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   Marts 2015 

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på  

 
      Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive 

          Søndag den 22. marts 2015 kl.  14.00   
 
Dagsorden: 
 

Valg af dirigent.  
Valg af 2 stemmetællere.  
Bestyrelsens beretning.  
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 
2014 
Forelæggelse af budget med forslag til  kontin-
gent for 2015. 
Indkomne forslag.  
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer .  

  På valg er  

   Lei f Korsgaard Andersen 

   Karsten Krog 

   Hans Jørgen Andersen  
Valg af 1. og 2. suppleant til  bestyrelsen.  
Valg af revisor  
Eventuelt.  

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
l ingen. 
 
Vi gør opmærksom på, at kun medlemmer , der har betalt 
kontingent senest ved generalforsamlings begyndelse, har 
stemmeret. 

 

                                           Med venlig hilsen 

                                              Bestyrelsen 
 
Bankkonto: Spar Nord, Reg nr. 9873  Kt. nr. 2655727674  

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Formandens beretning 
 Indbydelse til generalforsamling 

 Regnskab 
 Indlæg fra Hans Jørgen  

    Hjælp til Ukraine 

Marts 2015 
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Forsidebillede: Oleksandrija hospital i Ukraine 

FORENINGSOPLYSNINGER 
 
Institutionen: Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
 
Foreningens formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitær 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-nummer: 16 27 54 76 
 
Regnskabsår: 1. januar - 31.december 
 
Bestyrelse: Formand Kasserer 
 Leif Korsgaard Andersen Karsten Krog 
 Skrænten 3, Nors Fuglebakken 33, Herrup 
 7700 Thisted 7830 Vinderup 
 6075 9708 3149 4883 
 
 Sekretær Hans Jørgen Andersen 
 Susanne Priess Algade 20b 
 Ålbækvej 46, Lihme 5500 Middelfart 
 7860 Spøttrup 3054 2722 
 9756 0131 
 
 Christian Andersen Kirsten Blæsbjerg 
 Hvorup Kærvej 2 Blomstervej 6, Jebjerg 
 9400 Nørresundby 7870 Roslev 
 9829 6389 9757 4485 
 
 Jørgen T. Lauridsen E-mail adresser 
 Lyby Kirkevej 3 Se hjemmesiden 
 7800 Skive 
 2228 1623 
 
Kontingent: Kr. 200,- 
 
Bank: Spar Nord 
 Reg. Nr. 9873 Konto nr. 26 55 72 76 74 
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I november 2014 blev Dienesminde 
kontaktet af nogle herboende ukrai-
nere om vi kunne bidrage med hjælp 
i deres hjemkommune. 
Det blev bestemt at en ukrainsk last-
bil skulle komme i december 2014. 14 
tons nødhjælp blev sendt af sted og i 

løbet af 14 dage var 
det delt ud i Ukrai-
ne. 
Hospitalet fik hjæl-
pemidler - dyner, 
puder og sengelin-
ned m.m.. 
En masse tøj blev 
sendt til krigszonen 
samt at lokalbefolk-
ningen også fik del 
af hjælpen. 
I Ukraine er en stor 
del blevet flygtnin-
ge i deres eget land 
og de har ingenting 
at bygge et nyt 
hjem med. 

Hjælp til Ukraine 
Vores hjælp var meget kærkommen. 
På vores hjemmeside er der en doku-
mentar fra ukrainsk lokal TV om vo-
res hjælp. 
I februar 2015 havde vi igen en ukra-
insk lastbil til at hente et læs. 
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 Marts 2015 
Til 
Fonde, legater, foreninger, firmaer og andre der i år eller tidligere har 
ydet bidrag til foreningens arbejde. 
 
Med en hjertelig tak for Deres støtte til Diensesmindes arbejde sender vi 
hermed foreningens årsrapport for 2014. 
 
Vi håber De fortsat vil være interesseret i at blive holdt orienteret om 
Dienesmindes arbejde, og at vi også i fremtiden må komme i betragtning, 
når der skal tages stilling til tildeling af kontant tilskud eller naturalier. 

Formandens beretning 
Det er ikke så svært at lave beretning, 
når fornemmelsen er, at bestyrelse 
og medlemmer optimistisk bakker op 
om det fælles mål, at lave et godt 
humanitært arbejde som foreningen 
kan stå inde for. Med donationer og 
indsats fra mange sider synes jeg det 
er lykkedes ganske godt , også i året 
der er gået.  
Desværre kan man sige, er der stadig 
brug for al den humanitære hjælp vi 
kan overkomme at udføre. 
Der er krig og uro i østeuropa, det 
betyder at den humanitære indsats 
som Dienesmindes venner kan yde 
har stor værdi, da afstanden til 
uroområdet er inden for vores ræk-
kevidde. Igennem ansatte fra Ukraine 
på danske landbrug har Dienesminde 
fået personlige kontakter i byen Ole-
xandria som ligger ca. 250 km sydøst 
for Kijev. 
Få uger før jul fik vi mulighed for at 

afsende 13 - 14 ton humanitært gods 
fra vort lager, bestående af hospitals-
senge og udstyr, kørestole og varmt 
tøj m. m. Transporten foregik med 
ukrainsk retur lastbil og blev hen-
holdsvis sponsoreret af Dienesminde 
og herboende ukrainere. 
Der er vished for at hjælpen nåede 
godt frem og er med til at gavne folk i 
frontområdet. På sigt vil vi gerne at 
vores egen lastbil og chaufører kan 
aflevere læs til kontakten nær det 
betrængte område i Ukraine. 
Foreningens blå Scania lastbil har i 
året der er gået fragtet 19 transpor-
ter med nødhjælp, fordelt på 6 ture 
til Letland og 13 ture til Hviderusland. 
Fra afdelingen i Nørre Sundby er der 
fragtet 2 trækker- trailer læs til områ-
det omkring Kaunas i Litauen. Alt i alt 
er der leveret i nærheden af 200 ton. 
Fordelt til mange modtagerorganisa-
tioner. Der kommer heldigvis til sta-
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Et lille tilbageblik 
Min søn kom og fortalte mig, at han 
havde fået en kæreste fra Belarus. 
Det fik mig til at sige, at  ”Belarus er 
da en traktor”.  
Det fik os til at søge på Google, skrev 
Belarus i søgefeltet og vupti, frem 
kom Dienesminde - humanitær hjælp 
til Hviderusland. Det fangede min 
interesse og jeg ringede til Ellen. 
”Bare kom på besøg” sagde hun. 
En dag kørte vi, 6 mennesker fra Fyn, 
ind på gårdspladsen på Dienesminde. 
Vi må have kommet lige omkring spi-
setid, så vi blev inviteret til bords. 
Dienesminde bussen var lige ankom-
met fra Hviderusland med en læs 
børn, så der var fuldt hus. Ellen viste 

rundt på gården i Thorum, der var 
indrettet værelser på loftet med køje-
senge, så der var fint soveplads til 45 
børn og ledere. På gården var der 
svin, heste og hundekennel. 
I næsten 2 år kørte vi en bilfuld fra 
Fyn til Dienesminde hver onsdag for 
at sortere og pakke tøj. 
Dengang var der 3 lastbiler og 1 bus – 
der var god aktivitet dengang.  
Min første tur til Belarus gik til Vasilli, 
der var skoleleder i en lille landsby-
skole. Vasilli fik tilnavnet sprælleman-
den, da han er et meget livligt væsen, 
hopper rundt og fægter med arme og 
ben. 
Det var dengang der var grænsekon-

dighed store mængder varer og tøj til 
vore lagre der er egnet til humanitær 
hjælp. 
Dienesmindes venner har også i året 
der er gået værdsat og plejet den 
kulturelle kontakt til gymnasium nr. 3 
i Brest. Her undervises der foruden 
de almindelige fag, i musik og dans. 
Dienesminde deltog i sang og danse-
truppen Pribuzhies 60 års jubilæums-
fest i maj måned 2014. Der var 30 
medlemmer med på den veltilrette-
lagte bustur til Brest. Turen var arran-
geret som studietur, da man også 
besøgte et par områder i Hviderus-
land der har modtaget humanitær 
hjælp fra Dienesminde. Pribuzhie 
kom sidst i oktober til Danmark og 
gav optræden flere steder i nordjyl-

land, truppens turne var arrangeret i 
samarbejde med Dienesmindes ven-
ner. Turneen var vellykket. 
Bestyrelse og økonomi udvalg har i 
året der gået haft stor udfordring 
med at søge fondsmidler og donatio-
ner til financering af foreningens fort-
satte arbejde. Ikke mindst at fasthol-
de medlemstallet, det at finde nye 
medlemmer til at erstatte naturlig 
afgang kræver en indsats fra alle i 
foreningen. 
Jeg vil hermed takke alle der bidrager 
med donation, gaver og arbejde af 
enhver art der støtter Dienesmindes 
venners målsætning - at hjælpe nødli-
dende mennesker hvor de bor. 
 Leif Korsgaard Andersen 
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SKATTEREGLER 
Skattereglerne er ændret, så for at vi 
kan være godkendt forening til at 
modtage skattefradragsberettigede 
gaver, skal vi være mindst 300 kon-
tingentbetalende medlemmer og 100 
gavegivere af mindst kr. 200,- 
Vi vil på generalforsamlingen frem-
lægge forslag om kontingent på kr. 
100,- samt gave kr. 200,-, I alt kr. 300,
- 

Da gaven er fradragsberettiget vil den 
enkeltes nettoudgift være ca. kr. 200,
-. 
Vi vil derfor opfordre alle til at oplyse 
foreningen deres CPR nr., da det er 
betingelsen for skattefradrag. 
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Skulle du have lyst, så mødes vi hver  
tirsdag kl. 9.00 - 14.00  

på Dienesminde, hvor vi pakker tøj. 
Der er altid brug for ekstra hænder. 
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trol mellem Tyskland og Polen og in-
gen motorvej i Polen. Vejene var dår-
lige og sporkørte, så gennemsnitsha-
stigheden var lav. 
Min makker havde kun været af sted 
på en tur 3 år før. Vi kørte i Polen og 
skulle på et tidspunkt igennem Poz-
nan. Jeg havde lagt mig til at sove og 
vågnede ved at lastbilen holdt stille. 
Jeg spurgte om hvor vi var, men fik 
svaret, at det ”ved jeg ikke”. Vi holdt 
på en blind vej ved en mose i Poznan. 
Inden vi kan komme ind i Belarus skal 
vi have VISA. Bare find det fineste hus 
i Biala Podlaska, det er konsulatet, fik 
jeg at vide. Det lykkedes at finde det 
og vi fortsatte til grænsen, den for-
kerte. Der er en grænsekontrol for 
personbiler og busser, og en for last-
biler. Vi fik vendt og kom til grænsen 
ved Kukuryki, hvor lastbilerne skal 
igennem. Dengang var der ingen skil-
te mod grænsen som der er i dag. 
Så begyndte alt det ”sjove”. Grænse-
kontrollen var et nåleøje at komme 

igennem. Vasilli, der var modtager af 
læsset, havde ikke fået fornyet sin 
godkendelse til at måtte modtage 
humanitær hjælp, så inden alle papi-
rer og tilladelser var i orden var der 
gået 33 timer på grænsen.  
Vi fandt Vasilli’s lille by, Korsitcy, der 
ligger syd for Kobryn. Vi fandt også 
skolen og børnene vidste, at vi altid 
havde små gaver med til dem. Vi fik 
en fantastisk modtagelse, og alle ste-
der vi kom frem var der en masse 
gæstfrihed.  
Jeg har kørt i alt 46 ture med lastbi-
lerne, bl.a. et til det sydlige Polen, 
hvor vi læssede af ved et hospital og 
plejehjem. Jeg har været i Kiev i Ukra-
ine, Letland og Litauen, men de fleste 
ture er gået til Belarus. Udviklingen 
var meget bagud, men gennem årene 
er der sket en stor fremgang. Jeg har 
været i mange byer i Belarus og set 
meget smuk natur. 
Jeg husker en episode i Ivatsevichi, 
hvor vi var 2 lastbiler på vej hjem. Vi 
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kørte under en bro og oppe på broen 
kørte Dienesminde bussen. Det var 
dengang vi kunne køre 50 læs om 
året til Belarus. 
Jeg husker en tur til Mozyr d. 26. april 
2006. Det var 20 års dagen for Tjer-
nobyl katastrofen.  
De ville gerne have et læs humanitær 
hjælp den dag, og det fik de.  
På den første tur til Lydia i Mozyr 
kunne vi se nogle steder, hvor radio-
aktivt nedslag havde svedet træerne, 
det lignede et helt måne landskab. 
Nu er en ny underskov groet op og 
storkene er kommet tilbage. 
Jeg mindes en tur til Minsk, hvor vi 
holdt i tolden. Læsset blev kontrolle-
ret, og der manglede at blive påført 2 
kasser med lamper på toldpapirerne. 
Der skulle fremskaffes nye papirer fra 
Danmark med stempler fra speditø-
ren i Padborg. Vi måtte være lidt kre-
ative, jeg lærte Ellens håndskrift og 
fik skrevet nye papirer. Stemplet fra 
speditøren i Padborg blev klaret med 
en dansk 20-kr. mønt - der var 3 løver 
på bagsiden, så var den klaret!! 
En anden tur var til et psykiatrisk hos-
pital. Det var første gang jeg fik en 
adresse skrevet på russisk. Jeg spurg-
te Dan om hvor det er henne – åh ja, 
lidt uden for Brest. Vi fandt stedet 
efter at have kørt 190 km videres øst-
på, de sidste 10 km var en grusvej, 
der førte langt ind i en skov. Vi blev 
budt velkommen på kontoret. Uden 
for bygningerne var der nyt asfalt på 
vejene, der var kantsten og fortov. 
Det var mærkeligt at se. Vi overnatte-

de derinde – og vi slap ud igen.  
Vi havde fået inventar fra et pleje-
hjem på Fyn. Borgmesteren ville ger-
ne med til selv at aflevere det, så han 
havde taget flyveren til Minsk, hvor 
han blev hentet af mig i lufthavnen. 
Læsset skulle til et hospital i Ivatsevi-
chi. I læsset var der bl. a. 32 ’Wegner-
stole”Jeg håber de sidder godt i de 
lænestole”, sagde han. Gad vide om 
de kender Wegner derovre. Jeg 
spurgte hvorfor de ikke blev solgt? 
”Det er ikke mine”, sagde han. 
En dag kom Ellen og spurgte om jeg 
ville tage en computer med til en pige 
i Mogilev, hun skulle på universitetet 
i Minsk. Den skulle afleveres hos Ly-
dia i byen Mozyr. Lydia havde været 
på Dienesminde på et ophold før. 
Ellen blev syg og kom på hospice i 
Skive. Jeg besøgte hende kort tid før 
generalforsamling og hendes store 
ønske var at vi ville fortsætte arbej-
det i foreningen og ikke nedlægge 
den. Det lovede jeg at ville kæmpe 
for. 
Jeg har en lille solstråle historie fra 
sommeren 2013. Den er bragt i bla-
det sommerhilsen 2013. I NETTO i Nr. 
Åby mødte jeg Marinella, en rumæ-
ner som bor i byen. Det viste sig at 
hun havde mødt Dan som børne-
hjemsbarn på et børnehjem i Rumæ-
nien for mange år siden. Hun blev 
inviteret med til Dans 80 års fødsels-
dag. 
Dette er kun et lille tilbageblik. Jeg 
har set så meget elendighed. Der 
hvor vi har afleveret, kan vi se at det 
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hjalp. Som Vasilli engang sagde, ”Det 
er fint det i kommer med, men det 
er meget vigtigt at I tænker på os og 
er vore venner”.  

Dem har jeg mange af derovre.  
Tak for det. 
 Bestyrelsesmedlem  
 Hans Jørgen Andersen 


