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Forsiden:   

Sig nærmer Påsketide – mange helligdage – og måske lidt familiehygge med dejlig 

Påskemad. Udenfor har det lune vejr sørget for, at Påskens blomsterflor er helt fantastisk. 

I haver, altankasser og alverdens krukker ses de gule blomster – og mange steder har også 

kommunens folk ”tabt nogle løg” i vejkant, rundkørsler og midterrabatter. 

Jo foråret er på vej – og det er forårshumøret også….om lidt kommer mere varme !/ Bente 

 

 

DRYS IND FORTSÆTTER….MEN uden IRMA! 

HUSK - Receptionen vil blive afholdt i Nathanaels kirkens 

sognegård, Holmbladsgade 19,  Fredag den 7. april kl. 15-17. 
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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  APRIL:  
   

Mandag den 3.april kl. 10- 11.30:  

Bogcafè.  

   ---- oooo ---- 

Tirsdag den 4.april kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved 

sognepræst 

Marlene Lindsten” 

Christianshavn mellem fløjl og pjalter” 

   ---- oooo ---- 

Torsdag den 6.april kl. 10 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne. 

   ---- oooo ---- 

Fredag den 7.april kl. 15 – 17:  

Afskedsreception for Irma Tonnesen i Nathanaels kirkens 

sognegård.  

   ---- oooo ---- 

Mandag den 10.april kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

   ---- oooo ---- 

Onsdag den 12.april kl. 11.30: 

Påskefrokost i DRYS IND. Se opslag for tilmelding. 
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FLERE AKTIVITETER I APRIL     

 

Tirsdag den 18.april kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Ellen Gylling  

” Del 6 af min livsberetning”. 

   ---- oooo ---- 

Tirsdag den 25.april kl. 13 – 14.30: 

”Ordet frit”, quiz eller andet spændende. 

   ---- oooo ---- 

Fredag den 28.april:  

Gåtur. Se opslag. 

   ---- oooo ---- 

Torsdage er der fællessang med Bo eller Asbjørn ved klaveret kl. 

13 – 14.30. 

 Det kreative værksted er lukket i april, men hvis du vil 

være kreativ i april, så gør det selv!  
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33 ÅR MED MANGE OPGAVER!       

For ca. 1 år siden meddelte jeg DRYS INDs bestyrelse, at jeg ikke 

genopstiller ved generalforsamlingen i 2017. Det var en beslutning, jeg 

havde taget over tid. Nu er det tid. DRYS IND kører rigtig godt, vi har en 

acceptabel økonomi, en rigtig god og aktiv bestyrelse, to velfungerende, 

ansatte medarbejdere med ansvar for det daglige arbejde samt en stor 

gruppe entusiastiske frivillige. Dét er et godt tidspunkt at stoppe.  

Jeg stopper på ingen måde for at hoppe ud i nye opgaver. Nej, jeg vil 

såmænd bare gerne have mere tid til det helt nære, som i et vist omfang 

har været nedprioriteret igennem mange år. F.eks. at kunne tulle mere 

rundt i haven, give mig tid til at grave, rive og plante og ikke mindst sætte 

mig sammen med Mads og nyde resultatet – gerne med jord under 

neglene – og vide, at jeg ikke behøves at jage for at nå de mange 

deadlines, som også har været en del af DRYS IND arbejdet. Som jeg ofte 

har sagt, så har jeg gennem mange år haft 2 fuldtidsjob. Det ene: mit 

lønnede job. Det andet: mit frivillige arbejde i DRYS IND. Dette har 

naturligvis betydet, at meget andet måtte skubbes i baggrunden, og det er 

det, jeg gerne vil ændre på nu. 

Imidlertid har mit DRYS IND - engagement jo ikke bare været hårdt 

arbejde. Det har været helt utrolige år med oplevelser af enhver art, hvor 

hele følelsesregistret er blevet afprøvet og gennemlevet. Her tænker jeg 

på de fire grundfølelser: Glad - ked af det – vred – bange.  

Den helt gennemgående glæde over, at det har været muligt, i et 

samarbejde med bestyrelse, ansatte og frivillige at drive DRYS IND, som et 

sted, hvor der kan skrues ned for følelsen af ensomhed og op for 

oplevelsen af fællesskab, så livet igen er blevet værd at leve for rigtig 

mange mennesker. Denne glædesfølelse har overskygget alt andet. 

Glæden ved at mødes med brugere, frivillige, ansatte og bestyrelse har 
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ofte gjort mig ”høj” – der har været SÅ mange gode stunder i DRYS IND 

fællesskabet. TAK for dem alle. 

Ked af det følelsen kom i spil, når jeg erfarede, at mennesker der i forvejen 

ligger ned fysisk, psykisk eller mentalt, ikke så sjældent bliver trukket en 

urimelig, hård vej gennem ”systemet”. Ked af, at medmenneskeligheden 

ikke altid er en politisk selvfølge. Vi er alle medmennesker, og vi skal til 

stadighed bestræbe os på at være medmenneskelige uanset hvilken 

position vi måtte have i vort samfund. 

Det, der har gjort mig virkelig vred nogle gange gennem de 33 år, det har 

været, når tæppet pludselig blev trukket væk under DRYS IND. Bevillinger 

udeblev. Vi var tæt på lukning flere gange. Vreden blev som regel omsat til 

en indignation over, at det simpelthen var uværdigt, at stille et så billigt 

drevet værested og en masse brugere i en så urimelig og usikker situation. 

Her kom bestyrelsen virkelig på arbejde i døgndrift, for igen at få reddet 

økonomien.  

Bange, har jeg været én gang i de mange år. Det var, da tilliden måtte stå 

sin prøve. Jeg har en grundlæggende tillid til mine medmennesker – alt 

andet ville ikke være rart. Da DRYS IND for mange år siden blev udsat for 

økonomisk bedrageri af en person, som vi – inkl. mig selv – havde stor tillid 

til, da blev jeg efterfølgende bange for om min grundlæggende tillid 

fremadrettet ville lide skade. En meget, meget ubehagelig følelse, som 

virkelig bekymrede mig. Over tid faldt det hele langsomt på plads igen og 

tilliden til mine medmennesker har igen fundet sit sunde leje. 

Alle mine DRYS IND år har været fantastiske. Der har været mange sjove og 

rørende oplevelser i samarbejdet med jer alle. Alles indsats og 

engagement har været så gennemsyret af glæde, håb og vilje til, at vi 

sammen skulle få det allerbedste ud af vores fælles indsats. Sådan har det 

været og sådan føler jeg mig overbevist om, at det fortsat vil være. Tusind 

tak til alle for alles enestående indsats. 
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Jeg ønsker alt det bedste for DRYS INDs arbejde fremover – og selvfølgelig 

kan jeg ikke lade være med at drysse ind til en kop kaffe en gang 

imellem!!! 

Mange kærlige hilsner    

Irma 

(Den gamle, afgående formand) 

 

BYRETTEN – 8/4 2017 

 

Vi var Ella og 11 Drysser som mødtes i Byretten på 

Nytorv. Efter vi alle var kommet igennem et fornuftigt 

sikkerhedstjek, blev vi vist op til 3. sal, til et retsmøde 

om en rumænsk dansker, der var tiltalt for en masse 

tyverier. Vi gik i pausen, godt rystede i vores moralske 

grundvold! 

Ella havde nemlig bestilt bord på ”Under det grønne træ” 

på Gammeltorv. Det var et rigtig hyggeligt sted, med 

numre af Svikmøllen i glas og ramme på væggene og flot, 

flot kongeligt porcelæn til kaffen og en lille men lækker 
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æblekage, med en stor klat flødeskum og 2 små klatter 

hjemmelavet ribsgelé. Tilbage i byrretten blev vi vist 

rundt af en Byretsmand, som gjorde rigtig meget ud 

afdet og fortalte med glæde og entusiasme om de 

forskellige lokaler vi kom igennem. Flotte kongelige 

lysekroner og kunst på væggene og Byrettens historie. Vi 

var også en tur i kælderen og se de små fangerum, der var 

26 af dem, hvor bl.a dem der blev taget til fange ved G8 

topmødet blev sat ned. 

Til sidst var vi i Hestemøllestræde, hvor der hang 6 

flotte malerier af København ”Rundt om hjørner med 

Søren Kierkegaard”. Der hænger en folder på tavlen i 

DRYS IND, med billeder og fortællinger om malerierne. 

Efter 2 timers rundvisning takkede vi mange gange. 

Det var en rigtig dejlig dag vi havde.    Kh. Inge Lise B 

EN RIGTIG GOD TUR MED DRYS IND TIL NYBODER – 

DEN GULE BY I BYEN. 

Med Ella i spidsen drog vi til Skt. Pauls gade 24, 

som er adressen hvor Nyboder Mindestuer ligger 

og hvor  Jacob, vores guide, skal give os et 

indblik i området, som Christian IV tidligere 

havde købt, uden for København. De første 20 

huse af Nyboder blev opført i 1631.                                                                                                                                                                                      

Inden opførelsen af Nyboder, eksisterede der et lignende kvarter, nemlig 

“Skipperboderne”, der var blevet opført på Bremerholm og var forbeholdt 

officerer. Det var disse boliger, der dannede forbillede for det nye Nyboder, 

der opstod ikke langt fra det nuværende Østerport. 
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       Skt. Pauls gade 24 før og nu.     

 

 

 

 

 

 

 

Navnet på den nye bydel kaldtes først “dy Boer til Søefolckied” – senere 

“Bådsmandshusene”.                                                                                                                                                         

Det blev til ca. 200 boliger på hver ca. 40 m² bestående af en stue på 19 m², 

et kammer, en forstue og et køkken fælles med nabolejligheden. 

Lejlighederne var spejlvendte to og to og vendte ryggen mod hinanden, 

hvilket gav problemer med varme og kulde, fordi nogle fik sol, andre ikke. 

Jacob fortalte os en af myterne ved Nyboder, der siger, “at nogle både har 

til gården og til gaden”, det var nu mest de velbjærgede 

dette gjaldt. Trods den beskedne størrelse ragede de op 

over datidens arbejderboliger.  

I 1641 er det Nyboder ved at være færdig, som Christian 

IV havde planlagt det. Holmen var Danmarks største 

arbejdsplads, og derfor havde flådens folk deres egen 

kirke, skole, hospital og lovgivning, hvor sidstnævnte blev 

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

var indbyggertallet helt oppe på 6000 personer.                                                                                                      

Ligeledes i 1700-tallet blev der bygget nye huse på to 

etager mens man nedriver de oprindelige enetages boder i 

1800-tallet. Af disse er der kun én længe tilbage, nemlig i Sankt Pauls 

Gade: "Nyboders Mindestuer", som blev bygget i 1635 og fredet i 1918. 

Mindestuerne består af flere stuer og rum som bl.a. viser et Nyboderhjem 

fra 1880’erne, en faktastue, hvor der er en 

flot model af Nyboder som det så ud 

tilbage i 1780, genstande omhandlende 

sanering og det lokale nyboderpoliti og i 

skolestuen er der den nye udstilling; 

mennesker, minder og myter.  

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mærsks Fond, har betalt for istandsættelsen 

af Nyboder Mindestue.                                                                                                           

https://da.wikipedia.org/wiki/1700-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/1800-tallet
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyboders_Mindestuer&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1635
https://da.wikipedia.org/wiki/Bygningsfredning
https://da.wikipedia.org/wiki/1918
https://da.wikipedia.org/wiki/A.P._M%C3%B8ller_og_Hustru_Chastine_Mc-Kinney_M%C3%B8llers_Fond_til_almene_Formaal
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Husenes farve var dengang nationale, dvs. hvide og røde – og ikke som i 

dag okkergule med rødt tag. En anden myte fortæller at den hvide maling 

blev ændret til den okkergule, og skulle være sket ved, at malermesteren har 

hældt farvet kalk i den hvide maling, for at han på denne måde kunne se 

hvor langt hans malersvende var nået i arbejdet med at male husene. 

Nyboder anvendes fortsat som lejeboliger for forsvarets personel – 

Holmens faste stok. Frem til 2006 har Søværnet haft fortrinsret til 

boligerne, men herefter har både Hæren og Flyvevåbnet fået brugsret til 

boliger og alle tre værn deler dem nu på lige vilkår.   

Jacob er en fantastisk god fortæller. Mange episode I Nyboders lange liv 

har han berettet om på en meget inspirerende måde. I området var der 

placeret en klokketårn, der havde betegnelsen Nyboders Vækkeur.   

 

Og husene havde installeret “das” i baggården,  disse “das” skulle jo også 

tømmes af “Natmanden”. Han kom og hentede det der var, for så at få det 

overført til “Lorteøen” Amager. Men den gode mand 

havde jo nogle privilegier. Hvis beboerne skulle undgå 

spild i boligen, (han skulle jo gennem huset med 

“skidtet”) så var det en god idé at sørge for underhold til 

Natmanden. Derfor udtrykket “godnat Ole, pengene ligger 

I vinduet”. Istedet for kontanter kunne Natmanden også 

formildes med en lille én til halsen.  

Som ved mange andre ture ud af huset, kunne vi godt have 

brugt mere tid og flere historier. Men alting har jo en 

ende, og efter ca. 1½ times underhold siger Jacob tak for 

idag og vi kvitterer med stående ovationer.  

Efter besøget I Nyboder, travede vi til det nærliggende Café Petersborg 

hvor vi havde vi bestilt frokost.  

Super betjening og skønt smørrebrød. Stedet kan varmt anbefales. 

En rigtig god dag med glade ”dryssere”.  

Kærlig hilsen     Villy 

 

 
En lille skøn cafe med en skøn historie 
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LOKKERIER i APRIL………. 
 

Søndag den 2.april var der mulighed for at komme med til Cabaret 

i Nivå amatørteater. Cabaretten ”Alle mine sange har jeg gemt til 

dig” Desværre aflyst grundet for få tilmeldte / Ella 

Mandag den 3.april kl. 10 – 11.30 er der igen bogcafé i DRYS IND 

med Lisbeth og Olav. Denne gang vil de læse op af og fortælle om 

følgende to bøger: 

” De døde og de levende” af Benn Q. Holm samt ”Førkrigstid” af 

Kirsten Thorup 

 

Kom og vær med til en hyggelig mandagscafè, hvor de 

dygtige og inspirerende bibliotekarer fortæller og læser op. 

Du kan netop blive inspireret og måske få lyst til at læse 

disse to bøger- hvem ved?.  

Og selvfølgelig er der kaffe og brød på bordet/ Ella 

 

”””””””””””””””””””””””””””””” 
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Fredag den 7.april kl. 15- 17 bliver der holdt 

afskedsreception for Irma i Nathanaels kirkens 

sognegård, Holmbladsgade 19. Forhåbentlig 

kommer der rigtig mange forbi denne eftermiddag 

for at sige FARVEL og TUSIND TAK til Irma.  Irma fik 

ideen til et værested på Amager sammen med 

kollegaen og nu svigerinden Karen Margrethe. Ideen opstod for 

godt og vel 33 år siden af de to diakoner og som altid, når Irma får 

en idè, går hun i gang med at føre ideen ud i livet. Godt hjulpet og 

støttet af hinanden skulle der findes egnede lokaler på Amager, 

som meget gerne måtte minde om et intimt og lokalt værtshus- 

dog uden alkohol, men hvor nærheden, intimiteten og samværet 

med hinanden skulle være det bærende element. Lokale 

værtshuse blev besøgt for at opleve stemningen og endelig kunne 

projekt værested komme i gang. Navnet skulle være DRYS IND, 

hvor alle kunne ”drysse ind” og være en del af et fællesskab. Hvor 

der ikke skulle registreres og føres kontrol, men hvor det var tilladt 

”bare at være den man var”. De egnede lokaler på det tidspunkt 

blev Hallandsgade.  Såvel Irma som Karen Margrete lagde masser 

af tid og ikke mindst energi i at få værestedet op at køre. Der blev 

skabt et godt samarbejde fra de nærliggende kirker, som støttede 

såvel økonomisk som med frivillige hænder. Dog kunne det ikke 

gøres alene. Offentlige midler blev søgt og forskellige donationer 

og fonde ”kom på banen” med tilskud. DRYS IND voksede sig 

større og en daglig leder og værestedsmedarbejder blev ansat 

sammen med en stor skare af frivillige. Irma har fra dag 1 og til nu 

33 år efter været dynamoen og DRYS INDs primus motor. Irma har 

sammen med frivillige fundraisere og som formand for DRYS INDs 
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bestyrelse, holdt fast i det værdigrundlagt, som i tidernes morgen 

blev skabt og har gennem alle årene været utrættelig i sit arbejde 

for DRYS IND. Hun vil blive savnet rigtig meget af alle, som har en 

relation til DRYS IND. Dog er det med stor respekt, at Irma nu har 

valgt at stoppe som bestyrelsesformand for at få tid og overskud 

til andre interesser. Jeg er dog 100% sikker på, at DRYS IND stadig 

væk vil være i Irmas hjerte og at hun altid vil være med på 

sidelinjen, hvis der skulle blive brug for det- i hvert fald i den 

svære overgangsfase, hvor en ny bestyrelsesformand skal tage 

over og føre arven videre. 

TAK fordi du har været der kære Irma. Du fortjener at blive 

fejret./Ella 

 

 
 

Tirsdag den 18.april kl. 13 – 14.30  kommer sogne- 

og indvandrerpræst igen i DRYS IND med sin 

livsfortælling og fortsættelse fra tidligere besøg. 

Denne gang er det del 6 og spændende, hvor Ellen 

Gylling nu er kommet frem til! Ellen Gylling er en 

rigtig dygtig, levende og meget inspirerende fortæller.  

Vi glæder os rigtig meget til at møde hende igen./Ella  
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Fra den 20.- til den 28.april er mange af DRYS INDs 

brugere sammen med Ingrid , Lone, Villy og Ella på 

ferie ved Gardasøen. Valby turist med Tom bag rattet og 

Birthe som praktisk hjælper skal være med til at gøre 

turen optimal. Vi glæder os alle rigtig meget til at sætte os til rette 

i bussen den 20.april meget tidlig om morgenen og drøne sydover 

med første stop på færgen i Gedser, hvor morgenmaden venter. 

Herefter går det ad de tyske motorveje til overnatning i 

Midttyskland, hvorefter vi gerne skulle nå Riva ved Gardasøen til 

aftensmadstid næste dag. Herefter venter en uges oplevelse i og 

omkring Riva. Bl.a. skal Venedig besøges og en sejltur på 

Gardasøen med et besøg i en anden af byerne ved søens bred 

bliver det også til foruden meget andet godt. Ikke mindst bliver 

det dejligt at være sammen med hinanden./ Ella 

 

 

GOD TUR – NYD DET ! 

 

Husk nu alt, hvad du skal bruge……  

specielt penge, pas og piller. 
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DØDSFALD: 

DRYS IND har i marts mistet to af vore 

brugere. 

Tove Sjøstrøm og Ros Marie Konradsen. 

Tove nåede den høje alder af 96 år og er kommet i DRYS IND de 

sidste 30 år. Tove holdt meget af musik i forskellige afskygninger, 

lige fra jazz, swing, klassisk og populær musik. Hun deltog gennem 

hele perioden i musikforedrag med Marianne. Og mange af os har 

helt sikkert oplevet Tove swinge med skørterne, når der var musik i 

nærheden. Tove holdt også meget af at være med på ferieture og 

rejser i ind- og udland, hvor hun gav mange gode og sjove 

oplevelser med sin varme lune og sit positive sind.  

Du vil blive savnet, kære Tove. 

Æret være Toves minde/ Ella 

Ros Marie fyldte 75 år lige før jul og kom til Danmark for ca. 40 år 

siden fra Sverige. Efter et hårdt arbejdsliv som rengøringsassistent 

i bl.a. lufthaven fik Ros Marie tilkendt en førtidspension og levede 

et lidt hårdt ”broget liv”, hvor hendes netværk bl.a. var de lokale 

værtshusgæster. Ros Marie havde et ”lidt” vanskeligt sind men var 

et dejligt følsomt menneske, som var i stand til at give en masse 

kærlighed til de mennesker, hun ”lukkede ind” i sit hjerte. Ros 

Marie kom i DRYS IND i en del år og var bl.a. med på en ferietur til 

Bornholm, som hun nød rigtig meget og kunne tænke tilbage på 

med stor glæde. Når hun kom i DRYS IND og der var fødselsdag 

gav hun en smuk udgave fra én af sine svenske fædrelandssange. 

Jeg vil savne dig Ros Marie.    Æret være Ros Maries minde/ Ella  
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NYE FREDAGE……. 

 

Det har i en længere 

periode haltet lidt med 

besøgstallet om fredagene, 

hvilket igen har gjort det 

mindre attraktivt for de frivillige at tage 

vagterne. Så nu har vi besluttet, at der vil blive 

serveret en lille varm ret til de sædvanlige 15.- 

hver fredag, selvfølgelig bortset fra de dage, 

hvor der er månedsmiddag. 

Man skal ikke melde sig til, man kommer bare, 

som på en hvilken som helst anden aften. 

Allerede den første fredag, hvor der ”kun” var 

rester fra filmeftermiddagen var der godt 

fremmøde og ugen efter var der rigtig godt 

fyldt op til flæskestegssandwich  

Er MEGET glad for den store opbakning - også 

fra de frivillige! – det er dejligt når der er liv i 

huset.                               

 😊Knus Margit  
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Ludvig Holbergs 

”Den politiske kandestøber” 

Pga. en flot donation af Hempel 

fonden, var vi en heldig flok, der var 

i Folketeatret, for at se en 

nyfortolkning af Holbergs første 

komedie fra 1722!!      

Det er historien om håndværkeren, 

der sidder på Den Lokale og ikke 

bare har en drøm om at blive 

politiker, men også mener han er laaaaangt  

mere egnet end de siddende (korrupte) politikere. 

Da det kommer dem for ører, snyder de ham til at 

tro han bliver udnævnt til borgmester, så starter 

komedien for alvor og ender med at den stakkel 

kandestøber må indse: ”Et er et søkort at forstå – et 

andet skib at føre”.  

Forestillingens kostumer og scenografi var 1700 

tals og dialogen til dels også, men den var frem-

skrevet, så man ikke var i tvivl om, at der blev 

refereret til alt fra Poul Nyrup, over Pia K, til 

Donald Trump og mindst lige så aktuel i dag som 

for snart 300 år siden. Tak til alle  /Margit 
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GALLERI DRYSSEN 

Kære læsere. 

Som I jo nok har bemærket så er kommunens folk i gang med at renovere 

gader og stræder. Englandsvej undergår også en forvandling, og 

nedenstående eksempel på alternativ parkering har jo en del tilfælles med 

den måde heste blev afleveret i cowboyfilm… ikk’?? 

 

Og her er så de ”en-hestede” parkeret. 

 

Lidt for sjov  fra Villy. 

 

Redaktøren viser her lidt fra Intensivt træningsophold på Montebello: 

 

      Nu med optrænet ryg….klar til at klare de fleste ”bjerge” i livet – og 

de  kommende numre af DRYSSEN  / Bente 

 



20 
 

BAGSIDEN ! 

DRYS INDs AMBASSADØRER:  

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. 

 Anders Larsen, advokat  

Ellen Margrethe Gylling, sogne- og indvandrerpræst Nathanaels og Sundby 

Kirker   

Henning Jensen, tidl. direktør Bacher A/S    

Mikkel Hermann, praktiserende psykiater 

Speciallæge i psykiatri   --> 

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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