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E l len,  Dan og bestyre lsen 
v i l  gerne takke a l le  for  
den store h jælp og ud-
holdenhed under f ly tn in-
gen t i l  D ienesmindes nye 
adresse.  

ÅBENT HUSÅBENT HUSÅBENT HUSÅBENT HUS    
på på på på     

DienesmindeDienesmindeDienesmindeDienesminde    
Fur Landevej 41Fur Landevej 41Fur Landevej 41Fur Landevej 41    

Søndag d. 31. august kl. 14.00Søndag d. 31. august kl. 14.00Søndag d. 31. august kl. 14.00Søndag d. 31. august kl. 14.00    
    

Kom og se det nye Kom og se det nye Kom og se det nye Kom og se det nye     
DienesmindeDienesmindeDienesmindeDienesminde    

    

  

 Dienesmindes Venner 
 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Indlæg fra formanden 
 Åbent hus på Dienesminde 
 Beretning: Tur til Hviderusland  
  
  

Sommerhilsen 2008Sommerhilsen 2008Sommerhilsen 2008Sommerhilsen 2008    
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FORENINGSOPSLYSNINGER 
 

Institutionen: Dienesmindes Venner 
 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
 
Foreningens formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for 
 dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst– og Centraleuropa. 
 At yde praktisk og økonomisk støtte til uddannelsesophold i  
 Danmark for unge fra Øst– og Centraleuropa. 
 Foreningen kan erhverve og udlåne løsøregenstande, herunder 
 transportmidler til opfyldelse af formålet. 
 
Stiftet: 23.11.1991 
 
CVR nr.: 16 27 54 76 
 
Regnskabsår: 1. januar—31. december 
 
Bestyrelse: Jens Chr. Noes (formand) Jens Jørgen Olesen 
 Ilskov Hovedgade 39 D Guldkysten 12 
 7451 Sunds 7870 Roslev 
 Tlf. 9714 5330 Tlf. 9759 7098 
 
 Søren Jørgensen (kasserer) Hans Jørgen Andersen 
 Søndergårdsvej 17 Algade 20 B 
 7884 Fur 5500 Middelfart 
 Tlf. 9759 3266 Tlf. 3054 2722 
  
 Susanne Priess (Sekretær) Gayane Østergaard 
 Ålbækvej 46 Sundsørevej 33 
 7860 Spøttrup 7870 Roslev 
 Tlf. 9756 0131 Tlf. 9757 8114 
 
 Christian Andersen 
 Hvorup Kærvej 2 
 9400 Nørresundby 
 Tlf. 9829 6389 
 
Ass. kasserer: Irma Christensen 
 Flintdalevej 5, Vokslev 
 9240 Nibe 
 Tlf. 9835 3012 
 
Kontingent 2008: 200,- 
 
Bank: Sparbank, Reg. nr. 8500 kt. nr. 2655 72 76 74 
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hjulpet godt af en chauffør, 
som talte sproget.  
 
Da Per vendte, og vi kørte mod 
toldbygningen igen, kom tre tol-
dere løbende og sagde, at her 
kunne vi ikke holde. Jeg sagde, 
at vi havde problem med et 
stempel og straks tog den ene 
et stempel op og stemplede. 
Det var midt om natten, og vi 
var ham meget taknemmelige, 
for han havde da forståelse for 
vores situation!!! 
Vi sov et par timer, og så gik 
det af sted igen. Vi nåede godt 
hjem, og turen havde været 
vellykket. 
Hjemme igen gør man sig jo 
nogle tanker. Skulle der tages 

lidt mere hensyn til, hvad de 
mangler. Da jeg spurgte på 
aflæsningsstedet, blev der 
nævnt tavler og kridt. Siden er 
der blevet nævnt sengeborde 
til hospitaler samt kuglepenne. 
Skulle tingene sorteres lidt 
bedre, så alt kunne anvendes 
derovre. En hviderussisk be-
kendt fortalte mig, at en hel 
del hver gang skal kasseres, 
og det kunne vi vel ligeså godt 
gøre hjemmefra. Det er lidt 
dyrt at køre affald så langt 
væk. Tingene skal være i 
orden, så de er anvendelige. 
 
 Karen Bang Pedersen 

En typisk hus fra Hviderusland med farverigt stakit 



6                                        www.dienesminde.dk 

 

blev lavet mad på bål. Vi kom-
munikerede med tegninger, 
fakter og gebærder. En hygge-
lig aften, hvor man ikke mær-
kede, at vi var taget af sted 
for en hjælpeorganisation. 
Tredje dag lykkedes det af 
komme i gang med aflæsnin-
gen. En engelsktalende tolder 
sagde, at det ville være en 
stor hjælp, hvis der var en be-
skrivelse over læssets indhold. 
Alt skulle nemlig noteres ned, 
så det tog sin tid. Efter aftens-
mad kørte vi hjemad, for vi 
skulle skynde os, for bilen 
skulle afleveres senest lørdag 
middag. 
 
Hjemturen gik hurtigt, men 
stadigvæk 5.30 timer ved 
grænseovergangene. Ved den 
sidste kontrol manglede der et 
stempel. Jeg var ellers blevet 

som satte i løb. Vi fulgte efter 
dem og kom til Vasilies hus, 
hvor vi blev godt modtaget. En 
engelsktalende lærer blev 
straks kontaktet, og vi fik en 
god snak, mens vi spiste et 
større måltid. Hvert måltid fo-
regik ved et lille bord i køkke-
net, mens vi sad 6-7 menne-
sker omkring bordet. Der var 
altid masser af dejlig mad, of-
test måtte vi afslå at smage 
det hele. Vi blev indkvarteret i 
den fine stue, hvor sofaen 
blev slået ud til en dobbelt-
seng. Senere kørte vi til told-
kontoret, hvor en tysktalende 
lærer “underholdt” mig. Så 
drog vi til Rådhuset, bilen kun-
ne ikke blive læsset af, der var 
flere problemer. Sådan gik 
næste dag også, men alle tog 
sig godt af os. Om aftenen var 
vi på tur til en sø, hvor der 
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Dienesminde er flyttet 
tættere på Skive. 
 
Dienesmindes Venner har fået en 
ny adresse at henvende sig på, 
samt et nyt sted at aflevere ef-
fekter til brug for den humanitæ-
re nødhjælp som foreningen nu i 
mere end 15 år har stået bag.  
Ellen og Dan er flyttet lidt tætte-
re på Skive, hvor de nu har ind-
rettet sig i en lille pæn nedlagt 
landbrugsejendom. Det røde stue-
hus er hyggeligt blevet indrettet 
og Dan har fået lavet nye heste-
bokse i den tidligere lade og fået 
indrettet løbegårde til sine hunde 
i den tidligere kostald.  
Pakkerum og magasinplads til 
Dienemsindes Venner er der ble-
vet fin plads til, indtil videre i 2 
midlertidige telte; -  men snart vil 
en ny hal på ca. 400 m2 se da-
gens lys – og som sådan være 
udgangspunktet for den humani-
tære indsamling og sortering og 

pakning til fordeling til vore mod-
tagere, - primært i Østeuropa og  
herunder fortrinsvis Hviderusland.      
De tidligere anvendte lokaler på 
gården i Hinnerup er stort set 
tømte, og de sidste effekter vil 
være afsendt i starten af septem-
ber. Allerede fra nu af, er der fuld 
gang i arbejdet på den nye adres-
se, og det er således  

Fur Landevej 41  
der for fremtiden er samlested og 
samlingssted for Dienesmindes 
Venner.  
Ellen og Dan træffes stadig på 
det kendte tlf. nr. 9759 7013, 
og stedet er nemt at finde – lige 
op ad landevejen – med mulighed 
for at køre ind dels fra Fur Lande-
vej; men også fra Lyby Kirkevej 
som løber langs den sydlige del 
af haven, og hvor der er en ind-
kørsel til ejendommen. 
 
 Jens Chr. Noes 
 formand 

    Fra formanden 

Ny adresse: Fur Landevej 41, 7800 Skive 
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Efter at Per havde været i Hvi-
derusland to gange med Egon 
Roed, hvor de bagefter bl.a. 
havde fortalt om alle oplevel-
serne med toldere, vejenes 
ujævnheder, sprogproblemer 
og ikke mindst toiletternes 
standard, glædede jeg mig 
meget til denne tur. 
Søndag morgen kørte vi tidligt 
hjemmefra. Da vi kom til Pad-
borg, var der ikke lagt noget 
toldbrev i postkassen. Efter at 
have ringet på vagttelefonen, 
kom der hurtigt en flink dame, 
som klarede det. 
Ved frokosttid kom køletasken 
frem, og vi holdt en god pau-
se. Der var flere gode pauser 
på vejen derover, hjemturen 
var helt anderledes!!! 
Hvis nogen tænker på, hvad 
jeg foretog mig, så havde jeg 

mit strikketøj, babysæt til Rø-
de Kors, det blev til 3 par buk-
ser og 4 bluser på den tur. 
Desuden sørgede jeg for kaffe, 
cola, vand og lakrids til chauf-
føren. 
Mange af vejene var blevet 
færdige i løbet af måneden, 
siden de havde været der 
sidst. Jeg havde ellers fået at 
vide, at mange steder rystede 
det så meget, at jeg umuligt 
kunne strikke! Der bliver et 
fint vejnet i Polen, når de bli-
ver helt færdige. 
Vi kørte til midnat, hvor vi 
holdt på parkeringspladsen 
sammen med alle langturs-
chaufførerne, det var en dejlig 
fornemmelse at kravle trætte 
ind på “hylderne,“ som jeg kan 
lide at kalde dem. Jeg sov ud-
mærket. 

Tur til Belarus 2007 

Vores kontakt-
person i  
Hviderusland,  
Tamara  
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Tidligt næste morgen gik turen 
videre til Warszawa, men da 
jeg så skiltet med afkørsel for 
lastbiler, mente Per, at det var 
for tidligt. Det resulterede i, at 
vi kom til at køre rundt i no-
gen tid for at finde den rigtige 
vej  gennem byen, og det gik 
rimeligt. Fremover kan det jo 
aldrig blive et problem at køre 
i København!! Vi kom til Den 
hviderussiske Ambassade i ret-
te tid, og kunne derefter uden 
problemer køre til Grænsen. 
Her kunne vi hurtigt have  
kommet videre, men det var 
bare ikke deres mening. Ens 
tålmodighed bliver sat på prø-
ve, andre ventende satte sig 
med en bog. Personalet sad 
bare og snakkede med hinan-
den. Nå, endelig kunne vi fort-
sætte til næste toldkontor. 
Jeg var blevet fortalt, at dem 
med kasketterne var de vær-

ste, det passer ikke. Derimod 
den kvinde, som skulle fore-
stille at hjælpe mig, var meget 
arrogant. Hun var nok irriteret 
over, at jeg ikke forstod rus-
sisk, mens det undrede mig, at 
hun hverken kunne engelsk 
eller tysk. Hun “jagede” mig 
rundt i manegen, men efter 5t. 
og 30min. var vi færdige og 
kunne fortsætte. 
Vækkede Tamara ved 2 tiden 
om natten, kørte til parke-
ringspladsen, sov godt. Efter 
et bad og morgenmad hos Ta-
mara, hvor vi også hilste på 
hendes to søde børnebørn, var 
vi friske til at køre videre til 
vores værtspar. 
Turen dertil gik fint, vi kørte 
ind i den lille landsby, hvor vi 
straks blev omringet af en flok 
børn. En ældre kvinde rejste 
sig fra sin bænk i skyggen, 
sagde nogle ord til børnene, 


