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INDHOLDSFORTEGNELSE               

DRYS KRYDS Marts    Side 3 

NYT fra BOGCafeen    Side 4 

Aktiviteter i MARTS    Side 5-6 

Masser af rigtige gode oplevelser   Side 7-10 

Lokkerier      Side 11-12 

NYT Brugerråd     Side 13-14 
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UDSTILLINGSVINDUET     Side 16 

Amager – Før og Nu    Side 17-18 

Drys Ind – Hvad er det ?    Side 19 
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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 KUN 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: 

 

”Bunddække”: Generelt handler det om meget lave planter, der enten naturligt eller plantet dækker hele 

bunden (skovbunden) – og derved opfattes som et helt tæppe, der er super smukt, og samtidigt sørger for, at 

lyset ikke kan komme ned og få ukrudtfrø til at vokse. 

Skovbunden er ofte blevet omtalt som smuk, specielt, når farvede blomster danner tæppet. 

Her er det Erantis, en lav fladedækkende flerårig urt, der i øvrigt er GIFTIG. 

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

 

  Vandret 

2. Dyr der altid pukler. 

6. Prutte om prisen. 

9. Andet ord for bøde. 

10. TV2 underholdning. 

13. Dansk sko mærke. 

16. indfødt amerikaner. 

17. Dyrt ur. 

18. Vandplanter 
 

    

  Lodret 

1. Afdød væddeløbshest. 

3. Tintins hund. 

4. Luftskib. 

5. Rød ædelsten. 

7. Spansk ø i middelhavet. 

8. Brætspil. 

11. Hun hjort. 

12. Broderistof. 

14. Syrnet mælkeprodukt. 

15. verdens største kattedyr. 
 

Vinderen trækkes 19/3 
 

NAVN:__________________________________________________                BEDRE HELD DENNE GANG         



4 
 
 

 

NYT FRA BOGCAFEEN…… 
 

Kære alle 

Jeg tager tre bøger med til bogcafeen 2. marts, måske 4. 

Jeg stødte tilfældigt på en serie slægstromaner af en norsk forfatter, der hedder 

Edvard Hoem. Første bind hedder Høstkarl i himlen, og den begynder i 1874 ved 

en fjord langt oppe i Norge. Nogle af den slægt, vi følger, bliver her, mens andre 

udvandrer til Amerika. Måske når jeg også bind to, der hedder Din bror på prærien. 

 

Dorrit Willumsen er en af de rigtig gode, danske forfattere, og hendes seneste bog hedder Løg 

trækker tårer. Det er en roman, men den er vist også delvis selvbiografisk. Jeg håber, den er lige så 

god, som det, hun ellers har skrevet. 

 

I har måske allerede hørt om en forholdsvis ny og meget rost irsk forfatter, der hedder Sally 

Rooney? Hendes roman, Normale mennesker, skal vi også prøve….. 

 

Jeg glæder mig til at se jer igen og til også at høre om jeres læseoplevelser. 

Vi ses          Vh Lise 

P.S.   Der er kaffe/the og frisk franskbrød til de fremmødte. 

 

Gode grunde til at læse bøger hver dag 

• Læsning forebygger demens. Studier viser, at hjernen stimuleres, når du læser. ... 

• Virkelighedsflugt mindsker stress. ... 

• Du fodrer din hjerne. ... 

• Læsning forbedrer din hukommelse. ... 

• Læsning styrker din analytiske evne. ... 

• Bøger styrker din empati. ... 

• Du lærer at holde fokus. ... 

• Du får et større ordforråd. 
 
Så tænk over det…..og kom i gang. Du kan jo starte med en ”tynd” bog, eller en hobbybog. 
 
Der findes et utal af bøger indenfor de fleste hobbies; og til trods for, at du sikkert er fuld 
bevandret indenfor dit interesseområde; kan jeg fortælle, at man sagtens kan læse om eget 
emne, og så få rigtig megen ny viden, om et kendt emne. 

 

Men du kan også hoppe ud i et nyt område….f.eks. KRYDSORD. De er også gode for 
hjernen….Du kan jo starte på side 3 – og denne gang garanterer KRYDSORDSMESTER-

MARGIT, at der er en LØSNING 😊    / BenteDrys 
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AKTIVITETER i MARTS 
 

Mandag d. 2/3:  

Bogcafé v/ Lise kl. 10:30 

Tirsdag d. 3/3:  

Foredrag om Grønland kl. 13 

Fredag d. 6/3:  

Varm mad kl. 18 

Lørdag d. 7/3:  

Melodi Grand Prix fra kl. 18 Husk tilmelding! 

Lørdag d. 7/3: OBS lukket om dagen pga MGP!! 

Mandag d. 9/3:  

Nada med Sisse kl. 9:30 – Husk tilmelding! 

Tirsdag d. 10/3:  

Dokumentarfilm kl. 13 

Onsdag d. 11/3:  

Kreativt værksted kl. 12 - 15 

Fredag d. 13/3:  

Varm mad kl. 18 

Søndag d. 15/3:  

Banko kl. 14 - 17 

Mandag d. 16/3:  

Gåtur v/ Birthe kl. 10:30 
 

Tirsdag d. 17/3:  

”Kvinden med den tunge kuffert” kl 13. 
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Onsdag d. 18/3:  

Film & Mad kl. 12 

Fredag d. 20/3:  

Varm mad kl. 18 

Mandag d. 23/3:  

Nada med Sisse kl. 9:30 – Husk tilmelding! 

Spilleaften kl. 18 - 21 

Tirsdag d. 24/3:  

Foredrag om Halfdan Rasmussen kl. 13 – AFLYST pga 

sygdom! Se på tavlen/facebook hvad vi finder på! 

Onsdag d. 25/3:  

Kreativt værksted kl. 12 - 15 

Fredag d. 27/3:  

Månedsmiddag kl. 18 – Husk tilmelding 

Tirsdag d. 31/3:  

Musik quiz kl 13 

Onsdag d. 1/4:  

Nada med Sisse kl. 9:30 – 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. 

Så kom du bare forbi.. 
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MASSER AF RIGTIGE GODE OPLEVELSER… 

Meditation og Afspænding med Sisse d. 4. februar 2020 

Den 4. februar havde vi den store fornøjelse at have Sisse på besøg. 

Interessen var stor og der var mange Drysser, der var mødt op.  

Sisse startede med at fortælle lidt om sig selv. Hun har ikke altid haft det 

lige nemt hendes barndom var turbulent, men som hun selv siger, så er 

hun nu det sted i livet, hun helst vil være.  

Sisse har tidligere arbejdet som SOSU- hjælper, men i 2018 besluttede hun, 

at det var tid til at komme videre. Hun blev uddannet 

energihealer, så i dag kan hun tilbyde Healing, 

Japansk Lifting, Kranio Sakral Terapi, NADA-

akupunktur og Healingmassage.  

Efter introduktionen fortsatte Sisse med at udføre en 

kort meditation og afspænding til dejlig 

meditationsmusik. Det gav god energi og alle 

deltagerne så afslappede ud. Efterfølgende blev talt 

livligt hen over bordene, hvor oplevelser og 

erfaringer blev delt.  

Sisse introducerede os kort til NADA-akupunktur. Behandlingen består i, at 

der sættes fem nåle i hvert øre, nålene skal sidde i øret i 45 minutter og 

der mediteres imedens, da det er vigtigt at man er stille og afslappet 

medens nålene sidder i øret.   

De næste par måneder vil Sisse hver anden uge besøge Drys Ind og arbejde 

med NADA-akupunktur og meditation. Der er oprettet et hold på ti 

deltagere. Stor tak til Sisse for en dejlig formiddag. / Helen 

P.S. Man kan vel egentlig tale om, at man har en pind i øret       / BenteDrys 
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FANTASTISK BINGO-BANKO  16. februar 

Det er jo altid hyggeligt, når vi har bingo banko og vi 

lægger os i selen for 

at hitte på, så alle går 

glade hjem, og 

samtidig med at vi 

ikke overskrider 

budgettet. 

 

 

 

Tak til Maja som hver måned, både shopper og pakker 

flot ind! 

Men søndag d. 16. februar var lidt ud over det 

sædvanlige, for Allan havde fortalt sin fodterapeut om 

os, og fået hende til at donere en hel behandling til en 

værdi af kr. 430.-     

 

Det er helt vildt godt gået og STOR tak til Allan for 

initiativet og et lige så stort tillykke til Wenche som var 

den heldige vinder. Og selvfølgelig også en KÆMPE 

TAK til Klinik For Fodterapi v/Christina Fischer Semdahl 

på Amagerbrogade 150       
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Tirsdag d. 18. februar havde vi besøg af Steen Balle, 

som fortalte om 

Kældernæsmordet på Lolland, 

med god humor og et stort 

lokalkendskab. Vi satser på at 

kunne lokke Steen på besøg en 

anden gang, for at lave 

folkemusik quiz med os !!!! 
 

ÆLDREFEST MED FULD SKRUE 

Der har jo i flere år været tradition 

for at tage til ældrefest i Kalundborg 

og i år var det Britta der stod for 

turen.  

Er der nogen der kan organisere, 

ha’ en fest og køre i tog, så er det 

Britta - der var styr på tingene. 

Der var god mad og drikke, 

underholdning af Kandis Johnny, 

Pernille Schrøder og duoen Stine og 

Martin sluttede af med et brag. 

Ældrefesten havde 10 års jubilæum og de 775 billetter 

var blevet udsolgt på bare 3 timer!!     
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En lang og dejlig dag med 

masser af sang, musik og 

godt selskab. Forhåbentlig 

dejlig nok til, at vi kan lokke 

Britta til at tage af sted igen 

til næste år       

 

LOKKERIER – DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF 

Blot til info:   Lokkerier kommer slet ikke af sig selv, der er faktisk tale 

om et kæmpe arbejde, megen koordinering og dialog frem og tilbage, 

inden puslespillet er lagt, og Aktivitetslisten er en realitet. 

Derfor opfordre vi jer alle til at møde op – til de mange spændende 

aktiviteter; specielt der, hvor ”fremmede” drysser ind…og fortæller 

om stort eller småt. Der er intet så dejligt som fuldt hus…. Og vi kan jo 

være mange i de små lokaler. 

 

Kig i kalenderen….  Og kom forbi          
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Tirsdag d. 3/3 kl. 13  

får vi besøg af Maria, 

der er udannet Cand. 

Mag. i Eskimologi og 

Arktiske Studier, og 

medlem af Det 

Grønlandske Selskab 

Maria har en kæmpe 

viden og masser af passion, som hun vil dele ud af og 

fortælle om Grønland, øens historie og især fokusere på 

forholdet mellem Grønland og Danmark. 
 

 

Tirsdag d. 17/3 kl. 13 sætter vi 

fokus på Marie Madeleine Steen, 

bedre kendt som ”Kvinden med den 

tunge kuffert”. En norsk dame der 

har snydt og svindlet sig gennem 

Skandinavien – og endda lagt vejen 

forbi Drys Ind i januar 2017. 

 
 

I juni 2019 blev der sat punktum for 

bedragerisagen mod 61-årige norske kvinde, 

der ved Retten i Lyngby sidste år blev idømt 

halvandet års fængsel. / BenteDrys 
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LØRDAG D. 7. MARTS kl. 18  
skyder vi Melodi Grand Prix festen i 
gang med dejlig mad og drikke. 
Bagefter varmer vi op til selve 
festen, med disco lys, gamle MGP 
slagere og højt humør, før vi finder 
stemmesedlerne frem og ser hvem 
der løber 
med 

sejren. 
Aftenens værter – altså ud 

over Lene, Britta og Margit       

– er Hella Joof og Rasmus 
Berg. 
Tilmelding i Drys Pris 60.- alt incl 

 

DØDSFALD 

 
Efter kort tids sygdom afgik Erik ved døden.  

Han blev begravet d. 4.februar 2020 fra Tårnby Kirke. Der var en hel del 

Drysser med til begravelsen. De fortalte, at der var mange smukke 

blomster og stor deltagelse fra familie og venner, som fulgte Erik  

på hans sidste rejse.  

Æret være Erik’s minde 
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     TILLYKKE       
TIL DET NYE BRUGERRÅD 

 
      Connie H    Knud S      Lis H       Nete      Wenche 

Tirsdag d. 11. februar var der godt liv i huset, da 

der skulle vælges nyt brugerråd. Merete som er 

næstformand i bestyrelsen, kom forbi og fortalte 

om de tanker bestyrelsen arbejder med og 

hvordan økonomien ser ud for det kommende år – 

nok bader vi ikke i penge, men der er heller ingen 

grund til panik.       

Ketty, Kirsten J og Niels havde meldt sig som 

stemmetællere, og efter afstemningen, gik de i 
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køkkenet og optalte de i alt 111 stemmer + 1 

stemmeseddel der blev dømt ugyldig, da der var 

sat 4 x’er. 

De nyvalgte er: 

Knud S – formand 

Connie H – næstformand 

Lis H – kassere 

Nete – suppleant 

Wenche – suppleant 

Der skal også lyde en stor tak til Merete, IngeLise 

J og Knud J for at stille op og gøre det hele lidt 

mere spændende, med et ordentligt kampvalg.  

Stemmerne lå tæt og det var et spørgsmål om 

marginaler. 

Vi glæder os til godt samarbejde det næste års 

tid!!    Knus Helen og Margit       
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Tirsdag d. 25. februar kastede vi os ud i noget nyt – igen       

og havde arrangeret fastelavn, med tøndeslagning, 
udklædning og fastelavnsboller. Vi var lidt spændte på om 
der overhovedet var nogen der turde komme, men efter en 
langsom start, så blev huset fyldt og da der endelig kom en 
smule tørvejr og et enkelt solstrejf, blev der gået til den i 
gården, hvor køllen blev svunget, så jeg tror alle fik 
afreageret, og vi fik kronet både en konge og en dronning. 
Bagefter var der god brug for varm kakao. 
Er kisteglad for den store opbakning, så vi går det igen til 
næste år, hvem ved om vi måske kan lokke endnu flere til at 
komme udklædte?! 
Tillykke til Gitte og Hanne H der blev henholdsvis katte-
dronning og konge, og til Ulla og Nete for at komme 
udklædte. 
Tak for en dejlig dag og til jer alle <3  
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UDSTILLINGSVINDUET 

 

Sidste år op til jul, var vi en busfuld drysser der besøgte 
andelslandsbyen Nyvang. Det var et fint julemarked. Da vi gik rundt og så 
på tilbuddene på markedet, var jeg bl.a. inde i en legetøjsbutik hvor de 
solgte et genoptryk af det første Anders And blad fra marts 1949. Det 
syntes jeg var meget interessant, så det købte jeg. 
I den første historie i bladet melder Anders And sig som medlem af det 
frivillige brandkorps. Men det går ikke så godt. Anders And får lavet mere 
ildebrand end slukket ildebrand. Så det er jo meget morsomt. Jeg har lavet 
et maleri ud fra historien som du kan se her. Det udstiller jeg i Drys Ind 
sammen med andre ting i marts måned.  Hilsen Niels Flyger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måske du også har nogle Anders And Blade?  Jeg har bl.a. bladet fra min 

fødselsdag, 17. dec. 1957 – det var nemlig en tirsdag 😊 / BenteDrys
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AMAGER – FØR og NU 
Det er altid sjovt, at kigge i de gamle fotoalbum, ikke bare hos familien, 

men også ude omkring. 

I denne bog er der rigtig mange flotte foto fra en tid, der var – og nogle 

gange er udviklingen kommet med…. 

Bogen kan stadig købes, og jeg gætter på, at man også kan låne den på 

biblioteket. 

Hvis man kigger i den sammen med 

andre, går snakken hurtigt. Nogle kan 

næsten huske dengang da…. Og andre 

kommer i tanke om hvordan det var på 

den tid. Ka’ du huske skolevejen? 

forretningen, der solgte kul og koks, 

sporvognen, eller at vi gik i nogle sjove 

klæder…. 

I dag har jeg kigget i bogen, og fundet 

hjørnet af Englandsvej og 

Amagerbrogade. 

 

 
Francis Zachariae - Faksimileudgave af København Før og Nu 1915-1927 

Kan købes antikvarisk for kr. 150,- 

 

Det øverste billede er fra Englandsvej omkring år 1900, bygningerne blev 

revet ned i år 1912 og 1913. Det var ”skrædderens hjørne”, men den drejede 

skorsten på smedens bygning var en slags vejviser for droskekuske og 

chauffører.  

Det nederste billede viser den ejendom der blev bygget på grunden i 1913 

opført af Tømrermester Einar Jørgensen. Foto er taget i 1923, hvor Sundby 

Barnevognsfabrik havde til huse midt imellem hjørnet og DRYS IND. 

 

DRYS IND har i dag til huse, Englandsvej 2 – De tre sidste vinduer i 

stueetagen, til venstre for opgangen. 
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ET HJØRNE I SUNDBY – FØR og SENERE 

 

 

 

Kommentarer til foto fra 1923:  Pænt bredt fortorv, ikke 

mange biler, pæne damer i gadebilledet, smuk gadelampe, 

og mon ikke mange af vinduerne er nypudsede?  Gad vide 

hvor ren luften var? Og hvad der støjede? 

Hvad tænker du? Barnevognsfabrik i gården?   

kærlig hilsen fra BenteDrys  
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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 

Tænk på, hvis al den regn, vi har fået, i stedet havde været sne, 

så havde vi haft mega- meget 

besvær men også sjov på 

kælkebakken. 

DRYS IND – vi har åbent……næsten alle dage 

 

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       

 

FISKEN og VÆDEREN har fødselsdage i MARTS…..      TILLYKKE til jer alle sammen 

Vi modtager gerne små historier fra jer…..fortæl gerne om oplevelser i DRYSIND 

  


