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Hele Januar 2017 har været meget mild; 

kun ganske få snefnug, og meget høj vandstand 

har vi mærket til.  

Dette har betydet mulighed for rigtig mange 

flotte foto. Her ses Øresund i solskin./Bente 
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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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 AKTIVITETER i  FEBRUAR:  

   

Onsdag den 1.februar kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Torsdag den 2.februar:  

 Ældrefesten i Tømmeruphallen i Kalundborg. ( Tilmelding slut). 

Mandag den 6.februar kl. 10 – 11.30:  

Bogcafè og morgenmad ved Lisbeth og Olav. ALLE 

er hjertelig velkommen. 

Mandag den 6.februar kl. 14 – 14:  

Socialformidling ved Winnie. 

Mandag den 6.februar kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 7.februar kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, quiz eller oplæsning. 

Torsdag den 9.februar kl. 10 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne Kragh. 

Fredag den 10.februar kl. 12 – 15:  

Film og mad.  

Tirsdag den 14.februar kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Helene Arca fra TV udsendelsen: ”Når 

naboens datter bli`r muslim”. 
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FLERE AKTIVITETER I FEBRUAR 2017 

 

Onsdag den 15.februar kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Onsdag den 22.februar:  

Evt. ”Tur ud af huset”. Se opslag i DRYS 

IND herom, når tiden nærmer sig. 

Torsdag den 23.februar kl. 10 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne 

Kragh. 

Fredag den 24. februar:  

Gåtur ved Birthe. Se opslag. 

Fredag den 24.februar:  

Månedsmiddag i åbningstiden. Tilmelding. 

Lørdag den 25.februar:  

STORMØDE med valg til brugerrådet i åbningstiden. ALLE er 

hjertelig VELKOMMEN.  

Tirsdag den 28.februar kl. 13- 14.30:  

Foredrag ved forfatter, skuespiller og 

instruktør Flemming Jensen:  

” I ly af latter”. 

 

Hver torsdag er der fællessang med Bo eller Asbjørn ved klaveret 

kl. 13 – 14.30. 
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ET DEJLIGT TILBAGEBLIK….. 

Hvad oplevede vi i Januar? 

 

Optakten til det nye år blev ”skudt godt” 

i gang med, at Margit og jeg traditionen 

tro holdt en lille uformel nytårskur i 

DRYS IND med lidt alkoholfri drinks i glassene, håndmadder, 

fællessang og guf med stor nydelse af den ene af vore 

ambassadører Henning Jensens lækre donation af wienerbrød fra 

Lagkagehuset.  

Tusind TAK kære Henning og også TAK for den store flotte æske 

fyldte chokolader, du var forbi med omkring nytåret. Det luner på 

ALLE måder. 

DRYS IND’s søde og dygtige regnskabsfører Viksi havde også været 

meget betænksom og rigtig gavmild, da hun igen denne jul 

donerede en flot flot chokoladekurv til omdeling juleaften.  

Også en stor TAK til dig kære Viksi. Den blev nydt til fulde. 
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REJSEMØDET  

– DET BLEV GARDASØEN, DER VANDT…. 

Der blev holdt rejsemøde i DRYS IND torsdag den 19.januar med 

deltagelse af mange rejselystne dryssere, Tom og Birthe fra Valby 

busser samt Villy (trofast hjælper på rejserne). 

Traditionen tro skulle vi stemme om, hvor rejsen i år skulle gå hen 

og valget faldt på Gardasøen. Tidspunktet bliver fra den 20.- 

28.april. Prisen er på 4.85o kroner incl. delt dobbeltværelse, 

halvpension og ture. Tillæg for enkeltværelse er på 800 kroner. 

Som sidste år har jeg igen i år valgt Valby busser med Birthe og 

Tom som medarrangør af rejsen. For at prisen kan holde, skal vi 

gerne være 35 deltagere. Der er også sendt invitation til Valby 

værested, samt aktivcenter Sløjfen på Øresundsvej.  

Dog vil jeg sige, at ALLE er meget velkomne til at være med. Vi 

synes faktisk, det er ret så hygsomt at være sammen med andre- 

også udenfor DRYS IND. Programmet kan læses her i DRYSSEN 

samt selvfølgelig i DRYS IND. Tilmelding og betaling skal ske til Ella 

senest den 1.april – og dette er ikke en aprilsnar. 

 

  

  

  

  

Riva ved Gardasøen, hvor vi skal bo! 

Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle på ferie sammen med drysserne 

igen, det er altid så hygsomt.      Kærlig hilsen Ella 
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KIRKEVANDRING i  

København 

Torsdag aften den 19.januar var vi en lille og 

meget engageret flok dryssere, som havde 

valgt at deltage i den traditionelle 

kirkevandring mellem 5 af indre Københavns 

kirker. Kirkevandringen har karakter af én lang gudstjeneste og 

afholdtes første gang i 1955.  

Vandringen er tilrettelagt af Alban- og Sergijsamfundet i 

samarbejde med Sct.Paulskirke ( Folkekirken), Jerusalemskirken 

(Metodistkirken), Skt. Aleksandr Nevskij (Den russisk-ortodokse 

kirke), Den engelske kirke samt Svenska Gustafskyrkan.  

Vi mødtes med alle de andre kirkevandrere i Sct. Paulskirken og 

gik i fire hold rundt til de andre kirker med afslutning i Svenska  

Gustavskyrkan, hvor der også var kaffe og hjemmebag. Rigtig 

mange deltog i vandringen, som foregik i smukt aftenvejr med 

planeten Venus i front. Og smukke salmer blev sunget i hver kirke. 

En virkelig højtidelig og dejlig aften for os alle/ Ella 

 

Årets tema: 

"Thi Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet,  

at når én er død for alle, er de alle døde!" 
                                 2.Korinterbrev kap.5, vers 14-20. 
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ET LILLE UDPLUK AF KOMMENDE og  

SPÆNDENDE AKTIVITETER …. 

 

Torsdag den 2.februar drager vi 20 dryssere 

mod Tømmeruphallen ved Kalundborg, hvor vi 

igen i år skal deltage i Ældrefesten. Der vil 

være stjerneunderholdning af Lotte Riisholt, 

Karin og Klaus og ikke mindst Jan Schou. Underholdningen er 

festligt garneret af dejlig dansemusik, ”syngmed” sange, quiz og 

en lækker platte samt kaffe og hjemmebagt kringle. Det er  3.gang 

– og dermed næsten en tradition, vi deltager fra DRYS IND efter 

opfordring af  Grethe og Jørgen og jeg må medgå, at det bare er 

SÅ hyggeligt og sjovt, så det sikkert ikke bliver sidste gang. Vi 

følges ad fra henholdsvis DRYS IND og Hovedbanegården med tog 

og bus og starter ud tidlig på formiddagen med hjemkomst midt 

på aftenen. En super dag er i vente/ Ella 
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Tirsdag den 14.februar kl. 13 – 14.30 

kommer sygeplejerske Helene Arca på 

besøg i DRYS IND. Helene Arca er 

sygeplejerske på Amager Hospital og er 

utrolig vellidt blandt patienterne på grund 

af et dejligt humør og ikke mindst en stor indføling og varme 

overfor de mennesker, hun møder her. 

Helene Arca er muslim og bærer tørklæde. Hun er 31 år og er 

etnisk dansk. Det, der har gjort hende kendt blandt mange er, at 

hun deltog i fjersynsudsendelsen ” Når min naboens datter bliver 

muslim”, som blev vist på DR1 i januar i år. Helene konverterede til 

islam som 16 årig, og føler sig ikke mindre dansk, fordi hun har 

valgt at gå med tørklæde. Men hun erkender, at hun længe var i 

tvivl og valgte først efter fem år som muslim, konsekvent at 

tildække sit hår med tørklæde. 

Hun udtaler.” Jeg var meget skeptisk, jeg var bange for tørklædet 

og hvad det ville føre med sig. Men som jeg har udviklet min tro, 

føler jeg nu, at tørklædet er en styrke og ikke en svaghed. Jeg har 

altid været rapkæftet og jeg finder ikke nogen mundkurv i islam 

eller påbud om, at jeg ikke må udfolde mig. Tværtimod.” 

Kom og mød Helene Arca og stil meget gerne spørgsmål til, 

hvorfor hun valgte at blive muslim og gå med tørklæde og 

hvordan, det gør en forskel for hende./ Ella  
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Lørdag den 25. februar er der STORMØDE i 

DRYS IND med bl.a. valg til brugerrådet. 

STORMØDET finder sted mellem kl. 12.30 – 

14.30 i den normale åbningstid. Opstillingslisten 

er hængt op i DRYS IND og der er allerede 

opstillet kandidater heriblandt det ”gamle” 

brugerråd. Alle, der er kommet i DRYS IND siden 1.november 2016 

er opstillingsberettiget. På mødet vil bl.a. Knud Stonor fra det 

nuværende brugerråd kort fortælle om brugerrådets opgaver 

gennem 2016. Desuden vil Irma Tonnesen, nuværende 

bestyrelsesformand i DRYS IND og daglig leder være til stede 

sammen med Margit, værestedsmedarbejder.  

Jeg håber, rigtig mange dryssere vil møde op/ Ella  

 

 

Tirsdag den 28.februar kl. 13 – 14.30 kommer 

skuespiller, forfatter og instruktør.  Ud fra sin 

delvis selvbiografiske bog ” I ly af latter” vil 

Flemming Jensen med ironi og ikke mindst en 

dejlig og rammende humor ”prikke til os” og 

fortælle om sit liv, som har spændt sig vidt. Han har spillet 

hovedroller på landets største scener, været cirkusdirektør i 

Tyskland og boet på bl.a. Grønland og i Sydengland. Det bliver 

garanteret en dejlig og medlevende oplevelse at være i stue med 

Flemming Jensen en ganske almindelig tirsdag i februar i DRYS 

IND. 
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Sognepræst Michael Krogstrup Nissen stopper 

som sognepræst i Nathanaels kirke for at blive 

provst. Heldigvis fortsætter Michael som bestyrelsesmedlem i 

DRYS IND, hvilket vi alle er MEGET taknemmelige for. 

Fremover vil Michael være tilknyttet Hans Tausens kirke på 

Islandsbrygge.  

Søndag den 12.februar kl. 10.00  holder Michael 

afskedsgudstjeneste i Nathanaels Kirke. En del dryssere, som 

kender Michael, vil helt sikkert være at finde på bænkene i kirken 

netop denne søndag. Bagefter vil der være en lille reception i 

sognegården./ Ella 

 

LÆS HER!        Uafhentede gevinster:  

Der er endnu to 

adventsgevinster, som 

ikke er blevet afhentet: 

Gevinsterne findes på 

lodderne:  GRÅ nr. 32 og 

GRØN nr. 03. 

Hvis de ikke bliver 

afhentet i DRYS IND 

senest mandag den 

20.februar, udtrækkes de via lodtrækning./ Ella 
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DØDSFALD 

Conny Andersen er sovet ind 3.juledag på rehabiliteringscentret 

Strandvejen 119. Gennem de sidste år har Conny haft det rigtig 

skidt og havde store problemer med at ”få vejret”, hvilket gjorde 

hende afhængig af iltapparater og andre hjælpemidler. Conny var 

et meget livsglad menneske og gjorde i sine yngre dage gavn med 

bl.a. hattefremstilling og arbejdede i Magasin. Dog havde Lønstrup 

i Nordjylland gennem alle årene en stor plads i Connys hjerte og 

hun drømte om at skulle flytte derop i et lille hus eller en lejlighed 

sammen med sin søn Søren. Desværre skulle det ikke gå sådan. 

Heldigvis bevarede hun dog sin glæde ved livet og de mennesker, 

der omgav hende herunder menigheden i 

Nathanaels kirke og især Balslev og Mikael 

Nissen stod hendes hjerte nær til det 

sidste.  

Æret være Conny Andersens minde/ Ella 

Conny Gotfredsen er her ikke mere og meget stille blev der i DRYS 

IND om torsdagen, hvor Conny nød at komme og være med til 

sang. Conny er kommet i DRYS IND gennem mange år både som 

solist med sine sange og som bruger. Conny spredte altid glæde 

omkring sig og gjorde rigtig meget for at gøre andre mennesker 

glade. Hun besøgte bl.a. andre brugere, når de var indlagt på 

hospitalet og vigtigt for hende var, at de hjemløse og især deres 

hunde på bl.a. Christianshavns torv ikke blev glemt. Hver torsdag 

efter sang i DRYS IND gik hun på Christianshavns torv med mad til 

hundene og fik en snak med deres ejermænd og kvinder. 

Æret være Conny Gotfredsens minde/ Ella 



14 
 

BOGREOLEN 

6. februar er der igen bogcafé…. Masser af 

”bogsnak” og oplæsning v/Lisbeth og Olav. Kom 

forbi, nyd en kop kaffe og fortæl du en historie 

eller titlen på en fængslende bog.  

Jeg anbefaler:  Pigen fra Auschwitz 

Om den jødiske kvinde Arlette Andersen født Lévy, der som 18-årig blev sendt i 

koncentrationslejr. Vi følger hende fra barndommen i Frankrig, tiden i koncentrationslejren 

og tiden efter, hvor hun bliver dansk gift og flytter til Danmark. 

GALLERI DRYSSEN 

 

 

I februar måned kan du bl.a. se dette 

blomsterbillede i Drys Ind.  

Fem urtepotter med nogle lange hvide 

plantestængler, hvor der hænger en 

masse glimmerblomster på.  

Derudover udstiller jeg en collage med 

et par kæmpende kentaurer, og et stort 

billede med et elskende par, hvor jeg på 

vejen har skrevet "vil du med hen ad 

livets landevej? svar ja eller nej".  

hilsen Niels 

Flyger. 

 

 

Harald 

Giersing: Landevej ved Fåborg /Bente 
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FESTEN – VI TAKKER 

Jeg er lidt sent ude, med at ønske alle et godt nytår, 

men det er hermed gjort.  

Tak for alle gode stunder i årets løb. 

Jeg deltog i nytårskuren, det var rigtig flot, der 

kunne vist ikke være flere i huset. 

Også var jeg med da Lone fejrede sin 70 års dag, hold 

da op, hun fejrede den sammen med Ketty, der også 

havde fødselsdag samtidig – der var igen fuldt hus. 

Jeg må også sige tak til Ella, Margit, Lone og 

hjælpere, for jeres utrættelighed over for os. 

Jeg/vi fik nytårsbrev, hvor Irma fortæller hun stopper, 

lidt vemodigt, men tænk det er hendes skyld vi har 

DRYS IND!  

Håber vi får en afskedssalut? 

Kærlig hilsen  Kate Tropp 

 

 

 

Kære Lone, Villy og Michala. 

Tusind tak for en dejlig juleaften i DRYS IND;  

så skøn mad og flotte gaver! 

Flot borddækning – tak Margit. 

Rigtig god stemning i selskab med jer alle sammen. 

Kærlig hilsen Hanne Andersen 
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Gå foråret i møde ved Gardasøen 
20. til 28. april 2017  
sammen med værestedet DRYS IND og 
Valby busser. 

    

Vi skal bo på hotel Giardino 

Verdi i byen Riva. Et lille 

hyggeligt familiehotel beliggende 

midt i byen tæt ved søen.  

Alle værelser er med bad og toilet. 

 

Under opholdet skal vi ud at sejle på 

Gardasøen og vi skal selvfølgelig på et 

italiensk marked, hvor der er alverdens 

herligheder fra skønne oste til flotte tasker samt meget 

meget mere. 

Man kan ikke være ved Gardasøen 

uden at besøge den dejlige by 

Venedig. Vi sejler med ”vaporetti” 

ud til Markuspladsen, hvor vi bliver 

sluppet løs, så vi kan udforske 

denne spændende by. Læg mærke til fliserne, cyklisterne 

kører der midt på gaden og de gående er henvist til 

brostenene langs med forretningerne. Og her kan der købes 

mange lækre varer…. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO3Y-JrLzRAhXBAJoKHRj8DqwQjRwIBw&url=http://www.sweetdeal.dk/deal/vejle/goids-venedig-pakkerejse&psig=AFQjCNEFvnwP1nCWQYC6Nf33pQLaHgxhKQ&ust=1484301488006030
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Vores sejltur på søen ender i 

Limone. Den lille by, som 

hænger på bjergsiden og som 

er kendt af en hver dansker. 

Her får vi et par timer til at 

være turist på egen hånd, 

inden vi returnere til Riva. 

Vi slutter opholdet med et besøg i 

Gardasøens bagland. Vi kører op i 

Dolomitterne, hvor et mejeri skal besøges. 

Her har de en stor forretning med alle 

deres produkter specielt de gode 

italienske oste. Dagen sluttes af i 

Cantina Tipico, hvor frokosten 

indtages og de gode vine smages. 

Der plejer at være sang på flåden 

tilbage til Søen. 

PÅ vej til Gardasøen overnatter vi på Motel Hormersdorf lidt 

nord for Nürnberg. Et lille hyggeligt familiehotel. 

Pris for denne spændende tur er 4.850 kr. i dobbeltværelse 
m. halvpension, diverse ture samt vinsmagning. Tillæg for 
enkeltværelse 800 kr. 
Mange feriehilsener fra Ella, værestedet DRYS IND. Tlf.nr. 
3295 0004/ 2212 6034 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4xvusq8bRAhVBVywKHW4vCQoQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g1194530-d2389622-i121687546-Cantina_Tipica_Bressan-Padergnone_Province_of_Trento_Trentino_Alto_Adig.html&psig=AFQjCNHh_SNPAa0cu0Mg0O_HMrcHG22E9A&ust=1484644859239513
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgw7vBrsbRAhUHDSwKHYDYAvYQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.dk/Hotel_Review-g227887-d1190946-Reviews-Oasi-Limone_sul_Garda_Province_of_Brescia_Lombardy.html&psig=AFQjCNHe6KQlNW06aVlAxlRONpX1iIAndg&ust=1484645707437204
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DRYS INDs AMBASSADØRER UDTALER  

 Vores fire ambassadører bidrager med hver deres faglighed. 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. 

 ”Man kan enten besøge DRYS IND og deltage i det rare fællesskab, man møder 

på stedet og de fælles udflugter, eller man kan støtte DRYS IND med frivilligt 

arbejde eller tilskud.   

Jeg har prøvet det hele – og kan VARMT anbefale det til andre”.  

Anders Larsen, advokat  

   

”I vores tid skal alting gå så hurtigt og effektivt. Mennesker måles på effektivitet 

og der sniger sig en fremmedgørelse ind blandt os, der lever og bor i samme by. 

Mange sidder ensomme bag nedrullede gardiner og oplever ikke, at de er 

hverken savnet eller elsket af nogen. Her er det bare så dejligt, at jeg kan sige til 

det menneske, at der er DRYS IND. Her kan man komme og være den, man er. 

Her skal man ikke præstere; men være til – sammen med andre. Det gir en glæde 

og en følelse af, at man ikke bare er et nul; men et menneske, der er set og holdt 

af! Jeg har nu igennem tolv år været præst her på Amager – og ofte har jeg hørt 

folk tale om DRYS IND. Altid godt, aldrig dårligt! Jo, DRYS IND er en 

medlevende, aktiv, omsorgsfuld, sjov – og i dybeste forstand: folkelig – medspiller her på Øen.”     

Ellen Margrethe Gylling, sogne- og indvandrerpræst Nathanaels og Sundby Kirker 

 ”Efter mere end 3 år som ambassadør for DRYS IND kan jeg kun anbefale dig, 

at besøge Værestedet, såfremt du ønsker kontakt med andre mennesker og lidt 

selskab i dagligdagen. Her vil du få masser af tilbud ud over samværet med 

andre. Her er foredrag, ture og meget mere.  

Vi vil se frem til at byde dig velkommen på Englandsvej.  

Jeg kan kun sige, at jeg fortsat er stolt over at være ambassadør for sådan et 

velfungerende værested”.  

Henning Jensen, tidl. direktør Bacher A/S  

 ”Ensomhed giver depression. Depression giver ensomhed.   

  Mod depression giver jeg tabletter.   

For at mindske ensomhed støtter jeg DRYS IND som ambassadør”.   

Mikkel Hermann, praktiserende psykiater Speciallæge i psykiatri 
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HVORFOR JEG BLEV FRIVILLIG….. 

Jeg sad derhjemme en aften for snart 8 år siden, og blev 

overvældet af taknemmelighed over mit liv. Dengang var jeg lige fyldt 28 

år. Jeg var, og er stadig, et sted i mit liv hvor jeg har psykisk og fysisk 

overskud. Alle faktorer i mit liv er bevidste til- og fravalg, og det giver mig 

et overskud, til at være noget for andre. 

Jeg kan godt lide tanken om, at dem der har overskud, giver noget af sig 

selv, til dem som måtte have brug for det. Jeg gik dengang ned i tid på mit 

arbejde, og besluttede mig for, at jeg ville bruge den ekstra fridag om ugen, 

på at lave frivilligt arbejde. 

I mellemtiden har jeg været gået op på fuldtid, og samtidig været igang med 

3 uddannelser (dog ikke alle 3 på samme tid), alligevel har jeg kunnet 

bevare min frivillige tjans i DRYSIND, til tider ikke hver uge, men hver 2. 

eller 3. uge. Samtidig har jeg en kæreste, 2 bonusbørn, en hund og en flok 

veninder,  som er højt prioriteret. Det hele går alligevel op i en højere 

enhed, og jeg har mig selv med hele vejen, og er langtfra tæt på at få stress, 

det skal lige siges, at jeg på ingen måde er noget supermenneske. 

Frivilligt arbejde kan gøres på mange måder. Det handler om at finde noget, 

som passer ind i dit liv og dine interesser. Personligt er jeg noget af et 

sludrechatol, jeg har altid noget på hjerte, og jeg synes, at mennesker 

generelt er interessante. Jeg synes,det er super spændende, at høre folks 

historier og beretninger om alt muligt forskelligt, lige fra de største kriser de 

har oplevet, til indkøbsturen i Amager Centeret, og det er tit sådan, at folk 

bliver lidt lykkeligere, når de taler til et øre som lytter interesseret.  

De føler sig set og hørt, og det giver livet værdi. Jeg er aldrig gået fra "Drys 

ind", og følt, at jeg har spildt min tid. Jeg er altid fyldt op af velvære, lykke 

og glæde over at have mulighed, for at gøre en positiv forskel i andre 

menneskers liv. Og jeg mærker taknemmeligheden fra brugerne, det er med 

krammere og taknemmelige ord, at vagterne i DRYSIND bliver afsluttet. 

Og det er med til, at give mit liv værdi.     ..jeg har engang læst, at de 

lykkeligste mennesker, er dem der gør noget for andre. Og det tror jeg 

virkelig på. Jeg tror også på karma, forstået på den måde, at hvis jeg en dag 

skulle stå i en situation, hvor jeg har brug for et lyttende øre, en kop kaffe 

og en småkage, så er det til rådighed for mig. Hvem ved, måske ender jeg 

selv med, at blive gæst i DRYSIND en dag, og så håber jeg da, at stedet 
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stadig eksisterer, og at der er en masse søde interesserede frivillige, at finde 

her.   Kærlig hilsen   Joy Hjortshøj Nielsen   

BAGSIDEN 

Turister og indbyggere i Venedig måtte i 2010 vænne sig til et nyt syn: En ung blond 

kvinde blandt de ellers udelukkende mandlige gondol-førere.  Giorgia Boscolo blev 

tegnet på en milepæl i den italienske kanalbys historie: Den 24-årige blondine er den 

første kvinde, der har fået officiel bemyndigelse til at sejle Venedigs legendariske 

gondoler. Måske er der kommet flere kvinder, når I kommer derned?  /Bente 
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