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DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET RART VÆRESTED PÅ AMAGER 

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

NR. 10   OKTOBER    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 

 

DET ER IKKE ENDNU…..MEN LIGE OM LIDT ! 

mailto:drys.ind@mail.tele.dk
http://www.drysind.dk/
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Væresteds medarbejder: Helen Bahnson Trommer       

    

STØTTEKREDS:    Margit Heen – 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: 

Fantastisk sensommer; snart ses den helt nye farveskala i naturen – alt det gyldne, og bladenes raslen i skovbunden. Jo det 

er også en dejlig tid. Og så bliver det efterårsferie for rigtig mange; eller kartoffelferie, som det hed i gamle dage. Her i 

disse år, har meget rykket sig – høsten foregår næsten midt på sommeren, og kartoflerne tages op allerede i september. 

Men så har vi i stedet fået udsigt til de rigtig mange flotte gule græskar, som der snittes i her i oktober, for at de kan være 

klar til november og Halloween…………verden ændrer sig langsomt. 

mailto:tinaungermann@hotmail.com
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
mailto:margit@drysind.dk
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29. AUGUST 2019 – EN SKØN DAG 

 

Med dette lille ydmyge indlæg til oktoberudgaven af 

DRYSSEN, vil jeg gerne sige ALLE, som er læser af 

DRYSSEN ” af hjertet TUSIND TAK” for en fantastisk 

dag i Nathanaels kirkens sognegård torsdag den 

29.august, hvor DRYS IND holdt en flot afskedsreception for mig. 

TAK for jeres deltagelse, jeres varme ord, hilsener, indlæg, taler og 

gaver. 

Det var virkelig så overvældende en dag for mig og jeg har svært 

ved at finde de rigtige ord. Dagen blev en glad men også meget 

vemodig dag for mig. 

Og aldrig har jeg set så bugnende et gavebord, som jeg i skrivende 

stund stadig væk beundrer i fuldt flor hjemme i kolonihaven. 

Hvis nogen af jer, som har givet mig en gave, ikke har modtaget en 

personlig takkehilsen fra mig, håber jeg I kan tilgive, da det 

desværre blev ”lidt” kaotisk ved hjembringelsen af gaverne, så der 

ikke lige var 100% styr på, hvem, der havde givet hvad! 

Og så kan jeg glædes over ”navnetræet” med mange drysseres 

fingeraftryk. Tusind TAK Inge og jer, der var initiativtager til dette. 

Til sidst men bestemt ikke mindst: ” Tusind tusind TAK til Margit 

og alle I frivillige, som havde knoklet og knoklede, så sveden 

haglede, for at eftermiddagen kunne blive så vellykket. Det vil jeg 

aldrig glemme og det varmer mit hjerte dybt at tænke tilbage på. 

http://www.flickr.com/photos/emme-dk/6066274195/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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TAK for den tid, vi har kendt hinanden gennem DRYS IND. I er ALLE 

guld værd og garant for, at DRYS IND også fremover vil bestå og 

være Danmarks bedste værested for voksne sårbare mennesker. 

Hvor er jeg taknemmelig for, at du Margit sagde JA til at blive 

daglig leder. Det er et stort ansvar, men jeg ved, at du vil leve op 

til dit ansvar i et tæt samarbejde med din nærmeste medarbejder 

og alle de dejlige frivillige, du omgiver dig med herunder 

bestyrelsen. TAK for ALT. 

Med disse ord vil jeg glæde mig, til vi igen ses i én 

eller anden hyggelig sammenhæng. 

Mange varme hilsener og tanker fra Ella 

 

I september havde vi Ella’s sidste indlæg til DRYSSEN….. 

Ovenstående er så Ella’s sidste indlæg i DRYSSEN for Oktober 

Redaktøren synes, der altid er plads til indlæg fra brugere og 

frivillige og håber derfor, at Ella med det superspændende og 

meget indholdsrige pensionist-liv, fortsat vil forsøde DRYSSEN af 

og til !  

Det ser vi i hvert fald frem til…./ Bente Dryssen      
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TUSIND TAK

 
 

Til ALLE der var med til at gøre Ellas 

afskedsreception til noget helt specielt – det havde hun 

om nogen fortjent!!! 

Også til jer der desværre ikke kunne komme på dagen, 

men som kom forbi Drys Ind i ugens løb. 
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Det var en hård, men også fantastisk smuk og rørende 

dag.  

At der kom små 200 mennesker, siger næsten det 

meste og selv om Ella ikke havde meget stemme 

tilbage, så var der vist ingen af os, der var i tvivl om, at 

det var en yderst følelsesladet dag.  
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Der var taler i lange baner; Merete fra bestyrelsen 

startede ballet og bød velkommen, hvorefter Irma gav 

det store historiske overblik. Inge holdt en sjov ”bingo 

tale” og både Knud S fra brugerråde og Pia holdt flotte 

personlige taler. 

Så gik mikrofonen ellers videre til Ellen Gylling, Per 

Ramsdal, Lillesøster og til sidst hovedpersonen selv. 
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Ella har jo et helt unikt talent for at mingle og tror at hun 

fik hilst på alle fra både nær og fjern, 

samarbejdspartnere, foredragholdere, frivillige og 

brugere af DRYS IND. 

 

Gavebordet var overvældende og 

tror det måtte køres hjem ad flere 

omgange. 

Vil gerne sige en speciel tak til Bo 

som tog kampen op som 

hyggepianist, Ruth som spillede til 

sangen og de frivillige der havde 

knoklet både før, under og efter 

receptionen; Lene, Helen, Inge, 

Helene, Britta, Kate og Joan – uden 

jer ingen fest! 

Millioner, milliarder tak til Ella for 7 uforglemmelige 

og lærerige år. 

Stort knus Margit   
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AKTIVITETER i OKTOBER 

 

Tirsdag d. 1/10:  

Velkommen til vores nye medarbejder Helen 😊 

Søndag d. 6/10:  

”I walk the line” Musikgudstjeneste i Købnerkirken med     

                               musik af Johnny Cash. 
                               Vi mødes ved kirken kl. 14:45 

Mandag d. 7/10:  

Bogcafé kl. 10:30 

 

Mandag d. 7/10:  

Socialformidling kl. 14 – 15:00 

Tirsdag d. 8/10:  

Musik ønsker fra kl. 13 – 14:30 

Onsdag d. 9/10:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15:00 

Søndag d. 13/10:  

Banko kl. 14 – 17:00 

Tirsdag d. 15/10:  

Foredrag ved Pianist Lise                                   

”Rejseeventyr fra Irak 1967”  kl. 13 – 14:30   
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AKTIVITETER i OKTOBER, fortsat  

 

Onsdag d. 16/10:  

Mad kl 12 og Film kl. 13:00 

Mandag d. 21/10:  

Gåtur med Birthe kl. 10:30 

Mandag d. 21/10:   

Spilleaften kl. 18 – 21:00 

Tirsdag d. 22/10:  

Oplæg/oplæsning eller hvad vi finder på kl. 13 – 14:30 

Onsdag d. 23/10:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15:00 

Fredag d. 25/10:  

Månedsmiddag – kræver tilmelding. 

Tirsdag d. 29/10:  

Oplæg/oplæsning eller hvad vi finder på kl. 13 – 14:30 

Onsdag d. 30/10:  

Udflugt til Storm P. museet + 

frokost – Se opslag. 

                                    

 

Der er FÆLLESSANG hver TORSDAG  

mellem kl. 13 – 14:30 med Lise eller Bo ved klaveret. 



11 
 
 

DEJLIGE OPLEVELSER FRA ……… 

 

Tirsdag d. 17. september 

Havde vi besøg af Pia Olsen 

Dyhr, som meget ærligt og 

rørende fortalte om sin 

opvækst alene med sin far, 

der ud over at være plaget af 

sin diabetes også havde et 

overforbrug af alkohol, og 

hvilke konsekvenser det 

havde for hendes barn- og 

ungdom. 

Det var befriende støvsuget 

for ynk og der var ingen 

offerrolle, men en stor 

taknemmelighed til de 

kærlige voksne der også var 

omkring hende. Og ikke mindst en kampgejst der helt 

sikkert har tjent hende vel i mange sammenhænge. 

Dejligt at kunne mærke mennesket bag politikeren! 

Har du lyst til at læse mere, så har 

hun sammen med Thomas Larsen 

skrevet bogen ”Mønsterbrud og 

opbrud” 
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SÅ er det tid igen…… 

Sidste år lavede vi for første 

gang i mange år en 

brugerundersøgelse ved 

hjælp af et spørgeskema – og 

vi var meget taknemmelige 

for den store opbakning og 

de mange svar. 

Det hele blev skudt i gang, 

fordi der bliver flere og flere 

dokumentationskrav fra både 

stat, kommune og fonde, men 

bestemt også fordi det er et godt redskab for os der er 

ansat og ikke mindst bestyrelsen, der står for de store 

linjer. 

Men nu skal vi til det igen, og det bliver en årlig 

tilbagevendene begivenhed, ja en ny tradition 😉 

Skemaer bliver udleveret på alle åbningsdage og man 

må selv bestemme om man vil udfylde det imens man er 

i Drys, eller tage det med hjem og skrive i fred og ro. 

Stemmeurnen er sat frem i gangen 

og vi vil rigtig gerne have jeres 

bevarelser enest søndag d. 20/10 

Knus Tina og Margit 
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I GJORDE DET IGEN!!!!!!! 

Søndag d. 1. september holdt vi årets sidste sommer 

loppemarked, og der var nok engang blevet slæbt fra 

nær og fjern og ryddet op til den store guldmedalje. 

Vejret kunne have været bedre, men vi slap da for de 

helt store skyller og Lene og Britta var flyvende som 

altid. 

Må dog indrømme, at vi ikke var helt optimistiske da 

dagen var omme og vi gik nok alle 3 hjem med en følelse 

af, det var en lidt lunken dag…..  

Mandag morgen gik jeg i banken og var yderst tilfreds 

med de 4265.- men havde helt glemt de penge der kom 

ind på MobilePay og så kom vi faktisk op på 5425.- 

hvilket er sommerens højdespringer – SUPER FLOT!!! 

Tak for alle de ting I har doneret, købt på dagen og i det 

hele taget har bakket op om projektet. 

Vi gør det sgu igen til næste år!! 

Til december holder vi et kombineret juleloppe/kreativt 

marked. Knus Margit
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TIRSDAG D. 1. OKTOBER 

er en dag jeg har set rigtig meget frem til, for der kan vi 

endelig byde velkommen til DRYS INDs nye 

medarbejder; Helen. 

 

Vi glæder 

os til at 

arbejde 

sammen og 

finde på 

masse 

gode, sjove 

og 

spændende aktiviteter, ture og meget andet, for og 

sammen med jer. 

En del kender heldigvis allerede 

Helen, da hun har været frivillig i 

flere år og jeg er sikker på, at 

det er en kæmpe fordel at hun er 

”huskendt” fra første dag. 

Så kom og vær med til at skyde 

en ny æra i gang med højt 

humør og masser af kage 😊 

                                    Knus Margit 
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Flot efterårsfoto; men det er altså først i november – vi fikser nogle 

græskar – og mindes / Bente Dryssen 

 

OKTOBER LOKKERIER 

Jesper (som er søn af vores egen Otto) 

fra Købnerkirken og Café Julius, har 

inviteret os til en lidt alternativ 

gudstjeneste; ”I walk the line” hvor der 

vil være live musik af Johnny Cash, med 

både Jesper og præsten som 

bandmedlemmer.  

Det sker søndag d. 6/10 kl 15 – 16:30  

og dem der har lyst, kan mødes med mig 

uden for kirken kl. 14:45.    

                                                          😊 Margit 
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Der var en gang……. 

Mandag d. 7/10 kl 10:30 starter vi bogcaféen op igen. 

Lisbeth er jo flyttet til Jylland, men heldigvis har ”Gå 

Birthe” gode forbindelser, og har talt så varm om os, at 

Lise, som har været bibliotekar i Tårnby kommune 

gerne vil føre det videre. Så kom og vær med til at 

præge formatet fra begyndelsen. Ved at Lise fortsætter 

med bl.a at læse højt. Og så er der selvfølgelig både 

kaffe og brød til oplevelsen 😊 

 

Tirsdag d. 15/10 kl. 13 – 

14:30 får vi besøg af vores 

pianist Lise Grøntved, som 

vil fortælle om et 3 uger 

langt rejseeventyr til Irak i 

1967, hvor hun blev 
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smuglet ind i Al Kadhimiya moskeen i Bagdad, forklædt 

som muslim. Kom og hør…… 

 

Onsdag d. 30/10 er der tur til 

Storm P museet på 

Frederiksberg, hvor der er 

bestilt omvisning til os.  

De kunne ikke love, at det blev 

med Poul Kragelund, som 

tidligere på året var på besøg for at fortælle om Storm 

P, men vi krydser fingre!  

Bagefter finder vi et sted at få frokost, hvis der er 

stemning for det. 

Vi tager fra DrysInd ca. kl. 10 eller mødes ved  

Frb. Runddel kl 10:45 – Vel mødt / Margit 

 

Onsdag d. 9/10 og 23/10 

Er der kreativt værksted ?  Måske skulle du prøve og 

komme forbi…….Der er næsten ikke grænser for, hvad 

du kan lave – og måske kan du blive inspireret, af nogle 

af de andre til at prøve noget, du ikke har lavet før ? 

Hold dig ikke tilbage 😊 

Redaktøren kommer forbi, en af dagene – og i næste 

nummer vil vi fortælle lidt……. 
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UDSTILLINGSVINDUET 

 
 

Til kreativt værksted har jeg de sidste par gange lavet decoupagebilleder.  

Vi er så heldige, at der er blevet doneret nogle hæfter til Drys Ind med decoupage 

motiver, som vi frit kan klippe i. På det viste billede har jeg kombineret en lille historie 

i 7 billeder, med en masse fine billeder af engle og blomster. I historien må den lille 

pige flygte med sine forældre til et fremmed land. Pigen er hurtig til at tilegne sig det 

nye sprog, så hun kan hjælpe sin mor med at finde vej, ved at læse på bykortet.   

Hilsen Niels Flyger. 
 
Også vores Dronning 

nyder at lave decoupage, 

her ses hun i arbejde – 

samt resultatet ” De vilde 

svaner”.  

Hilsen Bente Dryssen 
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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, Margit Heen , tlf. 32 95 00 04  

mandag, tirsdag og torsdag kl.  9-10 og kl. 15-16.  

BAGSIDEN 
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Pludselig er det vinter igen – kan I huske det ? 

Er det ikke skønt at se, at når sneen drysser ned, er DRYSIND blandt de første, 

der har ryddet fortorvet. 

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…………… 


