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DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE VÆRESTED ♥ 

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

NR. 1   JANUAR    2020 

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

 

 

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 

 

 

 

SKAL VI STARTE PÅ EN FRISK ? 

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


2 
 
 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE               

Aktiviteter i JANUAR    Side 3-4 

Alverdens gode oplevelser fra…   Side 5- 9 

Masser af lokkerier     Side 10-11 

Støttekreds og Godt nytår fra Niels Flyger  Side 12 

UDSTILLINGSVINDUET v/ Vibeke   Side 13 

Julesmil      Side 14 

DRYS IND, hvad er det?    Side 15 

Minder fra en gåtur & Åbningstider    Side 16 

 

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: 

 

Sikke en julemåned; vi har alle gået fra bord til bord med alverdens lækkerier. Meget 

har været hjemmelavet; og der har ikke været sparet på hverken sukker eller fedt. 

Og tænk på de mange tomme småkagedåser; ja kagerne er spist; de var hyggelige og 

sjove at lave, de smagte fantastisk og vi sendte varme tanker via gl. opskrifter til den 

gamle familie. 
Nu tager vi skeen i den anden hånd, og kommer tilbage til normalen….så kan vi igen 

glæde os til december 2020        /   Bente Dryssen 

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

 

Onsdag d. 1/1: LUKKET 

Fredag d. 3/1:  

Varm mad kl. 18 

 

Mandag d. 6/1:  

Bogcafé v/ Lise kl. 10:30 

 

Tirsdag d. 7/1:  

Vi snakker om nytårstalerne kl. 13 

 

Onsdag d. 8/1:  

Tur til Det Grønlandske Hus 

 

Fredag d. 10/1:  

Varm mad kl. 18 

 

Søndag d. 12/1:  

Banko kl. 14 

 

Tirsdag d. 14/1:  

Foredrag med Pernille Skipper kl. 13 

 

Onsdag d. 15/1:  

Kreativt værksted 

kl. 12 – 15 
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AKTIVITETER i JANUAR, fortsat  

 

Fredag d. 17/1:  

Varm mad kl 18 

 

Mandag d. 20/1:  

Gåtur v/ Birthe kl 10:30 

 

Tirsdag d. 21/1:  

Musik og quiz kl. 13 

 

Onsdag d. 22/1:  

Mad og Film kl. 12 – 15 

 

Fredag d. 24/1:  

Varm mad kl. 18 

 

Tirsdag d. 28/1:  

Hanne G. om rejsen til Pamir kl. 13 

 

Onsdag d. 29/1:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15 

 

Fredag d. 31/1:  

Månedsmiddag kl. 18 – husk tilmelding 

 

Alle torsdage spiller Bo eller Lise op til sang kl. 13 – 14:30 

Alle onsdage kl. 18 – 21, lørdage kl. 12 – 15 og søndage kl. 17 – 21 

er der lækkert smørrebrød og både tid og plads til masser af hygge. 
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JULETUR TIL NYVANG  

Onsdag d. 27/11 blev vi hentet i en flot dobbeltdækker og kl 9 nul 

nul dut, blev der fløjtet afgang mod Holbæk og julemarked i 

Andelslandsbyen. 

Solen så vi ikke meget til, men til alt held blev vi næsten forskånet 

for regn. 

En stor del af værkstederne var åbne og der var masser at kigge 

på både hos frisøren, på posthuset og hos alle de andre åbne 

udstillinger. Der var nok at bruge penge på, næsten uanset 

størrelsen på ens tegnebog og som et stort plus, så var kaffen og 

kagerne på Cafeen meget rimelige og omgivelserne hyggelige. 

Der var masser af muligheder for at fordybe sig, i det der havde 

ens interesse og man kunne også ”bare” nyde selskabet og det at 

være lidt hjemmefra. 

Vi mødtes på Madam Blå til andesteg og 

frikadeller og det var bestem slet ikke så ringe. 

Mindre vellykket var de bestilte ture med 

hestevogn……… 

Tror jeg vil nøjes med at sige, at det var noget 

rod, men karma hjalp os lidt på vej, så de kloge 

vandt til sidst        

Og hestene var søde og flot pyntede! 
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Et stort og hjerteligt tak til Birgit og Henning 

Jensen for at sponsorere turen, med gaver fra deres 

guldbryllup!!!! 

 

December julerier…….. 

Så kom der travlhed i huset – ja og alle andre steder. 

Første hverdag var der gløgg og æbleskiver, mens der blev lavet 

masser af juledekorationer; både til bordene, hjem til og ikke 

mindst til at sælge på loppemarkedet. Det var dejligt at Helene og 

Dryssen Bente kom og gav en hånd med og ikke mindst hjalp med 

oprydningen, det var en god gave! 

Vi lagde hårdt ud med loppe- og 

kreamarked d. 4/12 og der var ikke bare 

meget, men rigtig, rigtig meget af det 

meste. 

Helene og Inge fra krea, solgte ud af deres 

sjove og flotte kreationer, der var vores egne håndarbejder + alle 

de flotte og finurlige lopper I alle så flittigt har bragt med. 

Havde ikke de store forhåbninger til en ”dødssyg” onsdag, men den 

tanke blev da gjort godt og grundigt til skamme; vi fik så travlt, og 

stemningen var så fantastisk, at jeg slet ikke fik taget nogen 

billeder. Vi slog alle rekorder og fik skrabet over 8000.- kr ind !!?!! 

Skriver det lige igen; 8024.- kroner på dagen + det løse over de 

efterfølgende dage. Gik rundt med armene i vejret så længe, at det 
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er lige før, det kostede en skulderskade.  

TAK TAK TAK TAK og tillykke til os       
I samme åndedrag, vil jeg gerne bringe en 

KÆMPE TAK til både Erik og Hanne H for jeres 

yders generøse økonomiske bidrag til alle 

vores julearrangementer. De har gjort en 

verden til forskel og gjort at vi ikke behøver at 

tælle på knapper. Er meget taknemmelig!!!!  

En ordentlig julefrokost skal der jo til, og selv 

om Lene havde den frækhed at tage til 

Tyskland, så nåede hun heldigvis at lave stegte 

sild inden. Det er vist meget passende, sådan 

sild til sild       

Til al held er Helen også en ørn i 

et køkken og selv om 

der var lidt nyt, var det meste helt 

efter bogen - tror lakseriletten 

allerede er blevet til en tradition!  

Selvfølgelig kom julemanden og -konen også forbi; i 

år var det vist det, der på moderne dansk hedder en 

fussion mellem ”Nissernes Ø” og ”Poul og Nulle i 

hullet”. Men sjovt var det og hverken stilen eller 

gaverne fejlede noget! Hvem ved, måske de kommer igen d. 

24/6……. 
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LUCIA….med søde voksne 

En gang er ingen gang, så igen i år blev der gået Lucia; mens Ruth 

gav den gas på klaveret. Det var sådan en succes, at 

vi gentog den om torsdagen til sang og tror næsten 

det kalder på en ordentlig krone til næste år.  

Så kan det jo være, vi kan leje dem ud til næste år – 

jeg synes de er guld værd! 

 

Da juletræet kom ind fra gården, blev 

det rigtig jul i Dryssen. 

Igen i år er det Lars som både har 

doneret træet og slæbt det hjem; 

TUSIND TAK <3  

Desværre synes Lars ikke kræfterne 

rak til også at pynte træet og stafetten 

blev derfor givet videre til IngeLise og 

Niels. 

De er lige smukke og pynter alle 3. Det blev et meget flot træ og 

synes næsten de stråler om kap. Tak for jeres tid og kreativitet! 
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Sådan apropos pyntede juletræer……. 

Gode råd var dyre, da vi I år holdt Syng Julen Ind i Café Julius og 

derfor måtte undvære Nathanael kirkens store og smukke juletræ, 

men igen var det Lars der reddede dagen, og var leveringsdygtig i 

et, lad os kalde det ”langtidsholdbart”  men med hjælp fra 

blinkende lygter, nej lys      , og vores helt egne jule alfer, blev det 

helt moderne med masser 

af bling. Sådan har vi i hvert 

fald aldrig fået det før!!!! 

Meget symptomatisk var 

der et par tangenter på 

klaveret der ikke duede, 

men godt kæmpet Bo! 

 

Tak til alle børnene fra 2. Y på Amagerfælled Skole og deres lærere, 

som kom og underholdt med et par julesange i nyfortolkninger – vi 

går i træningslejer i god tid, så vi kan være med på fagterne til 

Søren Banjomus, til næste år. Dejlig dag i dejligt selskab 
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MASSER AF LOKKERIER…… 

MANDAG D. 6. januar er der BOG-café 

Her vil jeg fortælle om Maria Hellebergs to 

slægtsromaner Kvinderne fra Thy og Søstrene fra Thy. De 

handler om forfatterens egen slægt. 

Jeg tager også Thomas Korsgaards noveller Tyverier med. 

 

Og jeg glæder mig selv til at læse Åleevangeliet af Patrik 

Svensson. Det er en fortælling om verdens mest gådefulde 

fisk, ålen, og samtidig er det en fortælling om forfatteren selv - 

og om livet! Det lyder godt, ikke?       Vi ses til januar  

 
Venlig hilsen      Lise 

 

 

ONSDAG D. 8. januar 

Tager vi en tur til Det Grønlandske 

Hus der ligger på Løvstræde 6 i 

København. 

Her får vi en rundvisning i huset kl. 10:30 

og efterfølgende vil der være tid til at 

besøge den nuværende maleriudstilling 

Arsarnerit - lys i mørket. Omvisningen er 

gratis. 

Bagefter finder vi et sted at spise frokost.  
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TIRSDAG D. 14. januar kl. 13 

er vi så heldige at besøg af Pernille Skipper, 

som kommer og fortæller om livet som 

politiker og hvilke udfordringer det medfører, 

at være en offentlig person. 

 

TIRSDAG D. 28. januar kl. 13 

får vi igen besøg af Hanne Guldborg, som 

denne gang vil fortælle om Pamir i 

Tajikistan, i både ord og billeder. 

Er sikker på det bliver lige så spændende 

som sidst Hanne holdt foredrag om Øst Tibet. 

 

VALG TIL BRUGERRÅDET TIRSDAG D. 11.FEBRUAR. 

 

Så er det sørme ved at være tid igen og der skal lyde en stor 

tak til det siddende brugerråd, for godt samarbejde og 

fremmøde. De genopstiller alle sammen; Knud S, Nete, Lis H, 
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Merete og Connie H.  

Alle andre kan selvfølgelig også stille op og listen kommer på 

tavlen midt i januar 😊 

 

Nu er det ikke sådan, at vi kommer 

til at bo i et træskur, hvis I ikke vil 

være med i Drys Inds Støttekreds 

      men det er dejligt at så mange af 

jer, har valgt det. 

Her i december er der sendt/udleveret julebrev med invitation 

til en sammenkomst i april, men der er også sendt breve ud 

fra Betalings Service, med indbetalingskort.  

Nogen af jer har allerede valgt at blive tilmeldt automatisk 

betaling, men girokortet kan også benyttes, det samme kan 

MobilePay nr 349600 og så kan man selvfølgelig også betale 

kontant i Drys Ind. Uanset betalingsmetode og størrelse, er vi 

meget taknemmelige for ALLE bidrag.  

  
Har man betalt men endnu ikke fået brev, så kontakt mig 

endelig! Knus Margit 
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UDSTILLINGSVINDUET 

Sidste efterår altså 2019 havde jeg en bog med hjemme fra 

biblioteket der hedder " Mal blomster i akvarel". Den 

indeholdt mange flotte blomster som jeg prøvede at male. 

Den her på siden viste blomst hedder syrisk rose. Det er en 

blomst som man også godt kan få til at vokse i Danmark. Jeg 

har malet den med akrylmaling. Det er et af de billeder jeg 

udstiller i det nye år, sammen medpåskelilje og en blå 

klokkeblomst.  

Godt nytår til alle ønskes af Niels Flyger. 

 

Vibeke’s små historier 

Julefrokost 2019 

Vi var til årets julefrokost i Drys Ind 11/12.  Vi blev, som vi plejer, mødt med kys og kram og 

et smukt pyntet bord. Maden var et overflødighedshorn af alt hvad man kunne tænke sig. 

Sild, lune retter og ris á la mande. Der var selvfølgelig også et heldigt asen, som vandt 

mandelgaven. 

Senere sad vi og nød kaffe, kage og slik. Pludselig var der en larm udenfor og ind kom 

julemanden og hans hjælper. Senere kom Seniorkoret og gik/løb Lucia for os, mens Ruth var 

så venlig at spille med på klaveret.  

Det var en hyggelig dag med godt samvær med dejlige mennesker. Ikke kun julemanden og 

hans hjælper, men også alle de flittige hænder, som har stået i køkkenet og serviceret os i 

årets løb, skal have en stor tak. 

God Jul og godt nytår til alle.  /Vibeke 

 

 

 

Julesang I Købnerkirken 

Mandag 16/12 sang vi julen ind i Købnerkirken. Vi fik besøg af børnene, 

2.y, fra Amager Fælled Skole. De havde forberedt et par sange til os. Et par af børnene var 

jeg helt fascineret af. De levede sig helt ind i sangen. 
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Vi havde vores egen lille hjælper, som hed Mie. Hun hjalp med at dele 

æbleskiver ud. En sød lille pige, som gik rundt og spurgte hver og en, hvad vi 

ønskede os. 

I dagens anledning kom Ella på visit. Dejligt at se hende igen. Det blev endnu 

en hyggelig dag med en masse sang og snak. /Vibeke 

 

JULESMIL…….. 

To glade overnisser 

     3½ flittige 

frivillige….. 

 

Juleaften fejrede vi d. 23/12 og der var det 

flotteste fremmøde og der var virkelig gjort noget 

ud af påklædningen – blev enig med Merete om, 

at der skal søges penge til opgradering af 

personalets tøj, til 

næste år       Heldigvis 

havde kom 

julemanden alligevel 

forbi og havde gaver 

med til alle – synes også vi har været gode 

i år!!! 

Dejlig var det også, at vi i år havde en professionel med til at læse 

juleevangeliet. Tak for en dejlig varm og hyggelig aften, tak til Lene 

for, som altid, super lækker mad og til Helene og Merete for al jeres 

hjælp på dagen. Knus Margit 
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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.  

 



16 
 
 

EN frisk og indholdsrig gåtur med Birthe…. 
9.12.2019 var vi 3, der var klar til at følge Birthes anvisninger. Det er gråt og lidt vådt, 

men vi fandt Amagerbrogade, og sludrede om alt og intet undervejs videre mod 

Christiania, hvor vi skulle på julemarked. Der var mange spændende ting at kigge på, 

både ude og inde, og efter et besøg i Kvindesmedien, gik vi i den grå hal. 

Her kunne man købe alverdens farverige småting, fra 

smykker, krukker, vanter og huer- til gl. skilte, julepynt, 

børster og lædervarer og m.m. Efter lidt mad og gløgg, gik vi 

hjemad langs volden. Nu var det tørvejr, og en enkelt and fik 

vi da set. De andre er nok allerede røget til Mortens aften eller 

her til jul, sådan er det. Vi var alle enige om, at gåtur giver kaffetørst; så vi fandt et lille 

skønt sted, med masser af skønne grønne planter; her fik vi kaffe og kage, og så kunne 

vi sagtens fortsætte turen til Drys Ind. Næste gang burde du tage med…  kh. Bente 

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

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       

 

Tur til Christiania’s Julemarked…….. 


