen i år 

doneret af slagter Larsen på Holmbladsgade) hvide og brunede 

kartofler, rødkål og den afsluttende dessert, nemlig Ris-a-la-manda, 

fik den velfortjente bekomst. I forbindelse med desserten var der 

”input”, bestående af 4 mandler, der blev forvandlet til 

mandelgaver. Under hele måltidet var vores alletiders hyggepianist 

Bo i gang med dejlig julemusik. Han fik dog pauser så også han 

kunne nyde Lones dejlige julemad.  

Efter lidt slåen mave efter det dejlige måltid, var tiden inde til at 

synge nogle af vore dejlige julesange. Traditionen tro skulle 

juleevangeliet læses først.  

Vores flotte juletræ, som Lars igen i år har pyntet, var i dagens 

anledning (som sædvanlig) blevet vedlagt julegaver ved dets fod. 

Senere var der uddeling af samme, hvilket også blev en dejlig 

oplevelse. Dejlig at se så mange glade ansigter fuld af overraskelse 

og glæde når de fik deres pakke.  

Se det var en rigtig dejlig julefest, og vi takker jer alle for at have 

delt den med Inge, Michala, Lone og Villy. 

Vi ønsker jer alle et godt nytår. Kærlig hilsen Villy   
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GALLERI DRYSSEN 

Nu tager vi hul på endnu et år, så må vi se 

hvad det vil bringe af glæder og sorger.  

Jeg har tænkt mig at blive ved med at 

hænge lidt nye billeder op i Drys Ind en 

gang om måneden. Hvis andre brugere af 

Drys Ind har nogle billeder som de har lyst 

til at udstille er de selvfølgelig meget 

velkommen til at gøre det. Det er Lone 

Schlie der styrer hvem der hænger billeder 

op. I Januar måned vil jeg hænge et par 

blomsterbilleder op i Drys Ind, som jeg har 

malet efter inspiration af japanske Kusama. 

Jeg vil også vise det sidste nye billede jeg 

har lavet i serien "Kofoeds skole 

billedgalleri." Jeg tror det er nr. 7 i serien. 

Jeg vil gerne ønske alle der kommer i Drys 

Ind et godt nytår. Hilsen Niels Flyger. 

 
 

ÅRET’S FØRSTE GÅTUR…. 

Sara & Leif ønsker alle et Godt Nytår med foto fra det 

gamle album…… 

 

6. januar 2016.  Vi var på gåtur (ca. 6 km) med Erik - arrangeret gennem Danske 

Seniorer. Første tur i et nyt år kræver et glas "mod kulden". Her ved Kastels-volden. 
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SPECIEL JULEPYNT…. 

Rigtig mange huse og haver har i år været fyldt med 

elektriske julelys, julekæder, kaner, julemænd og –koner 

og meget mere… Amagerbrogade var også udsmykket og 

mange flagstænger har været omdannet til ”lysende 

juletræer”.  Jo – der har været jul overalt…. Se bare her:  

Småfuglene har brug for særdeles 

energiholdig kost, og du kan selv 

lave gode kaloriebomber til dem. 

Læg fedt i køleskabet, så det er fast i konsistensen, og skær det 

så i mindre stykker. Herefter presser du tørret frugt, frø og 

nødder ind i fedtstykkerne, inden du vikler snor om stykkerne og 

hænger dem op i et træ i haven. Så får de også en gave…. 

 

En sjov nytårshistorie Nytårsaften er jo aftenen hvor alt kan ske. 

I mange år havde vi foran vores hjem en lille ”hønsefamilie” stående – en af den slags 

der står på brosten og ikke løber væk ;-) For 5 år siden (2013) havde vi glemt, at tage 

den lille familie ind nytårsaften, dette resulterede i at hanen og 1 kylling var forsvundet 

i løbet af natten. Ærgerligt, men den slags ting kan jo ske. Da næste nytårsaften 

oprandt, huskede vi at tage den del af ”hønsefamilien” der stadig var i vores besiddelse 

ind, inden vi forlod vores hjem. Og stor glæde var der næste dag, da vi konstaterede at 

vores ene kylling var vendt hjem efter et helt år ude i den store verden. Endnu et år gik 

og det blev igen nytår. Denne gang var alt omkring vores hjem taget inden døre, så 

intet kunne forsvinde i løbet af natten. I stedet stod der næste morgen en olielampe af 

granit, som nu i 2 år har stået ved vores postkasse uden at nogen har gjort krav på den. 

Hanen i vores lille ”hønsefamilie” er endnu ikke vendt hjem, men ved dette nytår 

valgte nogen, at hjælpe os af med en gammel lanterne der stod foran hoveddøren. Så, 

ja Jordløse er et spændende sted at bo – ikke mindst omkring nytår. 

P.s. Skulle nogen igennem flere år have haft besøg af vores hane, 

har vi en lille ”hønsefamilie” der savner ham og gerne vil 

genforenes med ham igen, hvis ikke før så måske til næste nytår. 

Mange nytårshilsner  fra  Digno og Lone   -   Godt Nytår/Bente 
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BAGSIDEN 

DRYS IND har fire eksterne ambassadører tilknyttet: 

Ellen M. Gylling, sognepræst, Nathanaels og Sundby Kirker 

Mikkel Hermann, praktiserende psykiater og speciallæge i psykiatri 

Henning Jensen, tidl. direktør, Bacher A/S 

Og   Anders Larsen, advokat, Advokaterne Mølck & Larsen 

Gennem en del år har de hver især og på hver deres måde bakket op om Værestedet DRYS INDs arbejde. Bestyrelsen mødes med 

ambassadørerne to gange årligt for at udveksle idéer som inspiration til Værestedet DRYS INDs fremtidige arbejde. 

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 
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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 
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