
1 
 
 

 

DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET SKØNT VÆRESTED PÅ AMAGER 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 NR. 6    JUNI    2017 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DRYS IND  e-mail: drys.ind@mail.tele.dk  www.drysind.dk  

Englandsvej 2, 2300 Kbh. S  Tlf. 32 95 00 04   

Giro: 7 20 47 87 Bank: 5321 – 000 0248 428 Mobile Pay: 24 78 20 52 

 

mailto:drys.ind@mail.tele.dk
http://www.drysind.dk/


2 
 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE               

Hvad er DRYS IND ?    Side 3 

Aktiviteter i Juni     Side 4-5 

Sommerferietur – italiensk oplevelse v/Villy  Side 6-11 

Lokkerier i Juni - Midsommersange   Side 11  

Rejsesammenkomst     Side 12  

Der lokkes med mere…..    Side 13  

Tillykke DRYS IND 33 år – Kom gerne forbi…  Side 14 

Galleri DRYSSEN     Side 15 

TAK for en dejlig forårstur….    Side 16 

Tur til Knuthenborg Safaripark   Side 17-18 

Månedens sang                             Side 19 

Bagsiden,  Fakta & Åbningstider   Side 20 
Bemærk de nye telefontider! 

Forsiden:  Der sker næsten altid noget, når Drysserne er på tur……….. masser af sol, sang og 

sandwich….Denne gang er der mange dyr omkring bussen….. Læs Tines historie…..eller Hannes….      

                     

 

  

FREDAG D. 9/6 – TIRSDAG D. 13/6 

Holder vi lukket, da vi skal have ny gulvbelægning i både stuen og 

kontoret, det er noget roderi, men BAGEFTER bliver det godt :-) 

Da det er udlejer, der afholder en del af udgifterne, er det bare om 

at få det gjort, mens tilbuddet gælder. 

Vi åbner altså igen ONSDAG D. 14. JUNI KL. 18 – 21 
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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  JUNI 
   

Torsdag den 1.juni kl. 10 -11.30:  

Musikforedrag ved Marianne. 

Fredag den 2.juni:  

Teatertur.  

Tirsdag den 6.juni kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit, quiz eller andet godt. 

Onsdag den 7.juni kl. 12 – 15:  

Kreativ værksted. 

Torsdag den 8.juni kl. 10.30 -11.30:  

Musikforedrag ved Marianne. 

LUKKET Fredag 9.juni – Tirsdag 13. juni 

Onsdag den 14.juni:  

Sommermarked på Kofoeds skole. 

Torsdag den 15.juni kl. 10- 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne. 

Mandag den 19.juni kl. 16 – 17.30:  

Rejseforedrag for deltagerne i turen til Gardasøen 

april 2017. Vi ser bl.a. billeder fra turen:  

Tirsdag den 20.juni kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Ole Meldgård” Kofoeds Skoles 

arbejde i udlandet for hjemløse og langtidsledige”. 
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FLERE AKTIVITETER I JUNI     

 

Onsdag den 21.juni kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Torsdag den 22.juni kl. 10 – 11.30:  

Musikforedrag ved Marianne. 

Torsdag den 22.juni kl. 13 – 14.30:  

Midsommersang – fortalt og akkompagneret af Marianne Kragh 

ved klaveret. 

Tirsdag den 27.juni kl. 13 – 14.30:  

Oplæsning, debat eller quiz. 

Torsdag den 29.juni kl. 12 – 15:  

DRYS IND fylder 33 år og holder ÅBENT HUS 

med boller, lagkager, varm kakao og musik. 

 

Fredag den 30.juni:  

Gåtur med Birthe- se opslag. 

Månedsmiddag i åbningstiden.    
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SOMMERFERIETUR 
 

Igen i år har vor alles Ella, arrangeret en 

sommerferietur for DRYSSERNE. 

Det var besluttet, på ren demokratisk vis, 

at rejsen skulle gå til byen Riva ved 

Gardasøen i Italien.  

 

Samt at rejsen skal foregå med Valby Busser.  

Torsdag den 20. april Kl. 6.15 er der afgang fra Skotlands Plads med 30 

”dryssere” og vores chauffør Tom og hans hustru Birthe.  

Efter at have entreret Tom’s bus kan han fortælle at vi skal lige omkring 

Valby og Karlslunde for at hente de sidste 17 passagerer. Og at det bliver en 

sammenbragt forsamling i denne bus, som vi kan takke Ella for. Tom var 

derfor meget spændt på, hvor vi skal hen næste gang.  

Efter en sejltur Gedser-Rostock, hvor de fleste af os kunne nyde en dejlig 

morgenbuffet, og efter en køretur på 600 km. var vi fremme ved vores 

overnatningshotel Hormersdorf ved Nürnberg. 

Undervejs gjorde vi holdt flere gange 

for både det ene og det andet.  

Et rigtig dejligt og hyggeligt 

hotel/motel vi overnattede på, samt et 

rigtig godt og nærende måltid var klar 

til os da vi arriverede ved 19 tiden.  

 

Efter en god nats søvn kører vi videre 

på motorvej A9 og undervejs, på et af de mange rastepladser, spiste vi 

dejlige sandwich som 3 frivillige (Lene, Marianne og Lone havde tilberedt 

og som kunne købes formedelst en flad 10’er.   

Vi blev mere og mere ”sammenspist” med de andre og det udviklede sig til 

fællessang og megen snak over alle emner. Ella havde en længere samtale 

med Niels Nielsen som er numismatiker (møntsamler). Han har også 

skrevet en bog:  ”Sedler brugt af danskerne under 2. verdenskrig”. Han har 

en samling af mønter som vi viste interesse i at få at se. Ella nævnte at 

måske han ville komme i DRYS IND og fortælle om sin hobby. Jo-jo Ella 

er skam om sig. 

Kørslen gennem Tyskland kan være lidt ”opslidende”, men jeg må tilstå at 

jeg ikke har set så mange vindmøller og solcelleanlæg.  
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Her må Danmark, som er et førende land 

indenfor vindmøllepolitikken få røde ører.   

Noget andet der betog mig, var 

motorvejsbroen.     

Et fantastisk syn og hvilken ingeniørarbejde 

den bro er. Europabrücke står på fem 

bropiller af stålbeton, hvor den midterste 

med en længde på 146,5 meter er den 

højeste. (Lone kunne ikke lide at se 

dybden). Men flot er den. 

Og så mødte vi bjergene. Hold da helt op for 

et syn. wow.  

 

Men nu er vi så nærmere vores destination, 

som vi ankommer til sidst på fredagen. Nemlig  Hotel Giardino Verdi i Riva 

del Garda. Vi bliver installeret og så holder vi fri resten af dagen.  

Herfra skulle vore udflugter gå.  

Og der var jo så meget vi skulle.  

Også lørdagen var hjemmefra dømt til 

”hjemmedag”. Men vi skulle jo ud at se 

byen. Til det formål har byen et lille 

”futtog”, alá samme slags som kører i 

Tivoli.              

                               

 

 

 

 

 

Små 30. 

minutter formedelst 2 € er prisen for en afslappende tur med dette køretøj. 

Søgningen var stor, og jeg mener vi måtte dele os i 2. hold. Desuden skulle 

de 2 søstre på research-arbejde, for at finde et sted hvor vi kunne synge 

fællessang m.m. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:PlanDeCorones.jpg
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De fleste skulle også se på butikker. Hjemmefra var der vist interesse fra 

nogle ”dryssere” for at komme ind og se en opera.  

Ingrid og jeg opsøgte turistkontoret i Riva, og fik en fantastisk god 

betjening, så der blev købt 7 billetter til 

forestillingen ”NORMA”, som  operaen 

hedder. (billedet er taget med viste 

personers tilladelse).  

Andre gik på opdagelse, og 

undertegnede holdt sig heller ikke 

tilbage. Jeg var brændt varm på 

det lokale museum og den gamle 

fæstning Rocca Castle. Der var  rigeligt at se på. For ikke at glemme 

udsigten fra borgen top:                 

                      

 

Igen et bjergbetagende vue.   Mange spændende huse var at se  og meget 

meget mere.   

                                                                                                           
Strøget, i Riva, kaldet Erbe, med masser af                                                                                                                                    

spændende forretninger, restauranter m.m. 

  

Det var meningen at vi skulle til Venedig om 

søndagen, det lavede vi om til en tur på 

Gardasøen. Og vi er klar til at tage med 

færgen til Limone, der er en lille by med ca. 

1300 indbyggere. 
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Båden har afgang kl. 9. 

Limone er en typisk turistby, 

men meget smuk. Vi havde en 

fantastisk tur i dejligt vejr.  

Vi er tilbage sidst på 

eftermiddagen. 

 

 

  

Efter sejlturen gik nogle af os op til 

Bastionen  som er bygget i det 16. 

århundrede. Heroppe kunne vi nyde en 

pragtfuld udsigt og nyde en forfriskning 

efter den strabadserende optur. 

Om aftenen kunne de 7 operagæster 

berette om en fantastisk oplevelse de 

havde haft i operaen, medens vi 

havde været på søen m.m. 

Så sker det om mandagen at vi drager 

afsted til Venedig hvor vi ankommer 

ved 11 tiden.  

Dette skib skal fragte os til staden 

med gondoler. 

Og hvilken stad at kikke på, for en 

der aldrig har været der før. Markuspladsen med Markuskirken er et 

overflødighedshorn af store 

dimensioner.                

Efter små 4 timers ophold var 

tiden til at returnere kommet. 

Desværre var der en lidt kedelig 

hændelse, idet vi manglede 2 

personer på det aftalte mødested. 

Så efter en tid med at lede måtte 

vi sejle tilbage uden dem. 

Heldigvis havde de 2 henvendt 

sig til en af de mange politifolk på stedet og var så efter en times tid blevet 

genforenet med resten af holdet.  

PYH-HA for en oplevelse.  
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Vejret var begyndt at være imod os. Men tirsdag drager vi afsted til en 

fantastisk grotte der har et ligeså fantastisk vandfald. Som om vi ikke havde 

fået nok af det våde element, så blev det igen-igen en fantastisk syn der 

mødet os, da vi så PARCA GROTTA CASCATA VARONE.  

 

Fantastisk at se og høre når vandmasserne drøner 

derudaf/dernedad. 

Vi fortsætter turen og ender et sted, hvor vi spiser frokost 

og hvor vi også kan købe noget af de  

Naturalier, egnen har at byde på.  

Vi nød en lækker ”pakkeløsning”.                            

 godt trætte efter denne dags 

strabadser hviler vi lidt og gør klar 

til at nyde et glas øl 

senere den aften  

og det er godt, man 

går i Fitnesscenter.  

Så er det blevet 

torsdag og vi 

tjekker ud fra vores 

hotel og begiver os til det sted hvor Tom vil vente 

med sin bus, så vi kan vende næsen hjemefter. Men 

sikke et syn der viser sig foran os: 

 

 Hærværksfolk havde udset sig 

Tom’s bus som mål.  

Begge ruder i dørene ved 

chaufførsædet plus det bageste 

vindue i højre side var knuste. 

Tom kontakter et Volvo 

værksted, som tilbyder, at de 

vil udbedre skaden bedst 

muligt. Med plastik og 

gaffatape dækkes ”hullerne” og vi fortsætter vores færd, dog med nedsat 

hastighed, fordi plastikken blafrer højlydt og vi må gøre ophold flere gange 

for at forbedre tilstanden. Dette indvirker også på Tom’s køre-hviletid  
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hvorfor vi bliver tvunget til at gøre et ophold på en time inden vi må 

fortsætte. Dette har naturligvis også indflydelse på ”landingstiden” på vores 

overnatningshotel Hormersdorf. 

Det var alligevel en rigtig god ferie selv om vi gerne ville have undværet 

hærværksmændenes dåd. Så efter endnu en nat i udlandet så styrer Tom os 

hjem med blafrende vinger, og først siger vi farvel til rejsefællerne der står 

af i Karlslunde, og derefter farvel til rejsefællerne i Valby, og vi selv er 

fremme på Skotlands Plads noget forsinket. ……. 

 

Så herfra skal der lyde en tak for turen kære ”dryssere” og vi ses igen. 

Kærlig hilsen 

Villy 

 

LOKKERIER i JUNI……. 

 

Marianne Kragh fortsætter sommeren over sine 

musikforedrag i DRYS IND i små hold med 

tilmelding. I juni måned er datoerne: Den 1.- 8. – 

15. og 22.juni. Tidspunktet er som altid mellem 

kl. 10 – 11.30. 

Foruden ovennævnte har Marianne spurgt, om vi havde lyst til, at 

hun kom forbi DRYS IND en torsdag eftermiddag, hvor der altid er 

fællessang. 

Hun kunne godt tænke sig at være med til at synge, spille og 

fortælle om de danske midsommersange. Vi takkede med glæde 

JA og  Torsdag den 22.juni mellem kl. 13 – 14.30, er 

Marianne at finde ved klaveret i DRYS IND, mens vi 

alle vil være med til at synge nogle af de smukke 

midsommersange. Vi glæder os rigtig meget./ Ella 
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REJSESAMMENKOMST 

mandag den 19. juni kl. 16 -ca. 17.30  

for deltagerne i ferieturen til Gardasøen i 

april, som får mulighed for at se en masse billeder fra turen og 

samtidig sludre lidt om, hvordan ferien var og hvor vi evt. skal 

rejse hen til næste år, hvor det sikkert bliver en tur i Danmark- evt. 

Østdanmark. Villy vil vise de mange billeder frem, som han har 

taget på turen. Der er også mulighed for at læse om rejsen andet 

sted i DRYSSEN.  

På trods af uheld med nogle af bussen ruder, som desværre blev 

udsat for hærværk natten før, vi skulle forlade Riva ved Gardasøen 

og skulle køre nordpå mod Danmark, et par deltagere, som 

”forsvandt” næsten sporløs fra gruppen, mens vi var i Venedig, 

men heldigvis til alles glæde dukkede frem igen ved politiets  

hjælp, dårlig service fra hotelejeren og dårlig aftensmad på hotel 

Giardino Verdi i Riva, var det som altid rigtig dejligt at være 

sammen med hinanden med de fælles oplevelser, som en sådan 

rejse giver. Vi var på gode ture i omegnen og en lille gruppe med 

Ingrid i spidsen havde en super oplevelse i Verona, hvor de havde 

besluttet sig for at overvære operaen ”Norma”. 

Vi kom alle vel hjem efter en begivenhedsrig ferie i det 

nordvestitalienske ved den smukke Gardasø. Hyggelige var også 

vore medrejsende fra Valby og omegn. Til sidst vil jeg gerne sige 

TUSIND TAK til Lone, Villy og Ingrid, at I var med som hjælpere og 

”journalist”/fotograf. I er gode og trygge at have med på rejserne. 

Og så er det jo godt at vide, at DRYS IND fungerer optimalt og 
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sikkert, mens vi er væk hjemmefra takket være Margit, som også i 

denne omgang var godt hjulpet af Michala./ Ella 

Tirsdag den 20.juni kl. 13 – 14.30 

kommer Ole Meldgård i DRYS IND. Ole vil 

fortælle om Kofoeds skoles arbejde i 

udlandet for hjemløse og langtidsledige. I 

30 år var Ole medarbejder på Kofoeds 

skole og i mange år rejste han i de tidligere kommunistiske lande 

og overførte Kofoeds Skoles model og metoder i en meget 

vanskelig tid efter kommunismens sammenbrud. Ole fortæller om 

arbejdet med socialt udsatte grupper og arbejdet med at bygge 

institutioner op og inddrage civilsamfundet i arbejdet.  

Ole Meldgård er i øvrigt medlem af DRYS INDs bestyrelse og det 

bliver helt sikkert spændende at høre Ole fortælle. / Ella 

 

ONSDAG D. 14. JUNI KL. 12 – 17 

Hvor vi selvfølgelig deltager igen i år med kaffe, kager og masser af 

spændende håndarbejde – vi har været flittige, så kom og se hvad vi kan 

friste jer med, støt DRYS IND. Der vil være rigeligt med boder, der sælger 

både nyt og gammelt, masser af musikalsk underholdning, mad og god 

stemning. Så kig endelig forbi Nyrnberggade 1.  

Knus Lone, Marianne og Margit :-)  
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TILLYKKE DRYS IND med dine 33 år. 

Torsdag den 29.juni fylder DRYS IND 33 år. Dagen fejres på 

vanlig vis med hjemmebagte boller, lagkage, varm kakao og 

ikke mindst musik, sang og hyggeligt samvær. 

Der er ÅBENT HUS mellem kl. 12 – 15 og ALLE er hjertelig 

velkomne til at kigge forbi og være med til at fejre 

Danmarks ældste nulevende værested for voksne. Det er 

bestemt værd at fejre. 

Dorrit og Sandy står for det musikalske bidrag og er 

garanter for god, festlig musik og sang. 

Så kom og vær med. 
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GALLERI DRYSSEN 

  

I juni måned har jeg valgt at lave en grafisk udstilling i Drys 

Ind. Trykkene jeg udstiller er dels mine egne og dels nogle tryk, som jeg har 

byttet eller købt af de andre elever, jeg går til grafik med på Kofoeds skole. 

Billedet er et fællesprojekt, som vi lavede over temaet bæredygtighed. Der 

er 15 bud på hvad bæredygtighed er.  

Fra venstre mod højre: 1. Storm P. figurer, 2. Kofoeds skole´s logo, 3. Hul i 

ozonlaget, 4. En gris, 5. En pige, der vasker tøj, 6. En mand, der falder i 

afgrunden, 7. Vindmøller og sol, 8. Jorden, der mister pusten på grund af 

global opvarmning, 9. Et insekt, 10. En ko, 11. Greenpeace, 12. Månen, der 

skinner på havet, 13. En koalabjørn, 14. Blomster, 15. En el bil.  
                                                                                                                                  Venlig hilsen Niels Flyger. 
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TAK FOR EN DEJLIG FORÅRSTUR 

Vi startede fra DRYSSEN kl. 9.00 

og jeg var så heldig at få Inge Ibsen 

ved siden af mig. Inge vidste en 

masse ting om Lolland, så det var 

meget interessant. 

En dejlig chauffør med en 

behagelig kørsel kørte os frem og 

tilbage. Alle var i godt humør og vi 

kørte direkte til Knuthenborg Safaripark, hvor vi fik tid til at gå 

rundt i deres butik og jeg skal rigtignok love for, der blev købt ind. 

Bagefter var der en dejlig frokostbuffet, hvor der ikke manglede 

noget. Alt var lækkert. 

Efter frokosten steg en dygtig guide ombord i bussen og vi fik en 

spændende tur rundt i parken., hvor vi så mange vilde dyr. Bl.a. 

kom vi til et sted med voksne heste og føl. Nogle stod af bussen for 

at klappe hestene og føllene- men et lille uheld var, at Kirsten blev 

bidt i armen af et føl. Hun klarede det heldigvis uden brug af 

ambulance HA- HA- THI HI!!!! 

Efter turen rundt i parken var der tid til at kunne købe og nyde en 

kop kaffe og dejlig æblekage- meget lækkert.  

kl. 16 gik turen hjemad og jeg tror, jeg på ALLES vegne kan sige, 

at det var en dejlig dag med mange oplevelser. Nogen var også en 

tur på tømmerflåden og som sædvanlig kom Lone rundt med 

bolsjer til os alle i bussen, så vi kan ikke sige andet, end at vi som 

brugere i DRYSSEN bliver meget forkælede. 
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Så alt i alt TUSIND TAK for en dejlig tur til Ella, Margit, Lone og 

Villy. 

Det er i hvert fald en tur, jeg ikke glemmer igen. TAK TAK 

k.h.Hanne R. 

Tur til Knuthenborg Safaripark. Den 17 maj. 

 
 

Vi var en hel bus fyldt med Dryssere, frivillige, medarbejdere og 

fotografen/journalisten der kørte fra Englandsvej 2,  kl.9 onsdag morgen.  

Det var en fin køretur med sang og god stemning. Solen kom frem og det var 

endelig blevet sommer da vi ankom til Knuthenborg.  

 

Vi startede med en god frokost buffet hvor jeg selv hev godt med mad over på min 

tallerken ad flere omgange. Der blev skålet og sunget "skålesang". Dejligt endnu 

engang at blive mæt af god mad og hygge med alle jer Dryssere. 

 

Mit camera, som er i min mobil telefon var allerede ved at løbe tør for strøm i 

starten af turen. Så jeg var glad for at vi havde en hjælper med der har udstyret i 

orden. Tak for lån af power- bank Lone, så jeg kunne ta' fotos og få digitale 

minder med hjem.  

Efter frokost var det op i bussen igen, hvor fik vi en guidet tur rundt i en del af den 

enorme park. Stoppede bla. ved de små ponyer som vi kunne få lov til at klappe 

hvis vi havde lyst. De var vældig søde og nysgerrige og Villy måtte pænt bede en 

af ponyerne om at flytte sig da den stod med hele mulen inde i døren til bussen.  

Vi fik set en masse dyr og ikke mindst var vi heldige at se flere tigere der ellers 

godt kunne gemme sig og sove, hvilke de gør det meste af døgnets timer. Ulve så 

vi også og fik info om dyrenes rangorden med en "Alfa" hun og en "omega" der 

var udskudt fra flokken.  

 

Giraffer, Zebraer, vandbøfler, kameler, emuer, og mange flere dyr så vi tæt på og 

det var dejligt at se hvor meget plads de havde at boltre sig på.  

Det var en rigtig god og stor oplevelse da jeg ikke har været i Knuthenborg parken 

i mange år.  

 

Efter den guidet tur rundt, havde vi "fri leg" og den benyttede jeg til at drikke 

kaffe sammen med familie og flere andre dryssere. Skønt at kunne sidde og mærke 

solens stråler i godt selskab efter en dejlig dag. 

Hjemturen startede kl.16 og der blev snakket, grinet, sovet på visse pladser. Der 

blev sunget og sagt tak for en god dag og fin kørsel af vores chauffør, Arne. 

Jeg var meget glad for at være med på endnu en god tur med Drys Ind.  
Kærlig hilsen Tine  
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PS. Vedhæfter foto af Villys redningsaktion, der hindrede ponyens indtrængen i 

bussen.  

 

Ifølge Knuthenborg Safaripark er der mere end 1000 

fritgående vilde dyr i parken – og der kommer stadig 

flere til…. 

Knuthenborgs ejer og daglige leder er 

Hofjægermester, Adam Christoffer lensgreve Knuth, 

der er født den 1. oktober 1973.  

Christoffer er 13. generation på Knuthenborg og søn af Adam Wilhelm 

lensgreve Knuth og Eva Helle lensgrevinde Knuth (forfatteren Helle 

Stangerup). De anlagde sammen Knuthenborg Safaripark i 1969.  

 

 

Redaktøren har set frem til en dejlig historie fra Gardasøen – og den har vi 

fået….. men hvad med Brostens turen i maj – fandt man de 21 stk.? 

Når jeg hører ordet brosten, kommer jeg til at tænke på gamle dage – og masser af 

arbejde: tænk at skulle feje en gårdsplads med toppede brosten! Og hjemme hos mig, 

er forårets store havearbejde, at luge imellem brosten – et hårdt arbejde; men flot, 

når man er i hus. /Bente 
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MÅNEDENS SANG……….. 

Når jeg tænker på Juni…….. Jeg har ikke modtaget nogle input ! 

Midsommersangen er næsten for oplagt; og den har Marianne jo sat sig på. 

Gad vide om det er den oprindelige eller Kim Larsen’s udgave? 

Mit valg:            Danmark, nu blunder den lyse nat  
 

Info fra Det kongelige Bibliotek:    Om sommeren hælder Jordens nordpol ind mod 

Solen. Det betyder, at Solen nord for polarcirklen aldrig bevæger sig ned under 

horisonten. Fænomenet kaldes midnatssol – sol døgnet rundt. I Danmark har vi ikke 

midnatssol - selv om sommeren går Solen ned. Men kun lige akkurat. Og Solen når 

faktisk aldrig langt under horisonten, før den igen står op. Derfor er sommernætterne 

korte og lyse. 

Digteren Thøger Larsen var både interesseret i astronomi og astrologi, da han med 

udgangspunkt i disse lyse danske sommernætter, skrev digtet, der ligger til grund for 

sangen Danmark, nu blunder den lyse nat. 

Men ellers er det ikke de tørre astronomiske fakta, der fylder mest i Larsens digt. 

I stedet er sommerens flygtige sanseindtryk i fokus: Hyldens duft gennem et åbent 

vindue, havets sagte sang, sommerregnen. 

Oluf Ring skrev melodien i 1922, og i 2006 blev sangen optaget i kulturministeriets 

kulturkanon sammen med 11 andre højskole-sange.  / Bente 
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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  
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