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Forsiden:   

Drysserne er i Dyrehaven. Bemærk de to smukke heste, 

der trækker det store læs. På den ene side, tror jeg,  

de nyder det – det er skønt med frisk luft og at arbejde, 

når kusken beder om det; men mon ikke også, de nyder 

at komme hjem til stalden – efter en dejlig dag i skoven. 

De kan garanteret selv finde hjem. 

Drysserne fik masser af natur og oplevelser, ja det var så 

”deres kartoffelferie”   

Jeg benyttede kartoffelferien til en tur til Frederikshavn, hvor ”vi” fandt en ny brik til vores slægtsforskning 

 –  i et gammelt kladdehæfte på et lokalhistorisk arkiv, havde en ældre mand beskrevet sine naboer på 

Hirsholmene – Herved fik vi kendskab til at vores ane, Andreas var skipper og stenfisker, havde eget skib,  

og sammen med familien var draget til Thisted./ Bente 

 

Bemærk nederst til højre, det varer ikke længe før vi kan opleve, at der er nisser på spil  
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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  NOVEMBER 

   

Onsdag den 1.nov. kl. 12:  

Film og mad. 

Tirsdag den 2.nov. kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, quiz eller andet godt. 

Mandag den 6.nov. kl. 10 – 11.30:  

Bogcafé ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 6.nov. kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 7.nov.   kl. 13 – 14.30: 

” Fattigdom, hjemløshed og tiggeri i Danmark”  

ved Robert Olsen fra Kofoeds skole. 

Onsdag den 8.nov.: kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Søndag den 12.nov. ÅBENT HUS i DRYS IND fra kl. 14 – 21. 

Mandag den 13.nov. kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 14. nov. Kl. 13 – 14.30:  

” Min oplevelse af og med Grønland” 

 ved Ole. 
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FLERE AKTIVITETER I NOVEMBER 

 

Onsdag den 15.nov. kl. 14 – 16:  

Glad eftermiddag fuld af sang, musik og dans  

med trioen Basseralle i Købnerkirkens café ( Døren åbnes kl. 13). 

Éntre á 25 kroner betales ved indgangen. 

Tirsdag den 21.nov. kl. 13 – 14.30:  

Foredrag om DEMENS ved Majken Sletting. 

Onsdag den 22.nov. kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Onsdag den 22.nov.:  

Juletur til Tivoli med frokost i restaurant 

Grøften.  

Tilmelding hertil er afsluttet!. 

Fredag den 24.nov.: Fredagsmiddag i åbningstiden kl. 18 – 21. 

Tirsdag den 28.nov.kl. 12 – 15:  

Fremstilling af juledekorationer. Der serveres gløgg og æbleskiver. 

Torsdag den 30.nov.: JULETUR med bus til  

Thorsvang samlermuseum. Se opslag med tilmelding i DRYS IND. 

 

NB.: Der er LUKKET i DRYS IND TORSDAG den 

30.november på grund af juleturen til Thorsvang. 
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TILBAGEBLIK  

FRA SEPTEMBER OG OKTOBER 

 

Tirsdag den 12.september viste Lillian sine fantastisk flotte 

Safaribilleder fra hendes oplevelsesrige tur til Afrika i 

forsommeren. Desværre var jeg forhindret i at være tilstede på 

dagen, da Lillian skulle vise sine billeder i DRYS IND på det store 

TV- men heldigvis fik jeg lov til at låne hendes CD med de flotte 

billeder med hjem, så jeg kunne nyde de mange smukke 

optagelser.  

Hvor var de bare supersmukke og meget professionel optaget. Så 

TAK til dig Lillian, at jeg fik lov at låne dine billeder.  

De gav mig også lyst til selv en dag at komme på Safari til Afrika, 

bo på Savannen og komme tæt på dyrene. En hel anden oplevelse 

må det være, end at komme på besøg i Zoo, hvor dyrene desværre 

er begrænset meget i deres naturlige udfoldelse!/ Ella 
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LIV I BOGCAFEEN     

Så blev bogcafeen skudt i gang!  

Den første mandag i oktober mødte en lille 

udsøgt gruppe på 6 dryssere op i DRYS IND for at 

hilse næste sæsons bogcafé velkommen.  

Lisbeth måtte klare opgaven denne gang uden 

Olav, der desværre var blevet forhindret i at komme. 

Det blev dog alligevel en god og spændende oplevelse for 

deltagerne og forhåbentlig kommer der lidt flere næste gang, som 

er Mandag den 6.november kl. 10. Som altid vil der være kaffe og 

brød til deltagerne og ikke mindst en masse grin og gode 

kommentarer til de medbragte bøger./ Ella 

 

 

Vores altid sprudlende og dygtige Marianne Kragh 

gjorde tirsdag den 10.oktober til en særlig dejlig dag 

med efterårsstemning i ord og toner. 

Marianne spillede lystigt på klaveret og fra den 

medbragte afspiller nogle af de kendte og skønne 

efterårssange, som vi kunne istemme på bedste vis.  

Det er altid dejligt at være en del af Mariannes musikalske univers 

og vi kan godt glæde os til december, hvor hun igen er at finde i 

DRYS IND med kendte og måske mindre kendte julesange og 

kommentarer hertil./ Ella 
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Onsdag den 18.oktober drog en pæn stor flok dryssere mod 

Dyrehaven i Klampenborg for at opleve og nyde det smukke 

efterår i al sit spraglede farverige vælde af gyldne farver iblandet 

den sidste rest af løvtræernes grønne skær. De fleste af os tog 

toget sammen fra DRYS IND med et lille opsamlingsheat på 

Hovedbanegården og senere på Klampenborg station, før vi efter 

at have indtaget en lille medbragt ”klemmesandwich”, drog ud i 

skoven. Nogle havde valgt at gå, mens de fleste gerne ville nyde 

haven fordelt på to hestevogne. Denne dag var vi også beriget 

med et par småbørn og deres mødre, hvilket gav et ekstra lille 

pust til os. To kuske, som gerne ville fortælle om Dyrehavens 

historie og hvad vi kom forbi, gjorde bestemt også oplevelsen rig.  

Vi var endvidere heldige at se forskellige hjorte under turen 

omkring det gamle jagtslot: Eremitageslottet, der nu er åben for 

offentligheden, og den smukke Ulvedal, hvor der i juni måned hver 

4.år holdes udendørs operafestival, gjorde turen i hestevognene 

helt unik. Vandrerne kom rigtig tæt på naturens vidundere og nød 
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den friske luft til fulde, mens kronhjorte holdt øje med, de ikke 

kom alt for tætte på. Til sidst skulle der drikkes kaffe og spises 

kage på Peter Lieps. Desværre havde Peter Lieps besluttet sig for 

at placere os i et sidelokale, hvor der bestemt ikke var særlig 

hyggeligt og også rimelig køligt, hvilket  trak det hele ned fra 5 

stjerner til 4 stjerner. Dog vil jeg slutte af her 

med sige jer alle TAK, at I ville med ud i 

efterårsskoven. Samværet er altid unik, også 

når vi er på ture. Rigtig rigtig dejligt. Og 

søreme om ikke vejret holdt, så vi kunne 

komme tørskoet hjem til Amager. 

En dejlig eftermiddag var til ende med en oplevelse rigere/ Ella 

 

Slottet blev opført af arkitekten Lauritz de Thurah fra 1734 til 1736 for 

Kong Christian 6. I 2013 var en gennemgribende renovering slut, og slottet 

fremstår nu, som da det blev bygget. Smukt og helt fantastisk. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Lauritz_de_Thurah
https://da.wikipedia.org/wiki/1734
https://da.wikipedia.org/wiki/1736
https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_6.
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DØDSFALD 

Vi har desværre mistet 4 af vore tidligere flittige, 

næstekærlige og varme mennesker, som har været 

frivillige i DRYS IND i en årrække og ydet, hvad de 

hver især magtede af tid og kræfter på værestedet 

og udenfor på forskellig vis indtil for få år siden. 

Med dette lille indlæg vil jeg gerne på DRYS INDs og 

egne vegne sige jer alle fire TAK, fordi vi fik lov til at 

lære jer at kende og for jeres næstekærlige indsats 

gennem årene. 

Æret være Flemming, Else, Gurli og Taekos minde/ Ella. 
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GALLERI DRYSSEN 

Et af de billeder som jeg udstiller i DRYS IND i november måned, har jeg valgt at kalde 

"Jacobsstigerne". Det var oprindeligt et abstrakt maleri, som ikke sagde mig så meget.  

For at gøre det mere interessant malede jeg derfor nogle stiger og mennesker ind i 

billedet, så det blev figurativt.  

Det synes jeg hjalp meget på billedet.  Hilsen Niels Flyger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakobsstigen (eller himmelstigen) har sin oprindelse i Det gamle Testamente, hvor en af patriarkerne, 

Jakob, ser en stige i en drøm. Stigen rakte op til himlen og Jakob så engle stige op og ned ad den.  

I kristendommen er stigen et symbol på menneskets vej til himlen (og til Gud). 

Jakobsstigen som symbol benyttes ofte i juleudsmykningen. Oprindeligt var det en stige klippet af en lang 

strimmel glanspapir eller lignende, så den kunne række fra toppen af juletræet og ned til gulvet, ofte med en 

eller flere engle på. Den kunne også laves af flere papirstrimler, der klæbes sammen i ringe til en lang kæde, 

og denne form bruges nu de fleste steder som frithængende  guirlander uden nogen relation til juletræet. 

/Bente 

https://da.wikipedia.org/wiki/Patriark_(Bibelen)
https://da.wikipedia.org/wiki/Jakob
https://da.wikipedia.org/wiki/Himmelen_(religion)
https://da.wikipedia.org/wiki/Kristendom
https://da.wikipedia.org/wiki/Gud_(monoteistisk)
https://da.wikipedia.org/wiki/Juletr%C3%A6
https://da.wikipedia.org/wiki/Engel
https://da.wikipedia.org/wiki/Guirlande
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APPETITVÆKKERE…… 

Som altid er der mange appetitvækkere i 

DRYSIND - også  i november: 

 

Tirsdag den 7.november kommer forstander for 

Kofoeds skole, Robert Olsen i DRYS IND, hvor han 

vil komme med et oplæg og foredrag om 

FATTIGDOM, TIGGERI OG HJEMLØSHED i 

Danmark. Robert Olsen har gennem mange års 

erfaring fra eks. sit arbejde Mændenes Hjem og i det hele taget sit 

engagement blandt samfundets socialt udsatte borgere en 

holdning til FATTIGDOM, TIGGERI og HJEMLØSHED. Den 20.juli 

bragte avisen Kristelig Dagblad en artikel med Robert Olsen, hvor 

han bl.a. andet skriver: ” Hvis man giver penge til tiggere, gør man 

dem dårligere og fastholder dem i en nedværdigende situation”. 

Med sit foredrag og oplæg herom, giver det helt sikkert mulighed 

for en god debat, som gør os alle meget klogere på nogle af vort 

samfunds store problemer og måske også sat tanker i gang. / Ella 

 

Søndag den 12.november holder DRYS IND  

ÅBENT HUS fra kl. 14 – 21, hvor ALLE, som enten ikke eller bare 
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har hørt lidt om vort dejlige værested, har mulighed for at kigge 

ind til en lille snak omkring, hvad DRYS IND er for et sted og hvad 

vi kan tilbyde. Det hele kombineret med kaffe på kanden og et par 

stykker mad. Margit og Ella vil være til stede sammen med 

frivillige og denne ene dag er det ganske GRATIS at nyde kaffen og 

maden.  

Vi glæder os til, at rigtig mange kigger forbi Englandsvej 2 denne 

søndag og forhåbentlig får lyst til at komme igen en anden god 

gang./ Ella 

 

 

 

 

Tirsdag den 14.november kl. 13 fortæller én af vore trofaste 

brugere, Ole, om sin tid og oplevelser på Grønland. Ole har 

opholdt sig rigtig meget på Grønland og kender landet og den 

grønlandske kultur rigtig godt. Det bliver spændende at høre 

fortælle./ Ella 

Så er der igen inviteret til en GLAD 

eftermiddag i café Julius i 

Købnerkirkens kælder.  

Denne eftermiddag kommer trioen 

Basseralle forbi med deres 

livsglæde og humor, som helt sikkert vil smitte af på alle os, der 

kigger ned i kælderen ONSDAG den 15.november.  

Basseralle vil underholde os med deres glade sange og musik 
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mellem kl. 14 – 16. Måske vi kan være så heldige, at de spiller op 

til en lille dans indimellem og måske vi også kan få lov at træde 

nogle få polkatrin til lyden af deres dejlige og livsbekræftende 

spillemandsmusik og sang. Basseralles repertoire spænder vidt fra 

gårdsangerviser, revyviser, sømandssange og spillemandsmusik. 

Under hele arrangementet vil frivillige fra DRYS IND, samt Margit 

og jeg, sørge for, at der er kaffe på kanderne og hjemmebag på 

tallerken.    

Arrangementet er støttet økonomisk af Amager Vest 

Lokaludvalg, som så ofte før har støttet DRYS IND, 

hvilket vi er MEGET TAKNEMMELIG FOR. 

Hjertelig VELKOMMEN TIL JER ALLE. 

Éntré på 25 kroner/ person og døren til cafeen åbnes kl. 13/ Ella 

 

 

TIRSDAG D. 21/11 kl. 13 – 14.30 

Er vi så heldige, at få besøg af Majken Sletting, som til daglig 

arbejder som demensrådgiver her på Amager.  

 

Majken tager både på hjemmebesøg, laver 

opsøgende arbejde og står for flere 

pårørendegrupper. Efter Majkens oplæg, vil 

der være rigelig tid til spørgsmål, så hold jer 

ikke tilbage og tag gerne venner, naboer 

eller andre for hvem det har relevans 

med./Margit 
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JULEN SIG NÆRMER….. 

Julen nærmer sig med hastige skridt- 

også i DRYS IND. Én af brugerne, 

Connie Halberg har doneret en Tivolitur til 

Grøften onsdag den 22.november, hvor der skal 

nydes en juleplatte men ikke mindst hinandens 

hyggelige samvær. 18- 20 deltagere har mulighed for at komme 

med og få denne dejlige juleoplevelse helt gratis, takket være 

Connies flotte donation. Grøftens personale har lovet os, at der er 

pyntet fint op til jul, når vi kommer, så mon ikke julestemningen 

kan ta` sin spæde begyndelse denne onsdag, hvor der helt sikkert 

også bliver tid til en lille tur rundt i resten af haven, inden vi skal 

med bussen hjem til Amager.  Tusind 

TAK Connie for din fine gave.        / Ella 
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En fondsdonation har gjort det muligt igen i år at komme på 

julebustur. I år går turen til Samlermuseet Thorsvang på Møn, 

hvor vi skal nyde en dejlig julebuffet, kaffe og kage og ikke mindst 

gå på opdagelse blandt de mange gamle ting og sager på 

Samlermuseet, der også er julepyntet i stor stil. 

Efter anbefaling fra andre, der kender stedet, kan vi sagtens bruge 

flere timer på stedet og det gør vi så!! Der er gamle butikker og 

værksteder, som opfordrer til at ”opleve verden af i går”. 

Lidt penge kan der også bruges, måske på nogle af de mange 

fristelser i den gamle købmandsbutik. Der er opslag med 

tilmelding i DRYS IND. Prisen er 100 kroner incl. bus, entrè, mad, 

kaffe og kage. 

Datoen er: Torsdag den 30.november med afgang fra DRYS IND 

kl. 9.30 og hjemkomst ca. kl. 18/ Ella 

NB:DRYS IND har lukket på dagen 
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LØVFALDSTUR – EN HILSEN FRA VIBEKE 

Onsdag d.18/10 mødtes vi i Klampenborg, hvor hestevognene ventede 

på os. Det var skønt vejr, som Ella havde lovet til denne dejlige tur, 

som nu ventede. 

Mens vi, hesten, luntede af sted, sad vi og nød udsigten og den dejlige 

duft af efterår og hest i en god blanding.  

Vi så mange kunstfærdige træer og de havde de smukkeste nuancer, af 

både grøn, gul, rød og orange.  

Der var ikke kun træer derude, nej. . . der var en masse mennesker, 

unge som gamle. De var også ude og nyde Ellas dejlige lune vejr. 

Ja, selvfølgelig var der også dyr. Mange og de var ikke bange.  

Vores kusk, fortalte om de forskellige ting, der foregår derude og når vi 

kom til noget bestemt, fortalte han om det.  

Alt foregik i ro og mag. Vi havde tid til at se det hele. Det var så friskt 

og afslappende.  

 

Vi kom til Eremitageslottet og derfra var en pragtudsigt over Øresund. 

Videre på vejen tilbage, kom vi til Ulvebakkerne og senere Kirsten Piils 

Kilde. Kilden lå spejlblank og midt i det hele lå en svane og nød det. Et 

smukt syn. Da vi passerede Bakken fik vi dens historie. Det viser sig, 

at det er verdens ældste forlystelsessted. 

Det var en noget af en overraskelse. 

Vi sluttede af på Peder Lieps med kaffe og kage.  

Tak for en rigtig dejlig dag, som jeg nød. /Vibeke     
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50 ÅR????? 

 

Alder er en mærkelig ting og kan ikke påstå det er noget, 

jeg normalt bruger meget tid på; hverken min egen eller 

andres. Meeeeen……….. så bankede det halve århundrede 

pludselig på min dør og så er man jo nødt til, at forholde 

sig til dét – om ikke andet passivt 😉 og den første der 

bankede på var Region H, med et tilbud om screening for 

tarmkræft (juryen er stadig ude på den beslutning)  

Heldigvis ved jeg jo hvor man skal gå hen, hvis humøret 

skal ha’ en gang lak 😊 og må sige, at der simpelthen ikke 

findes noget bedre sted, at blive fejret end i Drys Ind. 

Vil egentlig meget hellere fejre andre, men havde en helt 

igennem suværen dag, med sange, bevægende taler, super 

flotte gaver og bedst af alt; masser af kram – kan faktisk 
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ikke huske hvornår jeg sidst har været så rørt! 

Tusind, tusind, TUSIND TAK ALLE SAMMEN!  

Også en speciel tak til Mille og Lene for al jeres hjælp, 

uden den, havde der hersket fuld kaos 😊 

 

Nu vil jeg pakke mig smukt 

ind i mit nye fine tæppe, se 

på enhjørningen og drømme 

om sjove strikkegarner og 

vilde mosaikker. ……… og 

måske ligefrem glæde mig 

til jeg fylder 60 😊 

Selvfølgelig skal I også ha’ 

et lille citat med på vejen, 

dog er klokken mange, så 

det bliver en af de lette: 

”Alder har absolut ingen betydning, med mindre man er 

en ost!” Mange kærlige og taknemmelige hilsner Margit 

 

           

 

 

 

 

Skal på kursus d. 11/11 og Ja, det er nok ikke nemt, men ellers bliver det bordskånere til alle 😉  
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SÅ ER DER IGEN GANG I BOGREOLEN ! 
Husk at læse, er som at rejse….man behøver slet ikke at pakke…..man skal bare drømme. 

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 

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

