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Forside: 

Der er rigtig mange, der fylder 100 år – i dagens Danmark. 

Og mange af dem er faktisk overraskende friske – alderen til 

trods. Måske er du én af dem, der drømmer om at nå en høj 

alder – og dermed nå endnu mere i livet ! 

Måske ønsker du også at være på arbejdsmarkedet ? Hvem 

ved ?   Der er mange, der går på pension fra et job og så 

starter de på et nyt – måske et frivilligt arbejde, hvor de gør 

en ny forskel. 

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

 

4. februar – en lidt kold mandag, med rim på tagene og en frisk blå 

himmel; mødtes nogle ganske få (faktisk alt for få) til Bogcafé, kaffe og 

franskbrød med mulighed for både ost og syltetøj. DU skulle bare have 

været der! Lisbet fortalte levende om de to bøger fra USA:  

Colson Whitehead: ”Den underjordiske jernbane” Cora på 16 år er slave på en bomuldsplantage i Georgia. 

Hun lever i daglig angst og fornedrelse, men også med myten om sin mor Mabel, de r flygtede og klarede den. 

Cora begiver sig ud på den dødsensfarlige flugt nordpå, men den fanatiske slavejæger, Ridgeway, som M abel 

slap fra dengang, sætter nu alt ind på at fange hendes datter og smadre det netværk af mennesker, som hjælper 

de bortløbne 

Imbolo Mbue: ”Drømmemestrene” En historie med meget på hjerte og hjertet på rette sted. Sød, men aldrig 

fjollet. Alvorlig, men aldrig kedelig. Hovedpersonerne i denne fantastiske roman er immigrant-parret Jende og 

Neni Jonka. De er rejst fra Cameroun til det sagnomspundne USA for at gøre deres lykke, men finder hurtigt 

ud af, at mulighederne ikke er de samme for alle i mulighedernes land. Særligt ikke hvis man er sort og 

mangler det eftertragtede Green-card.  

 

Efter en god snak omkring disse bøger, var det tid til lidt 

oplæsning af Olav. Han havde i anledning af de gyldne 

laurbær, udvalgt 
Leonora Christine Skov: ”Den, der lever stille”  

Den var fantastisk – flere af os blev 

nærmest ”ramt” af en eller flere af 

hendes beskrivelser i bogen. Jo – den 

må læses snarest. 

Verden er lille….til allersidst stod vi i garderoben og 

oplevede at to skolekammerater fandt hinanden: Lisbet 

& Vibeke havde faktisk gået i samme klasse i 

folkeskolen i Holbæk…men det er en helt anden historie  
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I begyndelsen af februar havde DRYS IND besøg af forfatter og 

kunstner Bent Riis fra Horsens. En dejlig livgivende og humoristisk 

oplevelse for os alle, tror jeg. 

Bent fortalte om originaler, enere og modløbere, som han har 

kendt gennem sit liv i Horsens og omegn. Øgenavne som 

”Sildefrans”, ”Snusalfred”, ”Frøken mordersken” og 

”Sjallegedepis” fik plads i vort sproglige univers. På en kærlig og 

vedkommende måde blev vi indviet i en tid, hvor der var plads til 

originaler og hvor disse originaler havde deres naturlige plads 

blandt såkaldte ”normale” medborgere. 

Hvis vi har lyst vil Bent Riis med glæde vende tilbage til DRYS IND 

med sin fortsættelse.  

For sjov skyld og uden alt for store og urealistiske forventninger 

tog jeg kontakt med Amagerbladet, om de ville sætte en lille notits 

i avisen omkring arrangementet, hvilket de søreme gjorde. 

BRAVO! Så det må forsøges en anden gang/ Ella 

 

 

At være sammen til ÆLDREFEST ved Kalundborg og i år i 

Hvidebækhallen er efterhånden blev en rigtig dejlig tradition. 

Sammen med over 700 mennesker var vi ca. 20 ”dryssere”, som 

havde taget hele vejen med bus og tog til fest med mad, musik,  
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sang, underholdning og ikke mindst hyggeligt samvær en torsdag i 

februar. En dejlig dag, hvor nogle af os rigtig fik rørt danseskoene 

og nydt den dejlige musik af duoen 

BUTTERFLIES, underholdningen af Rasmus 

Krogsgaard og med velkendte ”syngmedsange” 

fra en næsten svunden tid af Johnny Reimar, 

som virkelig fik hele salen med denne 

eftermiddag. En skøn eftermiddag, der trods 

den lange tur, var meget vellykket og måske bliver gentaget til 

næste år, hvis interessen er der- hvem ved!/Ella 

------ 00000 ------- 

 

Ulla fra Sundbykirke kom forbi DRYS IND en 

tirsdag sammen med Unna fra Samvirkende 

Menighedsplejer. Begge pigerne fortalte 

engageret om deres nye projekt i Sundby 

Kirke, hvor der skal opstartes et nyt 

”Fortælleunivers”. Tanken med 

projektet er, at deltagerne mødes i små 

grupper og fortæller om oplevelser og 

tiden ”før nu” enten til hinanden og/ eller nedskrevet til 

eftertiden.  

Nogle af brugerne fra DRYS IND meldte sig endda på dagen til 

projektet, som også finder sted mange andre steder eks. på 

aktivitetscentret Sløjfen på Øresundsvej og på aktivitetscentret i 

Peder Lykke centret. Næsten altid med stor succes/ Ella 
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At være en del af Sundby kirkes 

”Natkirkearrangementer” blev aktuelt 

for nogle af ”drysserne”, da Ulla og Per 

Ramsdal inviterede os med en aften i 

februar som særligt inviterede gæster. 

Efter månedsmiddagens dejlige mad i 

DRYS IND var vi nogle stykker, der fulgtes ad til Sundby kirke. 

Vejret var skønt og stemningen såvel 

udenfor som og især indenfor i kirken 

var dejlig hjertevarm. 

Vi sang kendte og ukendte sange efter 

højskolesangbogen en times tid under 

kyndig introduktion af præsten Per 

Ramsdal. 

En virkelig dejlig oplevelse efter min mening, som måske kan 

gentages, hvis der er stemning til det./ Ella 

 

 

 

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Sundby_Kirke_Copenhagen_interior_from_altar_portrait.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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DRYS IND HAR hele fire AMBASSADØRER…..  

Det er vigtigt for DRYS IND, at have ambassadører tilknyttet og 

dejligt at disse fire gæve mennesker har lyst, tid og overskud til 

det. Én gang om året er det DRYS INDs intention at invitere 

ambassadørerne til et lille uforpligtende møde, hvor såvel daglig 

leder som repræsentant-/er fra bestyrelsen er tilsted og 

informerer om dagligdagen og DRYS IND i det hele taget. 

De fire ambassadører møder altid velvilligt op og er engageret i 

det arbejde, DRYS IND står for og udfører.  

Tusind TAK til jer, at I stadig væk er med./ Ella 

 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sende en særlig TAK til 

HENNING JENSEN, at du altid påtænker os ”dine” boner fra 

Lagkagehuset, så vi kan købe lækker kringle eller andet dejligt 

brød til brugerne. Tusind TAK./ Ella 

En kæde af bagerier kaldet ”Lagkagehuset” har i de seneste år haft stor succes i Danmark 

med filialer i de fleste store byer. Umiddelbart skulle man tro, at ”Lagkagehuset” hedder 

sådan, fordi man har specialiseret sig i lagkager. Men navnet har faktisk slet ikke noget 

med lagkager at gøre eller i hvert fald kun lidt. ”Lagkagehuset” er opkaldt efter den 

bygning, hvor bageren åbnede sin første butik på Christianshavns Torv i København. 

Den blev opført i 1929-31 efter tegninger af 

arkitekt Edvard Thomsen. ”Lagkagehuset” er et 

øgenavn, som københavnerne hurtigt fandt på til 

Thomsens hus, simpelthen fordi det ligner en 

lagkage. 
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AKTIVITETER i  MARTS 

 

Mandag den 4.marts kl. 10- 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav.  

Lisbet vil fortælle om to nyere bøger. 
Den ene er skrevet af Lotus Turell, den berømte forfatter Dan Turells datter. 
Bogen hedder: ”Hemmeligheder for pige” 
Bogen er selvbiografisk, men den er også meget brugbar for alle, som har en lidt 
hård fortid. Hun er meget ærlig omkring hele hendes opvækst og er utrolig god til at 
give håndgribelige råd. En meget velskrevet bog. 
Den anden bog er skrevet af en irsk forfatter, som hedder Maggie O’Farrell.  
Bogen hedder ”Det rette sted”. 
Bogen foregår over flere kontinenter, frem og tilbage i tiden, og den giver stemme til en rig 
mangfoldighed af karakter. På den måde er bogen både et portræt af et meget specielt ægteskab, men 
også et billede på en tid i USA’s filmverden og landmiljøet i Irland m.v.. 

 

Mandag den 4.marts kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 5.marts kl. 13 – 14.30: STORMØDE med bl.a. valg til 

brugerrådet. Døren åbnes kl. 12 og lukkes kl. 15. 

Søndag den 10.marts kl. 14 - 17: Banko. 

Mandag den 11.marts kl. 18 – 21.: Spilleaften. 

Tirsdag den 12.marts kl. 13 – 14.30:  

Foredrag: ”Turisme i Grønland” 

Ved Gert Siholte 

Onsdag den 13.marts kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 
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AKTIVITETER I MARTS, fortsat  

Onsdag den 13.marts kl. 11 – ca. 14:  

Tur med guide til Davids Samling med fokus 

på Islamisk samling og efterfølgende 

cafèbesøg. Tilmelding. 

Mandag den 18.marts:  

Gåtur ved Birthe. 

Tirsdag den 19.marts kl. 13 – 14.30:  

”Der var engang” – medbring dit eget 

konfirmationsbillede, eller andet med en god historie. 

Onsdag den 20.marts kl. 12 - 15:  

Mad og Film. 

Mandag den 25.marts:  

Tøjbyttedag i åbningstiden kl. 12 – 15. 

Tirsdag den 26. marts: 

Quizz, eller måske flere sjove billeder, fra  

dengang vi var….. yngre 😊 

Onsdag den 27.marts kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 29.marts kl. 18 – 21:  

Månedsmiddag med tilmelding. 

Gæt, hvad der er i gryden ? 
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DRYS INDs AMBASSADØRER UDTALER:  

”Man kan enten besøge DRYS IND og deltage i det rare fællesskab, man møder 

på stedet og de fælles udflugter, eller man kan støtte DRYS IND med frivilligt 

arbejde eller tilskud.   

Jeg har prøvet det hele – og kan VARMT anbefale det til andre”.  

Anders Larsen, advokat  

   

”I vores tid skal alting gå så hurtigt og effektivt. Mennesker måles på effektivitet 

og der sniger sig en fremmedgørelse ind blandt os, der lever og bor i samme by. 

Mange sidder ensomme bag nedrullede gardiner og oplever ikke, at de er 

hverken savnet eller elsket af nogen. Her er det bare så dejligt, at jeg kan sige til 

det menneske, at der er DRYS IND. Her kan man komme og være den, man er. 

Her skal man ikke præstere; men være til – sammen med andre. Det gir en glæde 

og en følelse af, at man ikke bare er et nul; men et menneske, der er set og holdt 

af! Jeg har nu igennem tolv år været præst her på Amager – og ofte har jeg hørt 

folk tale om DRYS IND. Altid godt, aldrig dårligt! Jo, DRYS IND er en 

medlevende, aktiv, omsorgsfuld, sjov – og i dybeste forstand: folkelig – medspiller her på Øen.”     

Ellen Margrethe Gylling, sogne- og indvandrerpræst Nathanaels og Sundby 

Kirker 

 ”Efter mere end 3 år som ambassadør for DRYS IND kan jeg kun anbefale dig, 

at besøge Værestedet, såfremt du ønsker kontakt med andre mennesker og lidt 

selskab i dagligdagen. Her vil du få masser af tilbud ud over samværet med 

andre. Her er foredrag, ture og meget mere.  

Vi vil se frem til at byde dig velkommen på Englandsvej.  

Jeg kan kun sige, at jeg fortsat er stolt over at være ambassadør for sådan et 

velfungerende værested”.  

Henning Jensen, tidl. direktør Bacher A/S  

 ”Ensomhed giver depression. Depression giver ensomhed.   

  Mod depression giver jeg tabletter.   

For at mindske ensomhed støtter jeg DRYS IND som ambassadør”.   

 

Mikkel Hermann, praktiserende psykiater Speciallæge i psykiatri 
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LOKKEMAD – KOM OG VÆR MED…. 

Tirsdag den 5.marts afholdes der STORMØDE i DRYS IND. 

 

Vi åbner som sædvanligt kl. 12 og lukker døren kl. 15. 

Fra kl. ca. 13 – 14.30 åbnes der op for STORMØDET med bl.a. 

valget til det kommende brugerråd. 

I år bliver der kampvalg, eftersom der er opstillet flere kandidater, 

end der er brug for. Herligt ☺ 

Foruden valget vil en repræsentant fra bestyrelsen være til stede 

med et oplæg omkring økonomien i DRYS IND og daglig leder vil 

fortælle om dagligdagen. 

Alle er hjertelig velkomne til at være med. Der er mulighed for at 

brevstemme, hvis du ikke har mulighed 

for at være til stede på dagen./ Ella 

Onsdag den 13.marts ( se opslag i DRYS IND 

for tilmelding)er der en spændende tur til 

Davids Samling i Kronprinsessegade.  

Merete, som er frivillig i DRYS IND, vil være vores guide.  Merete 

er meget kendt med samlingerne og meget begejstret. 
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Museet indeholder tre permanente samlinger, som alle i deres 

grundstamme går tilbage til stifteren C:L.Davids tid: Islamisk 

samling, Ældre europæisk samling og Nyere dansk samling. 

Den islamiske samling, der i en international sammenhæng er 

museets vigtigste, udgøres af udsøgt kunsthåndværk fra det 

7.århundrede og frem til midten af det 19.århundrede fra et 

område, der strækker sig fra Spanien i vest til Kina i øst og fra 

Usbekistan i nord til Yemen i syd. 

Den ældre europæiske samling indeholder et rigt udvalg af kunst 

fra det 18. og 19.århundrede- møbelkunst, fransk og tysk 

porcelæn, dansk fajance og sølvtøj samt danske, nederlandske og 

franske malerier. 

Den nyere danske samling består af malerier og skulpturer udført 

omkring 1880- 1950 af danske kunstnere. For tiden vises 

udelukkende værker af maleren Vilhelm Hammershøi. 

Jeg håber, nogle af jer vil være med! 

Museet er mindre egnet for gangbesværede, da Davids Samling 

har til huse i en fredet bygning med mange trapper. 

Efter omvisningen drikker vi kaffe et hyggeligt sted i nærheden. 

 Arrangementet er GRATIS!  

( Dog er kaffen m.m. for egen regning og risiko)/ Ella 
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Dødsfald. 

Ole er her ikke mere! Sådan lød budskabet i DRYS IND og lidt 

stille blev der pludselig, da vi fik beskeden om, at Ole, som vi 

valgte at kalde ”Grønlandsole” var sovet ind efter kort tids 

tiltagende sygdom. 

Ole kom fast i DRYS IND 

en lang periode, da han 

boede tæt på værestedet 

og på trods af sit 

handicap formåede Ole at 

finde vej og blive en del af 

fællesskabet i DRYS IND. 

Ole var en ivrig og 

engageret fortæller og 

har da også holdt et par 

spændende foredrag i DRYS IND om bl.a. sin tid på Grønland 

og andre steder i verden. Ole var et meget kærligt, 

rummeligt og venligt menneske, som blev favnet af alle. 

Æret være Oles minde. 

FASTELAVN ER LIGE OM HJØRNET….. 
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Kære alle sammen. 

Måske kan I huske, at jeg var forbi i 2018, hvor jeg 

talte varmt om Fastelavnen – specielt i St. Magleby, 

hvor jeg selv har en ”lille aktie” – sønnen rider med. 

En håndfuld friske dryssere mødte op, og trods lidt 

kulde – tror jeg de fleste fik en sjov oplevelse. 

Måske har DU lyst til selv at finde St.Magleby – 

Mandag 4. marts kl. 16.00, for at opleve 

tøndeslagningen højt til hest ?  Eller måske var du én 

af dem, der kun har hørt om det, og ikke var med sidste år. Du har så 

chancen i år. 

Og husk, at der varmes lidt op i St.Magleby kirke fra kl. 14.30 – hvor der er 

GRATIS Fastelavnsjazz med JACK Street. 

Museum Amager er selvfølgelig åben, og her kan man varme sig med både 

æbleskiver og varm punch. 

Hele februar er selvfølgelig blevet brugt på de mange forberedelser….check 

af både hest og rytter, seletøjet er blevet repareret og pudset, og den smukke 

top med blomster har også fået en overhaling. I denne uge er det så skjorten, 

der skal stives i kartoffelmel og den helt rigtige rom skal indkøbes, så 

familien kan nyde den varme punch, der er sødet med hugget sukker. 

Dagen før dagen skal hesten ordnes og ikke mindst flettes. Det er nærmest 

en hel videnskab og de unge piger er rigtig dygtige til at flette både manen 

og halen, der også får en flot sløjfe. 

Middagen – mandag aften er meget ofte røget skinke, brunede kartofler og 

grønlangkål i fastelavnsfamilierne – og ingen undtagelse hos os. Siden får 

vi hjemmelavet roulade og masser af kaffe og punch. 

Tirsdag hviles der ud……….. Hilsen Bente 

DRYS IND, hvad er det?      
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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 

 I marts måned kan du se et billede i Drys Ind, hvor kong 

Salomon sidder på sin trone med hellig ild omkring 

hovedet, og dømmer i en sag mellem 2 kvinder der begge 

påstår at de er barnets mor. Kong Salomon foreslår at de 

kan skære barnet midt over, så kan kvinderne få en halvdel 

hver. Den falske moder synes det er helt i orden, mens den 

sande moder går i forbøn for barnet, og siger at så må kong 

Salomon hellere give barnet til den falske moder. Kong 

Salomon, som var berømt for sin retfærdighed, giver 

selvfølgelig derefter barnet til den rigtige moder, og den 

falske moder kan gå derfra med tomme hænder.  

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 April  

– og selvfølgelig vil der være historier fra det virkelige liv. 

 

Gætter på noget fra Grand Prix ? 

Måske de friske vandrestøvler vil fortælle fra turen ? 

Eller hvad med tøj-bytte-dagen ? Blev det endnu en succes ? 


