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ÅBENT HUSÅBENT HUSÅBENT HUSÅBENT HUS    
på på på på     

DienesmindeDienesmindeDienesmindeDienesminde    
Fur Landevej 41Fur Landevej 41Fur Landevej 41Fur Landevej 41    

Søndag d. 11. januar kl. 13.00Søndag d. 11. januar kl. 13.00Søndag d. 11. januar kl. 13.00Søndag d. 11. januar kl. 13.00    
    

Kom og se den nye lagerhalKom og se den nye lagerhalKom og se den nye lagerhalKom og se den nye lagerhal    
    

Forsidebillede fra rejsegildetForsidebillede fra rejsegildetForsidebillede fra rejsegildetForsidebillede fra rejsegildet    

  

Gavebeløb til Dienesmindes venner 
Der er kommet nye regler for indberetning af gavebeløb. 
Det samlede fradragsbeløb for 2008 er 14.000 kr. 
Det er kun beløb over 500 kr. pr. år. til den enkelte forening, der kan fra-
trækkes. 
Det nye er, at man kun kan få fradrag, hvis man oplyser sit CPR-nummer 
til den forening, man giver til. Foreningen skal inden den 20. Januar i det 
følgende år indberette gavebeløbet samt CPR-nummeret til SKAT. Deref-
ter bliver beløbet automatisk noteret til fradrag hos gavegiver. 
Det er altså ikke længere muligt selv at indberette gavebeløb. 
Rent praktisk kan oplysningerne gives ved indbetaling på netbank, ved at 
sende et brev til kassereren, eller sende en mail til kassereren. 
mail: irma.christensen@privat.dk. 
Foreningens bankkonto: 
Reg. nr. 8500 konto nr. 2655 72 76 74 
Foreningen Dienesmindes Venner vil naturligvis behandle sådanne op-
lysninger fortroligt, ligesom der heller aldrig sker salg/videregivelse af 
oplysninger om medlemmer eller gavegivere. 

 Dienesmindes Venner 
 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold:  Ellen og Dan 
   Erik Vilsgaard 
   Leif K. Andersen 
   Den omvendte julemand 
   Armenien 
   Åbent hus  
  

Julehilsen 2008Julehilsen 2008Julehilsen 2008Julehilsen 2008    
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Vi går igen mod jul, tiden går så 
hurtig at det er svært at følge 
med.  
Året der snart er forbi har været 
fyldt med besværligheder, både 
på privat og humanitært område. 
Vi er jo flyttet og forsøger at få 
det til at være et nyt Dienesmin-
de. Det er svært, der er mange 
ting der er problematiske, men 
heldigvis har vi oplevet at folk har 
holdt ved og stadig hjælper med 
både indsamling, pakning og 
transport til Hviderusland, hvorfra 
vi stadig får mange opringninger 
om anmodning om hjælp. Senge, 
hjælpemidler og tøj de mangler 
stadigvæk, selvom det selvfølgelig 
kan ses at vi har været der ca. 
1000 gange. 
Selv hospitalet i Brest ber om 
hjælp til en ny afdeling. Vi ved at 
det hjælper den almindelige bor-
ger i Hviderusland. Vi har haft den 
store glæde at have besøg af en 
af de mange børn som tidligere 
har besøgt Dienesminde. Kolja er 
nu 29 år og har halvpart i en mø-
belfabrik i Moskva med over 20 
personer ansat. Han er blevet gift 
i august måned. Hans kone er læ-

rerinde og de har en lejlighed i 
Moskva. Han beretter om værdien 
af børnenes ferie i Danmark og 
det sammenhold og gensidig 
hjælpsomhed mellem dem. De 
behøver ikke at have været på 
samme hold feriebørn. Kolja har 
overtaget Dienesmindes julebesøg 
på Yestabel (det børnehjem Kolja 
selv har været på), for som han 
sagde  -  I kan jo ikke nå det hele 
og nu har jeg jo økonomi til at gø-
re det. Det er dejligt at se at le-
vende bevis på at børnene føler et 
samhørighed og hjælpsomhed 
overfor hverandre. Vi hørte også 
om at de følte sig måske ikke som 
søskende, men i hvert fald som 
nært tilknyttede. 
Kolja er blevet udnævnt til årets 
gæst på børnehjemmet, der har 
ca. 275 børn boende. 
Det betød utroligt meget for bør-
nene at nogle huskede dem og er 
deres familie. 
I vores sommerhilsen var det om-
talt at tøjet ikke var sorteret godt 
nok, vi har senere fået meldinger 
fra Hviderusland at det var helt i 
orden hvad der var sendt derover. 
Alt blev brugt og da der fra mini-

 
 Fra  

Ellen og Dan    
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Armenien 
Den 7. december var det 20 år siden 
at byen Spitak i Armenien blev ramt 
af jordskælv. 
Mange tusinder mennesker omkom 
og mange mistede deres hjem. 
I tiden derefter kom der mange con-
tainere til byen som blev indrettet til 
bolig. Mange familier lever stadig i  
containerne. 

Dienesminde har været i Armenien 
flere gange med humanitær hjælp. 
Transporten foregår med skib til Ge-
orgien, hvorfra det bliver kørt på lan-
devejen det sidste stykke. Armenien 
har ikke havneforbindelse med om-
verdenen. 
 
  

Generalforsamling 2009 
Søndag d. 15. marts 2009 kl. 14.00  

afholdes den årlige generalforsamling  
 

Der bliver sædvanen tro 
udsendt indbydelse med 

dagsorden m.m.  



6                                        www.dienesminde.dk 

Søndag den 26. oktober vrimle-
de det med børn og unge i og 
omkring Ørum Kirke. Mest i kir-
ken  -  ude styrtede regnen ned. 
Også mange voksne var mødt 
op. Menigheden rejste sig, da 
De grønne Pigespejdere førte 
fanerne ind i kirken. I kirkens 
vinduer var der placeret små og 
meget store, spændende, farve-
strålende pakker. Hvem mon de 
var til? Skulle børnene måske 
trække lod om dem? 
Men så skete der noget  -  døren 
gik op  -  og ind trådte selveste 
julemanden  -  med en tom sæk. 
Og så blev hemmeligheden af-
sløret: Det var den ”omvendte” 
julemand. Han kom ikke MED 
gaver. Han kom for at FÅ gaver. 
Og snart strømmede børn og 
unge op i koret med masser af 
gaver, så julemandens sæk blev 
fyldt. Der blev uddelt GIVER-
KORT til alle i kirken (altså ikke 
ønskesedler), så julemanden 
håber, der kommer mange flere 
i de kommende dage. Men ga-
verne skal ikke til Grønland. De 
skal til Hviderusland, hvor der er 
mange fattige børn. Der var no-
gen, der mente, at julemanden 
mindede lidt om Kjeld Hansen. 
Det eneste der manglede var en 
gang snevejr og lidt solskin, så 
julemanden kunne være ankom-
met til kirken i kane med rens-
dyrene. 
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steriet bliver ført kontrol og jour-
nal over tingene kan man følge 
det tilbage og se hvor det er lan-
det henne. Embedsmændene ro-
ste kvalitet og måden papirerne 
var ført på uden at være for kom-
plicerede. Og der var kun positive 
reaktioner på det, så vi kan kun 
takke alle som gør et stort stykke 
arbejde med at strikke, sy og pak-
ke. Uden det samarbejde havde 

det slet ikke kunnet lade sig gøre. 
Vi ved at der er folk der har været 
frustrerede og kede af at deres 
arbejde ikke nyttede. Der skal lyde 
en stor tak for hjælp, også i den 
vanskelige flyttesituation,hvor vi 
har kæmpet med vand, storm og 
væltede telte.  
Glædelig jul og godt nytår. 
                         Ellen og Dan. 

Dan og Kolja 



4                                        www.dienesminde.dk 

Jeg er blevet hedt om at fortælle 
lidt om mine oplevelser som 
chauffør for Dienesmindes Ven-
ner, jeg har kørt nogle ture til 
Hviderusland de sidste tre år så 
jeg har set en del derovre og jeg 
synes at det er en god oplevelse 
hver gang.  
Jeg er så heldig at jeg er kommet 
til at kende en familie derovre, 
som jeg har haft lejlighed til at 
besøge mange gange. Den ene af 
familiemedlemmerne er sekretær 
for en organisation for invalide i 
den by de bor i.Jeg har fået kend-
skab til hvordan det hele fungerer 
i sådan en organisation og jeg har 
fået lov til at se og fotografere 
deres kartotek så jeg har billeder 
af et kartoteks kort og liste over 
hvad en af modtagerne har fået. 
Her i sommer var jeg på privat 
besøg ved omtalte familie, og var 
kørende i personbil derover, så 
det gav mulighed for at komme 
omkring og se hvordan det ser ud 
udenfor de veje vi normalt færdes 
på, og det er ikke storhed der 
præger det jeg så. Der kan man 
se at de har brug for alt det vi 
kan køre derover. Kan vi hjælp 
dem med tøj og møbler og andre 
ting, så har de mulighed for at 
bruge de få økonomiske midler de 
har til rådighed til noget sundt 
mad og andre livsfornødenheder. 
Da jeg var derovre i sommer kom 

der revision fra ministeriet i 
Minsk til organisationen, så de 
måtte finde deres kartotek for 
de sidste tre år. Jeg mødte de 4 
revisorer som fortalte at det var 
gode ting der kom fra Die-
nesminde og at det var dejligt at 
dokumenterne altid var i orden. 
Det var skønt at møde dem. Jeg 
har også truffet flere af dem der 
får hjælp fra organisationen og 
de er alle meget taknemlige.  
En anden lille sjov oplevelse jeg 
havde derovre. Jeg var til privat 
fest her i foråret, der mødte jeg 
en pæn ung fyr i en nydelig 
TEshirt hvor der på ærmet stod 
Kop & Kande og på ryggen stod 
der Julen har englelyd, men det 
var der jo ingen der kunne læse 
så det betød jo ikke noget, det 
var en pæn TEshirts, så det var 
fint. Her sidst på sommeren var 
jeg derovre i lastbilen, det var 
med alle de telte, soveposer, 
liggeunderlag og andre ting der 
var blevet efterladt af folk fra 
Roskilde festivalen. Jeg har 
snakket med dem Hviderusland, 
de fortæller at det er delt ud til 
de invalide, som udgør både 
børn og voksne. De er meget 
glade for tingene, så nu kan de 
tage på fisketur langs floden i 
flere dage. At fange fisk er ikke 
en hobby for dem, det er en må-
de at strække kostpengene på 
og er de heldige kan de sælge 
nogle, så de tjener lidt ved det. 
                           Erik Vilsgaard 

Beretning af Erik 
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Som det har set ud her i dette vå-
de efterår, hvor vi ikke mere har 
de store haller i Hinnerup, men et 
par markedstelte og mindre udhu-
se på Furvej 41 til lager, har der 
ikke været gode arbejdsforhold for 
Ellen og Dan, samt de få trofaste 
sortere og pakkefolk, der i det sta-
dig koldere og vådere vejr er mødt 
op, alt har været klamt og arbej-
det svært at håndtere praktisk. 
Alligevel bliver der sendt læs på 
læs af sted til Hviderusland, takket 
være en ukuelig tro på at det gav-
ner de mennesker der modtager 
hjælpen. Det er blevet til mere 
end 25 læs i år og det er rigtig 
flot, når man tager vilkårene i be-
tragtning. Dienesmindes Venner`s  
forenings ånd står sin prøve og 
det sammenhold, der har været 
en selvfølge, fastholdes. 
Der er en ny adgangsvej og lager-
hal på vej, som vil gøre det lettere 
at håndtere og læsse varerne, 
men indtil den står færdig er der 
brug for positiv velvilje og omtale, 
for at vi ikke skal miste nogle af 
de mange donationer, vi hidtil har 
modtaget. 
Som chauffør bliver man af og til 
spurgt, om det kan passe, at man 
efter de mange læs, der gennem 
årene er kørt, kan blive ved at ha-
ve behov for at modtage brugte 
og usælgelige varer fra Danmark, 

har befolkningens levevilkår i Hvi-
derusland ikke snart en standard, 
der ligner vores. Til det kan jeg 
kun svare, at det har de ikke end-
nu og vi fornemmer, at de læs vi 
kommer med er en velkommen og 
tiltrængt gave, som gavner den 
jævne befolkning. Dienesmindes 
blåhvide lastbil bliver godt modta-
get og er kendt af mange. 
Her omkring 1. nov. 2008 besøgte 
Preben Petersen og undertegnede 
sang og dansetrup lærer Tamara i 
Brest. Hun er en af fordelingskon-
takterne, og et af de spørgsmål, 
hun havde til os var, om vi snart 
ville komme med et læs mere, der 
er lige færdiggjort en ny afdeling 
på det store hospital her i byen og 
der mangler mere udstyr, som 
Dienesminde i forvejen har leveret 
så meget af og som der er hårdt 
brug for. Vi lovede at lade spørgs-
målet gå videre til Dan og følte at 
foreningens arbejde stadig har en 
betydelig og stor værdi. 
 
Godt nytår                                              
Leif Korsgaard Andersen. 

Julehilsen. 


