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BEMÆRK, AT BESTYRELSEN HAR KONSTITUERET SIG – SE SIDE 14 

Forside: 

 

April har været fyldt med herlige sommerdage; så nu tror vi alle, at sommeren er lige om hjørnet.  

Men husk, pludselig kan det slå om til gråt og køligt, og så handler det blot om at holde humøret oppe og 

klæde sig på til ”vejret”. Naturen er som altid blomstrende og frisk grøn, og det kan vi li’. 

Lad os sammen nyde solskinstimer både ude og inde….  Bente Dryssen 

 

 

 

mailto:tinaungermann@hotmail.com
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
mailto:margit@drysind.dk
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VELOVERSTÅEDE ARRANGEMENTER  
Blandt mange…..en skøn 

 

Påskefrokost d. 3. april  

Visse traditioner skal man ikke pille 

ved og igen i år blev der afholdt 

påskefrokost helt efter bogen – med 

dejlig, munter og stor tilslutning. 

Lene tryllede i køkkenet med Karin 

som højre 

hånd: tusind 

tak fordi I 

stillede op nok engang! 

Der var riiiiiigeligt med smør og 

endnu mere at putte ovenpå og det 

var ikke kun bordene der var godt 

pyntede - der var mange der 

blomstrede 😉 og Ruth 

spillede op til de 

fjerbehængte 

syngepiger. 

Har sagt det før og siger 

det gerne igen; I er det 

bedste selskab. 

Stort knus Margit  
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LOKKEMAD i MAJ: 

LOPPEMARKED 

SØNDAG D. 5. MAJ  

KL 12 – 16 

Så er temperaturen stigende og solen 

bliver stærkere, hvilket betyder 

loppetid i det ganske land. 

Men vi samlet guld vinteren over, så 

der er ekstra god grund til at lægge 

vejen forbi DRYS IND og gøre et overordentlig godt kup!  

Har man evt. guld liggende på loftet eller bagerst i skabene, 

så vil vi MEGET gerne trylle det om til kolde kontanter; har 

allieret mig med superkrejlerne Lene og Britta, så det kan 

kun gå godt!!! 

I år er der så endnu en grund til at kigge forbi, da hele 

overskuddet går ubeskåret til årets skovtur. 

Er man bange for, at komme hjem med noget man ikke har 

brug for, så fortvivl ikke, der er næsten ”lokkefri zone” 

indenfor, hvor man kan købe kaffe og hjemmebag. 

Vi har selvfølgelig almindelig aftenåbent.     Knus Margit 

 

STADIL FERIE MØDE FOR DELTAGERE 

TIRSDAG D. 14. MAJ KL 10 
fortsætter på næste side… 
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Vi mødes til en bid brød og snakker om alt det praktiske før turen 

går mod det jyske – skal nok sørge for at I får udførligt skriftligt 

materiale med hjem. 

Har man ikke mulighed for at deltage, 

så tag lige en snak med mig, hvis der 

er nogen specielle hensyn vi skal tage; 

allergier og lign.  

Ellers er der styr på det meste og vi 

glæders os og har lidt kriller i maven, 

over at skulle ud på de vilde vover, men det bliver spændende at 

prøve noget nyt og når bare enden er rund og selskabet godt, kan 

det jo ikke gå helt galt 😊  Knus fra Lene & Margit  

 

 

STOR BEDEDAGS AFTEN         D. 16. MAJ 

Det er traditionernes tid, og 

igen i år promenerer vi på 

volden – høj hat og lang kjole 

er dog valgfrit 😉 

Vi tager fra DRYS IND kl. 18, 

eller mødes ved Volden ved 

Langebro kl. 18:30 og trisser 

i vores eget tempo mod Torvegade, hvor der venter os kaffe 

og varme hveder, kager og en lille hjertestyrker <3 Hvis man 

ikke har mod på gåturen, men godt gider fællesskabet, så 

kom endelig til volden, lige modsat Ravelinen. 
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Måske er det i år, hvor det lykkes os at få sunget den 

traditionelle sang?  

Vi plejer ikke at være super heldige med vejret, men 

hyggeligt det er dét, så hele familien Heen glæder sig til se 

jer. Pris 15.- tilmelding i Drys.           Knus Margit                                                             

Det er især i København og større byer, at en spadseretur hører til 
traditionerne på aftenen før Store Bededag. I København promenerede 
man "på volden" og det var især det bedre borgerskab, som benyttede 
lejligheden til at se og blive set. 

I andre byer som fx Fredericia, der også er befæstede, spadseres der også på 
volden. Sandsynligvis er skikken startet i København, hvor den kan føres 
tilbage til midten af 1700-tallet. I hvertfald mente man i begyndelsen af 1800-
årene, at der var tale om en ældre skik, som stammede fra den gang, hvor Vor 
Frue kirke stadig havde klokkespil. Klokkespillet blev sat op i 1747 og 
forsvandt ved det engelske bombardement i 1807. 

I midten af 1800-tallet blev voldene i København sløjfet, og spadsereturen 
henlagt til Christianshavns vold eller Kastellet. Tidligere havde Kastellet, hvor 
der fortsat spadseres, været studenternes særlige mødested.  
 
Omkring år 1900 var Christianshavn også skueplads for en anden "tradition", 
det såkaldte Store Bededagsslag, hvor lokale drengebander sloges mod 
hinanden. Men det er en helt anden historie………. 

LIDT MERE OM Store Bededag… 

 

Efter at Hans Bagger var blevet biskop over Sjælland (1675-1693), fik han i løbet af sine to første år i denne 

egenskab indført tre faste- og helligdage i sit stift. Af disse blev den midterste af disse ved kongelig 

forordning den 27. marts 1686 lovfæstet som en almindelig "Faste-, Bods- og Bededag" ("store bededag") for 

hele riget, som afløste de årlige, ekstraordinære bodsdage og blev fastlagt til fredagen i 4. uge efter påske. 

Lidt efter lidt forsvandt derefter de ugentlige og månedlige bodsdage, og store bededag stod herefter tilbage 

som eneste levning af bodsdags-institutionen. 

Store bededag blev indvarslet aftenen før ved stormklokkeringning fra landets kirker. Det var tegn til, at der 

ikke længere måtte drives handel, og at kroer, beværtninger og lign. skulle lukke, så folk kunne gå hjem og 

hellige sig den forestående bededag og møde veludhvilede og ædru i kirke næste morgen, som forordningen 

krævede. Derefter skulle befolkningen afholde sig fra arbejde, rejser, leg, spil og al slags "verdslig 

forfængelighed", indtil dagens kirkelige handlinger – gudstjeneste, højmesse, tolvprædiken og aftensang – 

var overstået. (fra Wikipedia) 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Biskop
https://da.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/Stift
https://da.wikipedia.org/wiki/27._marts
https://da.wikipedia.org/wiki/1686
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirke_(bygning)
https://da.wikipedia.org/wiki/Kro
https://da.wikipedia.org/wiki/Gudstjeneste
https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8jmesse
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolvpr%C3%A6diken&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Aftensang
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SIDSTE BOGCAFÉ………. 
Mandag d. 6. maj afholdes sæsonens sidste bogcafe.  

Som sædvanlig begynder vi med at Olav læser op. 

Derefter fortæller Lisbet om to bøger, som begge tager udgangspunkt i konkrete 

personers liv: 
  
Peter Gardos:”Feber ved daggry”  
handler om forfatterens far. Han var på hospital og i lejr i Sverige efter 2. verdenskrig.  
Trods det dystre emne er det en meget smuk bog, og det er en flot kærlighedshistorie, som 
vi bliver vidne til. 
 
Morten Kvistgaard:”Alla og klaveret” handler om kvinden Alla, som var bedstemor til en 
god ven af forfatteren. Vi følger Alla i Rusland i årerne omkring revolutionen. Det er hverken 
nemt at være kvinde eller at tilhøre det bedre borgerskab på den tid. 
 

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 og titler. Nogle gange udveksles ideer til nye ”læsninger”, og 

sommeren er lang. Har du læst en spændende bog, så fortæl gerne herom 😊 

 

LOKKEMAD – KOM OG VÆR MED…. 

KREA AKTIVTETER I DRYS IND. 

Hver anden onsdag (ulige uger ) fra klokken 12.00 – 15.00 er 

DRYS iND i krea humør. 

Her har brugerne mulighed for at udfolde sig kreativt.  

Kun fantasien sætter grænser. 

Her laves decoupage / strikkes / hækles / males med akrylmaling på 

lærred eller pap /laves fiskeredskaber / perle art (perler limes på 

forlimede motiver ) og andre sjove ting. 

Symaskinen står køreklar, hvis nogen ønsker at bruge den. 

Snakken går lystigt og der er altid kaffe/the på kanden og 

frisksmurt smørebrød, som kan købes til billige penge. 

 DU er også velkommen og har du ideer til fremtidige sysler – så er 

vi (Helene og Inge) åbne for disse.      Forårs hilsen fra kreaholdet.  
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AKTIVITETER i MAJ 

 

Fredag den 3.maj: Tur til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn med 

rundvisning og frokost. Tilmelding i DRYS IND. 

Søndag den 5.maj kl. 12 – 16:  

Loppemarked i og udenfor DRYS IND. 

Mandag den 6.maj kl. 10- 11.30:  

Bogcafè ved Lisbeth og Olav.  
Herefter holder bogcafeen en velfortjent sommerferie. 

Mandag den 6.maj kl. 14 – 15:  

Socialformidling ved Winnie. 

Onsdag den 8.maj kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Søndag den 12.maj kl.14- 17: Banko. 

Tirsdag den 14.maj kl. 10: 

Informationsmøde for deltagerne til årets 

sommerferieophold i Stadil i Vestjylland. 

Tirsdag den 14.maj kl. 13 – 14.30:  

”Ruth spiller op. Se videre omtale. 

Onsdag den 15.maj kl. 12 – 15:  

Film og mad. 

Torsdag den 16.maj:  

Tur på Volden. Opslag og tilmelding i DRYS IND. 
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AKTIVITETER i MAJ, fortsat 

 

Mandag den 20.maj kl. 10.30:  

Gåtur med Birthe. 

Mandag den 20.maj kl. 18 – 21: Spilleaften. 

Tirsdag den 21.maj kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Per Heide Sørensen om ”Separationsmuren mellem 

Israel og Vestbredden”.     Se yderligere omtale andet sted i bladet. 

Onsdag den 22.maj kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Mandag den 27.maj kl. 12 – 15:  

Tøjbyttedag og alm. åbningsdag. 

Tirsdag den 28.maj kl. 13 – 14.30:  

En skæbnefortælling om ” Grevinden fra tredje, minister Erna 

Hamilton”, fortalt af historiefortæller Gunilla Legaard.  

Se yderligere omtale her i bladet. 

Onsdag den 29.maj:  

Tur til Sofiero i Sverige. Tilmelding i DRYS 
IND. 

Fredag den 31.maj kl. 18 – 21:  

Månedsmiddag med tilmelding. 

Hver torsdag er der Fællessang kl. 13 – 14.30 med Bo eller Lise 

ved klaveret. Dog undtaget Kr. Himmelfartsdag her i maj 

Ps.: Der er dog åbent som normalt Kristi Himmelfartsdag. 



10 
 
 

 

 

 

Hvor er det en dejlig tid, vi går i møde. Foråret med de 

nyudsprungne træer og buske flankeret af forårsblomster i 

regnbuens skønne og livsbekræftende farver. 

I år mødte jeg det spirende forår med en 

tur til Bispebjerg kirkegård i begyndelsen 

af april, hvor kirsebærtræerne stod i fuldt 

flor den dag, jeg var der. Træerne 

dannede en storslået ramme og 

indhyllede os med de søde lyserøde og 

skrøbelige blomster. En skrøbelighed som 

kunne nydes og som fascinerede os alle. 

Jeg nød det i hvert fald i fulde drag  
Kærlig hilsen Ella 

 

I DRYS IND er der masser af liv og heldigvis også mange dejlige, 

hjertevarme og glade dage. Der sprudler af aktiviteter, snak, 

klirren med kaffekopper, ”gourmetmad” på enkelte dage og ikke 

mindst samvær på alle måder og mange forskellige udtryk. 

Her er mit bidrag til et lille uddrag af nogle af de tilbud, der er i 

maj: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anemone_hupehensis
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_anemone_02.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Tirsdag den 14.maj kl. 13 – 14.30 sætter Ruth sig igen til klaveret 

og spiller op til mange af vore kendte og mindre kendte melodier. 

Nogen af os har gode, følelsesladede og måske også mindre gode 

minder knyttet til nogle af melodierne. I hvert fald er Ruth en 

”mester” i klaverets kunst. Og hun gør det med liv, charme og 

dygtighed. Kom og vær med og kom evt. med en lille historie, som 

du kan knytte til en bestemt melodi, så vil Ruth give liv til 

melodien på bedste vis/ Ella 

 

 

Tirsdag den 21.maj 

kl. 13– 14.30 kommer Per Heide Sørensen 

igen og fortæller. Denne gang er emnet: 

”Separationsmuren mellem Israel og 

Vestbredden”. 

----- I kølvandet på eller som følge af den 

2.Intifada, valgte Israel at bygge en 

separations-/eller sikkerhedsmur mellem 

Israel og Vestbredden. Muren følger ikke den gamle grænse 

mellem de 2 områder, hvilket dagligt påvirker de 2,5 millioner 

palæstinensere, der bor på Vestbredden. 

Kom og hør Per fortælle, hvordan det begrænser palæstinenserne 

i deres muligheder for at dyrke deres egen landbrugsjord, besøge 

familie og venner, komme i skole, til læge osv.--/ Ella 
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Tirsdag den 28.maj kl. 13 – 14.30 får 

DRYS IND besøg af historiefortæller 

Gunilla Legaard, som skal fortælle om 

Minister Erna Hamilton- ” Grevinden fra 

Tredje” og kendt fra TV-serien af samme 

navn. Erna Hamilton levede hele sit liv i 

luksus og rigdom. Hun fik tiden til at gå 

med receptioner, film- og 

teaterpremierer, rejser og at blive gift og 

skilt. 

Hun var skrap i replikken og gav meget nødig en krone ud, men lod 

vennerne betale! 

En skæbnefortælling om en person, som mange af os sikkert har 

oplevet via en fjernsynsudsendelse sendt for nogle år siden. 

Det bliver helt sikkert spændende og sjovt at høre Gunilla fortælle 

om denne lidt sære og sjove personlighed. / Ella 
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Onsdag den 29.maj går turen til Sofiero lidt nord for Helsingborg. 

Nogle af os har været der for år tilbage, andre har aldrig været der 

og andre igen har måske nydt den smukke park med de mange 

smukke blomster for ikke så længe siden. 

I hvert fald er der mulighed for at følges ad denne onsdag og 

forhåbentlig opleve de mange forskellige Rhododendroner i fuldt 

flor foruden mange andre smukke blomster, planter og træer.  

Vi kan aldrig være 100% sikre på lige at ramme det rigtige 

tidspunkt for blomstringen, men krydser fingre og tæer for, at vi 

har ramt plet. 

Uanset hvad, er det en meget smuk park at besøge med en lang og 

”kongelig historie” bag sig, f.eks. har vores egen dronning Ingrid 

holdt mange ferier på slottet som barn og har lagt navn til en del 

af haven med stiklinger fra Gråsten Slot af duftende pelargonier. 

Der er opslag i DRYS IND med tilmelding og der bliver mulighed for 

enten selv at tage madpakke med eller at spise lidt i 

havens/parkens cafè. Turen starter i DRYS IND med stop på 

Hovedbanegården og tog til Helsingør, færge til Helsingborg og 

herefter bus til Sofiero/ Ella 
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Så har DRYS INDs nye bestyrelse konstitueret sig som følger: 

Formand: Tina Ungermann. 

Næstformand: Merete Hansen. 

Sekretær: Ole Meldgård. 

Medlemmer: Børge Korsholm, Michael K. Nissen, Renè Jensen og Joan Kristensen. 

Suppleanter: Bente Munk Møller og Signe S. Petersen. 

                        Kontaktperson til brugerrådet: Joan Kristensen. 

 

Regnskabsfører: Viksi Jønsson. 

Registreret revisor: Tommy Jensen. 

Medlemsvalgt revisor: Helen Bahnson 

Medlemsvalgt revisorsuppleant: Karin Christiansen. 

 

Et stort tillykke og TAK for et godt samarbejde til jer ALLE 
/Ella 

 

 

“Ledelse er altid et valg mellem ulemper.” 

– Charles de Gaulle 
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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.  
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BAGSIDEN / UDSTILLINGSVINDUET 

I maj måned viser jeg nogle billeder med 

forskellige flyvemaskiner. Blandt andet 

flypioneren Ellehammer´s flyvemaskine, 

som han i 1906 fløj 42 meter med på øen 

Lindholm. Lindholm er jo også blevet 

kendt af offentligheden i dag, fordi 

politikerne vil oprette et udrejsecenter for 

kriminelle afviste asylansøgere der. 

Jeg har også lavet nogle tegninger af det 

nye F35 kampfly, som flyvevåbnet skal 

have. F35 flyene larmer helt forfærdeligt, 

så jeg er glad for, at jeg ikke bor ovre i 

Skrydstrup, hvor flyene skal have base.  

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 ? 

 

 

 


