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DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET RART VÆRESTED PÅ AMAGER 

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

NR. 11   NOVEMBER    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 

 

Måneden, hvor alt kan ske; måske en nisse bag træerne? 

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

Aktiviteter i NOVEMBER    Side 3-4 

Dejlige oplevelser fra…    Side 5-7 

Masser af lokkerier     Side 8-13 

Dejlige oplevelser fra ØNSKEKONCERTEN  Side 14 

UDSTILLINGSVINDUET    Side 15 

DRYS IND, hvad er det?    Side 16 

En kort julehistorie fra Berlingske….. 

Bagsiden, Julemand & Åbningstider    Side 20 

 

FAKTA                                                                                               
Formand:  Tina Ungermann tinaungermann@hotmail.com 

Daglig leder:    Margit Heen    drys.ind@mail.tele.dk og  margit@drysind.dk  

Væresteds medarbejder: Helen Bahnson         

    

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: 

Nick Helm har taget dette fantastiske billede i 2018: efterår og vinter i eet, og jeg tænker, at der både er trolde og nisser i 

skoven. Rundt omkring os, har nisserne jo gjort deres indtog. 

I Plantorama på Englandsvej er der så meget julehalløj, at det er blevet et tilløbsstykke.  

Overalt er der nisser på vej; og julevarerne ligger allerede nu på mange hylder. 

Måske er vi nogle, der for en gang skyld skulle overveje, at være i god tid…………. 

 

 

 

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

 

Mandag d. 4/11:  

Bogcafé med Lise kl. 10:30 

Socialformidling kl. 14 – 15  

 

Tirsdag d. 5/11:  

Rejseforedrag ved Hanne Guldborg ” Kham, Øst Tibet”     

                           

Onsdag d. 6/11:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15 

Spilleaften kl. 18 – 21 

 

Fredag d. 8/11:  

Mortens aften – husk tilmelding. OBS. Pris 30.-  

 

Søndag d. 10/11:  

Banko kl. 14 – 17 

 

Tirsdag d. 12/11:  

Dem, der har lyst spiller spil; kort, yatzy, ludo, bob… 

                                  og ellers er der almindelig hygge.  

 

Onsdag d. 13/11:  

Mad kl 12 og Film kl. 13 
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AKTIVITETER i NOVEMBER, 

fortsat  
Mandag d. 18/11:  

Gåtur med Birthe kl. 10:30 

 

Tirsdag d. 19/11:  

Sonja fortæller som sin flugt til Sverige kl. 13 

 

Onsdag d. 20/11:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15  

Danseforestilling i Grundtvigs Kirken – 

se opslag 

 

Lørdag d. 23/11:  

Vi holder åbent til kl. 16:30 da lysene tændes på                                  

Amagerbrogade og serverer gløgg og æbleskiver. 

 

Tirsdag d. 26/11:  

Foredrag af læge og forsker Mari-Anne 

fra   Novo Nordisk om diabetes 2  

 

Onsdag d. 27/11:  

Tur til julemarked i Nyvang.  

Bussen kører kl 9 - husk tilmelding. 
 

Fredag d. 29/11: Månedsmiddag – husk tilmelding. 

ALLE TORSDAGE ER DER FÆLLESSANG MED BO ELLER LISE 

VED KLAVERET KL. 13 – 14.30 
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DEJLIGE OPLEVELSER FRA ……… 

Tirsdag d. 1.10 

Var dagen hvor vi 

endelig kunne byde 

velkommen til Helen og 

det blev en dejlig varm 

velkomst. 

Rigtig mange af jer 

kender jo Helen fra hendes år som frivillig og det er 

dejligt at være ”fuldtallige” igen, og det endda uden at 

skulle oplære – ren luksus! 

Vi håber I bliver lige så glade for vores samarbejde som 

os, og har I gode idéer til nye aktiviteter, eller bare gode 

idéer, så del dem endelig med os. 

Stort knus Margit 

KLIP; RIV; SKÆR eller LAD VÆR 

IDE-LISTE: 

Skal vi sammen gå en tur i skov eller ved strand – og indsamle skrald ?       så DK bliver renere 

Skal vi besøge Amagerbakke ?  Fortæl om en god bog, du har læst (i Dryssen eller i bogcafeen) 

Skal vi lave en slags julekalender i år ? Et besøg på naturcenter Amager og se, når de slagter 

Jule – loppe ?   Deltage i Jazz-koncert og tøndeslagning i St. Magleby 

Fælles julebagning; hvem kan lave hullerne til vaniliekransene? 

Måske du har andre ideer ?????? 
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En søndag på Amager….. 

4. oktober valfartede mange til Købner Kirken på 

Skotlands Plads, også ca 25 dryssere til 

musikgudstjenesten med Jonny Cash’ sange som tema.  

Bandet der bestod af 3 guitarer, 1 bas og masser af 

sang, spillede både klassikere og nogen af hans sidste 

udgivelser, samtidig med, at præsten mellem sangene 

både fortalte om Cash’ liv og fortolkede teksterne. 

Det var en eftermiddag der gav anledning til glæde og 

fællessang, men også stor eftertænksomhed. 

Dejligt at kunne slutte af med mad i DRYS IND 

Solomon Israel Købner (1806-1886), var søn af odenses 

overrabbiner, men som 18 årig tog han til Lübeck for at 

arbejde som gravør. Her blev han overbevist om synds 

begrebet og at kun Jesus kunne frelse ham. Men også 

at han havde brug for et personligt forhold til troen. 

Han konverterede og blev gift i Hamborg, hvor han også 

tog navnet Julius Købner (derfor tidligere Café Julius), 
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og brugte mange år på at rejse rundt og prædike i 

Tyskland. Da forfølgelserne af babtisterne tager til, 

rejser han tilbage til Danmark, hvor han var med til at 

starte den første babtist menighed herhjemme. 

Købner så ikke kristendommen som en modsætning til 

jødedommen, men som en bevægelse fremad og opad, 

og brugte det meste af sit liv på at skrive bøger og 

artikler til oplysning og udbredning. 

Man kan læse MEGET mere på baptisthistorie.dk 

 

 

 

1967 var et skelsættende år for 

vores torsdags pianist Lise, som det 

endelig var lykkedes os, at overtale til 

at komme og fortælle om 

hendes tid som 

rejseguide og opholdet i 

Irak. Omdrejningspunktet 

var den dag hvor Lise, iført abaya blev 

smuglet ind i Bagdads Kadhimiya moske. 

Og hold op, hvor var det både sjovt, 

spændende, nærværende og levende 

fortalt. Lises tid som underviser og 

formidler fornægtede sig bestemt ikke, så 

håber vi snart kan lokke Lise igen 😊 
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MASSER AF LOKKERIER…. 

 

Tirsdag d. 5. november kl. 13 

Kommer Hanne Guldborg, 

som er noget af en 

globetrotter, og fortæller om 

sin rejse til Kham i Øst Tibet. 

Foredraget vil blive krydret 

med masser af flotte og illustrative billeder.  

 

 

Tirsdag d. 19. november kl. 13 

I år er det 75 år siden det 

lykkedes ca. 7000 danske 

jøder at flygte til Sverige. 

I den anledning får vi fint 

besøg af 93 årige Sonja 

Bandmann, som bor her på Amager; hun fortæller sin 

og hendes families personlige beretning om flugten 

over Øresund, en kold oktober nat i 1943. 

Ide:   Besøge Dragør havn; købe frisk fisk ved kutter og kast et blik på Elisabeth 

K571 

Se Filmen, ”Fuglene over sundet ”          v/ Bente Dryssen 
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AFTERMATH  
(kølvandet) 

Er en morderne dansk 

danseforestilling opført i 

Grundtvigs kirken 

Og beskrives således: 

”En visuel og fysisk mærkbar oplevelse af arv som et 

usynligt væsen, der kan styre og påvirke på tværs af 

generationer, idealer og landegrænser. 

Omdrejningspunktet er tanken om, at vores valg, vilkår og 

forudsætninger giver ekko igennem generationer. 

Inspirationen er blandt andet hentet fra en række 

interviews og artikler af genforskere verden over, der har 

forsket i, hvordan eksempelvis traumer kan gå i arv” 

Musikken er af og spilles af kirkens organist Mads Høck. 

Ved ikke meget mere, men vi har fået nogle gratis 

billetter til forestillingen  

ONSDAG D. 20. NOVEMBER KL.16 

så håber, at der er 19 modige der tør tage chancen med 

mig! 

Tilmelding i DRYS – først til mølle. 

Knus Margit 
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MORTENS AFTEN 

Holder vi i år FREDAG D. 8. NOVEMBER 

med helt traditionel and, kartofler og masser af sovs. 

Lene kræser om os og laver i dagens anledning 

hjemmelavet rødkål. 

Da det er et lidt større projekt end en almindelig fredags 

middag, har vi presset prisen op på 30.- og der er 

tilmelding. 

Vi glæder os 😊 Lene & Margit 

 

Tirsdag d. 26. 11 kl. 13 

Har vi været heldige at få besøg af  

Mari-Anne Gall, der til dagligt er 

internationel anerkendt diabetes 

læge og forsker hos NovoNordisk. 

Hun vil komme og gøre os klogere på: 

 

 ”Senkomplikationer, forebyggelse og behandling af 

type2 diabetes”. 

Der vil også være rigelig tid til spørgsmål. 
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SÅ STÅR JULEN FOR DØREN……. 

 

 

LØRDAG D. 23. NOVEMBER 
tændes julelysene på Amagerbrogade og der er 

traditionen tro optog med biler, garderpiger og lokale 

foreninger. 

Det plejer jo ikke at være årets varmeste dag 😉 men 

skal nok vogte mig for at spå om vejret! 

Dog er jeg sikker på, at det er en dag, der kalder på 

gløgg og æbleskiver, så vi forlænger åbningstiden og 

serverer begge dele mellem kl. 15 og 16:30 så man er 

godt varmet op inden løjerne begynder - forhåbentlig 

helt ned i tæerne. 

Der er selvfølgelig almindeligt åbent med smørrebrød 

og hygge fra kl. 12  
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FLYTTEDAG FOR SPILLEAFTEN 

Vi har nu i et par år hygget med forskellige spil, på en 

ekstra mandags åbningsaften. Det er virkelig en af mine 

yndlings aftener, for elsker også selv at spille yatzy i 

godt selskab. 

Men det har nu i et stykke tid stået sløjt til med 

besøgstallet onsdag aften, og set i lyset af det, har vi på 

forsøgsbasis beslutte at flytte spilleaftenen. 

Første gang bliver ONSDAG D. 6.11 kl. 18 – 21 

Konceptet er helt det samme; vi spiser lidt ekstra godt 

smørrebrød og så rydder vi bordene og går i gang med 

det man har lyst til; 500, yatzy, ludo eller måske noget 

helt andet. Vi har masser af spil og alt er tilladt, så 

længe man har tøj på 😉 

Vi spiller kun om æren, men den er vigtig. 

ALLE er velkomne!!! 
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KÆRE BRUGERE m.v. 

HVOR SKAL I HEN  - Onsdag aften og Lørdag ? 

I DRYS IND ?, ja, hvorfor ikke ? 

KOM BARE DRYSSENDE…… 

 

OBS! Hvis I har forslag til hvad vi kan gøre, for at lokke 

flere til huset onsdag aften og lørdag, så hiv endelig fast 

i enten Helen eller mig.  

Man kan også lægge en besked i postkassen til 

Brugerrådet. 

 

BØGERNE KALDER……. 

 

Sidste måned startede vi bog 

caféen op med ny bibliotekar; 

Lise fra Kastrup, og det var en 

stor succes – tak for det flotte 

fremmøde!  

Lise læser op, kommer med 

anbefalinger og så bliver der snakket lystigt rundt om 

bordet.  

Så kom endelig forbi, der er gratis brød og frisk kaffe på 

kanden: 

MANDAG D. 4.11  KL 10:30 
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DE DEJLIGE OPLEVELSER…… 

 

Ønskekoncerten d. 8/10 

D. 8/10 blev den første ønskekoncert afholdt i Drys Ind. Det blev en stor succes. Det bliver absolut 

ikke sidste gang.  

Margits telefon blev koblet til højtaleren, fjernsynet og YouTube. Der blevet skruet op for lyden, og 

så var det bare om at ønske en kunstner eller en sang. 

I starten var alle lidt forsigtige med at ønske, men så kom musikbudene i en lind strøm. De var 

meget forskellige. De strakte sig lige fra The Cure over Beatles til Vera Linn.  

Stemningen var høj, der blev sunget med på sangene og flere kastede sig ud i dansen.  

Super dejlig eftermiddag, hvor alle hyggede fik rørt benene og lattermusklerne.        v/Helen 

  

Håber I alle 

kan fornemme 

rytme og 

bevægelse – 

og høre, at der 

synges med  

😊 
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UDSTILLINGSVINDUET 

København har fået et nyt vartegn i form af Amager bakke, som ligger oven på 
Amagerforbrændingen. Det har jeg malet en udgave af, som jeg udstiller i Drys Ind i november 
måned. 
En kvinde der hedder Kisser, som jeg maler sammen med, gjorde mig opmærksom på at skibakken 
er beklædt med grønne kunstsne-måtter. Det kan jeg selvfølgelig ikke tage mig af, min skibakke er 
hvid med rigtig sne. Amagerbakke er 85 meter høj. Og skibakken som består af 4 pister er 
sammenlagt 370 meter lang. Der er også en vandresti op til toppen. På toppen af bakken ligger en 
restaurant, hvorfra man kan nyde udsigten.  
Det kan være at vi kan få Margit og Helen til at arrangere en tur derud til næste forår.  
Jeg er godt klar over, at brugerne af Drys Ind ikke lige er målgruppen til en skibakke, men man kan 
også komme op til toppen med en elevator.   Hilsen Niels Flyger. 

 

 

 

 

 

 

 

HVID RIGTIG SNE…… 

 
BAKKEN  er grøn; men 

vi forventer, at den vil 

blive dækket af skøn hvid 

sne – af og til i løbet af 

vinteren…………. 

 

Nyt udflugtsmål ????? 
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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 saft/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, kan du 

altid henvende dig til den daglige leder,  

Margit Heen , tlf. 32 95 00 04  

mandag, tirsdag og torsdag kl.  9-10 og kl. 15-16.  
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En kort julehistorie 
v/Henrik Dannemand 

 

I Danmark har vi sendt julekort i 128 år. På de første julekort stod det håndskrevne 
ønske om glædelig jul på forsiden, og ønsket om godt nytår blev sendt på et kort for 
sig. Julekortet, som vi kender det i dag, stammer fra 1905. 

 

Satirisk julekort fra 1919.    Foto: Post og Telegraf Museets arkiv 

Traditionen med at sende julekort startede i Danmark i 1882, og lige siden har 

danskerne sendt læssevis af julekort til hinanden. 

»Dengang var julekortene anderledes end i dag. På bagsiden af kortet måtte der kun 

være frimærkerne og navnet på modtageren. 

Derfor skrev folk deres julehilsen på forsiden af kortet ved siden af det fortrykte 

motiv,« siger Kirsten Lykkebo, der er historiker og museumsmedarbejder på Post & 

Tele Museum i København. 
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Museet, der fortæller den danske post- og tele-historie, har en stor samling af gamle 

julekort. I julekortets tidligste barndom var det ikke de hyggelige julemotiver, som 

prydede kortene. Dengang var illustrationen på et kort typisk et byfoto, f.eks. af 

parker og kendte bygninger og pladser. 

Først fra ca. 1900 blev nisser, julegæs, sneklædte vinterlandskaber, gran og 

kristtjørn, børn, stearinlys og postbudet, som bragte julekortene ud til folk, de 

typiske motiver. Museets samling af julekort rummer også nogle specielle 

undtagelser, når det drejer sig om kortets motiver. 

F.eks. et satirisk kort fra 1919, som viser politikeren P. Alberti, der samme år blev 

idømt otte års fængsel for bedrageri.  

»Indtil Anden Verdenskrig var det populært at sende både jule- og nytårskort, men 

under Besættelsen begyndte man på grund af mangelsituationen at sende jule- og 

nytårshilsenerne på samme kort, sådan som man gør det i dag. Emma Gad 

anbefalede i sin takt- og tonebog fra 1918, at man sendte jule- og nytårshilsener hver 

for sig, så man kunne sende nytårskort til dem, man havde glemt at sende julekort 

til,« siger Kirsten Lykkebo. 

Traditionen med julekort startede i England, som sammen med Tyskland var først 

med et udviklet postvæsen. De første julekort blev sendt i 1843. Post var dengang den 

ny og hypermoderne kommunikation, og julekortet vandt hurtigt stor udbredelse. 

1905 blev en milepæl i julekortets historie i Danmark, da det blev tilladt at have både 

den håndskrevne julehilsen samt modtagerens navn og adresse samt frimærket på 

den ene side af kortet og julemotivet på den anden side. Præcis sådan, som kortet ser 

ud i dag. Der er ikke lavet undersøgelser af, hvad folk typisk har skrevet på deres 

julekort gennem årene, men ifølge Kirsten Lykkebo, som har kigget på mange af 

kortene i museets samling, har budskabet gennem alle årene været at ønske god jul 

og godt nytår, og derudover har folk typisk ikke skrevet lange meddelelser. 
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Den elektroniske/digitale verden har gjort sit indtog; og her på den anden side af år 

2000, er vores kommunikation helt anderledes. Alligevel sendes der fortsat postkort 

med julehilsener. På grund af den stigende porto, begyndte folk, at vælge kort i 

kuvert fremfor det enkle postkort, herved kunne der skrives en hel historie og ikke 

bare en glædelig jul og et godt nytår, og kuverten kunne udsmykkes med 

juletegninger og ikke mindst med flotte frimærker og flere julemærker. 

Portoen steg igen, og udbringningstiden blev længere, så julehilsenen skulle afsted 

primo december, for at nå frem til julen. Dette har blandt andet medvirket til en stor 

nedgang i mængden af julepost via Post Nord. 

De senere år, sendes julehilsener enten pr. telefon eller pr. mail. I sidstnævnte 

tilfælde, er kreativiteten fortsat stor:  Der er nu udviklet digitale julemærker, som kan 

vedhæftes mailen. Julehilsenen kan skrives direkte i emnefeltet – og udbygges i 

mailen, evt. tilsat foto og/eller tegninger. Andre skriver lange årsberetninger i word 

og vedhæfter disse en kort mail – med den korte hilsen, som oprindeligt: God jul og 

godt nytår. 

Ja, der er sket meget på denne front, og den yngre generation ”skriver” sjældent 

julehilsener…….. og slet ikke i hånden. Nu kan du få en sms eller en opringning – 

med et knus eller en smiley. 

Og Post Nord forsøger stadig at følge med – ved fortsat at udgive julekort og 

julemærker. 

Hvad gør I i jeres familie ?    Håber I vil sende mig en lille hilsen omkring jeres 

julepost, så det kan komme med i DRYSSEN - december 

 Jeg snyder selv lidt; skriver ca. 10 håndskrevne med post og de øvrige får mail med 

vedhæftet årshjul, som de så selv kan printe, hvis de ønsker det. Jeg kigger altid langt 

efter en rigtigt julebrev/-kort i min postkasse – Det er nu så hyggeligt 😊  

     Bente - Dryssen 
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BAGSIDEN    

Send en hilsen til Julemanden 

Julemanden elsker at få hilsner fra børn, og i den søde 
juletid kan du sende ham en hilsen og få svar. 

Hos PostNord sidder julemandens hjælpere klar til at 

hjælpe med at svare på breve fra de tusindvis af børn, der 
sender ønskesedler, tegninger og sutter til julemanden i 

den søde juletid. 

Du kan sende din hilsen som et almindeligt brev, og det koster 10 kr. for et 

brev op til 50 gram. Husk at skrive barnets navn og adresse – så sender 

julemanden også en hilsen retur. 

Adressen på julemanden er: 

Julemanden 
Julemandens Postcenter 24 

0900 København C 

Julemanden og hans hjælpere har travlt, så vil du være sikker på at få svar før 

jul, så send dit brev i god tid. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

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 250S kører lige til døren. 

FORTSAT GODT BLÆSENDE EFTERÅR ……………OG PAS PÅ DU IKKE 

BLÆSER VÆK. HOLD GODT FAST, NÅR DU STÅR OP I BUSSEN, OG 

HUSK, AT MAN SJÆLDENT KAN SE DET GLATTE FORTORV. 
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