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Forsiden:   

I maj måned har jeg valgt at vise en collage, hvor en buket tidsler er anbragt i en gul krukke.  

Sidste efterår arbejdede jeg på et tidspunkt med transparente billeder. I den viste collage 

har jeg sat et stykke kalkepapir oven på collagen, hvorved billedet har fået et matteret 

udtryk. Hilsen Niels Flyger. 

Tidsler er oftest stærkt tornede, urteagtige planter, 

hvoraf nogle arter er enårige, de fleste flerårige. De 

betragtes næsten alle som besværlige ukrudts-

planter; men i staudebedet dyrkes flere arter fra 

især Sydeuropa med elegant vækst og smuk 

blomstring.  

Stænglerne er oftest stive og oprette og i lighed 

med bladene mere eller mindre tornede. 

Kurvblomsterne er hvide, gullige eller røde, og 

frøene er forsynet med en fin uld, der sørger for 

frøenes spredning med vinden. Flere af arterne har 

kraftige rodstængler, som gør, at planterne hurtigt 

breder sig. (fra HaveABC.dk) / 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 (200,- 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  MAJ    

Tirsdag den 1.maj kl.13 – 14.30:  

”Ordet frit”. 

Onsdag den 2.maj:  

Byvandring på Christianshavn. Se opslag. 

Fredag den 4.maj kl. 18 – 21:  

Månedsmiddag. Se opslag. 

Søndag den 6. maj kl. 14 – 17: 

Loppemarked i DRYS IND. 

Mandag den 7.maj kl. 10.30 – 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 7.maj kl. 14 – 15:  

Socialformidling i DRYS IND ved Winnie. 

Tirsdag den 8.maj kl. 13 – 14.30:  

”Snesejlerne” ved Ole. 

Onsdag den 9.maj kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted i DRYS IND. 

Søndag den 13.maj kl. 14 – 16.30: Banko. 

Mandag den 14.maj kl. 10.30 – ca. 12:  

Gåtur ved Birthe. 

Mandag den 14.maj kl. 18 – 21: Spilleaften. 
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AKTIVITETER I MAJ, fortsat 

Tirsdag den 15.maj kl. 13 – 14.30:  

Musikalsk foredrag ved Jeanette Ulrikkeholm ” Danske og enkelte 

franske forårssange og kærlighedssange .”  

 Se andet sted i bladet. Mulighed for fællessang. 

Onsdag den 16.maj:  

Pinsefrokost i Sundby sejl. Se opslag. 

Tirsdag den 22.maj kl. 13 – 14.30:  

Debat, quiz eller andet godt. 

Onsdag den 23.maj kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Tirsdag den 29.maj kl. 13 – 14.30:  

” At spille Shakespeare fra en hestevogn på Samsø”  

ved Anne Brodin. 

Onsdag den 30.maj kl. 12 – 15:  

Mad og film i DRYS IND. 
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Som noget nyt i DRYS IND vil der på udvalgte søndage 

blive tilbudt forskellige aktiviteter  

mellem kl. 14 – 17.  

Øvrige søndag eftermiddage  

vil være lukket mellem kl. 14 – 17. 

Fra kl. 17 – 21 vil der være ÅBENT som tidligere.
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TILBAGEBLIK FRA EN DEJLIG APRIL….. 

 

Drys Ind holdt påskefrokost 4/4-18. Igen havde alle, ansatte og frivillige, knoklet i 

køkkenet, samt med borddækning. Stor tak til jer. 

Vi brugere, kunne sætte os og nyde godt af alle lækkerierne, samt et godt samvær. 

Vi havde en dejlig dag, med megen hyggelig snak og grin.  /Vibeke 

                                                                

 

Som annonceret i sidste måned skulle Arne Nissen, tidligere 

sognepræst og bruger i DRYS IND, fortælle os om ”Fornøjelige 

timer i hans tid som præst!” Og hvor var det hyggeligt og sjovt at 

opleve Arne ”på slap line” denne tirsdag. Arne er altid god for en 

sjov og kærlig bemærkning og ALTID med et lunt glimt i øjnene. 

Arne var en god fortæller og en del grin blev det til undervejs. 

Jeg er overbevist om, at den tids kirkegængere, som havde Arne 

som præst, også fik mange fornøjelige timer i hans selskab. TAK 

Arne for dit foredrag og din fortælling/ Ella 
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Så var dagen kommet, hvor der skulle holdes REJSEMØDE for 

interesserede til Sønderjyllandsturen den første uge i oktober. 

En del var mødt op og næsten alle meldte sig til med ønsker om 

enkelt- eller dobbeltværelse. I alt har vi rådighed for 25 værelser, 

hvoraf de 15 kan reserveres som enkeltværelse. 

Der er opslag i DRYS IND for tilmelding til turen. 

Prisen er: 3800 kr./ dobbeltværelse og 4200 kr./ enkeltværelse. 

Depositum: 1500 kr. ved tilmelding, som er bindende. 

Prisen er incl. halvpension, samt frokoster de 4 dage. 

Incl.:Bus hele vejen fra DRYS IND samt diverse ture, guider, 

entreer samt Sønderjysk kaffebord og kaffe med hjemmebag på 

hjemturen. 

Programmet kan ses her i bladet og/ eller kan fås i DRYS IND. 

Som tidligere er hjælperne: Ingrid (min søster), Lone og Villy. 

Jeg glæder mig rigtig meget, til vi igen skal på ferie sammen.  

Kærlig hilsen Ella. 
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APPETITVÆKKERE I MAJ MÅNED: 

Denne skønne og smukke forårsmåned i Danmark indledes i DRYS 

IND med en spændende BYVANDRING onsdag den 2.maj rundt på 

Christianshavn med globetrotter og ægte christianshavner, 

 Jørgen Oulund.  

Københavns mest farverige bydel har 

det hele: Bindingsværkshuse og 

købmandsgårde fra 1600-tallet, to 

flotte kirker, broer, idylliske baggårde, 

brolagte gader med gamle gadelygter, 

stokroser, drukkenbolte, originaler, 

oprørere, frække anekdoter og listige 

værtshuse. 

På en fodtur vil vi sammen med Jørgen Oulund opsøge det mest 

finurlige og koloristiske i en fortættet bydel, hvor fortid og nutid 

mødes i en broget dagligdag. 

Undervejs drysser vi ind på et af Christianshavns kendte, gamle 

værtshuse, hvor vi kan nyde en forfriskning ( incl. i prisen). 

Prisen pr. deltager 50 kroner. Der er opslag i DRYS IND for tilmelding (max. 20 delt.) 

Vi mødes i DRYS IND kl. 12.30 eller 

ved nedgangen til Metroen på 

Christianshavn kl. 13.00. I alt varer 

turen ca. 2½ time/ Ella 
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Mandag den 7.maj kl. 10.30 – 11.30 er der igen BOGCAFÉ i DRYS 

IND med Lisbeth og Olav. Og selvfølgelig er der kaffe og brød på 

bordene. 

Denne mandag vil der blive læst op fra bøgerne: ”Dødevaskeren” 

af Sara Omar samt ” Alt må vige for natten” af Delphine de Vigar. 

 

Tirsdag den 8.maj kl. 13 – 14.30 vil Ole, som er bruger i DRYS IND 

fortælle om ” Snesejlerne”. Ole har tidligere fortalt om sin tid på 

GRØNLAND. Denne tirsdag vil Ole fortælle 

om sin tid til søs. 

Vi glæder os, Ole til at høre dig fortælle/ Ella

 

Tirsdag den 15.maj kl. 13 – 14.30 er der 

MUSIKALSK FOREDRAG ved Jeannet 

Ulrikkeholm. Jeannet synger smukke gamle danske og franske 

sange og akkompagnerer på guitar, guitarlut og cello, 

Sangene er med tekster af bl.a. H.C. Andersen, Thomas Kingo, 

Jeppe Aakjær, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen, Tove 

Ditlevsen og Edith Piaf. 
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Jeannet fortæller om sangene, inden hun synger dem. Der er 

historier til næsten alle sangene, så man får stof til eftertanke og 

samtidig vil oplevelsen være festlig og fornøjelig. 

Jeannet medbringer sanghæfter, så der bliver stor mulighed for at 

synge med på nogle af sangene/ Ella 

 

Den sidste tirsdag i maj gæster Anne Brodin 

DRYS IND med en fortælling om, hvordan det var 

”At spille Shakespeare fra en hestevogn på 

Samsø”. Anne kommer kl. 13 – 14.30 og har i sine 

yngre dage også været instruktør i forskellige 

sammenhænge.  

Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs i 

foredraget/fortællingen/ Ella 

 

UDSTILLINGSVINDUET 

Her skulle have været et billede af Ella og hendes gode gamle cykel… 

Den er nu helt forårsklar ( Leif har givet en hånd), og dermed klar til endnu 

mange kilometer på Amager og København. 

Der findes mange friske ældre piger, der lever og ånder på deres cykler, og det er 

nogen gange helt utroligt, hvad de kan fragte i cykelkurven. 

Jeg husker Margit den yngre, der nærmest havde en hel stadeplads, masser af 

kager, kaffemaskine m.m. på hendes jernhest sidste sommer.  Jo, vi kan godt se 

billederne, selv om de ikke er her.  ☺ / Bente 
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Ferietur til Sønderjylland fra den 1.- 5.oktober 2018. 

Pris per person i dobbeltværelse:   3800 kr. 

Tillæg for eneværelse: 400 kr. 

Depositum: 1500 kr., som betales ved tilmelding. 

Restbetaling: 1.september på konto: 5321 05 38124. Mobilpay 24782052. 

 eller direkte til Margit eller Ella i DRYS IND. 

• I prisen er incl. halvpension fra aftensmad 1.dag til morgenmad 

sidste dag samt de planlagte arrangementer, entreer, guider samt 4 

gange frokost, sønderjysk kaffebord og eftermiddagskaffe på Fyn. 

Adrian Turist og Rejser A/S med Jørgen Kristensen ved rattet er vores chauffør. 

 

Mange spændte feriehilsener fra Ella tlf.: 2212 6034                                                         

VIGTIGT: Husk at medbringe Sygesikringsbevis, fortrolighedsskema og pas. 
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Tvillingegården ved Middelfart

Mandøbussen

Fire mænd skuer ud over Vesterhavet ved Esbjerg 

Sort Sol i Marsken

 

Program som følger: 

1.oktober: Morgenkaffe fra kl. 8 . Afgang fra DRYS IND kl. 9. Besøg på Bindeballe købmandsgård ved 

Vejle, hvor vi spiser de medbragte sandwich, drikkevarer købes på stedet. Ankomst til Gram slotskro 

og byvandring i Gram med lokal guide for de, der har lyst. 

2.oktober kl. 10: Rundvisning på Gram Slot.  Efter besøget evt. gåtur til Gram Lergrav og museet. 

                  Kl. 14.30: Sønderjysk kaffebord på Slotskroen 

                  Kl. 16:       Afgang mod Møgeltønder og Sort Sol. 

3.oktober kl. 9: Afgang fra Gram 

                  Kl. 10: Vadehavscentret Vester Vedsted med guide. 

                  Kl. 11.30. Afgang fra Vadehavscentret med bus mod Mandø, hvor guide og frokost venter   

på restaurant Vadehav.                   Kl. 15.30: Afgang fra Mandø. Ankomst Vester Vedsted kl. 16.10. 
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4.oktober kl. 9: Afgang fra Gram 

                  Kl. 10: Besøg i Kultur og Fritidshuset- Esbjerg. 

                  Kl. 11.30: Frokost i Kultur- og Fritidshuset i Esbjerg. 

                  Kl. 13.00: Byrundtur i Esbjerg med bus. 

                  Kl. 14.00: Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg med rundvisning  

og oplevelse af fodringen af sælerne. 

                  Kl. 16.30: Afgang mod Gram. 

5.oktober kl. 9: Afgang fra Gram og hjemkørsel.  

                  Kl. 14.00: Besøg på Tvillingegården ved Middelfart til kaffe med hjemmebagte boller,   

                  lagkage og fortælling. 

 

Ret til og mulighed for ændringer undervejs. Vi er i DRYS IND igen først på aftenen.

Gram slot. 

 

DET NYESTE FRA KØBENHAVN…. 

En helt nye legeplads har set dagens lys – BLOX-legeplads hedder den og den har 

åben hver dag fra kl. 8-20.  

Legepladsen består bl.a. af sandkasser, rutsjebaner, gynger og soppebassin for de yngste samt boldbur, trampolier, 

overdækkede opholdsarealer og skate- og rulleskøjtebelægning til de større børn og unge. 

Den er intergreret i det nye byggeri BLOX, der er designet og tegnet af hollandske Rem Koolhaas. Et helt nyt Byrum, 

der skal få københavnerne ud af lejlighederne og med i et nyt fællesskab. Måske DU skulle tage forbi og få en god 

oplevelse…… DU behøver ikke at være aktiv, du kan nøjes med at kigge ☺   / Bente 
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Som I nok har læst om andet steds her i bladet, bliver 

den almindelige SØNDAGS åbningstid skåret ned, så den 

for fremtiden hedder 17 – 21 

Det giver så plads til, at vi kan lave noget andet fra kl. 14, 

og vi starter stærkt ud……  

Søndag d. 6/5 afholder vi LOPPEMARKED  

fra kl. 14 – 17 

så kom og gør en god handel og eller køb en kop frisklavet 

the eller kaffe. 

Søndag d. 13/5 er der efter mange forespørgsler 

BINGO også fra kl. 14 – 17.  

Her er prisen 30.- for 6 plader + kaffe/the. 

Håber I vil støtte op om arrangementerne og sidder I inde med 

noget I kunne tænke jer at lave en anden søndag, så bare hit med 

idéerne, så ser vi på det sammen. 
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Knus Margit 😊  

En Søndag på Amager er en spillefilm fra 1941: Lisbeth sværmer for den unge sømand Jokum. Men han 

er fattig og sandsynligheden for at han kan få Lisbeth, er ikke stor. Også fordi de to velhavende bønder 

Hans og Rasmus bejler til hende. - og faderen, - han er naturligvis kun interesseret i, at hun gør et godt 

parti. Hans og Rasmus begynder at intrigere mod Jokum og alle kneb gælder. Men kærligheden sejrer til 

sidst - takket være en flot og gavmild Københavner. / Bente 

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  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. 17-21 NYT 
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