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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      

    

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  

Forside: 

Peter Plys er særligt kendt for sine gode venskaber 

med eksempelvis Grisling. Disse to er blide mod 

hinanden, og i citaterne kan man hurtigt fornemme, 

hvor meget venskabet betyder for dem begge. Dette 

giver anledning til, at man reflekterer over den dybere 

mening, der gemmer sig i disse Peter Plys-citater. 

Venskab fylder utrolig meget i vores hverdag, meget 

mere end du tror! 

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

I DECEMBER & JANUAR 

December måned og hermed årets sidste måned 

var fyldt med spændende og meget forskellige 

aktiviteter  - til allersidst en fantastisk Nytårsaften i 

DRYS IND. 

NYTÅR…………. 

Det var i sidste øjeblik, at der blev arrangeret nytår, men det blev 

det bestemt ikke ringere af – der var i hvert fald 

ingen letteløsninger og der blev kræset om både 

pynt og forplejning; Kirsten havde pyntede 

festligt op og ikke sparet på guld og glimmer, 

Tina U havde, i bedste drystradition 😉, fået 

hjælp af både datter og det sødeste barnebarn til at 

lave super lækker citronfromage og Fawme gav 

den gas i de store gryder og lavet græsk Stifado – 

det er lang tid siden jeg har hørt en sovs blive rost 

SÅ meget – der blev også spist op!! 

Må også sige tusind tak til alle jer der deltog, på 

trods af kort varsel og var med til at skabe en 

fantastisk hyggelig stemning. Der blev skålet og 

skrålet og snakken gik lystigt. Kom desværre 

selv først ved 22 tiden, men er meget glad for, 

at jeg fik lov til at være med og hoppe ind i det 

nye år sammen med jer <3  

Tak til Connie og Bent for kransekage, som vi ikke kunne ha’ lavet 
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bedre. STOR TAK til Tina U, Fawme og 

Kirsten for al jeres arbejde – godt initiativ og 

flot eksekvering – håber vi ses til næste år 😊 

Knus Margit  

 

Årets første BOGCAFÈ -  7.januar med Lisbeth og Olav summede 

af liv, latter og god inspiration til at læse nye spændende bøger. 

Det er absolut ikke nødvendigt selv at læse bøger for at være med. 

Flere af deltagerne er med ligeså meget for den gode samtales 

skyld. Vi får nogle rigtig gode samtaler ud fra de bøger, som der 

fortælles om - Andre kommer for at få ideer til læsning:  

Helga Flatland: ”En moderne familie” som er en spændende familiefortælling fortalt ud fra de 3 søskendes 

synsvinkel. Helga Flatland skriver klarsynet om søskendeforhold og familiens inderste væsen. 

  

Mikael Niemi: ”At koge bjørn” er en ganske anden historie. 

Det er en krimihistorie fra det nordlige Sverige. Men det er meget mere end det. Man kommer tæt ind på 

personerne, som lever deres beskedne liv i det lille lokalsamfund i 1800-tallet med religiøse vækkelser, som 

forsøger at få lidt afholdenhed og lidt viden ud til folket. Forfatteren er selv bosat i området, og det er tydeligt, 

at han har lavet meget research til denne bog. 

 

Begge bøger var fra Norden, og vi fik en god snak om 

alt muligt. 

Olav læste herefter op af en rigtig spændende bog 

af en meget ung forfatter. 
Thomas Korsgaard: ”Hvis der skulle komme et menneske forbi” 

 

 

”BOGHYGGE” 
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LOKKEMAD…… 

KREATIVT VÆRKSTED - NY OPSTART!!  

Der har været stor efterspørgsel på kreativt værksted og er derfor 

super glad for, at kunne fortælle, at de to frivillige Inge og Helene 

har grebet garnnøglet og gerne vil køre Kreativt Værksted videre – 

tror de har masser af nye spændende ideer, så støt endelig op og 

vær med til at præge, hvad der skal ske og hvad I har lyst til at lave.  

Både Inge og Helene har mange forskellige evner og interesser, så 

man både kan få hjælp og inspiration til nye ting. 

Første gang er onsdag d. 30. januar kl. 12 – 15 og så kører det 

ellers fast med onsdage i ulige uger. 

Der vil selvfølgelig stadig blive serveret mad og kaffe. 

Tusind tak til Inge og Helene. 

Knus Margit 

                  

”Et garnnøgle kan blive starten til skøn strik, tidsfordriv til flittige hænder 
og legetøj for den lille kat” – lad os se, hvad I og I&H kan få til at ske /Bente  
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Februar starter ud med bogcafe mandag 
formiddag.  
Dette tilbud er blevet en dejlig 
tilbagevendende succes. To bøger fra USA 
kalder. Den ene er en meget spændende 
historisk fortælling, som er skrevet af Colson 
Whitehead, og den hedder ”Den underjordiske 
jernbane”. Den anden foregår i nutiden i New York, og den er 
skrevet af Imbolo Mbue og den hedder ”Drømmemestrene.” 
Begge bøger omhandler på en fin måde mange generelle 
menneskelige problemer, og man får en masse at vide om USA, 
det vigtige land. Begge bøger er prisbelønnet og er meget roste. 
Efter snakken om de to bøger, vil Olav læse op. 
Håber at mange har lyst til at komme til vores hyggelige bogcafe. 

Hilsen fra Olav og Lisbet 

 

Om eftermiddagen kommer Winnie og tilbyder socialformidling 

til såvel brugere af DRYS IND som andre, der har brug for det. 

Tilbuddet er i åbningstiden og foregår bag lukkede døre mellem kl. 

14 – 15. 

Tirsdag den 5.februar får DRYS IND besøg af kunstner og forfatter 

Bent Riis fra Horsens. 

Bent Riis vil fortælle om de mange originaler, enere og modløbere, 

som han har kendt gennem livet. Alene øgenavnene på nogle af 

disse mennesker antyder, at der ikke er tale om gennemsnits-

danskere: ”Silde Frands, Snus Alfred, Frøken Morderen (en 

sadistisk lærerinde), Sjalle Gedepis (en kvægtyv), Reserve Jesus, 

Viktor Voldsmand (en frygtet overlærer), Svend Pispot, Top-

12tænkeren og Morten Momsfri (en svindler fra Horsens 

Statsfængsel), er blot nogle af de mange markante personligheder, 



7 
 
 

som Bent levendegør gennem sine bøger og foredrag.  

Én af forfatterens udgivelser hedder Fantasiens Blå Spor og om 

den skrev Kristelig Dagblad: ” Kvægtyven Sjalle Gedepis er en passende repræsentant for de 

kontroversielle eksistenser, som Bent Riis med indforstået og solidarisk humor fortæller om. Manden med det 

slående øgenavn var det lokale svar på Det Vilde Vestens Billy the Kid. I et par årtier havde ejere af 

ubevogtede køer på Horsens-egnen grund til at være bekymrede, når Sjalle Gedepis var på færde i mørket”. En 

anden af ” de anderledes” fra Bent Riis` omfattende persongalleri er forfatterens egen afdøde storebror, 

pølsemanden og galleriejeren Poul Riis. Broderen betegner forfatteren med disse ord: ” Den permanente 

oprører, fantasten, anarkisten, drømmeren og desperadoen, som afsatte fantasiens blå overalt, hvor han trådte”. 

Forfatteren Henning Mortensen kalder Bent Riis ” en vidunderlig 

fortæller som med varme, indlevelse og dyb humor beretter om en 

række gudsforgående og barokke skæbner, mennesker af stor og 

farverig originalitet, som vort samfund af i dag på det nærmeste 

synes renset for”. 

Jeg håber og tror på, at vi, der er i DRYS IND 

denne eftermiddag mellem kl. 13 – 14.30, kan 

regne med en meget munter eftermiddag/ Ella 

 

      Foto af Bent Riis. 

 

Torsdag den 7.februar er der igen Ældrefest på Kalundborgegnen, 

som en del ”dryssere” gennem de sidste fem år har deltaget i med 

stor fornøjelse. I år bliver festen afholdt i Hvidebækhallen ved 

Kalundborg og igen i år tager vi med glæde og forventning gerne 

turen fra Amager og hertil. 
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AKTIVITETER i  FEBRUAR 

 

Mandag den 4.februar kl. 10- 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 4.februar kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Mandag den 4.februar kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 5.februar kl. 13.- 14.30:  

Foredrag ved Bent Riis ”Jyske originaler og modløbere”. 

Onsdag den 6.februar kl. 12 – 15:  

Mad og Film.  

Torsdag den 7.februar:  

Ældrefest i Hvidebækhallen ved Kalundborg. Se opslag. 

 (Åbent som normalt med Fællessang i DRYS IND). 

Søndag den 10.februar kl. 14- 17:  

Banko. 

Tirsdag den 12.februar kl. 13 – 14.30:  

”Livsfortællinger” ved Line. 

Onsdag den 13.februar kl. 12- 15: 

”Kreativt værksted” – nye hænder 

Mandag den 18.februar:  

Gåtur ved Birthe. Se opslag 

med tidspunkt.  
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AKTIVITETER I FEBRUAR, fortsat  

Tirsdag den 19.februar kl. 13 – 14.30:  

Debat, quiz eller oplæsning. 

Torsdag den 21.februar kl. 12 – 13:  

Demensfaglig rådgiver Majken Sletting kommer forbi 

for information. (Åbent som normalt med Fællessang). 

Fredag den 22.februar kl. 18 – 21:  

Månedsmiddag. 

Fredag den 22.februar kl. 20.  

Hyggelig Natkirkearrangement i Sundbykirke med bl.a. fællessang 

fra Højskolesangbogen m.m. - i selskab med Ella.  

Lørdag den 23.februar kl. 18 -?:  

Dansk Melodigrandprix og hygge i DRYS IND i selskab med Britta og 

Margit.   Bemærk: Der er lukket i DRYS IND om eftermiddagen. 

Mandag den 25.februar kl. 12 – 15:  

Tøjbyttedag. 

Tirsdag den 26.februar kl. 13 – 14.30:  

Ønskekoncert akkompagneret af Ruth ved klaveret. 

Onsdag den 27.februar:  

Besøg af fodterapeut Lone Christensen.  

Se opslag med tidsbestilling. 

Onsdag den 27.februar kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Der er Fællessang med Lise eller Bo hver torsdag fra kl. 13 – 14.30. 
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Fortsat fra side 7 

Billetter er købt og nu kan vi bare glæde os til turen med bus og 

tog dertil og ikke mindst glæde os til en eftermiddag i hinandens 

selskab og skøn underholdning, fællessang, konkurrence, dans og 

mad afsluttet med kaffe og kringle. 

Johnny Reimar, Butterflies og Rasmus Krogsgaard skal sørge for 

underholdningen og så skal vi ellers bare nyde og opleve det hele 

sammen/ Ella 

Tirsdag den 12.februar kommer Ulla og Line på 

besøg. De vil meget gerne fortælle om projekt 

”Livsfortællinger” med et lille oplæg herom. Måske 

er der nogle, som efterfølgende har lyst til at være med i en lille 

gruppe, som skal have base i DRYS IND og hvor netop fokus bliver 

at lytte til hinandens ”Livsfortællinger”, som for et par år siden 

blev ”styret” af Andreas fra EGV og denne gang vil blive ledet af 

Unna Hviid fra Samvirkende Menighedsplejer, hvis det bliver 

aktuelt./ Ella 

Fredag den 22.februar bliver der 

mulighed for at komme med en tur i 

Sundby kirke, hvor der afholdes 

Natkirke- arrangement. 

Som sædvanligt er der Fredagsmiddag fra kl. 18 i DRYS IND, så hvis 

nogen har lyst til at være med, vil jeg komme i DRYS IND kl. ca. 

19.30 og vi kan følges ad til kirken, hvor der vil være fællessang 

efter Højskolesangbogen kl. 20. Efterfølgende vil der være en kort 

andagt og oplæsning af bønner, som folk har skrevet. Natkirken 
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slutter kl. ca. 22.30 med ”agape-måltid med brød og vindruer”/ Ella   

  

 

 

LØRDAG D. 23. FEBRUAR 

Prøver vi noget nyt og springer (modigt?) ud i at se det danske 

Melodi Grand Prix sammen. Aner ikke om det er 10 dødsyge, vildt 

larmende eller poppede sange, om værterne er ad h til og deres 

vittigheder platte, men jeg lover at maden er god og selskabet 

endnu bedre!! 

Vi har lokket vores praktikant Sten til at lave mad, der bliver pyntet 

op og printet stemmesedler, og så kan det jo ikke gå helt galt 😊 

Vi mødes kl 18 til spisning og varmer derefter op med gamle 

danske grand prix sange indtil løjerne går i gang kl. 20 

Pris 50.- for mad, drikke, kaffe og kage. Tilmelding i Drys. 

Knus Margit, Britta & Sten 

p.s. Når festen er slut, kan du tage festtøjet med til Tøj-bytte  

25. februar; måske du så kan finde nyt til den næste fest ☺ / Bente 
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Tirsdag den 26.februar er der ØNSKEKONCERT med Ruth, som 

indimellem har underholdt os med dejlig sprudlende klavermusik 

og som lidt under pres er blevet overtalt til at være en vigtig og 

også særdeles aktiv del af DRYS INDs ØNSKEKONCERT denne 

tirsdag. 

Ruth er en fantastisk levende pianist, som 

”bare” spontan kan finde på at sætte sig til 

klaveret med sin dejlige umiddelbare livsglæde 

underholde os med velkendte toner, så vi ikke 

kan blive andet end opløftet og i godt humør.  

Jeg glæder mig bare SÅ meget til at opleve Ruth denne tirsdag 

eftermiddag på næsten ”slap line”, hvor vi efter bedste evner kan 

komme med vore forskellige musikønsker til akkompagnement af 

Ruth/ Ella 

 

ONSDAG D. 27. FEBRUAR       Kl. 9:30 – 15  

har vi været så heldige, at kunne 

booke sygeplejerske og 

lægeeksamineret fodplejer Lone 

Christensen. Hun kommer med 

alt sit professionelle udstyr og så 

lukker vi af til ”kontoret”, hvor 

hun indretter klinik – man sidder 

altså i fred og ro og ikke til 

offentligt skue! 
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Der kan bestilles tid til fodbad, klip og rens af negle, fjernelse af 

hård hud og ligtorne, behandling af evt neglesvamp, samt creme og 

let massage her i Drys. Pris 350.-  

Passer dagen jer ikke, kører Lone også ud, hvis man bor i stuen 

eller har elevator.     Knus Margit 

 

TINE fortæller om en fantastisk 

Nytårsaften…. 

Vi var mange som var glade for, at der blev 

holdt nytårsaften i Drys Ind. Vi ankom ved 

17.30 tiden, så vi var klar til Dronningens 

nytårstale kl.18. Vi fik en dejlig velkomstdrink og kunne nyde den flotte 

bordpynt og dekorationer rundt omkring i lokalet. Vi fik snakket samt nød 

den gode og positive stemning. Tina (frivillig) have tændt tv'et lidt før tid så 

vi var klar til Dronningens tale. Vi ventede spændt på den højtidelige del af 

denne aften. (Det er der flere af os, der synes i hvert fald ) Kort før kl.18 

virkede fjernsynet pludselig ikke. Der blev ringet til Margit og få minutter 

efter stod hun i Drys Ind og fik ordnet fjernsynet så det virkede. Jubel og 

klapsalver for Margit. Vi fik så hørt det meste af Dronningens tale med det 

afsluttende "GODT NYTÅR" og "GUD BEVARE DANMARK"   

De 3 frivillige Tina, Kirsten og Fawme serverede en rejecocktail til forret. 

Dertil alkoholfri vin eller sodavand. Så kom hovedretten. En græsk ret med 

oksekød, der var så mørt at det smeltede på tungen. Det lå i en udsøgt sovs 

som smagte fantastisk. Der hørte også krydrede ovnbagte kartoffelbåde til. 

Til dessert fik vi en lækker citronfromage. Uhm, den smagte himmelsk. Alt 

i alt en fantastisk 3 retters menu som De tre havde lavet. 1000 tak til jer.  

 

Stemningen var god og snakken gik med grin og masser af sjov. Som I kan 

se på fotos blev der delt nogle hatte ud til stor morskab for flere af os. Der 

kom musik på skærmen og rigeligt med chokolade og chips og lignende på 

bordet. En stor glæde at kunne være med i Drys Ind sammen med en masse 

søde, sjove og farverige mennesker. God oplevelse på årets (2018) sidste 

dag.  
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Os der stadig var i Drys Ind kl.24.00 kom godt ind i det nye år.  

Margit (der var kommet omkring kl.22) fyrede en stor festlig sølvglimmer 

raket af da rådhusuret havde passeret midnat. Sikke et knald af 

festfyrværkeri. Efter at ha' sunget med på "Vær' velkommen herrens år" og 

"Der er et yndigt land" osv. fik vi ønsket hinanden og vores venner samt 

familie et godt nytår og herefter så vi så flot fyrværkeri på nattehimlen. 

Inden vi helt sagde godnat og tak for en skøn aften, var vi et lille hold der 

hjalp med at rydde op, så der var pænt til dem der kom i Drys Ind tirsdag 

d.1 januar 2019.  

Endnu engang tak til de 3 frivillige Kirsten, Tina og Fawme, og til Margit 

for deres store, kærlige indsats så vi Dryssere fik en fantastisk aften.  
Kærlig hilsen Tine 

Minder fra en dejlig AFTEN…….. 
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DRYS IND, hvad er det?      

DRYS IND er stedet, hvor voksne mennesker mødes, også hvis livet føles 

lidt svært. 

DRYS IND er der, hvor man kan møde det fællesskab, som man savner i 

hverdagen, f.eks. fordi; 

 *Du måske har mistet én der stod dig nært 

 *Du er gået på pension 

 *Du lige er flyttet til området 

 *Du har mistet forbindelsen til arbejdsmarkedet 

 *Du savner en at gå i biografen med 

 *Du savner nogle at tale med 

DRYS IND er Danmarks ældste private værested. Vi glæder os til at byde 

dig velkommen i vores hyggelige lokaler foran på Amager. 

Der er altid kaffe/the på kanden og håndmadder i køleskabet, til billige 

penge. Hos os er det tilladt at ryge indendørs. 

Der arrangeres udflugter, museumsbesøg, ferierejser, sangeftermiddage, 

foredrag, filmforevisning, kreativt værksted m.m. 

Det er ikke nødvendigt at være medlem for at komme i DRYS 

IND – Du er altid velkommen, når du har tid og lyst. 

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 ALTID 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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BAGSIDEN / UDSTILLINGSVINDUET 

Da jeg gik til undervisning på Kofoeds skole, 
for efterhånden et par år siden, malede jeg 
et interiør billede. Så vidt jeg husker havde 
vi nogle boligindretnings kataloger, f.eks. et 
Ikea katalog, at få ideer fra. I år har jeg så 
igen haft fat i billedet og tilføjet fire friske 
fyre, der sidder på stolene rundt om bordet. 
Det har gjort billedet meget mere 
interessant, sådan at jeg synes det er værd 
at udstille. Hilsen Niels Flyger. 

... 

 

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  

BUS 5c, 12 og 350S kører lige til døren. 

Næste nummer af Dryssen kommer i Marts  

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

 

Hvordan gik det til Grand Prix ? 

Hvor gik I hen sammen med Birte ? 

Hvem vandt over hvem til spilleaften ? 

Jeg lover at fortælle lidt om forberedelserne til årets fastelavn…. / Bente 


