
1 
 
 

DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET RART VÆRESTED PÅ AMAGER 

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

NR. 6   JUNI    2019 

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

 

 

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 

MODELLER SØGES 

 
MÅSKE ER DET NOGET FOR DIG ? Se næste side 

SOMMEREN er på vej……………. 

mailto:drys.ind@mail.tele.dk
http://www.drysind.dk/


2 
 
 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE               

Veloverstået….      Side 3-4 

Min Farmor’s køkken    Side 4-5 

Vor Frelser Kirke o.m.a.    Side 6-9 
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FAKTA                                                                                               

Formand:  Tina Ungermann tinaungermann@hotmail.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: 

Modeller Søges til PORTRÆTMALING.  Man skal bare være interessant 😊  

og man er fuldt påklædt!!!  

Skolen ligger i Toftegårdsplads Medborgerhus 4. sal 

Der er åbent hver torsdag og det foregår i tidsrummet kl. 10-13 incl. pauser og frokost 

Honorar kr. 30.- pr elev  

Kontakt Margit hvis det har interesse 

mailto:tinaungermann@hotmail.com
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
mailto:margit@drysind.dk
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VELOVERSTÅEDE 

ARRANGEMENTER  

 

Den 29.april var alle STØTTEKREDSMEDLEMMERNE inviteret i 

DRYS IND for at høre lidt om dagligdagen i værestedet og om 

fremtiden. 

Huset var fyldt, så ikke en stol var ledig- dejligt! 

Én gang om året er det meningen, at der skal være et sådant 

arrangement og eftersom så mange var mødt 

op, virker det som om, at der absolut er 

interesse for det blandt 

STØTTEKREDSMEDLEMMERNE. 

Næstformanden i bestyrelsen, Merete, bød velkommen og fortalte 

lidt om den økonomiske situation, mens jeg koncentrerede mig 

om dagligdagen med diverse aktiviteter/tilbud osv. 

Hvor er det herligt, at der løbende kommer nye 

STØTTEKREDSMEDLEMMER til. Det er vigtigt for DRYS IND at vide, 

at mange støtter op omkring det arbejde, der dagligt udføres og 

vigtigt at fornemme, at mange gerne vil, at værestedet fortsætter 

fremover.  

En stor TAK til alle I, der mødte op og til alle I, der gerne ville have 

været med, men som ikke havde mulighed for det af forskellige 

grunde. TAK fordi I støtter DRYS INDs arbejde. Det koster så lidt: 

Kun 200 kr./ om året men betyder så meget. /Ella 
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Endnu engang var Nils Gjerløv på besøg i DRYS IND med eet af 

sine foredrag. I april var emnet ” Min farmors køkken”.  

Nils fortalte og viste billeder fra sin oplevelser som lille feriedreng 

hos sin farmor og farfar, færgemandens hjem ved Grønsund på 

Falster Østkyst. Et spændende og meget anderledes liv for en 

dreng fra storbyen København til det lille landsted tæt ved vandet 

på Falster og ikke mindst alle de oplevelser og beretninger, han 

her blev en del af.  

Forhåbentlig kommer Nils forbi en anden god gang med en helt 

anden fortælling eller foredrag /Ella 

 

MÅSKE DU OGSÅ HAR HISTORIER FRA 

DIN FARMOR’s KØKKEN? 

så fortæl gerne i næste nummer af Dryssen 

 

Min farmor (bedstemor) boede sammen med bedstefar i en lille landsby, True 

v/Mariager. Jeg besøgte hende kun 4-5 gange årligt, grundet den lange afstand fra 

Amager til Jylland. Hver gang vi kom, var der dækket op til fest i den lille stue, og jeg 

husker kun, at vi fik Flæskesteg med det hele og citronfromage. Det har vi nok ikke 

fået hver gang…………og når vi taler om køkkenet, så måtte jeg ikke komme derud: 
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Der var ikke plads til at have mig rendende – i det lille køkken, sagde min Bedste altid. 

Selvfølgelig havde hun ret, men det forstod jeg først som voksen. 

Man kom ind i køkkenet fra entreen, og skulle man i soveværelset, var det igennem 

køkkenet. Og midt i køkkenet var kældertrappen, der var superstejl. Min Bedste havde 

to gasblus, og en gasovn, som var et stort skrummel, hun satte over de to blus – og så 

stod stegen ellers der og dampede. Tænker tit på, hvordan hun egentlig lavede alt det 

andet tilbehør ?  Vi fik altid super varm mad, som man kunne brænde sig på; så var det 

rart, at der var iskoldt vand i hanen. Når Bedste stod i fuld damp i køkkenet, havde hun 

altid vinduet lidt på klem, så udefra den skønne frugt og urtehave, kunne jeg sagtens 

følge med i hendes arbejdsgange…..hun skramlede med potter og pander og 

smånynnede. I haven var de skønneste ribs og stikkelsbær – de var virkelig 

kæmpestore….jeg tror de fik god gødning fra nabogården. Hold da op, hvor jeg har 

forspist mig i disse. Bedste havde også en skøn række med roser i ”prydhaven”. En 

sommer fik jeg lov til at samle rosenblade, altså dem, der lå på jorden. Jeg klippede 

selvfølgelig også nogle af de flotte…..det opdagede hun ikke.  Og så gik jeg i gang 

med min produktion af parfume – altså vand og rosenblade igennem persillehakkeren, 

siet 100 gange – for til sidst at komme i små glasflasker; specielt atamon-flasken var 

jeg glad for, men jeg fandt også andre små flasker i kælderen, som hun havde gemt. 

På trappen op til hoveddøren, præsenterede jeg alle 

produkterne, som man kunne prøve…..senere på ugen var det 

knapt så sjovt – rådden vand, og gang i flaskerenser – inden 

jeg skulle tilbage til København. 

Der var jo ingen plads i køkkenet; så alle min Bedstemor’s 

kagedåser, der var mange og de var store – de befandt sig 

ovenpå klædetøjsskabet og ved servanten i soveværelset. Se 

det var guf; eller rettere, min mor måtte hjælpe mig, de var tunge og klæbet til med 

klisterbånd og altid håbløs stramme. Men som Bedste sagde, de bliver bløde, hvis man 

kan komme i dåserne ?   Ja – men de skal vel spises på et 

eller andet tidspunkt.  Hendes brunkager var superhårde, 

dem måtte jeg altid dyppe i kaffen, som var så varm, at den 

måtte i underkoppen.    Ja – sikke tider….og hvilke 

oplevelser. Min Bedste gik bort i 1980, jeg var kun 23 år. 

Hun var dejlig; men egentlig lærte jeg hende aldrig helt at 

kende – grundet afstanden. / Bente Dryssen 
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Vor Frelser Kirke. 

Fredag d. 3/5 var vi blevet inviteret til Vor Frelser 

Kirke, af sognepræst Marlene Lindsten. Vejret var 

lige så afvekslende som rundvisningen, hvor vi fik 

fortalt noget så levende om kirkens historie, 

anekdoter og 

traditioner – og der var 

rigeligt at måbe over og 

beundre. En virkelig imponerende, 

men også levende kirke og selv om 

ydermuren var ved at blive renset, 

med et støjniveau som var lidt af en 

udfordring til følge, og gav os, som Dronning Margrethe ville ha’ 

sagt; gav ”forstrakte ører”, så var vi blevet klogere, da vi drog 

videre til frokost på Christianshavns Færgecafé. 
Her fik vi lækker mad og drikke 

og en tjener som var sjovere 

end de fleste; han fik løftet 

stemningen 

endnu et nøk, 

så det kun var 

gulvet der 

skrånede nedad 😉 Som en ekstra kuriositet var 

der mågeskrig og færgelyde på toiletterne, så også 

dét var en oplevelse, og tænker det ikke er sidste 

gang vi lægger vejen der forbi. 
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Det er jo rigtig svært at forlade godt selskab, og 

nogen af os var nødt til at hanke op i den gule 

stegepande (som måske pga sit vilde liv blev solgt 

som noget af det første på loppen?) og slå et 

smut forbi legendariske Eiffel Bar, der har været 

værtshus siden 1736, og hvor kunstneren Julie 

Kyhl hver måned kreerer et nyt udstillingsvindue, 

inden vi tog retur til Drys Ind for at få dejlig mad 

hos Fawme og Inge.Tusind tak for en dejlig dag – trængte til at 

blive luftet 😊 Knus Margit 

 
Og vi var super heldige, at blive berigede 2 x på en uge; 

Først havde vi fornøjelsen af Ruth, der spillede op tirsdag d. 14/5 

med både syng-med-potpourri og ønskekoncert.  
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Man kan ikke andet end at blive glad i låget, når Ruth lader 

fingrene danse på klaveret og sætter musik til minderne – stor tak! 

Torsdag d. 16/5 var altid trofaste Bo på spil og selv om vi klapper 

af hjertet både før og efter, så vil jeg gerne benytte lejligheden til 

at takke både Bo og Lise, for at tage det 

lange seje træk. Hvad skulle vi gøre uden jer. 

Som en lille ekstra luksus, havde Otto taget 

sin mundharmonika med, og i pausen 

spillede han ”Perleporten” – fantastisk.  

Kan være vi snart skal ud og høre Per og Lis 

igen…… 

TAK, TAK, TAK, TAK, 

TAK. 

Der var jo lidt ekstra på spil, ved vores loppemarked i år, da 

overskuddet går til vores allesammens skovtur – som igen i år 

går…….. ud i det blå 😉 

Havde med gru set vejrudsigten, der lovede blæst og SNE !¤&*? 

Men vi var nok engang heldige og der kom kun en smule dryp sidst 

på eftermiddagen.  
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Til gengæld væltede det ind med kunder, allerede fra kl. 10, hvor 

der blev stillet op udenfor, og de første mønter klingede i 

pengekassen kort tid efter.  

Der var også godt gang i kaffe, kage og hygge 

indenfor, og selv om der måtte lidt tæpper til, for 

at holde varmen; døren stod åben for at lokke 

nye gæster til, var humøret højt og pengene lå 

løst i lommerne. 

Vi fik et rekordstort overskud, og der skal lyde en 

KÆMPE tak til alle jer der har doneret det bjerg af gode ting og 

sager, til jer der mødte op på dagen og ikke mindst til Lene og 

Britta, der krejlede med liv og sjæl. 

 

 

VI GØR DET IGEN SØNDAG D. 7. JULI  

OG MODTAGER HJERTENS GERNE FLERE LOPPER! 
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AKTIVITETER i JUNI 

 

Søndag den 2.juni kl. 14 - 17: 

Bankospil  

Mandag den 3.juni kl. 18 – 21:  

Spilleaften i DRYS IND. 

Tirsdag den 4.juni kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit”. 

Mandag den 10.juni (2.-pinsedag):  

Royal Run. Tilmelding i DRYS IND. 

Tirsdag den 11.juni kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved kunstsamler og -giver Erik Veistrup  

” Mit gode liv som pensionist.” 

Ferieophold i Stadil i Vestjylland for tilmeldte 

brugere fra den 15.- 21.juni. Tilmelding SLUT. 

Tirsdag den 18.juni kl. 13 – 14.30:  

Quiz, oplæsning eller andet godt. 

Onsdag den 19.juni kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Mandag den 24. juni  

Tøjbytte-dag i åbningstiden 
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AKTIVITETER i JUNI, fortsat 

 

Mandag den 24.juni:  

Gåtur med Birthe. Se opslag. 

 

Tirsdag den 25.juni kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved DR-journalist Niels Fastrup  

” Det store skattekup mod Danmark og Europa. 

Onsdag den 26.juni:  

Besøg i Ellas kolonihave. Se opslag. 

Fredag den 28.juni:  

Der er IKKE MÅNEDSMIDDAG men 

almindelig ÅBENT kl. 18 – 21. 

Lørdag den 29.juni: DRYS IND fylder 35 år. 

 

Hver torsdag er der Fællessang med Bo eller Lise ved klaveret kl. 

13 – 14.30. 

Bemærk: Der er ikke kreativt værksted Grundlovsdag den 5.juni. 

Der er ÅBENT som normalt mandag den 10.juni (2.pinsedag). 
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Plejer dør lidt her i juni….. 

 

Selv om vi ikke er vilde med det, så har vi måtte pille lidt ved de 

faste indslag her i juni, da pinsen jo falder sent i år og vi er nogle, 

der skal på ferie i uge 25 

BANKO er flyttet til 2/6 KL. 14 – 17 

 

MÅNEDSMIDDAG holder pause i juni, da den ellers ville falde 

dagen før DRYS INDS fødselsdag som i år er lørdag d. 29/6  

Vi må økonomisere lidt med kræfterne, men mest af alt, så har vi 

en seriøs køleskabs-udfordring – lagkagerne vandt 😊 

Men der er selvfølgelig almindelig varm mad, af den bedste slags, 

fredag aften d. 28/6, så der er ingen grund til at blive hjemme! 

PINSEFROKOSTEN som vi de sidste år har holdt i Sundby 

Sejlklub, har vi også valgt at udskyde, og har omdøbt den til en 

Sommerfrokost, som nu er fastlagt til  

ONSDAG D. 24. JULI KL. 11:30  

Knus Margit 

 

HUSK venligst at ALT andet er som det plejer; vi smiler, fortæller 

gode historier, nyder livet så godt som vi kan og er sammen som vi 

plejer……..både til alvor og fest.  
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Aftentur på volden, St.Bededagsaften… 
 

”Alle folk vil måbe, ad hat og sjal og kåbe, når du går 
tur på volden Store Bededags kvæld” 

 

Helt så vildt var det ikke, da vi gik 
aftentur fra Langebro til Torvegade….. 
faktisk er det første gang vi ikke har 

haft brug for hatte 
og kåber, og man 
kan nemt blive 

afhængige af 

solskin, for det er 
altså lidt dejligere, end at slentre 
i regn. 

Men uanset, så er det ”de snakke” man får undervejs 
der varmer og man kan endda være heldig, at få et 
guldkorn med på vejen. Mit kom i år fra Arne: ”Jeg er 

ikke doven, jeg er bevægelses økonom” Tusind tak – 

den skal nok blive flittigt brugt 😉 

Heldigvis var det heller 

ikke så varmt, at der 
ikke var brug for kaffe, 
lune hveder, kage og en 

lille skarp til at varme 
sig på.  

Der var ekstra stor 

tilslutning, men en del 
havde medbragt egne stole 
eller rollatorer, så vi fik 

mokket os sammen om de 
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to faste borde. Stemningen var fantastisk og selv om 
der gik lidt kludder i St. Bededags sangen, så fik vi 

da sunget omkvædene……. I kanon 😉 og tog 

revanche med en masse børnesange, som sjovt nok 
var lettere at huske.  

Tusind tak for den dejligste aften, til alle jer der 

mødte glade op.  
1000-Tak til vores ambassadør Henning Jensen og 
jer der har doneret bonner fra Lagkagehuset, så vi 

kunne få kage og til Knud for lån af Christiania cykel 
– det var så meget nemmere.        
Stort knus Einar, Ami og Margit 
 

”I solens sidste gløder, kun glade smil vi 
møder, 
når vi går tur på Volden Store Bededags kvæld” 

 

 
 
 

 

 



15 
 
 

LOKKEMAD TIL HELE JUNI: 

Vi håber alle på dejligt vejr og dermed mulighed for at deltage i et 

utal af udendørs arrangementer….men der er også meget 

spændende indendørs, hvis det bliver for varmt, solrigt og hedt, og 

du søger skygge 😊 

Tirsdag den 11 juni kl. 13 – 14.30 får DRYS IND besøg af Erik 

Veistrup, som er såvel kunstsamler som en glad kunstgiver til 

forskellige museer og gallerier over det ganske land.  

 

 

Erik Veistrup har adresse i Kastrup og måske har mange af jer set 

ham i gadebilledet, når han kører rundt på sin elskede knallert på 

vej til og fra forskellige gallerier og andre udstillinger. 

Jeg mødte tilfældigvis Erik Veistrup på hotel Comwell i Middelfart, 

hvor Leif og jeg nød en forlænget weekend først i maj på vej mod 

det jyske. En dejlig solfyldt lørdag morgen sad Leif og jeg og nød 

morgenkaffen på hotellets terrasse ikke langt fra Erik Veistrup. Vi 

var de eneste tre, der havde vovet sig ud denne lidt kølige men 
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fantastisk smukke forårsmorgen med udsigt til både den gamle og 

den nye Lillebæltsbro og tæt på en lille hyggelig havn.  

Vi fik kontakt med hinanden og 

efterhånden gik snakken på livet løs, 

så vi var lige ved at ”glemme tiden”. 

Denne ældre mand havde så meget 

at fortælle om bl.a. sit liv omgivet af 

og interesse for kunst. Samtidig var 

han et livstykke, som stadig væk holdt sig ”ung” ved at spille 

tennis, rejse og i det hele taget interessere sig for verden omkring 

sig. 

Inden vore veje skiltes fik jeg en aftale i stand om at komme i DRYS 

IND og her fortælle om sit liv - og ikke mindst sin interesse for 

kunst og hvad det har ført med sig på forskellig vis. 

Jeg glæder mig og håber, at mange ”dryssere” har lyst til at være 

med denne tirsdag eftermiddag i DRYS IND. Jeg har selvfølgelig 

lovet at passe godt på hans uundværlige transportmiddel  - 

knallerten, mens besøget hos os står på. /Ella 

 

Tirsdag den 25.juni kl. 13 – 14.30 

kommer DR-journalist Niels Fastrup i 

DRYS IND og fortæller om ” Det store 

skattekup mod Danmark og Europa”. 
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I et år har et netværk af journalister delt research og historier i et 

omfattende journalistisk samarbejde med det formål at komme til 

bunds i den formentlig største skatteskandale i Europa 

nogensinde. Danmark er hårdt ramt af svindlen. Mindst 12,7 

milliarder kroner er fejlagtigt sendt i lommerne på udenlandske 

rigmænd. Først nu viser det sig, at skandalen rækker langt ud over 

Danmarks grænser. Sammen med en kollega har journalist for DR-

nyheder Niels Fastrup i samarbejde med kollegaer fra andre 

europæiske lande bl.a. Tyskland gennemtrævlet skandalen og vil 

denne tirsdag fortælle os herom. Bl.a. hvordan enormt velhavende 

personer hele vejen igennem har stået overfor valget mellem 

moral og profit - velvidende at gevinsten udelukkende er kommet 

fra skatteborgerne i hele Europa. Profitten vandt desværre for 

manges vedkommende over moralen. Ret chokerende. 

I øvrigt modtog Niels Fastrup 3Fs aktivpris i år for netop dette 

store og vigtige opklaringsarbejde. Et stort TILLYKKE herfra/ Ella 

                                           

Onsdag den 26.juni er der mulighed for at komme på besøg i Leifs` 

og min kolonihave i H/F Ringen, Gl. Kirkevej 50. Vi håber på 

tørvejr, så vi kan sidde udenfor i haven og nyde en kop kaffe og 

lidt hjemmebag m.m. 

Bus 5C kører næsten til døren, så det er ikke helt umuligt at 

komme herud. Jeg glæder mig allerede/ Ella 
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Lørdag den 29.juni fylder DRYS IND 35 år. 

Dagen vil blive behørigt fejret med boller, lagkager, 

kaffe/the på kanderne og ikke mindst med dejlig musik 

og sang. Som sidste år får vi igen i år besøg af 

sangerinden Vibe Lauth. Vibe Lauth er 

en populær danskpopsangerinde og hun 

formår med sin livsglæde og dejlige 

sang at nå ud og rundt til sit 

publikum. ALLE er hjertelig 

VELKOMNE og selvfølgelig bliver det med 

dejligt vejr, så dagen også kan nydes 

udendørs indimellem/ Ella 

 ET STORT TILLYKKE til DRYS IND, 

Danmarks ældste nulevende værested 

for voksne. Vi håber, du må blive fejret 

mange år frem/ Ella.  
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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 

Til kreativt værksted i Drys Ind 

foreslog Nete, som også er bruger af 

Drys Ind, at vi skulle lave en 

fællesudstilling, med de billeder vi har 

lavet på kreaholdet. Det er mest 

decoupager vi udstiller. Det er ret let at 

lave decoupager af servietter. Jeg synes 

bare at de billeder jeg fik lavet med 

forskellige servietmotiver blev lidt 

kedelige. Så efterfølgende valgte jeg at lægge nogle stencil på som 

forgrund. Hilsen Niels Flyger. 

Decoupage er den art af dekorationer og udsmykninger, hvor et objekt ved limning eller maling påklæbes 

farvet og illustreret papir eller bladguld osv. I forskellige kombinationer med særlige virkninger.  

Almindeligt benyttes et objekt som f.eks. En lille æske eller et element af inventar. Den traditionelle teknik 

er, at der efter udsmykningen anvendes 30-40 lag lak, som derefter bliver slebet til en poleret overflade. 

Découpager har i England været kendt som en selvstændig kunstart siden 1800-tallet. 

Dronning Margrethe II nyder også denne hobby og har lavet rigtig mange skønne ting; hvoraf flere har været 

udstillet. / Bente Dryssen 

 

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. 

  

 


