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Forsiden:   

Skærmliljen i fuldt flor; nede ved Sorø akademi har de virkelig mange skønne krukker med 

denne blomst. Da jeg var ung, så jeg en TV-udsendelse om Sorø 

akademi og kostskole, hvor gartneren fortalte blomstrende om de 

flotte krukker. Det største problem var, at de ikke kunne tåle frost og 

derfor skulle ”ind ” om vinteren. Da jeg ikke har indeplads til 

sådanne krukker, har jeg aldrig fået disse i min have  - desværre. 

 

 

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  AUGUST  

   

Tirsdag den 1. august kl. 13 – 14.30:  

Sunny Cagara, professionel tryllekunstner og specialist i tricktyveri, 

kommer og underholder os med sine færdigheder.  

 

Onsdag den 2.august kl. 12 – 15: 

Kreativt værksted og 

Tur til Dyrehavsbakken 

med frokost og 

Cirkusrevy. Se opslag. 

 

 

Tirsdag den 8.august kl. 13 – 14.30:  

Ordet frit og evt. quiz. 

Mandag den 14.august kl. 18 – 21: 

Spilleaften. 

Onsdag den 16.august kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 
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FLERE AKTIVITETER I AUGUST 

 

Onsdag den 16.august:  

Tur til Saltholm. Se opslag. 

Søndag den 20.august:  

På besøg i Petersens familiehave. Se opslag. 

Tirsdag den 22.august kl. 13 – 14.30: 
”Anklageren- en sag for Stürup”  
ved pens. anklager Anne Birgitte Stürup 

Onsdag den 23.august kl. 11:  
Sorømøde med Brunch. 

Fredag den 25.august:  
Gåtur ved Birthe. Se opslag. 

Onsdag den 30.august kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Onsdag den 30.august:  
Sejltur på Bagsværd sø. Se opslag. 

Hver torsdag er der fællessang kl. 13 – 14.30 med Bo eller Asbjørn 
ved klaveret. 
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MÅNEDEN DER GIK I KORTE BLIK! 

33 Års fødselsdagen 

”Sikken fest vi har haft nu i dag, åh, ja, åh, ja, 

åh!”Var det ikke sådan Johnny Reimar sang? 

Vi har også haft en god fødselsdag i DRYS IN, 

folk ”væltede” ind, Margit måtte i byen efter 

flere stole og vi havde god musik af Dorrit og 

Sandy; lige noget for mig. 

VI fik Lones dejlige boller og skønne lagkager 

lavet af Margit – I er dygtige. Tak for endnu et 

minde fra DRYS IND.  Kh.  Kate Tropp 

 

Traditionen tro deltog DRYS IND også i år i Kofoeds skoles: ”Det sociale 

Sommermarked”.  

En begivenhed der har fundet sted de sidste 5 år. I år var der, udover DRYS 

IND, deltagelse fra Aktivhuset FREYA, Fabrikken, Fountain House, K-U-

B-A, Møllen, Nabocenter Amager, SAND og Transmogriffen.   
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Den oprindelige idé går på at lave et marked, hvor mange af de mindre 

sociale tilbud og organisationer kunne sælge hjemmelavet håndværk til 

fordel for deres egen organisation. 

DRYS IND havde fået tildelt hele 3 pavilloner. I år havde vi fået assistance 

fra Johannes og hans bil, til at fragte en masse ting og sager fra værestedet 

til Nyrnberggade 1, hvor Sommermarkedet var. Desuden var Knud S., Lone 

og Margit også leverandører af udstyr på deres ”jernheste”. 

Markedet var klar til publikum da klokken blev tolv, og der var liv og glade 

dage, med en masse mennesker der satte kulør på dagen. 

 Og der var musik til ”arbejdet”. 

DRYS IND’s bod solgte kaffe/te og kager 

til rimelige priser, hvilket alligevel gav en 

pæn sum penge til ”kaffekassen”. 

Ligeledes var der salg af forskellige 

håndarbejder, som Margit havde været 

storleverandør til.

             
Lone var en levende reklamesøjle for ørenringe, som I kan se. 

Eftermiddagen gik hurtigt, og da klokken blev 17 kunne vi nedtage 

pavilloner og pakke ned og igen fylde Johannes bil, og tre jernheste med 

ting og sager for at fragte dem til DRYS IND. Det var en rigtig god dag og 

vejret var med os. Kærlig hilsen Villy 

 

MASSER AF LOKKERIER i AUGUST……. 

 

Tirsdag den 1.august kl. 13 – 

14.30 får DRYS IND besøg af 

Sunny Cagara, som er 

professionel tryllekunstner og 

specialist i tricktyveri.  
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Foredraget vil give en indsigt i, hvilke teknikker tricktyvene bruger 

og hvordan man bedst kan undgå disse tricks. 

Foredraget er en kombination af magi, humor og undervisning og 

det vil være næsten umuligt at gå fra DRYS IND denne eftermiddag 

uden at have følt sig fascineret og underholdt. Så om ikke andet: ” 

Kom og få et godt grin og et par underholdende timer og så gør 

det jo ikke noget, hvis vi også bliver lidt klogere på tricktyvenes og 

evner og færdigheder”!/ Ella 

 

Onsdag den 2.august går turen til Dyrehavsbakken og ikke mindst 

til CIRKUSREVYEN. Det er efterhånden blevet èn af de rigtig gode 

traditioner. Revy og en god frokost inden, denne gang på ”Den 

hvide Hest”. Mellem frokosten og Cirkusrevyen, som starter kl. 17, 

bliver der tid til at gå rundt mellem de forskellige forlystelser og 

måske drikke en kop god kaffe og spise æblekage i Kaffestuen. For 

alle tilfældes skyld er der reserveret bord begge steder. Mødetid 

og sted står på opslaget med tilmelding i DRYS IND. Så håber vi 

bare på en rigtig dejlig eftermiddag og aften med stabilt dansk 

sommervejr. Og et godt befriende grin undgår vi garanteret ikke 

under revyen- herligt!!/ Ella 



9 
 
 

∞ ooo ∞ 

Onsdag den 16.august er der mulighed for at besøge Saltholm. Jeg 

har reserveret en båd, som kommer fra Dragør og gerne vil sejle 

os til Saltholm og retur mod betaling selvfølgelig. 

Saltholm er flad som en pandekage og faktisk kun beboet af 

græssende køer, får og en masse fugle.Ved at lade får og køer 

græsse på øen, har man sikret sig, at øen ikke vokser til. 

Saltholm kan bryste sig af at have Danmarks rigeste fugleliv med 

omkring 20.000 ynglefugle og op mod 70.000 trækfugle hvert år. 

På grund af fuglelivet er det forbudt at færdes på en ret stor del af 

øen på visse tider af året, men alligevel er der et stort område 

omkring Barakkebyen på den nordvestlige side af øen, som er 

åbent for gæster. 

 

Uden mad og drikke duer helten som bekendt ikke, hvorfor jeg har 

besluttet mig for at smøre sandwich og brygge kaffe som proviant 

til turen. Et par gode solide sko er sikkert ikke af vejen, da vi skal 

ud og udforske øen, så godt vi kan og må. Og vejret bliver 

selvfølgelig tørt og godt!!/Ella 
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Tirsdag den 22.august kl. 13 – 14.30 får DRYS 

IND besøg af én af de mest erfarne anklagere 

herhjemme gennem ca. 40 år, Anne Birgitte 

Stürup. Anne Birgitte er nu gået på pension og 

betragtes af kolleger, forsvarsadvokater og 

dommere som en legende indenfor sit fag. 

Igennem 40 år har Anne Birgitte Stürup stået ansigt til ansigt med 

nogle af Danmarks mest hårdkogte og hensynsløse forbrydere. I 

december 2011 faldt der dom i sagen, som af mange blev kaldt for 

århundredets kriminalsag. 25års brutale og ydmygende 

voldtægter, drab og røverier af tilfældige kvinder var slut. 

Amagermanden var fældet og sendt i fængsel på livstid. Som så 

ofte før var anklageren den erfarne Anne Birgitte Stürup. 

Hvorfor har en pæn forstadsdame, mor og bedstemor mon valgt 

at tilbringe en stor del af sit liv i selskab med mordere, 

voldtægtsmænd og pædofile?Anne Birgitte Stürup har gennem 40 

år mødt alle slags forbrydere.  

Nogle er sindsyge, nogle er forsømte, nogle er desperate og nogle 

er det, man i daglig tale kalder psykopater. Hvorfor straffer vi?- er 

det for ofrenes skyld?- for samfundets?- forebygger det 

gentagelser? 

Kom og hør Anne Birgitte fortælle om sit liv som 

anklager i de mange ”beskidte” sager og stil 

meget gerne spørgsmål ./ Ella 
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Onsdag den 30.august, den andensidste dag i sommeren 2017, 

skal en lille sluttet trop på sejltur på Bagsværd sø. En tradition som 

gennem nogle år har været meget populær. Vi håber på godt vejr 

og drager ”hjemmefra” sidst på formiddagen med sandwich og 

medbragt kaffe/ drikke mod Lyngby/Sorgenfrivej, hvor én af de 

gamle træbåde venter for at sejle os rundt på Bagsværd sø med 

stop ved Nybro, Bagsværdvej, Aldershvile, Regatta Pavillonen, 

Sophienholm og tilbage igen til Lyngby/Sorgenfrivej. 

Der er altid masser af aktivitet på og omkring søen, hvor 

traditionsrige rostævner har fundet sted i årtier. Hvis der er 

stemning for det, kan vi evt. stå af ved Sophienholm, der inviterer 

til fantastiske oplevelser med kunstudstillinger, koncerter og 

arrangementer over hele sommeren/ Ella  

 

 

 

 

 

Redaktøren takker for de mange indlæg; og glæder sig altid til mere…. 

Gad vide hvor Birte går hen?    Mon der er nogen, der skal se Bakken 

fra oven?   Får man våde fødder på Saltholm? 

Hvad med skolehistorier?  
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DONATIONER OG PRIVATE GAVER: 

DRYS IND har igen modtaget flotte gaver fra brugere, som gerne 

ville betænke det arbejde, der udføres på værestedet. 

Én bruger har doneret 100.000 kr. og en anden har doneret 5000 

kr., som er øremærket som tilskud til en tur eller lignende. 

Hvor er det fantastisk flot. Vi er alle meget meget taknemmelig for 

de flotte gaver og andre positive tilkendegivelser, som bliver vist 

os på forskellig vis. 

Jeg har også her lyst til at nævne, at al den kaffe, der bliver 

drukket i DRYS IND i øjeblikket, er indsamlet af Judith og Finn fra 

Kastrup, som ihærdigt donerer kaffen, som de modtager i Fakta 

eller Netto, hver gang de finder varer, som er tæt på eller 

overskredet sidste salgsdato. Flot er det af dem begge. 

Yderligere er såvel Judith som Finn flittige med såvel strikkepinde, 

papir, saks, perler og meget andet, som munder ud i forskellige 

kreative ting til salg i DRYS INDs markedsboder. 

Tusind tusind TAK til alle jer, der på hver jeres måde bidrager til at 

støtte op omkring DRYS INDs arbejde. Det er GULD værd./ Ella 
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DØDSFALD. 

Gennem næsten to år er Rolf kommet i DRYS IND og fandt sin 
faste plads ved midterbordet, hvor han følte sig tryg og i godt 
selskab. 

Rolf var en meget stille natur og havde gennem mange år været en 
del af en motorcykelklub. Han kom da også til DRYS IND på 
motorcykel. 

Rolf døde for nylig efter kort tids sygdom. Ved bisættelsen i 
Kastrup kirke var mange mødt op for at sige et sidste FARVEL, 
såvel fra Netværkshuset i Kastruplundsgade, hvor Rolf også kom, 
fra motorcykelklubben og fra DRYS IND. Afskeden med Rolf var 
meget smuk på alle måder. Æret være hans minde./ Ella 

 

GALLERI DRYSSEN 

I august måned kan man i DRYS IND se det 

seneste billede jeg har malet i serien 

"Kofoeds skole billedgalleri". Det er en 

collage med nogle af mine grafiske tryk, og 

en hundertwasser komposition i midten af 

billedet. Sidste år lavede jeg en del runde 

collager. På den collage jeg viser i drys ind, er et par fyre på skateboard på vej ud over 

billedrammen. Jeg udstiller også tre billeder malet med oliepastelkridt, hvor jeg har 

brugt et æble som motiv. Jeg håber folk der kommer i Drys Ind vil få lidt fornøjelse af 

at se på billederne. Hilsen Niels Flyger. 
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TAK FOR EN DEJLIG DAG…… 

DRYS IND fyldte 33 år den 29.juni og traditionen tro, var der inviteret til 

fest i stuerne på Englandsvej 2. Dorrit og Sandy gjorde deres til, at det blev 

en festlig eftermiddag med skønne sange og ikke mindst deres sprudlende 

humør. 

De er virkelig to mennesker, som udstråler kærlighed og livsglæde. 

Mange dryssere kiggede forbi for at ønske TILLYKKE og være med til at 

fejre Danmarks ældste nulevende værested. 

Lone, Lene og Margit hyggede og serverede hjemmebagte boller og 

lagkage, så det var en lyst. Med denne lille notits vil jeg gerne på DRYS 

INDs vegne af hjertet sige TUSIND TAK for de mange hilsener og gaver/ Ella 

SOMMERFERIE  -  MINDER 
 

Med Margits store indsats, med at søge midler (penge), var DRYS IND’s sommerferie 

til Kofoeds skoles LOUISESTIFTELSEN reddet. Så den 10 juli drager 25 dryssere 

afsted med Chauffør Johny fra Egon’s rejser til Sorø. Vi havde masser af proviant med 

til 5 dages forplejning.  

 Vi tager det gode vejr(20gr.) med til Sorø, hvor vi 

ankommer ved 11.30 tiden, og Lone med hjælpere 

går straks i gang med at rette an til frokost. 

Ventetiden bruges på stedets dejlige faciliteter. 

Inden der blev 

ringet på klokken 

til skafning, var der 

lige en stafet afsted 

efter brød, der var 

blevet ”glemt” derhjemme. Men alt går op i en højere 

enhed, og der bliver så ringet med klokken og alle glæder sig til at få frokost.  Lone 

byder alle velbekomme og giver råd og 

vejledning. 

Efter indtagelse af dagens første måltid er der tid 

til, for nogle, at ”slå mave og slappe af”.  Andre 

begyndte at kaste pinde i det såkaldte Kongespil. 

Der var en udbrydergruppe, som lige ville en tur 

I Billedet her viser kun en meget lille del af 

forplejningen. 
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rundt om Sorø sø. Som sidste år i Sorø, så spillede naturens lune 

gruppen et puds. For der kom regn da vi var små 2 km. fra hjemmet. 

Heldigvis var det dog ikke så meget som det vi oplevede sidste år. 

Vi skulle også lige prøve at sidde på bænken, der via et sindrigt 

aggregat udløste et springvand ude i søen. Det var sørme smart 

fundet på. 

 

Lone serverer danskernes hofret, Stegt flæsk med persillesovs, til 

aftensmad sammen med rødgrød som dessert, og ikke et øje var tørt. 

Efter indtagelsen af dette måltid var der socialt samvær, inden der blev almindelig 

opløsning ved sengetid. 

 

Der var aftalt flaghejsning kl. 7.45 og i år var vi hele 3, der stod for denne tradition, 

der også byder på flagsangen:  ” Der er ingenting, der maner, som et flag, der går til 

top”.   

Teamet for flaghejsningen er Leif Ove, 

Villy og Knud. 

Tirsdag skal vi ud at sejle med ”Lille 

Claus” på Sorø sø. Vi 

tilbragte en times tid med 2 

flinke ”sømænd”, der viste 

os flere seværdigheder ved 

søen. Bl.a. en vandpost, der 

bruges når søen skal 

tømmes…  (altså sikke 

historier). Vi sejler forbi ”Støvlet Katrines Hus”, og hvem er hun?? 

 

Som aftalt bliver vi sat af ved Søgade anløbssted, og begiver os op til torvet grillbar 

hvor der er bestilt stedets verdensberømte Flæskestegssandwich. Men inden vi nåede 

så langt blev der råbt OHØJ fra en af sømændene. Han vinkede til os med en taske, der 

var efterladt. Det var Esters taske, som var betroet til Knud S. men den var altså blevet 

glemt. ☺ Vi tilbragte en times tid ved grillbaren og der blev arrangeret 2x taxakørsel 

for rollatorbrugerne og de der var lidt trætte. Vi andre drog ad forskellige veje tilbage 

mod vores opholdssted.  

På en eller anden måde havde ”drysserne” fået opsnuset at 

Lone og jeg har bryllupsdag. Det mente de skulle fejres, og 

det var meget rørende for os begge at vi lige skulle fejres …. 

Tusind tak for det hele.  
og vi fik gaver på vores 38 års bryllupsdag. 

 
”Flagtrioen” var blevet betydelig bedre til at 

håndtere flaghejsningen onsdag, hvor vi skal med 

vores bus på udflugt til Ledreborg Slot.  Slottet er 

fra 1745 og er et besøg værd. Vi havde en meget 



16 
 
 

god og erfaren guide til at vise os rundt i de forskellige gemakker. Det skal lige siges 

at der var foto-forbud inden døre. Men sikke en park der er på stedet. 

 
Men frokost skal vi jo have, og dette var bestilt på 

Gyrstinge kro. Dejlig buffet, med alt hvad hjertet 

kunne begære. 

  

Vi hyggespiser i et par timer, og vender næsen 

”hjemad”. Lone går straks i køkkenet for at tilberede 

aftensmaden. SUK-SUK. Hvem kunne spise mere 

den dag? Men Lone tryllede og der blev serveret, og 

der blev spist igen-igen. Hyggelig aften med pakkeleg, til det var sengetid. 

Udover at fejre en bryllupsdag, så var der også en fødselsdag der skulle fejres om 

torsdagen. Og det var et rundt 80 års dag der blev fejret for Eigil.   
                                               
 Et festdækket bord til aftenens afskedsseance.  

 

Eigil har bestilt flæskesteg, da det jo er hans 

fødselsdag. Igen tryller 

Lone sammen med sin 

køkkenstab med maden. Og 

bagefter er der fest. Margit 

har forberedt et sangspil 

med udklædning??? Det var knippelsjovt, med kunstige tænder, 

store flapører, monokler og høj hat. . 
 

Døm selv.   

 

Og der var ikke et øje tørt, hold da k… hvor vi skreg af grin. 

Det var en vinder, så tak for den kære Margit.  

 

Alting får en ende og fredag er så afskedens dag .  Vi rengør 

stedet og efter frokost er vi alle klar til at blive kørt tilbage til 

DRYS IND, efter 5 dejlige og hyggelige dage. 

(så vidt jeg er orienteret så er der en forhåndsordre afgivet til 

Kofoeds skole for at benytte stedet igen til næste år).  

 

Tak for en god oplevelse skal lyde herfra. 

Kærlig hilsen Villy. 
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Støvlet Katrine 12/8 1745 – 25/8 1805 

Støvlet Katrine var nok den sidste private person der har formået at skabe 

røre i Danmark, dette var ellers noget Kongen og Adelen sagtens selv kunne 

klare. Anne Katrine Benthagen, kom til verden den 12. august 1745, som 

uægte barn af Prins George af Bayern. Som almindeligt var på denne tid, 

når en Adelsmand kom galt af sted, fik han giftet pigen med en soldat fra 

sin egen hær, mod et kontant vederlag. Dette var også tilfældet med 

Katrines mor. Prinsen anerkender dog Katrine, og sender hende i huset hos 

en Oberst i København, som tager sig af hende, mod et årligt underhold fra 

Prinsen. Her bliver Katrine en god legekammerat til Oberstens datter. I 

mellemtiden bliver soldaten som Katrines mor giftede sig med, såret i en af 

de små krige, og de slår sig herefter ned som skomager i København. Da 

Prins George dør, stopper pengestrømmen til Obersten i København, og 

Katrine bliver sendt tilbage til sin mor og stedfar. Hendes stedfar reparerede 

støvletter for byens officerer, som Katrine leverede. Hun får derfor 

øgenavnet Støvlet Katrine af de andre piger på teatret, hvor hun er kommet 

ind som meget ung figurantinde. Men fra denne virksomhed glider Støvlet 

Katrine ud på lastens vej, hvor hun blev et meget berygtet fruentimmer, der 

vandrer fra den ene til den anden mand. Af denne vej støder hun ind i den 

engelske Gesandt Gooderich og bliver hans Mætresse i et par år, og bliver i 

denne kreds kaldt Mylady, mens tilnavnet Støvlet Katrine bliver beholdt af 

hendes gamle bekendte. 

 

Da den engelske Gesandt bliver kaldt hjem til London bliver Støvlet 

Katrine overtaget af Kong Christian Den VII. Det er ingen hemmelighed at 

Kong Christian den VII var sindssyg og at landet på dette tidspunkt blev 

regeret af Enkedronning Juliane Marie og Etatsråd Ove Guldberg. Men 

Støvlet Katrine har en beroligende indflydelse på Kongen, og får derfor lov 

til at være i fred. 

 

Det var dog ikke fred der herskede, når Støvlet Katrine og Kongen turede 

rundt i det Københavnske natteliv. En del gamle regnskaber skulle gøres op, 

og dette gik ikke stille af sig. Så Støvlet Katrine så her en mulighed for at 

blive gift til venstre hånd. (Noget vi gennem historien bl.a. kender fra 

Frederik den VII og Grevinde Danner). 

 

Dette får Guldberg og Enkedronningen til at lokke en underskrift ud af 

Kongen så de kan få Støvlet Katrine landsforvist. Hun bliver sendt til 
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Wandsbeck ved Holsten i 1768, hvor hun opholder sig i nogle år. Kongen 

tager herefter på en stor Europarejse og her møder han den tyske reform 

ivrige tysker J.F.Struense i Altona. Kongen bliver meget glad for Struense 

og tager ham med hjem til København 

.   

Herefter er det reelt Struense der regerer landet, meget mod 

Enkedronningens og Guldbergs vilje. Struense får indført en masse nye 

reformer bl.a. trykkefriheden, som ironisk nok, er den der kommer til at 

fælde ham og hans forhold til den unge Dronning Caroline Matilde. Da det 

kommer frem at Caroline Matildes andet barn, ikke er Kong Christian den 

VII´s men derimod Struenses, bliver hun forvist til byen Celle i Tyskland 

og Struense bliver lagt på hjul og stejle. 

 

Efter alt dette bliver Støvlet Katrine benådet og kan igen komme hjem til 

Danmark. Hun får dog forbud mod at bosætte sig i hovedstaden, da man var 

bange for hendes indflydelse på Kongen. I 1771 bosætter hun sig derfor i 

Lyngby, og selvom det på dette tidspunkt var langt fra København, så har 

det nok alligevel været for tæt på. For Støvlet Katrine flytter til Sorø, hvor 

kongen har købt et hus til hende, Støvlet Katrines Hus, og her bor hun i 

nogle år, indtil hun bliver gift med en fisker fra Nysted på Lolland. 

Støvlet Katrine og hendes mand bosætter sig på Lolland og Katrine bliver 

den første privatperson som kommer på finansloven, da hun modtager et 

årligt underhold fra staten. Støvlet Katrine dør i en alder af 60 år den 25. 

august 1805, som en respekteret madam. 

                                                                                                                                   

Villy 
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Tak til Lone – Margit – Mille og Villy. 

Først vil jeg sige jer alle tak for at I er med her i Sorø. 

Nogle dejlige dage er gået og vi har fået dejlig mad til hver eneste måltid. 

Lone laver jo så god mad, at det er en fornøjelse at sætte sig til bords, 

lige meget om det er morgen, middag eller aften, og dem der har lyst 

kan drikke kaffe hele dagen. 

Mille skal have tak for sit altid gode humør og dejlige måde altid at 

være klar til at hjælpe hvor der er behov for det. 

Villy tager jo mange billeder og er god til at skrive om det bagefter, så 

alle kan læse om det i Dryssen. 

Margit du forstår at sætte lidt fut i det hele, det må være dejligt at være 

så kreativ som dig. 

Tirsdag var vi på en sejltur på Sorø sø. Dejligt vejr og en fin forklaring 

på, hvad vi så på vejen. Vi blev sat af nær torvet i Sorø, hvor vi blev 

beværtet med en stor og dejlig flæskestegssandwich. Så havde vi et par 

timer på egen hånd i byen, hvorefter turen gik tilbage til 

Louisestiftelsen, hvor kaffen straks var klar. 

Onsdag gik turen til Ledreborg, der fik vi en rundvisning med en super 

guide, der talte klart og tydeligt, så alle kunne følge med. Desværre 

havde vor Herre bestemt, at det skulle regne, så vi fik ikke set slotshaven 

andet end fra vinduerne. 

Derefter en virkelig god frokost på Gyrstinge kro, hvor der var alt hvad 

man kunne tænke sig, hvorefter turen gik hjemad igen. 

Så alt i alt, vil jeg på alles vegne sige tak for en god ferie og håber vi kan 

komme igen til næste år. Og ikke at forglemme , tak for det i gør i det 

daglige arbejde i DRYS IND. 

Kærlig hilsen Hanne R 
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