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Forside: 

En stor oplevelse på Sprogø. Tænk hvis det gamle træ kunne 

fortælle…..mange har gået over gårdspladsen; nogle har kedelige minder 

fra et ”tvangsophold”; men tror også på sammenhold og gode venskaber på 

den lille ø. Min mands morfar blev tilbudt et job på fyret, men sagde pænt 

nej tak, hans lille datter, skulle ikke vokse op på et sådant sted!!!  / Bente Dryssen 

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

BESØG i KOLONIHAVEN 2019 

Onsdag 26/6 havde Ella inviteret til kaffe og kage i sin 

kolonihave.Hun havde hængt solen op fra 

morgenstunden, sat mad og drikke og frem, da vi kom 

kl.12.  

Jeg må sige, hun må have haft travlt. Hjemmebagte 

boller og kager, samt mange slags pålæg.  

Vi fandt os et godt bord i skyggen. Vi var nogle stykker, 

som fik luftet vores meninger og vi hyggede os med Ellas 

hjemmelavede guf. 

Ella viste rundt i havekolonien, for de, som orkede at gå i 

varmen. Ved 15tiden takkede vi af, for en rigtig dejlig og 

varm dag.  

Tusind tak, endnu engang Ella, for en dejlig dag. 

 Ella, du har virkelig forstand, på det med vejret. Du gør 

det hver gang!  /Vibeke  

 

Ella i sit es – på hat med en kop kaffe i det dejlige 

DRYSIND / Bente Dryssen 

 

 

 

Gyldendals ordbog, Kolonihave: lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet 

jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev oprindelig fortrinsvis udlejet til 

arbejderfamilier og småhåndværkere til dyrkning af egne grøntsager, men også med et klart 

rekreativt og socialt formål. De første blev anlagt omkring 1825 og omkring 1880 tog det fart. 

Der har været omkring 100.000 kolonihaver i DK – i dag anslås tallet til 65.000. 
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LOPPEMARKED   søndag d.7. juli. 

I gjorde det dælme igen!!!!!  

Der blev gjort rent bord ved 

vores sidste loppemarked i 

maj, men det væltede ind med 

nyt guld – tusind tak til alle 😊 

Havde ikke sat forventningerne så højt, da det jo var 

ferietid og det plejer at være en mere stille udgave, men 

heldigvis holdt Plejer også ferie, og der blev skæppet 

godt i kassen samtidig med at fremmødet var 

fremragende. 

Lene og Britta kreglede alt, hvad de kunne ude på 

gaden, Helene solgte både sine egne kreationer og div 

håndarbejder indenfor, mens Bente hjalp i køkkenet – 

dejlige damer. 

Vi slutter sæsonen søndag d. 1/9 kl. 12 – 17, så hvis I 

har mere tilbage i skuffer/skabe/kælder og loft, så 

modtager vi MEGET gerne. 

😊 Det skal nok blive en god skovtur i år.   Knus Margit 

 

Loppehilsen fra Bente Dryssen…… 

Aldrig har jeg oplevet så mange loppe-kræmmer- og bagagerumsmarkeder, 

som i år. Det er som om, at alle forsøger at lave en skilling på genbrug og 

gamle sager; men desværre er der ikke meget rigtig gammelt tilbage…. 

Som samler, finder man altid noget…så måske kigger jeg også forbi  
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AKTIVITETER i AUGUST 

 

Fredag den 2.august:  

Skovtur ”Ud i det blå”. Se opslag i 

DRYS IND. 

Mandag den 5.august:  

Spilleaften kl. 18 – 21. 

Tirsdag den 6.august:  

”Ordet frit” kl. 13 – 14.30. 

Onsdag den 7.august:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15. 

Søndag den 11.august:  

Banko kl. 14 – 17. 

Tirsdag den 13.august:  

Eine læser ”Egne digte” kl. 13 – 

ca.14.30. 

Onsdag den 14.august:  

”En glad eftermiddag” med trioen 

Basseralle i  

cafè JULIUS i Købnerkirken.  
Døren åbnes kl. 12 – lukkes kl. 16 

Se opslag i DRYS IND. 

Mandag den 19.august:  

Gåtur med Birthe. Se opslag. 
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AKTIVITETER i AUGUST, fortsat 

 

Tirsdag den 20.august:  

Rejseforedrag ved Per Ramsdal kl. 13 – 14.30. 

Onsdag den 21.august:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15. 

Mandag den 26.august:  

Tøj-bytte dag i åbningstiden kl. 12-15. 

Tirsdag den 27.august:  

Quiz, oplæsning eller andet kl. 13 – 14.30. 

Torsdag den 29.august:  

Afskedsreception for ELLA   - se info herom 

Fredag den 30.august:  

Månedsmiddag i åbningstiden kl. 18 – 21 

Søndag den 1.september:  

Loppemarked i og udenfor DRYS IND kl. 12 – 16. 

HUSK – DU ER VELKOMMEN TIL SELV AT BIDRAGE MED EFFEKTER 😊 

 

HUSK - Hver torsdag kl. 13 – 14.30 er der ” Fællessang 

med Bo eller Lise ved klaveret”. 
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DEJLIGE OPLEVELSER FRA SOMMEREN 

 

I juni måned havde DRYS IND besøg af 

journalist ved DR Niels Fastrup, som 

levende berettede om ” Det store 

skattekup i Danmark og Europa. På trods af 

det måske umiddelbart lidt ”tørre” emne formåede Niels Fastrup 

at holde os vågne og på en måde, så vi gik fra DRYS IND lidt 

klogere på, hvad der er sket med de mange millioner og hvordan 

nogle mennesker formåede at snyde og bedrage os, bankerne og 

andre investorer/ Ella 

Heldigvis er verden også fuld af positive og glade begivenheder: 

En varm og solrig onsdag sidst i juni havde jeg inviteret til 

”komsammen” i Leifs` og min kolonihave i Kastrup. Vi holder rigtig 

meget af vores have og bor der så meget, det kan lade sig gøre. 

Denne onsdag var græsplænen, huset og omkringliggende 

områdefyldt op af glade ”dryssere”. Hvor var det herligt at have 

besøg af de dejlige mennesker og ikke mindst at jeg kunne mærke, 

de alle nød at være en lille del af kolonihavelivet for en 

eftermiddag. At vejret så også tilsmilede os, satte bestemt en prik 

over det hele/ Ella 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rose#Perfume
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Lørdag den 29.juni kunne DRYS IND så fejre sin 

35 års fødselsdag som Danmarks ældste 

værested for voksne. 

Igen tilsmilede vejret os og dagen blev traditionen tro 

dejlig og hjertevarm. 

En meget veloplagt Vibe Lauth 

underholdt os med sin skønne sang og 

musik, så det var en fryd og plads til 

fællessang og dans blev der skam også 

til. En rigtig herlig dag. 

TUSIND TAK til alle I, som var med til 

at gøre dagen god og TUSIND TAK for 

alle hilsener og gaver/ Ella. 

 

Juli måned blev indledt med to 

humoristiske foredrag af henholdsvis 

forfatter og fortæller Poul Kragelund 

med foredrag om Storm P., mens farmaceut Erik Axel Lindgren 

delte humørpiller rundt, så smilebåndet blev motioneret. To vidt 

forskellige foredrag og foredragsholdere, hvor Poul Kragelund 

efter min mening formåede, som den bedste af de to, at holde 

gryden i kog til UG gennem hele foredraget/ Ella 

I efteråret 2018 bestilte jeg en guidet tur til Sprogø, hvortil 9 

modige og seje ”dryssere” tilmeldte sig på trods af varslede fysiske 

strabadser og primitive forhold på øen i Storebælt, hvortil ”de 

såkaldte slemme piger” i tidernes morgen blev interneret. 
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Efter tog og bus til Korsør blev vi samlet op af en venlig chauffør i 

Korsør, der sammen med en guide fra Visitsjælland skulle guide os 

rundt på øen sammen med en flok andre turister. 

Heldigvis havde vi indtaget vores 

medbragte mad forinden, da der ikke 

er mulighed herfor på Sprogø. De 

eneste, der må opholde sig uden 

guide på øen er nuværende og 

tidligere ansatte personer fra Sund 

og Bælt.  

På forhånd var vi blevet informeret 

om, at turen ikke var for 

”dårligt gående”, så det var 

ikke nogen overraskelse, at vi 

skulle gennem visse 

udfordringer her. Men hold da 

op, hvor klarede alle det godt- 

såvel med og uden stokke og 

rollator. Godt gået folkens! Vi 

havde en dejlig tur, som kun 

kan anbefales viden om/ Ella 

DER LYTTES TIL GUIDENS INFORMATIONER   → 
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ET UDPLUK AF AKTIVITETER….. 

August bliver skudt i gang med en dejlig skovtur ” Ud i det blå”. 

Fredag den 2.august Det bliver en heldagstur, som starter fra 

DRYS IND kl. 9 og slutter på samme adresse kl. ca. 18. 

Opslaget kan studeres i DRYS IND, hvis nogen skulle få lyst til at 

skrive sig på venteliste. 

Hvor turen går hen, ligger hen i det uvisse for alle undtagen 

brugerrådet, Margit og jeg. I bussen bliver der en lille 

gættekonkurrence omkring destinationen, hvor der er en præmie 

til den/de, som kommer nærmest resultatet. 

Én ting ligger dog fast: Vejret bliver godt og selskabet er godt og 

ved godt humør!  

Sidst men ikke mindst: De sidste loppemarkeder i DRYS IND har 

givet så fint et overskud ved salget af loppeting, at bestyrelsen har 

givet ”grønt lys” for, at overskuddet skal gå ubeskåret til årets 

skovtur. Herligt. Og en stor TAK til alle jer, der har bidraget med 

ting og sager hertil. Især dog en stor TAK til Margit, Lene og Britta 

for jeres indsats for, at det kunne blive en 100% succes/ Ella 

Tirsdag den 13.august kl. 13 kommer Eine( tidligere frivillig i DRYS IND) 

og læser op af sine egne digte. Eine er en ren poet udi digtningens 

univers, så det bliver sikkert en dejlig oplevelse for os, der denne 

dag befinder os i DRYS IND. 

Onsdag den 14.august kl. 13 – 15 gæster trioen BASSERALLE og 

gæster os med deres dejlige, morsomme og syngbare viser og 

sange akkompagneret af liflig musik. Denne gang kommer de tre 

mand høj og som en ekstra appelsin i deres turban tilbyder de lidt 
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let danseundervisning- på den sjove måde. Det bliver garanteret 

en sjov eftermiddag. Døren åbnes kl. 12 og lukkes kl. 16.  

Næsten som traditionen byder sig, finder arr. sted i cafè Julius 

under Købnerkirken, Skotlandsplads. 

Der vil være en lille symbolsk entrèpris. Og 

selvfølgelig er der kaffe og kage på bordene. 

ALLE er hjertelig VELKOMNE/ Ella 

 

Tirsdag den 20.august kl. 13 – 14.30 gæster 

sognepræst Per Ramsdal igen DRYS IND. 

Denne gang med sit spændende 

rejseforedrag: ” Min rejse til Mellemøsten”. 

                           

DØDSFALD 

Grete Larsen er stille sovet ind på Jyderup 

plejehjem og bisat fra Hørsholm kirke. 

Sammen med Jørgen er Grete kommet i DRYS IND de sidste 3-4 år 

og nød at være med til sang- og musikarrangementerne. 

Grete har også været med på ture og rejser. 

Med sin stille og meget kærlige måde at være på, var hun med 

til, at alle der fik mulighed for at lære hende at kende, savner 

hende rigtig meget. Grete blev en stor del af Jørgens liv og 

efterlader et stort savn især hos ham. 

Æret være Gretes minde./ Ella 
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FØDSELSDAGSMINDER – 35 år ingen alder 

Der var lagt fine rødternede duge på bordene, samt blomster i vaserne (som sædvanlig), da vi kom 

ned i Drys Ind lørdag 29/6. 

Der var kaffe, boller, lagkage og fuldt hus. Det ” gamle” værested fyldte 35 år. Tænk engang. . . 

Danmarks ældste værested! 

Jeg må nok sige, at Drys Ind fik nogle 

flotte fødselsdagsgaver. Lige fra kaffe i 

kilovis til blomster. Godt scoret! 

Underholdningen stod Vibe for igen i 

år. Der blev sunget alt, både vuggeviser 

og sømandssange, samt danske sange, 

som Vibe holder så meget af. 

 Det var en festlig eftermiddag, hvor 

alle hyggede sig og skrålede med så 

godt vi kunne. 

 Nogle havde sat sig ud i gården, hvor 

det var køligt og så var det tilladt at 

ryge.  

Vi fik Vibe til at give ekstra nummer, inden hun gik. Hun var ellers træt, sagde hun skulle videre, 

men synge, det ville hun.  

Tak til alle jer, som har knoklet i køkkenet. 

Vi gik hjem ved 15tiden, godt mættet af kager 

og dejligt samvær. / Vibeke 

 

 

 

 

DER ER ALTID PLADS TIL EN TIL…. 
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Ferieminder fra det vestjyske….. 

Da Kofoeds Skole ikke længere 

udlejer deres kursusejendom i 

Sorø, måtte vi ud på det private 

sommerhus marked. Det var 

slet ikke så ringe endda, for 

vi endte i den lille bitte by 

Stadil, der ligger mellem 

Ringkøbing og Holstebro. 

Troede først det var et nedlagt landbrug, med det viste 

sig, at det indtil 2015 var det 

lokale plejehjem 😉 Men 

netop derfor var der toilet og 

bad på alle værelser – en 

luksus vi ikke har været vant 

til og som man godt kunne 

blive forfalden til. Der var et lækkert stort opholdsrum 

med sofagrupper og både pool, dart og bordfodbold        

På vejen derover, spiste vi frokost i Herning hvor vi 

landede midt i byfesten, så der 

var musik i gågade, og der var 

lagt farvede sko ud alle vegne 

(?) men Hanne scorede mest og 

endte med både medalje og kys 

af en ægte italiener!! 
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Vi var nogenlunde heldige 

med vejret og kunne derfor 

også nyde de dejlige 

omgivelser og de mest 

fantastiske solnedgange 

og mini sortsol. 

Mandag var vi på bustur først til 

Strandingsmuseet St George i Thorsminde 

– spændende museum alene bygget op 

omkring det skib, der gik på grund i 1811. 

Efter en frokost…. med udfordringer, tog 

vi videre til Holstebro, 

hvor vi var på by og kunst 

vandring med nogen 

meget flinke vægtere. Det var både 

spændende og interessant og det er på 

alle måder en by, der er et besøg værd. 

Tirsdag var ”fridag” og nogen hyggede på grunden eller 

besøgte vores lille og meget 

venlige købmand, mens andre 

tog en flexbus til Ringkøbing og 

fik luftet 

shoppe-

generne og frokost på havnen, før vi 

tog skolebussen hjem. 

Onsdag gik turen først til Lyngvig Fyr, 

hvor de 128 trin op bestemt var 

udsigten værd.  
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Strabadserne fortsatte i 

Hvide Sande, hvor nogen 

besteg bunkeren midt i byen. 

Heldigvis var belønningen en 

super lækker fiske buffet på 

det lokale røgeri. Der var 

både alt det traditionelle + en masse spændende små 

retter. Ingen gik vist sultne derfra 😊  

Vi endte ture på Abelines gård, hvor vi efter en hyggelig 

rundvisning fik serveret ikke bare hjemmebagt kage og 

kaffe, men også sjove lokale historier. Marie som ses på 

billedet, åbnede også røgeriet hvor vi spiste frokost. 

Udenfor var der masser af legetøj; ringspil, stylter mm. 

Torsdag tog nogen til Ringkøbing, andre besøgte Stadil 

kirke igen; vi var afsted søndag, men da var kirken 

lukket – en smuk tur gennem åbne marker og ned mod 

fjorden. 

Om aftenen holdt afskedsmiddag med flot dækket bord 

og pakke spil – og der blev kæmpet om pokalen, som 

Tine løb med og derfor har fået lov til at bo 

i hendes have ….. 

måske det bliver 

en vandrepokal? 

😉 
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Fredag vendte vi næserne hjemad – chaufføren var flink 

med ikke helt dus med gps’en, så vi fik lidt ekstra 

sightseeing over Fyn, før vi nåede frokost på Øskendrup 

Kro. Som bonus så passede det med, at vi nåede Drys 

Ind lige til spisetid. 

Tusind tak for en rigtig dejlig ferie!! Tak for jeres gode 

humør og selskab og fordi I alle sammen hjalp hvor I 

kunne. KÆMPE TAK til Lene for både lækker mad, god 

ro og ingen stress i køkkenet 😊 

Knus Margit 

 

FRA VENSTRE ses……..  😊 
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UDSTILLINGSVINDUET – Kig ind….. 

 

UDSIGTEN FRA FERIE-BAGHAVEN…..  Foto: Margit 

Billederne som jeg har valgt at udstille i august måned i Drys Ind, handler om pensionister. På det 
viste billede er der en flok pensionister med dannebro som baggrund. På andre billeder, har jeg 
valgt Helgoland og Metroen som baggrund og forskellige pensionister som forgrund. 
Jeg viser også et billede 
med Abraham der er 
ved at forberede sig til 
at ofre sin søn Isak til 
Gud. Der kommer så 
heldigvis en engel 
flyvende med besked 
om, at han skal undlade 
at foretage 
offerhandlingen. Gud 
ønskede bare at prøve 
at se om Abraham var 
loyal over for ham. 
Billedet med Abraham 
og Isak er malet vådt i 
vådt med akvarel og 
tusch.  
Alle i Drys Ind ønskes 
en god sommer, hilsen Niels Flyger.  Dannebrog faldt ned fra himlen år 1219 



18 
 
 

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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AFSKEDSRECEPTION 
Torsdag d. 29. august kl. 13 – 16 

Nathanaelkirkes sognegård Holmbladsgade 19 

Det er med sorg i hjertet, at vi skal sige farvel til Ella - det er nu hendes tur til 

at hellige sig det søde seniorliv med familie, venner og egne interesser. 

Og hold op hvor er det Ella vel undt, efter at have givet hjerteblod og 

kærlighed til ALLE her i DRYS IND i 22år!!!! 

Det har aldrig skortet på dedikation, 

energi, åbne arme, kampgejst, 

initiativ, udholdenhed, opofrelse, 

smil, glæde, men mest af alt 

næstekærlighed. 

Du har et fantastisk drive (man 

kunne fristes til at sammenligne dig 

med et dyr fra et vist batterimærke) 

og ved, at du har måtte tage til tider 

meget svære valg.  

 

Du har en særlig evne til at se 

mennesket bag – det hele 

menneske 

 

Du er på mange måder DRYS IND! 

 

Håber vi allesammen ses til fest og tårer…….. 

 

Ps. Ellas sidste dag på Englandsvej er tirsdag d. 27/8 
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BAGSIDEN……eller rettere starten på Sprogøturen – hele holdet + een 

 

 

 

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. 

FORTSAT GOD SOMMER…………… 


