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Forsiden:    
 

Leif & Sara har sendt os dette dejlige foto fra Vestvolden – Fæstningsanlægget i 

Avedøre. Denne vinter er mild og 

forårsblomsterne spirer, siger Leif med 

et glimt i øjet.  

Sara ser frem til april, når de smukke 

kirsebærtræer på Bispebjerg kirkegård 

viser sig fra den flotteste side….Jo vi 

har noget at glæde os til. 
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DRYS IND FORTSÆTTER….MEN uden IRMA! 

 

 

Værestedet DRYS IND og bestyrelsen vil gerne 

invitere til afskedsreception for Irma Tonnesen, 

som efter næsten 33 år har valgt ”at prøve andre 

græsgange” og stoppe sit hverv som 

bestyrelsesformand med meget mere i værestedet 

DRYS IND. 

Receptionen vil blive afholdt i Nathanaels kirkens 

sognegård, Holmbladsgade 19, 

Fredag den 7.april mellem kl. 15 – 17. 

Irma Tonnesen har om nogen fortjent at blive hyldet og TAKKET 

for sit engagement og det store uegennyttige arbejde, hun 

gennem hele DRYS IND`s levetid har stået for. 

ALLE er hjertelig    VELKOMNE til at være med på dagen . 

Mange hilsener og på gensyn fra  Ella 
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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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  SÅ skal vi til Sorø og Luisestiftelsen igen 

 

I år prøver vi at rykke tidspunktet lidt, så vi er væk fra 

mandag d. 10. juli til fredag d. 14. juli. (uge 28) 

Måske er der så håb om en lille solstråle, men om ikke 

andet, er der mere liv i byen. 

Hvad der bliver af ture/udflugter er endnu ikke fastlagt, 

da det afhænger af hvor meget tilskud vi får. 

Prisen bliver højst 2250.- for enkeltværelse og 

1850.- for dobbeltværelse pr person, med transport og 

fuld forplejning á la Lone  

Opskrivningslisten bliver hængt op 

TORSDAG D. 9. MARTS 

Der vil blive afholdt informationsmøde med morgenmad, 

for deltagere onsdag d. 14.juni kl. 10 

 Knus Villy, Lone & Margit 
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AKTIVITETER i  MARTS:  
   

Onsdag den 1.marts kl. 12 – 15: 

Kreativt værksted. 

Mandag den 6.marts kl. 10 – 11.30: 

Bogcafè i DRYS IND. 

Mandag den 6.marts kl. 14 – 15: 

Socialformidling i DRYS IND. 

Mandag den 6.marts kl. 18 – 21: 

Spilleaften. 

Tirsdag den 7.marts kl. 13 – 14.30: 

” Min tid til søs” ved Edel. 

Onsdag den 8.marts: 

Tur til Byretten med rundvisning og overværelse af en sag.  

Se opslag herom i DRYS IND. 

Torsdag den 16.marts kl. 10 – 11.30: 

Musikforedrag. 

Tur i teatret. Se opslag i DRYS IND.    

Tirsdag den 14.marts kl. 13 – 14.30: 

”Martin L. King + røverhistorier” ved 

Annette. 

Onsdag den 15.marts kl. 12 – 15: 

Kreativt værksted. 



7 
 

FLERE AKTIVITETER I MARTS 

Fredag den 17.marts kl. 12 – 15: 

Mad og film. Se opslag i DRYS IND. 

Tirsdag den 21.marts kl. 13 – 14.30: 

” Hvad gør du, når sorgen rammer?” ved sognepræst Susanne. 

Tirsdag den 21.marts kl. 15.45 – ca. 17.15: 

Musikcafè. ( Se omtalen her i bladet). 

Onsdag den 22.marts: 

Tur til Nyboders mindestuer med rundvisning.  

Se opslag i DRYS IND. 

Torsdag den 23.marts kl. 10 – 

11.30: 

Musikforedrag 

Tirsdag den 28.marts kl. 13 – 

14.30: 

” Når min nabo bli`r muslim” ved Helene Arca. 

Onsdag den 29.marts kl. 12 – 15: 

Kreativt værksted.  

Torsdag den 30.marts kl. 16.00 – ca. 17.30: 

Afsluttende rejsemøde for deltagere i 

ferieturen til Gardasøen 20.- 28.april. 

Fredag den 31.marts. 

Gåtur. Se opslag herom i DRYS IND.     
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MERE MARTS……….. Fredag den 31.marts.kl. 18- 21: 

Månedsmiddag i åbningstiden. Se opslag for tilmelding. 

Torsdage mellem kl. 13 – 14.30 er der Fællessang med Bo eller 

Asbjørn ved klaveret. 

ET DEJLIGT TILBAGEBLIK….. 

 

MUSIK! 

Jeg synes vi skal hylde de to pianister; Bo 

og Asbjørn, for deres indsats for os. Der er 

ikke mange der spiller klaver i 

dag, og det er MEGET bedre med 

end uden musik, til vores 

sangdag. 

Jeg håber det bedste for Asbjørn og at vi 

snart ser ham igen. TAK begge to, fra en 

”torsdagssanger”.                  Kate Tropp 
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ET LILLE UDPLUK AF KOMMENDE og  IKKE 

MINDST SPÆNDENDE AKTIVITETER …. 

 

Den første forårsmåned er ”skudt i gang”, hvor er det herligt. 

Dagene længes og de små forårsbebudere pibler op af jorden i 

parker, haver og andre små oaser rundt omkring os. 

Jeg får lyst til bidrage med et forårsdigt om den blå anemone, som 

Kaj Munk skrev for godt 70 år siden: 

”Hvad var det dog, der skete? 

Mit vinterfrosne hjertes kvarts 

må smeltes ved at se det, 

den første dag i marts. 

Hvad gennembrød den sorte jord 

og gav den med sit sølvblå flor 

et stænk af himlens tone? 

Den lille anemone 

jeg planted dèr i fjor. 

 

/Ella 
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Søndag den 5.marts kl. 14 indsættes sognepræst 

Mikael K. Nissen, tidligere Nathanaels kirke og nu 

Hans Tausens kirke på Islandsbrygge, som provst. 

Mikael Nissen er heldigvis stadig væk et meget 

engageret medlem af DRYS INDs bestyrelse på 

trods af sit nye hverv, hvilket vi er meget meget 

taknemmelig for. 

ALLE der lyst, tid og mulighed for at være med i Hans Tausens 

kirke på Islandsbrygge og overvære Mikaels indsættelse som 

provst er HJERTELIG VELKOMMEN./ Ella 

   Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge. 

 

Mandag den 6.marts kl. 10 – 11.30 er der igen inviteret til bogcafé 

i DRYS IND med Lisbeth og Olav. Lisbeth vil fortælle om disse to 

nordiske bøger: Kom og lyt mens der bliver fortalt. 

” Fyrre dage uden skygge” af Oliver Truc og   

” Himmelsang” af Paulina Rauhala. 

Der vil være kaffe på kanden og brød på bordet. ALLE er hjertelig 

VELKOMNE. Det er GRATIS at deltage./ Ella 
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--- --- ooo --- ---  

Tirsdag den 7.marts kl. 13 – 14.30 kommer Edel og fortæller om 

   ”Sin tid til søs”. Edel er mangeårig bruger i DRYS IND og er en 

meget levende fortæller. Det bliver rigtig spændende at høre om 

hendes mange år og ikke mindst mange oplevelser til søs./ Ell  a 

 

 

 

 

Onsdag den 8.marts kl. 12.55 er der mulighed for at komme med 

på tur til Byretten, Nytorv 25 i København. En guide tager imod os 

på trappen præcis kl. 12.55, hvor vi alle skal tjekkes på behørig vis, 

før vi får lov at komme ind. Før selve rundvisningen i Byretten er 

der mulighed for at overvære en retssag, som guiden har valgt ud 

til os. Det er opslag i DRYS IND, hvor tilmelding til turen skal ske. 

Hvis man ikke selv tager ind til Byretten er der mulighed for at 

følges ad fra DRYS IND med mødetidspunkt kl. 12./Ella 
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 Tirsdag den 14.marts kl. 13 – 14.30 

kommer Anette Bohn igen i DRYS 

IND med et spændende foredrag. 

Denne tirsdag omhandler foredraget 

først og fremmest om 

baptistpræsten og 

borgerretsforkæmperen Martin Luther King, som, tror jeg, er 

kendt af alle. Jeg kan stadig huske hans meget berømte og 

visionære ord fra talen i Washington D.C i 1963 ” I have a 

Dream…”. Desværre blev dr. Martin Luther King myrdet og verden 

mistede en meget stor mand på alle måder. 
 

Susanne Steensgård, som er præst ved 

Kastrup kirke og i egenskab heraf har 

oprettet en sorggruppe, hun kommer 

tirsdag den 21.marts kl. 13 – 14.30 og 

fortæller ud fra temaet, hvor hun stiller 

spørgsmålet til os alle: ” Hvad gør du, når sorgen rammer?”/ Ella 

 

Onsdag den 23.marts kl. 11 er der 

rundvisning i Nyboders Mindestuer. 

Efter rundvisningen, som slutter kl. ca. 

kl. 12.30, finder vi et sted og får en bid 

brød sammen. Vi mødes i DRYS IND kl. 

10 og følges ad derind. 

##### 
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Med Christian den 4.s. etablering af Nyboder blev der skabt en hel 

ny bydel i København, hvor der herskede en helt særlig stemning 

eller korpsånd blandt indbyggerne,- Holmens faste stok. Holmen 

var Danmarks største arbejdsplads og derfor havde flådens folk 

deres egen kirke, hospital og lovgivning, hvor sidstnævnte blev 

håndhævet af Nyboders eget politi. I midten af 1700-tallet var 

indbyggertallet helt oppe på 60000 personer og i dag bor der ca. 

2200 personer i Nyboder, alle med tilknytning til Forsvaret. 

Privatliv og arbejdsliv kom til at hænge uløseligt sammen i 

Nyboder og gør det stadigt i dag./ Ella 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 21.marts kl. 15.45- ca. 17.15 inviterer DRYS IND til 

musikcafè, hvor Bettina Fyen-Andersen og Klaus Lindgren kommer 

som henholdsvis pianist og 

sangerinde. De vil synge og 

spille Kai Normann Andersen 

samt andre kendte pop- og 

jazznumre gennem tiden. Det 

er GRATIS at være med og selvfølgelig vil der være kaffe på kanden 

og måske en lille kage- hvem ved?!!/ Ella 
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Tirsdag den 28.marts kl. 13 – 14.30 kommer 

Helene Arca og holder sit foredrag: ” Når min 

nabo bli`r muslim”. Helene måtte desværre 

melde fra i februar, da hun måtte lægge sig 

under dynen med influenza. Men nu prøver vi 

igen og håber, hun er blevet helt frisk. Det 

bliver helt sikkert rigtig spændende og godt at møde Helene, som 

med sin meget varme og livsbekræftende udstråling vil møde os 

med forventning og være klar til, at der evt. skulle komme 

spørgsmål fra os. / Ella 

 

Torsdag den 30.marts kl. 16 – ca. 17.30 afholdes det sidste 

REJSEMØDE for deltagerne i ferien til Gardasøen fra den 20.- 

28.april. Vi vil samle op på de 

sidste spørgsmål fra 

deltagerne og de sidste 

informationer til turen vil blive 

givet videre. På dagen vil der 

blive udleveret 

helbredsskemaer til ALLE, som skal udfyldes og afleveres til Villy, 

Lone eller Ella inden afrejsen. 

Turen er fuldt booket op   , men selvfølgelig er der 

mulighed for at komme på venteliste! 
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GALLERI DRYSSEN 

Når væggen indenfor er tom; må vi kigge på noget andet…. 

Marts – blomsterne er bare dejlige…. Her får du lidt tips til vindueskarmen: 

Plant stueplanterne om, når de begynder at 

vise tegn på vækst igen efter vinteren. 

På en lun regnfuld dag kan potteplanterne 

stilles ud og blive vasket rene for støv. 

Husk at få dem ind igen, hvis solen bryder 

frem, og senest inden det bliver mørkt og 

koldt igen. 

Ranglede potteplanter klippes ned, så de 

kan skyde igen. Brug evt. det afklippede 

som stiklinger til nye planter. Brug kun 

stiklinger, som er uden sygdomme og 

skadedyr. 

 

Forspir chili, peber, sommerblomster, artiskokker og kål. Sidst på måneden kan du forspire 

tomatplanter.Sæt sommerens blomstrende løg og knolde, som f.eks. Gladiolus og Dahlia, til 

forspiring. 

BOGREOLEN 

 

Redaktøren af DRYSSEN anbefaler i 

denne måned en forholdsvis ny bog af 

Maria Helleberg. Der er tale om en 

roman, der hedder ”Kvinderne fra Thy”. Den handler faktisk 

om hendes egen slægt og hendes oldemor og mormor – nogle 

rigtige gæve kvinder. Hun tegner et fint billede at livet på 

landet og i provinsen, som det var for kvinder i 1800-tallet og 

henover århundredskiftet – en tid, hvor kærligheden og det frie 

valg stadig ikke var for alle…………….Jeg er sikker på, at 

Thy kan udskiftes med mange andre steder – Måske der, hvor 

dine forfædre levede ? Jeg kan i hvert fald genkende meget fra 

Midtjylland, hvor min oldemor svang kosten….. 

Rigtig god læsning til jer alle…..og Husk nu, at i Bogcafeen, 

får du helt andre bøger  – ”med hjem”. /Bente 
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Dødsfald. 

Norma Sørensen er stille sovet ind i sidste måned. 

De sidste år har Norma boet på plejecentret Hørgården 

efter en lang periode med sygdom. 

Norma er kommet i og haft tilknytning til DRYS IND de sidste 

15 år og deltog altid, mens helbredet var til det, i musik, 

sang og teaterarrangementer gennem DRYS IND. 

Norma elskede musik, sang og teater og har også i sine 

yngre dage optrådt forskellige steder og har altid holdt af at 

omgive sig med smukke ting. 

Æret være Norma Sørensens 

minde. 
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EN GOD HISTORIE………….. 

 Tirsdag den 28.februar gæstede Flemming 

Jensen DRYS IND og gjorde det med stor succes. 

Stuerne var fyldt op til bristepunktet, vi havde 

alle glædet os og set frem til at blive rusket i på 

en kærlig måde, hvor humoren og den varme 

velkendte lune ville fylde godt. Og skuffet blev vi 

bestemt ikke. Trods ramt af influenza gik 

Flemming Jensen i gang med sin fortælling om årene sammen med 

bl.a. Jesper Klein, Per Pallesen, Jesper Christensen og mange 

andre. Sjove anekdoter og finurligheder blev vi delagtiggjort i og 

ikke mindst blev det en fortælling om hans fascination af 

grønlænderne og den varme velkomst, han 

fik ved sin ankomst til det store land mod 

nord.   En velkomst vi alle kunne lære af, når 

en fremmed (en gæst vi endnu ikke kender), 

kommer os i møde her i vort lille smørhul. 

Flemming boede på Grønland nogle år og underviste som 

folkeskolelærer i en lille grønlandsk 

bygd på vestkysten, hvor han kom tæt 

på den grønlandske kultur og ikke 

mindst natur. Selv sproget blev han ret 

dus med og gav os en prøve herpå. 

Vi fik en smag og en flig af Flemming Jensens liv og oplevede et 

menneske, der er fyldt med stor næstekærlighed, hjertevarme, vid 

og humor. En dejlig oplevelse./ Ella 
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BRUGERRÅDSMØDE LØRDAG D. 28/2

 

Det er altid lidt af en begivenhed, når der skal vælges nyt 

brugerråd – nu har det gamle jo heldigvis opført sig 

eksemplarisk, så der var ingen panik over, at de alle 

genopstillede  Men hvor godtfolk er, kommer godtfolk 

til, så der var en mere der stillede op, så vi fik kampvalg 

og lidt ekstra spænding……. Efter frokost; der var mad 

nok til at alle blev mætte, uanset hvor korte arme man 

havde! bød den siddende brugerrådsformand og Ella 

velkommen og fortalte lidt om, hvad brugerrådet laver og 

har bedrevet det sidste år. 

Bagefter fortalte Irma om foreningens økonomi – der 

faktisk ser helt fornuftig ud, dog uden at vi skal på 

Michelin restaurant i næste måned. Desværre var det 

også et farvel til og fra Irma, som takker af efter en halv 

menneskealder ved roret i DRYS IND, men det står der 

vist mere om, andet steds i bladet. 

Nå, men SÅ skulle der stemmes og mens Ketty og Niels 

talte stemmer op (de er meget professionelle og har flere 
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års erfaring på bagen), fornøjede vi andre os med kaffe 

og kringle – god arbejdsfordeling og tak for indsatsen. 

Endelig blev spændingen udløst og det siddende 

brugerråd, blev alle som én genvalgt – STORT 

TILLYKKE alle 5. Vi glæder os allerede til 

sensommerens skovtur.  

De Smukke Unge Mennesker er fra venstre: 

Hanne R, Lis H, Nete, Knud S og Knud J 

 

 

Er sikker på at I kommer til at gøre det lige så godt i den 

nye valgperiode, som I har gjort i det forgangne. 

RIGTIG GOD ARBEJDSLYST!!  /Margit 
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BAGSIDEN 

Hvad kan vi så glæde os til i April…….Jeg ved, at endnu en frivillig vil fortælle – hvorfor arbejde for 

og i DRYSIND. 

Galleri DRYSSEN vil vise nye produktioner og   Mon ikke vi får en historie fra Sorø? 

 

April inviterer til en tur udenfor, og måske et ophold på bænken, hvor god snak  

og sol kan nydes – glæd jer! 

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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