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I ønskes alle en glædelig 
jul samt et godt nytår 

Generalforsamling 
Dienesmindes Venner afholder generalforsamling  

søndag d. 15. april kl. 14.00 
Indkaldelse med mere info udsendes senere. 

Pribuzhie 
Pribuzhie har kontaktet os med henblik 

på turne i 2018 
 

Mere info senere. 

 

Studietur 2018 
Hvis der er interesse vil der blive arrangeret studietur 

i 2018. 
Skal vi til Minsk - med flyver? 
Skal vi til Belarus med bus? 

Vil du med? 
 

Forventes afviklet i maj 2018. 
Kom evt. med input til Karsten Krog, 

Tlf. 31494883, krog@dienesminde.dk 

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

Julehilsen 2017 



                                       www.dienesminde.dk 

 

NY LASTBIL 

det blev besluttet at 
sende brev rundt til 
medlemmer, firma-
er og fonde. 
Vi blev positivt 
overrasket over vel-
villigheden til at 
støtte med et beløb 
til køb af anden 
lastbil.  
Der blev søgt brugt 
lastbil overalt. Vi 
fandt emner både i 
Sverige, Polen og 

Vores gamle Scania lastbil fra 
1992 var efterhånden i så dårlig 
stand, at det ikke kunne gå at ofre 
flere penge på den.  
Den var synet i juli måned, men i 
september stod motoren af. Der-
for blev det besluttet at søge efter 
en anden. 
Penge havde vi ikke mange af, så 

Holland, men beslutningen blev at 
vi købte herhjemme. MAN-
forhandleren i Odense have en 
MAN stående som vi fandt interes-
se for. Det er en kølevogn med en 
kasselængde, der er 1 m kortere 
end den der var på scania’en. Den 
er så højere, så rumindholdet er 
mindst lige så stor. Den er forsynet 

TAK til alle medlemmer, firmaer og fonde, som har  
støttet os økonomisk.  
Uden jeres hjælp var det ikke lykkedes os at købe en 
anden lastbil. 
Vi håber at vi kan få glæde af vores ”nye lastbil” i 
mange år fremover. 

www.dienesminde.dk   

med læsselift, hvad der letter ar-
bejdet en del. Førerhuset er så 
stor, at der er fuld ståhøjde i den, 
da der er over 2 meter fra gulv til 
loft. Der er et stort køleskab inde i 
førerrummet samt klapbord mel-
lem sæderne. Bilen har automat-
gear, aircondition og oliefyr. En 
rigtig udstyret eksportvogn.  
Den gamle bil står nu på Dienes-
minde, da der er ting på den vi kan 
bruge på den nye lastbil. Den er bl. 
a. forsynet med nye batterier samt 
der er en stor dieseltank. Ting som 
skal flyttes over. 
Vi har bestilt labels til at sætte på 
lastbilen. Foran skal der på sol-

skærmen stå ”Danmark” samt et 
par dannebrogsflag. På selve fø-
rerhuset foran skal der står 
”HUMANITÆR”. Hen på siden af 
kassen skal der står 
”Dienesminde” og bagpå skal der 
stå ”HUMANITÆR TRANSPORT”. 
Desuden skal den forsynes med 
CVR nr.. 
For første gang har vi lavet aftale 

om sponsorreklame på bilen. Der-

for vil der på siden af kassen blive 

anbragt label med firmanavnet 

UNIPAK. Et firma, der har hoved-

kvarter i Galten samt afdelinger i 

Polen og Ukraine.  


