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Væresteds medarbejder: 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: 

Arrangørerne har allerede nu meldt ud, at der bliver afholdt Royal Run igen 

til næste år, 2.pinsedag 1. juni 2020, og både bestyrelse og ansatte i DRYS 

IND håber, at vi kan lokke endnu flere med til den tid.  På med skoene….. 

ud og træn, så du er klar til løbet. 

 

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

Havde sidste år (med 

en del misundelse!) set 

Kronprinsens Royal 

Run i forbindelse med 

hans 50 års fødselsdag. 

Så da det blev 

offentliggjort, at man 

havde besluttet 

succesen skulle gentages, vovede jeg pelsen og 

bestilte et vred billetter, til familie-milen, som er 1,609 

km. Det svarer til en gåtur fra Drys Ind til Christmas 

Møllers Plads. 

Og hvor er jeg glad for, at der var nogen der gad gå 

med!!! 

Vi lagde ud med dejlig 

frokost i Drys, hvorefter vi 

i riiiiigelig god tid drog 

mod Kongens Nytorv og 

Toldbodgade, hvorfra det 

hele blev skudt i gang. 

Der var sort af mennesker – deltagerantallet var 46.508 

alene i København! – men der var den mest fantastiske 

stemning; folk var glade, man sludrede med 

sidemanden og på trods af ventetiden, var der hverken 

sure miner eller skubben og masen. Som én 
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bemærkede, så var den slags tålmodighed der godt 

kunne bruges i køen i Netto 😉 

Tror vi alle havde en følelse af, at vi delte noget stort og 

det havde en utrolig sammenholdskraft, som jeg snart 

ikke ved, om vi har andet end til store 

sportsbegivenheder……. 

Efter at have talt børn, 

handicappede og 

motionister til start, blev det 

vores tur (der var 12.000 i 

vores heat) og efter en lidt 

trang start, blev feltet strakt 

ud vi og kunne gå i adstadigt tempo og snakke 

undervejs – Connie H gav den dog 

gas og nåede først i mål. 

Langs hele ruten stod der folk og 

klappede, vi fik isthe og der var dj og 

musik både ved Det Kongelige 

Teater og Marmorkirken. Blev dog 

lidt skuffet over de lovede ”bobler” 

som desværre ikke blev serveret i 

glas, men var af sæbe 😊 

Havde egentlig regnet med at Dr 

Margrethe ville vinke til os, når vi 

nåede Amalienborg, men i stedet var 

vi endnu heldigere, og blev modtaget af en høj flot 

konge og ikke mindst Ella!!!!  
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ALLE kom i mål med stil; de friske i løbestil og nogen af 

os bare med stil 😉  men målfotos skulle der til……. 

Vel over målstregen, var der uddeling af medaljer, 

vand, æbler og vanilje gifler (i flertal) 

 

Det var hele turen værd og vi var/er super stolte!!! 

Oven i hatten, var vi endda med til at sætte 

verdensrekord; for det mil løb med flest deltagere. 

Så for at slutte pænt af og fordøje oplevelsen i 

fællesskab, fandt vi en plads i solen på Ofelia Beach. 
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Tusind tak for den dejligste opturs dag. 

                                                       Knus Margit 

Tirsdag den 28.maj var Gunilla 

Legaard på besøg i DRYS IND 

med sit foredrag om Erna 

Hamilton ” Grevinden fra 

tredje”. En kvinde, der 

udnyttede og til tider også 

misbrugte sin sociale status på 

alle måder. Men også en kvinde som på trods skilte sig ud blandt 

mængden og næsten fik alt her i livet undtagen ægte kærlighed og 

nærvær. 

Gunilla er virkelig en god, inspirerende og hjertevarm fortæller, så 

vi fik alle en rigtig dejlig oplevelse med hjem denne eftermiddag i 

DRYS IND og måske i tillæg et lille smil om læben./ Ella 

Onsdag den 29.maj drog en lille flok 

forventningsfulde og glade dryssere til 

Sofiero i Sverige. Vi var lidt spændte 
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på, om vejret nu holdt og om rododendronblomsterne stadigvæk 

stod i fuldt flor. Der er jo altid lidt af en satsning afhængig af vejr 

og vind om foråret, hvordan blomstringen falder. 

Vi var dog heldige og nød den smukke park med de mange 

blomster. Nogle af os spise frokost i den hyggelige cafè, mens 

andre havde valgt at tage madpakke med. Jan havde endda taget 

sin lille hund med, som helt sikkert også nød at være en del af os. 

Tak til Britta at du havde tid og lyst til at være med som frivillig 

assistance, hvor der var brug for det. Det var rigtig dejligt med en 

ekstra hånd og lidt ekstra hygge såvel ud og hjem i bus, tog og 

færge. Tak jer jer alle for en dejlig dejlig tur./ Ella 

 

Hygge på Sofiero…………… 
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Meget mere hygge på Sofiero – og sikke en blåregn

 

Tænk på de mange bænke, som Ella har indtaget i sin tid i DRYS 

IND – og ikke mindst de mange krammere, hun har uddelt  
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2.pinsedag:  At være deltager i årets Royal Run er helt sikkert en 

stor oplevelse for såvel deltagerne (ikke 

mindst), men så sandelig også for tilskuerne og 

de mange forskellige heppekor. Et arrangement 

som blev stiftet af Kronprins Frederik i 

forbindelse med hans 50årsfødselsdag i 2018. 

I år havde Margit arrangeret, at de der havde 

lyst fra DRYS IND, kunne være med på holdet. 

Jeg havde besluttet mig for at være inde ved start og ligeledes ved 

slut, når det stærke DRYS IND hold skulle være en del af de mange 

tusinder mennesker lige fra små børn i klapvogne til unge og 

pensionister i alle aldre. 

Det var virkelig et flot og unikt syn, der mødte mig på min vej og 

minsandten, om jeg ikke fandt dem- helt fantastisk. En glad 

gruppe såvel ved start og ikke mindst på vej mod målstregen. Med 

numre, navne og DRYS IND påsat tøjet. Sejt af jer. 

Godt gået/løbet og et godt initiativ Margit. Jeg er næsten sikker 

på, I gentager det i 2020/ Ella 

 

2.pinsedag var der foruden Royal Run 

også traditionen tro pinsearrangement 

på 5øren på Amager, hvor en del af de 

lokale kirker havde inviteret til sammenkomst. Og næsten 

traditionen tro deltog nogle af drysserne også her. Det er bare så 

stemningsfuldt på alle måder og i år var der et ekstra ”krydderi” 

med Gospelmusik og Gospelsang.  
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Samtidig havde Line fra 

Allehelgens- og Sundkirke 

inviteret til en lidt alternativ 

oplevelse med input af 

sæbebobler og lidt gymnastik. 

En rigtig dejlig og smuk 

oplevelse var det bestemt / Ella 

 

Tirsdag den 

18.juni 

deltog DRYS 

IND i ”Amager- Spring for Livet” på 

aktivitetscentret Sløjfen. Tre gæve frivillige, 

Karin, Lisbeth og Joan havde indvilget i at være 

DRYSD INDs repræsentanter med en oplysningsbod sammen med 

andre aktivitetscentre på 

Amager. Det er vigtigt for DRYS 

IND at være synlig i 

lokalsamfundet og vise/fortælle 

om værestedet og de mange 

muligheder det giver, at være en 

del af det fællesskab, som vi 

tilbyder.  

 

En stor TAK til jer alle tre at I ville 

være med/ Ella 
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AKTIVITETER i JULI 

 

Tirsdag den 2.juli kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved forfatter og fortæller Poul Kragelund ” Storm P.- en 

folkekær satiriker og humorist.” ( se omtale i bladet). 

Onsdag den 3.juli kl. 12 – 15:  

Kreativ værksted ved Inge og Helene. 

Søndag den 7.juli kl. 12 – 16:  

Loppemarked i og udenfor DRYS IND. 

Tirsdag den 9.juli kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren ”I dronningens 

tjeneste med mere- især med mere”. ( se omtale i bladet). 

Lørdag den 13.juli:  

Tur til Sprogø. Tilmelding hertil er slut. 

Mandag den 15.juli:  

Gåtur med Birthe. 

Tirsdag den 16.juli kl.- 13 – 14.30:  

Quiz, oplæsning eller andet. 

Onsdag den 17.juli:  

Tur til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen.                          

Onsdag den 17.juli kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted ved Helene og Inge.  
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AKTIVITETER i JULI , fortsat 

Onsdag den 24.juli:  

Sommerfrokost i Sundby Sejl. Tilmelding. 

Fredag den 26.juli kl. 18 -21:  

Månedsmiddag. 

Mandag den 29.juli kl. 12 – 15:  

Tøjbyttedag. 

Onsdag den 31.juli kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted ved Helene og Inge. 

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

ved klaveret”. 

 

 

 

 

 

 



13 
 
 

LOKKEMAD i JULI: 

Tirsdag den 2.juli byder forfatter og fortæller 

Poul Kragelund velkommen til et spændende 

foredrag kl. 13 – 14.30. 

Poul Kragelund vil ud fra temaet ” Storm P.- en 

folkekær satiriker og humorist” forsøge at 

gøre os lidt klogere på den store kendte dansker. 

Her er et lille udpluk: 

”Bøf” eller ”frikadelle”! Svarede unge Storm P., når der blev spurgt 

til hans fremtidsplaner. Slagter blev han aldrig- bedre gik det på de 

skrå brædder. Men det var især som tegner, maler og digter, han 

blev folkeeje. 

Hans finurlige ”Fluer”, klovner, slagfærdige vagabonder og 

elskelige ”Grog- historier” gik rent ind hos de fleste. 

Vi skal høre om hans liv og levned og glæde os over eksempler på 

hans store alsidighed som kunstner/ Ella 

 

Tirsdag den 9.juli kl. 13 – 14.30 tilbyder 

farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren os 

”Et glas humørpiller og motion for 

smilebåndet”- hvis vi tør! 

Foredraget denne tirsdag er ” I 

Dronningens tjeneste med mere- især med mere”. Et foredrag 

med kemi, kirke og køkken tilsat historie, humle og humor. Om 
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kemi mellem mennesker, - i køkkenet, krydret med historier om 

stort og småt fra Napoleon over bly til Kaj Munk. 

Den sidste del af foredraget bliver en ”griner” med en beretning 

om ”Kronprinseparret på tur i Grønland”- leveret med et glimt i 

øjet. 

Bivirkninger: Ømhed i lattermusklerne, ondt i maven af grin, 

hvilket kan resultere i latterkrampe. 

Advarsel: Kan skabe afhængighed. Men bare rolig: ” Det er ikke 

sikkert, alle bivirkninger udløses, så du kan roligt komme!” / Ella 

Lørdag den 13.juli er vi en lille flok, som 

skal på en guidet tur til Sprogø. Sprogø har 

mange af os måske oplevet gennem bil- 

eller togruderne på vej fra Sjælland til Fyn 

eller retur. 

Det er kun muligt at komme på besøg på 

øen med guide og med bus som en del af en større gruppe, da øen 

og bygningerne er fredet. 

Nogen har måske også hørt og læst om dengang, mange såkaldte 

”slemme” piger blev interneret til Sprogø, fordi de var farlige for 

især drengene. Det bliver rigtig spændende at høre guiden 

fortælle og vise os rundt. Og med madpakke under armen og 

selskabsblæren intakt kan det kun blive en god oplevelse. På 

Sprogø er der hverken borde, bænke eller toiletter, så al 

nødvendig indtagelse og toiletbesøg skal foregå i bussen. En 

primitiv men anderledes oplevelse bliver det under alle 

omstændigheder./ Ella  
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Onsdag den 27.juli er vi en stor 

flok som har valgt at få en dejlig 

oplevelse på såvel 

Dyrehavsbakken som og ikke 

mindst i Cirkusrevyen. Det er 

efterhånden blevet en tradition i 

DRYS IND, at der hvert andet år 

bliver planlagt en tur i 

Cirkusrevyen. Og som en del af traditionen er det blevet, at vi 

starter med frokost på én af restauranterne på Bakken. I år bliver 

det igen restaurant ” Den hvide hest”, som kan tilbyde bl.a. 

fantastisk stegt flæsk og persillesovs men også meget andet godt 

fra buffeten. 

Der bliver også tid til at gå lidt rundt på Dyrehavsbakken efter 

frokost og måske snuppe sig en kop kaffe eet eller andet hyggeligt 

sted inden forestillingen, som starter kl. 17. En rigtig dejlig tid efter 

vores mening/ Ella 

 

 

 

 

Winnie holder sommerferie og starter op igen til efteråret den 

1.mandag i hver måned kl. 14 – 15 med SOCIALFORMIDLING i 

DRYS IND. 

I juli er der ikke:   BANKO -  FILM med mad og SPILLEAFTEN 
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Dødsfald. 

Nina er stillesovet ind i sit hjem onsdag den 19.juni. 

De sidste ca. 3 år er Nina kommet rigtig meget i DRYS IND og fik 

gode bekendtskaber. Nina var en stille og ydmyg person og vil 

blive savnet. 

ÆRET VÆRE NINAS MINDE. 

 

EN HILSEN FRA EN FRIVILLIG….. 
TIRSDAG den 18 juni 2019, afholdt Sløjfen en aktivitetsdag SPRING FOR LIVET, 

hvor  Joan, Karin og Lisbeth deltog med en bod fra Drys ind .  
Dagen startede med morgenkaffe kl 9.30, og så gik det ellers derudad, med flere 
forskellige aktiviteter. 
Nogle gik til Amager Strand, hvor man kunne spille kongespil, petanque og 
stigegolf mm. 
De som blev på Sløjfen kunne deltage i bla Zumba, linedans, bordtennis og 
siddende floorball. 
Så var der dejlige sandwich til frokost, og bagefter holdt Birthe fra Sløjfen 
foredrag. 
Efterfølgende kom Arne og Andre Lundemann og underholdt en time. 
En helt igennem dejlig og underholdende dag, der sluttede med fællessang. 
Stor tak for et godt gennemført arrangement. 
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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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UDSTILLINGSVINDUET – Kig ind….. 

I foråret, da der var meget furora 
om de to pandabjørne, som vi har 
fået lov at låne af kineserne, malede 
jeg nogle plakater med 
pandabjørne. Dem udstiller jeg i 
Drys Ind i juli måned. Jeg har også 
lavet nogle billeder med det 
tibetanske flag som 
inspirationskilde. 
Pandabjørnene er nogle meget 
politiske dyr. Det er kun lande, som 
kineserne kan se deres fordel i at 
samarbejde med, der får lov til at 
låne pandabjørne. Kineserne håber 
vi kan give dem noget teknologi til 
at mindske forureningen af deres 
storbyer, og nogle kompetencer til 
at øge fødevaresikkerheden, da det 
er nogle af de områder hvor 
Danmark klarer sig godt.  
Og kineserne forventer at vi ikke 
fremover kritiserer dem så meget 

for brud på menneskerettigheder.  
Hilsen Niels Flyger. 
 
Du kan møde de små, nye pandaer Xing Er og Mao Sun i 
Zoologisk Have København.  
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PÅ VEJ TIL STADIL….. sommerferie 2019 

 

 
 
Historier fra en skøn ferie i DRYSSEN nr. 8 – Glæd dig !!! 
 
 
Her kunne du have læst om ”FARMORS KØKKEN”, hvis jeg 

havde fået nogle historier ?   Husk Dryssen bliver først rigtig 

god, når vi alle giver vores bidrag  😊 

 

Nu er det så blevet sommer, med høje 
varmegrader og skønne muligheder for 
udendørsliv; så glæd dig til at høre om 
turen i Ella’s kolonihave, Birthe’s gåtur, 
og ikke mindst om udendørs lagkage i 
anledning af DRYS IND 35 år    
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BAGSIDEN…… 

Der er altid en bagside; når enden er god, er alting godt siger man.  

Husk altid at kigge på bagsiden, når du vil gøre gode fund på loppemarked.  

Min far købte en gang en wespa scooter, der ikke kunne køre – da han kom hjem,  

viste det sig, at der slet ingen motor var…..det var dumt. Min far fortalte senere, at han  

blot solgte den videre – uden at sige noget – og uden at tabe penge. Så den, der leer  

sidst, leer bedst. Måske er det kun en historie; eller måske tabte han penge; men vi kan  

lære heraf, at den kloge narer den mindre kloge……..og der er stadig nogle, der finder 

fantastiske fund, når de lopper den. Rigtig god sommer til jer alle 

  fra 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. 


