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Forsiden:    

 

Julen står for døren; moder er i køkkenet, træet 

er tændt og der ventes blot på julemanden. Vi 

kan se, at han faktisk allerede er på taget – så lige 

om lidt er der gaver. 

December er og bliver en travl måned – men også en hyggelig måned. Nyd dit samvær med 

andre; Nyd at gøre noget for andre; glæde andre. 

Rigtig God JUL, kærlig hilsen redaktørinden….. 
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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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GOD NYHED TIL NUVÆRENDE OG 

KOMMENDE STØTTEKREDSMEDLEMMER! 

Efter opfordringer fra en del støttekredsmedlemmer, har vi i bestyrelsen 

besluttet at tilslutte os Bankernes Betalings Service. Dvs. at der snarest vil 

blive udsendt et giroindbetalingskort, gældende for kontingent 2017, til 

alle nuværende støttekredsmedlemmer. 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  DECEMBER:   

 

Fredag d. 2/12 kl. 11.30 :  
Julefrokost – tilmelding i DRYS IND. 

HUSK EN LILLE GAVE!!!! 

Mandag d. 5/12 kl. 10.00 :  
Bogcafe ved Lisbeth og Olav. Incl morgenmad. 

 

Tirsdag d. 6/12 kl. 13 – 14.30 :  
Ordet frit/ quiz/ debat. 

Onsdag d. 7/12 kl. 12 – 15.30 : 

Kreativværksteds julestue og salg. 

Torsdag d. 8/12 kl. 9.45 :  
Musikforedrag v/Marianne for tilmeldte. 

Fredag d. 9/12 kl. 12- 15.00 :  
Julebanko. Pris 25.- tilmelding i DRYS IND 

 

Mandag d. 12/12 

kl. 13 – 16.00 :  
Syng julen ind i Sognegården. 

 

Hver torsdag mellem kl. 13 – 14.30  

er der som altid ”Syng med eftermiddag” med Bo eller Asbjørn ved 

klaveret. 
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AKTIVITETER fortsat i  DECEMBER 

 

Tirsdag d. 13/12 kl. 13 – 14.30 :  
Foredrag ved Eva Marie Jensen ”96 årige Ursulas historie” 

Fredag d. 16/12 kl. 10.00 :  
Gåtur v/ Birthe, til Christianias julemarked 

 

Tirsdag d. 20/12 kl. 13 – 14:30 : 

Julens sange og traditioner v/ Musik Marianne. 

Onsdag d. 21/12 kl. 12 – 15.00 :  
Kreativt værksted v/ Lone 

Fredag d. 23/12 kl. 18.00 :  
Juleaften – tilmelding i DRYS IND. Pris 100.-   

Torsdag d. 29/12 kl. 12 – 15.00 :  
Nytårskur.  Vi ses i  
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 ”Hvad bogskabet gemmer” i  December 

BOGSKABET          

December er fyldt med hemmeligheder og overraskelser…. Gad vide 

hvilken historie, vi skal høre………måske er det en rigtig julehistorie? 

Du vil høre mere herom i Dryssen i Januar 2017. 

Hvis du ikke kan vente, så kom forbi 5. december……     

Eller tag ”Peters JUL” ud af skabet – og læs den!   / Bognissen 
 

Historisk hjørne 

 
 

Dette er et foto fra ”Jul i Nørregade”. 

Da jeg var barn, var en af decembers helt store oplevelser at tage med min  mor på 

juleudstilling i København. Vi brugte en eftermiddag på at gå ned gennem Strøget og 

kigge på alle de fantasifulde udsmykninger af butiksvinduerne. Jeg kan huske, at især 
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legetøjsbutikkerne var spændende at trykke næsen flad imod, der var som regel et 

elektrisk tog, der kørte rundt og rundt i udstillingsvinduet, og nisser og julemænd, der 

bevægede sig. Daells Varehus' var den flotteste af dem alle sammen, og der var altid 

sort af børn! Vinduerne gav ideer til ønsker, som var lidt beskedne - et år fik jeg en 

skoletaske. Af ældre familiemedlemmer fik jeg gerne en bog eller noget andet 

fornuftigt. Aldrig er jeg blevet snydt – og kun fået én stor gave – grundet min 

fødselsdag tæt på julen, men min mor kunne godt finde på at komme lækre bløde 

sokker i hver sin pakke – så blev der jo lidt mere at pakke ud  /Bente 

 

GALLERI DRYSSEN 

 
 

Udstillingen i Drys Ind i december består af et Heerup nissebillede som jeg har malet 

for nylig. De andre billeder er genbrug fra sidste år. Der er et krybbespil billede, et 

billede med hyrderne ude på marken, billeder med engle og nisser og julemand i kane. 

Jeg vil gerne ønske alle Drys Ind brugere en Glædelig jul og et Godt nytår. 
hilsen Niels Flyger. 
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ET DEJLIGT TILBAGEBLIK….. 

     Thyco Brahes Planetarium & Fridas…….. 

 Onsdag d. 16/11 var vi en lille sluttet 

flok, der var afsted til Planetariet til en 

meget favorabel pris, takket være en 

pæn fonds donation. Nogen lagde ud med 

på frokostrestauranten Fridas; et meget hyggeligt lille 

sted, med rimelige priser og god hjemmelavet mad. 

Ventetiden var lidt af en udfording, da der var sygdom i 

køkkenet, men vi nåede heldigvis ikke at dø af sult og 

selskabet var upåklageligt  

Bagefter så vi først så 3D filmen 

”Vores smukke planet” hvor vi med 

3D briller kom helt tæt på planeter 

og magnet felter mm. Det var en 

oplevelse, men må indrømme, at jeg 

faktisk blev svimmel og fik kvalme, så var glad for, at 

hovedfilmen ”Den verden vi ikke ser” ikke var i3D – og det 

var dem på rækken foran vist også ……. Vil ikke gå i for 

mange detaljer, men der mange, RIGTIG MANGE bitte 

små dyr på og i os ?!? og når vi trækker vejret ind er 

luften fuld af en masse ulækkert, men også diamant 

støv……… hurra for selektivhukommelse  
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Mide der bor i 

øjenbryn                      Tricomonas paracit              Hjerne paracit 

og vipper. 

/ Margit 

 

NU TIL NOGET HELT ANDET   !!!!!!!  

 

KREATIVT VÆRKSTED   
byder velkommen indenfor til det årlige julemarked 

ONSDAG D. 7/12 KL. 12 – 15:30.  

Der er blevet arbejdet hårdt og nørklet det bedste vi har lært, det 

sidste halve år, så vi glæder os til at vise, hvad vi har brugt vores 
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kreative evner til.   

Både brugere og frivillige vil være til stede og alle sælger ud af 

deres smukke kreationer.   

Der vil også være salg af diverse håndarbejder samt Lone’s 

hjemmebagte småkager til fordel for DRYS IND.   

Så kom forbi og tag et kig, få en lille forfriskning og lidt julegodter 

og se om ikke I finder et par julegaver, en værtindegave eller 

måske er der noget der passer perfekt til hjemmet.   

Vi håber at se rigtig mange af jer, det betyder meget for os   

 

Knus Lone og hele kreaholdet.  
  

 

EN EFTERÅRSHISTORIE fortsætter -  

brygget af flere… 

5 tilfældige forfattere havde brygget på  historien i november, og flere er kommet 

til………. 

VI "Er det dig, Hans?", fik hun fremgispet. Intet svar. Regnen tog til og tordnede mod 

lagerets bliktag. Larmen blev øredøvende. "Hold nu op med det pjat, Hans!" I det 

samme blev lyset tændt! 

VII ”Ja det er mig”, det var bare en mus, der løb imellem sækkene, jeg ville fange 

den…og så gik alt galt. 

VIII men hvad Hans ikke vidste, så var det selvfølgelig ikke en mus; det var en rigtig 

Nisse, der boede inde på lageret, Oda kendte godt nissen, og vidste, at den godt kunne 

finde på, at komme for tidligt frem; hun havde en aftale med den, at den måtte køre 

med toget rundt og rundt i udstillingsvinduet – hele december. Så hvis du ser en nisse, 

der sidder i et tog i et butiksvindue, skal du ikke blive 

forskrækket, hvis han vinker…. 

 

Bente: Vi er nogle, der tror på nisser – og jeg må sige, at vi 

er blevet flere i 2015 og 2016. Måske har I også bemærket, 

at rigtig mange familier har fået ”nissedøre” i deres hjem – 

de kan købes rundt omkring. 
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   TUSIND 

TAK!! 

Kære Alle sammen. 

Ja det er jo ingen sag at blive et år ældre i jeres selskab 

og selv om jeg traditionen tro holdt fri på min fødselsdag 

- lidt ”plejer” skal der være i ens liv - var det dejligt, at 

kunne glæde sig til, at komme tilbage på job og fejre den 

en gang til med jer. 

Fik en MEGET fornem gave, som igen var alt for meget!! 

Det var et gavekort til Rasmilla garn, der meget passende, 

ligger hvor DRYS IND engang lå i Hallandsgade; det synes 

jeg er en rar tanke. Har skyndt mig at bruge det 

FORNUFTIGT, før nogen derhjemme kunne nå at få gode 

ideer, så skal der nørkles løs!!! 

Må også sige mange tak for de 4 special øl der kom min 

vej, da jeg havde 4 års jubilæum…… nogen må kende mig 

rigtig godt  og I slipper aldrig af med mig på den måde! 

Knus Margit  
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Måtte lige finde et par sjove citater: 

*Jo ældre man bliver, desto lettere forveksler man for 

højt blodtryk med lidenskab. 

*Når man bliver midaldrende, begynder en smal talje og 

en bred hukommelse at skifte plads. 

-----------------  oo  ------------------ 

 

Per Kirkeby i 

byen. 

På vej til Planetariet stødte vi på 

dette noget, men hvad er det? 

Et cykelstativ, en krakket byggematadors 

efterladenskab, eller et romantisk kunstværk af en 

internationalt anerkendt dansk kunstner? 

Det er moderne kunst af Per Kirkeby og den todelte 

struktur skal efter sigende symbolisere overgangen 

fra København til Frederiksberg.  

Kirkegård har lavet mange lignende 

kunstværker; altså bygningsdele 

opført i mursten, bl.a på Humlebæk 

station, hvor det er tænkt som et 

vartegn for Louisiana. 
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Vi har også vores egen 

udgave her på øen, ved DR 

byens metrostation. Værket 

har ikke nogen titel, men bliver pga…. lad os kalde 

det duften, kaldes det i daglig tale Pissoiret.     

Kirkeby har selv udtalt, at muren skal fungere som 

en markering af overgangen mellem natur og 

civilisation – som et pejlemærke elle varsel om 

omgivelsernes forandring. 

Per Kirkeby har ud over skulpturer og malerier også 

udsmykket Geologisk museum 

og den Sorte Diamant. 

  

 

 

 

Det er Ørestadsselskabet og Statens kunstfond der i 

2000 bestilte 3 værker til den nye bydel hos Per 

Kirkeby, Bjørn Nørgaard og Hein 

Heinesen. 

Bjørn Nørgaards skulptur 
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”Kærlighedsøen” står ved Vejlands Allé, og består af 

en granit ø omgivet af vand. Midt på øen er der en 

lille sø med en høj granitsøjle, hvorfra der risler vand 

ned over de 12 udskårne kvindekroppe. Fra midten 

går der 4 buede tage med kulørte glasmosaikker.  

 

Heinesens 7.5 m høje 

bronceskulptur ”Den store 

udveksler” står for enden af 

Ørestadsboulevard ved Kalvebod 

fælled. Øverst i spiralen er der 

div rodfrugter som symboliserer 

Amagerland. Selve spralen er et 

omvendt Frelser spir eller 

Babelstårn og hele skulpturen 

står på to forskudte plader, der 

skal symbolisere Carlsberg-

forkastningen, der løber lige under Amager. 

 

Skriv gerne til 

Julemanden…. 

Julemanden 

Box 1615 

3900 Nuuk 

Grønland 
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BAGSIDEN 

Redaktøren ønsker alle en rigtig glædelig JUL samt en 

knaldgodt Nytår. Tak for jeres små bidrag; det luner alt 

sammen – også om sommeren, når det er 30 grader i skyggen. 

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 
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