
1 
 
 

 

DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET FANTASTISK VÆRESTED PÅ AMAGER 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 NR. 4   APRIL    2018 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DRYS IND  e-mail: drys.ind@mail.tele.dk  www.drysind.dk  

Englandsvej 2, 2300 Kbh. S  Tlf. 32 95 00 04   

Giro: 7 20 47 87 Bank: 5321 – 000 0248 428 Mobile Pay: 24 78 20 52 

 

mailto:drys.ind@mail.tele.dk
http://www.drysind.dk/


2 
 
 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE               

Hvad er DRYS IND ?    Side 3 

Aktiviteter i April     Side 4-5 

Tilbageblik fra dejlige Marts    Side 6-10 

Lokkemad     Side 11-14 

3 Dødsfald – vi mindes….    Side 14-15 

Udstillingsvinduet     Side 16 

Påske oftest i april     Side 17 

En smuk tur i København…..    Side 18-19 

Fakta, Nyt brugerråd  & Åbningstider   Side 20 
 

Forsiden:   

Den utrolige skovbund skifter fra ”død” til forårsliv – det mylder frem med 

grønne skud og blade, dejlige små blomster – og mon ikke der også er et rigt 

dyreliv, som vi ikke umiddelbart kan se. 

Man får lyst til at følge stien, dufte friskheden og få gang i traveskoene. Nu skal 

vinterstøvlerne væk ☺ 

Det er Henrik Schurmann, der har fanget stemningen og det flotte lys. 
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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  APRIL    

Tirsdag den 3.april kl. 13 – 14.30:  

Påsketraditioner ved Marianne Kragh. 

Onsdag den 4.april:  

Påskefrokost i DRYS IND. Se opslag. 

Vigtigt!! DRYS IND er LUKKET om aftenen den 4.april. 

Fredag den 6.april:  

Månedsmiddag i åbningstiden. 

Mandag den 9.april kl. 10 – 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 9.april kl. 13 – 14:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 10.april kl. 13 – 14.30:  

”Fornøjelige timer som præst”  

ved tidligere sognepræst Arne Nissen 

Onsdag den 11.april kl. 12- 15:  

Kreativt værksted.    

Mandag den 16.april kl. 10.30:  

Gåtur ved Birthe. 
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AKTIVITETER I APRIL, fortsat 

Mandag den 16.april kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 17.april kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, oplæsning, quiz eller andet 

godt. 

Tirsdag den 17.april kl. 15.30- ca. 17:  

”Rejsemøde for interesserede i Sortsol turen og Sønderjylland” 

efteråret 2018. 

Onsdag den 18.april:  Film og mad kl. 12. 

Tirsdag den 24.april:  

Quiz eller oplæsning. 

Onsdag den 25.april kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Torsdag den 26.april:  

Tur på volden. Se opslag. 

Hver torsdag er der FÆLLESSANG kl. 

13 – 14.30 akkompagneret af Bo ved klaveret. 

Rigtig god PÅSKE til jer alle fra DRYS IND. 

Der er ÅBENT som normalt  

i DRYS IND hele påsken 
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TILBAGEBLIK FRA EN DEJLIG MARTS….. 

Et lille udpluk af nogle af de gennemførte 

arrangementer. At få besøg af socialministeren 

føles lidt som et 

scoop, da det 

gennem årene 

kun er lykkedes 

nogle få gange. 

Efter min mening er det vigtigt, 

at den fungerende 

socialminister kommer ud og 

besøger nogle af de projekter/ 

steder, som der ydes 

økonomisk tilskud til. DRYS IND 

har gennem alle årene fået en 

fin og livsvigtig støtte via bl.a. 

socialministeriets midler. 

Mandag den 12.marts parkerede en stor sort AUDI ministerbil 

med chauffør, sekretær, pressemedarbejder og ikke mindst børne- 

og socialminister Mai Mercado foran DRYS IND. Der var afsat 45 

minutter til mødet, hvor Børge Korsholm, som DRYS INDs formand 

og jeg i den første halve time skulle fortælle om DRYS IND, mens 

det sidste kvarter godt og vel var øremærket til de brugere, der 

havde lyst til at snakke lidt med Mai Mercado. 

Mai Mercado var yderst tiltalende og lyttede meget engageret til 

os alle. Hun gav sig tid og kunne sagtens være blevet endnu 
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længere, hvis ikke det var fordi, sekretæren prikkede hende på 

skulderen for at fortælle” at audiensen var slut”, og de skulle 

videre!  

Efter vores mening var det en meget positiv oplevelse at være i 

selskab med Mai Mercado og jeg er næsten lige så sikker, som 

man nu kan være på, at det også var gavnligt for DRYS INDs 

fremtidige liv i forhold til fortsat støtte af socialministeriet/ Ella 

 

Tirsdag den 13.marts fik vi igen besøg af Bente Thers fra Dragør. 

Denne gang i selskab med sin elskede harmonika.  

Bente Thers` liv har været fyldt med musik og glade oplevelser i 

musikkens vidunderlige verden. Hun fortalte levende, viste 

billeder og spillede indimellem 

forskellige melodier fra ” Sit liv 

med musik”. Ja, vi fik endda 

mulighed for at synge med på 

sangene. Herligt! Hvor var det 

berigende at opleve Bente Thers, 

som det musikalske menneske hun 

stadig væk er og meget spændende var det at lytte til hendes 

brogede musikalske liv/ Ella 
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Onsdag den 14.marts deltog en stor flok dryssere i en spændende 

rundvisning i Operahuset. Vi havde fået stillet en dygtig og meget 

engageret rundviser til rådighed, som formåede at fortælle og 

svare på spørgsmål på en meget tydelig måde, så alle kunne være 

med. 

Ovenikøbet havde rundviseren en dejlig humoristisk tilgang til 

virkeligheden og særlig omkring hele den store og meget 

ambitiøse byggeproces, hvor der indimellem åbenbart var en del 

uenighed og åbenlyse konflikter mellem den verdensberømte 

danske arkitekt Henning Larsen, som var hovedarkitekten på 

byggeriet og Hr. Møller, der som bekendt var den glade gavegiver 

til det danske folk, i form af A.P. Møller og hustru Møllers Fond til 

Almene Formaal. Ja, det var sådan, at de to herrer ofte undgik 

hinandens selskab. Ja, sådan kan det gå - også ”i det bedre 

selskab”!!. 

Operahuset er på 41.000 kvadratmeter og indeholder mere end 

1000 rum. I salen er der plads til 1400 mennesker.Huset er 

beklædt med sydtysk gul Juralimsten og i foyeren er der 

beklædning af Siciliansk Perlatino marmor.Loftet i den store sal er 

dækket med 105.000 ark bladguld, som svarer til halvandet kilo 24 

karats guld. 

Flere danske kunstnere har bidraget til 

husets udsmykning. Bl.a. har Per Kirkeby 

skabt fire bronzerelieffer, mens Olafur 

Eliasson har tegnet de tre store 

lysskulpturer i foyeren. 
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Rundvisningen varede næsten 

halvanden time, så nogle af os 

fulgtes ad til den hyggelige 

Sofiekælder på Christianshavn for 

at summe lidt over oplevelsen, 

andre fortsatte til DRYS IND, hvor 

der var håndmadder og andre 

igen valgte at smutte den direkte 

vej hjem. Men en god og 

berigende oplevelse var det for 

os alle og takket være en fin 

donation af Hempelfonden, 

kunne alle komme GRATIS 

med/Ella 

Så oprandt tirsdagen, hvor sognepræst Per Ramsdal skulle gæste 

DRYS IND med sit foredrag” Næstekærlighed kan være et 

problem”. Og hvad ligger der mon så i det udsagn?. 

Det burde efter min mening vel aldrig være et problem at udøve 

næstekærlighed og eftersom DRYS INDs hovedværdi netop er 

NÆSTEKÆRLIGHED, var jeg på forhånd lidt spændt på, hvad Per 

Ramsdal ville foredrage om. 

Som navnet Ramsdal fortæller, har Per og jeg fælles aner fra den 

midtvestjyske muld og kultur. Ja, Per Ramsdals gren af familien har 

sit udspring i mit fødehjem i Heilskov.  

For år tilbage var Per Ramsdal en del i mediernes søgelys, da ”hans 

kirke” på Nørrebro, Brorsons kirke, var genstand for en ret negativ 
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omtale i forbindelse med, at kirken gav husly til en stor gruppe 

afviste irakiske asylansøgere. På trods af, at det var kirkens 

menighedsråd, som gav tilladelse til at hjælpe denne forfulgte 

gruppe, blev det Per Ramsdals lod at forsvare det i medierne. 

At han så også bifaldt det på alle måder og reagerede på 

mediernes og politiets håndtering af ”sagen”, gjorde ikke 

tilværelsen nemmere for ham og han måtte desværre ”holde en 

pause”, indtil der blev lidt ro omkring det hele.’ 

Essensen i foredraget var, at det desværre godt kan skabe 

problemer/udfordringer, hvis man som en ”offentlig” person og 

som præst gerne vil følge sit kristne hjerte omkring udøvelsen af 

næstekærlig overfor sine medmennesker også i nogle tilfælde tør 

gå imod den store offentlige mening. 

Gennem sit foredrag forsøgte Per Ramsdal at slå til lyd for, at 

medierne har alt for stor magt og selv vælger, hvad de synes, der 

er interessant at skrive og tilvælge eller fravælge i for eksempel et 

interview for at få en salgbar historie. Især 

hvis historien er højaktuel. 

Per Ramsdal kom også ind på den debat, 

der i tidernes morgen var en  forlængelse 

af Grosbøllsagen omkring trosbekendelsen og ”den fysisk 

opstandne Gud”. 

Efter min mening var det et foredrag, som vi kunne blive lidt 

klogere af – måske og især omkring at turde gå i Dialog med 

anderledes troende og tænkende mennesker, som Per Ramsdal 

bifalder helhjertet. Måske kan vi være så heldige, at Per Ramsdal 
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kan lokkes til DRYS IND en anden god gang med et lige så 

spændende foredrag. Det håber jeg / Ella 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en forhåbentlig 

veloverstået påske kommer her lidt 

LOKKERIER: 

Tirsdag den 3.april kommer Marianne Krag fra Kursusringen i 

DRYS IND og fortæller om  

• Påsketraditioner- og skikke. 

• Rim, vers og gækkebreve. 

• Påskeæg og- skikke. 

Marianne kender DRYS IND og mange dryssere 

kender Marianne fra tidligere, hvor hun har været 

og fortælle om forskellige traditioner suppleret 

med musikalske indslag og sange/ Ella. 
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Tirsdag den 10.april har tidligere sognepræst og nu bruger i DRYS 

IND til vores populære sangeftermiddage om torsdagen, Arne, 

sagt JA til at fortælle om” Fornøjelige oplevelser fra sin tid som 

præst”. Jeg er sikker på, det bliver en fornøjelig oplevelse, da Arne 

er fuld af hjertevarme og humor. Arne er nu i sit livs efterår en 

aktiv pensionist i pensionistklubben på 

Christianshavn og har endog formået at 

lokke nogle af medlemmerne dèr med til 

DRYS IND. Hvor er det dejligt. Vi glæder os 

til at høre Arne fortælle/ Ella 

 

Tirsdag den 17.april står der 

REJSEMØDE på programmet. 

I år går ferierejsen til det 

sønderjyske, hvor vi har været 

tidligere. Dog er forskellen denne 

gang, at vi skal opleve 

naturfænomenet Sort Sol i Marsken, hvor hundredtusindvis af 

stære samles på aftenhimlen og danser ballet, inden de slår sig 

ned for natten i de omkringliggende rørskove.  
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Og selvfølgelig skal vi også opleve en masse andre spændende ting 

på såvel turen mod Gram, i dagene mens vi er der og på turen 

hjem til Amager igen. Hvis der er interesse for det, skal vi 

endvidere på besøg på den lille ø Mandø mellem Fanø og Rømø. 

Turen hertil foregår med traktor. 

Vi skal bo på Gram slotskro ca. 15 km. fra Ribe  og Jørgen fra 

ADRIAN turistfart og rejser skal være vores chauffør. Hvis du har 

bare en lille interesse i at høre nærmere om turen og måske 

tænker på at komme med, skal du være hjertelig VELKOMMEN 

denne eftermiddag til rejsemødet, hvor jeg vil fortælle lidt om, 

hvad turen går ud på/ indeholder, pris og meget mere.  

For at turen kan blive en realitet, skal vi være mindst 30 deltagere. 

Rejsetidspunktet er fra 1.- 5.oktober og valgt ud fra, at det er i 

dette tidsrum, der skulle være stor sandsynlighed for at opleve 

Sort Sol/ Ella 

Jeg vil gerne her reklamere lidt for en guidet 

byvandring gennem det gamle Christianshavn. 

Datoen er Onsdag den 2.maj, hvor vi mødes 

ved opgangen/nedgangen til Metroen på 

Christianshavns torv kl. 13. Vores guide er en for nogle dryssere 

kendte globetrotter Jørgen Oulund. 

Jørgen vil fortælle om bydelens tilblivelse og lidt 

om historien bag det hele. Herefter slentrer vi til 

Christianskirken og Frelserkirken, langs kanalerne 

til de smukke brolagte gader med de gamle 

gadelygter i kvarteret og til de små broer. 



14 
 
 

Undervejs gør vi et lille stop og drysser ind på et af bydelens 

mange gamle og berømte værtshuse. 

Prisen for såvel den guidede tur og incl. en genstand vil være 50 

kroner pr. mand. Der vil også være plads og mulighed for såvel 

brugere med stok som rollator. Der er tilmelding på opslag i DRYS 

IND. Højst 20 deltagere. 

 

 

Dødsfald. 

Desværre har vi mistet to af vore frivillige 

medarbejdere siden sidste DRYSSEN. 

Flemming som var en meget afholdt og flittig 

fundraiser er efter et stykke tids sygdom sovet ind. 

Gennem nogle år har Flemming været en fast del af 

fundraisinggruppen og sørgede med flid og 

trofasthed for, at der kom penge ind på kontoen i 

DRYS IND. 

Flemming vil blive savnet.  

Æret være hans minde.  
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Asbjørn, som gennem de 

sidste 15 år har været  

DRYS INDs trofaste, meget dygtige og vellidte frivillig 

pianist til fællessang om torsdagen er sovet ind og er 

begravet efter en meget smuk højtidelighed fra 

Sundby kirke. Asbjørn vil ligeledes blive savnet rigtig 

meget på alle måder. 

Æret være Asbjørns minde.  

 

 

Her vil jeg også gerne nævne, at 

vi har mistet én af vore brugere 

Jytte Hansen, som er kommet 

gennem en del år i DRYS IND. Jytte deltog gerne i de 

forskellige musikarrangementer, har siddet i 

brugerrådet og været med på holdet til 

Musikforedraget. Jytte kom efter en del sygdom på 

plejehjem i Dragør. 

Æret være Jyttes minde. 
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UDSTILLINGSVINDUET 

 Bente Thers spillede sig igennem 

et dejligt foredrag – her udklædt 

som ”sømand” – tænker jeg. 

En helt igennem frisk pige – i en høj 

alder. /Bente 

 

 

Et af de billeder jeg udstiller i DRYS IND i april måned består af fire 
parafraser af "Døden i sygeværelset" af Edward Munch.  
Det er et billede som jeg har arbejdet med tidligere. Jeg tror, at det var 
billedets titel der fik mig til at placere et piratflag i en ramme på billedets 
bagvæg, hvor Edward Munch´s billede havde et billede af Jesus. Det syntes 
jeg ved nærmere eftertanke ikke var så heldigt. I den anden parafrase satte 
jeg et billede af en tornekrone på bagvæggen, som jo kan symbolisere 
Jesus. I det tredie billede som hedder "går mod solopgang" går Edward 
Munch ud af landevejen, og i det sidste billede flyver den dødes ånd op i 
himmelen til gud. Det billede har jeg kaldt "afsted på 
englevinger".  
Dryssens læsere ønskes en glædelig påske,  
hilsen Niels Flyger.  
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PÅSKE oftest i APRIL…. 

Påsken med sine mange helligdage ligger op til lidt 

ferie, familiehygge, og komsammen. Påskeklip, 

Påskefrokost og ikke mindst gækkebreve og Påskeæg 

opleves i alverdens udgaver både ude og hjemme. 

Et gækkebrev er en specifikt dansk tradition som oprindeligt indeholdt en 
vintergæk, heraf navnet, der også knyttes til verbet "at gække" i 
betydningen "at vildlede". "At drive gæk med" er "at spille et puds", som 
gækkebrevet også er et forsøg på. 

Modtageren har tre gæt til at finde navnet eller initialerne på afsenderen 
af gækkebrevet. Hvis det ikke gættes første gang, skylder modtageren 
afsenderen et påskeæg. En anden tradition: For hvert fejlgæt, skylder 
modtageren afsenderen et påskeæg. 

Brevet klippes i papir med et symmetrisk mønster. Det sendes anonymt 
med punktummer i stedet for bogstaver: "Mit navn det står med prikker". 
Ofte tilføjes et lille påskedigt. 

Digtene spænder fra enkelte sætninger over vrøvlevers til de mere 
poetiske, her er nogle eksempler: 

- Gæk gæk gæk - mit navn er blevet væk. 

- Omme bag en tjørnehæk fandt jeg denne vintergæk.  

Nu med den du får fra mig, sendt en hilsen – hvem er jeg? 

- Digtet i Vejle af 24 snegle, skrevet i Rom af kaptajn Vom,  

gæt så hvorfra brevet kom. 

eller et mere poetisk: 

- En vintergæk, en sommernar, en fugl foruden vinger, en lille ven, 

som har dig kær, en kærlig hilsen bringer. 

Det ældste bevarede gækkebrev blev sendt til Maria Christiane 
Hansdatter i Odense i 1770: 

"En Giæk lader hun sig kalde, det monne mit Hjerte befale, 

min Giæk skal hun være fra Vintren til Somren med Ære."  /Bente 

https://da.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://da.wikipedia.org/wiki/Vinterg%C3%A6k
https://da.wikipedia.org/wiki/Verb
https://da.wikipedia.org/wiki/Afsender
https://da.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ske%C3%A6g
https://da.wikipedia.org/wiki/Papir
https://da.wikipedia.org/wiki/Symmetri
https://da.wikipedia.org/wiki/Anonym
https://da.wikipedia.org/wiki/Punktum
https://da.wikipedia.org/wiki/Bogstav
https://da.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%B8rn
https://da.wikipedia.org/wiki/Vejle
https://da.wikipedia.org/wiki/Snegl
https://da.wikipedia.org/wiki/Rom
https://da.wikipedia.org/wiki/Knold_og_Tot
https://da.wikipedia.org/wiki/Odense
https://da.wikipedia.org/wiki/1770
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EN  SMUK  TUR  I  KØBENHAVN  PÅ  EN  DAG  I  MARTS  

 –    EN BILLEDSERIE OG FORÅRSFORTÆLLING 

af Maria Erica Jensen  

 

En tur i København i marts måned er en smuk oplevelse. Det er, som om at byen 
indbyder dig til at gå stille rundt og se alle sine gamle huse, kanaler og dejlige 
parker. 

Selvom at træernes blade endnu ikke er sprunget ud, så synger solsortene for fuld hals, 
krokusserne blomstrer og solen skinner varmt og forårsagtigt, så du let bliver forledt til at 
tro, at du ikke behøver en tyk sweater under jakken og et tørklæde om halsen.  

Sådan en dag gik jeg en tur et par timer i København. Det var d. 16. marts, året 2017, 
og tidspunktet på dagen nærmede sig eftermiddagskaffen. 

Foråret gør altid noget smukt ved vores land. Det ligesom at det vækker alfer, feer, 
statuer og blomster fra vintersøvnen og lægger et eventyrligt slør over byer, marker, 
skove og strande – i hvert fald på de der første forårsdage, hvor solen endelig kan folde 
sine spæde stråler ud. 

Jeg har lavet en lille billedserie med indtryk fra min tur i København, og jeg håber, at 
den vil inspirere dig til at gå ud at se dig om i vores hovedstad, som har et hav af 
skønne kønne steder, som absolut egner sig godt til at blive beundret på en solskinsrig 
forårsdag.      

Jeg startede min tur ved Glyptoteket, som er et af de steder i København, jeg holder 
allermest af at besøge. Og på denne dag i marts stod den store rødstens bygning 
nærmest og strålede om kap med solen.  
Jeg gik ind i parken, der er bagved Glyptoteket, og jeg mærkede straks roen sænke sig 
over mig.  

http://www.livefromdenmark.com/author/maria-erica-jensen/
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Det er det, byparker gør ved mig. Giver mig 
mulighed for at geare ned fra den 
omkringliggende bys stress og jag; og derfor er 
jeg vild med at besøge parker i de byer, jeg 
kommer hen.  

I parken er der rig mulighed for at finde en bænk 
og hvile fødderne, mens du nyder synet af de 
mange forskellige planter. Denne gren vil om et 
par måneder være fyldt med sødt duftende 
snebolle-blomster – en af mine absolut favoritter 
blandt blomstrende buske.  

Brug 5-15 minutter i parken ved Glyptoteket, gå rundt og se på de smukke statuer og de 
mange forårsblomster, der er her, inden du bevæger dig videre ud i byen. 

Kig op, når du går rundt i en by, 
for det er så let at komme til at 
overse en hel mængde smukke 
perler, hvis du går med næsen i 
et kort, i din mobil eller bare 
kun kigger ned på dine fødder.  
Stop op ved statuer, og se de 
fine detaljer, som ofte gemmer 
sig et stykke oppe ad 
husmurerne, og som kun bliver 
opdaget af nysgerrige blikke. 

Enhver by gemmer på et hav af 
diskret placeret udsmykning, 
som travle mennesker nærmest 
aldrig får at se, for vi – tja – er 
for travle til at lægge mærke til det. 

Så, giv dig god tid til at gå en 
forårstur, hvor du stopper op og 
lægger mærke til detaljerne, som 
bare venter på, at du skal få øje på 
dem. (en hilsen fra Bente og Live from Denmark) 

Du kan forvente mere 

Københavneri i næste 

nummer…… 
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giver et bud på NY Amagermad: Smør landbrødet med pesto. Læg det lyse brød og rugbrød 

sammen om ost (Høng) i skiver, agurk og basilikum. Skær amagermadderne i trekanter. 

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 
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