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INDHOLDSFORTEGNELSE               

DRYS IND, hvad er det ?    Side 3 

Aktiviteter i NOVEMBER    Side 4 

En fantastisk rejseoplevelse    Side 5-19 

Se, hvad der sker i November  - se på tavlen i DRYSIND Her og Side 19 

Fakta, Brugerråd  &  Åbningstider     Side 20 

Forsiden:   Billeder fra rejsen til Sort Sol og Manø 

 

DER SKER MEGET I NOVEMBER: 

 

F-eks. Mandag den 5.november kl. 10 kommer Lisbeth og Olav igen i DRYS IND 

efter en laaaaaa….g sommerferie. Det bliver dejligt. Denne gang er det 

medfølgende immigrantfortællinger:  

Betty Smith: ” Der vokser et træ i Brooklyn”. 

Richard Flanagan:” Lyden af en hånd, der klapper.” 

Den ene er blevet lidt af en klassiker mens den anden er af en kendt australsk 

forfatter.  

Lisbeth fortæller om bøgerne, hvorefter Olav læser op fra en novelle./ Ella 

Og Tirsdag den 6.november kl. 13 er der spændende foredrag ved Kristine 

Nielsen: ” Den mystiske og magiske Greta Garbo”. 

Fra Stockholms fattigdom til Hollywoods højest betalte filmdiva. Fra tyk, genert 

og svensk til guddommelig. Et stilikon og en verdensstjerne. Hele verden ville 

have hende og selv ønskede hun blot at få lov at være i fred. Ugift og uden børn 

forblev hun og døde i New York- 84 år gammel/ Ella 

Og meget mere………………….. 
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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.  

De sidste 3-4 måneder har jeg beskæftiget mig med en dansk 
tegner og grafiker, der hed Palle Nielsen. Palle Nielsen døde en 
uge før terrorangrebet på World Trade Center i 2001. Det 
billedunivers som Palle Nielsen skabte med sin kunst, bestod 
meget af samfund der falder fra hinanden. Så terrorisme var 
ikke fremmed for ham. 
I det viste billede som jeg udstiller i Drys Ind i november 
måned, ruller en tanks igennem gaderne, et par fly kaster 
deres bomber øverst i billedet, og i forgrunden er der nogle 
mennesker der viser omsorg for hinanden. Hilsen Niels Flyger. 
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AKTIVITETER i NOVEMBER 
   

Fredag den 2.nov. kl. 13:  

Lotte kommer med sit store udvalg af tøj til damer 

og herrer i forskellige størrelser. 

Mandag den 5.nov. kl. 10- 11.30: Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Tirsdag den 6.nov.kl. 13 – 14.30:  

” Den mystiske og magiske Greta Garbo”,  ved Kristine Nielsen. 

Onsdag den 7.nov. kl. 12 – 15: Kreativt værksted. 

Søndag den 11.nov. kl. 14- 16.30: Banko. 

Mandag den 12.nov. kl. 18 – 21: Spilaften. 

Tirsdag den 13.nov. kl. 13 – 14.30: Oplæsning, quiz eller debat. 

Mandag den 19.nov. kl. 10.30: Gåtur ved Birthe. 

Tirsdag den 20.nov. kl. 13 – 14.30: Socialrådgiverstuderende    

Christina Sørensen fortæller om Kofoeds skoles tilbud. 

Onsdag den 21.nov. kl. 12 – 15: Kreativt værksted. 

Tirsdag den 27.nov. kl. 12 – 15:  

Julehygge og fremstilling af juledekorationer.    

Onsdag den 28.nov.: Biograftur. Se opslag. 

Fredag den 30.nov.: Månedsmiddag. 

Der er altid fællessang med pianist hver torsdag fra kl. 13 – 14.30. 
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OPLEVELSER FRA en skøn tur……   

SORT SOL. Hvergang jeg nævnte at DRYS IND skal se ”sort sol” på 

ferieturen til Jylland, fik jeg altid spørgsmålet om det var Rockbandet vi 

skulle se. Vi havde måske alderen til den slags musik (punk) dengang de 

spillede op i 1970’erne. Men nej det var ikke musik vi kørte efter den 1. 

oktober, målet var at se stærene i marsken flyve solen sort.                                                                                                                        

Ella havde igen arrangeret en ferierejse for Drysserne, det var sket i 

samarbejde med Jørgen fra Adrian rejser. Alle deltagerne var mødt op og 

var klar til afgang kl. 09 og i år var der ikke nogen ”efternølere” ☺. 

                                          

Så kører vi vestpå og Jørgen er en god fortæller og undervejs hiver han 

gode historier ud af ærmerne om, bl.a.  COP 5 vindmøller, Mærsk 

containerskibe der skal under Storebæltsbroen, den ”ukendte” brobus der 

kører inde i broen for gæster der vil se broen indefra.                                                                                                                        

Vi tager den første tissepause ved Kildebjerg Rasteplads hvor der også er 

mulighed for at få tanket op. Vi kører gennem det smukke landskab ved 

Vejle og kører mod Egtved hvor vi mærker en lille snert af den gamle 

hærvej ved Tørskin.                                

Få af de mange 

der venter på en 

bus til Jylland. 

Og Ella giver 

sin version af 

hvad der skal 

ske på denne 

tur. 
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Efter et 

behageligt 

ophold med små 3 timers oplevelsestur i og ved 

Købmands-gården må vi videre. Vi ankommer 

til Gram Slotskro ved 16-tiden og på en ikke 

sædvanlig måde får vi nøgler til værelserne 

Det er nu tid til at holde frokost. Vores 

hjælper Ingrid kommer os i møde ved 

Bindeballe Købmandsgård ved Randbøl. 

Her skal vi fortære de medbragte 

sandwich. Der var smurt 90 af slagsen, 

men uheldigvis så ”glemte” man en 

større portion af disse i bussen med det 

resultat at der blev en slags rationering 

på de sandwich der var bragt ind til 

bordene. Desuden var der også glemt 

agurker .     

 Bindeballe 

Købmandsgård 

blev grundlagt i 

1897, samtidig 

med at Vejle-

Vandel 

Jernbanen blev 

åbnet. 

I Bindeballe 

Købmandsgård findes 

Danmarks største 

købmandsmuseum 

med en udstilling af 

gamle varer, skilte og 

inventar. Samlingen 

rummer mere end 

5.000 forskellige 

varer. De ældste er 

mere end 100 år. 
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udleveret. Det foregår ved at værtinden kommer op i bussen og ved 

navneopråb får vedkommende sin nøgle. Vores guide i Esbjerg, Tom (bor i 

Gram) inviterer os på en byvandring. Der var ved ankomsten lidt dårligt 

vejr så det var kun ganske få der tog mod tilbuddet.  Efter installeringen 

mødes vi i baren, inden der blev indbudt til aftensmåltid kl. 18.30. resten af 

aftenen gik med råhygge og dejligt samvær og ved 23. tiden var der faldet 

ro over lejren og mandagen var tilendebragt og vi er alle spændte på hvad 

morgendagen vil bringe. 

      

             GRAM SLOTSKRO HAR ET AF ”VERDENS BEDSTE” MORGENBUFFET.  

  En meget dygtig guide Erik, 

fortæller om Slottet på en fantastisk og medrivende måde. Skal forstås 

sådan, at han talte tydeligt og klart, hvilket jo er rigtig rart for os der er 

mere eller mindre døve☺.  

efter morgenmaden er vi til 

rundvisning på Gram Slot, hvor denne 

sten er lagt til minde om 

genforeningen i 1920. 



8 
 
 

  

                             Sanne og Svend Brodersen. 

Den tidligste omtale af Gram Slot er fra 1231, hvor 

Gram Slot var en kongsgård med 3-4 bondegårde 

ejet af kong Valdemar. Omkring 1470 kommer 

Gram i slægten Reventlows eje og på denne tid var 

Gram blevet et af de større godser i Sønderjylland 

med op til 90-100 gårde. I 1659 havde Hans 

Schack hjulpet kongen ved først at besejre de svenske styrker, som havde 

belejret København, og derefter som feltmarskal medvirket til at befri det 

besatte Danmark. Han blev derved en magtfuld og rig mand, og som 

betaling for sin dåd fik han Møgeltønder Len (i dag 

kendt som Schackenborg). I 1664 købte han Gram 

Slot. Familien Schack/Brockenhuus-Schack ejede 

Gram Slot indtil sommeren 2007.  Erik fortæller 

videre om Gram Slots hemmeligheder. Bl.a. at man 

ved midnat skal tage sig i agt for ”Den Gale 

Grevinde”, der efter sigende dræbte sin 

tjenestepige og derfor aldrig selv får fred.  

         

Fra denne stol skulle 

grevinden have slået 

sin tjenestepige, der 

falder ind i kaminen og 

er død ved faldet. Der 

påstås at det er blod fra 

pigen, der kan ses. 

ERIK Erik fortæller at Sanne og Svend Brodersen købte Gram Slot i 2007, 

efter det havde stået tomt i 25 år. Siden da har de skabt en alsidig 

virksomhed, der omfatter events som koncerter, fester, kurser og 

konferencer samt et stort økologisk landbrug. Familien bor i slottets 

østfløj, mens syd- og vestfløj er offentligt tilgængelige.  Avlsgården, 

der hører til slottet, er restaureret og omdannet til koncertsal, 

hotelværelser, gårdbutik, café & restaurant, slotskøkken og 

eventplads, hvor der er plads til 50.000 gæster. 

 

https://gramslot.dk/praesentation-af-gram-slot/
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I kælderetagen er der et godt gammeldags køkken med en ligeså komfur.  

                                  
Gram Slot var et besøg værd, og mange indtryk blev bearbejdet. Vi forlader 

Erik og skal tilbage til Slotskroen, for at nyde ”det sønderjyske kagebord”, 

inden vi skal køre sydpå og se sort sol. 

       
 

Efter dette fantastiske kaffebord er vi ved 14-tiden på vej sydover for at 

opleve et andet naturfænomen. Undervejs skal vi lige runde Tønder. Her er 

det berømte ”det gamle Apotek”, der ikke er et apotek men en forretning 

der sælger: 

         

 

Her står Erik 

med et sæt 

håndjern 

der blev 

brugt til 

besværlige 

og umulige 

tjenestefolk

.                                      

Erik fortæller 

historien om 

stemmeurnen der 

blev brugt i 1920 

ved 

folkeafstemningen 

om tilhørsforhold 

til Tyskland contra 

Danmark. 

 

og en 

rigtigt god 

vinkælder. 
 

Dette er    

udsnit af 

kaffeborde

t 
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juleting i lange baner! 

Tønder har også en vandkunst. 

 
                                                                                                                                                      

         Også en ”kagmand” er der på torvet i Tønder.      

Efter besøget i Tønder så skal vi ned til Tøndermarsken, og tæt på Aventoft, 

hvor vi efter planen skal se fugletrækket. Det var ”en kold og stormfuld”, 

som i De nattergales julekalender, vi kom frem til. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nok alle på TV, 

set stærene lave deres kunstflyving. Jeg vil sige til 

det, at live-oplevelsen slet ikke levede op til mine forventninger. Men hold 

da op for en oplevelse. Bare det at sidde ude i naturen i blæsevejr med 

småregn er jo ikke noget jeg plejer at dyrke. Men vi så nogle mindre flokke 

Indtil 1800-tallet var der i mange nordeuropæiske byer en 

"kag", d.v.s. en skamstøtte, hvor lovovertrædere blev 

"kagstrøget", d.v.s. pisket. I nogle tilfælde blev der placeret en 

"kagmand" (udskåret i træ) oven på "kagen". Denne "kagmand" 

skulle virke afskrækkende på potentielle lovovertrædere. 

Naturvejleder fortæller 

om marsken og om det 

vi forhåbentlig skal se. 

Som det kan ses så var 

Ellas opfordring til at 

medbringe regntøj  

helt på sin plads. 
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af stære ude i horisonten, og det var trods alt imponerende. Vi returnerer til 

Gram efter en times tid ude i den friske luft. Møgtrætte var vi og sultne. Vi 

fik aftensmaden lidt senere end normalt og efter denne skafning var vi 

mange der trak sig tilbage, for at være friske til nye oplevelser dagen efter. 

For da skal vi til Vester Vedsted og se Vadehavscentret der var blevet 

ombygget og blev klar i 2016. Centret er unikt og materialerne er strå på 

både facade, tag og undertag. Inde i centret bliver vi modtaget af vores 

guide, og igen bliver der talt klart og tydelig. Han forstod at holde os fanget 

med sine fortællinger om vadehavet, at UNESCO har placeret Vadehavet på 

listen over verdensarv.  

          

Vores guide fortalte om tidevandets indflydelse på vadehavet, meget 

interessant men også noget kompliceret. En masse spændende installationer 

er der i centret; der er bl.a. én der kan vise vadehavets vældige kræfter når 

naturen rigtig ”går til vaflerne”. 

 en mudderklire    verdens største østers på 35,5 cm. længde. 

Nok om vadehavscentret, nu skal vi ud at køre med traktor.                 

 her venter vi på bussen   

 

Og så er vi 

klar til 

afgang til 

Mandø. 



12 
 
 

                            
 

                            
 

     
Vi når tørskoet over til Mandø, og kikker os lidt omkring inden vi skal have 

frokost på Restaurant Vadehavet Mandø.  

         
 

Ella har også her hyret en guide, der dog ikke var så klar i mælet som de 2 

første vi er blevet frekventeret med. Han fortæller at øen bebos af ca. 37 

personer, der for de flestes vedkommende bærer efternavnet Nielsen.  

der er en 

god udsigt 

fra ”1.sal”   

ude i 

horisonten 

ses Esbjerg. 

Det er ikke 

agter på et 

”skiv”, nej-

nej, vi kører 

på vandet 

Varme 

kvinder i 

modvind. 

Trafikskilte på 

vandvejen til 

Mandø 
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Vi er på Mandø i godt 4 timer, og igen en masse indtryk rigere. Så nu skal 

vi tilbage ad vandvejen, og ramme vores egen bus. 

              

Dronning Dagmars færd til 

Danmark. 

 ” For Mandø kasted de 

deres anker alt på den 

hvide sand, og tage de 

unge frøken Dagmar, de 

løfted hende først på 

land” 

Stormflodssøjle, vidner 

om vandstanden ved 

stormflodernes 

hærgen.   
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Efter aftensmåltidet var der 

arrangeret BANKO-spil. En 

idé Ella mente ville være 

hyggeligt. Det var aftalt at 

Lone og Ingrid skulle være 

primus motor til dette, 

hvilket de slap godt fra 

overfor de små 20 spillere. 

Ella gav flere af spillerne 

gode råd og præmier til de der ikke vandt noget☺. 

For dem der ikke spiller banko, var mødestedet baren. Der var dog 

problemer med at få adgang til baren, da personalet påstod at denne 

afdeling var lukket for i aften. Det lykkedes dog med megen tale at få 

adgang til de hyggelige lokaler hvor de bliver tilbudt ”slotskroens special”. 

Og den var god skal jeg hilse og sige. 

Hyggestund i baren. 

Så blev det torsdag og så går turen til min hjemby 

Esbjerg. Som tidligere nævnt så er vores guide i 

Esbjerg, fra Gram hvor han med sin familie har boet 

i 31 år, han er selv vendelbo. Tom fortæller 

undervejs om sit job som Leder af Kultur og 

Fritidshuset i Esbjerg, som er den næste destination 

for turen.  

                               
Stedet har til formål at skabe rammer og muligheder for sociale og 
kulturelle aktiviteter for efterlønsmodtagere, førtidspensionister og 
pensionister bosat i Esbjerg kommune. Og det er der i ”hobevis” skal jeg 
hilse at sige.  

Sikke en velkomst at 

få, flaget er hejst. 
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Derudover er der hold der dyrker flet i papirgarn, træværksted, 
metalværksted, svejsning, beton og gummi, skrot og ikoner, 
”nullerbilleder”, sampling på æsker, decoupage, malerværksted, 
pergamano, teposer, hakning, hækling, foldepung, skovnisse, læderetui, 
applikation, chunkytæppe, genbrug, broderihold, syhold, patchwork, 
glaskurser, porcelænsmaling. Ja man blev da helt forpustet. Huset tilbyder 
desuden fitness/træning.  

                                                  
Jeg har ingen anelse om København og omegn har lignende faciliteter og 
som er samlet på et sted. Men jeg skal da love for at stedet giver stof til 
eftertanke om hvor man skal tilbringe sit ”efterår”. 
Jeg vil da også lige gøre opmærksom på at i Esbjerg er der busser med 
nummer 1A -2A og 5C ☺☺☺. 

   

En 27 meter lang mosaikfrise, 

lavet af Lotte Lambæk og ni 

kreative brugere af huset. 

Huset har blandt så meget 

andet DUKKEHUSET. Bemærk 

lige hånden til højre. 

Ingelise tager sig lige 
en tur. Lokalet ligger 
på anden sal!!!  
☺☺☺☺ 

  

Og dartspil, der også 

ligger på anden sal. 

Et stemningsbillede 

der bl.a. viser et af 

de allerældste 

restaurationer i 

Esbjerg: SANDS.  
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Vi blev tilbudt en let frokostanretning efter rundvisning, og vi forlader 
huset ved 13. tiden, og skal videre til Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg.                                       
Vi tager lige en lille rundtur i byen inden vi rammer ”Mennesket ved 

Havet”. 

   
Lige overfor skulpturen ligger Fiskeri- og søfartsmuseet der er opført i 
1968. siden er der sket moderniseringer og udvidelser med bl.a. et bassin 
til sæler i 1976.  
Her var udstillinger fra det tidlige Esbjerg visende udviklingen inden for 
fiskeriet, som der jo ikke er mere af i Esbjerg. Der er omkring 20 
fiskekuttere fra byen, som dog laster og losser fra andre fiskeribyer. 

 esepige. 
 

                                                   

I folkemunde ofte kaldet ”De 4 hvide mænd”, er en 

9 meter høj skulptur i hvid beton, og skildrer det 

rene og ufordærvede menneskes møde med 

naturen. Udført af billedhuggeren Svend Wiig 

Hansen.  

Klargøring af kroge og liner og påsætning 

af madding hedder "at ese”. En esepige 

kunne på en dag nå at gøre fire bakker 

med hver 600 kroge fordelt på tre liner 

klar. Det vil sige, hun kunne nå 2400 

kroge i alt, og det var den mængde, en 

fisker kunne nå at sætte på en tur. 

 

Vi så da sælerne blev 

fodret. Skønne øjne de 

har..altså sælerne. 

  76 tidligere fiskeskippere 

har været forbi museet for 

at bidrage til udstillingens 

indhold. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Skulptur
https://da.wikipedia.org/wiki/Billedhugger
https://da.wikipedia.org/wiki/Svend_Wiig_Hansen
https://da.wikipedia.org/wiki/Svend_Wiig_Hansen
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Nu da fiskeriet et YT i Esbjerg så er der til gengæld stor aktivitet på havnen 
med offshore virksomhed.  

           
 
vi siger farvel og tak til Esbjerg, og drager østover mod Gram, hvor en 
gallamiddag venter. Det er jo sidste aften på Gram Slotskro, så vi 
hyggespiser og  
menuen består af laks til forret og svinekæber som hovedret. Det smagte 
af mere, men der var åbenbart rationering på den aften, for lige så snart vi 
alle have taget én gang (der var dog 2? der var hurtige) blev maden taget ud.   
 

                                                                 
For at bøde på denne chok, så inviterer Ella os alle på en drink i baren. 
Så er det afrejsedag. Fredag kl. 9 tager vi afsked med vores Ingrid og med 
værtinden.  
       

Ella fortæller om sine  og 
Leif’s fremtidsplaner, 
hvor hun bl.a. siger at 
denne ferietur med 
”drysserne” er den sidste 

hun arrangerer.   
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Så går det hastigt afsted til næste oplevelse, som er Tvillingegården ved 
Middelfart. 

              
                                                               (Dette billede er hentet på Tvillingegårdens hjemmeside) 

 Her blev vi budt velkommen af denne kvinde, som jeg syntes ligner Irma. 

                                                                               
Formålet med Tvillingegården er at det er indrettet som ”et fristed for 
ældre”. 

 Det er en rigtig god Brugsen de har kontakt 
med på Tvillingegård. Velsmurte smørrebrød fik vi derfra. Så senere på 
eftermid-dagen var der dejlige boller og kage til kaffen. Alt sammen 
serveret af de meget søde kvinder.  

(Irma Tonnesen – look-a-like). 

 

personalet 
stillede 
velvilligt op for 
”fotografen”.   

 

Tvillingerne Edvard og Harald Larsen testamenterede 

gården til ældre i Nr. Aaby, Middelfart og Ejby 

kommuner.  
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Der er et pragtfuldt landskab her. Lige passende til at tage et 
”familieportræt”, godt hjulpet af de meget flinke frivillige ved 
Tvillingegården.  
Turen er slut, og vi kører til Amager hvor vi er ca. kl.  17 og Margit havde 
suppen klar til os. Det var en rigtig dejlig ferierejse med mange oplevelser 
og indtryk.  
Tak til jer alle for behageligt samvær. 
Kærlig hilsen 
Villy 

Efter det mættende kaffebord 
er der tid til en lille stræktur.  
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SE – HVAD DER SKER I NOVEMBER  

- kig i DRYSIND           BRUGEROPLEVELSER er tillæg denne gang 

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 
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