
1 
 
 

 

DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET FANTASTISK VÆRESTED PÅ AMAGER 

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

 NR. 6   JUNI    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 

FØDSELSDAG 

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


2 
 
 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE               

DRYS IND, hvad er det ?    Side 3 

Aktiviteter i JUNI     Side 4-5 

Klar parat Bustur – 1. juni    Side 6-10 

Udstillingsvinduet     Side 10 

Tilbageblik fra sommer-maj / Søndag på Amager  Side 11-12 

Flere lokkerier…..     Side 13-15 

En tur på Christianshavn…..v/Villy   Side 16-17 

2. Pinsedag – på femøren & Dødsfald   Side 17-18 

Velkommen til Lise…m.m.    Side 19 

DRYS IND HAR FØDSELSDAG….   Side 20 

Fakta, Brugerråd  & Nye Åbningstider   Udeladt 
 

Forsiden:   

Maj blev pludselig til sol og sommer…..sandaler, stråhatte, solbriller og meget andet så lyset, 

der blev behov for solcreme midt på dagen – og mange blev rigtig glade. 

Pinsen blev en lang sommerdag, hvor mange mødtes over nogle skønne frokoster, sommerleg 

på græsplænen og måske lidt sopperi i vandkanten. 

Vupti, græsset blev langt og rabarberne væltede op ad jorden – skvalderkål og farverige 

blomster fulgte med – og masser af fuglesang kunne høres – endog en plasken, når fuglebadet 

blev besøgt. 

Jeg er sikker på, at flere har fået læst gode bøger eller blot avisen, mens der blev hvilet i 

liggestolen. 

Rigtig god forsommer til alle – vi må nyde hver eneste dag, hvor 

varme og sol gør godt ! 

Kh. Web-bente 
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DRYS IND, hvad er det?   

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  JUNI: 

Fredag den 1.juni:  

Bustur ud i naturen bl.a. området omkring 

Lammefjorden. Tilmelding er afsluttet.  

Mandag den 4.juni kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Onsdag den 6.juni kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 8.juni kl. 11 – 13:  

Mirakelpriser kommer på besøg med deres nye og flotte kollektion 

indenfor tøj til voksne. 

Søndag den 10.juni kl. 14: Banko. 

Mandag den 11.juni kl. 10.30 – ca. 12:  

Gåtur ved Birthe. 

Tirsdag d. 12. juni kl. 13 – 14:30: 

Musikalsk eftermiddag med Johannes Jensen – kom og syng med! 

Onsdag den 13.juni:  

Deltagelse med bod på Kofoeds Skoles sommermarked. 

Mandag den 18.juni kl. 18 – 21: Spilleaften. 

Tirsdag den 19.juni kl. 13 – 14.30:  

Quiz eller andet godt. 

Fredag den 22.juni:  

Tur til Amagermuseet. Se opslag i DRYS IND. 
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AKTIVITETER I JUNI, fortsat 

Tirsdag den 26.juni kl. 13 – 14.30:  

Quiz, oplæsning eller andet godt. 

Onsdag den 27.juni kl. 10:  

Møde i DRYS IND om ferieopholdet i Sorø. Kun for deltagerne. 

Fredag den 29.juni kl. 12:  

DRYS IND fejrer fødselsdag.  

ALLE er hjertelig VELKOMNE. Underholdning ved 

Vibe Lauth og ikke mindst: Rigtig megen hygge 

suppleret med dejlig kaffe og kage. 

 

Ps.: Der er lukket i DRYS IND om aftenen. 

 

Fortsat en rigtig dejlig sommer til 

alle DRYSSENS læsere. 

 

 

Dette billede efter Ukendt forfatter er 

https://flickr.com/photos/liberalalliance/8717250500
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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KLAR PARAT – BUSTUR 1. juni (lidt info fra Villy´s hånd) 

Lammefjorden er en fjordarm på Isefjorden i Odsherred. Efter inddæmning og tørlægning af næsten 6000 ha 

i begyndelsen af 1900-tallet er det meste nu landbrugsland. Herfra kommer de kendte Lammefjords-

gulerødder. Det skal bemærkes at stednavnet Lammefjorden både anvendes om det inddæmmede område 

og om den resterende fjord (nord for Tuse Næs). Oprindeligt var Odsherred en halvø, der kun havde 

forbindelse til Sjælland via en smal tange, Draget, ved Dragsholm Slot syd for Vejrhøj. I 1841 påbegyndtes en 

dæmning over den nærliggende Sidinge Fjord, og erfaringerne ved dræning af denne lille, lavvandede fjord 

blev brugt 30 år senere, da man startede på at bygge dæmningen fra Gundestrup til Audebo.                                                                                                                                                                                

Projektet blev foreslået og ledet af lensbaron Zytphen-Adeler, der boede på Dragsholm. Inden man 

påbegyndte projektet 3. april 1873, kunne man faktisk sine steder soppe halvt ud i Lammefjorden ved 

lavvande, men alligevel var det meget vand, der skulle pumpes ud og mange drængrøfter, der skulle graves. 

Alt skete med håndkraft, og hestevognene kunne først anvendes, når jorden var så udtørret, at de ikke sank i. 

Arbejdet blev afsluttet den 23. september 1874, hvor den sidste del af dæmningen blev lukket. Siden er den 

blevet forstærket efter, at en nordvesten-storm natten mellem 23. og 24. oktober 1921 var nær ved at få 

vandet til at bryde igennem. Lammefjorden fremtræder i dag som et fladt stykke land. Det mest markante 

stræk er vejen Adelers Alle fra Gislinge til Fårevejle Stationsby og Fårevejle Kirkeby.  

 Kort fra 2017 visende Lammefjordens nutidige udbredelse. 

I 1873 oprettedes »Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning«. Arbejdet med tørlægningen begyndte 

med opførelsen af en ca 2260 meter lang dæmning mellem Avdebo og Langholms Nebbe, der aflukkede et 

vandareal på ca. 55 km². Udpumpningen begyndte den 18. januar 1875, og da vandet begyndte at trække sig 

tilbage, gik man i gang med at grave kanaler. Lammefjorden fik to kanalsystemer: Landkanalen som løber 

rundt om fjorden ved hav-niveau og som derfor kan løbe direkte ud i havet enten mod øst til Lammefjord 

uden for dæmningen, eller mod vest ud i Sejerøbugten gennem Dragsholm Kanal. Den anden kanal, 

afvandingskanalen, løber langs de dybeste områder af fjordbunden, og da den ligger så lavt, må vandet 

pumpes ud ved Audebo. I begyndelsen ved dampkraft og vindkraft, men i 1920'erne kom de elektrisk drevne 

pumper til. Sænkningen af vandstanden i fjorden kom af både tekniske og økonomiske årsager til at ske i 

etaper. Den første etape var planlagt til at være -4,75 m (-15 fod), men man valgte i første omgang at holde 

en pause ved -2,7 m, da økonomien var stram, og grundsalget tog tid. Men 2,7 m blev hurtigt nået, og 

bunden dukkede hurtigt frem på grund af fjordens ringe dybde langs kanten; dette niveau tørlagde 3652 ha 

ud af det samlede inddæmmede areal på 5764 ha.  Efterhånden som vandstandsforskellen øgedes i forhold 

https://da.wikipedia.org/wiki/Isefjorden
https://da.wikipedia.org/wiki/Odsherred
https://da.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://da.wikipedia.org/wiki/1900-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Tuse_N%C3%A6s
https://da.wikipedia.org/wiki/Odsherred
https://da.wikipedia.org/wiki/Halv%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/Dragsholm_Slot
https://da.wikipedia.org/wiki/Vejrh%C3%B8j
https://da.wikipedia.org/wiki/1841
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidinge_Fjord&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Gundestrup_(Grevinge_Sogn)&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Audebo&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Zytphen-Adeler
https://da.wikipedia.org/wiki/1873
https://da.wikipedia.org/wiki/23._september
https://da.wikipedia.org/wiki/1874
https://da.wikipedia.org/wiki/23._oktober
https://da.wikipedia.org/wiki/24._oktober
https://da.wikipedia.org/wiki/1921
https://da.wikipedia.org/wiki/Gislinge
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5revejle_Stationsby
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5revejle_Kirkeby
https://da.wikipedia.org/wiki/1873
https://da.wikipedia.org/wiki/18._januar
https://da.wikipedia.org/wiki/1875
https://da.wikipedia.org/wiki/Sejer%C3%B8bugten
https://da.wikipedia.org/wiki/Fod_(l%C3%A6ngdeenhed)
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Lammefjorden-OSM-2017.svg
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til havet, tog det længere tid, og den endelige sænkning til -7 m, som blev besluttet i 1934, krævede 

nyinvesteringer både i kanalgravning og pumpeudstyr.  

Ud over de tekniske problemer kom krigen også i vejen, så det skulle tage helt frem til 1943, før man nåede -

7 m. Herefter forsvandt den sidste indsø fra området.                                                                                                                                            

I henhold til afvandingskommissionens foreløbige kendelse af 18. september 1937 og senere vedtagelse er 

pumpestationen ved Avdebo ombygget og udvidet, og vandstanden sænket til kote -7,0. Ifølge flere kilder, 

herunder Geodatastyrelsens digitale kort og hjemmesiden Danskebjerge.dk, er der dog - i et område nær 

Avdebo - helt ned til -7,5 meter.  Der pumpes stadig for at komme af med regn overskuddet. Vandmængden 

varierer meget med regnmængden, men i gennemsnit pumpes der 16 millioner m³ om året. 1 mm regn på 

fjorden svarer rundt regnet til 60.000 m³ vand i afvandingskanalen. 

Én ting var at bygge dæmningen og kanalerne, en anden ting var at gøre landet til landbrugsland. Et hårdt 

slid, men gevinsten var en meget frugtbar jord. Efterhånden som vandet trak sig tilbage, flyttede 

"pionererne" med og opførte små primitive bosættelser. Området var i det hele taget præget af at være nyt 

og ukendt land: Ingen vidste, hvad der kunne gro eller for den sags skyld, om dæmningen kunne holde ved 

stormflod. Den specielle undergrund gav mulighed for at eksperimentere med mange utraditionelle afgrøder. 

Mest kendt og vedholdende er nok kartoffel- og gulerodsdyrkningen, men der har også været dyrket 

asparges, tulipaner, bønner, kålrabi og andre endnu mere specielle afgrøder. Som eneste grøntsag i Norden 

har "lammefjordsgulerod" haft beskyttet status i EU’s kvalitetsmærkeordning siden 2004. 

Lammefjordsgulerødderne kendetegnes ved et ekstra højt indhold af naturligt karotin og sukker. 

Lammefjordgulerødderne udgør ca. 25% af den danske produktion.                                                               

Desuden er der blevet gravet østersskaller som blev knust og anvendt som kalktilskud i dyrefoder.                                     

De mere arbejdskrævende specialafgrøder, som f.eks. hvide asparges, var i 1970erne og 1980erne stort set 

ved at forsvinde men er nu taget op af flere producenter på Lammefjorden.                                                                                    

Tørlæggelsen af fjorden og anlæggelsen af dæmningen havde nogle kolossale trafikale fordele for Odsherred. 

Før var man afhængig af færger, hvis man da ikke tog turen ud omkring Draget. Så der blev naturligt nok 

anlagt mange nye veje. Også jernbanen blev etableret hen over fjorden, og i 1899 kunne Odsherreds 

Jernbane åbne sin strækning fra Holbæk til Nykøbing Sjælland, som krydsede ind over til Fårevejle Stationsby, 

som blev nyanlagt på en af de gamle øer. Lammefjordens laveste punkt på 7,5 meter under havet gør ikke 

blot den inddæmmede fjord til det lavest beliggende sted i Danmark. Den er også lavest i hele Vesteuropa. 

Dette gælder dog ikke, hvis man tager gravede huller med i beregningen. Et granitbrud ved Rønne på 

Bornholm har således punkter, der ligger noget dybere end Lammefjordens terræn. 

 Munkholmbroen (mine børn kaldte den McDonalds-broen – web-Bente) 

er en 114 meter lang vejbro ca. 6 km over det inderste af 

Isefjorden, som forbinder området omkring Holbæk med Horns 

Herred. Broen er 12.5 meter høj (fra midterste bue og til 

vandoverflade). Broen er en lav bro forsynet med en overbygning 

af tre sæt jernbetonbuer med forskellig spændvidde. Broen er 

projekteret af Anker Engelund. Broen er anlagt i tilknytning til en 

dæmning, der er anlagt over holmen og øen Munkholm til det 

gamle færgested Langtved med Bramsnæs Bugt mod nord og Tempelkrog, der er den inderste del af 

Isefjorden, mod syd. Broen blev færdigbygget i 1951 og indviet i 1952. Der var tidligere en lille passagerfærge 

på stedet, og Langtved Færgekro ligger ved det gamle færgested, hvor broen er forbundet med Hornsherred. 

Kroen nedbrændte 28. oktober 2009.                                                                                                                

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Munkholmbroen.jpg
https://da.wikipedia.org/wiki/1934
https://da.wikipedia.org/wiki/2._verdenskrig
https://da.wikipedia.org/wiki/1943
https://da.wikipedia.org/wiki/Kote
https://da.wikipedia.org/wiki/Kartoffel
https://da.wikipedia.org/wiki/Gulerod
https://da.wikipedia.org/wiki/Asparges
https://da.wikipedia.org/wiki/Tulipan
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98sters
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalk_(mineral)
https://da.wikipedia.org/wiki/1899
https://da.wikipedia.org/wiki/Odsherreds_Jernbane
https://da.wikipedia.org/wiki/Odsherreds_Jernbane
https://da.wikipedia.org/wiki/Holb%C3%A6k
https://da.wikipedia.org/wiki/Nyk%C3%B8bing_Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5revejle_Stationsby
https://da.wikipedia.org/wiki/Bro
https://da.wikipedia.org/wiki/Isefjorden
https://da.wikipedia.org/wiki/Hornsherred
https://da.wikipedia.org/wiki/Hornsherred
https://da.wikipedia.org/wiki/Jernbeton
https://da.wikipedia.org/wiki/Anker_Engelund
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Bramsn%C3%A6s_Bugt&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempelkrog&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Langtved_F%C3%A6rgekro&action=edit&redlink=1
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Munkholmbroen anvendes i filmene om Mig og min lillebror som broen til den fiktive ø Bomø, hvor brødrene 

bor, og filmene i det hele taget forgår. 

Arnakke er en landsby med 407 indbyggere (2018), beliggende i Ågerup Sogn. Fra landsbyen er der udsigt 

over Tempelkrogen, den inderste og sydligste del af Isefjorden, der tidligere har været karakteriseret som et 

fiskerigt farvand, hvorfra omegnens beboere kunne supplere indtægterne fra landbruget. Arnakke er en 

gammel landsby, der indtil starten af 1970'erne blot bestod af 10-15 husstande, hvorefter der foregik en 

række udstykninger af byggegrunde.  Indtil 1997 havde landsbyen en brugsforening. 

Gislinge er en lille stationsby med 1.543 indbyggere (2017). Byen ligger i Holbæk Kommune og tilhører 

Region Sjælland. I byen findes en skole, SFO, Solsikken med vuggestue og børnehave. Herudover Dagli' Brugs, 

bagerforretning, slagterforretning, frisører, autoværksteder og sågar et Nimbus-værksted. 

 Audebo pumpestation er i dag en moderne og 

velfungerende pumpestation, som er i stand til at varetage lodsejernes interesse i vedligeholdelsen af 

Lammefjordens udtørring. 

 Asnæs Forsamlingshus (her skal vi spise frokost 12.15-13.30). 

 Veddinge Bakker er en kyst- og sommerhusby 

ved Sejerø Bugt, med 201 indbyggere i 

byområdet (2014). Byen er beliggende i 

Fårevejle Sogn. Den ligger i Odsherred 

Kommune og tilhører Region Sjælland. 

Veddinge Bakker er også et storbakket 

landskab i samme område med stejle skråninger ned mod Sejrø Bugt. Veddinge 

Bakker er etableret som et sommerhusområde. 

 Dragsholm Slot hører til blandt landets ældste fungerende verdslige 

bygninger og ligger ud til Sejerøbugten. I en periode blev slottet kaldt 

Adelersborg.  

Havnsø er en lille havneby med 973 indbyggere (2017), beliggende i 

Føllenslev Sogn. Havnsø er primært kendt for to ting: Færgerne til 

Nekselø og Sejerø, og sin K-Salat fabrik. Havnsø landsby bestod i 1682 af 

9 gårde, 1 hus med jord og 7 huse uden jord. Det samlede dyrkede areal 

udgjorde 275,2 tønder land skyldsat til 59,24 tønder hartkorn. Dyrkningsformen var trevangsbrug (betegner 

et dyrkningssystem i landsbyfællesskabets tid kendetegnet ved, at den dyrkede jord til en landsby var delt i 3 

indhegnede vange med en 3-årig rotation). Ved kysten lå et udskibningssted, en vindmølle og en kro. Ved 

århundredeskiftet beskrives forholdene således: "Havnsø med Skole, Kro og Mølle, de sidste to ved Kysten; 

hvor der er Overfart til Nekselø". I mellemkrigstiden blev der opført et badehotel i tilknytning til 

udskibningsstedet. I 1931 blev der etableret færgefart fra Havnsø til Sejerø.                                                                                                                                                                                 

https://da.wikipedia.org/wiki/Mig_og_min_lillebror
https://da.wikipedia.org/wiki/Landsby
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85gerup_Sogn_(Holb%C3%A6k_Kommune)
https://da.wikipedia.org/wiki/Tempelkrogen
https://da.wikipedia.org/wiki/Isefjorden
https://da.wikipedia.org/wiki/Fiskeri
https://da.wikipedia.org/wiki/Landbrug
https://da.wikipedia.org/wiki/1970%27erne
https://da.wikipedia.org/wiki/Husstand
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Byggegrund&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1997
https://da.wikipedia.org/wiki/Brugsforening
https://da.wikipedia.org/wiki/Holb%C3%A6k_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Region_Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/Kyst
https://da.wikipedia.org/wiki/Sommerhus
https://da.wikipedia.org/wiki/By
https://da.wikipedia.org/wiki/Sejer%C3%B8_Bugt
https://da.wikipedia.org/wiki/Byomr%C3%A5de
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5revejle_Sogn
https://da.wikipedia.org/wiki/Odsherred_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Odsherred_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Region_Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/Sejer%C3%B8bugten
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8llenslev_Sogn
https://da.wikipedia.org/wiki/Neksel%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Sejer%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/K-Salat
https://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nde_land
https://da.wikipedia.org/wiki/Hartkorn
https://da.wikipedia.org/wiki/Trevangsbrug
https://da.wikipedia.org/wiki/Dyrkningssystem
https://da.wikipedia.org/wiki/Landsbyf%C3%A6llesskabet
https://da.wikipedia.org/wiki/Vang_(jordbrug)
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Badehotel&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Sejer%C3%B8
http://audebopumpestation.dk/
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Føllenslev er en by med 360 indbyggere (2017). Byen hører til Kalundborg Kommune og ligger i Region 

Sjælland.    I 1898 beskrives Føllenslev således: "Følleslev (gml. Form Fyølenz- og Fiælenzløf) med Kirke, 

Præstegd., Skole, Sparekasse og Andelsmejeri; Mejeriet hed Egehøj.   

Snertinge er beliggende i Særslev Sogn. Byen tilhører Kalundborg Kommune og er beliggende i Region 

Sjælland. Snertinge landsby bestod i 1682 af 12 gårde. Det samlede dyrkede areal udgjorde 327 tønder land 

skyldsat til 78,48 tønder hartkorn. Dyrkningsformen var trevangsbrug. I 1872 beskrives forholdene således; 

"Snertinge med Apothek og Veirmølle (ved denne By krydse den Kjøbenhavn-Kalundborgske Hovedlandevei 

og Nykjøbing-Sorø Veien hinanden). Omkring århundredeskiftet beskrives forholdene således: "Snertinge, 

ved Landevejenes Krydsningspunkt, med Apotek, Lægebolig, Kro, stor Ostefabrik, Købmandshandel samt 

Postekspedition og Telegrafstation". Snertinge havde i 1921 220 indbyggere, i 1925 200, i 1930 258, i 1935 

211, i 1940 265, i 1945 348, i 1950 348, i 1955 360, i 1960 655 indbyggere og i 1965 673 indbyggere. 

Forklaringen på springet fra 1955 til 1960 var, at Snertinge voksede sammen med nabobyen Særslev.  

Jyderup er en stationsby i Jyderup Sogn i Holbæk Kommune. Den hører under Region Sjælland. Dens vartegn 

er  Jyderup Kirke, der stammer fra slutningen af 1100-tallet.                                                                                                                                                                                      

Omkring 1870 blev byen beskrevet således: "Jyderup med Kirken, Præstegaard, Skole, Kro, Veirmølle, 

Teglbrænderi".           Omkring 1900 blev forholdene beskrevet således: "Jyderup med Kirke, Præstegd., Skole, 

Rekonvalescenthjem (opr. 1888 af A. H. E. Komtesse Lerche med 100,000 Kr.; 25 Pladser), Jærnbanestation, 

Postkontor og Telegrafstation, Hotel („Skarritsø“), Andelsmejeri, Mølle, Sessionssted for 2. Udskrivningskr. 

Jyderup ligger op til fem skove; Bjergsted Skov, Grevindeskov, Stokkebjerg Skov, Aggersvold Skov og Jyderup 

Skov.  Desuden findes en gammel ruin kaldet Dronning Margretes Ruin (opkaldt efter Dronning Margrete 1.), 

som ligger ved Skarresø.                                                                                                                                                              

 

 

Jyderup Fængsel er et af landets 8 åbne fængsler. At fængslet er åbent betyder, at de indsatte har mulighed 

for at forlade det, men hvis de gør det uden en tilladelse, betragtes det som en undvigelse, som indebærer 

overførsel til lukket fængsel. Et lukket fængsel er omgivet af en ringmur og andre sikringsmidler til 

forhindring af undvigelser. 

 I løbet af et år indsættes der ca. 450 personer i statsfængslet og det er ganske få som vælger at forlade det 

uden tilladelse. Fængslet, som er det "yngste" af de åbne fængsler, blev taget i brug i 1988, og der var da 109 

pladser. De oprindelige bygninger blev opført i 1912 af de Danske Sprængstoffabrikker og har siden 1978 

været anvendt som erhvervsfaglig kostskole og asylcenter for flygtninge. 

https://da.wikipedia.org/wiki/By
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalundborg_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Region_Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/Region_Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/1898
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%A6rslev_Sogn_(Kalundborg_Kommune)
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalundborg_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Region_Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/Region_Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nde_land
https://da.wikipedia.org/wiki/Hartkorn
https://da.wikipedia.org/wiki/Trevangsbrug
https://da.wikipedia.org/wiki/Stationsby
https://da.wikipedia.org/wiki/Jyderup_Sogn
https://da.wikipedia.org/wiki/Holb%C3%A6k_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Region_Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Jyderup_Kirke&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/12._%C3%A5rhundrede
https://da.wikipedia.org/wiki/Skove
https://da.wikipedia.org/wiki/Bjergsted_Skov
https://da.wikipedia.org/wiki/Grevindeskov_(Holb%C3%A6k_Kommune)
https://da.wikipedia.org/wiki/Stokkebjerg_Skov
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Aggersvold_Skov&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Jyderup_Skov&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Jyderup_Skov&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Margrete_1.
https://da.wikipedia.org/wiki/Skarres%C3%B8_(Jyderup)
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 Bromølle Kro 

 Åmosen er Danmarks største 

lavmose beliggende mellem Tissø 

(sø) i vest og Hvalsø (by) i øst. 

Åmosen er delt i Store Åmose 

sydøst for Skarresø og Lille Åmose 

mellem Skarresø og Tissø. Mosen er berømt for vigtige definerende 

fund fra Maglemosekulturen (Ulkestrup Lyng) og Kongemosekulturen. I Åmosen fandt man Sjællands ældste 

menneskekranium, dateret til ca 7700 f.Kr. Mosen er også det sted i Nordeuropa, hvor der er fundet flest 

billeder fra stenalderen. I 2005 havde Kulturarvsstyrelsen registreret 1.288 fundpladser i Åmosen. Åmosen 

blev i efteråret 2013 del af den 8.000 ha store Naturpark Åmosen. 

 Tissø er en ferskvandssø. Søen gennemstrømmes af den vandrige Halleby Å fra Åmosebassinerne. Via åens 

nedre løb er der afløb til Storebælt. Langs søens bredder er vanddybden ikke 

over ca. 1 m. Men ca. 250 m ude, går det ret brat ned til 10-12 m. Søen er 

dannet som et dødis-hul. Det vil sige, at der under isens smeltning er blevet 

efterladt en stor isklump. Efterhånden som den smeltede, opstod der en 

vandfyldt lavning. 

Tissø afgrænses mod vest af et fladt morænelandskab med landsby- og 

gårdbebyggelser. Mod øst dominerer et stærkt kuplet bakkelandskab med 

mange småskove og herregårde. Af dem har Kattrup, Selchausdal og Sæbygård 

været middelalderlige hovedgårde. Sidstnævnte ejedes i slutningen af 1100-

tallet af Esbern Snare. Han døde i 1204, og det siges at hans tredje kone 

skubbede ham ned ad trappen for at stikke af med kong Valdemar Sejr. Herregårdskirken ved Sæbygård og 

landsbykirkerne i Store Fuglede, Lille Fuglede, Jorløse, Hallenslev og Bakkendrup ligger som kendemærker og 

pejlepunkter rundt om søen. 

---------------------------------------------------   ooo   -------------------------------------------------------------------- 

Nu kender I så hele turen, og kan nyde udsigten fra den skønne bus undervejs.  

Jeg er sikker på at I får god forplejning og mon ikke, der kommer nogle 

oplevelser, som vi kan høre om i næste nummer af DRYSSEN. 

Jeg glæder mig til ”en brugeroplevelse”; og venligst ingen uheld tak ☺   

web-Bente 

UDSTILLINGSVINDUET 

Engang jeg lå og lyttede til program 1 på DR. blev der talt om 

begrebet "disruption". Det er et engelsk ord der betyder "forstyrrelse" 

eller "afbrydelse". Jeg slog det op på internettet, og kunne se at 

regeringen havde oprettet et disruptionråd. Så vidt jeg kunne forstå 

skulle rådet tale om ny teknologi, og hvad det gjorde ved samfundet. 

Jeg fik lyst til at lave et billede hvor disruption indgik. Det blev til et 

billede med 9 keltiske knuder og noget tekst. Resultatet af 

anstrengelserne udstiller jeg i Drys Ind i juni måned. Hilsen Niels Flyger. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Lavmose
https://da.wikipedia.org/wiki/Tiss%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Hvals%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Skarres%C3%B8_(Jyderup)
https://da.wikipedia.org/wiki/Maglemosekulturen
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongemosekulturen
https://da.wikipedia.org/wiki/Kranium
https://da.wikipedia.org/wiki/Stenalder
https://da.wikipedia.org/wiki/Kulturarvsstyrelsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Naturpark_%C3%85mosen
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferskvandss%C3%B8&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Halleby_%C3%85
https://da.wikipedia.org/wiki/Storeb%C3%A6lt
https://da.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A6nelandskab
https://da.wikipedia.org/wiki/Herreg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/Kattrup_(Gods)
https://da.wikipedia.org/wiki/Selchausdal
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%A6byg%C3%A5rd_(S%C3%A6by_Sogn)
https://da.wikipedia.org/wiki/Hovedg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/1100-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/1100-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Esbern_Snare
https://da.wikipedia.org/wiki/1204
https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_2._Sejr
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Store_Fuglede_Kirke&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Lille_Fuglede_Kirke&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorl%C3%B8se_Kirke&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Hallenslev_Kirke&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakkendrup_Kirke&action=edit&redlink=1
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TILBAGEBLIK FRA SOMMER-

MAJ: 

Så fik vi skudt gang i de nye 

søndags åbningstider, og sikken en 

succes!!!  

Vi startede ud med loppemarked foran 

DRYS IND (dejligt ikke at skulle slæbe 

så langt) og man må sige vejret var med 

os; både sol og varme. Ren luksus. 

Vi havde jo også lagt os i slipstrømmen fra sæsonåbningen 

af lopper på Musiktorvet, så der var faktisk godt gang i 

salget, lige så snart vi begyndte at stille op kl. 12 og så fik 

Lone ellers travlt med at krejle – godt det er en af 

hendes spidskompetencer 😊  

Der var en fantastisk stemning både ude og inde, hvor der 

blev drukket kaffe og snakket. TAK ALLE SAMMEN for 

den store opbakning – både til jer der kom for at hygge, 

jer der slæbte hjem af nyanskaffelser, jer der donerede 

ting til salg og ikke mindst de frivillige kræfter <3  

Der kom flotte 2000.- i kassen, som selvfølgelig går til 

”det lille ekstra” i hverdagen.       

Vi holder loppemarked igen søndag d. 1. juli. 
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Ugen efter prøvede vi igen 

noget nyt og der blev spillet bingo – 

mest for sjov, og på trods af høj sol og 

Morsdag, blev der spillet 10 spil og 

uddelt masser af flotte gaver, i høj 

grad takket være flotte bidrag og en 

god donation. Det lokale malerfirma Kort, som tidligere 

har sponsoreret lagkage om torsdagen, var også forbi og 

sørgede for at der var riiiiigeligt med kage – tak. 

Vi forsøger om ikke vi kan få det til, at være selvkørende, 

så det der kommer ind den ene gang, bliver brugt til den 

næste osv….. og som I jo nu nok har gættet, så vil vi gerne 

gøre 2. søndag i måneden til BingoSøndag og derfor spilles 

der igen SØNDAG D. 10. JUNI KL. 14 

Hvis I ellers har ideer til andre søndagsaktiviteter, så sig 

endelig til, enten ved at lægge en seddel i brugerrådets 

postkasse eller tage fat i personale eller frivillige. 

Knus Margit 😊 
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FLERE LOKKERIER 

ONSDAG D. 13. JUNI 

 KL. 12 – 17 

Bliver en stor og festlig dag, 

så  sæt allerede nu et kæmpe 

kryds i kalenderen! 
Den dag skal vi nemlig til det årlige 

sommermarked på Kofoeds Skoles, men det bliver helt specielt i 

år, da skolen både fylder 90 år (Stort tillykke og hatten af for 

et fantastisk arbejde på den lange bane) og samtidig er det også 

den dag, der er indvielse af de nye butikslokaler, med adgang fra 

gaden.  

Skal desværre først til infomøde efter deadline, men der skal 

nok komme program op på tavlen, så snart vi får det. 

Der bliver knoklet ud i de små timer, for at få kreeret en masse 

spændende ting til vores bod og selvfølgelig bliver der også salg 

af kaffe og kage, så hvis vi ser lidt klatøjede ud, er det ikke 

(kun) pga tant og fjas 😉 

Vi glæder os til en dejlig dag sammen med jer 

og resten af Øen og hvis der er nogen af jer 

der har mod på, at dele vores foldere ud på 

dagen, så sig endelig til. Knus Lone & Margit 

Bus 2A og 77 holder v/Fakta i Holmbladsgade og ellers er Metrostation Lergravsparken nærmeste stop. 
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Onsdag d. 27.juni kl. 10 

holder vi informationsmøde 

for alle der skal med på 

ferie til Sorø i uge 29. 

Vi lægger stærkt ud med 

lidt morgenmad og så vil der 

være lidt information om alt 

det praktiske og hvad der vil være af aktiviteter/ture og 

til slut tager vi fordelingen af div arbejdsopgaver; 

borddækning, flaghejsning, toiletrengøring mm.  

Har man ikke mulighed for at deltage, kan man bare give 

mig besked om, hvad man har af værelses ønsker og 

lignende, så skal vi nok finde ud af dét, og alle skal nok få 

det hele på skrift. 

I ly af den nye og skrappere lov om opbevaring af ”person 

følsomme oplysninger” der er trådt i kraft d. 25/5 vil I få 

udleveret fortrolighedsskemaer til turen, men da vi har 

svært ved at opfylde kravene i selve DRYS IND, vil jeg 

inderligt bede jer om at udfylde dem hjemme og først 

tage dem med, den dag vi rejser. Så sørger jeg for at 

makulere dem, så snart vi er hjemme igen! 

Kan ikke love meget, men vover pelsen, og lover at dette 

billede, er det eneste sne vi får at se 😉 
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Glæder os til at holde ferie med jer og minderigt skal det 

nok blive. Som Thomas Blachman siger: ”De mennesker vi 

griner med, er dem vi husker.”  

Kærlig hilsen Lone, Mille, Villy og Margit  

 

Fredag d. 22. juni er der 

tur til Amagermusset i St. 

Magleby. 

Vi havde egentlig fået doneret 

penge til en guidet tur på 

Eksperimentariet, men det har 

så ublu priser, at vi kunne komme 5 afsted!! Så vi har 

besluttet at vi bruger pengene på div. egnsmuseer og 

sidst så vi på broderi på Greve museum. Nu går turen knap 

så langt væk, og vi drager mod syd……. 

Først er der frokost i Caféen (skal bestilles), hvorefter vi 

har en times rundvisning i den aktuelle udstilling om 

Amagerhylder. Der vil også være rigelig tid til at gå på 

opdagelse på egen hånd, før vi slutter af med kaffe og 

kage. Pris 30.- + det man nu ønsker til frokost. 

Tilmeldingsliste og caféens menu, er hængt op  

i DRYS IND. 
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EN TUR PÅ CHRISTIANSHAVN…… 

Egentlig tror jeg at det er første gang jeg har meldt mig til en udflugt med 

andre Dryssere. At så alle de andre var udelukkende kvinder er mig lidt 

uforståelig. Men onsdag den 2. maj, var vi i samlet flok på byvandring på 

Christianshavn med Jørgen Oulund, der er globetrotter og ægte 

christianshavner.   

Vi startede på Christianshavns Torv, hvor Jørgen fortalte lidt om 

Christianshavn som er opfyldt på nogle sandbanker mellem Sjælland og 

Amager og at bydelen blev grundlagt som en fæstningsby af Christian 4. i 

1618.  Vi fik også en anekdote om Heering, som producerede Cherry-

Heering i en ejendom der blev kaldt Heerings Gård og som er opført i 1785. 

Jørgen fortalte at der i ejendommens kælder stadig står de originale fade 

som likøren blev produceret i. Vi kender alle til Lagkagehuset. Dette blev 

opført i 1930, men forinden lå der på pladsen en ejendom, der var et 

kvindefængsel, samt et sted hvor ”umulige” børn og unge blev anbragt.  

Første stop på vandringen var Christians Kirke der er opført i 1754 – 1759 

og hed oprindeligt Frederiks Tyske Kirke, da den i mange år tjente som 

kirke for den tyske menighed på Christianshavn. Det der forbavsede mig 

(og andre) var det indvendige i kirken. Menigheden sidder i LOGER!!! Små 

aflukkede rum, hvor kirkegængerne havde mulighed for at lukke af til 

kirkerummet, så de kunne for en lille lur hvis præstens prædike var for 

kedelig.   

At der er mange skønne bindingsværkshuse og købmandsgårde på 

Christianshavn fik vi set til fulde (næsten). Cort Adelers Gård var én af 

mange. Her viste Jørgen vejen ind gennem porten til et fantastisk 

gårdmiljø. Og sikke en ro og fred der er sådan et sted, hvor trafikken suser 

og støjer få meter fra os uden at vi kunne høre det. Sikke en herlighed, det 

samme er priserne for lejlighederne, kunne Jørgen også fortælle. B & W’s 

skibsværft kom til i 1843. Asiatisk Kompagni med pakhuse fra 1738. 

Tordenskjold boede på Christianshavn. ”Spegepølsen” Strandgade 14, som 

https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6stning
https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_4.
https://da.wikipedia.org/wiki/1618
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er en bygning med indmuret sandstensudsmykning der får udseende af en 

spegepølse. Der er simpelthen så mange spændende og interessante 

bygninger på Christianshavn. Efter godt 2½ timers vandring blev vi 

”gelejdet” ind i et værtshus for at få en forfriskning. Værtshusets navn 

lyder ”STÆRKODDER” på Sankt Annæ Gade og kan også anbefales hvis man 

vil opleve et lokalt miljø, med askebægre på alle borde, et af de få steder 

hvor det er tilladt at ryge. Desuden så er priserne det halve af hvad det 

koster på den anden side af kanalen, samt en tredjedel af hvad drikkevarer 

koster i Nyhavn, påstod Jørgen.   

Vi hyggede os sammen med lokale folk og måtte videre efter en lille times 

tid. Udflugten nærmer sig sin afslutning, og Jørgen stiller beredvilligt op til 

en ny udflugt med Drysserne så vi kan opleve endnu mere af 

Christianshavn, så vi sluttede i Amagergade hvor verdens mest berømte 

”Rottehul” jo ligger. Tak for en dejlig tur med jer alle. Kærlig hilsen Villy  

2. PINSEDAG på FEMØREN…. 

 Det smukke kors af røde roser og brudeslør er 

fotograferet af Inge Lise Baumgarten, som er bruger i 

DRYS IND. 

Sammen med Ingelise og 6 andre brugere, deltog jeg 

i "Afterparty" 2.pinsedag på Femøren på Amager. 

Mange af øens præster var der sammen med et 

smukt syngende gospelkor, så kirkens fødselsdag 

blev fejret på behørig vis. Og vejret var jo bare 

super.  Omkranset af skov og vand kunne det ikke 

gøres bedre. 

 

 

 

 



18 
 
 

 

Dødsfald. 

DRYS IND har mistet Henrik, som i en periode ofte besøgte 

værestedet. Især torsdagen holdt Henrik af, da sang og musik 

betød meget i hans liv såvel før som efter, han kom på 

plejehjemmet Peder Lykke Center. Henrik holdt også meget af at 

motionere og var ofte med på gåture arrangeret af DRYS IND. De 

sidste år kunne Henrik desværre ikke komme mere alene, men fik 

en god støtte af Niels, som hentede og fulgte ham hjem igen, når 

tid var. En stor TAK til dig Niels, at du var der for Henrik. 

Birgit Nielsen sov stille og fredeligt ind sidst i maj. Birgit var én af 

de personer, som var med til at starte DRYS IND og har også 

været bestyrelsesmedlem og frivillig på andre måder, når der var 

brug for det. Desværre begyndte helbredet at skrante og Birgit 

måtte melde fra til såvel bestyrelsesarbejdet som vagter i DRYS 

IND. Men kærligheden til DRYS IND vedblev at 

være en stor del af Birgits liv lige til den dag, 

hun måtte sige farvel til livet. 

Birgit holdt meget af at rejse og var med på en 

del af ferierne arrangeret af DRYS IND og fulgte 

med i, hvad der skete i DRYS IND. 

Æret være Henrik og Birgits minde/ Ella 
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En vigtig INFORMATION til Bogcafeens deltagere: 

Lisbeth og Olav holder sommerferie og starter op til efteråret/ Ella 

%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& 

Som nogen sikkert har noteret sig, har DRYS IND søgt efter en 

frivillig pianist, der sammen med Bo skal deles om 

de populære sangeftermiddage om torsdagen. 

Der har ikke været så mange henvendelser 

på annoncen i Amagerbladet. Men én af 

torsdagssangerne Sanzia, anbefalede os at 

kontakte Lise, som forhåbentlig bliver den 

ene halvdel af pianistteamet. Oveni købet 

formåede Lise at skabe en kontakt til det 

aktivitetssted, hun tidligere har været pianist og som lå inde med 

en del sangbøger af forskellig slags. Godt og sikkert i hus, kan vi nu 

glæde os over et supplement af sangbøger- takket være Lise. Også 

Velkommen til Lise, som vi håber vil finde sig til rette sammen 

med os om torsdagen og afløse Bo, når der er behov for det/ Ella 
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At fejre DRYS IND må aldrig 

nogen sinde gå stille af! 

 

I år holder vi fødselsdag 

med sang af Vibe Lauth, som nogen måske kender i 

forskellige sammenhænge og andre ikke. 

Traditionen tro er der Åbent Hus i DRYS IND på selve fødselsdagen 

den 29.juni. Og døren åbnes kl. 12- 15. Der vil selvfølgelig være 

kaffe på kanden og boller og lagkage, så ingen går sulten hjem. 

Fællessang bliver der bestemt også indimellem. 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN til at være med. 

Til orientering er DRYS IND lukket om aftenen. 

TILLYKKE med dine 34 år kære DRYS IND og gid du 

må leve mange år endnu/ Ella 

 

FAKTA springes over – denne gang (kig gerne på 

bagsiden af  DRYSSEN nr. 5 fra maj) / Bente                                                                                            


