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   Marts 2016 
 

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på  
 
      Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive 

          Søndag den 3. april 2016 kl. 14.00   

 
Dagsorden:  
 

Valg af dirigent.  

Valg af 2 stemmetællere.  

Bestyrelsens beretning.  

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 

2015  

Forelæggelse af budget med forslag ti l  kontin-

gent for 2016.  

Indkomne forslag.   

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer .  

 På valg er  

  Kirsten Blæsbjerg  

  Jørgen Lauridsen  

  Susanne Priess  

  Christian Andersen (modtager ikke genvalg)

Valg af 1. og 2. suppleant t i l  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. 26 55 72 76 74  

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Formandens beretning 
 Indbydelse til generalforsamling 
 Regnskab 
 Indlæg af Verner Madsen 
  

Marts 2016 
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Forsidebillede: Børn fra Oleksandria, 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 Gerda Lysdahl 
 Susanne Priess Lundgårdsvej 26, Rettrup 
 Ålbækvej 46, Lihme 7860 Spøttrup 
 7860 Spøttrup 6154 8100 
 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. 300,- 
 
Bank: Spar Nord 
 Reg. Nr. 9873 Konto nr. 26 55 72 76 74 
  

www.dienesminde.dk 11  

kede vi om, at det kunne være spæn-
dende om vi kunne få en tur sammen 
til Hviderusland, men da han jo i pe-
rioder var ovre ved Natalia, blev det 
ikke til noget. 
Men i december 2014, ringede Leif 
for at spørge, om jeg havde lyst til at 
tage en tur sammen med ham, og 
selvfølgelig havde jeg det.  
Det blev en tur hvor vi lærte hinan-
den godt at kende, på både godt og 
ondt. For mig var det en rigtig god og 
positiv tur.  
Vi kørte fra Salling lørdag d. 6. de-
cember, og var tilbage igen d. 12. På 
turen havde Leif forberedt mig på, at 
man skulle være udstyret med en 
god portion tålmodighed, når vi skul-
le over grænsen, da toldsystemet 
ikke er det mest effektive. 
Mandag d. 8. december holdt vi ved 
konsulatet, hvor vi skulle have lavet 
vores visa. Nu er der jo en tidsfor-
skydning på 1 time, så det blev hen 
på eftermiddagen inden vi nåede 
frem til hospitalet i Brest, som var 
vores mål. Her blev vi ”indlagt” og fik 
aftensmad.  
Tirsdag formiddag gik med en del 
venten, og vi blev vist rundt på hos-
pitalet af direktøren, så vi kunne se, 
hvor alle de ting Dienesminde har 
leveret, bliver brugt. 
En af de ting jeg lagde mærke til, var 
direktørens skrivebord, som Dienes-
minde også har doneret, var en del 
af lakken slidt af, men den kunne 
sagtens bruges alligevel.  
Han fortalte at de var meget taknem-

melige for de ting, som de fik fra 
Danmark. De har et budget der skal 
overholdes, og hver ting de får, spa-
rer dem for penge, som så kan bru-
ges til bedre medicinsk udstyr. 
Tirsdag eftermiddag fik vi bilen tømt, 
og aftalte med dem, at vi overnatte-
de endnu en nat, da vi gerne ville ud 
at se os lidt omkring i byen. 
Vi var om aftenen ude på en længere 
gåtur i byen, jeg var desværre kom-
met afsted i træsko. Turen blev no-
get længere end vi havde planlagt, så 
med trætte ben og hoved sov vi godt 
om natten. 
Onsdag var vi på besøg hos Tamara, 
som er en af vores tolke i Hviderrus-
land. Hun er engelsklærer på et gym-
nasium i Brest, hvor sang- og danse-
truppen Pribuzhie holder til. 
De er i Danmark for at optræde 
hvert år.  
Hun har nogle børn  hun underviser i 
engelsk, så hendes mand kørte en 
tur med os for at vise os lidt mere 
området. Vi var også ude at handle 
lidt. Sidst på eftermiddagen fik vi 
lastbilen tanket med diesel, krydset 
grænsen og kom et stykke ind i Po-
len, inden vi gik til ro i bilen. 
Vores tur sluttede fredag sidst på 
eftermiddagen, da vi var tilbage på 
Dienesminde. 
Det har for mig været en særdeles 
positiv oplevelse, og jeg håber at få 
mange ture fremover.  
   Verner Madsen 
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Allerede medens jeg gik i skole tilba-
ge i 60’erne, faldt mit hjerte for Hvi-
derusland og Ukraine. 
Hvorfor ved jeg ikke, men Hviderus-
land er et land, der er 5 x danmarks 
størrelse rent arealmæssig og ca. 10 
mill. indbyggere.  
Landet har historisk set været under-
trykt og besat i flere hundrede år, ja, 
hvis vi går langt nok tilbage i tiden, 
har det oven i købet været besat af 
Danmark. 
Det har i en meget lang periode væ-
ret en del af et Litauisk-Polsk regime. 
Lige før første verdenskrig opnåede 
landet selvstændighed, men under 
den russiske revolution i 1917 blev 
det tvunget ind som en del af Rus-
land. 
Det første jeg er stødt på om Hvide-
rusland, var i 2007 da jeg havde hørt 
om, at der var en organisation i Thy 
(Tjernobylforeningen) som organise-
rede sommerlejr for børn, som var 
stråleskadet fra ulykken i Tjernobyl. 
Vi var til åbent hus i lejren. 
I 2008 havde vi to drenge, Igor og 
Vlad, på weekendbesøg. Til trods for 
at det kun var en enkelt weekend vi 
havde de to drenge, blev der skabt et 
meget tæt venskabelig bånd. 
I 2010 fik jeg lejlighed til at besøge 
dem, da jeg blev inviteret med på en 
grupperejse til Bobroyisk i Mogilev 
regionen. Det var en stor oplevelse, 
men samtidig lidt chokerende, når vi 
så hvor anderledes, og fattig deres 

samfund er. 
Både min kone Birthe og jeg fandt 
hurtig ud af, at vi gerne ville gøre en 
forskel ved at hjælpe Hviderusland. 
Det er ikke alle børn der har lejlighed 
til at komme til Danmark. 
I en periode sendte vi pakker med 
postvæsenet, dels til de to familier 
som vi havde haft børn fra, men også 
til andre familier som jeg havde mødt 
under mit ophold i landet. 
Jeg hjælper som frivillig i en gen-
brugsbutik i Thisted, hvor det over-
skydende tøj bliver afhentet. Vi har i 
en meget lang periode troet, at det 
gik til AKO i Vester Vandet, men på et 
tidspunkt hvor jeg skulle ringe til Leif 
for at meddele, at vi havde nogle ting 
som vi gerne ville af med, kom vi til at 
snakke om, at det var Dienesminde 
der fik tingene. Jeg blev  straks inte-
resseret, og gennem et stykke tid 
havde jeg tænkt, at det kunne være 
spændende at komme med på en tur 
med lastbil til Hviderusland. 
Vi aftalte at jeg skulle mødes med 
Bent (som desværre ikke længere 
lever).  
Bent og jeg mødtes til åbent hus i 
Bulbjerglejren i sommeren 2014.  
Her aftalte vi at han ville ringe til mig 
hvis han fik brug for hjælp til at hente 
ting her i landet, så vi kunne lære 
hinanden lidt bedre at kende. Der gik 
ikke mere end en tre uger, før vi var 
en tur i Aalborg og Nr. Sundby for at 
hente et læs. Under denne tur snak-

Min første transport til Hviderusland 
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 Marts 2016 
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 
Mennesker i nød verden over i disse 
år er en stor social udfordring. Mange 
stiller spørgsmålet: Hvordan ydes den 
bedste hjælp? 
Dienesmindes Venner fortsætter den 
målsætning, der har været gældende 
i alle årene, at hjælpe nødlidende og 
handicappede mennesker i østlan-
de, hvor de lever og bor, samt være 
med til at forbedre hospitalsstandar-
den i de pågældende lande. Mange af 
vore gaver og bidragsydere påskøn-
ner og forventer, at doneret tøj og 
andet humanitært gods bliver fragtet 
direkte til landene af vore egne 
chauffører og kontakter, som vi har 
tillid til og som kan afrapportere, at 
hjælpen kommer de rette mennesker 
til gode. 
Der er i året 2015 kørt 12 transporter 
med foreningens lastbil, en trækker 
trailer transport er afgået fra Nr. 
Sundby og tre transporter er foregået 

med ukrainsk returlastbil. Ca. 160 ton 
er blevet uddelt i Letland, Litauen, 
Hviderusland og Ukraine. Et tilfreds-
stillende resultat i forhold til 
den disponible økonomi og frivillige 
medlemsindsats. 
Dienesmindes bestyrelse takker vore 
sponsorer og private bidragsydere, 
samt medlemmer og alle der har 
støttet op om hjælpearbejdet. 
I 2016 har foreningen Dienesmindes 
Venner bestået i 25 år, og jeg vil i den 
forbindelse opfordre medlemmer og 
andre interesserede til at støtte op 
om de tiltag, bestyrelsen arrangerer i 
forbindelse med jubilæumsåret. 
 
Venlig hilsen  
  Leif Korsgaard Andersen 
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Vi mangler tøj 

 
Dienesmindes lagerhal er næsten tømt for tøj, så hvis 
du har tøj liggende er vi den glade modtager. 

Dienesminde 25 år 

 
Dienesmindes kan i år fejre 25 år, og det markeres d. 

27. august 2016 
 
Reserver allerede nu datoen.  
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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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