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Forsiden:    

Peter Plys er en lille bamsebjørn, 

der er på vej til 92 år. 

Men han er stadig den samme og 

kendes af både store og små. Han 

bor i hundredmeterskoven og 

elsker honning. Mange kender de 

skønne citater….der er mange og 

flere er rigtig gode. 

I år vil I få et drys af PP-citater; hver måned et nyt. 

Hilsen og Godt Nytår  Drys-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.                              

 



4 
 
 

 

AKTIVITETER i  JANUAR 

 

Mandag den 7.januar kl. 10 – 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 7.januar kl. 12 – 15:  

Tøjbyttedag. 

Mandag den 7.januar kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Mandag den 7.januar kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 8.januar kl. 13 – 14.30:  

”Alternativ behandling” ved klinisk farmaceut Nils Gjerløv Hansen. 

Søndag d. 13. januar kl. 14 – 17:  

Banko 

Tirsdag den 15.januar kl. 13 – 14.30:  

Året der gik og året der kommer i DRYS IND.           

Tirsdag den 15.januar kl. 15.30 – ca. 17:  

Rejsesammenkomst for deltagerne i Sdr.Jyllandferien. 

 

Onsdag den 16.januar kl. 12 – ca. 15:  

Mad og film. 

                                        Måske lidt sund mad – efter alt det fede?                 
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AKTIVITETER I JANUAR, fortsat  

Mandag den 21.januar kl. 10:  

Gåtur ved Birthe. 

        Hvorhen vides ikke…………      

Fredag d. 25. januar kl. 18: 

Månedsmiddag – husk tilmelding.         

Tirsdag den 22.januar kl. 13 – 14.30:  

Diskussion, quiz eller Oplæsning. 

Tirsdag den 29.januar kl. 13 – 14.30:  

Diskussion, quiz eller Oplæsning. 

Torsdage mellem kl. 13 – 14.30 er der FÆLLESSANG med Bo eller 

Lise ved klaveret. 

De sidste måneder har jeg prøvet 

at male nogle billeder, hvor jeg har 

brugt skabeloner også kaldet 

stencil i billederne. Man kan købe 

færdiglavede plastikstencil med 

forskellige mønstre. Eller man kan 

selv skære sine skabeloner ud af et 

plastikark. Plastikarkene kan man købe i Panduro hobby. Billedet 

som du kan se her på siden, har jeg malet med en 

rengøringssvamp. Når man dupper malingen på med en svamp, får 

man en nubret tekstur. Det kan jeg meget godt lide. Som reger 

maler jeg med pensel, der kan man se penselstrøgene, så det giver 

en anden karakter. Det har været meget sjovt at male billeder 

med stencil, så det vil jeg også forsøge mig med i 2019. Alle i Drys 

Ind ønskes et godt nytår. Hilsen Niels Flyger. 
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Et lille udvalg af bøger til læsning og 

 

VELOVERSTÅEDE ARRANGEMENTER  

I DECEMBER: 

December måned og hermed årets sidste måned var fyldt med 

spændende og meget forskellige aktiviteter i DRYS IND. 

Årets sidste BOGCAFÈ med Lisbeth og Olav 

summede af liv, latter og god inspiration til 

at læse nye spændende bøger eller ”bare” 

at få læst op af en god bog. Det lille hold på 

ca. 7- 8 personer har helt sikkert nydt at være med, når de to 

tidligere og nu pensionerede bibliotekarer Lisbeth og Olav ”fylder 

stuen” med god læsning. Alle der har lyst kan være med og igen er 

der BOGCAFÈ i det nye år. Den første mandag i hver måned åbner 

cafeen kl. 10 og lukker kl. 11.30. Det er GRATIS at være med og 

med i prisen er der altid kaffe på kanderne og franskbrød på 

bordet, så energien kan være i top. EN STOR TAK til Lisbeth og 

Olav at I trofast og engageret møder op hver den 1.mandag. Vi 

glæder os til en ny sæson sammen med jer/ Ella 

DRYS IND tilbød også i 2018 SOCIALFORMIDLING den første 

mandag i måneden  kl. 14 – 15. 

Winnie Lundgren er gennem hele året mødt trofast op og har 

tilbudt sin hjælp omkring sociale spørgsmål, hvis nogen skulle have 

brug for det. Der har ikke været den helt store søgning hertil, men 

rigtig godt efter min mening at Winnie tilbyder sin hjælp og jeg er 

overbevist om, at Winnie også står til rådighed i det nye år. Tusind 

TAK for din indsats gennem året Winnie/ Ella 
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En anden aktivitet som DRYS IND nu har tilbudt gennem flere år, 

er den månedlige gåtur med Birthe. I december gik turen til 

Christianias julemarked men ellers har det været mange 

forskellige ruter, som Birthe har planlagt. Og et traditionsrigt 

besøg i Birthes kolonihave blev det også til. Hvor er det dejligt. 

Alle kan være med og ruten overstiger ikke 5 km, efter Birthes 

udsagn, så det er bare med at få de gode travesko på og så ellers 

derudaf. Og ret så hyggeligt skulle det også være, har jeg hørt. 

TAK også til dig Birthe, at du fortsætter med gåturene ind i det nye 

år./ Ella                                   

December måned er en rigtig travl måned også i 

DRYS IND: 

Fra den første uge og resten af måneden bliver 

der solgt julelodder, hvor det heldige lod 

udtrækkes hver søndag aften. Flotte gevinster er der til den 

heldige og lodderne ”går som varmt brød”, hvor overskuddet går 

til aktiviteter i DRYS IND. TAK til jer alle som syntes det var sjovt at 

være med- uanset om I blev den heldige vinder eller ej- men som 

en del sagde: ” Vi ved, at overskuddet går til et godt formål”. 

Dejligt/ Ella 
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Af andre dejlige juleaktiviteter er der blevet afholdt JULEBANKO , 

JULE- og LOPPEMARKED, JULEFROKOST, GÅTUR med Birthe til 

Christianias Julemarked, ”SYNG JULEN IND” i Nathanaels kirkens 

sognegård, JULEMIDDAG Lillejuleaften i DRYS IND samt 

NYTÅRSAFTENSARRANGEMENT i DRYS IND. 

DRYS IND har været smykket i julens farver 

og med et flot juletræ som centrum. Igen i år 

har Lars doneret juletræet og stået for 

pyntningen. Hvor er det flot Lars. Ingen jul i 

DRYS IND uden hjemmebagte julesmåkager 

og også her har Lars været ”på banen” 

sammen med sin veninde Lisa. Tusind TAK til 

jer begge for jeres flotte donation og bidrag/Ella 

Mange har doneret såvel pengegaver som 

naturalier til DRYS IND i julemåneden: Bl.a. gaver 

til Julebanko fra handlende på Amagerbrogade og 

Bringstrup blomsterhandel på Kastrupvej. Herudover er der 

doneret lækker chokolade og andet guf til julearrangementer og til 

nytårsaftensarrangementet i DRYS IND. Kjøbenhavns 

Understøttelsesforening og Københavns kommune har igen i år 

givet tilskud til jule- og nytårsarrangementer. 

Jeg vil også gerne her nævne, at lopperne på Sundbyvester plads 

igen i år har doneret et flot beløb af deres overskud fra årets 

loppemarkeder. Tusind tusind TAK. 
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Det betyder rigtig meget for DRYS IND og for os der kommer her 

enten som bruger af stedet eller som frivillige og ansatte, at der 

bliver bakket op om det arbejde, der udføres året rundt. 

Også en stor TAK til alle jer frivillige, såvel vagter som 

bestyrelsesmedlemmer og praktiske vagter, som gennem hele 

2018 har støttet op og været der, når der har været brug for det 

og blevet kaldt. 

Jeg vil også gerne her sige TAK til Bente web, vores utrættelige 

redaktør af DRYSSEN og til Ina og Højdevangskirken, der trofast og 

stabilt sørger for, at DRYSSEN kan blive mangfoldiggjort måned 

efter måned. 

Sidst men absolut ikke mindst EN STOR TAK til Margit for din store 

indsats på alle måder gennem 2018 i DRYS IND. Det er GULD værd 

for stedet og for os alle/ Ella 

TAK TIL 

STØTTEKREDSMEDLEMMER…. 

Sidst men absolut ikke mindst vil jeg også gerne her sende en TAK 

til DRYS INDs STØTTEKREDSMEDLEMMER, at I også i 2018 har villet 

støtte værestedets arbejde gennem det årlige bidrag på 200 kr. 

Nogen har endog givet lidt ekstra, hvilket vi selvfølgelig også er 

meget taknemmelige for. Ethvert bidrag, stort som småt, er vigtigt 

og vi er yderst taknemmelig for hvert bidrag og hver en støtte, der 

gives. Der vil blive inviteret til en lille hyggelig sammenkomst her 

til foråret, hvor alle støttekredsmedlemmer har mulighed for at 

komme og her bl.a. få lidt information om dagligdagen i DRYS IND. 
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OG VORE AMBASSADØRER……… 

Som nogen ved, har DRYS IND fire ambassadører: Sogne- og 

indvandrerpræst Ellen Gylling, advokat Anders Larsen, tidl. 

direktør Henning Jensen og psykiater Mikkel Herman. Vi er meget 

taknemmelige for, at I stadig væk er med og at vi ikke mindst kan 

gøre brug af jeres fine udtalelser omkring DRYS IND, når der skal 

sendes ansøgninger afsted til Fonde og andre institutioner, der 

gerne vil støtte vort arbejde. Dejligt er det også, når I indimellem 

lægger vejen forbi DRYS IND og hilser på. Tusind TAK/ Ella 

 

LOKKEMAD…… 

De fleste aktiviteter som var et fast tilbud i 2018 fortsætter 

heldigvis i 2019. 

Dog bliver der, som noget NYT, mulighed for at BYTTE TØJ. Hvis 

der er interesse for det, bliver det indtil videre den første mandag i 

måneden i åbningstiden. Ideen er 

udsprunget fra et medlem i 

brugerrådet og tanken er den, at 

”man” kan komme med et stykke tøj 

eller mere og bytte det til noget 

andet, som en anden har med. Der 

bliver ikke opbevaring i DRYS IND. Men en god tanke er det i hvert 

fald. Første gang bliver MANDAG den 7.januar  kl. 12 – 15./ Ella 

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret 

http://elrincondelayoli.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Tirsdag den 8.januar kl. 13 – 14.30 er der igen foredrag med 

farmaceut Nils Gjerløv Hansen, som tidligere har været i DRYS IND. 

Denne tirsdag omhandler foredraget ” Alternativ behandling?”. 

Som Nils Gjerløv Hansen siger:” Mange borgere supplerer deres 

almindelige medicin og piller med alternativ behandling. Hvad er 

årsagen til det? Virker metoderne? Kan det være skadeligt?. 

I foredraget vil Nils Gjerløv Hansen fortælle om udvalgte 

alternative behandlingsmetoder og betydningen af kost og 

motion. Han vil forklare noget om: Akupunktur, Zoneterapi, 

Fysiurgisk massage, samtaleterapi, kranio-sakral terapi, 

naturmedicin med flere. 

Kom endelig og hør, oplev og bliv en del af et spændende 

foredrag/ Ella 

 

Tirsdag den 15.januar kl. 15.30- ca. 17 er der mulighed for at se 

billeder og video fra Sdr. Jyllandsturen. 

Alle er hjertelig velkomne. Også selvom du ikke har været med på 

turen. Måske det kan give inspiration og lyst til at besøge det 

sønderjyske en gang. 

Hvis du har billeder fra turen, skal du 

endelig tage 

dem med. 
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Vi vil se Leif Oves video og Villys billeder. Der bliver samtidig 

mulighed for at se Villys flotte fotoalbum ( kan evt.bestilles)./ Ella 

 

Med dette første nummer af DRYSSEN i det nye år, vil jeg rigtig 

gerne ønske alle læserne 

 

 

 

 

ET RIGTIGT GODT NYTÅR med en stor TAK 

for alt gennem det forløbne år. 

Kærlig hilsen fra DRYS IND og Ella. 

DECEMBER FULD AF HYGGE…… 

Det’ jul det’ cool, det’ nu man hygger sig bedst……… 
December er jo en dejlig (og) travl måned – og hvor har det været 

fantastisk!!!! 
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Onsdag d. 5/12 blev der afholdt krea- og 

loppemarked. Merete, Birgit og Helene solgte ud af 

deres mange flotte og sjove håndarbejder, og Drys 

solgte hjemmebagte småkager, strik, krea ting og en 

masse lopper. Det var super hyggeligt og Britta sørgede for at 

lokke alle der lokkes kunne, til at kigge ind – hun må være vores 

super krejler og slår næsten Ella 😉 Vi solgt næsten alle lopperne 

og der var godt synk i både kager og trænissemænd. Så I kan godt 

begynde at samle pilegrene. 

Der skal lyde en KÆMPE tak til alle jer der kom og gjorde dagen 

hyggelig og lagde en stor eller lille skilling, det blev til et flot 

overskud på + 2000.- der i høj grad er gået til lidt ekstra her i julen. 

Også en stor tak til alle jer der donerede div effekter til loppen; vi 

lopper den igen til maj, så saml endelig sammen til os, og til Judith 

og Finn fra Kastrup, som har doneret kort, strik, kaffe mm. 

Stort knus fra Britta & Margit 

Søndag d. 9/12 fik vi skudt juebankoet af.  

Der var fuldt hus og det af mærkværdige årsager, altid flasker sig, 

så var der nogen der sad i held til op over begge ører (håber de fik 

spillet Lotto på hjemvejen 😉) og andre der måtte varme sig på 

kaffen, kage og det gode selskab. Heldigvis havde vi nok gaver til, 

at alle fik en lille ting til sidst. Vi nye nummerpiger siger tak for den 

pæne modtagelse – nu tør vi godt gøre det igen til næste år.En 

stor tak til blomterhandlerne: Frk. Olivias, Bristol og Bringstrup for 

smukke donationer. Stort knus Lene & Margit 
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Onsdag d. 12/12 kl. 12 - det lyder næsten 

som en eftertragtet bryllups dato, men vi 

nøjedes med at holde en rigtig dejlig og 

hyggelig julefrokost. Her var også fuldt hus 

og blus på stemningen; Lene havde tryllet i 

køkkenet godt hjulpet af Karin og maden var super 

lækker. Vi var så heldige, at vi fik lokket Ruth til 

klaveret, og levende musik med svung og 

glimmerhjerter, fik gang i sangstemmerne og 

pludselig kom der søde og fromme Luciapiger frem; 

det er vist noget der kan arbejdes videre på, hvad kan 

det ikke ende med til næste år 😊 Selv julemanden lagde vejen 

forbi……. måske på vej til St. Croix? 

             

Tak for jeres dejlige selskab - Håber I hyggede lige så meget som 

os!   Kærlig hilsen Lene, Karin & Margit 

 

Torsdag d. 20/12 blev julen sunget ind i 

Nathanael kirkes sognegård, helt som 

traditionen byder. Bo spillede 

julemelodier i lange baner, mens der 
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blev drukket kaffe og spist godt igennem, af Lars og Lizzas super 

lækre hjemmebagte småkager – tusind tak fordi I gad!!!!! – og så 

blev der skyllet efter med varme æbleskiver og dampende glögg. 

For at fuldende dagen, fik vi besøg af en flok 

meget søde piger fra Amager Fælled Skole, der 

sang og gik Lucia. Efter at ha’ konsumeret en 

yderst velvoksen portion æbleskiver (har 

mange gange skrevet ”en forbrænding som et 

barn” på min ønskeseddel, men….. heller ikke i 

år 😉) dansede vi alle om juletræet, i 2 ringe – 

synes vi klarede det til UG+ også selv om de 

færreste af os har gået til folkedans. En STOR tak for hjælpen til 

Lene, Kate og Marianne. Og selvfølgelig også en stor tak til alle jer 

der kom og gjorde dagen dejlig <3   Stort knus Margit 

 

JULEAFTEN MED DET NYE HOLD…. ☺ 

Juleaften blev i år afholdt d. 23/12. Vi skulle jo pludselig til at stille 

med et nyt hold; heldigvis løb Lene ikke skrigende bort og DRYS 

IND er verdens bedste sted at råbe ”hjælp”, så hurtigt meldte 

Bente og Helene sig på banen. Ella og jeg fik købt julegaver – 

shopping er vist ingen ynglings beskæftigelse, for nogen af os, men 
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vi lagde os i selerne gjorde det bedste vores evner rakte til…. Så 

håber I bærer over med os, hvis vi ikke har ramt plet og håber I 

benytter byttemærkerne om nødvendigt! 

Der var pyntet op til fest og Bo havde nok engang overskud til at 

spille for os og efter middagen, blev 

der sunget plads til ris a lá manden og 

de heldige blev fundet – en ren dame 

sejer. Der var ikke rigtig plads til kun at 

danse om juletræet, så vi tog klaver, 

væg og eltavlen med, men julemad 

kræver også ekstra motion og vi fik 

travet nogen gode runder, før vi fandt 

gaverne frem under træet og 

julefreden kunne indfinde sig.  

Det var min første juleaften i DRYS IND 

og da de første nerver havde lagt sig - 

synes faktisk det er et stort ansvar, ikke at ødelægge nogens jul! - 

var det en rigtig dejlig oplevelse, og der er helt sikket noget om; jo 

flere jo bedre. Tak for en uforglemmelig aften allesammen. 

Og selvfølgelig også en stor tak til slagter P. 

E. Larsen i Holmbladsgade, som igen i år 

havde doneret flæskesteg og ænder. 

Stort knus Margit 

 

 

 



17 
 
 

 

ÅRET DER GAK……….. 

Så er julen vel overstået i det lille hjem og vi har nydt 

den i fulde drag. Det er første gang i rigtig mange år, at 

vi alle fire havde fri både d. 24 og 25, så efter en tur på 

kirkegården – der er den smukke stemning sådan en 

juleaftens dag, især med lys og blomster i sneen - blev 

der spist, snakket og spillet brætspil til den lyse morgen. 

Med det resultat, at vi sov 

teenager længe og dyrkede 

julefred i nattøj, hele 1. juledag 

– ja selv katten kapitulerede; 

lod pynten være og slappede af.   

Når året lakker mod enden, er det vel skik at gøre lidt 

status og selv om det er svært, at se ud over de 

udfordringer vores familie er blevet ramt af, så har vi 

godt nok haft mange dejlige oplevelser her i DRYS: 

Ferier til Sorø og Sort Sol, skovturen til 

Middelaldercentret, Sussi & Leo koncert, månedsmiddage, 

påske og pinse frokoster, ture ud af huset og dage hvor 

alt gik op i en højere enhed og stemningen bare var i top. 

Vi har desværre også måtte tage afsked med mennesker 

vi holdt af, og der har også været det man på pænt ville 

kalde uoverensstemmelser, men vi kom videre, og fælles  
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for det hele er, at vi gjorde det sammen – og vi har gjort 

det godt!! 

Er nok rimelig konfliktsky af natur, og vil helst bare ha’ 

fred og hygge – ja det vil vi vel alle sammen <3 men hvis 

der er een ting min søns ulykke har lært mig, så er det, at 

når krisen kradser, så vokser vi som mennesker, hjælper 

hinanden – ja selv vildt fremmede! og rykker tættere 

sammen. Synes faktisk, at netop dét er et mirakel. 

I DRYS endte året desværre også med udfordringer 

ingen af os havde forudset eller ønsket, men igen kom 

hjælpen flyvende fra alle sider, og det har berørt mig 

dybt! 

Nogle år er bare mere skelsættende end andre, men 

summa summarum, så har 2018 bestyrket min tro på 

medmenneskelighed, venskab og ikke 

mindst fællesskab – på tværs, på trods, 

fordi vi kan og ALLE er det værd!!!!! 

Tak for jeres støtte og alle de kærlige 

tanker der fløj vores vej, da vi havde 

allermest brug for det <3   

Glæder mig til at grine og græde med jer i 

2019 😊 Godt nytår. Kærlig hilsen Margit og Co 
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EN VARM NYTÅRSHILSEN…. 
 

Blot en lille nytårshilsen, fra den gamle 

”drysser”. 

Jeg var så glad for samværet i 

Nathanaels kirkens sognegård; rigtig 

dejlig julefest, og skønt at hilse på så 

mange kendte fra min tid. 

Godt nytår til jer alle! 

Kærlig hilsen Kate Tropp 

 

HVEM ER SLAGTEREN FRA 

HOLMBLADSGADE ?…… 

Slagter P.E. Larsen på Holmbladsgade er som taget ud af 

Korsbæk. 

Slagterforretningen er et familie foretagende, og har haft til huse i 

Holmbladsgade i over 100 år, hvilket både skiltning og indretning bærer 

tegn på. I forretningen er der et lille glasbur, hvori der sidder et kunstigt 

svin og holder øje med klientellet. Sagnet er, at der i gamle dage sad en 

ældre dame her og tog imod betaling, så slagterne kunne skære og hugge i 

fred for mønte fumling og check skriveri. Faktisk lidt 

tankevækkende….men mon ikke de fleste i dag bruger dankort, så nu er det 

kun tasterne på kasseapparatet, der bliver berørt ! 

Kødet er som i gamle dage; frisk, skønne farver, pakket i rigtigt papir og 

faktisk til at betale. Pålægget ligeså – fine lag med lige det, som kunden 

ønsker – og så et så gerne frue samt tak. Døren holdes for de gamle fruer og 

det allerbedste er, at Slagteren donerer And og Flæskesteg til den skønne 
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juleaften i DRYSIND. 1000 tak for endnu en donation ☺ det smagte 

fantastisk (har jeg hørt)       

Knald godt Nytår til jer alle – fra Drys Bente. 

 

BAGSIDEN & 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  

 

Næste nummer af Dryssen kommer i Februar  

– og vi kan sagtens bruge nogle gode historier fra jer. 

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

