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Dienesmindes venner blev stiftet d. 23.11.1991, 
og i den anledning vil vi gerne invitere til 

på Dienesminde søndag 

Program: 
 
Velkomst ved formanden 

Tale ved borgmester Flemming Eskildsen 

Kaffe 

Gæstetaler ? 

Spisning kl. ca. 17.00 

 Grillstegt pattegris m/ tilbehør 
 sponseret af Dan Dissing-Madsen  

 
 

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Roskildefestival 
 Fra formanden 
 Beretning: 2 læs til Litauen 
 Indbydelse til jubilæumsfest 
  

Sommerhilsen 2011Sommerhilsen 2011Sommerhilsen 2011Sommerhilsen 2011    



2                                        www.dienesminde.dk 

 

FORENINGSOPSLYSNINGER 
 

Institutionen: Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
 
Foreningens formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for 
 dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst– og Centraleuropa. 
 Foreningen kan erhverve og udlåne løsøregenstande, herunder 
 transportmidler til opfyldelse af formålet. 
 
Stiftet: 23.11.1991 
 
CVR nr.: 16 27 54 76 
 
Regnskabsår: 1. januar—31. december 
 
Bestyrelse: Preben Nielsen (formand) Jens Erik Petersen 
 Ålbækvej 46 Krogen 4a 
 7860 Spøttrup 8830 Tjele 
 Tlf. 9756 0131 Tlf. 8665 1283 
 
 Christian Andersen (Kasserer) Hans Jørgen Andersen 
 Hvorup Kærvej 2 Algade 20 B 
 9400 Nørresundby 5500 Middelfart 
 Tlf. 9829 6389 Tlf. 3054 2722 
  
 Susanne Priess (Sekretær) Knud Quist 
 Ålbækvej 46 Løndalen 15, Vammen 
 7860 Spøttrup 8830 Tjele 
 Tlf. 9756 0131 Tlf. 8669 0403 
   
 Preben Petersen Emailadresser:  
 Johannes Evaldsvej 8 Se hjemmesiden 
 9000 Aalborg 
 Tlf. 2420 4075 
 
Ass. kasserer: Irma Christensen 
 Flintdalevej 5, Vokslev 
 9240 Nibe 
 Tlf. 9835 3012 
 
Kontingent 2011: 200,- 
 
Bank: Sparbank, Reg. nr. 8500 kt. nr. 2655 72 76 74 

Forsidebillede: Oluf og Leif til ”Roskilde-festival” 
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rundvisning. Stedet var pænt 
og rent, men dog langt fra den 
standard, man kender herhjem-
me. På værelserne boede der 
op til 5 beboere, der hver kun 
havde en seng og et lille senge-
bord; mere er der simpelthen 
ikke plads til. 
Vi kørte senere til et børne-
hjem. Her var bygningen nyre-
noveret, med nye toiletter og 
nymalede vægge overalt. En 
stor opholdsstue med fjernsyn, 
rum med computere og andre 
aktiviteter. Hvert barn havde 
sin egen seng. Dog manglede 
der efter min opfattelse diverse 
møbler. 
Vi besøgte en familie, hvor for-
ældrene var handicappede. Lej-
ligheden var meget spartansk. 
Faderen, der havde været ud-
sat for trafikulykke, var delvis 
lam. Han lå i sengen med knæ-
et bøjet i vinkelstilling uden 
mulighed for at bevæge det. I 
værelset, hvor han lå, var der 
en kørestol, hans eneste mulig-
hed for at komme op. Både 
køkken og stuen var lille, her 
var der placeret et par køjesen-
ge til børnene. Der var trægulv 
overalt, hvor der lå små tæpper 
hist og pist. Social pension eller 
anden indkomst modtog de ik-
ke noget af, de levede af ven-

ners godgørenhed. Handicap-
pede har ikke de bedste vilkår i 
Litauen. 
Eftermiddagen var gået og vi 
kørte ind på et lille cafeteria, 
hvor vi fik et velsmagende af-
tensmåltid, bestående af lidt 
ris, grøntsager og oksekød. 
Tilbage i Kaunas ved 19-tiden, 
hvor vi hentede trækkeren og 
kørte til aflæsningsstedet. Et 
fabriksområde, hvor der var et 
stort lokale til rådighed. Lidt 
besværligt at få bakket traile-
ren rundt, da der ikke var me-
get plads at røre sig på. En flok 
unge mennesker stod parate til 
at give os en hånd med og ef-
ter 1½ time var traileren tømt. 
Efter en tiltrængt pizza og øl 
var vi tilbage på hotellet ved 
22.30 tiden. 
Torsdagen blev brugt til lidt af-
slapning og klargøring til hjem-
turen. Efter fredagsmorgenmål-
tidet på hotellet kom Saulius og 
kørte os ud til lastbilerne. Her 
blev der taget afsked og turen 
gik hjemad. Lørdag aften nåede 
vi den dansk-tyske grænse. 
Ved midnatstide var jeg hjem-
me og søndag gik turen til Die-
nesminde for at aflevere lastbi-
len. 

Karsten Krog 
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satte mod Litauen. 
Tirsdag aften ved 19-tiden nåe-
de vi grænsen til Litauen. Her 
holdt vi ind for at købe vignet-
ter, som er beviset på, at vi har 
betalt vores vejskat i Litauen. 
Uret skulle stilles 1 time frem, 
så først ved 21-tiden nåede vi 
Kaunas, den næststørste by i 
Litauen. Her skulle vi mødes 
med vores kontakt person Sau-
lius.  Efter at have parkeret bi-
lerne på en stor aflukket plads i 
modsatte ende af byen, blev vi 
kørt til centrum, hvor vi blev 
indkvarteret på 2 hotelværel-
ser. Hotellet var beliggende tæt 
på byens gågade, hvor vi sene-
re gik en lille tur. Annie og 
Christian havde været i byen 

før, så de var ikke i tvivl om 
retningen til en lille bevært-
ning. Et glas godt fadøl og et 
stykke pizza var ikke dårligt på 
dette tidspunkt. 
Onsdag morgen fik vi en god 
morgen-complet på hotellet. En 
hyggelig spisesal med udsigt til 
gågaden, hvor mange menne-
sker havde travlt med at kom-
me på arbejde. Saulius hentede 
os og kørte os til lastbilerne. 
Volvo’en fik dog lov at stå, da 
det kun var Scania’en der skulle 
tømmes. Vi kørte ca. 70 km til 
byen Kédainiai, hvor vi fik tømt 
bilen i lokaler, hvor der var au-
toværksted. 
Derefter var vi rundt på besøg. 
Bl.a. et ældrecenter, hvor vi fik 

Personalet på børnehjemmet studerer indholdet af sækkene med tøj. 
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Roskilde - festival 
Tak til Roskilde festivalen. 
Mandag d. 4 juli var Dienesmin-
des Venners lastbil i Roskilde, 
hvor vi fik et helt læs telte, so-
veposer, underlag m. m. som 
vores forening kan fordele hvor 
der er behov for det i Hviderus-
land, Letland og Ukraine. 
I disse lande tager mange på 
jagt og fisketure for at strække 
økonomien i den daglige hus-
holdning. Her er brugte telte og 
soveposer meget velkomne. 
Roskilde festivalen tiltrak i år 
over 100.000 mennesker til 
koncerter og festlig samvær på 
en kæmpestor campingplads i 
en uge. Det er en tradition, at 
mange efterlader campingud-

styr til et godt formål. Forenin-
gen Roskilde festival forventer i 
2011 at få ca. 10 millioner kr. i 
overskud, som man vil fordele i 
katastrofeområder og til almen-
nyttige og humanitære organi-
sationer. Der er lavet en over-
sigt på festivalens hjemmeside 
med organisationer og forenin-
ger der har modtaget donatio-
ner gennem årene.  
Vi var 6 personer afsted fra 
Dienesmindes Venner og var 
spændte på, hvordan de effek-
ter, vi skulle have, så ud. Det 
havde regnet meget i et par 
dage, og da vi fik indkørselstil-
ladelsen, lignede området et 
sted som havde været hærget 
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af en tornado.  
Nogle gæster var stadig ved at 
forlade området. Vi blev glæde-
lig overrasket, der var et hold 
friske, humørfyldte og velorga-
niserede unge mennesker som 
havde samlet gode og brugbare 
effekter og kørte dem hen til os 
i et par mindre ladbiler. 
Efter ca.6 timers hårdt arbejde 
var den blå lastbil stopfyldt og 
vi kunne vende hjemad mod 

Skive. Det havde været en god 
lang dag. 
Også en tak til Sund og Bælt 
Holding A/S som gav os to gra-
tis bropas over Storebælt.  
Knud havde fået aftalen på 
plads. 
 
Venlig hilsen  
Kirsten, Oluf, Johan, Christian, 
Ole og Leif. 

Det er sommertid, men trods 
regn og blæst er det 20 år si-
den Dienesmindes venner blev 
stiftet. Dette vil blive markeret 
med åbent hus søndag den 4 
sep. Kl 13.30 
Læs mere om det på bagsiden. 
Når jeg tænker tilbage er det 
19 år siden Susanne og jeg  
kom på Dienesminde første 
gang. Det har givet os så me-
get, at det er umuligt at skrive 
om alt. Bl.a. mødte vi 2 drenge 
som var på ferie hos Ellen og 
Dan. De var fra et rumænsk 
børnehjem. Vi havde dem med 
hjemme og de boede hos os i 
flere dage. De mød at være en 
del af familien. Vi havde kon-
takt til dem ind til for få år si-
den. 

Vi modtager stadig mange go-
de efekter, lastbilen har bl.a. 
været i Aalborg på regionsva-
skeriet og hentet fire tons tøj, 
sengelinned, kitler, dyner, pu-
der m.m.. Regionssorterings-
centralen i Viborg har også gi-
vet flere tons tøj.  
Tøjet er bragt til Hviderusland 
og Letland, og de er meget gla-
de for tøjet. Heine i Aabenrå 
har skaffet rigtig mange gode 
hjælpemidler, som er kommet 
til hospitalet i Brest, Hviderus-
land. 
Dienesmindes venner har delta-
get i et By-Night arrangement i 
Skive, hvor flere humanitære 
foreninger deltog i forbindelse 
med, at 2011 er blevet ud-
nævnt til frivillighedsåret. 

Fra formanden 
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April 2011 
Dienesminde lastbilen og træk-
ker / trailer til Litauen med 20 
tons nødhjælp. 
Efter generalforsamlingen på 
Dienesminde tog ”Aalborg-
folkene” Dienesmindelastbilen 
med til Nørresundby for at få 
den læsset. Fredag d. 1.4 tog 
jeg toget til Nørresundby for at 
hente den hos Annie og Christi-
an. Den var nu læsset og klar 
til turen. På gårdspladsen stod 
så trækkeren, som vi låner fra 
VOLVO i Aalborg. Det første jeg 
lagde mærke til var den trailer 
vi plejer at låne var skiftet ud 
med en presenningstrailer.  Det 
kræver lidt mere arbejde at 

læsse den, da siderne jo ikke er 
så stabile. Med lidt ekstra 
brædder hist og pist lykkedes 
det at få læsset traileren for-
svarligt i løbet af weekenden. 
Mandag morgen var der afgang 
sydpå. Vi havde aftalt at mødes 
ved transportcentret ved Vejle. 
Jeg kom til transportcentret og 
havde knap nået at strække 
benene inden min medchauffør 
Ejner kom fra Fyn.  Et kvarter 
senere dukkede Annie og Chri-
stian op med trækker/traileren. 
Efter en lille pause gik turen 
mod grænsen. På en motor-
vejsrasteplads efter Poznan i 
Polen holdt vi hvil for natten, 
inden turen næste morgen fort-

2 læs nødhjælp til Kaunas 


