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Forsiden:    

Juletræ og dans om træet, det er noget, de fleste kender…..når man kun er 2-3 stykker er 

det svært at danne en kreds, så må man snyde med lidt bamser og dukker. Senere bliver 

man måske så mange, at kredsen må være dobbelt….. Der synges de traditionelle julesange 

og salmer – og i nogle familier skifter man retning, så man ikke bliver helt rundtosset. Der 

sker også det, at kæden brydes og man løber i en lang række ”huset rundt” til ” Nu er det jul 

igen”. 

Juletræet pyntes med masser af julepynt; hver familie sin tradition og nogle anvender 

gammelt julepynt, som de har arvet – børnenes hjemmelavede hjerter og kræmmerhuse og 

smukke glaskugler.   I toppen er der ofte en stjerne – i sølv eller ”guld”, i plastik, messing 

eller glas og måske med lys i. I mit barndomstræ havde vi et spir af farvet glas; men det er 

desværre gået til.  På træet er der endvidere lys, levende eller elektriske. 

Under træet skal der helst være 1 mill. Pakker…….små såvel som store og ikke for mange 

bløde……  /   BenteWeb 
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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  DECEMBER 

 

Mandag den 3.december kl. 10- 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 3.december kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 4.december kl. 13 - 14.30:  

”Ordet frit”, quiz, oplæsning eller andet godt! 

Onsdag den 5.december: ”DRYS INDs kreative værksted holder 

krea- og loppemarked (se opslag). 

Søndag den 9.december kl. 14 – 16.30:  

Julebanko. 

Mandag d. 10. december kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 11.december kl. 13 – 14.30: Oplæsning, quiz e.l. 

Onsdag den 12.december kl. 12 – 16:  

Julefrokost i DRYS IND (se opslag). 

 

 

 

NB.: Der er LUKKET om 

aftenen. 
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AKTIVITETER I DECEMBER, fortsat  

 

Søndag den 16.december:  

Besøg i Dieselhouse. Se indlæg herom og opslag i DRYS IND. 

Mandag den 17.december:  

Frisk Gåtur med Birthe. Se opslag.        

Tirsdag den 18.december kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Hasse ” Ved politiet i 34 år.” 

Onsdag den 19.december kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted.   

Torsdag den 20.december kl. 13 – 16(døren åbnes kl. 12): 

” DRYS IND synger julen ind i Nathanaels kirkes sognegård”. 

Der er LUKKET i DRYS IND denne eftermiddag. 

ALLE er hjertelig velkomne til at være med. 

Søndag den 23.december (Lillejuleaften): 

Julemiddag kl. 18.  Se opslag for 

tilmelding.  

Torsdag den 27.december kl. 12 – 15:  

Nytårskur. ALLE er hjertelig 

VELKOMNE til at komme forbi og 

ønske GODT NYTÅR. 

BEMÆRK: DRYS IND har LUKKET den: 24.- 25.- og 26.december. 
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DRYS IND vil rigtig gerne her ønske alle læserne af 

DRYSSEN 

ET RIGTIG GODT 

NYTÅR og       

TAK FOR ALT GODT I 2018. 

 

UDSTILLINGSVINDUET   

Ude er godt; men hjemme 

bedst siger man. Ella og hendes 

mand Leif har været ude og er 

nu heldigvis hjemme igen – 

meget glade og helt lysebrune. 

Deres sind og hjerter er fyldt 

med dejlige oplevelser og 

masser af øjenåbnere. De har 

været i Gambia endnu en gang 

for at besøge deres 

sponsorbarn: Mohammedy på 8 

år, der bruger str. 47 i sko !!! 

Men også mange andre 

sponsorbørn har fået glæde af deres besøg.  I en tætpakket jeep med chauffør kørte de 

ud til skoleprojektet: Kembujeh School , hvor de dukkede uanmeldt op, men blev taget 

godt imod af både ledere og børn – high five med mindst 50 skolebørn, der sammen 

med deres lærer stillede op til sang, da de hørte, at de fremmede var fra Danmark – et 

land langt langt mod nord. En lille rundvisning og tid til at snakke med børnene var 

bare en fantastisk oplevelse - de lærer engelsk og mestrer dette.  

Efter skolebesøget blev der tid til at besøge familier langt ude på landet i deres små 

compounds – de blev inviteret indenfor i små hjem bygget af ler og med stålplader 

som tag - . med sig havde de 50kg. ris og mange andre fornødenheder til familierne 

dernede – ting som virkelig gør en forskel der. Og til børnene var der slikkepinde – 

mums for en oplevelse. 
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Leif fortæller, at befolkningen er meget venlige dernede – 

og at alle børn såvel som voksne konstant giver hånd, det 

kunne vi måske lære lidt af her i DK. Dog betyder det, at 

man konstant ”spritter” hænderne, så evt. smitte og baciller 

ikke finder vej til os fremmede. 

Der har nu også været tid til hygge med de lokale om 

aftenen – hvor der bl.a. blev budt på fællesspisning med 

fingrene, og masser af sang og musik.  

Her ses Ella med en af de to piger ( også et sponsorbarn), 

der kom til Badedag – på hotellet ved Atlanterhavet. 

 

 
I jeep på tur……………… 

Ella på et skønt grønt marked i Banjul 

 

LOKKEMAD…… 

Mandag d. 3. december. kl. 10 afholdes bogcafe med Olav og 
Lisbet. 
Denne gang vil Lisbet fortælle om følgende bøger: 
  
Anita Furu: ”Mit halve liv” 
Anita Furu modtog debutprisen på bogforum i år for denne bog. Hun 
er 55 år og har ikke tidligere skrevet nogen roman. 
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Bogen tager udgangspunkt i hendes egen farmors liv. Hendes 
farmor blev sendt alene til Danmark i en alder af 7 år fra Rusland 
p.g.a. jødeforfølgelser! 
En meget spændende fortælling om en kvinde, som må forlige sig 
med ikke at kende sine søskende og forældre. 
  
Tina Dickow: ”Tæl til Tina” 
Den kendte sangerinde har skrevet en meget velskrevet biografi 
Det er en meget ærlig beskrivelse af hendes liv som musiker og som 
berømt. 
Man kommer tæt ind på hende og får en fin fornemmelse af en 
kunstners liv på godt og ondt.  
Derefter vil Olav læse en novelle eller uddrag af en bog. 
Vel mødt til en hyggelig formiddag med kaffe på kanden. 
venlig hilsen Lisbet 

 

 

Tur til DIESELHOUSE med bl.a. verdens største B&W Dieselmotor 

B&W2000, som vi ser starte op og med efterfølgende rundvisning 

på husets meget spændende museum: 

SØNDAG den 16.december kl. 11. 

Vi mødes i DRYS IND kl. 10.30 og følges ad derud.    Pris: 30,- kr/ 

deltager. Max  deltagerantal:  10 personer. Der er gode 

toiletforhold og adgangsforhold, så hold dig endelig ikke tilbage, 

selvom rollator eller andet hjælpemiddel er nødvendigt./ Ella 
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JUL FORUDE……. 
 

Myten fortæller, at julemanden er en stor, rund mand med langt hvidt skæg og en 

rungende, hjertelig latter – Ho ho ho. Juleaften tager julemanden af sted på sin slæde 

trukket af 9 rensdyr med Rudolf i spidsen, for at dele gaver ud til alverdens børn. 

For at komme ind i husene med gaverne, lander han på tagene og kravler så ned igennem 

skorstenene. Julemanden lægger nu gaver under træet eller i julesokkerne. Hvis der er stillet juleguf 

frem, spiser julemanden lidt af det, og efter besøg hos alle børn i verden, er det klart, der sætter sig 

lidt på sidebenene. 

Resten af året bor han sammen med sine nisser og laver alt legetøjet i sit værksted. Hvor 

julemanden rent faktisk bor, er der en del diskussion om. Steder der har været foreslået er f.eks. 

Grønland, Nordpolen, Tyrkiet, Finland og Rusland. 

Oprindeligt var julemanden klædt i grønt, som det traditionelle juletræ og i en af julens farver. Der 

bliver sagt at julemanden har en masse små nisser og julemændshjælpere, som bliver sendt ud 

forklædt som julemanden, fordi selve julemanden ikke kan være alle steder jule aften.  

Kilde:  Wikipedia 

Breve og ønskesedler kan sendes til julemanden på følgende 

adresse: 

Julemanden 

Julemandens Postcenter 24, 0900 København C 

 

Jul på Strøget – Kan du huske? 
"Strøget er for mig stedet, hvor jeg som barn næsten kun kom ved juletid. Turen 

startede lørdag med at tage bussen fra Kastrup til 

Rådhuspladsen, hvor vi så det kæmpestore juletræ. 

Så op gennem Strøget og kigge på butikkernes 

juleudsmykning, til første stop, som var Metropol, 

hvor vi så det årlige Disneys Juleshow. Fra 

Metropol gik turen til Daells Varehus' juleudstilling 

på Gammel Torv. Her kunne vi stå i lang tid og 

betragte nisselandskabet og alle nisserne, der 

bevægede sig. Fra nisselandskabet fortsatte vi til 

Thorngreen legetøjsbutik. Først kiggede vi på 

vinduernes kæmpe udstilling før vi gik indenfor og 

kiggede på legetøj i flere etager. Juleturen sluttede 

på Kongens Nytorv, hvor vi spiste en pølse, før vi 

igen kørte med bussen hjem."    Kilde: Per & Bente Web 

https://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A6g
https://da.wikipedia.org/wiki/Juleaften
https://da.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A6de
https://da.wikipedia.org/wiki/Rensdyr
https://da.wikipedia.org/wiki/Rensdyret_Rudolf
https://da.wikipedia.org/wiki/Skorsten
https://da.wikipedia.org/wiki/Nisse
https://da.wikipedia.org/wiki/Leget%C3%B8j
https://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nland
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordpolen
https://da.wikipedia.org/wiki/Tyrkiet
https://da.wikipedia.org/wiki/Finland
https://da.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://da.wikipedia.org/wiki/Juletr%C3%A6
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DECEMBER FULD AF HYGGE…… 

 
Det hele starter med at julepynten findes frem; og hurtigt opstår der 

lidt julestemning….når træet er pyntet, og duften fra køkkenet 

indfinder sig, så er der ikke langt til årets julefrokost – måske skal du med 

12. december? 

Efter masser af god mad, skal der frisk luft og lidt motion til – så hvis du er 

parat til en gåtur med Birthe og de andre, skal du dukke op 17. december. 

Der kan være frost og høj sol – men det kan også være en kold snevejrsdag 

– så det er vigtigt, at du finder det rette fodtøj /overtøj – før du hopper ud i 

det. 

Allerede 20.december skal du være klar til sang, for Julen synges 

traditionen tro ind i Nathanaels kirkes sognegård – og det er så 

stemningsfuldt…..Nu nærmer julen sig. 

Lillejuleaften – holdes den traditionelle julemiddag med flæskesteg fra 

Slagter Larsen…..og alt hvad der hører til – og så sænker julefreden sig – 

DRYSIND holder lukket frem til Nytårskuren 27. december kl. 12. 

Redaktøren ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår med alt fra 

granduft, risengrød og nisser på loftet til nytårstale og fyrværkeri på vej ind 

i 2019. 
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     DØDSFALD: 

Johannes Wøhlk er stille sovet ind… 

Johannes er kommet i DRYS IND 

gennem rigtig mange år- helt tilbage til 

årene i Hallandsgade, gæstede han værestedet. 

I de første år alene, men senere kom Ellen ind i Johannes` liv og i 

begyndelsen af deres forhold, var Ellens mor Marie med hver gang, 

de besøgte os. Johannes stammer fra Sønderjylland og har boet 

forskellige steder i København og i Farum. Hver gang der var en tur 

ud af huset i DRYS IND eller der var en ferietur i bus var Johannes 

med sammen med Ellen. Johannes skulle også have været med i 

Sdr.Jylland, da DRYS IND besøgte området her i oktober.  

Men desværre forbød helbredet det. 

Nogen af os besøgte Ellen og Johannes i deres dejlige lejlighed i 

Farum. Altid var de meget gæstfrie og altid har de været utroligt 

hjælpsomme, når DRYS IND eller brugere i DRYS IND havde brug 

for en hjælpende hånd. Johannes var altid klar til at starte bilen for 

at hente og bringe på forskellig vis. Og altid var de begge de første 

til at glæde folk med besøg på hospitalet, på plejehjem eller andre 

steder. 

Jeg håber, at Ellen fortsat vil være en stor del af DRYS IND, også 

efter at Johannes ikke er her mere. Johannes efterlader et stort 

tomrum såvel i DRYS IND som, og ikke mindst, i 

Ellens liv. Æret være Johannes` minde / Ella 

http://danysempre.blogspot.com/2014_06_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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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  

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