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DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  ET RART VÆRESTED PÅ AMAGER 

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

NR. 12   DECEMBER    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 NY Mobile Pay: 349600 

 
HO HO HO – Glædelig JUL til jer alle ! 

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

Aktiviteter i DECEMBER    Side 3-4 

Alverdens gode oplevelser fra…   Side 5-10 

Masser af lokkerier - Nu er det jul igen   Side 11-13 

Nytåret 2019 / 2020 kommer….   Side 14 

SOS      Side 15-16 

Glædelig Jul og mange TAK    Side 16-17 

UDSTILLINGSVINDUET    Side 18 

DRYS IND, hvad er det?    Side 19 

Bagsiden & 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: 

 

Myten fortæller, at julemanden er en stor, rund mand med langt hvidt skæg og en rungende, hjertelig latter 

– Ho ho ho. Juleaften tager julemanden af sted på sin slæde trukket af 9 rensdyr med Rudolf i spidsen, for at 

dele gaver ud til alverdens børn. 

For at komme ind i husene med gaverne, lander han på tagene og kravler så ned igennem skorstenene. 

Julemanden lægger nu gaver under træet eller i julesokkerne. Hvis der er stillet juleguf frem, spiser 

julemanden lidt af det, og efter besøg hos alle børn i verden, er det klart, der sætter sig lidt på sidebenene. 

Resten af året bor han sammen med sine julenisser og laver alt legetøjet i sit værksted. Hvor julemanden 

rent faktisk bor, er der en del diskussion om. Steder der har været foreslået er f.eks. Grønland, Nordpolen, 

Tyrkiet, Finland og Rusland.  (fra Wikipedia) 

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

 

Mandag d. 2/12:  

Bogcafé med Lise kl. 10:30  

Mandag d. 2/12:   

Gløgg og æbleskiver mens vi laver 

juledekorationer kl. 12 - 15 

 

Tirsdag d. 3/12:  

Amalie fra Danmission fortæller  

om deres arbejde og  

især hendes rejser til mellemøsten. 

 

Onsdag d. 4/12:  

Krea og loppemarked kl. 12 – 17:30 

 

Mandag d. 9/12:  

Gåtur med Birthe ….. 

til Christianias julemarked – se opslag 

 

Tirsdag d. 10/12: Juleønskekoncert kl. 

13 – 15  

 

Onsdag d. 11/12:  

Julefrokost kl. 12 – husk en lille pakke  
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AKTIVITETER i DECEMBER,  

fortsat  
 

Mandag d. 16/12: Syng julen ind i Café Julius fra kl. 12  

Tirsdag d. 19/12:  

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

                                  og ellers er der almindelig hygge kl. 13 - 15 

Onsdag d. 18/12:  Julebanko kl. 14 – husk tilmelding 

Mandag d. 23/12:  Juleaften – husk tilmelding.  

Dørene åbnes kl. 17 

Tirsdag d. 24/12, onsdag d. 25/12, og torsdag d. 26/12 

ALLE TRE DAGE er der Lukket 

Fredag d. 27/12:  Almindelig varm mad til kr. 20.- 

Mandag d. 30/12: Nytårskur;  

vi ønsker hinanden godt nytår. 

Tirsdag d. 31/12: Nytårsaften – husk tilmelding. 

Onsdag d. 1/1: Lukket 

 

ALLE ONSDAGE kl. 18 – 21,  

LØRDAGE kl. 12 – 15 og SØNDAGE kl. 17 – 21 

hygger vi med ekstra lækkert smørrebrød, 

snak og hjemlig stemning. 

😊 KIG ENDELIG FORBI 😊  

ALLE TORSDAGE ER DER FÆLLESSANG MED BO ELLER LISE 

VED KLAVERET KL. 13 – 14.30 
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ALVERDENS GODE  OPLEVELSER FRA ……… 

Tirsdag d. 24. oktober 

fik vi besøg af Amelie fra radio 

Amager: en rigtig sød dame, der til 

hverdag er gartner og medvært på 

radioens haveprogram. 

Amelie nåede at opleve lidt af 

torsdagens sang og stemning før 

hun trak i enerum for at interviewe 

Eigil, Eine, Knud S, Helen og Margit. 

Optagelserne ligger på vores hjemmeside www.drysind.dk 

under omtale.  

Tak til Radio Amager der sender på FM 103.4 for at lave 

sådan et fint program om os! 

 

 

AT PYNTE ELLER IKKE 

PYNTE   – DET ER 

SPØRGSMÅLET!!!!!! 

Vi plejer jo ikke at servere 

”pæne madder” til hverdag, 

ja havde faktisk helt glemt, at vi kun smurte ostemadder på 

hverdage, da jeg i sin tid blev ansat.  Det er altid sundt når 

nye øjne ser på ”plejer” og sætter spørgsmål ved årsager og 

bevæggrunde, så da Helen spurgte indtil hvorfor vi ikke 

pyntede til hverdag? kunne jeg kun svare ehhh, øhhh, tjaaaa, 

http://www.drysind.dk/
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så nu er der også pynt på mandage og tirsdage. Torsdagene 

piller vi ikke ved, mest af alt pga besøgstallet og fordi det er 

her, langt de fleste fødselsdage fejres.  

Selvfølgelig koster det lidt ekstra, men mon ikke julelodderne 

kan klare den udgiftspost 😊 Margit 

Pålægs forslag modtages gerne! – røget ål tæller ikke 😉 

 

I år faldt Halloween på en torsdag, og det betød at 

Heksene fra Englandsvej havde 

pyntet op og lagt vejen forbi med 

en hale af spindelvæv og 

(U)hygge.  

Siden de fik så god en 

modtagelse, er jeg sikker på de 

kommer flyvende igen til næste 

år. 

 

 

5. november havde vi 

besøg af Hanne 

Guldborg, der er 

pensioneret 

gymnasielærer og i en 

menneskealder har 

rejst i Østen. Hanne viste egne billeder og fortalte levende og 

spændende om sit besøg i Kham – en del af Tibet. Vi fik både 

vigtig historisk baggrundsviden og der blev relateret til både 
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kinesisk storpolitik og pandaer. Tiden løb alt for hurtigt, men 

heldigvis kommer Hanne tilbage 28. januar. 

 

Tidligere på året 

havde vi besøg af Poul 

Kragelund, der nok så 

sjovt fortalte om Storm P´s liv og levned. I den 

forbindelse var der et ønske om en tur til hans 

museum ved Frederiksberg rundel. Heldigvis havde Poul 

Kragelund hul i kalenderen den dag og kunne selv stå for 

omvisningen, hvor vi fik masser af”fun facts”, set Storm P´s 

arbejdsværelse og et udsnit af hans pibesamling, men også 

hvor bredt hans kunsterriske spændvidde var; om den 

inspiration han fandt i Paris og venskabet med Edvard 

Munch. 

Bagefter gik vi i samlet flok til Alleen 10, hvor vi fik dejlig 

frokost. 

Nogen af os lagde vejen forbi Haveselskabets have før vi tog 

hjem, og selv om efteråret havde sat sine 

spor, så er haven en dejlig lille oase, som 

jeg tror vi må besøge til næste år, når vejret 

begynder at ligne forår, men vi fandt da de 

flotteste østasiatiske Glasbær 
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og to unge påfuglehanner, der vist var 

blevet godt forvirrede af det flotte solskin 

og gjorde sig til overfor en forskræmt hun, 

der gemte sig i busken.  

Tak for en dejlig tur 😊 Margit 

 

Onsdag d. 6. november dryssede 

Mira Issa Bloch forbi kreativt 

værksted, med sit strikketøj, med tid 

til the og til at lytte til dem, der var 

tilstede og hvad der lå dem på 

hjertet. Mira sidder til hverdag i 

Skanderborg kommunes socialudvalg for Alternativet, men 

vikarierer i øjeblikket i folketinget og var i den forbindelse ude 

og besøge være- og opholdssteder. Håber vi har været til 

inspiration.   

 

På en ellers våd, grå og trist 

onsdag var vi så heldige, at være 

inviteret til moderne dans i 

Grundtvigs kirken, af Copenhagen 

Dance Arts, som er en dansk 

baseret en yderst internationelt 

kompagni, der har optrådt over det 

meste af Europa. 
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Aftenens forestilling hed ”Aftermath” som betyder 

”kølvandet” AFTERMATH udforsker den menneskelige arv, 

der som et usynligt væsen kan have eftervirkninger for både 

individer, grupper og hele folkeslag i flere 

generationer. Genforskere har undersøgt, hvordan 

eksempelvis traumer kan gå i arv, og vores vilkår og valg kan 

blive til ekko, der rykker på hele 

verdensdynamikken. Herfra udspringer inspirationen til 

AFTERMATH, og effekten af den arv, vi alle er både 

modtagere og afsendere af, 

er forestillingens DNA. 

Kostumerne er skabt af 

faldskærme fra 2 

Verdenskrig.  

Det var en utrolig 

bevægende forestilling, hvor 

det visuelle udtryk, musikken 

og de helt specielle omgivelser, gav os alle en oplevelse ud 

over det sædvanlige, og som uden tvivl inspirerer til, at vi lidt 

oftere kaster os ud på dybt vand. 

Tak til alle jer der var modige nok til at tage med, på trods af, 

at vi ikke vidste hvad vi gik ind til!  

Knus Margit 😊 
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Tirsdag d. 19. november, berigede 

den snart 95 årige Sonja Bandmann 

os, med hendes meget personlige 

fortælling om hendes egen, familiens 

og mange andre jøders flugt til Sverige 

i 1943, og de efterfølgende år i 

landflygtighed. Det var en usentimental 

fortælling, med 

masser af håb, 

glæde, 

taknemmelighed 

og livsmod, og helt uden bitterhed.  

Sonja gav på sin egen stilfærdige måde, 

et historisk blik på en desværre alt for 

aktuel problemstilling. 

En berigende eftermiddag i selskab 

med en stærk og beundringsværdig kvinde.  

Tusind tak til Hanne A for at have formidlet kontakten. 

 

 

På grund af ændringer i forretningsmodellen hos Danske 

Bank 

har vi fået nyt MobilePay nummer pr 1/11: 349600 
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NU ER DET ENDELIG JUL IGEN 

Og vi gi’r den som sædvanlig fuld gas. 

Søndag d. 1/12 + søndag d. 8/12 + søndag d. 15/12 + 

søndag d. 22/12 udtrækkes den ugentlige advents vinder. 

Lodderne sælges for 5.- stk og 3 for 10.- 

 

Mandag d. 2/12 kl. 12 – 15  

sætter vi julemusikken på, serverer 

alkoholfri gløgg og æbleskiver og 

laver juledekorationer til alle 

bordene. Man må også gerne lave 

en dekoration til at tage med hjem; vi sørger for ler, gran, div 

fade, pynt mm, så skal man bare selv sørge for lys. 
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Onsdag d. 4/12 kl. 12 – 17:30 er dagen hvor man kan finde 

alletiders julegaver til en rimelig 

penge. Der vil være masser af 

kreative ting og sager, 

julelopperier og masser af 

almindelige lopper – der er 

virkelig noget for enhver smag og pengepung. Der vil være 

servering af kaffe og jule snacks og alle er velkomne til at 

blive hængende til smørrebrød og hygge om aftenen 😊 

 

Onsdag d. 11/12 kl. 12 – 16 

Holder vi et brag af en julefrokost, med 

alt hvad der hører sig til af dejlig mad 

og drikke, julesang og hygge. Lur mig 

om ikke også julemanden lægger vejen 

forbi os 😉 

Husk en lille pakke til ca. 20.- eller sig til, så fixer vi det. 

Kun med tilmelding. 

Har du ikke været heldig at få en plads, så serveres der 

lækre rester om aftenen 

 

Mandag d. 16/12 kl. 12 – 16 

Synger vi julen ind i 

Købnerkirkens Café Julius. 
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I år har Erik været så gavmild at donere 5000.- til formålet, så 

der vil være gratis adgang for alle – et KÆMPE TAK til Erik!!! 

Der vil være frokost sandwich, kaffe, knas, gløgg og 

æbleskiver.  

Vi sørger selvfølgelig også for musik til løjerne. 

Glæder os til at feste med jer alle sammen. 

 

Onsdag d.18/12 kl. 14 

Til årets sidste banko, er nummernissepigerne i ordentligt 

julehumør og gaverne derefter, så husk godt humør og alle 

jeres lykkedyr. Vi begynder med risengrød til at varme maver 

og hjerter og så går vi ellers til fredelig kamp mod de drilske 

talrækker. 

Vi ønsker ALLE held og lykke. 

Kræver tilmelding 

 

Mandag d. 23/12 tager vi glæderne på forskud og holder 

igen den hyggeligste og helt traditionelle juleaften, med 

flæskesteg, andesteg, brune og hvide kartofler, ris a la 

mande og selvfølgelig julesange og gaver. 

Vi åbner først døren kl 17, da der er meget, der skal 

forberedes og helst klappe, og så går vi samlet til bords kl 18 

Det er altid en lidt højtidelig aften og det er en fornøjelse at 

fejre den med jer!! Knus Lene, Merete, Helene og Margit  

Kræver tilmelding. 
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VI HOLDER LUKKET 24. + 25. + 26. DECEMBER 

OG ÅBNER IGEN FREDAG D. 27/12 KL 18 

Mandag d. 30/12 kl. 12 – 15 

Holder vi nytårskur i Drys Ind, og ønsker 

hinanden godt nytår med bobler og 

kransekage. Der er selvfølgelig 

smørrebrød som sædvanlig. Kom og 

fejre årets sidste almindelige 

åbningsdag sammen med os 😊 

Tirsdag d. 31/12 – Døren åbnes kl 17 

Det nye år skydes ind med et brag af en aften. Vi lægger ud 

med dronningens nytårstale, skruer op for ambitionerne og 

serverer dejlig luksusmad i flot pyntede omgivelser. Vi slår os 

løs med god musik, 90 års fødselsdagen, hopper ind i det nye 

år til rådhusklokkerne.  

Så tag festtøjet på og det allerbedste humør under armen og 

start det nye år i godt selskab. Helen tryller i køkkenet 

sammen med Tonny og Kirsten.  

Kræver tilmelding 

ONSDAG D. 1/1 LUKKET 

Torsdag d, 2/1 kl 12- 15  

Starter vi næsten symbolsk året med masser af sang 😊 
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.  

Nogen gange kan det være fristende….. 

at stikke hovedet i buske og håbe på at ”uvejret” går over af 

sig selv, andre gange er man pine død nød til at bygge sig et 

læskur.  Vi har gennem de sidste år mærket en markant 

nedgang i besøgende onsdag aften kl. 18 – 21 og lørdag kl. 

12 – 15 uden at vi rigtig kan sætte fingeren på  

én specifik grund. 

Synes det er ærgerligt, for der er altid en rolig, hyggelig, 

hjemlig stemning, hvor der er tid til at fordybe sig i snak, at 

spille kort, bob, strikke eller hvad man nu har lyst til.  

De frivillige laver lækkert smørrebrød og der er ofte lidt 

ekstra forkælelse og tid til andet end at servicere. 

Ved godt, at I desværre ikke kan flytte ind (tror nu vi kunne 

blive et super kollektiv!!!) men da vi ikke selv er tilstede på 

vagterne, har vi desperat brug for jeres hjælp til, hvad I tror 

der kunne lokke flere til? 
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Der findes ingen dumme ideer, så snak endelig med os, en af 

de frivillige der er på vagt, eller læg en besked i postkassen. 

<3 <3 <3 <3 <3  

 

 

Kære Alle sammen. 

TUSIND TAK for endnu et fantastisk år med alt 

hvad det indebærer af op- og nedture, sjov og 

alvor, nyt og gammelt. 

Også 2019 har været begivenhedsrigt, måske 

især farvet af et farvel til Ella og velkommen til 

Helen; starten på et nyt kapitel i Drys Inds 

historie. 

Det har været utrolig positivt, at I har taget så 

godt imod de nye tiltag og ikke har været 

bange for at sige jeres mening 😉  
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Vi glæder os til at overraske og forkæle, og vil 

gøre alt for at være lydhøre. 

Håber I ved hvor meget I hver især betyder for 

fællesskabet og for den arbejdsglæde vi møder 

ind med hver dag. 

Også TUSIND TAK til alle jer frivillige der 

bruger af jeres fritid og overskud, på at hjælpe 

til arrangementer, holder liv i aften og 

weekendvagter, søger fonde og skraber penge 

sammen til alt fra sjov til løn og huslejen.  

Fixer Dryssen og hjemmeside. Ambassadørerne 

der taler vores sag til deres netværk og ikke 

mindst bestyrelsen, som ordner alt det praktiske 

og tager det store overordnede ansvar, så vi 

kan koncentrere os om hverdagen. 

 

 

VI ØNSKER JER ALT GODT I DET NYE ÅR 

OG TAKKER FOR GODT SAMARBEJDE 

STORT KNUS HELEN & MARGIT 
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UDSTILLINGSVINDUET 

 
I december måned holder jeg traditionerne i hævd og hænger nogle af mine julebilleder op i Drys 

Ind. De fleste af billederne er genbrug fra tidligere år med engle og nisser. Det er jo Jesus fødsel vi 

fejre til jul, så derfor hænger jeg også et krybbespil billede op, med Jomfru Maria, Josef og Jesus der 

ligger i krybben. På det viste billede her i bladet er en nissefamilie ved at pynte et juletræ med 

guirlander og en stjerne i toppen af træet.  

 

Alle i Drys Ind ønskes en glædelig jul, hilsen Niels Flyger. 

... 

En glædelig julehilsen fra redaktøren:    Tænker, at der også i år kommer juletræ i år i 

DRYS IND, og hvem mon, står for pyntningen? Det plejer at være flot og fyldt med 

pynt og glimmer. 

 

Så var der historien om julebreve…..ingen indlæg; jeg gætter: enten har I travlt med at 

skrive…og har ikke haft tid til DRYSSEN – eller der skrives næsten ingen julebreve 

mere – øv ☹ 

Jeg må i gang med mine…… glædelig jul til alle læsere 😊 
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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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BAGSIDEN    

Er der en bagside efter december?   Det nye år 2020 er næppe en bagside; men Januar 

kan være kedelig og mørk, der mangler samvær, æbleskiver, pebernødder og al 

julemaden; til gengæld er der plads til almindelig sund mad og masser af 

snusfornuftige samtaler, hygge og stille samvær  

 

– Kom gerne forbi onsdag, lørdag og søndag i DRYS IND 

 / vi gør bagsiden til en forside  

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

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, 77 og 250S kører lige til døren – DU kan også tage en rask gåtur – det er godt 😊 
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