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Forsiden:   

Genbrug fra januar 2014 – Der er nu ikke noget som dejlige vinterbilleder….. 

Så blev det januar, og stadig ingen sne….hvad skal vi med kælke og skøjter? 

 

Hilsen fra ”redaktøren”:  ”En travl julemåned er gået på held; og vi har alle nået det hele, selvom vi ikke 

troede, at det var muligt. Nisserne hjælper til….og nu er de alle tilbage på loftet – godt trætte. Julemanden 

skal sikkert også have en ekstra lur, og tøjet, som er blevet helt sort af alle de skorstene skal vel via julemors 

hænder og lidt Valo i den store balje, før der kan holdes ferie. 

Vi nød alle fristelserne, alle oplevelserne, al den gode mad, de nybagte småkager og de smukke lys på gader 

og stræder. Om ganske få dage skriver vi 2018, og et helt nyt og frisk år ligger foran os. Måske vi alle har 

nogle planer, store såvel som små; men husk at leve – vi når nok det hele. Må I alle få gode kræfter til 2018 – 

jeg glæder mig allerede til jeres små historier. 

I DRYSSEN i februar vil jeg fortælle historien om mit nye maleri, og måske lidt fra 

Wunderland, som jeg har besøgt. Hvis du har noget, du vil ”udstille”, er der plads i 

udstillingsvinduet  og har du læst en god bog, vil vi gerne høre herom. Eller måske har 

du bare et tip, vi skal høre om!”  Kh. Bente 
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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 og torsdag kl.  9-10 og kl. 15-16.  

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  JANUAR 

Tirsdag den 2.januar kl. 13 – 14.30:  

”Året der gik i og udenfor DRYS IND samt Ordet frit”. 

Onsdag den 3.januar kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Mandag den 8.januar kl. 10 – 11.30:  

”Bogcafè” ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 8.januar kl. 14 – 15: ” Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 9. januar kl. 13 – 14.30: 

 ” Mit liv som krokone på Saltholm fra 1965- 1970”  

ved Bente Thers. 

Mandag den 15.januar kl. 18 – 21:  

” Spilleaften” i DRYS IND. 

Tirsdag den 16.januar kl. 13- 14.30:  

”Højskolen på gadeplan” ved Erik Oluf Frederiksen. 

Onsdag den 17.januar kl. 13 – 15: 

 ” Arrangement i cafè Julius i Købnerkirken ved 

Bordinghusspillemændene”. Døren åbnes kl. 12.30. Pris: 30 kr. v/indgangen  

Onsdag den 24.januar kl. 12: Mad og film. 

Fredag den 26.januar kl. 18 – 21: Månedsmiddag med tilmelding i 

åbningstiden. 

Onsdag den 31.januar kl. 12 – 15: Kreativt værksted. 
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TILBAGEBLIK FRA DECEMBER….. 

- Glade julehilsner 

Vi var til årets julefrokost i Drys Ind 13/12. Det var første, men ikke sidste gang vi var 

med. Vi blev, som vi plejer, mødt med kys og kram og et smukt pyntet bord.  

Maden var et overflødighedshorn af alt hvad man kunne tænke sig. Forskellige sild, 

flere lune retter og ris á la mande med mandel. MEN, ingen fandt mandlen. . .  Så 

bingonumrene kom frem og der blev fundet en vinder. 

Senere sad vi og nød kaffe, kage og slik. Pludselig var der en larm og ind kom 

julemanden og hans hjælper. De havde julegaver med til os alle. Det var fantastisk at 

de havde overskud til at komme. De havde jo rigeligt at se til. 

Ikke kun julemanden og hans hjælper men også alle de flittige hænder, som har stået i 

køkkenet og serviceret os skal have en stor tak. 

Det var en dejlig dag med god forkælelse og lækker mad. 

God Jul og godt nytår til alle.  /Vibeke 
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Til orientering har jeg dags dato kontaktet FBI med henblik på at få 

identificeret 2 mystiske personer som dukkede op til Dryssens 

julefrokost. FBI har ikke kunnet genkende den ene person så sagen 

henlægges pt. pga. mange lignende sager. Nå men så siger jeg tak for 

endnu en dejlig dag pøj pøj - knus Leif 

------- ooooooo ------------ 

Kære Connie! 

Tak for en dejlig dag i Tivoli, med rigtig god mad og hygge i Grøften. 

Det var vel nok en vellykket dag, som jeg nød rigtig meget. 

Knus fra Hanne A 

- Mere julepost 

Jeg plejer at sende en hilsen herop til jul;  

GLÆDELIG   JUL  ALLE  I  DRYS IND. 

 Tak for samværet i årets løb, jeg har ”haltet” lidt, men prøver at 

komme på mærkerne. Jeg havde en dejlig dag i Købner Kirken; skøn 

musik og alle de dejlige sange. Tænk alt det, med Lones dejlige kage 

for 25 kr. – TAK for det! 

Endnu en tak til Connie H, for den dejlige Tivolitur. Jeg kan ikke gå 

derind selv, men klarede at se eventyrhaven og nyde den dejlige mad i 

Grøften.    Kærlig hilsen Kate Tropp 
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JULETUR TIL TIVOLI……. 

Vi var en glad flok der 

skulle til frokost i Grøften. 

Nogen af os mødtes i 

DRYS IND og andre tog 

direkte til Tivolis 

hovedindgang, hvor vi 

skulle mødes. 

Først gik vi rundt i haven, i en lille time, indtil vi skulle spise kl. 13. 

 

   

 

Efter en dejlig frokost, gik vi videre til Vaffelhuset, hvor vi fik kaffe 

og en rigtig god afslutning på dagen. 

1000 TAK til jer der var med. 

Knus Connie Halberg 
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UDSTILLINGSVINDUET…….. 

1. gæst i vort nye udstillingsvindue, er Niels, han viser et udsnit af en collage, et 

linoliumstryk, der forestiller to brugere i DRYSIND, om de er skumle eller glade, er 

op til dig. 

2. gæst er Lars og hans flotte juletræ        

3. gæst er redaktøren, der viser sit maleri frem 

(historien kommer i februar)                        

4.gæst   - en rigtig julemand kom forbi DRYSIND  
Lene C.og jeg var ved at tilberede aftensmad til ”drysserne” 

fredag eftermiddag den 15. december, da der blev banket på et 

af DRYS INDS vinduer.  

Vi troede det drejede sig om at låne vores toilet, så disse 2 personer blev lukket ind.  

Det viste sig dog at det ikke var et toiletbesøg, der var deres formål med at besøge 

DRYS IND. Til vores store benovelse / overraskelse / paf-tilstand så blev vi spurgt om 

DRYS IND var interesseret i at modtage en donation fra AMAGERLOPPERNE. Det 

drejer sig om et overskud fra deres 

loppemarkeder på Sundbyvester Plads, 

i alt et overskud på 6.500 kroner. Dette 

beløb ville de gerne donere til DRYS 

IND.                                

Vi var så benovede Lene og jeg, så vi 

fik ikke lige fat ”de to’s” navne så 

derfor må i nøjes med et billede af de 

flinke mennesker fra 

AMAGERLOPPERNE samt transaktionen på de 6.500 kr. Så vidt jeg er 

underrettet så ved Margit navnene på de to ”lopper”. Kærlig hilsen Lone S. 
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I år var vi lidt sent ude med det 

årlige JULE BANK(O)  

Ja, det er ikke sådan når man er 

liiiiidt uopmærksom, når man 

skriver på tavlen 😉 – men 

heldigvis var der ingen der fik bank, men derimod fik alle 

gaver! Der var dejlig stor tilslutning i år og det var også 

rart at se nye ansigter, og selv om lykkens gudinde 

ALDRIG smiler lige meget til alle, så var der vist ikke 

nogen, der blev skulet til og synes vi havde en rigtig god 

dag sammen. Takker for go’ ro og opførsel 😊 

Præmierne har vi samlet året igennem, også her med stor 

hjælp fra de frivillige. Og Ella havde været rundt i 

kvarteret og fået donationer fra de lokale handlende: 

Frisør Fie & Peter Englandsvej 2 

Frisør Salon Lyck – Amagerbrogade 117 

Blomsterhandler Frk. Olivia – Amagerbrogade 119 

Blomsterhandler Bristol Blomster – Lyongade 4 

Blomsterhandler Bringstrup – Kastrupvej 29 

Cafe Bebé – Amagerbrogade 119 

TUSIND TAK ALLE SAMMEN – I GJORDE DET TIL EN 

SPECIEL GOD OG FLOT DAG! 

Kærlig hilsen Lone, Mille & Margit 
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JULE KREA- OG LOPPEMARKED. 

I år prøvede vi som noget nyt, at kombinere det 

traditionelle kreativ fernisering med en gang ”lopper”. 

Judith og Finn, som også er de fantastisk søde og 

gavmilde mennesker, der donerer kaffe til os, havde både 

haft godt gang i strikkepindene, saks, ovn og ikke mindst 

ryddet op i julepynten – tror de har flere timer i døgnet 

end os andre 😊   

Lone havde traditionen tro, tryllet med småkagerne og 

ikke mindst med symaskinen. 

Mange frivillige og et par naboer, havde også doneret 

mange fine ting til loppe boden. 

STOR OG KÆRLIG TAK TIL ALLE!  

Men der skal lyde en lige så stor TAK til alle jer der kom 

forbi og flittigt lod jer friste 😉 og var med til at gøre 

det til en super hyggelig dag, så hyggelig, at vi sgu prøver 

igen til næste år…. 

Synes også lige, at I skal vide, at overskuddet beløb sig til 

ca. 3300 kroner, som går direkte i kassen til nye 

arrangementer, til alles fornøjelse. GODT GÅET. 

Kærlig hilsen Lone & Margit 
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VELOVERSTÅEDE ARRANGEMENTER I 

DECEMBER: 

Julens sange og traditioner blev en dejlig oplevelse 

med Marianne Kragh i ord og toner. Marianne er en 

rigtig dygtig formidler af musikken og gjorde denne 

tirsdag den 5.december særlig vedkommende i DRYS 

IND, da mange af de velkendte julesange blev 

fortolket af Marianne og sangene flød mellem bordene, mens 

Marianne akkompagnerede til på klaveret. 

Dagen mundede ud i, at nogle af deltagerne 

spurgte, om det ville være muligt at starte en ny 

gruppe op omkring ”MUSIKFOREDRAG”, der 

gennem de sidste år har været fast på programmet i DRYS IND, 

men som desværre måtte slutte sidste sommer pga. frafald. 

Interessen vil blive taget op og forhåbentlig blive en realitet på et 

tidspunkt her i det nye år./ Ella         

At få besøg af Bodil Jørgensen er lidt af et 

scoop. En travl kvinde, som har gjort karriere 

som skuespiller og entertainer på et meget 

professionelt plan. Som jeg skrev i sidste 

nummer af DRYSSEN, er Bodil Jørgensen én af 

mine favoritskuespillere. Hun har så mange 

strenge ”at spille på” og på det 

medmenneskelige plan er hun en yderst 

ydmyg, ærlig og hjertevarm person. Bodil 

Jørgensen fortalte meget levende om sit liv og sine oplevelser i og 

udenfor teatret og filmlærredet og ofte krydret med sin meget 
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charmerende sønderjyske dialekt. Smilene og højlydte grin kom 

ofte frem blandt os, der denne tirsdag i december og 

afslutningsvis krydret med en historie af Selma Lagerløff. 

Som det kan ses på billedet ovenover er Bodil Jørgensen blevet 

placeret ved resterne af DRYS INDs succesfulde jule- og 

loppemarked og Lars` flot pyntede juletræ. 

Jeg vil gerne her bruge lejligheden til at sige Det kreative 

Værksteds frivillige en stor TAK for jeres indsats i årets løb og 

bidrag til julemarkedet sammen med de andre mange bidrag fra 

Margit, brugere, frivillige og ikke mindst vor kaffeleverandører 

Judith og Finn. Hvor var der mange flotte ting og hvor var det et 

flot salg, der kom frem på markedet. Et overskud som ubeskåret 

gik til DRYS INDs virke. Tusind TAK til jer alle fra/ Ella 

Igen i 2017 afholdt DRYS IND det meget 

hyggelige og traditionsrige ”Syng julen ind” 

i Nathanaels kirkens sognegård i 

Holmbladsgade. Og for 2.år i træk var det 

Amagerfælledskoles børnekor under 

ledelse af Sanne, som stod for 

Luciaoptoget og efterfølgende gav ”et par 

numre” fra vores medbragte nye 

Julesangbog. En dejlig og stemningsfuld 

eftermiddag med julesange, dans om det 

flotte juletræ, julehistorie og som sædvanen byder, blev der 

serveret hjemmebagte julesmåkager, kaffe, slik, gløgg og 

æbleskiver. Mange havde fundet vejen til sognegården denne 
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eftermiddag og en stor TAK skal lyde til Bo ved klaveret samt de 

frivillige hjælpere, Marianne, Lone, Michala og Villy./ Ella 

 

At fortælle om Grønland og 

grønlænderne var, hvad Ole (én af 

vore brugere) havde tilbudt at gøre en 

tirsdag i december. Og hvor gjorde 

han det flot og engageret endda på 

trods af den hjerneskade, som på 

ubarmhjertig vis har været en del af Oles liv i en rum tid og som 

selvfølgelig også er blevet et uhelbredeligt handicap, han må leve 

med. Ole har oplevet meget på Grønland sammen med 

grønlænderne. Et liv som han gav os et godt og velforberedt 

indblik i og krydret med indsigt og humor, gjorde det oplevelsen 

meget rig og vedkommende. Ole har gennem sit liv haft mange 

oplevelser på de store have og i fremmede egne, så måske vi en 

anden tirsdag i det nye år får lov til at høre herom. Vi glæder os./Ella  

 

ET UDPLUK AF KOMMENDE 

ARRANGEMENTER I JANUAR 2018: 

Nogle af DRYS INDs aktiviteter fortsætter som sidste år: 

Bogcafeen, Det kreative Værksted, Socialformidling, Spilleaften, 

Mad og Film, Gåtur, Månedsmiddag, Fællessang, 

Diskussion/debateftermiddage og Foredragseftermiddage. 
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Herudover kommer der i januar et musikarrangement i cafè Julius 

med Bordinghusspillemændene. 

Tidspunkter for de forskellige aktiviteter kan læses andet steds her 

i avisen og i AKTIVITETSOVERSIGTEN for januar:/ Ella 

Mandag den 8.januar kl. 10 – 11.30 er der Bogcafè: 

To bøger bliver debatteret denne mandag:  

som er en roman om dansk Mich Vraa: ” Haabet”, 

vestindien: Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København 

med skibsreder Frederiksen og hans 14årige datter Maria om 

bord. Undervejs afdækkes skibets mørke fortid samt en række 

hændelser, der har stor indflydelse på Marias opvækst og Liv. 

der er en biografisk roman Jesper Wung Sung: ”En anden gren”, 

om mødet mellem forfatterens oldefar, San Wung Sung fra Kina og 

hans oldemor Ingeborg Danielsen.      Mange hilsener fra Lisbeth.  

 

                

Tirsdag den 9.januar får DRYS IND besøg af Bente Thers. Bente vil 

fortælle om sit liv som husmor og krokone på Saltholm i årene 

1965- 70. Saltholm er Danmarks største privatejede ø med en 

enestående natur, et rigt fugleliv og en interessant historie. 
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Det bliver bestemt spændende at høre Bente fortælle og måske 

kan det være med til, at vi igen i år arrangerer en tur til den lille ø i 

Øresund iklædt fornuftigt fodtøj og ikke mindst lidt mad og drikke/ 

Ella                                                 

Tirsdag den 16.januar kommer Erik Oluf Frederiksen på besøg i 

DRYS IND og vil fortælle om sit liv i bl.a. 70ernes Christianshavn, 

hvor en ung og idealistisk Erik Oluf Frederiksen netop er blevet 

ansat på Kofoeds Skole efter aftjent værnepligt samme sted. 

Foredraget bygger på såvel personlige erindringer og på materiale 

fra bogen ” Højskolen på gadeplan.” 

Bogen/foredraget indeholder anekdoter 

om hjertelighedens engle og vilde 

christianshavnerhistorier. Som han 

skriver:” Jeg opfattede mig selv som én, 

der gerne ville hjælpe de udsatte- men 

faktisk var det lige omvendt. Det var de 

udsatte, der hjalp mig”.  

For de, der har lyst, bliver der, som 

aftalt, mulighed for at købe bogen til en 

rimelig pris!/ Ella 
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Bordinghusspillemændene  har tidligere gæstet DRYS IND med 

deres gode og meget veloplagte musik: ”Musik til glæde for dig 

selv og mange andre” er blevet deres motto. 

Bordinghusspillemændene blev stiftet i 1977 og består af 12- 15 

musikere med hver deres vidt forskellige musikalske baggrund og 

med en bred vifte af instrumenter. Arrangementet finder sted i 

cafè Julius i Købnerkirkens krypt Onsdag den 17.januar kl. 13 – 

15./ Ella 

 

SYNG MED……2018 bliver et fantastisk år 
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Et nyt år er startet! Et år som helt sikkert vil bringe meget godt også i DRYS 

IND. Spændende aktiviteter, ture og arrangementer vil være en del af DRYS 

INDs dagsorden- også i det nye år. Her skal også nævne, at hjemme- og 

sygebesøg vil blive prioriteret højt sammen med bisidderfunktionen og den 

personlige samtale ”under fire øjne”. 

Det vigtigste vil stadig væk være ” at være sammen” med eller uden ord og 

være en del af det næstekærlige fællesskab i DRYS IND. 

Nogen har det svært med at ”komme over dørtærsklen” og ind i DRYS IND 

1.gang. Det må vi alle hjælpe til med til at imødegå, da vi nok alle kender til 

følelsen af at være ny og ihærdigt prøve at finde sin plads i det store og 

vigtige fællesskab. 

Vi har alle et ansvar for hinanden, uanset hvem vi er. 

Mange har gjort en forskel for DRYS IND i 2017. Her er et lille udpluk: 

De frivillige kræfter som sørger for, at ” at de skæve vagter” bliver dækket 

ind, hjælpere ved arrangementer, ture og rejser. Frivillige hænder, som 

sørger for madaftener, kreativt værksted, gåture, bogcafeen, 

socialformidlingen, redaktør af DRYSSEN. Fundraiserne som arbejder i det 

skjulte og er garanter for, at der kommer penge på kontoen. Bestyrelsen, 

der holder fast i ”tømmen”. Vore fire ambassadører der udadtil gør 

opmærksom på, hvad DRYS IND står for. Hvis jeg har glemt nogen, må I 

have mig undskyldt. Ét er sikkert: Uden jeres indsats ville DRYS IND ikke 
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være det værested, som stadig væk lever og udlever de gamle værdier om 

næstekærlighed og bekæmpelsen af ensomhed og eksklusion. 

Sidst men bestemt ikke mindst er det vigtigt her at nævne, at et godt og 

givende samarbejde mellem daglig leder og værestedsmedarbejder er Alfa 

og Omega i denne sammenhæng. Så hermed en TAK til dig Margit for din 

store indsats i 2017. 

Tusind TAK til jer ALLE og RIGTIG GODT NYTÅR fra værestedet DRYS IND/ 

Ella. 

                                      

Jeg vil gerne gerne her nævne, at nogen at Amagers små lokale 

handlende igen i år har støttet gavmildt op omkring fine 

donationer til årets Julebanko i DRYS IND. En stor tak skal derfor 

udover de nævnte på side 9, også lyde til: Rasmussen og Sønner 

VVS Amagerbrogade. Tusind tusind TAK til jer alle. 

Foruden ovennævnte donationer skal ikke glemmes Slagter Larsen 

i Holmbladsgade, som år efter år gavmildt har doneret ænder og 

flæskesteg til juleaftenen i DRYS IND. Tusind TAK til jer, at I også 

denne jul gjorde det muligt at holde juleaften i DRYS IND til en 

rimelig pris for deltagerne, grundet bl.a. jeres flotte donation af 

kød hertil. 

Villy hentede troligt såvel ænder som flæskesteg meget tidlig 

foran slagterforretningen i Holmbladsgade, ja jeg tror faktisk, at 

han hygger sig lidt med det. I hvert fald har han fortalt mig, at det 
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giver ham mulighed for at få sig en lille passiar 

med andre (nok mest mænd), mens køen 

bliver mindre foran ham og gradvist vokser sig 

længere bagved. En stor TAK til dig Villy, at du 

sørger for at ænder og flæskested kommer 

sikkert ”hjem”. 

Jeg vil også gerne sige Michala, Lone og Villy 

TAK fordi de igen i år valgte at holde juleaften i 

DRYS IND for de af værestedet brugere, som 

havde tilmeldt sig aftenen. Lone havde med 

kærlighed og flid indkøbt fine julegaver til alle og var også 

”kokken”, der sørgede for, at ænder, flæskesteg og diverse 

tilbehør faldt ud til alles velbehag. Ja risalamanden skal heller ikke 

glemmes, den havde hun søreme også sørget for. Michala og Villy 

var ansvarlig for hyggen og hvad der ellers bød sig 

under aftenen. TUSIND TAK til jer alle tre. 

Men ingen jul uden juletræ! Igen i denne jul, havde Lars 

pyntet DRYS INDs superflotte juletræ. Tusind TAK kære 

Lars. Jeg håber, at du også er klar til opgaven næste jul. 

Fra historie-online.dk / Bente 

Juletræet har en kort historie i Danmark. Det er et relativt ungt fænomen i den danske jul, i hvert fald hvis man 

sammenligner med andre af julens elementer 

Danmarks første juletræ blev - så vidt vides - tændt på det sydsjællandske gods Holsteinborg i 1808. Dette træ er 

imidlertid ikke nøjere beskrevet – til gengæld er der flere oplysninger om det første træ i København.  

Holstensk jul i København 
Juleaften i 1811 tændtes det første københavnske juletræ i Ny Kongensgade nr. 221 hos den unge doktor Martin 

Lehmann, hans kone Frederikke og deres lille søn Orla på 1 1/2 år. Drengen voksede senere op og blev en kendt 

politiker.  Københavnerne var forberedte på, at noget usædvanligt var i gære, idet man et par dage forinden havde båret et 

stort grantræ inden for i stuen. Juleaftenen ved 17-tiden kunne nysgerrige københavnere konstatere, at Lehmanns, der var 

fra Holsten, havde stillet træet op inde i stuen og sat tændte lys på grenene. Martin Lehmann var præstesøn fra Holsten, 

og har formodentlig kendt juletræsskikken fra sin egen barndom.  

 



20 
 
 

SÅ ER DER IGEN GANG I BOGREOLEN ! 
Alverdens sunde og slankende bøger står garanteret klar til at blive udforsket i januar………. 
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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.     
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