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Forsiden:   

Så er det fastelavnstid….børnene klæder sig ud og slår til tønde. 

I St.Magleby, Dragør og Sundby er det voksne til hest, der slår til 

tønde. 

Tøndekonger og tøndedronninger og sågar bondekonger bliver udråbt 

og får præmier. Ja, det er en mærkelig skik….. 

Det hele starter med fest, fordi, der efterfølgende skal fastes…og så 

starter ”den gale uge”. 

Hvis du vil opleve lidt af den gale uge, så tag med til St.Magleby 12. 

februar. Det foregår på Hovedgaden. /Bente 

 

Der er også noget, der hedder fastelavnssange – hør mere herom 6. februar. 
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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  FEBRUAR 

Mandag den 5.februar kl. 10.00- 11.30:  

Bogcafè  ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 5.februar kl. 12.30 – 14.30:  

STORMØDE med valg til brugerrådet.  
(Foregår i den normale åbningstid fra kl. 12 – 15.) 

Tirsdag den 6.februar kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Bente Munk Møller( Dryssenredaktør)      

 ” Fastelavn i St. Magleby”. 

Torsdag den 8.februar:  

Deltager i Ældrefesten i Tømmeruphallen ved Kalundborg. 

Mandag den 12.februar:  

Fastelavn med Koncert i St.Magleby kirke og efterfølgende 

tøndeslagning. Se opslag herom. 

Mandag den 12.februar kl. 14- 15:  Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 13.februar kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Per Heide Sørensen: ” Dansk politis arbejde og 

bidrag i konfliktområder rundt om i verden.” 

Onsdag den 14.februar kl. 12 – 15:    Kreativt værksted. 

Mandag den 19.februar kl. 18-21: Spilleaften 

Onsdag den 21.februar kl. 12:     Film og mad. 

Fredag den 23.februar kl. 18-21:      Månedsmiddag  
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AKTIVITETER i  FEBRUAR fortsat 

Mandag den 26.februar kl. 10:  Gåtur ved Birthe. 

Onsdag den 28.februar kl. 12 – 15: Kreativt værksted. 

 

Hver torsdag er der Fællessang i DRYS IND 

mellem kl. 13 – 14.30. 

 

 

TILBAGEBLIK FRA DECEMBER….. 
 

Så blev det jul igen. Også i DRYS IND. 

17 ”dryssere” fandt vej til et hyggeligt og veldækket bord, der skal danne 

rammen om en dejlig juleaftensfest. 

Lone og hendes 2 hjælpere, Michala og Villy, bød velkommen og ved 18-

tiden, efter at vi havde ventet på tilmeldte gæster, som desværre ikke 

dukkede op, blev der budt til bords, for nu var julemaden klar. Steg og 

ænder, kartofler (også de brunede) og rødkål og sovs blev serveret. Vi 

sendte en venlig og taknemlig tanke til slagter Larsen i Holmbladsgade, 

som havde doneret ”julesulet”.  

(☺fed mad, især svinekød, som man traditionelt spiser i juledagene☺). 

Alle roste Lones kogekunst og der blev spist så det var 

en fryd. Bo leverede dejlig julemusik på klaveret. Ris-a 

la mande til dessert blev igen et bevis på Lones 

kogekunst. Og selvfølgelig var der mandelgaver til 2 

heldige dryssere.      
(utroligt hvad der bliver lavet af chokolade.) 

En dejlig middag skal afsluttes med en dejlig kop kaffe. 

Hertil hjemmebagte småkager samt julekonfekt. Sådan 

noget er der jo altid plads til…ikk?  
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Nu nærmer et af højdepunkterne sig, hvor der skal synges julesange, men 

inden da læser Villy, traditionstro et afsnit af Juleevangeliet 

(Lukasevangeliet). Vi sang flere gode julesange og blev godt 

akkompagneret af en velspillende Bo på klaveret. Også sange får en ende så 

nu er der tid til JULEGAVER.  

Michala er her den glade julegavebringer. 

Der var blevet købt julegaver til alle gæsterne (også 

de der udeblev). Efter flere hyggelige timers samvær 

var der tegn på at festen havde nået sit klimaks og 

gæsterne belavede sig på at drage hjemad.  

Alle var så glade og taknemmelige og er helt sikkert 

med næste gang vi holder jul i DRYS-IND. (23. dec. 

2018) 

I skrivende stund 25. dec. ved 16-tiden sidder vi alle 

tre i vores nattøj og har ikke intentioner om at forlade 

stuen i dag. 

Mange kærlige hilsner til vores gæster fra Lone, Michala og Villy.   

 
 

UDSTILLINGSVINDUET…….. 

Det så jeg i december 2017……. 

Olafur Eliasson på Louisiana 

 

Sædvanligvis må man ikke berøre de udstillede værker på et museum – og da slet ikke gå på dem. I 

Olafur Eliassons hovedbidrag til udstillingen på Louisiana er man nødt til at gøre det. Det sker i et 

gigantisk islandsk landskab af sten og grus, der breder sig gennem adskillige sale og fylder hele museets 

sydfløj.   KUNST eller Crazy? 

http://www.aok.dk/udstilling/anmeldelse-olafur-eliasson-paa-louisiana
http://www.aok.dk/udstilling/anmeldelse-olafur-eliasson-paa-louisiana
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JEG FIK MIT MALERI…. 

Når man er samler, så bliver man glad, når man erhverver noget nyt til 

samlingen, eller man opstarter en helt ny samling. Når man kun har en ting, 

er det skønt, men når man har to, der på en eller anden måde er ”i familie 

med hinanden, så har man starten på en samling – og så kan det faktisk 

blive ved…… Jeg samler på flere ting….  I mit hjem har vi valgt, at 

dekorere væggene med malerier og foto. Da vi bor og lever i Dragør, og har 

slægt og aner i denne by, er det lidt naturligt, at vi samler på ting fra 

Dragør. Jeg har bl.a. en postkort-samling med 1000-kort fra byen og jeg 

finder stadig nye, jeg ikke har. Vi har også en samling af lokalhistoriske 

bøger, der fortæller om både nutid og fortid, og ved juletid udkommer der 

som regel en eller flere nye bøger fra området, som vi kan ønske os i 

julegave. 

Igennem et langt ægteskab har vi også fået samlet en del malerier fra 

Dragør. Vi har både forskellige motiver og rigtig mange forskellige 

kunstnere/malere. Men intet maleri udført af Viggo Johansen (1851-1935). 

Johansen var nemlig, skønt han 

forsøgte sig med held i 

forskellige andre retninger, først 

og fremmest genremaler; han 

yndede de simple, usammensatte 

motiver, der gav ham lejlighed 

til at skildre mennesker i deres 

dagligdags omgivelser, og 

foretrak i reglen det lille lærred 

frem for det store. Der foreligger 

en mængde sådanne småbilleder fra hans hånd, snart forestillende en enkelt 

figur: Ung pige i et køkken (1881), En kone, der vander blomster (1882), 

En kone, der skræller kartofler (1885), snart sovekammerscener, 

afteninteriører og lignende med flere figurer. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Genremaleri


8 
 
 

En varm dag i juni – opdagede vi, at der var et Dragør-maleri fra hans hånd 

til salg på Hørsholm auktionshus. Vi blev enige om en lille udflugt – for at 

se billedet i virkeligheden, og håbede at man evt. kunne få det for rimelige 

penge.  

Vi syntes, at det var pænt og ikke for stort; så derfor var det interessant at 

købe og få ind i samlingen (op på væggen). Og så var det, at en journalist 

og en fotograf fra DR1 ”overfaldt mig” og spurgte, om jeg ville medvirke i 

deres program: ”Under hammeren” – planlagt til at komme på TV i 

efteråret. Jeg sagde JA – og så kan det nok være, at jeg blev filmet. 

Jeg tænkte, jeg bliver nok klippet fra eller til, og måske kommer der intet ud 

af det.  Først spurgte de, hvad jeg gik efter….så holdt de øje med auktionen 

og da maleriet blev råbt op, var jeg heldigvis eneste køber, så 1., 2. og 3. 

gang – så havde jeg købt det. Da jeg forlod auktionssalen, vendte de tilbage 

og spurgte – om jeg nu var glad….og hvor det skulle hænge. Jeg skålede i 

hvidvin og tog glad hjem. Maleriet fik en plads i stuen, og et andet måtte 

henvises til ”mit magasin” – vi har faktisk alt for mange dejlige billeder….. 

– men så må man lave nogle nye udstillinger i hjemmet. 

Nu har det så været efterår, og vi kom ind i november, før det blev til en 

TV-udsendelse. Pludselig en aften fik jeg en sms fra en kollega: ”sikke en 

skærmtrold.”Og så måtte jeg ellers hurtigt hjem for at se TV – og jeg var 

slet ikke klippet….alt var med – sjovt. Sådan bliver man en kendis – for et 

øjeblik. 

Mine kollegaer og min familie fandt mig straks på nettet; og sikke mange 

kommentarer, jeg har fået – alle positive til trods for, at jeg er meget 

alvorlig og fokuseret, der hvor jeg byder. 

Et par dage efter var jeg i Meny for at handle, og da jeg kom op til 

kassedamen, sagde hun: tillykke med maleriet. Ja – her i butikken havde vi 

set dig i en af disse ”forfilm”, og vi var enige om, at det var dig – en af vore 

kunder, men vi ved jo ikke, hvad du hedder. 

Men berømthed af denne slags varer sjældent længe…..Maleriet er jeg glad 

for – og det kan jo holde hele livet – hvis man passer på det.   /Bente 
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VELOVERSTÅEDE 

ARRANGEMENTER  

En fondsdonation gjorde det muligt at Drysserne kunne 

komme på julebustur  

til Samlermuseet Thorsvang på Møn. 

Med Solibus busselskab og chauffør Per kører vi 50 Dryssere, 

torsdag den 30. november afsted ved 9.30-tiden. Vi skulle lige omkring en 

af dryssernes bopæl og som havde taget fejl af mødetidspunktet. Men efter 

små 2 timers kørsel, når vi frem til dette fantastiske museum, som 

indeholder utallige objekter, ting og sager fra vore og vore forældres unge 

år. 

Lidt historie her, skal beskrive, hvad museet er for en størrelse: 

Den 18. juli 2013 åbnede ”Thorsvang-Danmarks Samlermuseum”.    

Det hele startede med et vaskebræt i 1968 hvor restauratør Henrik 

Hjortkær som 8-årig for første gang gik på opdagelse hos en kræmmer og 

købte nogle vaskebrætter og et par gamle seler, blot for at blive stillet til 

side og vente på det rette tidspunkt.  

I en tidligere tørmælksfabrik i Stege blev dette museum opbygget, hvor de 

besøgende kan se indretning og vareudbud i 18 forskellige butikker og 

kontorer, der er opbygget som rammerne for de tusindvis af genstande, 

Henrik har samlet gennem årene. Meget af det er sket gennem opkøb af 

varelager og inventar fra nedlagte butikker rundt omkring i landet, bl.a. fra 

den tidligere isenkræmmer, der residerede på Christianshavns Torv.   

Henriks hustru Bente, har talt om, at det havde været lidt nemmere, ”hvis 

jeg havde valgt at samle på frimærker”, siger Møns nye museumsdirektør. 

Godt 80 frivillige hjælpere har gennem alle årene brugt masser af timer med 

de praktiske opgaver ved at indrette Thorsvang.  Derudover er der omkring 

200 medlemmer i museets venneforening. 

Under hele busturen har vi haft en af 

julemandens rensdyr med som passager. Det 

kan ses på billedet her: 

Under turen blev der sunget og delt bolcher ud. 

Ren hygge. Vel fremme blev vi modtaget af en 

glad og serviceminded personalestab, som gav 
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os runde klæbemærker på   tøjet, som skulle vise at der var blevet betalt for 

os, så vi kunne bare slå os løs de næste fire timer.  

 

Vi skal dog først lige nyde en dejlig og lækker 

julebuffet bestående af:  Diverse sild m. løg & capers, 

karrysalat, æg, tomat, lun fiskefilet m. citron & 

remoulade, godt friskskåret pålæg med diverse salater 

samt lækre lune retter med alt i tilbehør + sødt og 

surt, ostebuffet med friskfrugt, brød, smør & fedt. Vi 

afslutter med kaffe og lækker æblekage. 

Det skal her siges at vi fik igen en super-duper betjening af personalet, der 

også havde et vågent øje på hver finger. Så skulle vi se på butikker. Vi går 

på opdagelse blandt de mange gamle ting og sager på Samlermuseet.  

Museets gamle købmandsbutik bugner af fristelser. Butikken tilbyder bl.a.: 
Islandske salt sild -  øl - spegepølser - alt i diverse oste – snaps i 
kalenderflasker - gl. originale forklæder fra Tuborg - bolsjer – chokolade – 
julepynt – honning – hjemmestrik. Så lidt penge kan der skam sagtens 
bruges, ligeså ”kortet”. 

 
                             
                                                                                     
Udendørs er opsat 
luftgynger                                                                                    
fra en svunden tid. 

Og dykke 
                                                                                     

ned i et beskyttelsesrum fra krigstiden kunne vi også. 
 
Samlingerne drives som tidligere nævnt af ildsjæle, der hjælper med at 

vedligeholde og videreudvikle Museet.  Personalet på stedet er også som ”i 

de gode gamle dage”, SERVICEMINDED, venlige og meget fortællende, 

når man møder dem på sin vej. Herunder ses et udendørs DAS og en sjov 

tekst: 
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Her er så et lille ”udpluk” af dryssere, der nyder den dejlige buffet: 

Efter små 4 timers ophold er vi så klar til hjemturen efter nogle dejlige 

timer ved THORSVANGS OPLEVELSESMUSEUM.  

 

Kærlig hilsen og tak for 

en på opleveren. Villy  
Lækker æblekage….. 

  

  

  

   

 

Januar måned er nu veloverstået og på trods af gråt og koldt 

vintervejr uden særlig meget sol, er dagene begyndt at længes, 

hvad jeg kan mærke og se, når jeg hver dag kører til og fra arbejde 

- Herligt! 
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Foråret nærmer sig med hastige skridt og i DRYS IND, indledte vi 

det nye år med en lille snak/refleksion omkring statsministerens 

og dronningens nytårstale samt ”Året der gik” uden for og inden 

for DRYS INDs vægge. 

Det er efter min mening rigtig godt at få vendt 

tankerne herom ved starten af et nyt år. 

 

Mange private personer som offentlige instanser støttede 

DRYS IND i 2017 og det gør et stort indtryk og varmer rigtig meget, 

især når nogle af DRYS INDs brugere og andre uden for DRYS IND 

støtter op omkring omkring det arbejde, vi gør. Det er GULD 

VÆRD. Og det kan gøres og bliver gjort på forskellig vis. 

Eks. havde Connie Halberg inviteret til en dejlig juletur i Tivoli sidst 

i november med en skøn frokost i Grøften. I alt var der mulighed 

for at invitere 18 personer med. Vi havde en super hyggelig og 

dejlig dag og mange af os sluttede dagen af i Vaffelbageriet, før 

vore veje spredtes. 

Tusind tusind TAK Connie for turen og en flot 

initiativ./ Ella 

                                 

De fleste af de ”gamle” aktiviteter fortsætter 

ufortrødent i det nye år og måske bliver der 

endda plads til et nyt hold ” Musikforedrag” 

med Marianne og Tai Chi med Jytte. 
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Bogcafeen med Lisbeth og Olav er kommet rigtig godt fra start i 

2018 og fortsætter som tidligere den første mandag i hver måned 

mellem kl. 10 – 11.30, hvor ALLE er hjertelig VELKOMNE til at være 

med. 

Tirsdag den 9.januar havde DRYS IND besøg af Bente Thers fra 

Dragør, som kunne fortælle om sit liv på Saltholm fra 1965 – 1970, 

hvor hun var krokone. Hvor var det levende fortalt. Bente viste 

billeder fra årene på Saltholm og hvor er hun en sej og levende 

kvinde og hvor var det fantastisk at høre om et liv, der i bund og 

grund handlede om overlevelse på godt og ondt og hvor 

kærligheden til familien og øen var omdrejningspunktet.  

Bente Thers er også passioneret harmonikaspiller og har sagt ja til 

at komme i DRYS IND tirsdag den 13.marts kl. 13 – 14.30 for at 

fortælle om sit liv med musikken og hvor hun tager sin harmonika 

med. 

Tirsdag den 16.januar var Erik Oluf Frederiksen forbi DRYS IND 

med foredraget ” Højskolen på gadeplan”. Erik Oluf har et 

mangeårigt kendskab til Kofoeds Skole, deres værdier og formål. 

Ud fra sit liv med Kofoeds Skole, fortalte han levende og 

entusiastisk om tiden før, under og efter Kofoeds skoles start. 

Så var dagen kommet, hvor Bordinghus Spillemændene skulle 

træde op i Cafè Julius under Købnerkirken. Jeg havde med 

spænding og forventning set frem til eftermiddagen. Det er 

efterhånden 7 år siden Bordinghusspillemændene sidst spillede 

for DRYS IND, så nogle var faldet , men også nye var kommet til.  
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13 mand dukkede op med diverse instrumenter, mikrofoner og 

ikke mindst et forrygende godt humør. Og hvor gør de det altså 

godt efter min mening. Spillemændene kom med deres dejlige 

livsbekræftende musik fra en svunden men genkendelig tid og så 

skulle vi ellers bare ”leve med”, hvilket vi gjorde til fulde. En god 

stemning blev skabt, som også gjorde, at 

mange fik rørt sig i dansens verden til lyden af 

gamle velkendte musikstykker. Jeg gik fra 

cafeen fyldt med glæde og i en opløftet 

stemning. TAK for det Bordinghus/ Ella 

 

UDPLUK AF KOMMENDE ARRANGEMENTER  

Februar måneds BOGCAFÈ den 5.februar kl. 

10 – 11.30 kommer denne gang til at 

omhandle to bøger fra England, som er det 

land, vi kan takke romanen for. 

De to bøger er: 

• ” Tidens støj” af Julian Barnes. En smuk roman om at være 

kunstner under Stalintiden. 

• ”Barnets tarv” af Ian McEwan. En skildring af en dommers 

dilemma i en særlig sag om en ung mand, som nægter at tage 

imod blodtransfusion af religiøse grunde. 

 

ALLE er hjertelig VELKOMNE til at være med og der er kaffe og 

brød på bordet./Ella 

Fra GODE ORDSPROG:     Selv i ordbogen kommer arbejde før succes – ukendt 
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Fra kl. 12 samme dag åbnes døren som 

normalt, dog har BRUGERRÅDET med formand 

Knud Stonor i front inviteret til STORMØDE 

denne dag med bl.a. valg til næste sæsons 

BRUGERRÅD. 

Kl. 12.30 starter stormødet, hvor en repræsentant fra bestyrelsen 

vil være til stede samt Margit og Ella. Kl. 14.30 er stormødet til 

ende. Forinden har der været valg til det kommende brugerråd, 

hvortil opstillingslisten har været hængt op i DRYS IND. Der har 

samtidig været mulighed for at afgive hemmelig skriftlig 

afstemning, hvis man er forhindret i at møde op på selve dagen. 

Selvfølgelig er der dejlig hjemmebag til at forsøde ganen med og 

masser af kaffe på kanderne. ALLE er også her HJERTELIG 

VELKOMNE./ Ella 

 

 

Som optakt til fastelavn kommer Bente Munk Møller, redaktør af 

DRYSSEN, i DRYS IND og fortæller om Fastelavn i St. Magleby og 

Dragør.  

Det gør hun Tirsdag den 6. februar kl. 13 – ca. 14.30. I forlængelse 

heraf bliver der lavet en tur til St.Magleby den 12.februar, hvor 

der bliver mulighed for at opleve tøndeslagning og ryttere  ride 
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rundt i byen som optakt til tøndeslagningen. Der er mulighed for 

at holde varmen med varm punch og kaffe og æbleskiver på 

Amagemuseet. Se opslag herom i DRYS IND. 

 

Torsdag den 8.februar 

går turen til 

Tømmeruphallen ved 

Kalundborg.  

Det er efterhånden 

blevet én af DRYS 

INDs dejlige 

traditioner, at vi hvert 

år den 1.torsdag i februar drager nordvest over med tog og bus for 

at blive en del af det fantastiske arrangement ”Ældrefest” i 

Tømmeruphallen. En dejlig platte bliver serveret, alt imens glade 

toner og anden underholdning lyder ud over de ca. 200 

mennesker, som samles i den store hal. I år bliver det Johnny 

Hansen fra Kandis og én af Bakkens sangerinder, som 

skal stå for underholdningen og forsøge at lokke nogle 

af de mange danseglade mennesker ud på dansegulvet. 

Jeg glæder mig allerede rigtig meget til turen, som starter 

i DRYS IND og på København Hovedbanegård med 

opsamlinger, mens andre selv tager derud, hvor vi så 

endnu en gang mødes til glæde og samvær./ Ella 

 

 



17 
 
 

 

Tirsdag den 13.februar kl. 13 – 14.30 kommer Per Heide Sørensen 

på besøg i DRYS IND ” Dansk politis arbejde og bidrag i 

konfliktområder rundt om i verden”. 

 

Per Heide Sørensen har erfaring fra 2 udstationeringer til den 

besatte Vestbred i Israel, rådgiver til lederen af Bagdad Police 

College i Irak og senest som rådgiver til udenrigsministeriet i 

forbindelse med den danske stabiliseringsindsats i de 

oppositionskontrollerede områder i Syrien. 

Per Heide Sørensen har været ansat i 40 år i dansk politi og har 

primært været beskæftiget med efterforskning og har været leder 

af hhv. Roskilde og Holbæk politi. 

Det bliver garanteret en rigtig spændende eftermiddag med et 

foredrag, som rammer i centrum af et desværre meget aktuelt 

konfliktområde ude i verden. Samtidig kommer Per Heide 

Sørensen også ind omkring diverse ansvarsområder her i landet. 

Så kom og hør og stil gerne spørgsmål./ Ella 
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UDSTILLINGSVINDUET…….. 

I februar måned kan du se et billede, med nogle krigsveteranere, der sidder og spiller 

kort. Det er et billede jeg har malet efter en tysk maler og grafiker, Otto Dix der 

levede 2.12.1891- 25.7.1969. Otto Dix er kendt for sin ærlige fremstilling af 1. 

verdenskrigs grusomheder og den borgerlige dekadence i mellemkrigstidens 

Weimarrepublik. Der er noget sort humor i billedet. Jeg synes, det er positivt at 

mændene stadig kan få noget ud af livet, selv om de hverken har arme eller ben. 

Hilsen Niels Flyger. 
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Se bare en ”flyvende” hest og en rytter klar til at svinge køllen. Du 

kan få få chancen til at se dette live – mandag den 12.februar, 

hvor min søn atter stiger på hesten – begge pyntet til dagen. 

Bemærk det smukke seletøj – påsyet ”snekker” – derfor kaldet 

snekketøj. Vil du høre mere herom, så kom 6. februar kl. 13 i 

DRYSIND. Vi ses. / Bente 
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SÅ ER DER IGEN GANG I BOGREOLEN ! 
Der findes mange spændende bøger om fastelavn; bl.a. med inspiration til udklædning…. 

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:    Brugerråd: 

Næstformand: Tina Ungermann  Formand: Knud S. 

Kontaktperson: Lisbeth Fessel      Næstformand: Knud J.  

Kontaktperson : René Jensen   Kasserer: Lis H. 

Øvrige medlemmer: 

Michael K. Nissen og Merete Hansen  Suppleant:                                                

Referent: Ole Meldgaard   Nete   

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: TELEFONTIDER:   

 

RING:  32 95 00 04 

 

Mandag: kl. 12-15   Mandag: kl. 9-10 og 15-16 

Tirsdag: kl. 12-15   Tirsdag: kl. 9-10 og 15-16 

Onsdag: kl. 18-21   

Torsdag: kl. 12-15   Torsdag: kl. 9-10 og 15-16 

Fredag: kl. 18-21 

Lørdag:        kl. 12-15 

Søndag: kl. 14-21 
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