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DRYSSEN       

DRYS IND  ♥  DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE VÆRESTED ♥ 

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

NR. 2   FEBRUAR    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  Mobile Pay: 349600 

 

 

 

NOGLE GANGE DRØMMER MAN OM SNE…… 

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

NYT, NYT    Kryds Ord     Side 3-4 

Bogcafe      Side 4 

Aktiviteter i Februar    Side 5-6 

Tak til Amagerlopperne    Side 7 

Gode oplevelser     Side 8-10 

Lokkerier incl. Nyt Brugerråd    Side 10-15 

Royal Run     Side 15-16 

Udstillingsvinduet     Side 17 

Drys Ind – Hvad er det ?    Side 18 

En 9 km. Lang brugeroplevelse…   Side 19 

Bagsiden incl. Mulighed for hjælp!   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: 

 

Naturen er altid smuk; hver årstid viser en fantastisk side af naturen. Nogle gange bliver vi helt overrasket af 

farverne….man har nydt den forårsgrønne skov, og så er den pludselig smuk gylden, og bladene rasler. 

Men når frosten indtræder, og sneen lægger sig og der bliver helt tyst; så ses de flotteste nuancer fra gråhvid 

over blålige toner….og evt. med lidt farve fra solen – whauu, det er flot    /  Bente 

 

P.S.  Måske får vi en februar helt uden sne – hvem ved? 

mailto:tinaungermann@hotmail.com
mailto:drys.ind@mail.tele.dk
mailto:margit@drysind.dk
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NYT NYT……. DRYS KRYDS FEBRUAR 

 

   NAVN:________________     
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  1. 

VANDRET: 

 

Del af Coop 

3. Grønt område på Amager 

8. Kongeligt porcelæn 

10. Verdens største ø 

13. Romertal for 55 

14. H C Andersens fødeby 

15. Legeredskab 

16. Hårprodukt til mænd 

17. Pirat drik 

18. Fægtevåben 

   

 

   

  2. 

 

LODRET: 

 

Noget man kan blive stødt på 

4. Dronningens kælenavn 

5. Syvende søndag før påske 

6. Badeanstalt 

7. Nattøj 

9. Grønlandsk kunstner 

11. Kælenavn for brugere af Drys 

Ind 

12. Fodtøj til dyr 
 

 

 

 

Vi prøver om der er stemning for  
en månedlig krydsord. 
Læg løsningen med navn på, i den blå postkasse 
senest onsdag d. 18. februar. 

 
Vinderen trækkes torsdag d. 19/2 før sang. 

 

NYT FRA BOGCAFEEN…… 
 

Til næste bogcafé 3. Februar kl. 10.30, vil jeg fortælle om den amerikanske bestseller Hvor 

flodkrebsene synger af Delia Owens. En dejlig fortælling, der ovenikøbet har en lille 

krimiintrige til dem, der sværger til krimier. 

Så regner jeg også med at få læst Ane Riels roman Bæst, selvom jeg er lidt 

nervøs for, om den er for barsk til mig. Men det må komme an på en prøve. 

Og så tager jeg også den meget roste samtidsroman af Kristian Bang Foss 

med, et moderne bud på Lykke-Per er den blevet kaldt. Mon det kan passe? 

Vi ses          Vh Lise 

P.S.   Der er kaffe/the og frisk franskbrød til de femmødte. 
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AKTIVITETER FEBRUAR 

 

Mandag d. 3/2:  

Bogcafé v/ Lise kl. 10:30 

Tirsdag d. 4/2:  

Afspænding og meditation med Sisse kl. 13 

Onsdag d. 5/2:  

Hjælp til Iphone og Ipad kl. 18 – 21  

Fredag d. 7/2:  

Varm mad kl. 18 

Mandag d. 10/2:  

Spilleaften kl. 18 

Tirsdag d. 11/2:  

Valg til Brugerrådet kl. 13 

Onsdag d. 12/2:  

Kreativt værksted kl. 12 – 15  

Fredag d. 14/2:  

Varm mad kl. 18 
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AKTIVITETER i FEBRUAR, fortsat  

 

Søndag d. 16/2:  

Banko kl. 14 

Mandag d. 17/2:  

Nada og meditation med Sisse kl. 10 

Husk tilmelding. 

Mandag d. 17/2:  

Gåtur med Birthe kl. 10:30 

Tirsdag d. 18/2:  

Steen Balle om ”Kældernæs mordet” kl. 13 

Onsdag d. 19/2:  

Mad kl. 12 og Film kl. 13 

Fredag d. 21/2:  

Varm mad kl. 18  

Tirsdag d. 25/2:  

Fastelavn med tøndeslagning kl. 13 

Onsdag d. 26/2:  

Kreativt værksted kl. 12 - 15 

Fredag d. 28/2:  

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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TUSIND TAK  
TIL 

AMAGERLOPPERNE. 
De har for tredje år i træk doneret deres overskud på 

hele kr. 9000,- til os. 

Amagerlopperne, er dem der arrangerer loppemarked 

på Sundbyvester Plads hver weekend hele sommeren. 

Alle arbejder frivilligt og den eneste indtægt de har, er 

fra stadelejen og det er dén de noget så generøst har 

givet videre til os. 

I år er de ekstra modige og starter 

sæsonen allerede lørdag d. 28. 

marts – vi krydser fingre for et 

tidligt og varmt forår. 

Ellers må vi have kamikkerne på… 

Grønlændernes dragter er bare 

flotte farverige og utroligt varme. 
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MASSER AF RIGTIGE GODE OPLEVELSER 

Det Grønlandske Hus 
Var bestemt et besøg 

værd! Selv om det havde 

været rart med lidt mere 

oplysning om Grønland, så 

blev der stillet mange gode 

spørgsmål og der var 

rigeligt at se på.  

Vi fik set et bredt udsnit af 

”hverdags kunst” og 

håndværk af den 

smukkeste slags, men tror 

det, der gjorde størst indtryk på mig, var Buuti 

Pedersens udstilling, der rummede både, malerier, 

akvareller og glaskunst. Buuti er især kendt for sine 

isbjørne motiver, og der er smæk på farverne, men de 

er samtidig meget følelsesfulde. 

Udstillingen vises til og med 7. februar og er åben 

mandag -fredag kl. 10 – 16.  

Huset byder også på en lille café og hver tirsdag kan 

man købe grønlandsk mad.  

Den lille butik, hvor man kan købe alt fra plakater og 

bøger til kunst og smykker er også åben hverdage fra 

10-16 på adressen Løvstræde 6 kbh. K 

Helt sikkert et besøg værd, for jer, der ikke var med … 
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Efterfølgende spiste vi frokost på Café Paludan. Der var 

rimelige priser og god plads, og så var det noget så 

hyggeligt at være omgivet af bøger fra gulv til loft – og 

bøgerne var endda til salg.   / Margit 

 

  

TIRSDAG D. 14. JANUAR 

Havde vi besøg af en veloplagt og veltalende Pernille 

Skipper, der kort fortalte om sin egen baggrund og 

hvad der havde fået hende til at gå ind i politik. 
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Der blev talt meget om socialpolitik, og velfærdsstatens 

udfordringer og mangler, men også om vores fælles 

ansvar for hinanden. 

Spørgsmål var der rigeligt af og mange brugte 

muligheden for at bringe hverdagsproblemer videre til 

en landspolitiker. 

Vi berørte emner som klima(skam) og Gretha Thunberg, 

gratis tandlæge, det store fokus på børn og unge versus 

ældrepolitik, men højdespringeren var det meget 

aktuelle spørgsmål om nedlæggelsen af Mimrekortet i 

år og rejsekortet til næste år. 

Et hårdt slag for alle, der ikke er ejer af en smartphone 

eller bare ikke ønsker at blive overvåget. 

Heldigvis er der mange stærke stemmer i det kor og det 

sidste jeg har kunnet finde om den sag er, at 

Trafikministeren nu har forlangt en redegørelse fra DOT 

(dit offentlige trafikselskab) så forhåbentlig munder det 

ud i en anden og bedre løsning!! 

 

LOKKERIER – DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF 

 

TIRSDAG D. 18. FEBRUAR KL. 13  

får vi besøg af Steen Balle 

der er pensioneret højskolelærer, men 

stadig underviser i Vestre Fængsel, og 

fortæller om ”Kældernæs mordet”, hvor 
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en købmand på Lolland blev myrdet i 1949. Den mand 

som bliver fængslet for mordet flygter efterfølgende til 

DDR i 1952. 

Steen har selv 

mødt ham i 

både 1974 og 

1997. 

Der lægges 

vægt på, at 

tilhørerne går 

oplivede hjem 

med nye tanker.  

 

 
 

Bevæbnet med geværer og maskinpistoler trængte hjemmeværnsfolk ind overalt omkring Nyborg i 

september 1952 – for at finde den fra Nyborg Statsfængsel undslupne Kældernæsmorder. Kilde: Fyens.dk 

marts 2001 / bmm 
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FASTELAV ER MIT NAVN….. 

                                    BOLLER VIL JEG HAVE… 

TIRSDAG D. 25. FEBRUAR KL. 13  
prøver vi noget nyt og holder fastelavn med alt hvad der 

hører sig til: tøndeslagning i gården (skulle solen mod 

forventning ikke skinne den dag, så inddrager vi 

kontoret til formålet) kattekonge og dronning og slutter 

selvfølgelig af med fastelavnsboller til alle. 

Du behøver ikke være udklædt, Du kan bare komme, 

som du er       men har man 

lyst, så bare gi’ den fuld 

gas og vi skal nok ha’ lidt i 

baghånden – der vil 

selvfølgelig være en 

præmie til den bedste 

udklædning.  
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TIRSDAG D. 4. FEBRUAR KL. 13 

får vi besøg af Sisse, som efter 

20 år i den kommunale 

hjemmepleje har skiftet spor og 

bruger nu al sin tid på 

afspænding, healing, massage, 

meditation og meget mere. 

Sisse vil fortælle om hendes liv 

og virke, lave lidt afspænding 

med os (siddende      ) og en 

meditationsøvelse. 

Efterfølgende vil Sisse lave et 

forløb med Nada, som er en slags øreakupunktur, der er 

udviklet med baggrund i traditionel kinesisk medicin, og 

skaber både fysisk og psykisk ro og balance. 

Behandlingen varer ca. 45 min, foregår i grupper og 

bruges til alt fra søvnløshed, stress og forhøjet blodtryk 

til sukkertrang og hovedpine + meget, meget andet.  

Forløbet er gratis, men kræver tilmelding og starter 

mandag d. 17. februar kl. 10  

Kom og vær nysgerrig       

 

Det er aldrig for sent, at prøve noget nyt… 

Gør mandag – til en ny dag  
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Utroligt så hurtigt et år går, men væk er det 

og I skal endnu engang vælge et nyt 

brugerråd 

TIRSDAG D. 11. FEBRUAR KL. 13 

Brugerrådets arbejde består i at holde møde med Helen 

eller Margit en gang om måneden, hvor vi taler om hvad 

der er af kommende aktiviteter, evaluerer på dem, der 

har været og snakker om de forslag der evt. ligger i 

postkassen. 

Brug den endelig - Det bliver faktisk taget alvorligt!! 

Brugerrådet mødes også hver tredje måned med et 

medlem af bestyrelsen, hvor de kan bringe ønsker, 

budskaber m.m. videre, så det bliver bragt videre til 

førstkommende bestyrelsesmøde. 
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De har selvfølgelig også den største opgave af alle; 

planlægningen af den årlige skovtur       

Alle fra brugerrådet genopstiller og man kan 

brevstemme frem til 10/2 

Der serveres smørrebrød fra kl. 12 og hjemmebag til 

afstemningen. 

Knus Margit 

 

SÅ ER BILLETTERNE BESTILT…… 

Royal Run løber af stablen 2. pinsedag d. 1. juli  –  har 

ikke fået vores startgruppe endnu, men det bliver 

mellem  kl. 12:45 og kl. 14:30. 

Har tilmeldt os til Familiemilen, som er 1.65 km, der kan 

tilbagelægges uanset tempo og det er helt legitimt at 

tage rollator eller stok med. Man skal dog være klar 

over, at man udover selve distancen, også skal gå fra 
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Kgs. Nytorv til Amalienborg og retur, men der er jo intet 

i vejen for at holde hvil i Nyhavn       

Vi spiser frokost sammen før afgang, enten i Drys eller i 

startområdet, det afhænger af vejret. 

Prisen er i år 165.-  
incl startnummer, T.shirt og medalje. 

 

For at undgå sidste års kø mareridt ved udlevering af 

numre og T-shirts, bliver disse sendt med posten. 

Desværre betyder det også, at sidste chance for 

tilmelding allerede er i marts måned – de sender nok 

med PostNord       

                         GLÆDER MIG, knus Margit 

 

Hvis du tænker, at der skal trænes lidt….så gå med på Birte’s gåture…..tag trappen, når du 

kan, og snup en frisk gåtur dagligt….. 
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UDSTILLINGSVINDUET 

På et par af de billeder jeg udstiller i Drys Ind i februar 

måned har jeg sat et motiv af en dansk kunstner der hedder 

Søren Bjælde sammen med nogle udklip jeg har hentet fra 

hæfter med decoupagebilleder. Det er nogle hæfter som Drys Ind har fået doneret til 

kreativ værksted og dem har jeg været en flittig bruger af.     Hilsen Niels Flyger. 

  
Inspireret af originalen   
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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.  

DRYS IND – vi har åbent…… 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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GÅTUR  - primært Frederiksberg Have  ca. 9 km 

Er lige kommet hjem efter en rigtig dejlig, lang og skøn Birthe-gåtur.  

Vi var 6-8 som tog turen i dag og vi var heldige med vejret. 

Turen gik fra Drys-Ind til Frederiksberg Have, hvor vi daskede rundt og nød det 

spirende ”forår”. Ja, det lyder skørt, men det pibler frem alle steder!  

Vi havde håbet at se elefanterne, men de holdt siesta. I stedet så vi et hold 

arbejdere, som var ved at fælde træer. Det foregik med vejrer og kraner og en 

mand som ”hang” helt oppe i et 

træ. Måske er de ikke færdige 

endnu? 

Vi tog kaffen i en dejlig varm cafe. 

Det er hyggeligt med disse ture. Vi 

får snakket sammen om alt og 

ingenting.  

Vi tog metroen hjem, så vi lige 

nåede Drys-Ind inden kl. 15  

/ Vibeke  
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BAGSIDEN 

Onsdag d. 5/2 kl. 18 – 21  

kommer Lotte og giver 

hjælp med Iphone og Ipad, 

og hvad man ellers måtte 

ha’ af elektronik 

udfordringer. Det er i 

åbningstiden, så man har 

ovenikøbet mulighed for at 

få dejligt smørrebrød 

mens man sveder       

 

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       

 

VANDMANDEN og FISKEN har fødselsdage i 

FEBRUAR…..og de uheldige, der er født i skudåret og 

29. FEBRUAR, har kun fødselsdag hvert 4. år – men 

mon ikke de snyder lidt og alligevel holder fødselsdag, 

blot en anden dag?   Kender du en af dem?  / Bente Drys 


