
1 
 
 

 

DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET FANTASTISK VÆRESTED PÅ AMAGER 

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

 NR. 10   OKTOBER    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 

  

 

DRYSSERNE PÅ TUR………… 

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


2 
 
 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE               
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Forsiden:    

Sort Sol er et dansk rockband, der startede som Danmarks første punkband i efteråret 1977 under 

navnet Sods. Gruppen har vundet ti danske Grammy-priser, heriblandt har albummene Flow My 

Firetear (1991) og Glamourpuss (1994) modtaget prisen for Årets danske album. I dag mere end 40 

år efter, eksisterer bandet stadig…… Inspirationskilderne var primært den engelske punkbølge, der 

for alvor kom til Danmark i 70’erne. 

Men   Sort Sol er også noget helt andet…. 

Sort Sol ses om foråret og efteråret, når stærene samles i marsken i enorme flokke til træk. 

Stærene kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge.  

Lige før stærene går ned på jorden for natten, tegner de store flokke fascinerende mønstre på 

himlen - det kalder man Sort Sol. 

Sort Sol kan enkelte gange komme helt op på at rumme op til 1 million fugle.  

Hvornår kan man se sort sol?  

Stærenes forårstræk ligger fra februar til midt i april, og efterårstrækket begynder i august og 

kan vare helt til december, men oktober er bedst ☺  /  Bente 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Rock
https://da.wikipedia.org/wiki/Punk
https://da.wikipedia.org/wiki/1977
https://da.wikipedia.org/wiki/Danish_Music_Awards
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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  OKTOBER 

   

1.- 5. oktober: Ferietur til Sønderjylland for tilmeldte 

deltagere. 

Mandag den 8.oktober kl. 18 – 21: Spilleaften. 

Tirsdag den 9.oktober kl. 13 – 14.30:  

HC`s Musikquiz (se omtale andet sted i bladet). 

Onsdag den 10.oktober kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Søndag den 14.oktober kl. kl. 14 – 16.30:  

Banko. 

Tirsdag den 16.oktober kl. 13 – 14.30:  

Debat, oplæsning eller quiz 

Onsdag den 17.oktober kl. 12 – 15:  

Mad og Film. 

 

 

  

 

 

OBS: DRYS IND er LUKKET: Onsdag den 3.oktober. 
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AKTIVITETER I OKTOBER, fortsat  

 

Tirsdag den 23.oktober kl. 13 – 14.30:  

kommer farmaceut Nils Gjerløv Hansen og fortæller over emnet: 

" Får jeg den rigtige medicin?". 

Onsdag den 24.oktober kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Onsdag den 24.oktober: Tur i Dyrehaven og rundvisning på 

Eremitageslottet. Se opslag i DRYS IND. 

Fredag den 26.oktober:  

Månedsmiddag med tilmelding. 

Tirsdag den 30.oktober kl. 13 – 14.30:  

Lidt forskelligt! 

Hver torsdag kl. 13 – 14.30 er der FÆLLESSANG 

med Lise eller Bo ved klaveret.  

Alle er hjertelig  velkomne. 

 

 

OBS: DRYS IND er LUKKET: Onsdag den 3.oktober. 
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GODE OPLEVELSER FRA ……      

Den 14. september mødtes 6 ”dryssere” på kajen i Dragør. Ella 

havde arrangeret en sejltur på Øresund med Museumskutteren 

Elisabeth K571, som i dag hører under Museum Amagers aktiviteter. 

         
Humøret var højt og solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da skibet 
stævnede ud af Dragør havn og vi skulle alle have redningsvest på.      

                                       
Undervejs på ”den bølgen blå” fik vi pludselig en anden skipper til at styre 
kutteren. Han gjorde det så godt at blev tilbudt jobbet som skipper, hvis 
han ville. 

                             

Ella melder 

vores ankomst 

til 2 af 

museets 

medarbejdere. 

Her ”ses” 

vores nye 

skipper: Leif 

Søderberg 

Pedersen 

Den ene af de 

to 

medarbejdere 

checker os og 

får sine penge 
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På turen nærmer vi os Nordre Røse Fyr, et fyrtårn i den nordlige ende af 
Drogden Rende mellem Amager og Saltholm. Så vender Leif skuden mod 
Dragør. Turen varede i en times tid, og det var pragtfuldt og kan varmt 
anbefales.  
Lidt historie om kutteren skal i også have. Museumskutteren Elisabeth 
K571 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. Det skønnes, at 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 i 1944.  
 
Elisabeth K571 blev i juli 1941 bestilt af Einar Larsen. Fiskefartøjet blev 
bygget i eg på eg. Oprindelig sad der en 2- takts 'Dan' motor i kutteren, 
men den blev udskiftet med den nuværende i 1962. Elisabeth K571 blev 
anvendt til fiskeri, indtil Dragør Museum overtog kutteren i efteråret 2003. 
Efter Dragør Museums overtagelse blev den restaureret på det lokale 
bådeværft i Dragør og ført tilbage til det udseende, den havde ved 
søsætningen i 1941. I 2007 blev Dragør Museum en del af Museum 
Amager. I dag er Elisabeth en sejlende kulturarv og en vigtig del af 
havnemiljøet i Dragør havn.  
Elisabeth K571 repræsenterer en vigtig og dramatisk del af dansk historie 
og om redningen af de danske jøder i 1943. Men kutterens historie 
rummer også en fortælling om en fiskerikultur, der engang var en del af 
Dragør, men som i dag stort set er forsvundet. I oktober 2003 gik det 
omfattende restaureringsarbejde på Elisabeth i gang. Formålet var, at 
Elisabeth K571 skulle fremstå præcist som ved bygningen i 1941. Arbejdet 
tog 11 måneder. Mast, sejl og rig er rekonstrueret og sejlene er en kopi af 
de oprindelige. Elisabeth K571 fik skiftet 215 meter klædning i dansk eg ca. 
1¼", fordelt både over og under vandlinjen. Dæk, skandæk, damdæk og 
damtragt er udskiftet og det oprindelige styrehus rekonstrueret.  
Efter ti år som museumskutter er Elisabeth K571 i 2013-14 igen igennem 
en grundig restaurering, denne gang på C. J. Skibs- og Bådeværft, hvor der 
er blevet rettet op på nogle af de grundlæggende problemer, der er 
opstået/opdaget igennem årene siden den første restaurering i 
2003. Restaureringen i 2013 blev muliggjort takket være økonomisk støtte 
fra flere fonde.  Kærlig hilsen Villy. 
(PS. den lille historie om K571 er hentet fra Museum Amagers hjemmeside). 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fyrt%C3%A5rn
https://da.wikipedia.org/wiki/Drogden_Rende
https://da.wikipedia.org/wiki/Amager
https://da.wikipedia.org/wiki/Saltholm
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SE – HVAD DER SKER I OKTOBER….. 

 

Den første uge i oktober drager 33 dryssere incl. hjælpere til 

Sønderjylland, hvor vi bl.a. skal opleve ”Sort sol” og meget andet 

spændende, som helt sikkert vil blive fortalt af Villy her til bladet, 

når vi kommer hjem. 

Vi håber på godt opholdsvejr, men er dog sikker på, at vi vil opleve 

meget at det, som Sdr. Jylland kan byde på og ikke mindst, vil vi 

være sammen og hygge os på Gram Slotskro, når dagens 

oplevelser skal fortæres og hvor vi skal bo fra mandag den 1.- til 

fredag den 5.oktober. 

Jeg glæder mig rigtig 

meget/ Ella                   

 

 

 

 

Sjovt nok, er jeg også på de kanter primo oktober – sort sol 

kalder….måske mødes vi i marsken /Bente 
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Tirsdag den 9.oktober kl. 13 – 14.30 får DRYS IND besøg af HC`s 

Musikquiz efter anbefaling af Knud Stonor, som med stor 

begejstring fortalte mig, at han havde oplevet HC i Christianshavn 

Seniorklub og bestemt mente, det ville være et scoop at få ham til 

DRYS IND. 

                           

HCs MUSIKQUIZ inviterer til et fællesarrangement med plads til 

alle- uanset om man vil gætte og synge eller bare nyde musikken. 

Hvor bliver det spændende at opleve HC- også i DRYS IND/ Ella 

Tirsdag den 23.oktober kl. 13 – 14.30 kommer der endnu et 

spændende besøg i DRYS IND. Farmaceut fra Sønderbro apotek 

Nils Gjerløv Hansen, der har gennemført mere end 150 

medicingennemgange og medicinsamtaler vil give et foredrag med 

titlen: ” Får jeg den rigtige medicin”. Det håber vi selvfølgelig, at 

alle gør…., men hvad fortæller Nils ? Kom forbi og hør.  / Bente  
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Onsdag den 24.oktober er der mulighed for at komme med på 

rundvisning på Det kongelige jagtslot” Eremitageslottet”. 

 Der er opslag i DRYS IND, hvornår og hvordan, vi kommer til 

slottet! Prisen incl. entrè og rundvisning bliver 100 kr./person. 

Hvis nogen har lyst til at køre i hestevogn til slottet fra 

Klampenborg station, er der mulighed for det. Og selvfølgelig kan 

må også gå til slottet fra Klampenborg station. Der er ca. 2 km.  

Jeg tror og håber, Dyrehaven står i sin allersmukkeste efterårsflor 

på det tidspunkt, så det bliver en super oplevelse på alle måder/ 

Ella 
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Michala takker…… 

Kære DRYS IND. 

Jeg vil gerne herigennem sige alle 

tusinde tak for jeres store 

opmærksomhed i anledning af mit 50. års fødselsdag. Jeg havde 

en dejlig fest med mange ”dryssere” og venner samt min familie. 

Endnu engang TUSINDE TAK.  

Kærlig hilsen Michala 

 

Som I også kan se så var vi dagen efter festen i Amagercentret og 

købe min nye cykel. Som I også kan se, så er jeg standsmæssigt 

klædt på med CYKELHJELM.     Det ka’ vi li’  / Bente 

 

Har I hørt, at man nu kan få en cykelhjelm airbag ? 

den er smart, men dyr – og jeg er sikker på, at blot 

man har en cykelhjelm på …..så er man i den sikre 

gruppe. Hovedet er jo en vigtig kropsdel ☺, så skidt 

med lokkerne, de bliver måske lidt flade…….. 

Foto lånt fra Høvdings hjemmeside./  Bente 
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Efter en dejlig lang sommer med super varmegrader, mærkes nu blæst og efterårets kommen. 

Husk derfor, at hue og vanter er gode i de tidlige morgentimer og de mørke aftener. 

Og varm kaffe, kakao m.m. gør en forskel på de blæsende dage…… 

FAKTA                                                                                               

Formand:  Børge Korsholm borkor11@yahoo.com 

Daglig leder: Ella Ramsdal Pedersen   drys.ind@mail.tele.dk  

Værestedsmedarbejder: Margit Heen     margit@drysind.dk     Web:  Einar Heen 

Bestyrelsesmedlemmer:    Brugerråd: 

Næstformand: Tina Ungermann  Formand: Knud S. 

Kontaktperson: Lisbeth Fessel      Næstformand: Knud J.  

Kontaktperson : René Jensen   Kasserer: Lis H. 

Øvrige medlemmer: 

Michael K. Nissen og Merete Hansen  Suppleanter:                                                

Referent: Ole Meldgaard   Nete  og Inge-Lise P. 

Suppleanter:   

1. sup.: Joan Kristensen    Regnskabsfører: 

2. sup.: Winnie Lundgren   Viksi Jønsson                                             

STØTTEKREDS:    Ella Ramsdal Pedersen – NU kr. 200,- pr. år 

Redaktion DRYSSEN: Bente Munk Møller   bentemunkmoller@gmail.com 

Indlæg til næste blad skal være redaktøren i hænde senest den 20. i måneden.     

Tryk: Allehelgens kirkekontor  

 

 

 

 

ÅBNINGSTIDER: TELEFONTIDER:   

 

RING:  32 95 00 04 

 

Mandag: kl. 12-15   Mandag: kl. 9-10 og 15-16 

Tirsdag: kl. 12-15   Tirsdag: kl. 9-10 og 15-16 

Onsdag: kl. 18-21   

Torsdag: kl. 12-15   Torsdag: kl. 9-10 og 15-16 

Fredag: kl. 18-21 

Lørdag:        kl. 12-15 

Søndag: kl. 17-21 NYT 

mailto:borkor11@yahoo.com
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
mailto:margit@drysind.dk
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