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EN EPOKE ER SLUT……….. 

ELLA  

– 23 glade år i DRYS IND – og nu 

på vej ind i den tredie alder…….. 

HELD & LYKKE  

og god vind fra os alle   😊 

mailto:drys.ind@mail.tele.dk
http://www.drysind.dk/
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Skønne Ella :  Det har aldrig skortet på dedikation, energi, åbne arme, 

kampgejst, initiativ, udholdenhed, opofrelse, smil, glæde, men mest af alt 

næstekærlighed.  

mailto:tinaungermann@hotmail.com
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
mailto:margit@drysind.dk
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AKTIVITETER i SEPTEMBER 

 

Søndag den 1.september kl. 12 – 17: 

Loppemarked i og udenfor DRYS IND. 

Tirsdag den 3.september kl. 13 – 14.30:  

Foredrag ved Erik Clausen ”Erik Clausen på slap line”. 

Søndag den 8.september kl. 14 – 17:  

Bankospil  

Mandag den 9.september kl.- 18 – 21: 

Spilleaften. 

Tirsdag den 10.september kl. 13 – 14.30:  

”Ordet frit” eller andet godt. 

Onsdag den 11.september kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Mandag den 16.september:  

En frisk Gåtur med Birthe. Se opslag. 

Tirsdag den 17.september kl. 13.30- 14.30:  

Foredrag ved politiker Pia Olsen Dyhr: ” Mønsterbrud og opbrud.” 

 

 

Pia Olsen Dyhr er en dansk SF-politiker, der har været medlem 

af Folketinget siden folketingsvalget 2007. Dyhr er uddannet 

cand.scient.pol. og har bl.a. arbejdet som politisk koordinator for 

CARE Danmark og som koordinator for Danmarks 

Naturfredningsforening. Wikipedia 

https://da.wikipedia.org/wiki/Pia_Olsen_Dyhr
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AKTIVITETER i SEPTEMBER, fortsat  

 

Onsdag den 18.september kl. 12:  

Mad og film i DRYS IND. 

Tirsdag den 24.september 

kl. 13 – 14.30:  

Quiz, oplæsning eller 

diskussion over relevant 

emne. 

Onsdag den 25.september kl. 12 – 15:  

Kreativt værksted. 

Fredag den 27.september kl. 18 – 21:  

Månedsmiddag med tilmelding. 

Mandag den 30.september:  

Tøjbyttedag i åbningstiden. 

 

Der er FÆLLESSANG hver TORSDAG mellem kl. 13 – 14.30 med 

Lise eller Bo ved klaveret. 
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DEJLIGE OPLEVELSER FRA SOMMEREN 

Søndag d. 28. juli var vi en lille flok, der var på ”hovsa” 

udflugt til Nemoland på 

Christiania for at høre Birthe 

Kjær og hendes Feel Good 

Band !? 

Vejret var høj sol og dansk 

sommer når den er bedst, så selv 

om vi ankom halvanden time før 

koncerten startede, var der sort 

af mennesker og vi endte i første 

omgang oppe på skråningen, hvor 

der godt nok var frit udsyn til senen, men vi 

måtte sidde på græstuer og sten.  

Da Humørekspressen var færdige 

med at spille, var Kirsten 

heldigvis sød og snarrådig nok til 

at få skaffet os et bord og vi 

kunne bruge ventetiden på at hygge, 

proviantere og se på alle de herlige, 

skæve og 

glade 

mennesker vi var omgivet af – 
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stemningen var helt fantastisk! Og den eksploderede 

nærmest da Birthe Kjær gik på scenen og lagde stærkt 

ud med ”Vi maler byen rød”. Hun gav både en masse af 

hendes egne sange, men også et længere melodi grand 

prix potpourri og vi fik både skrålet og danset 😊 Hun fik 

folk til at danse linedans til ”Achy breaky heart” og gav til 

slut selvfølgelig også ”den knald røde gummibåd” som ville 

ha’ fået taget til at løfte sig, havde der været et – der 

blev i hvert fald meget højt til himmelen! 

Vi sluttede dagen af med en tur ned gennem pusher 

street, der var flot oplyst af gule og røde kinesiske 

lamper (man må jo desværre ikke fotografere) og kunne 

alle gå høje og glade hjem på den oplevelse.    Knus Margit  

 

 

Tænk lidt på dette….. 

måske er du særlig god til 

”Ingenting”  / Bente Dryssen 
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Ud i det blå, kun med klipklapper på….. 

I år gik turen først til Roskilde 

domkirke – som der var to heldige 

vindere der gættede - hvor vi blev delt 

i to grupper til 

rundvisning. Var imponeret over hvor godt 

”høredimserne” virkede, men selv turen var nu 

lidt forvirrende og en smule forceret, også pga 

de mange andre besøgende. Men spændende 

var det, og så har vi en god grund til at tage 

endnu en tur til Roskilde.  

Bagefter kørte vi til Søfryd badehotel. Smukt 

og hyggeligt sted lige ned til Roskilde Fjord. 

Der havde vi den bedste tjener som var sød, sjov og effektiv. Der 

var dejlig frisklavet mad og nok af det hele, og da det var Ellas 

sidste skovtur, gav hun øl/vin/vand til os alle; tusind tak! 

 

Da chaufføren havde fået 

kringlet sig ud fra 

parkeringspladsen – og det var 

bestemt ikke nemt – gik turen 

mod Gurli og Erik, som nok 

engang åbnede deres hjem og 

fantastiske have op for os. Der var så flot dækket op med rigtigt 
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porcelæn, masser af kaffe og hjemmelavet lagkage, og det var så 

dejligt, at vi på dette besøg havde tid til at kigge på dyrene og gå på 

opdagelse og nyde alle afkroge af haven.  

Holdt gerne ferie her!! 

 

Og der var dyr i alle afskygninger: 

 

Det var svært at 

sige farvel, det er 

et næsten magisk 

sted, hvor man 

kunne parkere stress og jag ved vejen og 

bare nyde omgivelserne, men op i bussen 

måtte vi og hjemme i Drys Ind ventede Lene 

og Karin med dejlig mad. 

Tusind tak til brugerrådet og Ella for nok en dejlig dag!                                                                                             

Knus Margit 
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3 skønne i dejlige omgivelser…………. 

 

 

Sundby Sejlforening 24. juli 

Det skulle ha’ været den årlige pinsetur, meeen 

pinsen faldt sent i år og lige før turen til Stadil, så 

blev nød til at udskyde og omdøbe turen – for 

visse traditioner skal man ikke pille ved! Som 

noget nyt i år var maden bestilt hjemmefra og det var rigtig rart så 

alting blev lidt mere hektisk. 
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Maden ar som altid veltilberedt og i voksne portioner! 

Vejret viste sig fra sin varmeste side, så da vi trak udenfor til kaffe 

og avec, måtte vi lidt i etaper trække ind i den smule skygge der 

var langs hækken, men man kan heldigvis også hygge sig på stribe 

😉For mig er turen til Sundby Sejl altid et af sommerens 

højdepunkter og nyder at vi er sammen i flok, uden at skulle andet 

end at hygge og i år var ingen undtagelse.  

Dejligt der var så stor tilslutning – knus Margit 

 

Onsdag d. 14. august  
var vi så heldige at have besøg 

af Trio Basseralle i 

Købnerkirkens Cafe Julius – 

med tak til Amager Vest 

Lokaludvalg for deres 

økonomiske støtte. 

Lene på harmonika har jo det 

mest fantastiske ansigt og alle 

3 forstår at underholde og 

spille dejlig musik man ikke kunne 
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lade være med at synge med på og danse til. Og der var plads til 

både kinddans og kædedans og alt ind imellem.  

Stemningen var i top; Ole spillede på sav, skeer og 

måtte til sidst ha’ publikumshjælp til gulvspands 

bassen – Wenche var en lærenem og bare super 

god, så måske vi skal lave vores eget 

husorkester??? 

En stor tak for hjælpen til Knud, Lene, Britta og 

Marianne <3 

 

ET ARBEJDSLIV ER SLUT! 

Efter lange overvejelser har jeg nu besluttet 

mig for at skrive et indlæg til DRYSSEN 

omkring min tid i DRYS IND, som nu er slut 

efter godt 23 år. 

Sommeren 1994 (44år gammel) tog jeg på højskole i Strib på Fyn sammen 

med en god veninde, hvor jeg så også mødte Leif, som skulle blive min 

skæbne og ledestjerne resten af mit voksne liv. Mit hus i Stoholm i Jylland 

blev solgt, et godt og spændende arbejde på psykiatrisk center i Skive sagt 

op, familie, venner og ikke mindst mine to voksne sønner vinkede jeg 

farvel og på gensyn til en efterårsdag i 1995 og flyttede forventningsfuld til 

Amager og sammen med Leif. 

Alle var spændte på, ”hvordan det mon ville gå mig” derovre på 

”lorteøen”, hvor der ”altid var ballade og overfald”, troede man i Jylland. 

Især min gamle far var bekymret.! 

Nervøsitet og bange anelser blev dog til glæde vendt, da en lille annonce i 

Amagerbladet i vinteren 1996 gjorde, at jeg fik mod til, godt bakket op af 
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Leif, at søge stillingen som værestedsmedarbejder på 20 timer i et lille 

ydmygt værested DRYS IND i Hallandsgade på Amager. 

Jeg anede ikke, hvad et værested var for en størrelse, men min lykke og 

fremtid på Amager blev forseglet såvel af mit giftermål med jordens 

dejligste mand i foråret 1996 og af arbejdet i DRYS IND, hvor jeg mødte så 

mange dejlige mennesker. Samtidig var der mange spændende 

udfordringer, som bestyrelsen med Irma Tonnesen i spidsen gjorde muligt. 

Det var simpelthen så godt for mig og jeg trivedes i allerhøjeste grad. 

Samtidig fik jeg tilbudt arbejde på et krisecenter for voldsramte kvinder 

med børn beliggende på Vesterbro, hvilket også kom til at stå mit hjerte 

nær.  

Efter halvandet år som værestedsmedarbejder på deltid blev jeg tilbudt 

stillingen som daglig leder på fuld tid og sagde JA efter lange overvejelser, 

hvilket samtidig betød, at jeg så måtte sige farvel til jobbet i krisecentret. 

Jeg havde aldrig i mit liv haft ambitioner om at blive daglig leder af noget 

som helst, men da jeg vidste jeg havde 100% opbakning og støtte hertil af 

Leif, sprang jeg ud i udfordringen. Uden Leifs opbakning og støtte i svære 

tider og i vanskelige situationer, ville jeg aldrig haft et vedvarende 

overskud til dette vigtige arbejde.  

At flytte DRYS IND fra Hallandsgade 3 med små intime lokaler til 

Englandsvej 2, hvor der var lidt mere plads var bestemt en omvæltning for 

alle og især brugerne, som i begyndelsen savnede den intimitet, der var i 

Hallandsgade. Flytningen blev gjort til en fest med musik, blomster og et 

flot optog ad Amagerbrogade. 

Som daglig leder har der ikke været den store forskel, om det var i 

Hallandsgade eller det er på Englandsvej. Udfordringerne har altid været 

og er stadig væk de samme: Økonomien skal hænge sammen, frivillige, 

ansatte og ikke mindst brugerne skal plejes. 
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DRYS IND har stadig væk åbent alle året 365 dage, hvilket er fantastisk. Fra 

begyndelsen af min karriere i DRYS IND og til nu, er aktivitetsniveauet 

steget rigtig meget med mange forskellige tilbud såvel i som ud af huset- 

takket være engagerede medarbejdere og bestyrelse. 

En stor TAK til jer alle for jeres støtte og opbakning til mig gennem årene. 

Det er og bliver rigtig vemodigt for mig at sige FARVEL til DRYS IND og især 

til DRYS INDs fantastiske brugere. 

Jeg er dog sikker på, at jeg på et tidspunkt vil stikke 

hovedet indenfor og sige HEJ til jer, der nu er i DRYS 

IND den dag. 

Min kære kollega gennem godt 8 år, Margit Heen, 

har heldigvis sagt JA til at overtage rorpinden og stafetten som daglig leder 

efter min exit- dejligt. Jeg ønsker hende al mulig godt og pøj pøj hermed.  

Af hjertet TUSIND TAK og pas godt på hinanden og DRYS IND. 

Mange varme og kærlige hilsener fra Ella 

 

VELOVERSTÅEDE 

ARRANGEMENTER I AUGUST: 

August blev skudt i gang med en skovtur ” Ud i det blå”, som 

delvist blev planlagt af brugerrådet. 

Solibus, som efterhånden er blevet DRYS INDs faste 

samarbejdspart indenfor busture, mødte op i god tid på 

Englandsvej 2 og bussen blev hurtigt fyldt med forventningsfulde 

deltagere, som ikke anede, hvor turen skulle gå hen! 

Der blev delt små sedler ud af brugerrådet, hvor man så kunne 

gætte sig frem til destinationen, som i skulle vise sig at være 
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Roskilde Domkirke med guidet rundvisning. 4 deltagere var så 

heldige at ramme plet og blev belønnet med en lille gave i form af 

en æske chokolade. 

Efter rundvisningen i Roskilde Domkirke gik turen til frokost på 

Hotel Søfryd i Jyllinge, et dejligt sted med super lækker 

frokostbuffet, smuk udsigt over vandet og ikke mindst en rigtig 

dejlig service. Afslutningsvis skulle vi besøge Gurli og Erik i 

Svebølle, som inviterede på kaffe og lagkage. 

Gurli og Erik er bare de mest gæstfrie mennesker, som man kan 

tænke sig. Med åbne arme og en hjertelig velkomst åbnede de 

deres dejlige sted for os og vi blev bænket ved borde rundt om på 

deres grund og på terrassen. Der var dækket op 

med rigtigt porcelæn- ingen engangsservice her. 

Denne gang havde vi så heldigvis også tid til at 

nyde deres smukke sted, med får, ænder, svaner, 

heste, høns m.m. Også rigtig heldigt, at vejret 

viste sig fra sin allerbedste side. Dejligt og smukt 

var det og som alle jeg talte med efterfølgende, 

var det hele turens scoop og dermed det bedste. En stor og 

hjertevarm TAK fra DRYS IND til Erik og Gurli for jeres store 

gæstfrihed og også en stor TAK til brugerrådet for jeres inspiration 

til turen. / Ella 

Arne Lis & Henny 

I Roskilde domkirke 
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Tirsdag den 13.august læste Eine op af 

egne digte fra bl.a. forskellige oplevelser i 

DRYS IND men også og ikke mindst 

omkring de forskellige livsfaser, som Eine 

har været og er en del af. Eine læste med 

indføling og hjertevarme, så vi alle kunne 

mærke den kærlighed, hun har haft som frivillig i DRYS IND, hvor 

hun har været med på ture og deltaget i planlægningen af ferier 

og især kunne vi mærke hendes indsigt og evnen til at fortolke  

livets store faser på hendes helt private område.. Eine er bare en 

sand mester udi i skrivningens og fortolkningens verden. Tusind 

TAK Eine og hvor er det godt, at du stadig væk kommer i DRYS IND, 

nu som bruger/ Ella 

 

 

En glad eftermiddag i cafè Julius med trioen Basseralle var noget vi 

havde set frem til og glædet os til. Basseralle har tidligere gæstet 

DRYS IND med deres livsglæde udtrykt i ord og musik, hvilket 

bestemt heller ikke manglede denne eftermiddag i august. 

Vi lyttede bl.a. til glad og livfuld spillemandsmusik og sang med, 

hvor vi kunne på velkendte viser og sange. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildpark_alte_fasanerie_(natur).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Samtidig var der tid og plads til en lille dans. 

Så alt i alt en dejlig eftermiddag i livsglædens 

tegn.  

Igen i år havde Amager Vest Lokaludvalg 

valgt at støtte vort arrangement med en 

økonomisk håndsrækning.  

Tusind TAK 

til jer. 

Men intet arrangement i DRYS 

IND uden hjælp af frivillige 

hænder. Så her en STOR og 

HJERTEVARM TAK til Lene, 

Marianne, Britta og Knud Stonor 

for jeres store indsats/ Ella. 

 

De er da altid i HOPLA, de tøser….. 

 

 

En tirsdag i august fik DRYS IND igen besøg af sognepræst Per 

Ramsdal, som denne gang skulle fortælle og vise billeder fra sin 

rejse til en del af Mellemøsten, som står hans hjerte meget nær. 

Smukke billeder blev vist og Per Ramsdal fortalte meget levende 

om sine mange oplevelser i bl.a. Oman, Saudi Arabien og Syrien. 

Hvor var det spændende, oplysende og nærværende at være en 

del af denne rejse. Jeg får meget lyst til at følge i Per Ramsdals 
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fodspor en gang og også få mulighed for at opleve kulturer, som er 

så anderledes end vores egen. 

Samtidig også få vendt og sendt pile gennem nogle af vore/ mine 

fordomme. Per Ramsdal satte en tyk og tydelig streg under, hvor 

vigtig det er med positiv DIALOG mellem mennesker af forskellige 

racer og med forskellige religioner. Et dejligt foredrag som også 

gav anledning til spørgsmål og efterfølgende debat 

og som Per Ramsdal klarede meget professionelt 

og ærligt./ Ella 

 

 

 

Det blev så mit sidste indlæg i DRYSSEN.  

Jeg håber meget, at DRYS INDs lille og meget populære husavis vil 

fortsætte mange år frem. Jeg håber, at mange vil støtte op 

omkring den lille avis med indlæg af forskellig art.  

I denne anledning vil jeg gerne sige TAK til Leif S. Pedersen ( min 

mand), som var den første redaktør af DRYSSEN, Leif Lauridsen 

( redaktørleif) og til Bente ( Benteweb og nuværende redaktør) for 

et fantastisk godt samarbejde. 

Uden jer vil DRYSSEN kun være forblevet et luftkastel!   / Ella 

 

Dagens ord er 'luftkastel', der betyder 'drømmebillede; urealistiske planer eller forhåbninger'.  

Dryssen har levet længe og godt, og på alle redaktørers vegne, siger jeg tak for de flotte ord 

/ Bente Dryssen    

 

Dette billede efter Ukendt 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blomst
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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EN KÆRLIG HILSEN……  

Kære Ella 

Skal man sige tillykke, til en afskedsrecepstion? Nej 

vel, man kan sige tillykke til friheden. Og hvad skal du 

bruge alle de timer på, når du siger farvel til jobbet og 

goddag til pensionstilværelsen?  

Jo, du har din mand, have og så 

har i en båd, som i måske en dag, 

vil rejse jorden rundt i.  

Du har været leder, i Drys Ind i 24 år. Det 

vil bestemt ikke blive let, når du trækker dig 

tilbage. Hverken for dig eller os brugere. Du vil 

blive savnet, da du er indbegrebet af Drys Ind. 

Hjertevarm, hjælpsom, åben og altid har du haft tid, 

hvis der var bug for en snak. 

Vi har haft mange dejlige oplevelser sammen, som du 

skal have tak for. 

Vi håber du får et godt otium. 

 

Mange kærlige hilsner Arne og Vibeke. 
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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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I ca. 3-4 år har der eksisteret en 65+ 
forening på Kofoeds skole. Det har været 
for gamle elever, der var blevet 
pensionister og derfor ikke kunne deltage 
i undervisningen under Kofoeds skoles 
oplysningsforbund. 
Det nye er at 65+ foreningen er for alle 
pensionister, da vi er kommet ind under 
en §79 ordning under Københavns 
kommune. Baggrunden for at ledelsen på 
Kofoeds skole er gået med til at 65+ 
foreningen er for alle pensionister, mener 
jeg er et ønske de har om at åbne skolen 
op over for det omgivende samfund. Man 
kan blandt andet synge efter 

højskolesangbogen mandag eftermiddag, hvor Bo (som alle der synger i drys ind om torsdagen 
kender) er pianist. Selv går jeg på et malehold tirsdag og torsdag. 
Hvis du er interesseret i at deltage i et hold, skal du have et elevkort, som du kan få ved at 
henvende dig i elevrådets kontor hver onsdag 11.30-12.30.  
Det bliver for omfattende at nævne alle de hold, man kan gå på, men jeg lægger en 65+ folder for 
august-december 2019 i Drys Ind.   
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. 

FORTSAT GOD SENSOMMER…………… 


