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Så blev det sommer, fortsat sol og varmt badevand giver glade borgere i det danske land. 

Regnen udebliver, der bliver både vandings- og afbrændingsforbud. Landmændene kæmper 

for den kommende høst, Sct. Hans blev uden alt for mange bål; så mange hekse kom ikke 

afsted !!!!!    Jo, der sker meget, også når det er varmt. Husk nu at drikke rigeligt med vand, 

brug solcreme, og glæd dig over, at græsset ikke skal slåes….. 

Smid tøjet, hop i bølgen blå; men kun hvis du kan svømme…..eller bunde. 

Vi er mange, der må arbejde – og som ikke får varme-fri. Giv os en chance til at få lidt vand 

og skygge og tage den lidt med ro………… Der er intet som dejlig is – udvalget er 

kæmpestort, nogle laver det selv! Husk – pludseligt er det hele måske slut, vind og vand tager 

over og varm kakao bliver et hit. 

God sommer, god ferie, nyd de gode oplevelser og vær gode ved hinanden….. 
     kærlig hilsen 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  JULI    

Søndag den 1.juli kl.- 12 – 16:  

Loppemarked i DRYS IND. 

Tirsdag den 3.juli kl. 13 – 14.30:  

Oplæg om INKONTINENS. 

Onsdag den 4.juli kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Søndag den 8.juli kl. 14 – 16.30:  

Bankospil 

Mandag den 9.juli:  

Besøg af Hjemmeplejen Amager kl. 13 – 14. 

Mandag den 9.juli kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 10.juli kl. 13 – 14.30:  

Humorforedrag ved Dorte Rømer: ” Dorte Rømer, Skt. Peter og 

Jack D.” Se nærmere omtale andet sted i blade. 

Onsdag den 11.juli kl. 12:  

Mad og film. Filmen Diktatoren vises.    

Torsdag den 12.juli:  

Tur til Dyrehavsbakken med spisning på 

restaurant Bondestuen og senere på 

Bakkens Hvile. Se opslag. 
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AKTIVITETER I JULI, fortsat 

 

Mandag den 16.juli kl. 10.30:  

Gåtur med Birthe. 

Onsdag den 18.juli:  

Besøg i Ellas kolonihave. Se opslag. 

Ferieophold i Sorø fra den 16.- 20.juli -  

Tilmelding slut. 

Tirsdag den 24.juli:  

Foredrag ved Flemming Chr. Nielsen: ” Min gamle faster, der 

pludselig blev varm om hjertet.” Se omtale andet sted i bladet. 

Tirsdag den 31.juli kl. 13 – 14.30:  

Diskussion/debat, quiz eller oplæsning. 

Tirsdag den 31.juli:  

Tirsdagsbal i Petersens Familiehave. Se opslag i DRYS IND med tilmelding. 

Hver torsdag er der FÆLLESSANG kl. 13 – 14.30 med Bo eller Lise 

ved klaveret. 

ALLE er hjertelig  VELKOMNE hver dag.  

Se tidspunkter for åbningstider og tidspunkter 

for aktiviteter her i bladet og i udhængsskabet 

ved DRYS INDs indgangsdør.  

GOD Sommer…………………………………. 
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GODE OPLEVELSER FRA JUNI……      

 

 

At være på bustur ud i naturen er en rigtig dejlig oplevelse efter 

min mening og netop sådan en oplevelse var vi mange i DRYS IND, 

som var så heldige at være en del af den 1.juni, hvor turen gik til 

Lammefjorden og nærmeste omegn. 

Villy har bidraget med et flot og oplysende indlæg, hvorfor jeg 

”kun” her vil sende en stor TAK til Hempelfonden, Jørgen 

Eskebjerg og vores guide Finn. Alle tre gjorde de, at vi kunne 

komme med på turen for et meget lille beløb, eftersom de alle tre 

bidrog med et flot økonomisk tilskud til turen samt og ikke mindst, 

at Finn med sin erfaring som rejseleder og professionelle tilgang til 

og forberedelse af turen, gjorde at vi alle kom hjem meget mere 

beriget, end da vi tog hjemmefra. 

Arne med speciale omkring Lammefjorden og med en stor 

fortælleglæde var bestemt også med til at gøre oplevelsen 

optimal. At få serveret en dejlig frokostplatte hos Flemming i 

Asnæs forsamlingshus var super. Jeg vil dog også gerne her nævne 

Gurli og hendes mand i Gl. Svebølle, som inviterede på kaffe og 
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æblekage. Hvor var det utrolig flot og gæstfrit af disse to 

mennesker at invitere en busfuld mennesker indenfor i deres store 

have, hvor der var dækket op med porcelæn fra gemmerne, for 

som Gurli sagde: 

” Ingen engangsservice hos mig”. Vi kunne sagtens have brugt 

mere tid hos Gurli og hendes mand, men desværre tillod tiden det 

ikke, så måske vi er heldige at tage revance en anden god gang, så 

vi rigtig kan få oplevet deres have og dyrene i og udenfor.  

Tusind tusind TAK til disse to herlige, meget gæstfrie og 

imødekommende mennesker for en dejlig oplevelse og hermed 

være med til at sætte punktum på en helt 

igennem vellykket naturtur/Ella.  

 

 

Kofoeds skoles sommermarked 

 

Igen i år, var vi heldige at få lov til at være en del af 

Kofoeds Skoles sommermarked, og det var noget af en 

fest vi var inviterede med til. Der skulle både fejres 90 
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års fødselsdag og åbningen af de nye flotte butikker i 

stueplan. Og der var ingen tvivl om, at der var blevet 

knoklet til sidste minut. 

Som noget nyt, havde man fået lov til at spærre en del af 

Nyrnberggade af, så der var virkelig lagt op til en 

folkefest. 

Vi havde pavillon i gården, som var pyntet med op med nye 

blomsterkasser, der også fungerede som bænke.  

Lones sy-veninder lyste op med deres farvestrålende 

patchwork, og selv om vi ikke havde været superflittige 

med strikkepinde og symaskiner, havde vi en masse flot 

håndarbejde med, som både brugere og frivillige havde 

doneret; TUSIND TAK! 

Men, det gik over al forventning og vi havde et kanon salg 

af både krea-ting, kaffe og ikke mindst Lones sprøde 

småkager. så der skal lyde en kæmpe tak for al jeres 

opbakning, købelyst og praktisk hjælp!  

Vi fik skrabet ca kr. 3000.- ind, som vi nu kan bruge til at 

forsøde vores 

allesammens hverdag 

med. 

Stort knus Lone, Mille 

og Margit 
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EN SOMMERHISTORIE…….fra denstoredanske.dk 

Ferie, hvad er det ? Og hvornår startede det egentlig ? 

Ferie er oprindelig en betegnelse for helligdage, hvor der ikke blev arbejdet; i den 

romersk-katolske kirke for hviledage i forbindelse med kirkelige fester, helgendage o.l. 

og siden generelt for en række sammenhængende fridage, hvor der rekreeres og f.eks. 

ikke gives undervisning eller afholdes retsmøder. 

I den sidstnævnte betydning vandt begrebet først indpas i slutningen af 1800-tallet., 

da industrialiseringen bevirkede, at tilværelsen blev inddelt i arbejde og fritid. 

I 1800-tallet var ferie et ukendt begreb for arbejdere og var stort set forbeholdt det 

højere borgerskab, visse grupper af offentligt ansatte samt kunstnere og folk i 

liberale erhverv. Omkring år 1900 udviklede det nordeuropæiske borgerskab en særlig 

landliggerkultur, hvor familierne inklusive tjenestefolk om sommeren flyttede ud til 

sommerboliger på landet eller ved havet, søer, floder m.m. Rigtig mange flyttede fra 

København til Dragør, hvor familierne flyttede på loftet eller 1. sal, så der kunne blive 

plads til gæsterne…. 

Et forbud mod søndagsarbejde fra 1891 fik i Danmark stor betydning for udviklingen 

af kolonihavebevægelsen med kolonihaver på lejet grund i byernes randområder. Denne 

rekreationsform var navnlig yndet af arbejdere og håndværkere i sommermånederne. 

Med tiden vandt weekender, et begreb opstået i England, og kortere ferier stadig 

større udbredelse, og i 1919 holdt ca. 20% af de organiserede arbejdere i Danmark 

ferie. I 1934 var tallet steget til 47%, selvom egentlig ferie med løn først blev indført 

med Ferieloven i 1938. Loven indebar i 1939 ni dages ferie med løn og i 1940 tolv dage. 

I dag har lønmodtagere ret til 5 ugers ferie. 

De første weekendhytter i specielle weekendbyer voksede frem ligesom de første 

primitive og oftest selvbyggede ferie- og sommerhusbebyggelser, omkring København, 

især langs Køge Bugt, omkring Odense ved Hasmark og Kerteminde og omkring Århus 

og Randers ved Vejlby Fed, Ebeltoft Vig og Grenaa Klit. 

Efter 2. Verdenskrig fik ferie på hotel og pensionat stigende konkurrence fra 

sommerhusene, som fra at have været primitive træhuse i stil med kolonihavehusene 

voksede sig større og større og til stadighed blev mere luksusbetonede, dels for at 

imødekomme ejernes behov, dels for at tilfredsstille lejeres og nabolandsturisters 

ønsker. Fra 1950'erne og fremefter blev charterferie en ny faktor med organiseret 

masseturisme, især til Middelhavsområdet, med Tjæreborg Rejser og Spies Rejser 

som de førende rejsearrangører. Desuden har den tiltagende bilisme resulteret i et 

kraftigt opsving for campingturismen i både ind- og udland. 

I 1990’ erne begyndte man med aktiv-ferie, og i dag holdes alle former for ferie ☺ 
 kh. Bente 

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Landbrug_og_havebrug/Havebrug_og_gartneri/kolonihave
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Milit%c3%a6re_forhold_og_krigshistorie/Anden_Verdenskrig/2._Verdenskrig
http://denstoredanske.dk/Livsstil%2c_sport_og_fritid/Turisme_og_fritid/Ferie_og_turisme/charterferie
http://denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/Tj%c3%a6reborg_Rejser
http://denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/Spies_Rejser
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SOMMERLOKKERIER……       

 

Tirsdag den 10.juli kl. 13 – 14.30 kommer skuespiller og komiker 

Dorte Rømer i DRYS IND med sit humorforedrag: 

                    ” Dorte Rømer, Skt. Peter og Jack. D.” 

Foredraget handler om en Amagerpiges underlige livsrejse fra 

rækkehuset til manegen som artist og i udlandet  som skuespiller. 

Et underholdende foredrag om de tilfældigheder livet byder os og 

lektierne der er lært undervejs. Foredraget er krydret med 

røverhistorier fra Dorte Rømers karriere blandt gøglere, kriminelle 

og Hollywoodstjerner; og om at være den første kvindelige stand-

upkomiker i Danmark og efterfølgende ”spydspidsen” i 

”Meetoo..”. Også lidt om Flyvergrillen, Karossen, Kunstnerkroen 

og Skottegården, nu vi er på Amager. / Ella    

 

 

 

 

 

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1874_Monet_Sommer_anagoria.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Onsdag den 18.juli vil jeg gerne invitere på kaffe og kage i Leifs og 

min kolonihave, som har adressen  

H/F Ringen, Gl. Kirkevej 50 - have 74. 

Jeg ved godt, at en del dryssere er på ferieophold i Sorø og tænkte 

derfor, at måske nogle af de tilbageblevne ville have lyst til at 

kigge ind i vores dejlige plet i Kastrup. 

Der vil være opslag i DRYS IND med tilmelding, så jeg ved, hvor 

stor en kage, der skal bages og hvor mange kopper kaffe, der skal 

brygges. Jeg glæder mig rigtig meget til dette lille uformelle 

dryssebesøg. Kærlig hilsen Ella 

 

 

Tirsdag den 24.juli kl. 13 får DRYS IND besøg af tidligere journalist 

og forfatter Flemming Chr. Nielsen, som kommer med sit 

foredrag.” Min gamle faster, der pludselig blev varm 

om hjertet.” 

Foredraget tager udgangspunkt i Flemming Chr. 

Nielsens oplevelse i samværet med sin gamle og nu 

afdøde vestjyske faster, der med Flemming Chr. 

 

Dette billede efter Ukendt forfatter er 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blomst
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Nielsens egne ord ”rent ud sagt hadede alle flygtninge, men så 

skete der noget komplet uventet i hendes liv……..”!       

Spændende hvad det var, der skete i den gamle fasters liv!! 

 En lun ”fætter” med et lunt glimt i øjet og en skarp pen, når han 

føler det på sin plads at gå i rette med ”tidens tand og trend”./ Ella 

 

EN BRUGER FORTÆLLER……… 

En dejlig tur til Lammefjorden……. 

Vel hjemkommen satte jeg mig i mit hjørne i stuen, satte 

fødderne op og så for mit indre blik, dagen passere revy. 

En tur ud over den flotte 

Munkholmbro, der lyste hvidt 

imod den grønne skov. Vores 

chauffør havde oplyst os om de 

praktiske ting, som vi 

selvfølgelig rettede os efter. 

Derudover fortalte vores guide meget 

levende, om alt det vi så på vejen til 

Holbæk. 

Vi kørte så videre igennem Holbæk 

mod Lammefjorden og gjorde holdt 

ved relieffet over fjorden, som nu 

altså ikke var fjord længere. Der kom Arne ombord i bussen, og 

hvor kunne han fortælle. Han havde boet 60 år på ”Fjorgården” 

og kendte næsten alle beboere i området. Han var en rigtig god 
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fortæller, og vi kørte på kryds og 

tværs mellem kanalerne, der i sin 

tid var blevet gravet med 

håndkraft (sikke et arbejde!) for 

Lammefjorden er på 57 km.  

Der var også lidt uhygge om 

dyndhullerne, der kunne opstå i 

den bløde jord; og ”sluge” heste og 

traktorer ligesom en mose. 

Frokosten indtog vi i Asnæs forsamlingshus – hvor var maden 

flot rettet an og smagte dejligt. 

Så videre til Sanddobbernes Camping, hvor vi vinkede farvel til 

Arne, og han fik en kæmpe klapsalve til afsked, for den fine 

fortælling om Lammefjorden. 

VI kørte derpå videre til Dragsholm, vor vi hørte om jarlen af 

Bothwell, den hvide dame og den grå dame, og vi gyste lidt da vi 

hørte historierne. 

Og så havnede vi hos Gurli og hendes mand, som så gæstfrit 

havde åbnet deres hjem for os. Slæbt borde og stoleud i haven, 

hvor vi fik kaffe og frisk rabarberkage. Hvor herligt! Al den 

omsorg for os. 

Tak, tusind tak for en pragtfuld dag, ja og tak til vores 

sponsorer der gjorde det muligt at deltage, og tak til dem, der 

havde tilrettelagt turen og tak til vejrguderne for det fine vejr.                                                                                                      

/Jytte B 
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ENDNU EN BRUGER…… 

Kære Jørgen. 

Du skal have en stor tak, for den skønne udflugt til Lammefjorden 1/6. 

 Det var et vidunderligt vejr og du havde fundet en rigtig god guide, som kunne 

fortælle om de forskellige steder, vi kom til. Og vi var jo vidt omkring.  

Munkholmbroen, hvor man kunne købe nye kartofler og jordbær, samt is.  

Vi var nede ved Skarresø, hvor vi så en lille andefamilie. Vi kørte videre i det 

smukke landskab og hentede   den lokale landmand, Arne, ved Audebo 

dæmningen. Ham havde du arrangeret, til at fortælle om Lammefjorden. Han 

kendte sit område godt. . . Og ja.,, Han var fantastisk. . . Han havde både 

humor og forstand på at fortælle. 

Frokosten indtog vi i Asnæs forsamlingshus. 

Derefter kørte vi videre ind i Lammefjorden. Og hvad Arne ikke ved om 

Lammefjorden, det ved han om alle de mennesker, som bor der. Han kender 

alle. . .  

For at gøre det hele rigtigt hjemligt, sluttede vi af hos Gurli og hendes mand, i 

deres store have, med kaffe og hjemmelavet rabarberkage.  

Sikke en dag. / Vibeke 

 

 

 

 

 

 

  

Fotograf: Jytte B. 



15 
 
 

UDSTILLINGSVINDUET     

 

 

 
I juli måned udstiller jeg den 10ende og sidste collage jeg har lavet i en billedserie 
som jeg har kaldt "Kofoeds skole billedgalleri". 
Jeg har i mange år gået til grafik en gang om ugen på Kofoeds skole, hvor jeg har fået 
lavet en hel del grafiske tryk. Jeg har så brugt nogle af trykkene til at lave collager af, i 
stedet for at de skulle ligge hengemt i nogle mapper. Sidste efterår blev jeg 
pensionist, hvilket betyder at jeg ikke kan gå til grafik på Kofoeds skole længere. 
Alting har en ende, så "Kofoeds skole billedgalleri nr. 10" er den sidste collage jeg 
laver i den billedserie.  
God sommer til alle. Niels Flyger. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kære Niels – Tillykke med den tredje alder - efter grafik på KS kommer der garanteret 
nye muligheder ? / web-Bente 
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Villy’s beretning fra en dejlig tur 

Med tilskud fra Jørgen, én af vore faste ”DRYSSERE”, samt fra Hempel-fonden drog 

DRYS IND på udflugt den 1. juni. En spændende tur der var arrangeret af Ella, Jørgen 

og Finn fra Dania Turist. Finn var hyret til at give historier m.m. under hele turen. Han 

fortalte at han i år kan fejre 30 års jubilæum i rejsebranchen. Vi havde en anden 

jubilar med på turen, og det var ham der styrer bussen. 15 år i rejsebranchen og han 

hedder Fatmir. 

 Finn og Fatmir 

Så er vi klar til afgang og klokken blev 09.30 og 50 personer skal 

en tur til Lammefjorden. Vi kører derudaf med 26 gr. varme 

udenfor, men en behagelig temperatur inde i bussen, selvom vi 

er ”spændt fast”. Der bliver sunget, Finn har en masse at 

fortælle, der deles bolcher ud. Ella deler materiale ud som 

fortæller hvad vi ligesom skal opleve. Den oprindelige ruteplan, 

der var omtalt i DRYSSEN nr. 6, bliver ændret. Dog ikke på en 

negativ måde. Første stop bliver Munkholm rasteplads. 

                                                                                                                                                                                    

 Efter en halv times ”hviletid”, er vi på vej til Lammefjorden, hvor Arne hopper på 

bussen ved Audebo Pumpestation, han skal være vores guide og fortælle om Fjordens 

udvikling og inddæmning. Det gør han på en fængslende måde, men desværre er der 

ikke tid til et kik indenfor i pumpestationen, Arne fortæller at det vil tage minimum 

1½ - 2 timer at få en gennemgang, og det er der ikke sat tid af til. Arne gør 

opmærksom på at vi kører seks meter under vandoverfladen, det er da 

tankevækkende. Når man ser dette store område, der er på størrelse med Amager, 

der er 

samlet 

brænde til 

Sct. Hans 

aften! 

Kartofler, is og meget 

mere til salg. 
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der blev inddæmmet i slutningen af 1900 tallet og at dette er sket ved Manpower og 

hestekræfter, ja så tager jeg hatten af for dette entreprenør-arbejde.                                                                          

 

Desværre foregik synsindtryk fra bussen, men fantastisk var det at se hvor snorlige 

kanalerne var gravet. Billedet viser et udsnit af en ”sten” der er lagt i anledning af 

Lammefjordens 100 års jubilæum i 1975. Arne har mange historier om dagens gang i 

området. Der har været 3 store kartoffelpakkerier, nu er der kun et tilbage. Så vidt jeg 

husker så er navnet Storøhage Kartofler A/S, herfra bliver der også dyrket gulerødder.                                                                                                 

Ægholm har også en bemærkning med på vejen fra Arne. Ægholmen er aldrig blevet 

taget under plov og betragtes i dag som en interessant kulturhistorisk lokalitet der 

viser hvordan naturen i lammefjorden har været før tørlægningen. Der dyrkes 

vårhvede, som anvendes til brødproduktion.                                                           

Det var et imponerende syn at se de forskellige afgrøder stå i snorlige rækker, mark 

efter mark. Dyndhuller, har jeg aldrig hørt om før, men det har vist sig at disse huller 

kan være så dybe som 22 meter inden der er fast grund under dyndet. Man kan se 

hullet, da jorden er våd omkring det. Men hvis man ikke er forsigtig og kommer for 

tæt på kanten af hullet, så kan man godt ryge ned med både mand og mus fortæller 

Arne.  Han fortæller også at borgerne i området havde foreslået at der skulle opstilles 

en statue af ophavsmanden til det store projekt nemlig lensbaron G. F. Zytphen 

Adeler fra Dragsholm Slot. De rettede henvendelse til en kunstner for at få ønsket 

opfyldt. Han forlangte en pris for dette arbejde, som borgerne fandt for højt. De fandt 

dog en løsning på problemet, idet kunstneren have en støbning af Enrico Dalgas (ham 

med opdyrkningen af den vestjyske hede) stående, så han skulle derfor nøjes med at 

udføre en støbning af Adlers hoved.                                              

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 

https://da.wikipedia.org/wiki/Sejer%C3%B8bugten
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Der stod en frokost klar til os i Asnæs Forsamlingshus.  Efter godt en times tid skal vi 

videre efter et dejligt måltid, og vi siger 

farvel til værtinden.  

Vi kører ud i landskabet igen, med en 
pragtfuld udsigt over Sejerø-bugten, hvor vi 
kan se de store antenner fra Skamlebæk 
Radio station.                                               
 
Dragsholm Slot kan lige anes i skyndingen. 
Arne beretter om at Dragsholm er hjemsøgt 

af 3 spøgelser. Under en istandsættelse i 1910 dukkede et skelet op i en tilmuret 
niche på det gamle slot. På uhyggelig vis passer fundet med beretningen om 
adelsfrøkenen Celestine Gyldenstierne også kaldet ”Den Hvide Dame”, der forsvandt 
på slottet omkring 1550. Hendes far havde udset sig en adelsmand til den smukke 
pige. Men da Celestine var dybt forelsket i en staldkarl, som tilmed gjorde hende 
gravid, blev faderen rasende. Han ville forvise sin datter til Slesvig, så hun kunne føde 
’horeungen’ der. Umiddelbart før afrejsen blev hun dog bedøvet og iført sin hvide 
kjole muret inde i et rum, hvor hun akkurat kunne stå oprejst. Slottets beboere kunne 
høre hendes jamren og kradsen på muren, men ingen måtte reagere. I dag er 
Celestine kendt som Den Hvide Dame, og hun siges især at vise interesse for sovende 
mænd. På Dragsholm Slot ligger Celestines jordiske rester til beskuelse i en 
glasmontre.   
Louise Katrine Jensdatter, Den Grå Dame, var en tidligere tjenestepige fra en fattig 
familie, der stjal af husets sølvtøj. I stedet for at vise hende bort oplærte husets frue 
hende i sømmelighed, ærlighed og orden, og hun fik tilsyn med husets sølvtøj og blev 
oldfrue på slottet. Alt det skete i 1600-tallet. 
Det blev hendes ansvar at holde orden i sagerne på slottet. Den strikse oldfrue gik 
rundt på de lange gange og hersede med alt og alle. Det gør hun stadig, og hun hader 
forandringer. I flere år var Den Grå Dame vred over, at der var hængt et maleri af 
slottet op i den blå stue. Hun blev ved med at tage det ned og stille det på gulvet op 
ad væggen. Hun gav først op, da maleriet blev hængt op på en ligkisteskrue, lyder det 
i et af sagnene fra Dragsholm.                                                      

Jarlen af Bothwell, der oprindeligt hed James Hepburn, endte sit liv som statsfange på 
Dragsholm Slot. Han menes at være gerningsmand til det voldsomme mord på 
dronning Marie Stuarts mand Lord Darney i 1567. Han blev efterfølgende gift med 
dronningen, hvilket dog vakte så megen ballade, at hun måtte abdicere fra Skotlands 
trone. Jarlen af Bothwell flygtede efterfølgende til Norge, hvor han blev arresteret for 
brud på et tidligere ægteskabsløfte til en norsk adelsdame med navnet Anna Rustung. 
I kapellet i Fårevejle Kirke ligger Jarlen af Bothwell. Fra 1567 var Jarlen af Bothwell 
statsfange i Danmark - det meste af tiden på Dragsholm, hvor han sad fængslet fra 
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1573 til sin død i 1578. Han blev bisat i Fårevejle 
Kirke, hvor et mumificeret lig siden 1858 er 
blevet anset for at være hans. Ifølge sagnet kan 
man den dag i dag møde et kappeklædt spøgelse 
på Dragsholm Slot, der siges at være Jarlen af 
Bothwell. Den karet, som hentede jarlens lig, 
høres efter sigende igen og igen i den brolagte 
gård.                                                                                                                                              
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. Vi gjorde ophold ved flere udsigtspunkter 
inden vi til sidst ender hos Gurli og hendes husbond i Svebølle. Dette par havde 
simpelthen et dejligt kaffebord klar og parat til os. Tænk dig til at vi kommer 50 
personer til kaffe. Sikke en logistik der skal udføres. Det var dejlig kaffe og en 
formidabel rabarberkage… MUMS.                     

En begivenhedsrig tur er ved vejs ende, og vi vender bussen 
hjemad mod DRYS IND på Amager, hvor vi er ved 18-tiden, og her 
står så en velkomstkomite og tager imod os med et tilbud på 
aftensmad bestående af spaghetti med kødsauce. TAK for en dejlig 
tur. Kærlig hilsen Villy.    

 

  

KAN JEG SYGEMELDE MIG HOS GUD? 

Sådan lød overskriften til et foredrag om demens den 30. maj 

hos Menighedsplejen i Valby. Lone og jeg deltog i dette 

arrangement, hvor Nina Harboe berettede om sin 

demensramte mand som i en periode på 3-4 år blev hårdere 

og hårdere ramt af sygdommen. For ham de sidste år af hans 

liv, for Nina nogle voldsomme og omvæltende år.                                                                                                   

Nina har på sin hjemmeside http://ninasklumme.dk/ beskrevet disse hårde 

og voldsomme år.                                                                                                                                              

Lone har ”forpligtet” sig til at læse op af bogen i DRYS IND efter nærmere 

aftale  - k.h. Villy 

http://ninasklumme.dk/
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En sommerdag = dag med over 25 grader. Lige nu har vi haft 29 af slagsen ☺ 

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  
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