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JA – der er flotte ting i luften over Amagerbrogade. 

Leif & Sara siger hermed rigtig glædelig Jul til os alle i DRYSIND. 

Hvert år ”kæmper” Amagerbrogade for hver eneste ”kæde”, idet det er svært at skaffe 

sponsorer. 

HUSK, at Angolavej også  er smuk pyntet – med alverdens lyskæder…det skal vist ligne 

”fars fede juleferie”. 
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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  DECEMBER 

Mandag den 4.december kl. 10- 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav.  

ALLE er hjertelig velkomne.  

Der vil være kaffe på kanden. 

Mandag den 4.december kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 5.december kl. 13 – 14.30:  

”Julens sange og traditioner i ord og toner” ved Marianne Kragh. 

Onsdag den 6.december kl. 12 – 15.30:  

Det kreative værksted afholder  

Jule- og loppemarked i DRYS IND. (køb dine gaver her) 

Tirsdag den 12.december kl. 13 – 14.30:  

” Mit liv og Selma Lagerløff”  

ved skuespiller Bodil Jørgensen. 

Onsdag den 13.december kl. 11.30 – 15.30:  

Julefrokost i DRYS IND. (Tilmelding er afsluttet).√  

Torsdag den 14.december kl. 13 – 16:  

DRYS IND synger JULEN IND  
i Nathanaels kirkens sognegård, Holmbladsgade 19.   
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FLERE AKTIVITETER I DECEMBER 

 

Fredag den 15.december:  

Gåtur med Birthe. 

Tirsdag den 19.december kl. 13 – 14.30:  ” Min 

oplevelse af og fortælling om GRØNLAND” ved 

Ole. 

Onsdag den 20.december kl. 12.30 – 15.30:  

JULEBANKO. 

Søndag den 24.december:  

EN RIGTIG DEJLIG JULEAFTEN i DRYS IND. kl. 18 -?. Døren åbnes kl. 17. 

 

 

Torsdag den 28.december:  

NYTÅRSKUR i DRYS IND kl. 12 – 15. 

Søndag den 31.december:  

NYTÅRSAFTEN i DRYS IND kl. 17.30-? 

 

  

 

 

 

 



6 
 
 

TILBAGEBLIK FRA OKTOBER & NOVEMBER 

Tre fantastisk levende og vedkommende foredragsholdere 

gæstede DRYS IND og var med til sammen med drysserne at gøre 

nogle af foredragseftermiddagene spændende. Eftermiddage som 

gjorde, at vi, der var med, kunne gå ud ad døren beriget og meget 

klogere, end da vi kom. 

Sognepræst ved Sct. Pauls kirke, debattør, forfatter og 

foredragsholder Kathrine Lilleør, forstander ved Kofoeds skole 

Robert Olsen og sidst men bestemt ikke mindst regionsformand 

Sofie Hæstorp Andersen. Alle tre bidrog de med deres meget 

personlige engagement og forskellige oplæg og ikke mindst med 

deres hjertevarme til, at vi fik gode oplevelser med hjem. 

Oplevelser som gav stof til eftertanke på forskellig vis. 

 

                              

 

Som en kontrast til ovenstående havde DRYS IND besøg af trioen 

BASSERALLE en onsdag i november. Og sædvanen tro, fik gruppen 

mange af os op af de magelige stole som deltagere i en kædedans. 

Ja, to af os fik endda en dejlig mulighed for at træde en hopsa til ” 

Skæve Thorvald”! Efter en del søgen blandt publikum lykkedes det 

Ole fra BASSERALLE at lokke vores allesammens Villy op og være 
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en aktiv del af gruppen med et helt særligt instrument, som du kan 

læse om i Villys indlæg andet sted i avisen. 

En glad og livsbekræftende eftermiddag blev det bestemt  i cafè 

Julius i Købnerkirkens krypt, hvor der heldigvis også var besøg af 

en del ”nye ansigter”. Nogle af ”de nye ansigter”/gæster kendte i 

forvejen BASSERALLE, mens andre var blevet inspireret til at være 

med via vores annonce i Amagerbladet. Herligt var det i hvert fald 

på alle måder. At vi så også blev beværtet med Lones Citronmåne 

efter Mette Blomsterbergs opskrift, gjorde bestemt ikke 

oplevelsen ringere! 

 

 

 

 

En særlig Tak til I tre frivillige, Lone, Kate og Lene, at I var med til 

endnu en gang at gøre eftermiddagen til succes. Arrangementet 

var delvis sponseret af Amager Vest Lokaludvalg, så også en stor 

TAK til jer, at I mente, det var et godt initiativ at støtte./Ella                                                              

            

 

Det er gave-tid;  Husk en gave behøver hverken at være dyr eller fysisk. Et kram, et 

smil, en frivillig indsats o.m.a. kan blive til verdens bedste gave. 

Og hvis du altid giver noget, du gerne selv vil have, går du sjældent galt i byen. 
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Julemåneden står uden for døren og banker på! Også i DRYS IND 

bliver der travlhed på forskellig vis, hvilket du kan læse mere om 

her i avisen og måske få et lille overblik over via 

AKTIVITETSOVERSIGTEN for december! 

Måneden starter ud med BOGCAFEEN mandag 

den 4.december kl. 10 – 11.30, hvor Lisbeth og 

Olav kommer og fortæller om to bøger 

af forfatter Linda Lassen: ”Forsvar for Martha”, der er en 

moderne, historisk roman om Martha, der er glad og 

nygift, da vi møder hende i 1910 som kone på en ganske lille gård i 

nærheden af Espe på Fyn, stolt over, at der står ”gårdmand” i 

folkeregisteret.  

Veninden Lily har gået på højskole og har mange meninger og med 

tiden bliver det sværere for Martha at lytte til veninden. 

Den anden bog ” Men sko må jeg ha`” er en nutidig roman om 

sønderjyderne under ”den tyske tid” fra 1864-1920. Linda Lassen 

har i bogen taget en skæbne fra den tid, vandrelærerinde 

Henriette Gubi og skildret hende levende og rørende. Man føler 

med hende og forstår de valg, hun tager… 
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Kom og vær med. ALLE er hjertelig VELKOMNE og der er altid kaffe 

på kanden og brød på bordet./ Ella 

Det er efterhånden ”næsten” blevet en tradition, at 

Marianne Kragh kommer i DRYS IND i julemåneden 

med sin livsglæde og sprudlende humør, som hun 

gerne deler med alle os, der har lyst. 

Hun gør det gennem ord og toner og i december er 

det selvfølgelig ”Julens sange og traditioner”, hun kærligt 

formidler til os: Tirsdag den 5.december kl. 13 – 14.30./ Ella   

    

KREA MARKED ONSDAG 

D. 6/12 KL. 12-15 

Så er det igen tid til at finde hyggelige og 

unikke julegaver – og helt ligesom med 

Spangsberg chokolade, må man godt købe 

ind til sig selv 😊 

Der vil være salg af hjemmelavet patchwork, strik, div. krea ting og 

hjemmebagte småkager. Som noget nyt i år, har vi også 

loppemarked i baglokalet, så der vil være noget for enhver smag og 

enhver pengepung. 

Tag meget gerne jeres naboer, veninder eller børnebørn med!! 

Vi serverer selvfølgelig lidt godt til ganen, tilsat hyggelig julemusik. 

Glæder os til at se jer og håber I vil støtte op om os og Drys Ind. 

      Kærlig hilsen             Lone, kreativ værksted og Margit  
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Tirsdag den 12.december kl. 13 – 14.30 får DRYS IND besøg af èn 

af Danmarks mest anerkendte skuespillere, Bodil Jørgensen. 

Bodil Jørgensen har en lang teaterkarriere og filmkarriere. Med sit 

dybtfølte udtryk for undren, smerte, taknemmelighed og 

rådvildhed skabte Bodil hurtigt gennem teater og film en figur af 

naiv hjerterenhed og har fået både Robert- og Bodilpriser for 

”bedste kvindelige hovedroller”. 

Der er den alvorlige Bodil og så findes der en anden side af Bodil 

Jørgensen, som er den ekstremt sjove side, hvor hun med sine 

satiriske roller og bramfri bemærkninger får danskerne til at bryde 

sammen af grin. Bodil Jørgensen har lavet et bredt antal spillefilm, 

hvori hun har rørt os på den ene eller anden måde hver gang. 

Efter en meget dejlig oplevelse gennem et foredrag, jeg for nogle 

måneder siden oplevede med Bodil Jørgensen og eftersom hun er 

én af mine personlige favoritter udi skuespillets kunst, glæder jeg 

mig rigtig meget til at opleve denne stærke og dybt professionelle 

kvinde igen. / Ella 

Som nogen sikkert har fundet ud af, blev foredraget af Ole om 

Grønland udsat. Men nu er det sikker og ganske vist: Ole vil 

fortælle om sit elskede Grønland, hvor han gennem en periode 

arbejdede og sejlede til. 
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Det sker tirsdag den 19.december kl. 13 

– 14.30. 

Jeg glæder mig bare SÅ meget til at høre 

Ole fortælle, hvad jeg er sikker på, 

mange andre dryssere, som kender Ole, 

også gør./ Ella                                                   

Blandt de mange julearrangementer i DRYS IND er ”Syng julen ind” 

én af traditionerne gennem alle årene. 

Torsdag den 14.december kl. 13 - 16 overtager vi 

Nathanaels kirkens sognegård og synger julen ind 

med dejlig akkompagnement af vores huspianist 

Bo, samt og ikke mindst af Amager Fælled skoles 

børnekor, som igen i år står for årets Luciaoptog. 

Der skal hygges, synges julesange, danses om 

juletræet og måske bliver der også plads til en 

julehistorie. Selvfølgelig skal der nydes et glas julegløgg, spises 

hjemmebagte småkager, nydes et stykke juleslik og ikke mindst 

drikkes en masse kaffe og the. Kom og vær med. ALLE er hjertelig 

VELKOMNE./ Ella 

 

Igen i år bliver der doneret gaver fra 

såvel brugere i DRYS IND som andre ”udefra”. Én af brugerne har i 

år doneret husets juletræ, nogen donerer flotte hjemmegjorte 

gaver til årets Julebanko eks. lækre småkager og hjemmestrikkede 

sokker, huer og tæpper. Lokale handlende vil helt sikkert også i år 

give fine gaver til julebanko og julelotteriet ja, måske bliver vi også 
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i år begavet med ænder og flæskesteg fra slagter Larsen 

til juleaften- hvem ved? 

Og ikke at forglemme har Københavns kommune igen i år været 

ude i gavehjørnet og har givet et flot tilskud til DRYS IND.  

Hvor er det fantastisk, at så mange gode mennesker betænker 

vort lille værested- også her i den kolde tid- temperaturmæssigt. 

Tusind TAK til jer alle sammen og en rigtig GLÆDELIG JUL og et 

GODT NYTÅR med TAK for alt godt og dejligt i det år, der er på vej 

til at rinde ud./Ella 

DØDSFALD 

DRYS IND har mistet én af vore trofaste brugere gennem 

årene, Hanne Rasmussen. 

Hanne startede som frivillig i Hallandsgade og fortsatte på 

Englandsvej. For år tilbage begyndte helbredet at svigte 

og Hanne blev bruger i DRYS IND. Hun blev valgt ind i 

brugerrådet og alle os, som fik den glæde at kende Hanne 

på forskellig vis, vil helt gerne have lov til at sige hende af 

hjertet TAK. Hanne har givet meget til DRYS IND og var 

altid på sin meget bramfrie, kærlige og hjælpsomme måde 

tilstede på alle måder. Hanne er savnet. Der blev så stille, 

da hun gik bort. Hendes gode humør, oprigtighed og 

livsglæde har givet et tomrum blandt mange af os. 

Glemt bliver hun aldrig. 

Æret være Hannes minde/ Ella 
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JULE BANKO ONSDAG D. 20/12 KL. 12:30 – 16 

Traditionen tro, skal der gang i heldet – om ikke andet 

vinder vi alle sammen et par timer i godt selskab 😉 

Vi spiller med 6 plader hver, hvor alle numre er tilstede én 

gang. 

Der vil være masser af gode, sjove og lækre præmier og 

måske en sidegevinst eller to. 

Der vil IKKE blive serveret mad, men ”kun” guf og kaffe. 

Døren åbnes ikke før kl.12 og vi begynder at spille kl. 

12:30. 

Vi satser på godt humør, men frøken Fortuna er en lumsk 

dame, så vi har også et par ruller i 

baghånden – husk det er bare noget vi leger 

😊Kærlig hilsen    Lone, Mille & Margit 

PS. Kræver tilmelding! 



14 
 
 

JULEAFTEN I DRYS IND 

Som vanligt holder jeg og min familie juleaften 

i DRYS IND i år er det den rigtige dato altså 

24/12 sidste år var det den 23, Så det skifter 

hver andet år, men vi holder også juleaften med vores 

familie nogen gange den 24. andre gange anden juledag. 

Men jul skal vi jo ha` også i DRYS IND syntes jeg.  Jeg 

starter nu med at finde små julegaver til jer der deltager 

for det høre sig til en juleaften hvis I spørger mig. Vi har 

mange traditioner i DRYS IND som er vigtige at holde ved. 

Vi åbner døren ved 17-tiden. 

Der er en del der gerne vil i kirke om eftermiddagen og så kan de komme ind og få en 

kop kaffe og en lille småkage inden 

julemiddagen. 

Vi starter kl 18, og middagen består af and 

og flæskesteg med det hele og sidst men 

ikke mindst ris a lamande med mandelgave. 

Under hele middagen har vi vores søde 

hyggepianist Bo, der spiller julemelodier. Når 

middagen er overstået skal vi have kaffe og hjemmebagt  

Og lidt godter om Margit vil, mens vi nyder kaffen vil Villy læse juleevangeliet og 

bagefter synger vi alle de julesange/salmer I kan have lyst til. 

Så skal vi jo også have en julegave og resten af aftenen er ren hygge og vi bliver 

siddende så længe I har lyst -  ingen fast lukketid denne aften. 

Til slut en stor tak til min søde familie Villy og Michala og sidst men ikke mindst Bo. 

Kærlig hilsen Lone………   og gæve Lone fortsætter 

 

NYTÅRSAFTEN – Lad os også holde den sammen  
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NYTÅRSAFTEN   

- Vil du være med ? 

 

Min familie og jeg besluttede, at det 

kunne da være hyggeligt at holde 

nytårsaften i DRYSIND, og  fik en 

anden frivillig til at hjælpe og det er Fawme, og det er bare dejligt. 

Maden bliver en treretters menu og det skal vi nu nok også finde ud af.  

Men så kommer vi til al det sjove og hyggelige og det er ikke min 

spidskompetence så kære kære gæster, hvis I har noget sjovt eller andet vi 

kan underholde os selv med, så henvend jer til mig, Ella eller Margit, så vi 

kan finde på noget. Jeg kan rigtig godt tænke mig hvis vi kan skåle det ny år 

ind.  

Der er ikke fast lukketid men åbningstiden er kl. 17.30 så vi kan se 

dronningens nytårstale - altså dem der har lyst, så jeg vil gerne bede  

gæsterne om de kan være der inden kl. 18.00.  

Vi laver, ligesom til jul, for jer, der har lyst kan sidde oppe bagved og 

drikke kaffe, og så håber jeg da, at der er en enkelt eller to, der vil se/høre 

talen med mig 

Kærlig hilsen Lone 

GALLERI DRYSSEN 

De billeder som jeg udstiller i december måned, er 

for hovedparten julebilleder fra de forrige år. Men 

det viste nissebillede her i bladet, har ikke været vist 

før. Der er et par spillemænd der spiller på violin og 

guitar samt nogle glade nisser der danser til 

musikken. God Jul, hilsen Niels Flyger.  

 

GLAD EFTERMIDDAG med GLAD MUSIK 

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). Entre á 25 kroner betales ved indgangen. 
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Sådan lød indbydelsen, og jeg skal da 

love for at det var glad musik. 

  billedet viser masser af glade mennesker 

og kædedans til akkompagnement af:  
 

BASSERALLE 

TRIO. 
Kaffe og lækker citronmånekage blev serveret af Kathe, Lene og Lone (der 

havde bagt kagen) og af Margit.  

Trioen kunne underholde med lidt ”vovede” sangtekster, som dog faldt i 

god jord. Undertegnede havde fornøjelsen af at være ”det fjerde hjul” hvor 

jeg fik tjansen at spille på murerbalje med pind og snor. Det var s.. noget af 

en oplevelse, og tak for den Lone ☺.  

(jeg fik da en CD-skive for min ”præstation”). 

En dejlig eftermiddag i dejligt selskab slutter og jeg siger tak. 

Kærlig hilsen Villy 

 

 

EN EFTERÅRSTUR I ZOOLOGISK HAVE. 

 
Vi, en lille gruppe ”dryssere”, havde aftalt at tage en tur i zoologisk have 
lørdag den 28. oktober. Efter samlingen i DRYS IND kl. 13 drog vi i samlet 
flok mod bus 5C og fortsatte med bus 6A til toppen af Valby bakke.  
Vejret var rigtig godt og vi hyggede os rigtig meget. Masser af dyr fik vi set 
og efter 1½ times tid skulle vi lige have en pause så vi kunne indtage vores 
medbragte madpakker, som Lone havde sponsoreret til hele flokken og 
som havde deltagelse af Knud (formand) og Ester, samt Conny og Tine, 
Michala og Villy. Efter indtagelse af de lækre madder, som Villy for øvrigt 
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skulle hilse og sige til Lone at de var dejlige 
og smagte godt, fortsatte vi vores færd 
blandt dyr og mennesker.  Der er altid 
noget nyt at se på i ZOO. Så tiden fløj 
nærmest afsted og først da det var blevet 
så mørkt at vi næsten ikke kunne se dyrene 
så besluttede vi at drage tilbage til Amager.  
Så vi trissede over til busstoppestedet for 
at vente på bus 6A. Den kom og Knud var 

så uheldig at han gled på vej op i bussen. Chaufføren havde ikke sænket 
bussen, og da han heller ikke kørte sin bus ind til kantstenen, så var 
”slippet” mellem bus og Knud større end Knud lige havde set. Knud stødte 
skinnebenet mod metalkanten på bussen, med det resultat at der blev 
slået hul og blodet flød. Først her sænkede chaufføren bussen, men det var 
jo ligesom for sent.    
Skaden var sket men Knud var jo ikke sådan at slå ud af kurs. Vi andre 
kunne bare gå efter hans TYDELIGE fodspor. Det var rigtig Halloweenagtig 
med masser af blod. Så var der pludseligt stor efterspørgsel efter servietter 
og andet der kunne bruges til at stoppe blodet. Michala var hurtig og 
gjorde et meget fint stykke arbejde, hun lagde kompres på Knuds sår. Hun 
var helt ”kold og rolig” i sit arbejde, man skulle tro at hun var Falckredder. 
Hun betroede os bagefter, at hun har set flere udsendelser i TV om 
reddernes arbejde. Udover Michala var Knud så heldig at der var en ung 
kvinde, som læste til sygeplejerske med i bussen og hun roste Michala for 
det gode arbejde hun gjorde. Det var også hende der ringede efter en 
ambulance, så Knud kunne komme på operationsbordet, for efter besigt af 
såret så var ”eleven” overbevist om at der forelå et sy-arbejde forude på 
Knud. Efter nødtørftig at have få stoppet blodtabet 
blev Knud hjulpet ud af bussen. Ingen hjælp fra 
chaufføren. Knud blev placeret på bænken ved 
busstoppestedet. Der blev ringet og rykket for 
ambulancen. Vi og sygeplejeeleven samt hendes ven 
blev hos Knud. Vennen havde i mellemtiden fået fat 
i noget gazebind som blev lagt på såret.  
Som det kan ses?? Så blev der virkeligt arbejdet for 
Knud.   Der blev aftalt at Tine blev hos Knud, og så 
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kunne vi tage næste bus 6A til Hovedbanegården.  
Efter den tilskadekomne Knud, Tine og sygeplejeeleven, samt hendes ven 
havde ventet 25 min. kom ambulancen. Tine fik givet sygeplejeeleven og 
hendes ven et stort knus som tak for hjælpen. Knud tog imod de 2 
ambulance mænd med højt humør og de fik tjekket om han, trods alt, var 
ok og ved “sine fulde fem”. Da dette var tilfældet blev han transporteret 
ind i ambulancen på en båre, uden at de fik “lange arme” da løfte 
teknikken var elektronisk. Blodtryk blev tjekket og var fint. Andre ting 
tjekket og noteret, da alt skulle dokumenteres som den nydelige og 
charmerende ambulancemand sagde. Knud ankom til Frederiksberg 
Akutklinik og der kom med det samme en sygeplejerske og rensede og 
ordnede såret. Knud fik en stivkrampe indsprøjtning og svarede på 
spørgsmål og gav informationer. Dernæst måtte Knud vente på lægen der 
skulle se på skaden.  
Der gik kun ca. 10 min så var lægen der. Han tjekkede skaden og patienten. 
Fandt derpå lidt bedøvelse frem, der blev “skudt” ind i benet lige omkring 
såret. Derefter tog lægen nål og tråd og begyndte det fineste sy arbejde. I 
alt 5 sting blev det til. Sjældent har Tine set så rolig en patient der tog det 
med opløftet pande og godt humør. Så blev det lidt nemmere at være med 
som “hjælperen” som nok var lidt mere bleg og berørt af situationen end 
patienten var. Afslutningsvis blev der sat plaster på den reparerede skade 
og Knud fik informationer om at han skulle tage det helt roligt de næste 
par dage. Det bliver nok det hårdeste arbejde for Knud i denne proces. 
Knud og Tine blev hentet i bil af Tines gamle barndomsveninde, Jette, 
som vi tilfældigvis havde mødt i Zoo og dernæst ved busstoppestedet, hvor 
Knud sad, inden ambulancen kom. Så sødt af Jette at køre fra Amager til 
Frederiksberg Akutklinik og hente Knud og Tine så Knud blev bragt godt og 
sikkert hjem, til en ventende Ester der blev så glad for at se Knud igen. 
Puhaaaa, sikke en afslutning på en ellers dejlig dag. Heldigt at det ikke gik 
værre end det gjorde og at Knud ikke lige sådan er til at slå ud. Hvor er det 
fantastisk at der findes så mange søde, dejlige og hjælpsomme mennesker, 
både jer fra Drys Ind, og de mennesker i bussen der hjalp Knud. 
Ambulancemændene, sygeplejersken, lægen, og 
hjemtransportschaufføren Jette.  
God bedring til vores Brugerrådsformand. :-)    
Kærlig hilsen    Tine og Villy 
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NYTÅRS KUR  
TORSDAG D. 28/12 KL- 12-15 

 

Vi kan desværre ikke love en tur i guldkaret, men 

vi lover, at det bliver en festlig dag, hvor vi 

sammen tager afsked med det gamle år og ønsker 

hinanden alt godt i det nye. 

Der er selvfølgelig sang og musik med Bo som 

sædvanlig, men vi serverer også kransekage 

konfekt og et glas bobler. 

RIGTIG GODT NYTÅR 

TIL ALLE JER FRA ALLE OS 

Vi glæder os til at slutte året med fest og sang. 

Kærlig hilsen Lone og Margit 
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SÅ ER DER IGEN GANG I BOGREOLEN ! 
I julelampens skær, Peters Jul, et juleeventyr, og alle de andre julebøger skal komme til ære og værdighed – Læs dem 

gerne igen og igen. 
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