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14 dages ferie på gården. For-
eningens første mål var at skaf-

fe penge til en bus, som børne-
ne kunne hentes og bringes i.  
I dag har foreningen en lastbil 

til at bringe nødhjælp ud. 
Dan havde den store sorg at 
miste Ellen i 2009, men efter 

Ellens ønske fortsatte Dan ar-

bejdet med at hjælpe andre i 
nød. 

Nogle af de børn, som har væ-
ret feriebørn på Dienesminde, 
kommer stadig til Danmark for 

at besøge Dan. Bl.a. Anja 
Bakhur, som sammen med sin 
mand kommer til Danmark for 

at fejre Dans fødselsdag.  

Hospitalet i Brest 
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7. juli fyldte Dan 80 år. 
Dan har altid været en meget 

aktiv og hjælpsom person. I 
sine unge år rejste han til Is-
land, hvor han var i et år, og 

derefter rejste han videre til 
Amerika. Hans formål var at 
udvide hans viden indenfor ar-

bejdet med landbrug.  
Da han vendte tilbage til Dan-

mark, startede han opdræt af 
ænder, både på Sjælland, i Sil-
keborg og i Hinnerup. Senere 

startede han også en hunde-
kennel op på fødegården i Hin-
nerup. Kennelen blev hurtig 

kendt for sine fine labradorer 
hunde. I dag har Dan stadig-
væk hundekennel, men nu 

hedder racen Cavalier King 
Charles. Han avler også nogle 
fine heste, som han sælger vi-

dere. 
I 1975 blev Dan gift med Ellen, 
og de delte passionen for børn. 

Ellen havde år forinden adopte-
ret Jan, og sammen adoptere-
de de søskendeparret Henning, 

Michael og Karina. Senere tog 
Ellen og Dan også Gayana fra 

Armenien til sig. 
I dag har Dan 16 børnebørn, 
som alle står hans hjerte nært. 

Da Ellen og Dan hørte om de 

Rumænske børnehjemsbørn i 
89, besluttede de at der skulle 

gøres noget. De samlede tøj og 
skoleartikler ind og kørte ned 
for at afleverer det. Siden den 

tur, som snart ligger 25 år til-
bage, er der blevet kørt ca. 20 
ture om året, med nødhjælp til 

bl.a. Rumænien, Hviderusland, 
Letland og Litauen. 

Foreningen Dienesmindes ven-
ner blev stiftet i efteråret 1991, 
for at støtte Ellen og Dans ar-

bejde fra deres gård i Salling. 
De havde indrettet tagetagen 
på stuehuset med værelser 

med køjesenge og kunne huse 
ca. 40 børn ad gangen. Dette 
gjorde de om sommeren og i 

tidens løb har mere end 6000 
østeuropæiske børn været på 

Dan 80 år 
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Tur til Baranovichi 
Dom Pristorelix, et plejehjem i 
Hviderusland. 

Cola er en af Dan’s  feriebørn, 
som stadig kommer på Die-
nesminde, har formidlet kon-

takten til Plejehjemmet i Bara-
novichi.  
Plejehjemmet ligger ca. 30 km. 

fra Baranoviche inde i en skov, 
hvad der ikke er unaturligt for 

et plejehjem, hvor der bl. a. er 
anbragt psykiske beboere.  
Vi har indtryk af at denne form 

for beboere bliver ”gemt lidt af 
vejen”. 
Hjemmet har 200 beboere og 

derforuden 50, som får hjem-
mebesøg. (Hjemmebesøg inden 

for ældreområdet har de lært 
om i Danmark, da nogle social-
hjælpere for år tilbage besøgte 
Dienesminde.) 
Plejehjemmets senge var me-

get ildelugtende og udslidte og 
indtil nu er der leveret 100 sen-
ge, som vi har fået fra ung-

domskollegiet Østervang i Hol-
stebro. 

Der er 8 beboere på hver væ-
relse, natpotterne er placeret 
under sengen - kan I forestille 

jer lugten! 
Forholdene på plejehjemmet er 
af en karakter, hvor vi som 

chauffører ikke kunne få os selv 
til at bruge kameraet og tage 
billeder indenfor, da beboernes 

handikap og udseende var me-
get aparte og en fremvisning af 
billeder derfra vil kunne virke 

krænkende. 
 
Carl Tversted  

og Aksel Jensen 
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Formanden har ordet 

Sommertid det er dejligt. Vi er 
halvt inde i året 2014 og det 

humanitære arbejde der udfø-
res i Dienesminde regi har til 
stadighed stor opbakning 

blandt venner og medlemmer 
af foreningen i form af indsam-
lede varer, tjenesteydelser og 

pengegaver.  Tak til alle former 
for ydelser. 

Tillykke til foreningens profil og 
stifter af hjælpearbejdet  Dan 
Dissing Madsen der her i juli er 

fyldt 80 år. Dan er ildsjælen i 
foreningens arbejde, hvor vi 
indtil nu i år har afleveret mere 

end 100 ton humanitært gods, 
fordelt i Hviderusland, Letland 
og Litauen. 

Foreningens medlemmer var i 
april inviteret til at deltage i 
sang og dansetruppen Pribux-

hies 60 års jubilæumsfest i et 
stort koncerthus i Brest. Vi 
skønner meget på denne kultu-

relle kontakt til de dygtige san-
gere, dansere og ledere. 31 
medlemmer af Dienesminde 

deltog i festlighederne og vi var 
meget velkomne. Mange har 

givet udtryk for at det var en 
vel arrangeret tur, hvor vi også 
besøgte nogle af vore humani-

tære forbindelser. 

Der er mange mennesker der 
spørger ind til om vi kan se for-

bedringer og om alt vores 
hjælp kommer de rigtige men-
nesker til gode i f.eks. Hvide-

rusland. Min fornemmelse er at 
hjælpen når de mennesker der 
trænger og at der er synlig 

økonomisk fremgang i landet. 
Det ses ved bedre veje og øget 

byggeaktivitet især omkring 
større byer, men på det sociale 
område går udviklingen lang-

somt efter vort målestok. 
 Ældre og handicappede kan 
have det meget svært, vi ser 

det ved selvsyn når vore chau-
førrer kommer med læs, men 
får det også oplyst af vore kon-

taktpersoner på socialcentre. 
Disse centre kan have store 
vanskeligheder med at få det 

humanitære gods, vi er kom-
met med frigivet af regerings-
myndighederne til uddeling. 

Nogle gange kan der gå måne-
der. Dette kan skyldes at man 
udadtil ikke vil vise, at befolk-

ningen mangler noget. Jeg har 
hørt nævnt som forsvar, at lan-

det er ungt og skal finde egne 
ben . Landet blev selvstændig i 
1991 efter opløsningen af Sov-

jetunionen. 
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Et lyspunkt.   Et medlem på 
busrejsen i april fortalte at han 

havde været chauffør på en 
transport til Hviderusland for 18 
år siden og ikke besøgt landet 

siden. Chaufførens fornemmel-
se var den gang mødet med en 
nation af knugede mennesker. 

 I dag så han mennesker med 

åbne ansigter, munterhed og 
smil på læben . Det så vedkom-

mende som positiv fremgang i 
landet . Vi kan håbe på at Die-
nesmindes indsats har en lille 

andel deri. 
 
Venlig hilsen  

Leif Korsgaard Andersen. 

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. 

Man kan få fradrag for hele donationen, som gives til en eller flere 
velgørende foreninger. Der er fortsat maksimalt fradrag for donati-

oner på samlet op til 14.800 kr. årligt (2014-niveau). 

Det er som hidtil en betingelse for fradraget, at beløbet indberettes 
af foreningen med oplysning om giverens cpr-nr., således at det 

automatisk indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Igen i år har lastbilen været på festivalpladsen i Roskilde  
for at hente telte, soveposer, liggeunderlag, stole m.m. 

 

Roskilde-festival 

Skattefradrag for gaver 
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26.10  kl. 10.30 Vokslev Kirke 
 kl. 14.00 Hvorupgård skole 

 
27.10 kl. 13.30 Lions Park 
 

28.10   Bidstrup Efterskole 
 
29.10 kl. 19.00 Hjørring Seminarium, festsalen 

 
30.10   Skive 

 
31.10 Afrejse til Holland 
  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Annie på  
tlf. 6137 5583 eller hjemmesiden. 

Pribuzhie 

Dansetruppen Pribuzhie kommer igen i år på besøg. 
De ankommer d. 25.10 og bor på Tanddallejren i Vestbjerg. 

Pribuzhie-elever øver 
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og nedslidte huse, hvortil der til 
hver familie hørte et lille stykke 

jord som køkkenhave. Rigtig 
mange af disse landsbyer var 
omringet af en beskyttende 

mur eller et kraftigt hegn.  

(Tekst: Else Klit Kristensen, der 
ikke før har været med på en 

tur med "Dienesmindes Ven-
ner", og hvis viden om og be-
undring af den enorme humani-

tære indsats er udvidet ganske 
betydeligt. 

Jernbanemuseum i Brest 

Velkomst ved en landsbyskole 
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En festlig eksplosion af musik-
glæde udtrykt i bevægelser, 

farver, sang og instrumental 
musik blev en enestående ople-
velse for 32 mennesker, der 

havde meldt sig til at deltage i 
en 10 dages bustur til Hvide-
rusland. Dansetruppen Pribuz-

hie havde inviteret foreningen 
"Dienesmindes Venner" til at 

overvære en 60 års jubilæums-
koncert i en stor koncertsal i 
Brest. Truppen består af 40 

elever mellem 8 og 18 år, - alle 

fra Brests såkaldte "3. gymnasi-
um", hvis hovedide er musik. 

Efter en skoledags normale an-
tal timer kan eleverne vælge 
sig ind på de forskellige former 

for musisk udfoldelse. På den 
måde har det været muligt at 
skabe den nærmest professio-

nelt dygtige dansetrup. Forbin-
delsen mellem "Pribuzhie" og 

"Dienesmindes Venner" er 22 
år gammel og er udsprunget i 
forbindelse med foreningens 

nødhjælpsarbejde i bl.a. Hvide-

Med "Dienesmindes Venner" til  
Hviderusland april 2014  

Gymnasium nr. 3 i Brest 
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rusland. Ellen og Dan Dissing 
har ydet en uvurderlig indsats 

ved utallige gange at åbne de-
res hjem i Thorum, mest for 
nødlidende børn (500 om året i 

15 år!), men også for læger, 
sygeplejersker, lærere og land-
mænd med behov for at lære 

noget af danske forhold inden 
for deres fag. Ud fra et sådant 

samarbejde har dansetruppen 
optrådt i Danmark adskillige 
gange og har således også en 

koncert i Aalborg sidst i okto-
ber. Der vil blive arbejdet på at 
skabe mulighed for et arrange-

ment måske i Skive den 30.10. 
Turens højdepunkt var naturlig-

vis den festlige koncert. Men 
derudover bød den på et utal af 

oplevelser, - mange flere end 
man som deltager havde kun-
net forestille sig. For blot at 

nævne nogle få af dem: Et be-
søg på et hospital (med ca. 650 
sengepladser), hvor alt inden 

for senge, sengetøj og -linned, 
borde, stole, uniformer m.m. 

stammede fra den humanitære 
hjælp fra Danmark, således at 
de afsatte bevillinger havde 

muliggjort anskaffelse af det 
nødvendige udstyr til f.eks. 
operationer, røntgen, scanning 

og dialyse.   
Skole-, børnehave- og pleje-

Dialysepatient 
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hjemsbesøg fortalte tydeligt om 
mangler, og de medbragte ga-

ver i form af strikkede ting, le-
getøj, sportstasker, brugte bril-
ler og lidt undervisningsmateri-

el blev modtaget med taknem-
lighed. 
Alle steder, hvor vi kom, blev vi 

mødt med stor hjertelighed, og 
et par steder af syngende 

børn / voksne  i nationaldrag-
ter, frembærende et stort brød 
til gæsterne som tegn på deres 

glæde over besøget.De russisk-
ortodokse kirker med de ofte 
forgyldte løgkupler vakte vores 

beundring. Under krigen var 
rigtig meget blevet ødelagt, og 
vi undredes over, hvor meget 

der var genopbygget. De større 
byer lignede danske byer, bort-
set fra, at de nybyggede bolig-

blokke / højhuse arkitektonisk 
var meget smukt udført ofte i 

kønne pastelfarver (vel som en 
reaktion på en kedelig grå for-
tid). Vareudvalget i et stort va-

rehus var overraskende. Der 
var simpelthen alt - og til lave 
priser. På Belarus-rublerne, der 

kun er i sedler, står der store 
tal, således at vi alle gik rundt 

som millionærer"! F.eks. svarer 
500 kr. til 1.000.000 rubler. 
Lange busture i landet gav rig-

tigt indtryk af store vidder. Det 
flade og åbne landskab gjorde 
det muligt at se rigtig langt 

væk, f.eks. ud over kollektiver-
nes kæmpestore marker. Stor-
ke sås der rigtig mange af - bå-

de på markerne og i reder på 
elmaster. Kollektivernes arbej-
dere boede i små, ofte gamle 

Velkomst og underholdningning på hjemstavns– og frilandsmuseum 


