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Kære alle i ”DRYS IND” 

Jeg sender en lille hilsen til jer alle, med tak for 10 år og 3 måneder. Så længe er jeg 

kommet hos jer. 

Første gang var på en bustur i maj 2008, sammen med Emmy, og vi blev 

hængende, og har haft mange gode ferier, foredrag, sang og godt samvær. 

Desværre har jeg ”pjækket” lidt; faldt i maj 

og har været lidt skvattet og min dårlige 

hørelse er også en hæmsko. Men jeg savner 

jer og håber på snarligt gensyn. 

Kærlig hilsen fra   Kate Tropp 
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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  SEPTEMBER    

Søndag den 2.sept. kl. 12 – 17:  

Loppemarked i og udenfor DRYS IND. ” Kom og gør en god handel 

og vær med til at støtte værestedet. Der er kaffe på kanden.” 

Mandag den 3.sept.kl. 14- 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 4.sept. kl. 13 – 14.30:        

”Ordet frit, oplæsning eller quiz”. 

Onsdag den 5.sept.: kl. 12- 16:  

”En glad og fornøjelig eftermiddag i selskab med duoen Sussi og 

Leo”, i Købnerkirkens cafè på Skotlandsplads.  

ALLE er       lig     velkommen. 

Fredag den 7.sept.:  

Cykeltur. Se opslag i DRYS IND.           

Søndag den 9.sept.kl. kl. 14 – 16.30:  

Banko. 

Mandag den 10.sept. kl. 18 – 21:  

Spilleaften i DRYS IND. 

Tirsdag den 11.sept. kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Ida Auken. 

Onsdag den 12.sept. kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 14. sept. Kl. 11 

Tur med Elisabeth K571   ( kun 10 pladser) 



5 
 
 

 

AKTIVITETER I SEPTEMBER, fortsat 

Mandag den 17.sept. kl. 10.30:  

Gåtur ved Birthe. 

Tirsdag den 18.sept. kl. 13 – 14.30:  

Diskussion/debat over valgt emne. 

Onsdag den 19.sept. kl. 13 – ca. 16:  

Guidet gåtur på Christianshavn med Jørgen Oulund: ” Vi 

fortsætter, hvor vi slap sidst med nye besøg i spændende 

gårdmiljøer, ser på historiske huse og besøger Vor Frelser Kirke”. 

GRATIS. Højst 20 deltagere. 

Tirsdag den 25.sept. kl. 13 – 14.30:  

Rejseforedrag med globetrotter, foredragsholder og guide Jørgen 

Oulund: ” Over Atlanten i 4.mdr. og med rygsæk i Sydamerika”. 

Onsdag den 26.sept.kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

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

ved klaveret. 

 

DRYS IND ønsker alle DRYSSENS læsere en rigtig dejlig 

sensommer. 
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Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under 

 

Dette billede efter Ukendt forfatter er 

GODE OPLEVELSER FRA SOMMEREN……      

 

Mandag den 6.august holdt jeg 

det traditionelle rejsemøde i DRYS IND for 

interesserede i årets rejse. Denne gang går 

rejsen til Sdr. Jylland med ophold på Gram 

Slotskro og med mange forskellige 

oplevelser bl.a. ” Sort Sol” i marsken 

omkring grænsen til Tyskland. 

Vi kører med Jørgen fra Adrian turist og værelserne på kroen er 

ved at være godt fyldt op af forventningsfulde dryssere. Vi skal 

afsted fra den 1.- 5.oktober, så det bliver en rigtig efterårstur. 

Eftersom det er en efterårstur og vi skal ”forfølge” stærene i 

marsken, vil det være godt at medbringe en kikkert og et par gode 

stabile og fugttætte sko/støvler. I alt har 35 tilmeldt sig rejsen 

heriblandt 3 hjælpere. Jeg glæder mig RIGTIG MEGET til at være på 

ferietur igen/ Ella. 

Onsdag den 8.august var det så endelig dagen, hvor DRYS INDs 

årlige skovtur ” Ud i det blå” skulle 

afholdes og opleves. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:August_Macke_005.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://carnis.org/pictures/events/middelaldercentret-2016/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under 

Som traditionen efterhånden sig byder, var det en velbevaret 

hemmelighed, hvor turen skulle gå hen og bortset fra brugerrådet, 

som var idèskaber til turen og også var med omkring 

planlægningen, var det ”kun” chaufføren fra Solibus, Margit, Villy 

og jeg, som kendte til indholdet og målet for turen. 

Vi blev hentet udenfor DRYS INDs dør 

kl. 9 og så var der ellers dømt quiz i 

bussen, hvor deltagerne kunne gætte, 

hvor vi skulle hen. En quiz som 

formand Knud fra brugerrådet stod for. 

Efter at vinderne blev kåret kunne det så oplyses, at turen i år gik 

til Middelaldercentret på Lolland. En dagstur med dejlig 

middelaldermad på centret og kaffe og æblekage i cafeen samme 

sted, inden bussen igen kørte mod Amager og DRYS IND. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel, som den har gjort det meste 

af sommeren, så vi var lidt spændte på, hvordan det ville gå. 

Heldigvis overlevede alle den solvarme dag takket være mulighed 

for at kunne gå i skygge og bevidstheden om, at det var vigtigt 

med rigelig væske (vand!). 

Det blev en rigtig dejlig tur på alle måder og jeg vil gerne her sige 

TAK til brugerrådet for jeres initiativ og til Villy, som igen var med 

som hjælper, fotograf og skribent.Villy har et spændende og 

meget fyldestgørende indlæg her i bladet fra turen. 

Også en TAK til DRYS IND, at stedet igen i år har givet tilskud til 

turen, så deltagerbetalingen kunne holdes på et rimeligt 

niveau/Ella 

http://www.flickr.com/photos/larskjensen/4815713323/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Søndag den 19.august havde DRYS IND besøg af 

Martin Stummans band, som leverede forrygende 

swing- og jazzmusik. I et lille hjørne fik bandet plads 

til sig selv flankeret af trommer, saxofon og klaver, mens stuen 

blev fyldt op af forventningsfulde dryssere. Døren stod gennem 

det meste af eftermiddagen åben ud til Englandsvej, hvilket betød 

at musikken flød ud og fik en del til at stoppe op eller stikke 

hovederne indenfor for at lytte med. 

Musikken var dejlig og bandet spillede så godt og livsbekræftende, 

at nogen også fandt plads og lyst til en lille swingom. En herlig 

eftermiddag som ganske sikkert må gøres om en anden god gang. 

Megen plads var der ikke, men hvad gør det, når man bare kan 

rykke sammen og glædes over skøn og swingende musik. En stor 

TAK til Martin og hans band for en medlevende eftermiddag i 

musikkens tegn/ Ella 
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Dette billede efter Ukendt forfatter er 

SE – HVAD DER SKER I SEPTEMBER….. 

Onsdag den 5.september åbnes døren i Købnerkirkens cafè Luther 

til et fornøjeligt arrangement, hvor duoen Sussi og Leo vil gøre, 

hvad de kan for at gøre eftermiddagen sjov. 

Døren åbnes kl. 12 og lukkes kl. 16. Kl. 13 – 15 går 

Sussi og Leo på scenen og så må vi se, hvad der 

sker. Men én ting er sikker: Det vil blive en 

fantastisk og meget anderledes oplevelse, end mange af os 

tidligere har oplevet, når DRYS IND inviterer til fest og farver! 

Der vil selvfølgelig være kaffe og hjemmebag på de rødternede 

duge i cafeen. For denne dejlige og livsbekræftende oplevelse skal 

der betales 25 kroner i entrè. Forklaringen på, at DRYS IND igen 

kan holde et så stort arrangement til en lille entrèpris er den, at 

Amager Vest Lokaludvalg igen år støtter arrangementet med et 

stort og flot tilskud. TUSIND TAK til Amager Vest Lokaludvalg. 

Her er en lille beskrivelse af, hvem Sussi og Leo 

er, hvis én og anden af læserne ikke skulle vide 

det:  Duoen Sussi og Leo har siden 1971 

underholdt danskerne i hele landet med deres 

musik og liveshows. Sussi og Leo deler både 

deres arbejde og deres privatliv, så det bliver, 

som Sussi udtaler: ” En del timer i hinandens selskab. Men det er 

heldigvis ikke et problem for os, der blot nyder muligheden for at 

følges ad i alle livets aspekter. Det er rat at kunne snakke sammen 

om det. Og så bliver vi ikke trætte af hinanden. Vi er kun blevet 

gladere for hinanden gennem årene og kan ikke forestille os at 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sussi_og_Leo_i_Hirtshals,_2010_ubt.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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være andre end os to. Efter et 

sygdomsforløb for Leo, er han atter 

tilbage på toppen.” 

Det bliver helt sikkert en forrygende sjov 

og festlig eftermiddag, hvor der også 

bliver plads til en lille uforpligtende swingom, for 

de, der har kridtet danseskoene i dagens 

anledning. / Ella 

Tirsdag den 11.september kl. 13 – 14.30 får DRYS 

IND besøg af Ida Auken, som for en dels 

vedkommende kun kender hende som den 

radikale folketingspolitiker. 

Denne tirsdag vil Ida Auken fortælle ud fra sin seneste bog: 

DANSK. Som hun skriver i sit indlæg til bogen:” Aldrig har vi 

snakket så meget om, hvad det vil sige at være dansk. Og det med 

god grund: Verden presser sig på udefra i form af mennesker, 

varer og informationer, der krydser synlige og usynlige grænser i 

et hidtil uset tempo. Det har sat vores 

selvopfattelse under pres. Vi er nødt til at 

genopdage, hvem vi selv er og genvinde 

vores kulturelle selvtillid for igen at kunne 

åbne os for verden.” Denne tirsdag vil der 

uden tvivl blive mulighed for en god og givende debat netop 

omkring, hvad vi hver især mener om det at ”være dansk” og hvad 

vi ligger i ordet DANSK/ Ella    
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Dette billede efter Ukendt 

 

Fredag den 14.september er der mulighed for at komme ud at 

sejle med kutteren Elisabeth K571 fra Dragør. Kutteren er et af de 

få kendte tilbageværende skibe i Danmark, som deltog i 

transporten af flygtninge fra det besatte Danmark til det neutrale 

Sverige i oktober 1943. Omkring 700 jødiske flygtninge kom til 

Sverige fra Dragør. Elisabeths skipper, Einar Larsen hjalp omkring 

70 flygtninge over sundet, inden han selv var nødt til at flygte til 

Sverige i 1944. 

Vi sejler ud fra Dragør kl. 11 og sejlturen varer ca. 1 time. Bagefter 

finder vi et sted for frokost i Dragør. Se opslag i DRYS IND herom. 

Prisen for sejlturen er 100 kr./person. / Ella                                             

Onsdag den 19.september skal nogle af os igen på en guidet 

rundtur på Christianshavn med Jørgen Oulund. 

Nogle var med i foråret, hvor Jørgen Oulund førte 

os rundt i denne dejlige bydel og hvor vi sluttede 

af på en traditionel beværtning med en lille én til 

halsen for nogens vedkommende. 

Eftersom vi ikke nåede det hele eller det som 

Jørgen Oulund  havde håbet på, tilbyder han os at 

komme med på en ny tur som efterfølger for den 

tidligere. Denne gang skal vi bl.a. ind og se og 

høre om Vor Frelser kirken og opleve andre spændene gårdmiljøer 

og gamle Christianshavnerhuse. 

Denne gang er det ganske GRATIS at være 

med. Vi mødes kl. 13 ved Metroen på 

Christianshavn torv og slutter ca. kl. 16/ Ella 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copenhagen_Christianshavn_Vor_Frelsers_Kirke_IMG_5571.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Tirsdag den 15.september er der REJSEFOREDRAG i DRYS IND kl. 

13 – 14.30 med Jørgen Oulund, hvor han vil fortælle og vise 

billeder fra sine rejse i 4 mdr. over Atlanten og fra sin rejse med 

rygsæk i Sydamerika. 

Jørgen Oulund er medlem af Eventyrernes klub og er en rigtig 

globetrotter og eventyrer. Jeg glæder mig til at høre ham fortælle 

og vise billeder, som han tidligere har gjort en del gange med stor 

succes i DRYS IND/ Ella 

DØDSFALD 

DRYS IND har mistet to af sine kære brugere. 

Hanne Petersen og Viggo Pytka. 

De er begge kommet i DRYS IND 

 gennem en del år.  

Hanne kom mest om torsdagen til sang og deltog i mange 

arrangementer, ture og ferier. Hanne var et meget beskedent, ydmygt, kærligt og 

omsorgsfuldt menneske, som bl.a. hjalp til i kirkecafeer og var en ivrig indsamler til 

bl.a. Kræftens Bekæmpelses indsamlinger på Amager. Hanne kom en del i bl.a. 

Sundkirken på Amager. 

Viggo er kommet i DRYS IND i mange år helt tilbage, da DRYS IND boede i 

Hallandsgade 3. Viggo holdt meget af at spille kort og nød, når Nete, Allan og Niels 

besøgte ham i Voldboligerne på Christianshavn. I sine velmagtsdage var Viggo også 

en ivrig deltager på ferieturene især til udlandet. Med sit stille og alligevel stædige 

væsen var Viggo behagelig at være sammen med og yndede at ”klare sig selv” så 

godt, som det kunne lade sig gøre også i den senere tid, hvor helbredet ikke var godt 

og dermed begrænsede hans formåen og livslyst. 

Med disse ord vil jeg gerne på DRYS INDs vegne mindes begge og sige TAK fordi vi fik 

lov til at have gode timer sammen med jer. 

Æret være Hannes og Viggos minde/ Ella 
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SÅ GJORDE DE DET IGEN, 

IGEN..BRUGERRÅDET OG 

DRYS IND.  
Onsdag den 8.august:  Skovtur ” Ud i det blå”.  

Sådan lød indbydelsen til de ”dryssere” der havde lyst til at deltage i dette 

arrangement. Tilslutningen var stor så der var hyret en dobbeltdækker fra 

Solibus med chauffør Michael ved rattet. 

   

I alt var vi 53 forventningsfulde personer og 6-7 rollatorer der entrede 

bussen ”mod fjerne horisonter” .  Vi kører afsted ca. 9.10 og Ella byder os 

velkommen ombord og byder os op til sang. Og Margit byder os på sukker, 

i form af bolcher, undervejs. Så lige pludselig skal der en konkurrence i 

gang. Der uddeles ”stemmesedler” hvorpå man skal skrive/gætte på hvad 

vores destination er. Den/de der gætter rigtig (tættest på) vil vinde gavekort 

og/eller pastiller. 

Stemmesedlerne blev indsamlet og spændingen i bussen nåede ”stormfulde 

højder” . Endelig blev spændingen udløst og vinder fundet.  Bussens mål 

lå på Lolland, nærmere betegnet MIDDELALDERCENTRET ved 

Nykøbing Falster.     

                                                             

Om Solibus. Solibus er mere end et busselskab. Det er også 

et stort socialt engagement. Målet er også, at vores kundekreds 
kommer til at bugne af livsbekræftende og socialt engagerede 
voksne og børn. De bedste kunder er tilfredse kunder. Derfor er 
vi ikke et almindeligt busselskab. Der er faktisk nogen vi hellere 
vil køre med frem for andre…(kilde: http://www.solibus.dk/om-
solibus/ ) 

 

http://www.solibus.dk/om-solibus/
http://www.solibus.dk/om-solibus/
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Hold da op hvor er der meget at kikke på, for en drengerøv som mig. Vi 

ankom til centret ved 11. tiden, og Ella køber turpas til os alle og får da lige 

fortalt at der nu er ”fri leg” indtil 12.30 hvor vi skal indtage vores frokost. 

Så kunne eventyret begynde i ”Sundkøbing”, som centret også hedder. 

Middelaldercentret startede i sin tid som en god idé i 1989 i forbindelse 

med Nykøbing Falsters 700-års jubilæum.  En idé, der byggede på en lang 

tradition inden for dansk museumsvæsen, nemlig de eksperimentelle 

undersøgelser af forhistoriske og historiske fund og genstande. 

Middelaldercentret er under konstant udvikling, og der sker hele tiden nyt. 

Der bygges, udvides, ombygges og tilføjes på Sundkøbings huse og 

bygninger. Alle husene i Sundkøbing er rekonstruktioner. Det betyder at 

husene er bygget ud fra, hvad man ved om huse fra middelalderen, og de 

viser den faglige viden, der er tilgængelig i netop det øjeblik, husene blev 

bygget.Kilde: http://www.middelaldercentret.dk/da/middelalderbyen/galleri/blider  

                

Inden vi blev kaldt til ”skafning”, var der krigsmaskiner der lige skulle 

beses. Det lokale museum har bygget en rekonstruktion af en middelalderlig 
kastemaskine, en såkaldt Blide med ”krudtet”.  

Blidens konstruktion muliggør 

effektive kast på over 300 

meter af genstande vejende 90 

kilogram. Disse genstande 

kunne indeholde sten, 

brændende genstande, døde 

dyr eller sågar mennesker, oftest mod belejrede borge og byer. Når bliden 

kastede døde dyr, var det for at sprede sygdom blandt borgens indbyggere.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Borg
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Udover bliderne var der også andet militærudstyr fra dengang, der skulle 

beses. Bl.a. denne krigsvogn der går under navnet ”Dommedagsdunkeren”.

                                               

 

 

En barsk 

kommandan

t 

Som hersede med publikum 

på ægte militærvis  

Og der skydes Der er 4 personer 

inde i karussellen 

Dommedagsdunkeren, der er lavet efter tegninger i en 

krigsmanual fra middelalderen. Det er en stor vogn, 

som er bygget til at beskytte angriberen mod 

beskydning. Fra dragens gab affyres en kanon og fra 

selve vognen skydes der fra otte huller med 

hagebøsser. Vognen blev skubbet frem af fire til seks 

heste.                                                                                

 

som Knud lige viser hvor 
kanonen sidder. 
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På min vandring rundt i Centret var jeg lige omkring 

hestefolden, og her var der noget jeg ikke har set før. 

En hest med fluenet over mulen!! Og når man ser det 

flueangreb på hesten så er det et godt tiltag der er 

udført.                               

Nu var klokken blevet så mange så næsen vendes mod 

”DEN GYLDNE SVANE”, som er stedets gæstgiveri 

med åbent ildsted og med bænke 

og plankeborde.                                                                            

Maden, der serveres, er 

middelalderlig, og bliver lavet 

efter danske, tyske og engelske 

opskrifter fra 1300- til 1500-tallet.  

 

Man vil derfor ikke kunne finde f.eks. kartofler, ris, pasta, tomater 

og kaffe på menuen. Spændende og ikke mindst velsmagende anretning.  

Udover platten fik vi også dejlige salater, kylling og revelsben. Samt dessert 

bestående af 

”en slags 

tykmælk” 

med solbær 

og lidt 

rygeost. Et 

mættende 

Anholtkanonen er en 

baglader kanon og 

blev fundet i 1990 

ud for Anholt. Den 

er monteret på en 

vogn, så den kan 

flyttes rundt. 
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måltid må jeg sige, så det fornøjede vi os med i 1½ times tid.  
                

Vi skal ud at se mere af Middelaldercentret. En ridderturnering med 2 

dygtige ryttere/riddere, der på deres heste underholdt os med en tvekamp på 

lanser.  

  

Den største turnering vi kender til i Danmark, var den Erik Menved holdt i 

Rostock i 1311. Her deltog 19 fyrster, 3 ærkebiskopper og 948 riddere. 

Omkring 6000 mennesker så på! 
Der var mange oplevelser i centret, bl.a. denne ”gamle kone” der gik rundt 

og tiggede. Nogle af ”drysserne” havde en pudsig/sjov samtale med hende.                 

                                       
 

                        
En galgebakke er der også.  Og mange afstraffelses-midler vises. Bl.a. 

denne svedekasse af et fangehul.  

Dagens riddere var disse 2:  

Lauritz Tuesøn Rani - en ung og uprøvet ridder med idealerne på 

plads. Han er vild og frembrusende og temperamentet er voldsomt. 

Volfram von Lauterbach – en Böhmisk ridder, der nogle gange besøger 

Sundkøbing. Han er ubesejret i sine seneste 26 dystløb 
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Mætte af mange oplevelser og indtryk blev det kaffetid. Der var reserveret 

kaffe æblekage i cafeen              

Det er ved at være slut med 

besøget i Sundkøbing og det har 

været s….sjovt og meget 

interessant at se stedet, som er et 

bud på hvordan en mindre by 

kunne have set ud omkring år 

1408. jeg vil derfor slutte min 

beretning med billeder:   

 

  
                                                                               
 
                                    

 

                                              

                                                      

Tak for behageligt samvær  - Kærlig hilsen til jer fra Villy. 

Denne ”hest” står ved indgangen, 

og må gerne bestiges, men kun 

børn under 12 år må, det var vi 

nogle der blev kede af.  
 

Og denne er levende men kun 

ridderne må bruge hesten!! 

Nogle af sundkøbings 

beboere. 

Hvis jeg havde haft 

en have, så ville 

jeg sætte et lige så 

flot hegn op som 

dette. 

Denne unge mand 

spillede op til 

ridderturneringen. 
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HILSEN FRA EN BRUGER….. 

De Små Haver og Arne 

31/7 havde Margit arrangeret en tur til Petersen 

Familiehaver. 

Vi mødets kl. 12 til spisning. 

Det blev en hyggelig dag med levende musik til maden, 

samt dans og sang. 

Margit er en festlig pige. Ud af øjenkrogen så hun de 

flotte hatte, som var til salg og hun var ikke sen til at 

handle. I et snuptag havde hun købt hatte til alle mænd.  

Skønt indfald! 

Ved 16 - tiden tog vi hjemad. 

Tak for en rigtig dejlig dag til alle. /Vibeke 

Margit kommer med en skøn historie fra samme haver -  i næste nummer 

 

UDSTILLINGSVINDUET 

I efteråret 2017 lavede jeg en serie runde billeder på et malerhold under 65+, som er et 

tilbud som Kofoeds skole har stillet til rådighed 

for gamle elever der har gået på Kofoeds skole. 

Det er et hold uden lærer, og man betaler også 

selv de materialer man skal bruge. Men man kan 

jo få noget inspiration fra de andre elever på 

holdet. I det runde billede som jeg udstiller i 

Drys Ind i september måned, har jeg hentet 

inspiration fra en kunstner der hedder John 

Klysner. I midten af billedet er der en kvinde og 

en mand, hvor kvinden er med barn. Rundt om 

parret har jeg grupperet en masse havfruer, og 

som baggrund har jeg lavet et bølgemønster. 

Hilsen Niels Flyger. 
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EN KÆMPE TAK  

Til Knud og Dagny Gad Andersens Fond 

Som meget generøst har valgt at støtte DRYS IND 

med hele 30.000.- til den daglige drift. 

Det er en kæmpe hjælp og gør en verden af 

forskel for os alle sammen.  

Den daglige drift (husleje, el, mm) kan jo godt lyde lidt kedeligt, men det er 

hele basen for vores fællesskab, og uden 

den ingen sjov. 

  

Fonden blev stiftet i 1961 af Knud og Dagny Gad Andresen, som er 

efterkommere af Knud Ludvig Gad Andresen, der i 1927 etablerede 

medicinalvirksomheden GEA. 

 Fondens formål er bl.a ”gennem velgørenhed at kunne give nogle af de 

økonomiske værdier, der blev skabt i GEA, tilbage til det samfund, som de 

blev skabt i.” 

Nu hvor lejligheden byder sig, vil jeg også 

gerne sende en stor og hjertelig TAK til de 

3 MYREFLITTIGE og yderst kompetente 

fundraisere; Villy, Viksi og Ole. De gør et 

utrolig stort arbejde, i kulissen, og uden 

overdrivelse, så ville der ikke være noget DRYS IND uden dem. Håber I ved 

hvor taknemmelige vi er! 

Kærlig hilsen Margit         FAKTA  - kig i DRYSSEN august 


