
                                       www.dienesminde.dk 

 

I ønskes alle  
en glædelig jul  

samt et  
godt nytår 

Generalforsamling 
Dienesmindes Venner afholder generalforsamling  

søndag d. 22. marts kl. 14.00 

på Dienesminde, Furvej 41, Skive. 

Indkaldelse med mere info udsendes senere. 

SKAT har indført nye regler for 

fradrag af gaver til foreninger m.fl. 

For at Dienesmindes venner kan 

blive godkendt til at modtage fra-

dragsberettige gaver skal forne-

ningen have mindst 300 kontin-

gentbetalende medlemmer og 

100 gavegivere. Hver gave skal 

have en beløb  på mindst kr. 200,- 

for at være fradragsberettiget. 

Ved udløb af 2014 havde forenin-

gen  

270 medlemmer og 80 gavegivere. 

Ikke alle opfyldte betingelsen for 

kr. 200,- 

Hvis vi fremover skal godkendes 

Nye skatteregler 
skal vi have flere medlemmer. Er 

det muligt? 

En måde vi kan bibeholde vores 

godkendelse fra SKAT er, at hvert 

medlem betaler kr. 300,-, heraf 

kontingent kr. 100,- og gave 200,- 

Gaven er fradragberettiget, så 

nettoudgiften for hver enkelt 

medlem vil blive et beløb på ca 

kr. 220,- ved en trækpct. på 40. 

Det kræver dog at medlemmet 

oplyser sit CPR nr. til foreningen. 

 

Dette skal debatteres på geralfor-

samlingen i marts. 

 Dienesmindes Venner 

 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
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Legoklodser skabte glæde på et børnehjem i Pruzhany 
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Dienesmindes lastbil afleverede et 

humanitært læs blandet gods til et 

socialcenter i Pruzhany, der ligger 

ca. 65 km. nordøst for Brest.  

Et hold på ca. 10 personer tømte 

lastbilen for det gods, som vi hav-

de med.  

Centret ledes af en forhenværen-

de militærmand, Kamil, der er en 

myndig og gemytlig personlighed 

med hjertet på rette sted.  

Dienesminde har doneret mange 

læs hertil gennem årene.  

Centret har lager i en nedlagt sov-

jettisk militærlejr, og fra dette la-

ger foregår uddelingen til menne-

sker i området, når læsset efter 

ca. 3-4 uger bliver frigivet af myn-

dighederne. 

Vi havde hjemmefra udtrykt ønske 

om at få lov til at besøge et par 

steder, hvor Dienesmindes hjælp 

har gavnet. Det ville vi gerne for at 

kunne dokumentere foreningens 

arbejde over for de firmaer, fonde 

og andre, som støtter foreningen i 

Danmark.  

Den næste dag blev vi kørt til et 

daghjem for spastisk lammede 

børn.  

Hertil har Dienesminde leveret 

bla. kørestole og borde. Vi havde 

et par store kasser lego med på 

denne tur, og noget af det blev 

delt ud blandt børnene, hvilket var 

til stor glæde. Vores indtryk af 

hjemmet var, at det havde til-

strækkeligt personale og var vel-

fungerende, set ud fra de eksiste-

rende vilkår. 

Det andet sted vi besøgte, var en 

meget slidt bygning. Det var en 

slags hostel, og indvendig var der 

en lang nedslidt gang med værel-

ser til begge sider. Derudover var 

der et fælles køkken og fælles toi-

letforhold. Her levede ca. 16 fami-

lier under usle forhold.  

Vi blev modtaget af en yngre bab-

tist-præst, der havde boet i blok-

ken med sin familie, dvs. to voks-

ne og fem børn, i seks år. De to 

yngste børn var født der.  

Nu var familien flyttet til et nyt 

hus i byens udkant.  

Regeringen i Hviderusland giver 

storfamilier mulighed for at søge 

om at få bygget et nyt hus til en 

meget lav ydelse og rente. Dette 

gør man for at holde befolknings-

tallet oppe. Levealderen for især 

mænd er ikke høj i landet. 

Præsten inviterede os hjem på 

besøg i sit private hus, som famili-

en gæstfrit viste frem, og de bød 

os på té.  

Tur til Pruzhany nov. 2014  

www.dienesminde.dk   

 

Foreningen blev kontaktet om det var 

muligt at levere nødhjælp til krigsområ-

det i Ukraine. 

Det lykkedes os at få en aftale i stand om 

et returlæs. 

D. 12. december blev der læsset ca. 14 

ton nødhjælp i en ukrainsk trailer og alle-

rede mandag d. 15. var læsset nået til 

Ukraine. 

8 ukrainere fra området omkring Die-

nesminde var at hjælpe med at læsse 

samt fortælle hvad de havde mest behov 

for. 

På turen mødte vi således folk, 

som havde fået effekter fra Die-

nesmindes Venner via Kamils soci-

alcenter, og konkret så vi også ef-

fekter, som vi havde doneret i for-

bindelse med tidligere ture, dvs. 

kørestole, senge m.m. 

 Vi var rigtig glade for at se for-

eningens arbejde bære frugt, og 

præstens historie var en solstråle 

oplevelse. 

 

Venlig hilsen  

Oluf Blæsbjerg  

og  

Leif K Andersen 

Ukraine Pribuzhie 
Pribuzhie havde et vellykket besøg i Dan-

mark og Holland. 

I de 10 dage de var i Danmark optrådte  

de bl. a. på plejehjem, skoler og koncert-

sale.  

Efter besøget i Danmark fortsatte turen 

til Holland, som de besøger med jævne 

mellemrum. 

 

I 2015 kommer de igen i uge 44. 

Har du lyst til at arrangere et arrange-

ment, kontakt Annie, 2013 8789. 


