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Forsiden:   

En lokal Dragør fotograf har været på stikkerne, og snuppet dette smukke foto….Man kan 

kun blive glad over motiv, farver og friskhed. Sommeren er over os, om lidt er det hele 

”brændt af” – den grønne farve holder jo desværre ikke hele sommeren – uden tilsætning 

af vand – ovenfra. 

HUSK De fire solråd ! 

Det er heldigvis nemt at forebygge kræft i huden ved at følge 

Solkampagnens fire solråd: 

• Skygge 
• Solhat 
• Solcreme 
• Sluk solariet 

Nyd sommeren – både ude og inde……….. Kig gerne forbi DRYS IND 
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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  JULI   

  

Tirsdag den 4.juli kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, oplæsning eller quiz.    

Onsdag den 5.juli kl. 12 – 15: 

Kreativt værksted. 

Torsdag den 6.juli kl. 10 – 11.30: 

Musikforedrag ved Marianne. 

 

Mandag den 10.juli - fredag den 14.juli:  

Sommerferie i Sorø for tilmeldte deltagere. 

Onsdag den 19.juli kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 21.juli: 

Frokost i det fri. Se opslag herom. 
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FLERE AKTIVITETER I JULI 

 

Mandag den 24.juli kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Onsdag den 26.juli: 

På besøg hos Jonna og Niels. ”Gamle mønter og andre 

interessante ting”. Se opslag for tilmelding.      

 

Fredag den 28.juli: 

Sommer-Gåtur med Birthe. Se opslag i DRYS IND. 

 

 

Øvrige tirsdage kl. 13 – 14.30:  

Diskussion/debat over relevant emne. 

Torsdage kl. 13 – 14.30: 

Som altid -  Fællessang med Asbjørn eller Bo ved klaveret. 
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VIGTIGT: 

Ps.: Tirsdag den 1. august KL.- 13 – 14.30 får DRYS IND besøg af 

tryllekunstner og specialist i tricktyveri Sunny Cagara  

( se omtalen her i DRYSSEN). Kom og bliv klogere…… 

 

 

MÅNEDEN DER GIK I KORTE BLIK! 

 

Juni måned er vel overstået med 

DRYS INDs 33års fødselsdag som et 

”næsten” punktum for de planlagte 

aktiviteter og fejringer i denne 

måned. 

Måske én og anden har lyst til at skrive om dagen i næste udgave 

af DRYSSEN, da det af gode grunde ikke er muligt i skrivende 

stund! 

Sommermarkedet på Kofoeds skole blev en stor succes, læs andet 

sted i avisen, med mange besøgende i DRYS INDs boder og et 

fantastisk godt salg, hvis overskud gik til DRYS IND. En del, såvel 

udenfor som indenfor DRYS IND, havde igen i år doneret ting og 

sager til salg. Det luner rigtig godt på alle måder.  

En stor TAK til jer alle. Også en stor TAK til hjælperne i boderne og 
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til Ellen, Johannes og Knud Stonor, at I gav en hånd med, så de 

mange ting og sager kunne komme trygt ud og hjem. 

Der er blevet afholdt rejsesammenkomst for deltagerne i 

ferieturen til Gardasøen. Heldigvis syntes næsten alle, at det 

havde været en dejlig tur på trods af forskellige uheld samt dårlig 

mad og service på hotellet. I hvert fald synes jeg, vi havde et godt 

og hyggeligt samvær alle dagene og rigtig gode oplevelser på 

diverse ture. Vi så mange skønne og fortællende billeder fra 

rejsen, som blev vist og fortalt af Villy ( vores husfotograf og 

researcher) samt af Anny og Niels. TAK til jer alle tre. I øvrigt har 

Villy mulighed for at bestille et billedkatalog med forskellige 

billeder fra rejsen og tekst hertil. Prisen er 500 kroner, som er en 

rabatpris, hvis der er mange nok, som skulle være interesseret 

heri. Men sig til ! -  så klarer jeg formidlingen herom til Villy. 

Der var bred enighed om, at vi skal afsted til næste år, hvor turen 

går til Jylland og forhåbentlig med besøg i mit barndomshjem i 

Heilskov ved Limfjorden. Efter alle solmærker at dømme bliver det 

sikkert min sidste rejse for DRYS IND. Jeg tager gerne mod forslag 

til rejsens mål og indhold i øvrigt. 

Men endnu en gang Tusind Tak for jeres dejlige måde at være på 

under hele rejsen til Gardasøen./ Ella 

Tirsdag den 20.juni kom Ole Meldgård på besøg i DRYS IND, hvor 

han skulle fortælle om Kofoeds Skoles arbejde i udlandet med 

hjemløse og langtidsledige. Ole Meldgård gav os et levende indblik 

i de forskellige store projekter, han gennem årene på Kofoeds 

Skole havde været en vigtig del af og igangsætter for. 
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Vi hørte om projekter i Østersølandene, i Ukraine, i Tjekkiet, i 

Rusland, i Polen og i Grønland. 

Meget forskellige oplevelser har det været. Fra at være ildsjæle og 

NGOer som satte gang i de forskellige tiltag og fik kontakt til 

kommende brugere og de offentlige og private aktører til, at det 

nu er blevet etablerede institutioner. Rigtig rigtig spændende og 

lærerigt var det at høre Ole Meldgård fortælle./ Ella 

 

Torsdag den 22.juni var en torsdag eftermiddag lidt ud over det 

sædvanlige! Marianne Kragh kom i DRYS IND med sit repertoire 

over forskellige sommersange bl.a. midsommervisen i såvel den 

moderne udgave med musik af Shu Bi Dua som den traditionelle 

udgave med musik af Lange Muller fra 1885. Teksten af Holger 

Drachmann er der dog heldigvis ikke ændret ved. Det var en rigtig 

dejlig eftermiddag, hvor Marianne på sin altid levende væremåde, 

gjorde oplevelsen super. Vi sang med af hjertens lyst med på de 

gode gamle og velkendte sommersange og populær var det 

alligevel, på trods af en ændring ” fra det normale” torsdags 

mønster. Marianne er så ovenikøbet en suveræn god pianist og 

har stor viden udi det musikalske på mange fronter. 

Det vil helt sikkert blive gentaget på et andet tidspunkt- måske til 

jul hvis ikke før. Vi får se./ Ella 
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MASSER AF LOKKERIER 

i JULI……. 

I juli måned drager en del ”Dryssere” 

på ferieophold i uge 28 på 

Louisestiftelsen i Sorø med Margit, 

Lone, Villy og Michala i spidsen, så der bliver helt sikkert meget 

stille på Englandsvej 2 i denne uge. 

Vi, der er tilbage, vil dog ikke kede os, 

så……….hvis vejret bliver til det, vil jeg 

helt sikkert finde på ”noget” godt med 

en tur eet eller andet sted hen og hvis 

vejret skulle drille, finder vi på noget 

andet. Så bare vent og se, hvad jeg finder på onsdag den 12.juli 

eller fredag den 14.juli!!/ Ella 

Onsdag den 26.juli bliver der mulighed for at besøge Jonna og 

Niels i Hvidovre, som var med på turen til Gardasøen og også var i 

DRYS IND til rejsesammenkomsten den 19.juni.Jonna og Niels er to 

meget søde og hjertelige mennesker som lukker deres dør op for 

os denne dag. Dog har de ikke så mange stole, så de kan huse os 

alle. Ca. 10 ”dryssere” har mulighed for at være med. Vi skal bl.a. 

se Niels` store møntsamling og de mange effekter, de har 

hjembragt fra rejserne rundt om i verden.  

Det bliver garanteret rigtig spændende og så har Jonna lovet at 

lave en kop dejlig kaffe til os. Der kommer opslag op om 

tilmelding/Ella 
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I dette nummer af DRYSSEN vil jeg gerne reklamere lidt ekstra for 

et arrangement, som finder sted: 

Tirsdag den 1.august kl. 13 – 14.30 i DRYS IND. 

Vi får besøg af Sunny Cagara, der er professionel tryllekunstner og 

specialist i tricktyveri. 

Sunny Cagara har i samarbejde 

med politiet og FNs 

sikkerhedschef udviklet et 

foredrag, der har til formål at 

forebygge tricktyveri.  

Det er dokumenteret, at 

benyttes de rette psykologiske 

teknikker mod én, kan man let 

blive offer for et tricktyveri. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan 

tricktyven flytter dit fokus og hvorfor man lader sig distrahere så 

let.  

Foredraget vil give dig indsigt i, hvilke teknikker tricktyvene bruger 

og hvordan man kan undgå disse tricks. 

Sunny Cagara`s foredrag om tricktyveri er unikt, og du vil grine, 

blive fascineret og underholdt, men samtidig lærer du også, 

hvordan du formindsker risikoen for at blive udsat for tyveri. 

Foredraget er en kombination af humor, magi og undervisning. 

For ca. 1 år siden oplevede jeg Sunny Cagara i Sundhedshuset på 

Hans Bogbinders Allé og blev virkelig fascineret af hans kunnen og 

de mange tricks, som vi alle kan blive overrumplet af. 



11 
 
 

Derfor glæder jeg mig rigtig meget til igen at få oplevelsen med 

mig hjem og ikke mindst at kunne give jer, som kommer i DRYS 

IND en forhåbentlig god, sjov, magisk og lærerig oplevelse./ Ella 

GALLERI DRYSSEN 

Kofoeds skole har fået nyt logo pr.1. juni 

2017. Det har jeg prøvet at eftergøre, med 

nogle flamincotoppe, som jeg har limet på en 

papplade. Det er blevet til et flot skilt, som 

jeg udstiller i Drys Ind i juli måned. 

Derudover udstiller jeg en klovn, som bærer 

en paraply, hvor Kofoeds skole´s gamle logo 

er afbilledet. Jeg viser også et af mine gamle 

linoleumstryk, hvor jeg har lavet en labyrent 

og klistret nogle smukke "street art" piger på.  

Jeg ønsker alle en god sommer, hilsen Niels Flyger. 

 

Fra Kofoedsskole’s hjemmeside:   MENNESKER MED MERE 

Et vigtigt skridt i retningen mod en mere åben og indbydende profil, er den visuelle 

identitet, som mange mennesker møder Kofoeds Skole igennem – nemlig 

den digitale. Derfor har Kofoeds Skole arbejdet intensivt på at opdatere denne, så 

den matcher det udtryk, som man kan forvente af en moderne social organisation. 

Idéen bag det nye logo, har især været, at skære ind til benet af, hvad det er for et 

arbejde, som Kofoeds Skole laver. Og her fandt man frem til én fællesnævner, nemlig 

mennesker. Ud fra den fællesnævner, kom Kofoeds Skole frem til mottoet: 

”Mennesker med mere.“  På Kofoeds Skole arbejder vi med en bred gruppe af udsatte 

mennesker og vores tilbud er mange. Så det har faktisk været noget af en opgave for 

os, at koge alt dette ned til én sætning der forklarer, hvad det er vi gør og kan. Og her 

kom vi frem til, at vi på tværs af alle tilbud og brugergrupper frem for alt har med 

mennesker at gøre. Hvis man kigger nøje efter i det nye logo, vil man derfor også 

kunne se et ansigt. Et ansigt, der ser ud til at smile, selv det måske også kan se lidt 

anderledes ud. /Bente 
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PÅ JAGT – ET KUNSTPROJEKT 

 

10. maj var noget af en oplevelse. Margit havde fundet, ikke mindre 

end 21 brosten, som vi skulle finde. 

Hende, manden og børnene havde været ude for at finde dem et par 

dage før og de havde vist haft det ret morsomt, fortalte hun.   

Vi startede på Drys Ind kl. 10 og så gik vi ellers rundt i hele 

brokvarteret og så alle de smukke brosten, som ligger og gemmer 

sig alle mulige steder. Hver sten havde en historie, som Margit 

havde sat sig ind i. Det var meget spændende, da vi på den måde 

lærte, noget mere om det område, som vi bor i. 

Margit havde en fantastisk beskrivelse af hver en brosten og hun 

havde lavet en god gåtur at gå efter.  

Desværre var  2 brosten blevet stjålet. Det var en med en 

jødestjerne, som refererer til, at jøderne boede der. En med et 

dødningehoved, som viser at her lå en tidligere kirkegård.  

Der var også en, som var blevet stjålet 2 gange. Sidste gang blev 

den lavet lidt anderledes, så nu ligger den der. Der lå engang en 

tændstikfabrik – på Brigadevej. 

Vi sluttede af med en dejlig frokost på Kareten, hvor der blev 

diskuteret højlydt om turen.  

Vi var alle godt trætte, da vi tog derfra omkring kl. 15, 

Rigtig mange tak for en dejlig dag Margit.        Hilsen Vibeke 
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MÅNEDENS SANG……….. 

Sommer og sol 
D.A.Winther|P.Mynthe  

Sommer og Sol 

Musik & Tekst: D.A Winther / P. Mynthe 

 

Sommer, sommer og sol.  

Havet og blæsten og duft af kaprifol.  

Sommer, sommer og sol.  

En himmel så blå som viol.  

 

Når alting bli’r for kedelig,  

eller dagen bli’r for grå.  

Så bruger jeg min lille hem’lighed.  

En tosset lille remse jeg har hittet på,  

som handler om det bedste jeg ved.  

Sommer, sommer og sol.  

Havet og blæsten og duft af kaprifol.  

Sommer, sommer og sol.  

En himmel så blå som viol.  

 

 

 

Denne sang, tror jeg, de fleste af os 

kender…. Birthe Kjær fik rigtig stor  

Om morgen’ når jeg vågner  

og går hen og kikker ud,  

så kan det ske at regnen øser ned.  

Så smiler jeg og nynner glad en melodi,  

som handler om det bedste jeg ved.  

 

Sommer, sommer og sol.  

Havet og blæsten og duft af kaprifol.  

Sommer, sommer og sol.  

En himmel så blå som viol.  

 

Når vintermørket sænker sig,  

og alt er gråt i gråt.  

Så smiler jeg trods alt, fordi jeg ved.  

Det hjælper med en remse med banale små ord,  

som handler om det bedste jeg ved.  

Sommer, sommer og sol.  

Havet og blæsten og duft af kaprifol.  

Sommer, sommer og sol.  

En himmel så blå som viol.  

 

Sommer, sommer og sol.  

Havet og blæsten og duft af kaprifol.  

Sommer, sommer og sol.  

En himmel så blå som viol.  

 

succes med den i 1980 – og siden har hun jo turneret rundt i  Danmark , og sunget 

rigtig mange af de gode gamle sange – herunder også ”den knaldrøde gummibåd”.  

Når sommer- sangen , den spilles i radioen, synes jeg, man kan mærke blæsten i håret 

og den dejlige havluft. Og hvis man lukker øjnene, kan man næsten opleve de store 

hvide skyer på himmelen, der hele tiden får nye former…..og som barn kunne man få 

dem til at ligne alverdens ting og sager /Bente 
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LIDT AF EN AMAGER-KONES ERINDRINGER  

Fra Københavns Stadsarkiv - Vera Bergquist fortæller……. 

Den 17-7-1900 kl. ca. 9.30 så jeg første gang dagens lys. Det skete i Badensgade nr. 15 

i Sundby på Amager, og det kostede mine forældre 10 kr. til jordemoderen. Senere 

blev jordemødrene dyrere både 12 kr. og i 1912 endda 15 kr. De fleste familier i vores 

omgangskreds fik gerne en 4-5-6 børn, og ved en fødsel kom både naboer og venner 

med lækkerier til moderen, ligesom de forskellige mødre hjalp hinanden med svøb og 

lister til de spæde børn.  

I 1901 blev Sundby indlemmet i Københavns kommune, så var man altså 

københavner. Det gjorde tilsyneladende ingen større forskel. Her var ret landligt 

herude i Sundby, og der var nok af plads og mange ledige lejligheder. Jeg kan da 

huske, når vi gik tur og kiggede opad husene, var der plakater med -TIL LEJE - i 

mange vinduer. Folk flyttede også rask væk. Var der noget man ikke var tilfreds med, 

eller man fandt en måske større og endda billigere lejlighed, så flyttede man bare. 

Vores næste sted blev Drogdensgade i passagen. Det var ikke langt fra ”Røde Kro” på 

Øresundsvej, hvor der sommersøndage var optræden i haven og hvor de små familier 

kom med deres børn og barnevogne og hyggede sig med kaffe og en rød sodavand til 

deling til børnene. I nærheden af kroen lå ”Dyvekes Gård” og vi børn kunne af de 

voksnes snak og miner forstå, at det var noget særligt, og så hviskede vi til hverandre, 

at Dyveke, hun var en kvinde – altså. 

Da jeg var mellem 4-5 år flyttede vi til Brigadevej nr. 2. Der fik vi rullegardiner med 

borge og slotte på af min moster – meget fine; og når de var rullet ned, kunne man 

drømme om riddere og prinsesser. I gården var der hestestald og mødding for to 

islandske heste. Længere nede ad Brigadevej til venstre var der en plads med store 

stabler af træstammer, der tilhørte en tændstikfabrik på den anden side af gaden.  

Her kunne man klatre rundt på stammerne, og der var også gæs og en mægtig stor arrig 

gase; den var jeg meget bange for, den hvæsede og slog med vingerne. Så tudede jeg 

og løb hjem. Ja, jeg skulle nu først forbi ”Kattemors” hus. Det lå der, hvor en del af 

Brigadegården nu ligger og det kunne være meget farligt at gå der forbi, for Kattemor 

var meget gammel, måske var hun en heks. Hun lignede da heksen fra ”Hans og 

Grethe”, og jeg var meget lettet, når jeg var sluppet godt forbi. Sommetider var vi 

rigtig væmmelige. Vi samlede et helt kor af unger sammen, det giver jo mod at være 

flere, og så bankede vi på Kattemors dør og kiggede ind gennem vinduerne. Når hun 

havde fået nok af os, gik døren op, og hun kom ud med en kat på skulderen. Så 

spænede vi, det bedste vi kunne. Jeg ville gerne bede om forladelse nu hvor jeg selv er 

en gammel heks, det er desværre bare for sent.  
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Fra den tid kan jeg også huske ”Børnehjælpsdagen”, der var så festlig med smukke 

optog fra ”Sønderbros Teater” ”Røde Kro” og Amagerbønderne i de kønne dragter. 

Det var også dejligt, når der kom en lirekassemand i gården. Så dansede vi og hoppede 

rundt og kappedes om at samle de nedkastede penge op til spillemanden. Ja, det var 

også her i forbindelse med spillemanden, jeg fik mit livs første store fristelse. Da jeg 

gik ned ad trappen efter de lokkende lirekassetoner, kom en dame og gav mig 5 øre til 

spillemanden. Fem øre var mange penge for mig. Skulle jeg virkelig give spillemanden 

den femøre; mon der var nogen, der ville lægge mærke til, om jeg i stedet for købte 

mig min ønskedrøm – en femøres kage med chokoladeovertræk og en klat flødeskum i 

midten. Mine tænder løb i vand ved tanken, og jeg vendte og drejede den stakkels våde 

femøre, og åh hvor jeg spekulerede og tænkte, det var meget vanskeligt. Heldigvis fik 

det gode overhånd. Jeg vandrede hen til spillemanden og højt på tæer for at nå, lagde 

jeg den dejlige femøre på kassen, og det var vel nok en glad pige, der kunne svare ”ja” 

på spørgsmålet, om jeg så havde givet spillemanden pengene. Fra Brigadevej flyttede 

vi til Hallandsgade nr. 6.  

Nu må jeg lige bemærke, at min fader var skomager på fabrik, og jeg hørte selvfølgelig 

om strejker og lockouter, og at det tit var småt med penge, men vi fik da mad og blev 

mætte hver dag, så det spekulerede jeg ikke noget videre over. Hvad min mor har 

gennemgået dengang for at få det hele til at løbe rundt, er vist først rigtig gået op for 

mig, da jeg som voksen læste Pelle Erobreren. I Hallandsgade var der også hestestald 

med heste og mødding og det hele. Lige overfor Hallandsgade var der store frugthaver. 

Vi kaldte dem Gregersens marker. Lidt længere nede på højre side af Holmbladsgade 

lå der en oliemølle. Var vi først kommet over Amagerbrogade og gik hen imod ”Vor 

Frelsers Kirkegård” lå der lige inden kirkegården et bomhus. Det så ret beskedent ud, 

men om morgenen når amagerbønderne skulle på torvet med grøntsager, måtte de pænt 

standse op her og erlægge deres bompenge, inden de kørte videre. Fra bomhuset var 

der en dyb grøft, der førte forbi først kirkegården – så nogle store hvide villaer. Den 

eneste, der er tilbage af disse, er overtaget af Amagerbanken, som meget hensynsfuldt 

har ladet den restaurere, så den nogenlunde har bevaret den gamle stil. Grøften løb 

videre forbi en lille jernbanestation, hvorfra vi, i kreaturvogne med bænke, kunne køre 

til Dragør for 25 øre.  

Vi kom derefter forbi et mejeri ”Perfekt” til Otto Petersens gartneri, hvor man fik en 

skøn buket blomster for 25 øre. På hjørnet af Hallandsgade og Amagerbrogade var der 

en urtekræmmerbutik. Indehaveren hed Brummerstedt, og der kunne man få 

johannesbrød og lakridsrod, og så duftede der sælsomt af krydderier. Lidt længere 

henne ad Amagerbrogade ind imod byen var der en frugtforretning ”Bommen”, hvor 

man kunne solde for 2 øre. 

VERA fortæller mere i august-avisen…………. God sommer/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  

ÅBNINGSTIDER  &   TELEFONTID   Tlf.      32 95 00 04 

Mandag kl. 12-15 kl. 9-10 og 15-16 

Tirsdag kl. 12-15 kl. 9-10 og 15-16 

Onsdag kl. 18-21   

Torsdag kl. 12-15 kl. 9-10 og 15-16 

Fredag kl. 18-21 

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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