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Minder fra en 

dejlig dag på 

Bakken…. 
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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  AUGUST    

Onsdag den 1.august kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Mandag den 6.august kl. 15 – ca. 16.30:  

Rejsemøde for deltagere til Sdr. Jylland. 

Tirsdag den 7.august kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”, quiz eller oplæsning. 

Onsdag den 8.august:  Skovtur ” Ud i det blå”. Tilmelding slut. 

Søndag den 12.august kl. 14- 16.30:  

BANKO. 

Mandag den 13.august kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

 

 

 

Tirsdag den 14.august kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Nina Harboe. ” At miste”.    

Onsdag den 15.august kl.12 – 15:  

Kreativt værksted. 
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AKTIVITETER I AUGUST, fortsat              

Fredag den 17.august.  

Tur til Zoo. Se opslag i DRYS IND. 

Søndag den 19.august kl. 14 – 16:  

Musikcafè ved Martin Sturmans band. Swing, jazz og velkendte 

toner af eks. Kaj Norman Andersen. 

Mandag den 20.august kl. 10.30:  

Gåtur fra DRYS IND. 

Tirsdag den 21.august kl. 13- 14.30:  

”Lone læser op”. 

Onsdag den 22.august kl. 12:  

Mad og Film. 

Tirsdag den 28.august kl. 13 – 14.30: 

” Gæt en sang” ved Marianne Kragh. 

Onsdag den 29.august kl. 12 – 15: Kreativt værksted. 

Fredag den 31.august kl. 18 – 21: Månedsmiddag. 

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.  

 



6 
 
 

GODE OPLEVELSER FRA SOMMEREN……      

Fredag den 29.juni fejrede DRYS IND 

sin 34års fødselsdag, som Danmarks 

ældste nulevende værested for 

voksne. 

Vejret bød på strålende solskin og borde og 

bænke var sat op udenfor i gårde til dagen. 

Sangerinden Vibe Lauth havde meldt sin ankomst i god tid, så 

hendes fine anlæg kunne blive sat op og prøvet af før døren blev 

åbnet og så var der ellers dømt fest og stemning til den store 

guldmedalje. 

Og som traditionen sig efterhånden byder, var der linet op i 

køkkenet med boller, lagkage, kaffe/the og varm kakao. 

Mille, Lone og Lene var sammen med Margit og jeg klar til at 

invitere indenfor kl. 12 og alt gik som smurt til den sidste gæst gik 

kl. ca. 15.  

Glade mennesker kom med gaver og blomster og 

fødselsdagshilsener blev givet og sendt på forskellig vis. 

TUSIND TUSIND tak til alle jer, der var med på hver jeres måde, så 

dagen kunne blive festlig og fornøjelig. 

TAK for gaver og hilsener og ikke mindst en stor TAK til Mille, Lone 

og Lene for jeres indsats før og på dagen. Vi håber alle på, at DRYS 

ND vil vedblive at være Danmarks dejligste værested fyldt med 

kærlighed, omsorg og varme./ Ella 
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Den 12. og 16.juli fik DRYS IND besøg af en 

lille skare fra Hjemmeplejen på Amager. 

Tanken med besøget var, at hjemmeplejen 

Amager skulle opleve lidt af kulturen og 

stemningen i DRYS IND. Under mottoet ” 

Bekæmp ensomheden”, var medarbejderne en del af et 

pilotprojekt, hvor de via kendskab til diverse aktivitets- og 

væresteder på Amager skulle gøre et helhjertet forsøg på at få 

sluset/lokket voksne ud af en måske spirende ensomhedsfølelse 

og ind i et givende fællesskab med andre medborgere på Amager. 

Jeg håber, vort lille projekt gjorde, at medarbejderne fik det 

kendskab til DRYS IND, som værestedet står for og efterfølgende 

kan reklamere lidt for det ude omkring. 

Efter min mening er det meget vigtigt, at DRYS IND er synlig og 

indstillet på at være en del af en godt lokalt samarbejde på 

forskellig vis/ Ella 

 

DYREHAVSBAKKEN med fuld musik 

Turen til Dyrehavsbakken og ikke mindst med besøg i Bakkens 

Hvile og syngepigerne har gennem årene altid været en succes. 
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Nogen valgte at gå den dejlige tur fra Klampenborg station, mens 

andre tog en hestevogn og Lillian tog som altid sin cykel hele vejen 

fra København. Hun er da bare så sej! 

At Grete så også ville fejre sin fødselsdag sammen med os og gav 

et lille glas og et stykke chokolade, gav en ekstra lille krølle på 

aftenen. 

En lun og dejlig sommeraften som indledtes med spisning på 

restaurant Bondestuen, hvis stegte flæsk og persillesovs vist ikke 

levede ”helt” op til forventningerne. 

Tjenerne havde godt nok travlt, hvilket kunne mærkes, men alle 

blev mætte og kunne lade op til en fornøjelig aften i Bakkens 

Hvile. Ja et par stykker fik endda tid til en lille swingom i cafè Vin 

og Ølgod. 

En dejlig aften var det bestemt og lidt vemodigt at tænke på, hvis 

Bakkens Hvile må lukke ned, som nogen har ytret og hørt små 

fugle pippe om. Klokken blev godt midnat, før vi kunne lægge os 

under dynerne i de små hjem og godt trætte var vi alle- tror jeg. 

TAK til jer alle for hyggeligt og sjovt samvær i den lune 

sommeraften på Dyrehavsbakken og til Tina for din 

store hjælp med især at skubbe Gretes kørestol, når der var brug 

for det og især at være der, når der var brug for det/ Ella 
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KOLONIHAVEBESØG ! 

Det er næsten blevet en tradition, at vi skal 

på besøg i en kolonihave om sommeren. 

Nogle år har jeg inviteret til komsammen i 

min lille have, hvad jeg også gjorde i år. 

23 dryssere troppede op til kaffe, boller med pålæg og kage. 

Nogen blev fulgt fra DRYS IND og fulgt til haven af den lokalkendte 

”guide” Bente, mens andre var selvkørende og et par stykker kom 

med Flextrafik. Så der var en dejlig trafik på gangen i kolonihaven i 

den tid, hvor besøget stod på. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel, men heldigvis havde jeg 

indrettet det sådan, at det var muligt at sidde i skygge, hvilket en 

del valgte at benytte sig af. 

Det var bare rigtig hyggeligt, at så mange ville med ud og se min 

have og være sammen her. 

Så hvis alt går vel, bliver det gentaget næste år. TAK til jer alle for 

en hyggelig og dejlig sommerdag i H/F Ringen i Kastrup/Ella 
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EN HILSEN FRA KOLONIHAVEN…. 

18. juli oprandt med overskyet vejr, men det var godt lunt. Vi glædede os, for vi skulle ud i Ellas 

have.  

Hun var ene dame på Drys Ind, da 

Margit og et hold var taget til Sorø. 

Derfor ville hun gøre noget særligt for 

os andre Dryssere.  

Altså, en tur i hendes have, hvor der 

ventede kaffe, hjemmebagte boller og 

hjemmebagt kage. Forkælelse. Typisk 

Ella. Hun vimsede rundt om os og 

havde ikke tid til at sidde.  

En fantastisk stor have og et stort 

lækkert hus har hun og hendes mand. 

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, 

med snak med mennesker, som vi ikke 

ser så tit. 

Det forblev ikke overskyet. Da vi ankom var det strålende solskin og sådan har det været siden.   

En stor tak til dig Ella for dit altid gode humør og dit godt gode hjerte. 

Rigtig god sommer. /   Vibeke 

I juli var der to foredrag af henholdsvis Dorte Rømer og Flemming 

Chr. Nielsen.På hver deres måde bidrog de til en fornøjelig 

eftermiddag. 

Dorte Rømer med sit humorforedrag: ” 

Dorte Rømer, Skt. Peter og Jack D.”  

Og Flemming Chr. Nielsen 

med sin fortælling ” Min gamle faster der pludselig 

blev varm om hjertet” samt en lille oplæsning fra 

Bogen ” Moby Dick.” De fik begge smil og latter 

frem, da de gæstede DRYS IND / Ella 
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SOMMERLOKKERIER……       

 

Mandag den 6.august kl. 15 – ca. 

16.30 inviterer jeg til REJSE-/ 

FERIEMØDE i DRYS IND for deltagere til 

Sdr.Jyllandsturen 1.- 5 oktober. 

Mange har meldt sig til allerede, men der er stadig væk nogle få 

ledige værelser, så mød endelig op, hvis du har lyst til at komme 

med eller har et lille gran af tvivl, som jeg så vil gøre, hvad jeg kan 

for at få manet til jorden. 

Prisen er: 3800 kr./person i delt dobbeltværelse og 4200 kr. i 

enkeltværelse. 

I prisen er incl. alle ture, entreer, guider, bus frem og tilbage, 

kroophold, fuld forplejning undtagen sidste dag og ikke mindst 

Hyggeligt samvær med skønne dryssere. Vi skal bo på det gamle 

Gram Slotskro, som er meget kendt for dejlig mad og god 

stemning. 

Med på turen er Lone, Villy, Ingrid (min lillesøster) og jeg. 

Bussen køres af Jørgen fra Adrian 

turist. 

Jeg glæder mig vildt meget til ferien 

og Sdr.Jylland i al sin pragt om 

efteråret med Sort Sol og meget andet 

godt. Program kan fås i DRYS IND/ Ella 

 

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret 

https://da.wikipedia.org/wiki/Sort_sol
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Onsdag den 8.august er så dagen, hvor årets SKOVTUR ” Ud i det 

Blå” skal finde sted. Alle pladser er optaget for længst, men du kan 

komme på venteliste, hvis du gerne vil tage en chance og bevare 

håbet om at komme med. Se opslag i DRYS IND. 

Det er en velbevaret hemmelighed, hvor turen går hen. Sammen 

med brugerrådet er det Margit og jeg, som har været med 

omkring planlægningen. Men én ting er sikker: Det bliver en super 

tur. Prisen er 200 kr.  

Vi starter kl. 9 fra DRYS IND og 

er hjemme igen kl. ca. 18/ Ella 

 

 

Tirsdag den 14.august kl. 13 – 14.30 får DRYS IND 

besøg af Nina Harboe, som har skrevet bogen: ” 

Kan jeg sygemelde mig hos Gud?”. 

Jeg har læst bogen og Lone og Villy har hørt Nina 

fortælle om sin oplevelser med sin demensramte 

mand. En gribende og meget stærk fortælling, som bl.a. fortæller 

om meget personlige oplevelser ægteparret imellem og omkring 

hospitalsindlæggelser og anbringelse på plejehjem. 

Denne tirsdag vil Nina Harboe dog mest komme ind på livet 

omkring ” Det at miste. Kærligheden til livet og om at komme 

videre efter at have mistet- på trods!”/ Ella 
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Søndag den 19.august kl. 14 – ca. 16 

kommer Martin Sturman med sit band på 

besøg i DRYS IND. Orkesteret underholder 

os med dejlige SWING- JAZZ- og velkendte 

toner af KAJ NORMAN ANDERSEN. 

Alle er hjertelig VELKOMNE til at være med. 

Der vil være kaffe og kage på bordene/ Ella 

 

Tirsdag den 21.august kl. 13 – 14.30 har Lone ( frivillig i DRYS IND ) 

tilbudt at komme og læse op fra en selvvalgt bog. Spændende 

hvad hun har valgt. 

Lone er en rigtig god oplæser, så vi glæder os rigtig 

meget/ Ella  De hemmelige bøger…………… 

 

Tirsdag den 28.august kl. 13 – 14.30 er der igen mulighed for at 

opleve Marianne Kragh på ”slap line” i DRYS IND. 

Denne tirsdag er der mulighed for at ”GÆTTE EN 

SANG”. Indimellem sætter  Marianne sig ved 

klaveret og indimellem er det musikken fra en CD, 

der skal sætte vore tanker i gang/ Ella 
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HVORFOR TAGE TIL SYDENS SOL OG VARME, 

NÅR MAN KAN TAGE EN TUR TIL SORØ SAMMEN 

MED ”DRYSSERNES” CHARME? 

Med ”læssevis” af madvarer og andet godt skal 19 

”DRYSSERE” sammen med Margit og 2 hjælpere 

samt vores uundværlige madmor Lone, til 

Louisestiftelsen's Refugium i Sorø.  

Vi starter fra DRYS IND ved 10-tiden den 16. juli 

og er fremme efter godt en times kørsel med 

hjælp af Chauffør Tommy fra Egon’s busser. 

Næppe havde vi fast grund under fødderne førend 

Lone havde fået arrangeret et super frokostbord.   

Og næppe var den fortæret før det var tid at ”slå 

mave”. Motion skulle der også til, 

så Knud (med hunden) kom med 

et forslag om at der skulle spilles petanque.  

Men først skulle banen lige 

kridtes op og ukrudt  

bliver fjernet med en sneskraber.  ☺☺☺☺ 

 

Traditionen tro så er den obligatoriske/traditionelle 

stegt flæsk med persillesovs på menuen den første dag, og der blev gået til 

”vaflerne”.  Også i år er der fødselsdagsfest. Den 

blev holdt om tirsdagen vor 

Inge-Lise blev fejret. Det blev 

hun, skal jeg love for.  

Også senere med en festlig 

sang og udklædning.   

https://www.opendi.dk/soroe/400448.html
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Der er så smukt ved Sorø sø, flere benyttede 

lejligheden til at tage den 8,2 km. lange tur 

omkring søen, og flere nåede da også at nyde 

solnedgangen over søen. Der var endda nogle af 

”drysserne” der var nede og bade i søen. 

        Masser af hygge på terrassen.  

Onsdag var en af de 2 udflugtsdage der er 

planlagt hjemmefra. Denne dag skal vi 

besøge Gavnø Slot og se blomster og se 

på slottets bryggeri. Der havde jeg godt 

nok regnet med at bryggeriet arrangerede 

rundture samt gav smagsprøver. Men det var ikke tilfældet. Så vi købte os 

til smagsprøver.  

                           

  

 

 

 

Der er meget at kikke på i parken.    Dette idylliske 

bindingsværkshus blev i 1846 bygget som legehus 

til den lille baronesse Julie Reedtz-Thott. En del af 

baronessens dukkesamling og legetøj er udstillet 

der. Slottets opførelse påbegyndtes i 1402, hvor 

Dronning Margrethe I opførte det ene af de 2 

eneste dominikaner nonneklostre i Danmark. 

Klosterkirken i Gavnøs sydfløj er identisk med nonneklostrets bygning 

opført år 1402. Nordfløjen er opført ca. år 1650 og er fredet.  



16 
 
 

Opførelsen af øst- og sydfløjen, som det fremstår i dag, er færdiggjort i ca. 

1750 og fredet. Vi kan tydelig se at dette års sommervejr og dermed tørke 

har gjort det svært for parkens tusindvis af blomster at overleve. Selv de 

små anlagte søer er næsten udtørrede.  

Sommerfugleland skal også besøges.  Hver anden uge i 

perioden fra den 1. maj til den 30. september kommer 

der 200 nye sommerfugle til, da deres levetid kun er ca. 

14 dage.                                                                                                                           

Fra Gavnø skal vi i dag videre til Næstved. Herfra skal vi ud at sejle og spise 

frokost med kurs mod ”turistbyen” Karrebæksminde. Der blev serveret en 

tallerken Tapas ombord, dejlig mad.   

 

Karrebæksmindebroen blev ibrugtaget, den 5. juni 

1936. Hele broen vejer ca. 200 tons, hvoraf 

kontravægten vejer godt 100 tons. Som en 

kuriositet kan nævnes, at kontravægten indeholder 14,8 tons gamle 

hestesko samt 5 tons akselstål! I 1988 tager Karrebæk/Karrebæksminde 

Erhvervsforening initiativ til forskønnelse af Karrebæksmindebroen, året 

var 50-året for ibrugtag-ningen af broen.  Lørdag d. 16. juli 1988, bliver 

broen døbt i champagne og fik navnet: 

GRÆSHOPPEN. Vi ser lidt på byen og vender 

næsen hjemad mod Sorø med gode tanker.    

 

Graffitikulturen 1989, et kunstværk på siloen i 

Næstved.     
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Næstsidste dag er også en dag hvor traditioner holdes i hævd. Lone skal 

bl.a. ud at kikke på stoffer, vi sætter alle hinanden stævne på Torvet i Sorø, 

for at indtage den ”verdensberømte” flæskestegssandwich. Ohhh…hvilken 

fryd. Og så skal der shoppes inden vi indtager en mundfuld kaffe og kage 

på:                          

 

Vi skal hjem og have festmiddag som traditionen jo byder. Et festklædt 

bord til 23 personer er blevet fremtryllet.  Menuen 

lyder på Kylling i karry med løse ris. Dejlig mad og 

alle tager godt for sig af retten. Margit inviterer til 

”leg i gården” efter middagen.  

Det består af Dåsespil.         

MEGET sjovt spil:  SUK-SUK, alt får jo en ende. Vi skal hjem til Amager i 

morgen. Så der bliver spist rester inden vi drager hjem med bussen kl. 14. 

det har været en dejlig oplevelse at være sammen med ”drysserne”, så en 

stor tak til jer og tak for jeres tålmodighed. Kærlig hilsen Villy.  

https://hotelpostgaarden.dk/
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UDSTILLINGSVINDUET  
    
Et af de billeder som jeg udstiller i 

Drys Ind i august måned består af en 
collage, med nogle forskellige tryk af 
en adelsdame. Det forlæg som jeg 
har brugt, er et billede som Picasso 
engang har malet. Da jeg gik til 
grafik, havde jeg mulighed for at 
trykke min linoleumsplade i flere 
farver. Jeg har så efterfølgende 
bearbejdet billederne, sådan at 
kvinden har fået forskellige udtryk.  
Hilsen Niels Flyger. 

 

 

 
 

Der er gang i køkkenet på DRYS IND’s Fødselsdag:  
”Glade friske damer”    ”Musik og sang i stuen” 
 
Fotografen er Ella….. 
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 AMAGERMUSEET – BESTEMT ET BESØG VÆRD ! 

Særligt i juli måned og i efterårsferien er der liv og glade dage. 

Et korps af frivillige sørger for at museet bliver levende…. 

Museum Amager har mere end 100 frivillige medarbejdere, der løser mange 
forskellige opgaver på museet. Arbejdet giver mange spændende oplevelser og ny 
viden om fortiden - samt glæden ved at give den videre til andre.  

Karle og Piger består af både voksne og børn, og er hjertet i museets 
levendegørelse, hvor Amagermuseet sommeren igennem summer af liv. Nogle 
frivillige vedligeholder museets historiske dragter, andre hjælper til i udstillingen 
og er med til at gennemføre arrangementer på museet. Havegruppen arbejder 
med dyrkning af museets nyttehave.  

En gruppe af frivillige børn og voksne er med til specielt at stå for 
Levendegørelsen  

Her kommer jeg ind i billedet. Grundet mit arbejde og ikke mindst min 
ferie, blev det kun til en enkelt dag i disse rammer; men en skøn dag. 

Gårdene emmer af travlhed i juli, for der er mange gøremål på landet i år 1900.  

Inden arbejdet går i gang trækker piger og drenge i 
det gammeldags tøj, ligesom gårdens øvrige 
personale, der guider børnene gennem dagens 
opgaver: I sommerkøkkenet bager madmor 
pandekager, men mon ikke madmor har nogle 
opgaver, der skal ordnes inden pandekagerne 

spises?  
Vasketøjskurven er fyldt til 
randen af masser af snavset 
vasketøj, der trænger til en 
tur på vaskebrættet eller i 
vaskevuggen.  
Det er også vigtigt at lære 
husflid, hvis karl eller pige 
taber en knap, skal den syes 
i igen, her bliver intet smidt 
ud og alt skal repareres.  

I haven skal grøntsagerne graves op, vaskes og ”køres til 
torvs”, som man sagde i gamle dage, når hestevognen blev 
fyldt med de gode grøntsager fra Amager og kørt ind til 
torvet i København for at blive solgt.  
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Der er flere dyr på gården, der skal passes. Nyudklækkede kyllinger pipper og 
løber efter hønen. Gæssene skræpper, mens geder og kaniner blor venter på lidt 
grønt eller at blive kælet med. Og hvordan er det så lige med de gode manerer? 
Husker man at neje og hilse høfligt på fruen eller herren på gården?  

Det meste bliver noteret i skudsmålsbogen….også hvis du ikke kan komme op 
om morgenen. Veludført arbejde belønnes med bomærkestempel. (hver gård sit 
bomærke).          Vil du være frivillig? kontakt Tina Overgaard på 3010 8866 eller 
på mail to@museumamager.dk  
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