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DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET RART VÆRESTED PÅ AMAGER 

--------------------------------------------------------------------------------       
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-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DRYS IND  e-mail: drys.ind@mail.tele.dk  www.drysind.dk  

Englandsvej 2, 2300 Kbh. S  Tlf. 32 95 00 04   

Giro: 7 20 47 87 Bank: 5321 – 000 0248 428 Mobile Pay: 24 78 20 52 

 

EN FORÅRSBUKET KAN GØRE UNDERVÆRKER…. 
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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: 

Når dagene bliver lysere, og temperaturen langsomt stiger, nærmer foråret sig – og naturen såvel som 

menneskene vågner op af vinterdvalen, og glædes af både lys og farver. En skøn blomsterbuket kan virkelig 

lyse op i en måske kedelig eller mørk tid, og give lyst til, at give livet en tand til….derfor skal du tænke på, at 

blot en lille buket – og ikke mindst din tanke – kan gøre en stor forskel. Som noget nyt, findes der en Drive-in 

blomsterbutik i Tømmerup på Amager, hvor man kan betjene sig selv 😊    /Bente-Dryssen 

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

 

BANKO…… 

 

Vi havde nok engang, 

en smadder hyggelig 

søndags banko 

eftermiddag, med både 

gamle og nye ansigter – 

og man må sige der var godt gang i begynderheldet!! Heldigvis var 

stemningen så god, at vi alle vandt 😊 

Som noget nyt, blev numrene vist på fjernsynet, så dem der ikke 

hører så godt også kunne være med, men tror det hjalp alle og at der 

var general tilfredshed med arrangementet. 

Maja, som er frivillig især onsdage aftner, havde igen været ude og 

finde super gode gaver og pakket dem flot ind.  

TUSIND TAK for det store professionelle arbejde! 

Det var også dejligt at se, at nogen blev hængende til aftensmad og 

godt selskab, det sætter vi pris på.  

Næste gang vi udfordrer lykkens gudinde, er  

 

SØNDAG D. 14. APRIL KL 14 – 15       

 

Glæder os til at se jer, knus Lene og Margit 
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BRUGERRÅDSVALG. 

Tirsdag d. 5/3 afholdtes det årlige valg til brugerrådet, og for en gang 

skyld var der 

ordentlig kampvalg.  

Knud J havde på 

forhånd valgt ikke at 

genopstille, for at 

gøre plads og gøre 

det nemmere for 

nye at stille op. 

Der var i alt 9 der 

havde valgt at tage 

springet – TUSIND TAK til jer alle, som var så modige: uden jer 

intet demokrati! 

Selv om mange havde valgt at brevstemme, var der stor tilslutning på 

dagen, hvor først Ella fortalte om året der er gået og derefter fik 

formand Børge ordet og fortalte lidt om hvad der rør sig i DRYS 

INDs bestyrelse. Ingelise P havde bagt de lækreste kager og rigeligt 

til at man kunne smage både chokolade- og drømmekage….. uhm 

😊 tak for det store arbejde. 

Niels, Ketty og Kirsten J fik det betroede hverv, at tælle stemmerne 

op, og vi siger STORT TILLYKKE MED VALGET til: 

Knud S - Formand 

Merete - Næstformand 

Lis H - Kasserer 

Nete og Connie H – Suppleanter 

Vi ser frem til et godt samarbejde <3  Ella & Margit 
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Tider skifter og der er ikke rigtig nogen der gider holde grand prix 

fest med mig herhjemme, så er meget taknemmelig over at så mange 

havde lyst til at se det danske Melodi Grand Prix sammen – det gør 

ligesom hele forskellen. 

Vores praktikant Steen, meldte sig frisk på at lave maden, og 

serverede en så lækker gang forloren hare, at vi var flere der slet ikke 

opdagede, at der var lever i…. et stort øjeblik.  

Lene og Britta knoklede med at få pyntet op og kræset om os og 

synes det var en rar afveksling, at maden blev serveret ved bordene. 

Der kan sikkert siges meget om-tv udsendelsen og musikken, men 

det udgiver sig i det mindste ikke for at være andet end god 

underholdning, og selv om der ikke var 100% enighed om vinderen 

(der var også en del stemmer på Julie Bertelsen) så var det en dejlig 

fest og håber alle gik lige så glade hjem som mig 😊  
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Tror måske vi har startet en ny tradition? så håber vi ses til glimmer 

og glitter igen til næste år. 

Knus Margit 

 

LOPPEMARKED - FORUDE 

Sidste år afholdt vi 3 loppemarkeder hen over sommeren, og det var 

en kæmpe succes. Det var hyggeligt og vi fik snakket med en masse 

mennesker, samtidig med at der kom gode kroner i kaffekassen.  

Dvs at alle indtægter går direkte til at forsøde vores hverdag med og 

bliver altså ikke brugt på hverken husleje eller lønninger. 

Så det prøver vi sgu igen og første gang bliver  

søndag d. 5. maj kl. 12 – 16 

Der vil selvfølgelig være masser af kaffe på kanderne og rig mulighed 

for at finde en fed loppe 😉 så hvis forårsfornemmelserne har meldt 

sin ankomst og I er begyndt at rydde op i skuffer, skabe og andre 

gemmer, vil vi meget gerne modtage det der ikke længere er plads 

til. Vi afhenter gerne, men af pladsmæssige hensyn, kan vi desværre 

ikke modtage større ting og møbler, men ellers bare riv fat i mig, så 

finder vi ud af det.  Knus Margit 
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PRISSTIGNING 

Som de fleste af jer nok har kunnet mærke på egen pengepung, så 

går det kun en vej med priserne, når man går ud og handler. 

Selv om jeg prøver at løbe efter div tilbud, så hænger budgettet 

desværre ikke helt sammen mere,  

så pr 1. april er vi nødt til at sætte priserne op:   og det er ikke aprilsnar….. 

Kaffe og 2 stk mad       20.- 

Ekstra mad                    5.- 

Fredagsmad                 20.-   

Klippekort                  200.- 

Banko                          40.- 

Månedsmiddag            50.- 

Sodavand                      5.- 

Lagkage pr stk           100.-    antal afhænger af ugedag 

Kringle                      150.- 

Æblekage                  200.- 

Tærte                        200.-  

Andre ønsker modtages hjertens gerne, så regner jeg på prisen.  

Håber inderligt på jeres forståelse!   Margit 
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AKTIVITETER i  APRIL 

 

Mandag den 1.april kl.10 – 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav. 

Mandag den 1.april kl. 14 – 15.00:  

Socialformidling ved Winnie. 

Tirsdag den 2.april kl. 13 – 14.30: ” Hvorfor og hvordan jeg 

flyttede fra Karelien i Finland, over Sverige og til sidst havnede i 

Danmark”, foredrag ved Eine. 

Onsdag den 3.april kl. 12 – ca. 16:  

Påskefrokost i DRYS IND med tilmelding. 

Mandag den 8.april kl. 18 – 21:  

Spilleaften. 

Tirsdag den 9.april kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”. 

Onsdag den 10.april kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Søndag den 14.april kl. 14 – 17:  

Banko. 

Mandag den 15.april kl. 10.30 -?:  

Gåtur ved Birthe.  

Tirsdag den 16.april kl. 13- 14.30:   

Quiz, oplæsning eller andet. 
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AKTIVITETER I APRIL, fortsat  

 

Tirsdag den 23.april kl. 13 – 14.30:  

Quiz, oplæsning eller andet. 

Onsdag den 24.april kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted.    

Fredag den 26.april:  

Månedsmiddag i åbningstiden kl. 18 – 21. 

Mandag den 29.april kl. 15.30- ca. 17:  

Sammenkomst for STØTTEKREDSMEDLEMMER. 

Tirsdag den 30.april kl. 13 – 14.30:  

”Min farmors køkken” ved Nils Gjerløv (se omtale heraf i bladet). 

Hver torsdag mellem kl. 13 – 14.30 er der FÆLLESSANG 

med Bo eller Lise ved klaveret. 

 

BEMÆRK. Der er ÅBENT hver dag hele PÅSKEN som normalt! 
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Tine fortæller:     
23. februar var der Dansk Melodi Grand Prix – i DRYS IND 

 
Vi ankom kl. 18.00. Endnu engang blev lokalet fyldt op med glade, søde og herlige 
mennesker. Bordene var dækket og festligt pyntet og der blev serveret en lækker forloren 
hare, à la Steen, der klarede den opgave med bravour. Dertil vand og/eller alkohol fri øl eller 
vin. Under middagen blev vi underholdt med gamle Grand Prix numre på tv-storskærmen. 
Det var helt nostalgisk og gav en god stemning og indimellem lidt nynnen med på dem vi 
kendte. Desserten, som Margit havde lavet, var en lækker trio med "Blødende Hjerte", 
vanilje is og hindbær. Nøøøøøj, det var guf for ganen. Smilet kom endnu mere frem hos 
mig, der har en super sød tand..... 
Efter en lækker middag, blev der udleveret stemmesedler så vi alle selv kunne afgive vores 
point til hver enkelt af de 10 sange, der blev præsenteret i aftenens danske Melodi Grand 
Prix.  
Med chips, slik og chokolade på bordet, begyndte showet. Dertil masser af drikkevarer til at 
skylle ganen med. Den ene sang efter den anden kom på skærmen. Meget forskellige og 
med kunstnere, der leverede det bedste de havde i sig og efter min mening, et flot show, alt 
i alt. Lige så forskellige vi mennesker er, lige så forskellige var meningerne om hver sang.  
 
Vinder sangen var der ligeledes også meget delte meninger om. Jeg havde selv stemt 
vinder sangen som nr.1 så jeg var tilfreds med afgørelsen. Selv med uenighederne og 
forskellige holdninger hos Drysserne der deltog, blev det en god og hyggelig aften.  
 
Glæde, grin og sjov og til tider lidt høj musik. Ja det er hvad jeg synes Drys Ind kan og står 
for i det hele taget. Forskellige mennesker med forskellige meninger, 
udfordringer og livssituationer. Men vi kan alligevel have det rart og godt 
sammen, fordi alle er velkommen. Uanset hvem du er og hvad du er. Der 
er hjerterum og plads til alle.  
Tak til de frivillige, skønne kvinder, Lene og Britta for deres indsats denne 
aften også. Og igen til Steen og Margit for deres dejlige middag og dessert og meget meget 
mere.... 
Tak! 
Kærlig hilsen Tine. 
 
PS. Har desværre ikke nogen fotos fra denne aften. 
 

 

 Den stolte vinder - Leonora 
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Du kan blive 

STØTTEKREDSMEDLEM i 

DRYS IND for 200 kr. om året 

og herigennem være med til at 

støtte op omkring værestedets 

vigtige arbejde, som kommer rigtig mange mennesker til gavn og 

glæde hver eneste dag året rundt. 

Måske er du én af dem, der indimellem eller måske endda tit har 

glæde af at komme i vort dejlige værested for at være sammen 

med andre- måske over en kop kaffe, et par stykker håndmadder, 

et dejligt måltid mad eller være en del af én af de aktiviteter, der 

tilbydes. 

At drive DRYS IND koster penge og samtidig er det rigtig vigtigt at 

vide, at der er nogle, som såvel økonomisk som medmenneskeligt 

støtter op omkring vort arbejde. 

Det er guld værd. 

Som STØTTEKREDSMEDLEM får du en invitation én gang om året 

til en lille hyggelig sammenkomst i DRYS IND. I år er det  

Mandag den 29.april kl. 15.30 – ca. 17. 

Du kan nå det endnu! Bare sig til eller snup en tilmeldingsblanket, 

som står på klaveret. Så klarer vi resten. 

Tusind TAK til alle I, der allerede støtter op om os på forskellig vis. 

Kærlig hilsen Ella og hele DRYS IND. 
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MÅNEDENS BOGCAFÉ………. 
Der sker så meget 1. april, nogle driller og laver Aprilsnar; men det gør Lisbet & Olav 

IKKE.  De kommer, De læser op og fortæller om spændende 

bøger, og så går vi alle hjem – en stor oplevelse rigere. 

 

DU skulle prøve at være med; bordet er dækket med kaffe og 

franskbrød, vi sætter os sammen rundt om bordet, og glæder os 

til at lytte og ikke mindst tale om de mange spændende 

bøger.Olav starter med at læse op fra en bog, som vi ikke 

kender – og så taler vi lidt sammen og om den. Herefter har 

Lisbet lovet at fortælle om to helt nye bøger, der er særdeles 

velskrevne: 

  

Anna Elisabeth Jessen:” Om hundrede år – en sønderjysk familiekrønike” 
 
Det er en usædvanligt flot debut, den prisbelønnede journalist Anna Elisabeth Jessen præsterer med 
familiekrøniken ”Om hundrede år”. Romanen bygger delvis på personer og livshistorier fra forfatterens egen 
slægt og opleves som autentisk i en grad, der virkelig fængsler læseren. 
 
Fine anmeldelser…………… 

 
Elizabeth Winthrop: ”Nådestolen” 
  
Mens solen går ned over Louisiana en smuk oktoberaften i 1943, tilbringer en ung sort mand sine sidste timer 

alene i en fængselscelle. 

 

FRA PLEJEHJEMMET…….. 
 
 
Lige et par billeder, som er fra et besøg på plejehjemmet Ny Elmelunden i Jyderup. 
Hanne, Jørgen, Eigil, Villy og jeg besøgte Karl Johan og Grete. 
Grete gav dejlig kaffe, kage og Bailey i dagligstuen. En super hyggelig daglig som  helt 
sikker må gentages. 

 
 
 
 
 
Kærlig hilsen Ella
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LOKKEMAD – KOM OG VÆR MED…. 

 30. APRIL 2019 i DRYS IND 

 

Min farmors køkken 
 

Fortællinger fra færgemandens hjem ved Grønsund på Falster østkyst. 

Hør om mennesker og som igennem et langt liv var kaffegæster på 

slagbænken ved komfuret hos færgemanden Hans og hans hustru 

Ingrid. Hør Nils fortælle om blandt andet landvejens farende svend, det 

lokale postbud, direktørhustruen og ”Tandlægens fra Møn”. Samt ikke 

mindst Steen fra DDR( det gamle østtyskland) som gentagne gange 

flygtede ud af DDR for at tjene penge som skovarbejder i de svenske 

skove.     

 
Nils er fortæller og foredragsholder. Han bor på Frederiksberg og er gift med 

Helene, som er tandlæge. Sammen har de døtrene Natasha og Simone. Han har 

arbejdet i Medicinalindustrien som konsulent, selvstændig og som underviser  

på apotek, hospital og universitet 
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SOMMERFERIE……det varer ikke længe 

Sommerferie i Stadil   

Lørdag d. 15/6 til fredag d. 21/6 

I år skal vi prøve noget nyt, og selv om det udsprang af nød, så er 

det så absolut ikke nogen kedelig skrabet nødløsning. 

Feriehuset ligger et par 

kilometer fra den jyske 

vestkyst mellem 

Ringkøbing og Holstebro. 

 

Det er en sommerhusferie, 

så hovedvægten ligger på 

hygge, samvær og det sjov 

vi selv laver – så kedeligt bliver det ikke Alle værelser er store 

dobbeltværelser med eget toilet og bad, desværre er der ikke så 

mange som i Sorø, så håber inderligt, at rigtig mange af jer, kan 

lokkes til at dele – der er ingen dobbeltsenge, så man behøver ikke 

at ligge i ske, men man må godt! 

Prisen inkluderer transport tur/retur, 2 dagsture, fuld forplejning 

(dog ikke drikkevarer) 

Enkeltværelse: 3000.- 

Dobbeltværelse: 2200.- 

 

TILMELDING MANDAG D. 1. MAJ 
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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.  

 
Mit navn det står med prikker…..  Pas på det ikke stikker    
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BAGSIDEN / UDSTILLINGSVINDUET 

Et af de malerier jeg udstiller i Drys Ind i 
april måned er en storm P. 
komposition. På mit billede er der en 
farlig forbryder der styrter ned i 
afgrunden. Samtidig er der en lille bjørn 
der flyver opad med en ballon. Vi må 
håbe at ballonen ikke springer. 
Jeg fik en storm P. kalender af min 
søster i starten af 2019 med 365 fluer. 
Der er mange gode vittigheder. For den 
2 juli lyder teksten. "-Dette her har jeg 
drømt mange gange!" Det er altså en 
bjergbestigers værste mareridt der er 
ved at gå i opfyldelse. 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 giver dig nye historier…..bare vent ? 


