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Forsiden:   

Canal Grande er en kanal i Venedig. Den er byens hovedtrafikåre, og der sejler offentlige 

"vandbusser", de såkaldte vaporettoer, samt private taxaer og gondoler på kanalen. Kanalen er 3800 

m lang, 30-90 m bred, og har en gennemsnitsdybde på 5 m. 

Der var oprindeligt tre gangbroer over kanalen, hvoraf den midterste og bedst kendte er den 

spektakulære Rialtobroen. I 2008 indviedes endnu en bro over kanalen, lige ud for byens banegård. 

/Bente 

 

Det har været en forrygende april – med masser af rejseaktivitet….derfor kan vi 

formodentlig se frem til utallige historier i det næste nummer. 

Masser af oplevelser har der været for både Dryssere, frivillige og andet godtfolk. 

Glæd jer……….  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Venedig
https://da.wikipedia.org/wiki/By
https://da.wikipedia.org/wiki/Vaporetto
https://da.wikipedia.org/wiki/Gondol
https://da.wikipedia.org/wiki/Meter
https://da.wikipedia.org/wiki/Rialtobroen
https://da.wikipedia.org/wiki/2008
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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  MAJ:  
   

Mandag den 1.maj kl. 10- 11.30:  

Bogcafè med Lisbeth og Olav.  

 

Torsdag den 4.maj kl. 10 –11.30: 

Musikforedrag ved Marianne. 

 

 

Fredag den 5.maj kl. 11 – 13.00:  

Tøjsalg – fra Mirakelpriser. 

 

Tirsdag den 9.maj kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Annette Bohn. 

Onsdag den 10.maj kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Torsdag den 11.maj:  

Tur på Volden. Se opslag med tilmelding.

 Vi gætter på højere temperaturer! 
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FLERE AKTIVITETER I MAJ     

 

 

Mandag den 15.maj kl. 18 – 21: Spilleaften. 

Tirsdag den 16.maj kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, oplæsning, quiz eller andet godt. 

Onsdag den 17.maj:  

Forårstur med bus til Knuthenborg Safaripark med frokost og 

guidet tur rundt i parken.  

Se opslag i DRYS IND. Pris: 120 kroner alt incl. 

Torsdag den 18.maj kl. 10 – 11.30:  

Musikforedrag med Marianne. 

Fredag den 19.maj:  

” Brostens gåtur”.   Se opslag herom. 

 

Tirsdag den 23.maj kl. 13 – 14.30:  

Diskussion/ debat over relevant emne. 

Onsdag den 24.maj kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 26.maj kl. 18 – 21:  

Månedsmiddag i åbningstiden. 
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PINSE OG MASSER AF LOKKERIER…… 

Tirsdag den 30.maj kl. 13 – 14.30: 

Diskussion/debat over relevant emne. 

Onsdag den 31.maj:   

Pinsefrokost i Sundby sejl. Se opslag. 

Torsdage er der som ALTID fællessang kl. 13 – 14.30  

med Bo eller Asbjørn ved klaveret.  

 

LOKKERIER i DEJLGE MAJ………. 

 

FREDAG D. 5. MAJ KL. 11 – 13 

Får vi igen tøjsalg fra Karina og Mirakel Priser. Så hvis du trænger 

til at forny garderoben med lidt sommer lækkerier, så kom forbi til 

en kop kaffe og en bid brød og gør et kup – satser på at det ikke 

sner dén dag!!! – SE næste side………. 
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BROSTENS JAGT 

 

FREDAG D. 19/5 går vi på jagt efter de 21 kunst brosten der er 

placeret rundt omkring i Sundholmsvejkvarteret. Stenene er 

placeret hvor der enten har ligget bygninger der har betydning for 

kvarterets historie, eller hvor der har boet promenente personer og 

til hver sten er der en lille historie – som vi selvfølgelig skal høre. 

Kunstprojektet er blevet til i samarbejde mellem 
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Sundholmskvarterets områdeløft og den lokale billedkunstner A.M. 

Jobim Jochimsen, der holder til på Fabrikken på Sundholm.  

Alle stenene ligger på strækningen Englandsvej -> 

Amagerfælledvej, med afstikkere på begge sider af Sundholmsvej. 

Så kom og lær nye og sjove historier om vores kvarter. 

Vi tager afsted fra DRYS IND kl. 10 og gå med så langt du kan og 

vil. Tag gerne lidt proviant med og så finder vi et godt sted at 

drikke kaffe. 

Bliver kun aflyst ved skybrud 😊  

Glæder mig til at gå på opdagelse med jer – knus Margit  

STOR BEDEDAG PÅ VOLDEN 

TORSDAG 11. MAJ…. 
Igen i år skal vi da en tur på Volden St. Bededags aften – det er 

efterhånden blevet en dejlig fast tradition for både mig og familien, 

så der er sørget for fri!  

Vi mødes enten i DRYS og tager herfra kl. 18, eller man kan støde 

på os ved voldsiden af Langebro (lige ved 5C’s stoppested) og vil 

man spare benene, kan man slutte sig til os nedenfor legepladsen 

ved Amagergade/Torvegade, lige over for Ravelinen ca. kl. 19 – 

19:15 hvor familien venter med 

kaffe, kage, varme hveder og en 

lille hjertestyrker ovenpå 

strabadserne. Hele herligheden 

koster 10.- og tilmelding senest 

dagen før, så vi kan købe nok 

ind.          Hele familien Heen  
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PINSEFROKOST 

Maj er jo ved at være en traditionernes måned, og igen i år holder 

vi pinsefrokost på restaurant Sundby Sejl, og jeg har reserveret 

bord til os ONSDAG D. 31. MAJ kl. 11:30 

Der vil blive hængt et 

menukort op sammen med 

tilmeldingssedlen og vi 

bestiller bare dernede, så 

man styrer selv hvor dyr 

eller billig en tur det skal 

være, men priserne er, så alle 

kan være med. 

Det er jo ikke til at vide hvad vejrguderne har lagt i kakkelovnen til 

os, men kunne jo være, vi var heldige igen i 

år og kan drikke kaffen udenfor. 

Tilmelding senest 26/5 Knus Margit  

 

INFORMATIONSMØDE  !!!! 
 for alle os der skal med til Sorø. 
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Vi er blevet nødt til at rykke det planlagte møde, da der lige præcis 

bliver afholdt Sommermarked på Kofoeds Skole den dag (der er 

nogen, som ikke helt har forstået det der med traditioner, så de har 

flyttet det fra torsdag til onsdag ?!) 

Så vil holder møde: 

MANDAG D. 22. MAJ KL. 15.00 

Hvor der vil blive uddelegeret de praktiske opgaver, være 

information om div. ture, fordelt værelser mm.  

Kan man ikke deltage, så panik ikke; skal nok lave et udførligt 

skriv og allerhøjst får man toilet tjansen!! Måske………… 

Og har man specielle værelses ønsker, hensyn vi skal tage eller 

mad allergier, så bare sig til. 

Vi glæder os og er begyndt opvarmningen. 

Knus Lone, Villy, Mille og Margit 

 

p.s. Der er intet som rengøring – specielt, når det er overstået….så skal 

det nydes. 

Hvis du skal med til ”Sorø” – så glæd dig allerede nu //  det er som en 

juleaften, masser af forberedelse og glæde og så pludselig er det hele 

overstået…..og der er så længe til næste 

gang  ☺ 

Midt i den grønne skov og lige ned til 

Sorø sø….  / Bente 
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Alle brikkerne faldt på plads……….. 

 

Nu har den nye bestyrelse afholdt deres første møde, og Børge – 

også kendt som Bus Børge – har fået overdraget det betroede hverv 

som formand. Vores egen søndag aftens fe, Tina – også kendt som 

Tina - har overtaget tjansen som næstformand, efter Børge. 

Er sikker på, de er super gode til at lægge puslespil og vi glæder os 

til det nye samarbejde.  

Vi lever i en meget omskiftelig verden og det er betrykkende, at ha’ 

stærke kræfter ved roret, som brænder for DRYS IND. 

STORT TILLYKKKE TIL OS ALLE 

SAMMEN! 
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GALLERI DRYSSEN 

 Kender I den om Ingrid Marie ? 

Det kunne godt lyde som en historie om en gammel klassekammerat – 

men det er det ikke! 

Information fra Havenyt.dk krydret med mine egne ord :   ‘Ingrid Marie’ er et dansk 

æble og i modsætning til mange andre æblesorter, er det ikke fremavlet. Sorten 

stammer fra et selvsået træ i haven ved landsbyskolen i Høed. I følge overleveringen 

skulle det lille æbletræ en dag være skudt op midt mellem nogle hindbærbuske i den 

lokale skoles have. Overlæreren, i hvis have træet stod, syntes at det var velsmagende 

og smukt og opkaldte det efter sin lille søde datter, der desværre kun blev 6 år.. Æblet 

blev »opdaget« i 1910. 

Det er faktisk lidt fantastisk, at det lykkedes for denne overlærer, dels at få dette æble 

officielt anerkendt og navngivet – men det er også en sjov tanke….at ”Ingrid Marie” 

fortsat er en kendt sort – hvordan er eet træ – blevet til såååå mange æbler. 

På et tidspunkt måtte der forskes heri – og man var selvfølgelig ude efter det egentlige 

ophav. 

I haven i Høed stod et ‘Cox Orange’ træ, så man har gættet på, at kernen til Ingrid 

Marie-træet var kommet fra dette træ, men man har indtil 2003 ikke været sikker på 

hvilke to sorter, der var forældresortene. 

Nu har svenske forskere i et forskningsprojekt ved Institutionen för 

Växtvetenskap/Balsgaard, hvor man bl.a. er i gang med at beskrive genetikken for 200 

æblesorter, afsløret, at Ingrid Marie er en krydsning mellem ‘Cox Orange’ og 

‘Guldborg’. Med andre ord en engelsk-dansk krydsning, da ‘Guldborg’ også er en af 

de gode gamle, danske æblesorter. 

‘Ingrid Marie’ er senere blevet krydset med ‘Filippa’, og dette har givet os den gode 

sort ‘Aroma’. 

Grundet til at jeg er blevet interesseret i dette æble; skyldes et museumsbesøg på 

Møntergården i Odense i sidste uge….. Særudstilling: Fyn – midt i verden. 

Midt i Indgangspartiet hang et fantastisk flot ÆBLE:  se blot her……på næste side. 

      

http://www.vv.slu.se/
http://www.vv.slu.se/
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Faktisk var dette æble mere ægte at se på – end det foto, der var brugt på forsiden af 

bogen om Ingrid Marie, som man kunne købe i boghandelen. 

Æblet ankommer her til udstillingen – om 

Danmarks have. 

Det gigantiske Ingrid Marie-æble er skabt af 

virksomheden 10 Tons. 

- Vi er specialister i at bygge videnskabelige modeller til 

museer og akvarier, så her har vi haft en kunstnerisk, 

men yderst spændende udfordring med at skabe et både 

gigantisk og så autentisk fynsk æble, som overhovedet 

muligt, siger produktionschef Esben Horn fra 10 Tons. 

/Fortalt af Bente 
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HVORFOR JEG BLEV FRIVILLIG….. 

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

som passer ind i dit liv og dine interesser, og så skal du have tid til det, eller 

rettere skabe tid til det. Det er efterhånden 15 år siden, jeg hørte om DRYS 

IND – og fik en lille rundvisning i det gamle DRYS IND – en lille bitte 

lejlighed – fyldt med hjerterum. Tankevækkende var det for mig, at et 

sådant sted fandtes og udelukkende overlevede af engagement, energi, vilje 

og en bunke frivillighed. Det inspirerede mig; tænk at bruge lidt overskud 

til at hjælpe rigtig mange ud af ensomheden. Men dengang fyldte mit 

arbejde så meget, så jeg ikke helt kunne se, hvordan jeg skulle kunne finde 

”tiden” – lysten var der jo. Jeg meddelte Irma, at på et senere tidspunkt i mit 

liv, kunne jeg godt tænke mig at medvirke. 

Mange år senere blev jeg kontaktet; ”den gamle webmand”, havde lyst til at 

stoppe; og her vidste jeg, at jeg kunne hoppe ind og hjælpe……….Snart 

efter ønskede ”den gamle redaktør” også at stoppe – og så blev jeg altså en 

del af DRYSSEN – jeres allesammens lille månedsblad. 

Nøj, hvor jeg hygger mig; specielt når jeg modtager alle de gode historier 

fra dejlige oplevelser, hvor rigtig mange deltager og bliver ladt op på en 

eller anden måde. Det er bare skønt at opleve sammen med andre, at 

komme lidt ud, at hygge sig med strikketøj, oplæsning, foredrag, spil – for 

ikke at tale om årets ”fester”, der jo altid afholdes i DRYSIND – regie: En 

rigtig juleaften – med det hele….og efter Nytårkur, kommer der jo og en 

Påskefrokost, Pinsefrokost og Hvededag – hvor intet 

mangler. Det skulle da lige være dig; fordi du ikke har 

tilmeldt dig.  

Nu glæder jeg mig til endnu flere historier, måske en 

”vandrehistorie” fra Birte’s gåtur? Det er simpelthen 

dejligt, at side ved computeren, og tænke på jer! 

Kærlig hilsen  Bente 
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MÅNEDENS SANG……….. 

Når jeg tænker på Maj…….. 

Den oprindelige tyske sang af C. A. Overbeck begynder med "Komm, lieber Mai, und mache die 

Bäume wieder grün". Den blev vistnok bearbejdet og oversat til dansk af D. Jæger.  

Kom, maj, du søde milde! 

Tekst: C. A. Overbeck 

Melodi: W. A. Mozart, 1791  

Kom, maj, du søde, milde! 

Gør skoven atter grøn, 

og lad ved bæk og kilde 

violen blomstre skøn. 

Hvor ville jeg dog gerne, 

at jeg igen den så! 

Ak, kære maj, hvor gerne 

igen i marken gå. 

Hvem finder juni-sangen, og skriver til mig? 

 

Historier fra de sociale medier…… 

Drysserne var på ferie - i Varone så de et fantastisk 

vandfald i regnvejr, siger Villy 

Desværre var der også ”hærværk på bussen” – flere ruder 

var knust. Heldigvis blev det hele klaret – og alle incl. den 

flotte bus kom godt hjem. 

Oplevelsesrig ferie…… 

Frivillige på ”kursus” -  god stemning og godt indhold, siger flere.  
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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                                                                                               

NY Formand:  Børge Korsholm borkor11@yahoo.com 

Daglig leder: Ella Ramsdal Pedersen   drys.ind@mail.tele.dk  

Værestedsmedarbejder: Margit Heen     margit@drysind.dk     Web:  Einar Heen 

Bestyrelsesmedlemmer:    NYT Brugerråd: 

Næstformand: Tina Ungermann Formand: Knud S.   Næstformand: Hanne R.  

Kontaktperson: Lisbet Fessel   Kasserer: Lis H  

Kontaktperson : René Jensen 

Øvrige medlemmer: 

Michael K. Nissen og Merete Hansen  Suppleanter:                                                

Referent: Ole Meldgaard   Nete og Knud J. 

       

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 

mailto:borkor11@yahoo.com
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
mailto:margit@drysind.dk
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