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Forsiden:   

Der er intet som krukker…..De kan være smukke – og stå helt tomme og alene i 

smuk lys. De kan være fyldt med ting og sager, krydderier og meget andet – super 

funktionelle. De kan være 

smukke i en samling: 

Og så kan de være fyldt 

med dejlige blomster, 

sommer såvel som vinter – 

både ude og inde. 

Her er I en dejlig PÅSKE-

forårs hilsen i en skøn 

krukke på terrassen…..Man bliver både glad og ”høj”. / 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  MARTS 

Mandag den 5.marts kl. 10- 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 5.marts kl. 14 – 15: 

Socialformidling ved Winnie. 

Mandag den 5. marts: Opslag på Ferieophold i Sorø sommeren 

2018 med tilmelding. Se opslagstavlen i DRYS IND. 

Tirsdag den 6.marts kl. 13 – 14.30: ”Ordet frit”, quiz eller andet. 

Onsdag den 7.marts kl. 12 – 

15: Mad og film. 

Mandag den 12.marts kl. 

11.30 – 12.15:  

Besøg af børne- og socialminister Mai Mercado.  

Mandag den 12.marts kl. 18 – 21: Spilleaften. 

Tirsdag den 13.marts kl. 13 – 14.30:   ” Mit liv med musik” ved 

Bente Thers. Ps. Bente ta`r sin harmonika med. 

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

Onsdag den 14.marts kl. 16: Rundvisning i Operahuset. Se opslag. 
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AKTIVITETER I MARTS, fortsat 

 

Mandag den 19.marts kl. 10.30: Gåtur med Birthe. Max 5 km. 

Tirsdag den 20.marts kl. 13 – 14.30: ”Næstekærlighed kan være et 

problem”. Foredrag ved sognepræst Per Ramsdal. 

Onsdag den 21.marts. Tur til Greve Museum.” Farveflor”. Se opslag. 

Tirsdag den 27.marts kl. 13 – 14.30: ” Når det unormale bliver 

normalt”. Foredrag ved Preben Engell. 

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

Hver torsdag er der Fællessang kl. 13 – 14.30. 

 

 

DRYS IND har ÅBENT ALLE PÅSKEDAGE som normalt! 
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Snart er den mørke tid omme 

før vi ved af det, kan foråret komme. 

De lyse timer bliver fler og fler, 

uanset, om det regner eller sner. 

Tiden flyver så hastigt afsted, 

i kapløb med livet, flyver vi med. 

Døgnets timer kan synes så få, 

Der er jo så meget, man gerne vil nå. 

Livet må man aldrig 

Glemme at leve. 

Det er et ansvar 

Man ikke kan dele. 

 

Med dette lille digt, som er skrevet af en ”anonym” poet, vil jeg 

gerne ønske alle læsere af DRYSSEN:  

” Et rigtigt dejligt og hjertevarmt forår”/ Ella 
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SORØ FERIE 2018 

Igen i år, har vi været så heldige, at få lov til at leje 

Kofoeds skoles kursusejendom i Sorø; Louisestiftelsen. 

Vi drager afsted en uge senere end sidste år, i uge 29 

MANDAG D. 16. – FREDAG D. 20. JULI 

Og som altid kan vi ikke love noget som helst…………….. 

andet end hinandens gode selskab, højt til loftet, god 

mad, gode grin og en tur ud af huset. 

Det er endnu uvist hvor turen går hen, men der arbejdes 

på højtryk! 

Prisen for eneværelse er 1850.- pr pers. 

Prisen og dobbeltværelse er 1550.- pr pers. 

Opskrivningslisten bliver hængt op 

TIRSDAG D. 6/3 

STORT KNUS FRA DET STÆRKE HOLD 😊  

Lone, Villy, Mille og Margit  
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KONTINGENTFORHØJELSE: 

En meddelelse til alle DRYS INDs Støttekredsmedlemmer: 

Fra næste sæson stiger det årlige kontingent til 

200 kr. 

 

TILBAGEBLIK FRA FEBRUAR 

Mandag den 5.februar blev der afholdt STORMØDE med valg til 

BRUGERRÅD i DRYS IND. 

Det var første gang mødet ikke blev holdt en lørdag eftermiddag, 

så lidt spændende, om det ville ændre på interessen og antal af 

fremmødte. Tvivlen blev heldigvis gjort til skamme, da rigtig 

mange dryssere var mødt op for at være med på dagen og ikke 

mindst høre, hvad DRYS INDs nye formand Børge Korsholm kunne 

berette om DRYS IND. Børges oplæg var ovenud positivt og efter 

min beretning om dagligdagen i DRYS IND suppleret af Margit 

kunne vi gå over til VALGET til det kommende brugerråd.  
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7 kandidater skulle konkurrere om 

de i alt 5 incl. 2 suppleantpladser. 

Efter afstemningen blev følgende 

valgt: 

Knud S., Knud J., Lis H., Nete samt 

Inge Lise P. 

Efter konstitueringen blev det således: Formand: Knud S., 

næstformand:  Knud J., Kasserer: Lis H., suppleanter: Nete og Inge- 

Lise. 

Et stort Tillykke med valget til jer alle fem og tusind TAK til I andre, 

som stillede op. 

Samtidig vil jeg gerne her sige TAK til det gamle brugerråd for et 

godt og givende samarbejde i 2017. 

Margit eller jeg holder møde én gang om måneden med 

brugerrådet og en bestyrelsesrepræsentant er med ved møderne 

den sidste gang før hvert bestyrelsesmøde. 

God vind til jer alle/ Ella. 
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At være med til at fejre 

Fastelavn i St. Magleby er 

en rigtig festlig oplevelse, 

som en lille gruppe 

dryssere deltog i efter 

inspiration af Bente, der 

igennem mange år har 

været én af de kvindelige 

spydspidser i arrangementerne (gift med en tidligere rytter og mor 

til en nuværende). Bente havde været i DRYS IND og fortælle om 

Fastelavnstraditionen, hvilket bestemt gav os ”blod på tanden”, så 

vi måtte opleve det live. Trods kulden fik vi det hele med, lige fra 

den smukke koncert i St. Magleby kirke og 

den efterfølgende ”Tøndeslagning” med 

de smukke heste og ryttere. Nogen af os 

måtte også en tur til Amagermuseet for at 

varme os med rompunch eller kaffe og 

æbleskiver. 

En dejlig oplevelse var det og TAK til dig 

Bente, at du gav os inspiration og lyst til at 

være med. / Ella 

 

Som traditionen sig byder var DRYS IND igen i år deltagere i 

Ældrefesten i Tømmeruphallen ved Kalundborg. 

Vi var så heldige at få 20 billetter, som hurtigt ”fik ben at gå på”. 
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Og på trods af den rimelig lange tur fra Amager til 

Tømmeruphallen, var vi alle fulde af forventning og energi på at få 

en dejlig dag ud af det. Vi tog hjemmefra ved ca. 9.30 tiden og var 

først tilbage i København igen kl. ca. 19.30. Så en lang dag var det. 

Men hvor var det en hyggelig dag med dejlig musik, sang og 

underholdning af duoen Butterflies, syngepigerne ” Den lille 

forskel” og Johnny Hansen fra Kandis. 

 

Maden og kaffen havde ”set bedre dage”, men pyt!  

Stemningen var i top hos os alle og måske vi får 

chancen/muligheden for at være med igen i 2019 - hvem ved?/ Ella 

Per Heide Sørensen var inviteret i DRYS IND for at fortælle om ” 

Dansk politis arbejde i konfliktområder rundt om i verden”. Vi blev 

alle klogere på dette store, vigtige og indimellem risikofyldte 

arbejde. I et forståeligt sprog formåede Per Heide Sørensen at 

fortælle om sit arbejde suppleret med egne billeder fra 

områderne. Per Heide Sørensen har stor viden og kompetence og 
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vil, hvis vi har lyst hertil, gerne komme igen og fortælle mere 

detaljeret eks. om Palæstina/ Israelkonflikten. En konflikt vi alle 

sikkert har en mening om og har svært 

ved at gennemskue og egentlig forholde 

os til. Så måske det kunne være en tanke 

at invitere Per Heide Sørensen igen 

engang, når han har tid hertil/ Ella 

 

DØDSFALD 

Tidligere sognepræst ved Nathanaels kirke  

Carl Henrik Balslev er stille sovet ind og er 

blevet begravet fra Nathanaels kirke. 

Carl Henrik Balslev har været med i DRYS IND 

fra værestedets start og har været såvel frivillig 

vagt som en del af DRYS INDs bestyrelse.  

Carl Henrik Balslev gav gennem alle årene som 

sognepræst og frivillig medarbejder i DRYS IND 

stor omsorg og kærlighed og var utrolig 

opmærksom, hvis der skulle tages kontakt i forbindelse med 

sygdom eller  der ”bare” var brug for et lille ring eller hjemme/- og 

sygebesøg. Carl Henrik Balslev var præst i kirken og medarbejder i 

DRYS IND med hjertet det rigtige sted. En ydmyg og næstekærlig 

person hele vejen igennem. 

Æret være Carl Henrik Balslevs minde/ Ella.    
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LOKKEMAD…… 

Mandag den 5. marts er der igen BOGCAFÈ i DRYS IND kl. 10 – 

11.30, hvor de to tidligere bibliotekarer Lisbeth og Olav kommer 

forbi med en snak og et par bøger. 

I marts er titlerne: Nattergalen af Kristin Hannah ( 2016). 

Handlingen er som følger: Nazisternes besættelse ændrer livet for 

de to franske søstre Isabelle og Viviane. På hver deres måde må de 

klare livet. De redder dog også livet for andre!      

 og                         : Alt det lys vi ikke ser af Anthony Doerr ( 2015). 

Roman om den tyske soldat Werner, som er ekspert i at opspore 

radiotransmission, den blinde franske pige Marie-Laure og 

eftersøgningen af en uvurderlig juvel under 2.verdenskrig. 

ALLE er meget velkomne og der vil være kaffe og brød på bordet. 

 

Mandag den 5.marts kl. 14 – 15 (i åbningstiden)er Winnie igen 

klar til at tage imod, hvis du går og tumler med et spørgsmål 

omkring eks. pension, tilskud og meget andet, kan du bare møde 

op og forhåbentlig få hjælp og svar på dine spørgsmål. Winnie er 

uddannet socialformidler. Konsultationen er et tilbud til ALLE i og 

udenfor DRYS IND. 

Mandag den 5.marts opsættes OPSLAGET til Sorøferien. 

Så skynd dig at komme og evt. skrive dig på, før ferien bli`r 

udsolgt! 
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Mandag den 12.marts får DRYS IND besøg af børne- 

og socialminister Mai Mercado. 

Mai Mercado vil være i DRYS IND fra kl. 11.30 – 

12.15.     Der vil være mulighed for at møde hende 

efter en lille information/ introduktion omkring DRYS IND. 

Grunden til mødet er, at DRYS IND får økonomisk støtte via bl.a. 

Socialministeriet, hvorfor jeg synes, det er rigtig godt og meget 

relevant, at hun kommer ud og ser, hvad vi er for et værested og 

meget gerne også møder nogen af DRYS INDs brugere og 

medarbejdere./ Ella 

Tirsdag den 13.marts får DRYS IND 

igen besøg af Bente Thers. 

Bente har tidligere været forbi og 

fortælle om sit liv som krokone på 

Saltholm. Denne tirsdag bliver det 

noget helt andet: ”Mit liv med musik” 

og Bente tager sin harmonika med, så vi kan være med hende – 

også her. Bente er en meget levende og sprudlende kvinde, som 

har mage strenge at spille på, så kom endelig og oplev hende 

endnu en gang./ Ella 

 

Onsdag den 14.marts er der 

mulighed for at komme med 

på en rundvisning på 

OPERAEN. 
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Rundvisningen er sponseret af HEMPELfonden, hvorfor den er 

GRATIS. Du skal bare møde op i DRYS IND kl. 15. Så følges vi ad 

derud. Rundvisningen starter kl. 16 og varer ca. 1 time og 15 min. 

En rigtig fin mulighed for at se den smukke bygning indefra og 

ovenikøbet høre noget om historien bag, samt hvad der sker bag 

kulisserne før en forestilling. Der er opslag i DRYS IND med 

tilmelding. 

Hvis nogen har lyst, finder vi et sted og får lidt mad eller andet 

sted på Christianshavn på hjemvejen/ Ella 

 

Tirsdag den 20.marts får DRYS IND besøg af 

sognepræst Per Ramsdal. Per Ramsdal har 

tidligere været præst ved bl.a. Brorsonkirken 

på Nørrebro og er sikkert af nogen kendt som 

en ret kontroversiel præst med holdninger, 

som tidligere har provokeret nogle præster og andre indenfor 

kirken og derfor også givet ham en del problemer og udfordringer. 

I øjeblikket vikarierer Per Ramsdal i Sundby kirke. 

Denne tirsdag vil han komme med et oplæg: ” Næstekærlighed 

kan være et problem?!”/ Ella 
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FARVEFLOR 

Onsdag d. 21/3 tager vi til Greve museum, som har 

verdens største samling af Hedebosyning, som er den 

mest avancerede form for broderi. I anledning af 90 året 

for grundlæggelsen af Håndarbejdets Fremme, har en 

special udstilling af broderi designs af blandt andet Th. 

Bindesbøll, Gerda Bengtsson og Edith Hansen over til de 

meget farvestrålende designs af Bjørn Wiinblad, Per 

Arnoldi og H.M. Dronning Margrethe 2. 

Turen koster 50.- incl rundvisning + kaffe og kage. 

Der er tilmelding i DRYS IND, men pga store besøgstal på 

museet, er der kun 15 pladser. 

Glæder mig til en dejlig dag, Margit 😊 
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Tirsdag den 27.marts kommer Preben Engel med 

sit foredrag: 

 ” Når det unormale bli`r normalt”. Kom og hør 

det spændende foredrag om et liv med hårde 

stoffer og om processen med at blive clean. 

Foredraget viser, at det ALDRIG er for sent at ændre noget i sit liv. 

Preben fortæller om et langt liv med mange op- og nedture og 

fortæller det med humor og varme./ Ella 

UDSTILLINGSVINDUET…….. 

SANG & GLÆDE fra Tømmerruphallen 

 

 

I marts måned udstiller jeg nogle akvarelmalerier i DRYS IND.  

Deriblandt en akvarel med nogle både, der spejler sig i havet. Det er et billede som jeg 

har malet efter et forlæg af Emil Nolde. Emil Nolde fik under anden verdenskrig forbud 

mod at male af nazisterne. Jeg har hørt at det var grunden til at han begyndte at male 

akvareller. Dem kunne han hurtigere få gemt væk, hvis der kom inspektion.  

Hilsen Niels Flyger. 
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UDSTILLINGSVINDUET…….. 

 

                          KNUD S              INGELISE P            KNUD J             LIS H                NETE 

 

BRUGERRÅDSVALG  

MANDAG D. 5. FEBRUAR 

Igen i år var der fin opbakning til valget af brugerrådet – 

både på selve dagen og med brevstemmer. 

Synes det er dejligt, at så mange gider deltage i 

demokratiet, og er sikker på, at det nye råd glæder sig 

til, at Postkassen ved garderoben, bliver fyldt med ris og 

ros og masser af gode idéer og forslag 😊 

STORT TILLYKKE MED VALGET!  
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NOGET om AMAGERMAD…… 

I Amagermad - Smagen af Dragør og Store Magleby får læseren historien om retterne og ikke mindst en 

grundig gennemgang af madtraditionerne på det sydlige Amager. Bogen rummer næsten 50 opskrifter på 

Amagers egnsretter - fra posegrød og pottetorsk til klipfiskefrikadeller og karamelkager. 

Det var Dragørs turister, der savnede en bog om 

Amagers madkultur. Efterspørgslen satte gang i 

arbejdet med at skrive bogen, som har været to 

år undervejs. Til gengæld er alle opskrifterne 

gennemprøvet og prøvesmagt. Museets og 

arkivets ”kogekoner” har skaffet de rigtige 

råvarer, når årstiden var til det og brugt 

autentiske køkkener, som for eksempel på 

museerne, til at lave maden, som man har gjort i 

generationer. 

Formand for Dragør Museumsforening Martin 

Hans Borg har dykket ned i arkiverne for at 

skrive de historiske kapitler om det sydlige 

Amagers madtraditioner. Derfor er Amagermad 

faktisk to bøger i én. Dels en opskriftsbog med 

originale retter fra Amager. Dels en lokal- og 

kulturhistorisk fortælling om maden, råvarerne og køkkenerne i Dragør og Store Magleby. 

De to byer på det sydlige Amager har gennem tiderne haft hver sin historie, og man har sat vidt forskellige 

retter på bordet, alt efter om man boede i Dragør eller Store Magleby. Groft sagt spiste man i Dragør fisk, 

fuglevildt og en smule kød og brød, mens Store Magleby’erne levede af grøntsager, kød og grød. 

Søfartsbyen Dragør havde små køkkener, der egentlig blot var en skorsten med et ildsted under. Råvarerne 

kom først og fremmest fra Øresund, måske suppleret med en enkelt gris fra udhuset. Stort set alle 

arbejdsduelige mænd og store drenge var på havet det meste af året, så det var først og fremmest kvinder, børn 

og gamle, der skulle mættes. Til gengæld bragte de mange søfolk eksotiske krydderier med hjem, som gav en 

særlig smag til dragør-maden. 

Køkkenerne på gårdene i Store Magleby var til gengæld store. Her skulle man mætte en stor husholdning, der 

ofte bestod af flere generationer i familien samt karle, piger m.m. Grøntsagerne dyrkede man lige udenfor 

døren, så der var nok at tage af, selv om langt det meste skulle sælges på torvene i København. Store Magleby 

var nemlig spisekammer for landets hovedstad, og sådan havde det været siden 1500-tallet, hvor kongen gav 

byen det særlige privilegium at levere ”rødder og løg” til hoffets husholdning. 

Men hvordan er det med opskriften på en Amagermad ? Hver egn og by – sin variant. 

Her på Amager taler vi om, at rugbrødet er øverst, det hvide brød nederst – og så er der smør imellem. Nogle 

steder taler man om det omvendte; men om søndagen var det hvide brød nederst: en foreslået teori er at der på 

et tidspunkt blev set ned på at spise hvidt brød om søndagen og når det hvide brød var nederst kunne gud ikke 

se det. I Jylland kom man også puddersukker på. Måske du kender en anden variant fra DIN familie? 

Har du lyst til at gå i køkkenet – som i gamle dage, er det en spændende bog – til inspiration / kh. Bente 
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Hvornår er det forår?  

 Når de små gule blomsterhoveder viser sig? 

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. 

Kontaktperson: Lisbeth Fessel      Næstformand: Knud J.  

Kontaktperson : René Jensen   Kasserer: Lis H. 

Øvrige medlemmer: 

Michael K. Nissen og Merete Hansen  Suppleanter:                                                

Referent: Ole Meldgaard   Nete  og Inge-Lise P. 

Suppleanter:   

1. sup.: Joan Kristensen    Regnskabsfører: 

2. sup.: Winnie Lundgren   Viksi Jønsson                                             

STØTTEKREDS:    Ella Ramsdal Pedersen – NU kr. 200,- pr. år 

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 

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

