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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  SEPTEMBER  

   

Mandag den 4.september kl. 14- 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 5.september   kl. 13 – 14.30:  

Foredrag af Eva Marie Jensen ” Min mor Ursalas historie”. 

 

Onsdag den 6.september:  

DRYS INDs årlige skovtur 

 ” Ud i det blå”.  

Se opslag herom i DRYS IND. 

 

Søndag den 10.september:  

ECCO-walkaton. Se opslag i DRYS IND.      
Hvert skridt tæller – der samles ind til Hjerteforeningen og SOS børnebyerne……….. 

 

Mandag den 11.september kl. 18 – 21:  

Spilleaften i DRYS IND. 

Kom og hver med…. Der er altid nogle der vinder…. 
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FLERE AKTIVITETER I SEPTEMBER 

 

Tirsdag den 12.september kl. 13 – 14.30:  

Lillian viser flotte feriebilleder fra sin 

Safarirejse i år. 

Onsdag den 13.september kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Tirsdag den 19.september kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, quiz eller andet godt. 

Onsdag den 20.september kl. 12 – 15:  

Film med mad i DRYS IND. 

Tirsdag den 26.september kl. 13 – 14.30:  

Oplæsning, debat eller quiz. 

Onsdag den 27.september kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 29.september:  

Gåtur sammen med Birthe. 

Fredag den 29.september:  

Månedsmiddag kl. 18 – 21. 

Hver torsdag er der FÆLLESSANG  

mellem kl. 13 – 14.30 med Bo eller Asbjørn ved klaveret. 
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MÅNEDEN DER GIK I KORTE BLIK! 

 

Et lille tilbageblik på enkelte og 

veloverståede aktiviteter i årets sidste 

sommermåned- august! 

 

Tirsdag den 1.august kom Sunny 

Cagara på besøg i DRYS IND. Vi 

havde, tror jeg, alle glædet os rigtig 

meget til at opleve Sunny. Var han 

nu så dygtig og professionel, som 

jeg havde berettet om tidligere og 

ved selvsyn havde oplevet? Kunne han leve op til disse 

forventninger?- Ja, det kunne han efter min mening helt sikkert! 

Sunny tryllebandt os på mange måder med tricks og gode råd og 

sluttede dagen af med at overbevise os om, at han også var 

tankelæser- hvilket lykkedes til fulde med Villy som 

”forsøgskanin”! / Ella  
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August blev også godt ”skudt i 

gang”med en dejlig tur til 

Dyrehavsbakken, hvor vi startede med 

frokost på restaurant  

”Den hvide hest” og for en dels 

vedkommende kaffe med mere i 

Kaffestuen. Andre benyttede det gode 

vejr til en lille smuttur omkring Korsbæk, et kig ved søen eller 

”bare” en oplevelsestur rundt blandt Bakkens forlystelser. Vejret 

var som skrevet rigtig dejligt, hvilket sikkert også var med til, at 

der bare var proppet med mennesker, såvel voksne som især 

børn, der skulle nyde én af sommerens få gode tørvejrsdage og 

endda med sol. 

Som det efterhånden er en tradition, når DRYS IND skal i 

Cirkusrevyen, skulle vi også denne dag tage plads i stolene til 

eftermiddagsforestillingen kl. 17. Et rigtig godt tidspunkt synes vi, 

især fordi, vi så er hjemme i rimelig tid. 

Vi havde rigtig glædet os til dette års Cirkusrevy, som mange 

havde fortalt ”Var rigtig rigtig sjov”! Ja, det var den også- men 

mange synes så heller ikke, den var sjovere, da vi savnede 

”Dronning Margrete i Ulf Pilgårds skikkelse” og ”Lars Løkke i 

Lisbeth Dahls skikkelse”- men 

en dejlig dag havde vi bestemt 

haft alligevel og hygsomt er det 

altid at være sammen- også på 

denne måde på Bakken./ Ella 
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FLERE SKØNNE OPLEVELSER….. 

Næsten som en kontrast til menneskemylderet på Bakken, havde 

jeg arrangeret en tur til den lille ø Saltholm i Øresund. Saltholm 

ligger kun 5 km øst for Amager og ca. 12 km. fra Rådhuspladsen og 

bebos i øjeblikket af 2 fastboende, som bor på den ene af øens 2 

gårde. 

Øen ejes af grundejere på Amager og 

bestyres af Saltholmsejerlauget, der 

købte øen i 1873 for 31.000 

rigsdaler. Kreaturer og får sikrer, at øen ikke gror til, så det store 

antal ynglefugle ikke forsvinder. Tidligere har der været såvel kro 

som skole på øen. Den tidligere kro bestyres i dag af Tom, som 

også var vores skipper denne dag. Tom bor i Dragør og er foruden 

opsynsmand på Saltholm også den eneste, som må sejle turister til 

øen. Vi blev hentet i Kastrup ny lystbådehavn af Tom, som sørgede 

for at vi alle ti ( max antal der kan være på hans båd) kom vel og 

sikkert ned i båden og igen sikkert på land på Saltholms til dels 

nyrenoverede anløbsbro i den lille havn, som blev ødelagt under 

stormen Bodil for år tilbage, men som nu er fin og flot og endda 

udbygget med et informationscenter, som kunne fortælle om 

Saltholms historie. Vi havde hjemmesmurte sandwich og 

drikkevarer med, som alt sammen skulle nydes senere på dagen. 

Men hold da op, hvor vi fik en super service af Tom: Nogle blev 

kørt fra båden og til udkigstårnet af Tom i hans traktor med vogn 

og siddepladser. Vi blev alle inviteret op på ”hans gård” til 

rundvisning, fortælling og kaffe og de, der havde lyst blev kørt 

tilbage igen til vores bagage af mad og drikke. En dejlig dejlig dag 
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og tur havde vi og kan bestemt anbefale andre at besøge denne 

lille, naturskønne og næsten mennesketomme ø i Øresund. Det 

skal også lige tilføjes her, at vi alle kom hjem til hovedøen 

fuldstændig 

tørskoet./ 
Ella    

 

AMAGERMANDEN OG ANDRE GRUMME 

HISTORIER…. 

 

At få besøg af en inspirerende 

foredragsholder er guld værd. Vi havde 

været så heldige at få fat i tidligere 

chefanklager Anne Birgitte Stürup, som 

primært var ”hyret” til denne tirsdag i 

august at fortælle om sin sag om 

Amagermanden.  

Men inden Anne Birgitte Stürup kom ind på denne sag, blev vi lidt 

klogere på de forskellige udtryk omkring domme, som bliver brugt 

i flæng i pressen. Nu da den meget aktuelle sag om Ubådsdramaet 

på Øresund med den sigtede ”Raketmadsen” som hovedperson 

florerer blandt amagerkanere og mange andre borgere, blev dette 
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også vendt af Anne Birgitte Stürup. Hun har bestemt været en 

dygtig anklager,ja måske endda én af Danmarks dygtigste hvorfor 

hun også er blevet tildelt mange grumme sager i sit mangeårige 

liv. Som en anerkendelse for sit store og dygtige arbejde, fik Anne 

Birgitte Stürup ved sin fratræden i 2016 tildelt Ridderkorset i juli 

d.å.. Sagen om Amagermanden berørte selvfølgelig rigtig mange 

på Amager i de år, den stod på, i og med den var ret lokal og Anne 

Birgitte kom igennem den med forklaringer, som vi alle kunne 

forstå. En meget grum fortælling, som berørte mange af os. 

Eftersom Anne Birgitte Stürup har meget andet i ”godteposen”, 

blev det aftalt, at hun bestemt måtte komme forbi en anden gang 

med en ny og måske anderledes historie/ Ella 

NYE AKTIVITETER I OG UDENFOR 

DRYS IND 

Sommerferien er nu ved at være forbi for de fleste af os og også 

for de aktiviteter, som netop har holdt en velfortjent ferie 

sommeren over. 

Mandag den 4.september er der igen mulighed for at få en snak 

og en guidning hos socialformidler Winnie Lundgren. Winnie er i 

DRYS IND mellem kl. 14 – 15, hvor ALLE, som har brug for råd og 

vejledning omkring sociale spørgsmål, kan få en tid. Det kan eks. 

være spørgsmål til pension, husleje, diverse tilskud og andre 

ydelser, som Winnie kan være behjælpelig med. 

Tirsdag den 5.september får DRYS IND besøg af Eva Marie Jensen, 

som fortæller om sin 96 årige og nu afdøde mors rørende 

livshistorie.  
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Tirsdag den 12.september er det Lillians tur til at vise billeder. 

Lillian er bruger i DRYS IND og holder rigtig meget af at rejse i såvel 

ind- som udland. Lillian får på og gennem sine mange rejser mange 

fantastiske oplevelser på forskellig vis. Denne tirsdag viser hun 

nogle af sine flotte billeder fra en safariferie i Afrika.  

Hvor er det sejt, at du gør det Lillian. Vi glæder os meget til at 

være med dig på én af dine rejser og nu denne. 

Søndag den 10.september skal nogle af os være med på den årlige 

ECCO-Walkaton, som starter ved Kastellet. Der er mulighed for at 

tilmelde sig forskellige distancer, eks.: 21,6 km, 10 km, 9 km., 

7,5km., og 6 km. For at være nogenlunde sikre på at vi, der 

kommer fra DRYS IND, kan klare mosten har jeg tilmeldt os 6 

km.ruten. Signe Molde og Jacob Riising er konferencier og 

arrangementet støtter SOS Børnebyerne og Hjerteforeningen.  

Hvis nogle af læserne har lyst til at være med, kan der tilmeldes i 

DRYS IND eller ved indgangen på dagen. Prisen er 50 kr./deltager. 

Se opslag i DRYS IND herom samt program for dagen/ Ella 

SÅ ER DER IGEN GANG I BOGREOLEN ! 

 

Bogcafeen med Lisbeth og Olav 

starter op igen:  

Mandag den 2.oktober kl. 10 – ca. 

11.30 i DRYS IND. Jeg håber, rigtig 

mange har lyst til at prøve kræfter, 

blive inspireret og ikke mindst få en 

god snak om en god og spændende 

bog, man enten har læst eller får lyst 
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til at læse. Lisbeth og Olav er to tidligere bibliotekarer, som begge 

glæder sig til at komme i gang igen.  

Der vil være kaffe på kanden og brød på bordet/ Ella 

p.s. Billedet viser faktisk et tapet med bøger og grønne planter……. 

 

Musikforedraget med Marianne Kragh holder indtil videre en 

pause. Forhåbentlig kan der igen komme et hold af 

musikinteresserede i gang, når tid er. Der skal dog mindst være 6 

deltagere på holdet. Så sig endelig til, hvis du er interesseret i at 

høre nærmere. Vi krydser fingre for, at det lykkes på et tidspunkt. 

Én ting er helt sikkert: Musikken med Marianne ved roret har 

gennem alle sæsonerne givet deltagerne meget stor glæde og 

indsigt i musikkens verden./ Ella 

 

GALLERI DRYSSEN 

I september måned kan man se en collage med nogle sjove "spirits" skabninger.  

Vist på forsiden af DRYSSEN. 

Billedet er lavet af udklip fra en kasseret billedbog købt på biblioteket for 10 kr., 

Bogtitlen var "mennesket". Jeg viser også et rundt billede med nogle kvinder der 

danser i ring. 

Jeg er med i en udstilling i øjeblikket i spaniensgade 25, hvor Københavns kommune 

har en institution til behandling af alkoholafvænning. Det er Kofoeds skoles 

grafikhold, der har lavet nogle grafiske tryk til udsmykning af deres hvide vægge. Et 

par af de udstillede grafiktryk viser jeg også i Drys Ind. De er inspireret af Palle 

Nielsen, som var dansk grafiker og tegner (1920-2000). Palle Nielsen skabte meget 

dystopiske billeder (skræmmebilleder).  

Det er en stil som jeg synes er meget interessant.      Hilsen Niels Flyger. 
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MÅNEDENS SANG, JA GÆT EN GANG….

Septembers himmel er så blå…. 
   Mortensen, Otto 1947 

 

Septembers himmel er så 

blå 

dens skyer lyser hvide 

og lydt vi hører lærken slå 

som før ved forårstide. 

Den unge rug af mulden 

gror 

med grønne lyse klinger 

men storken længst af lande 

fór med sol på sine vinger. 
 

Der er en søndagsstille ro 

imellem træer og tage 

en munter glæde ved at gro 

som var det sommerdage. 

Og koen rusker i sit græs 

med saften om sin mule, 

mens bonden kører hjem 

med læs, 

der lyser solskinsgule. 
 

 

Hver stubbet mark, vi stirrer 

på 

står brun og gul og gylden, 

og røn står rød og slåen blå 

og purpursort står hylden. 

Og georginer spraglet gror 

blandt asters i vor have, 

så rig er årets sidste flor: 

oktobers offergave.                       

 

 

 

 

Sang gør glad; hver fugl synger med sit næb…. 
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LIDT AF EN AMAGER-KONES ERINDRINGER  

Fra Københavns Stadsarkiv - Vera Bergquist fortæller igen……. 

Forbi Norgesgade lå der nogle små lave huse. Det var en beværtning ”Syven”, og der 

var med vedbendkasser inddelt små steder, hvor der kunne nydes en forfriskning. 

Bagved ”Syven” lå ”Sønderbros Teater” og bag dette en tømmerplads, der blev ryddet 

og udstykket til kolonihaver. Efter ”Syven” begyndte alléen så småt med store 

kastanjetræer. Et stykke lidt væk fra gaden lå en pavillon ”Røde Mølle” og lidt længere 

fremme en restaurationshave ”Jernbanecaféen”.  

Efter disse to traktørsteder kom den dejlige fredelige allé med hvide villaer omtrent 

mage til dem på den anden side af Amagerbrogade. Alléen førte hen til en vold og bag 

denne lå Enveloppevej. Mellem Amager boulevard og volden var der en lille 

birkelund, hvor en enlig rebslager gik og snoede og vævede. Her legede vi pragtfuldt 

”Stormen på København”, indianere og meget andet, og det var meget dejligt bare at 

ligge i græsset og lytte til bladenes raslen og insekternes summen og betragte skyerne 

og danne sig forskellige billeder og figurer af dem.  

Den helt store oplevelse var brandsprøjterne. Et storslået syn at se de veldresserede 

heste i fuld fart, så brostenene slog gnister. Først stod vi børn bare og nød farten, så fór 

vi efter sprøjterne. Der var slangesprøjten og stigesprøjten – meget spændende. Det var 

næsten altid på Tingvej eller Englandsvej i de små huse eller gamle gårde. Vi nåede 

sjældent så langt som til ildebranden, det var lidt for voldsomt at følge sprøjterne, man 

fik sting i siden og måtte gå langsomt hjem. Så var der også ”de tapre landsoldater”, 

der kom kørende i kanonvogne – en uendelig række, der skulle til skydeøvelser på 

fælleden og bagefter hjem til kasernen igen. Om morgenen blev man tit vækket af 

fiskekoner eller mænd, der med høje skingrende stemmer råbte: ”Sild er godt”, eller 

”Rø-spætte-rigåt – lige trukket op af havet”. Så fik husmødrene travlt. Vi vandrede 

sommetider med min moder ud ad amagerlandet til. Det kostede kun 5 øre med 

sporvognen fra Holmbladsgade til Remisen – 2 børn 5 øre. Nej, det var for dyrt, vi 

skulle jo også have barnevognen med til den mindste, så vi gik, det var så sundt.  

Vi gik helt ud til en stor gård, ”Sophienhøj”, hvor der var masser af grise og andre dyr. 

Så var vi naturligvis skrupsultne og moder overraskede med dejlige madder og kakao 

på flaske. Maden havde været godt gemt i barnevognen, og åh hvor det smagte, når vi 

sad der på grøftekanten, og det var ikke højt smørrebrød men nærmest skrabet.  

Lige meget med det – Solen skinnede, og luften var ren og klar, det var herligt. 

Pludselig en dag fik vi lov til at komme ind i Gregersens frugthaver, og spise lige så 
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mange pærer vi orkede. Al jorden var købt af en Hermann Ebert, og der skulle opføres 

et par store pragtbygninger – en på hver side af Holmbladsgade, og det skulle være  

 

med elektrisk lys og badeværelse med rigtigt wc. Imponerende. Vi andre havde 

petroleumslamper og dasser i gården. De flotte ejendomme blev færdige ca. 1907. Den 

første april 1907 begyndte jeg at gå i skole, en helt ny og dengang meget moderne 

skole i Østrigsgade. Jeg skulle hver dag trave ad den lange og kedelige Holmbladsgade 

– frem og tilbage – i solskin og regn – ja regn.  

Der var ikke noget for os, der hed regnslag eller gummistøvler, det var ikke 

nødvendigt. Blev vi våde, tørrede det igen, hvad gjorde så det? Jeg fik 

skolekammerater, og vi gik ture. Ad Øresundsvej med dejlige grøfter på begge sider – 

dem kunne man hoppe over – og der var kønne markblomster og buske med vilde 

roser – helt ned til stranden, hvor vi plukkede strandasters og samlede muslingeskaller. 

Sommetider gik turen ind til ”byen”, og vi kom forbi ”Børnehuset”, der var et 

kvindefængsel og lå overfor Christianshavns Torv, hvor ”Lagkagehuset” nu ligger. Det 

var skræmmende uhyggeligt; tænk, at der sad nogen bag tremmerne.  

Over Knippelsbro, der havde to klapper dengang, kom vi til ruinerne af Christiansborg 

Slot. Engang vovede vi os til Holmensgade, hvor der sad tykke damer ved vinduerne. 

Vi turde kun skæve til dem og havde en mægtig fart på – og med bankende hjerter var 

vi meget vigtige over, at vi havde turdet gå gennem den slemme gade. Jeg kom også 

hos en skolekammerat på Kløvermarksvej. De boede i et lille hus ved siden af 

”Forsamlingsbygningen” senere ”White Star”. Der kom hver aften kl. 10 latrinvognene 

rumlende forbi; så for min veninde op og lukkede alle vinduerne.  

En af mine skolekammerater fik mig med i en afholdsloge ”Lykkens Prøve nr. 4 af 

T.O.” Det gik meget højtideligt til. En dame tog os med udenfor døren og spurgte hver 

især, om vores fader drak. Ja, indrømmede jeg, en snaps eller to om søndagen. Det var 

ikke så godt. Når jeg tænker på det nu… ½ Ålborg kostede fra 18-20 højst 25 øre. Hvis 

det var i dag, snapsen var så billig, tror jeg næsten – nå, men det er den altså ikke.  

Stadig kan jeg høre de formanende ord:”Tag aldrig det første glas”. Om vinteren løb vi 

på skøjter på de tilfrosne småhuller på Fælleden. ”Firkanten” omtrent ved Islands 

Brygge, var den største bane, og her viste drengene rigtig, hvad de duede til. Skøjterne 

købte vi på ”Kludebiksen” for 10 øre pr styk. De kaldtes hælebrækkere, fordi en 

bagskrue gik ind i hælen og ødelagde den. Jeg blev nu aldrig en god løber, for enten 

var støvlerne for store, eller også var skøjterne for små. 

VERA fortæller mere i oktober-avisen………….   
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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                                                                                               

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    Regnskabsfører: 

2. sup.: Winnie Lundgren   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 
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