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   Marts 2011 
 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indkaldes t i l ordinær generalforsamling på 
 
      Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive 
          Søndag den 27. marts 2011 kl.  14.00  
 
Dagsorden: 
 

Valg af dirigent. 
Valg af 2 stemmetællere. 
Bestyrelsens beretning.  
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 
2010 
Forelæggelse af budget med forslag t i l  kontin-
gent for 2012. 
Indkomne forslag.  
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.  
  På valg er  
   Preben Nielsen 
   Preben Petersen 
   Hans Jørgen Andersen  
Valg af 1. og 2. suppleant t i l  bestyrelsen.  
Valg af revisor og revisorsuppleant. 
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: Sparbank Vest Reg nr. 8500  Kt. nr. 2655727674  

 Dienesmindes Venner 
 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Indbydelse til generalforsamling 
 Formandens beretning 
 Regnskab 
 Indlæg fra Alex og Keld 
 Indlæg fra Annie og Christian  
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Skatteregler 
  
Fradragsretten for gaver til foreningen er afhængig af antallet af 
medlemmer, så det er vigtigt, at vi har så mange medlemmer 
som muligt.  
Antallet af medlemmer samt regnskabet indsendes til SKAT 
hvert år for at opretholde fradragsretten.  
 
Derfor:  
Medlemskontingent er 200,- kr. pr. person.  
 
Der er altså ikke tale om et husstandsmedlemskab. 
Hvis eksempelvis et ægtepar betaler 1000,- kr. og begge navne 
er anført på indbetalingen, bogføres 400,- kr. for 2 medlemmer 
og 600,- kr. som gave. Hvis der kun står det ene navn, noteres 
det navn som medlem –  det andet slettes.  
Så husk venligst at anføre det eller de navne, som indbetalingen 
vedrører.  
Hvis man ønsker gavebidrag (IKKE kontingent) indberettet til 
Skat, skal man opgive CPR-nummer eller CVR-nummer. 
 
Med venlig hilsen  
Irma Christensen 

 Februar 2011 

Til 
Fonde, legater, forennger, firmaer og andre der i år eller tidlige-
re har ydet bidrag til foreningens arbejde. 
 
Med en hjertelig tak for Deres støtte til Diensesmindes arbejde 
sender vi hermed foreningens årsrapport for 2009. 
 
Vi håber De fortsat vil være interesseret i at blive holdt oriente-
ret 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. 

Forsidebillede:  Alex Harder, Elena og Dan 
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Besøget sluttede hos hørepæda-
gogen, som skulle udvælge det 
bedste høreapparat til  Elena, og 
det blev sponsoreret af Oticon, 
som har en stor fabrik uden for 
Thisted. Hun fik yderligere to go-
de brugte apparater med hjem 
for en sikkerheds skyld. 
Det tog nogle dage, inden øre-
proppen var færdig, så den hen-
tede Bodil (min kone) og  jeg i 
Thisted og fik apparatet tilpas-
set. Et andet firma havde spon-
soreret batterier til mindst tre år, 

så Elena skulle være godt dæk-
ket ind. Vi havde en rigtig hyg-
gelig eftermiddag hos Inga og 
Alex i Nykøbing Mors, og jeg vur-
derede, at Elena havde glæde af 
apparatet. 
Alex skrev bagefter til mig:  
Det var en meget glad pige, vi fik 
hjem fra Thisted. Hun var meget 
overstadig og sad dagen efter 
klistret til radioen. Det er vist det 
nærmeste, man kan komme et 
mirakel. 

Trods krisen får vi stadig mange 
gode og brugbare effekter, som 
fragtes til Hviderusland og Litau-
en.  
I 2010 blev der indsamlet 45 
tons her i Nørresundby, som blev 
kørt i 3 transporter til Litauen og 
Hviderusland.  
Det koster 1000 kr. pr. tons at 
køre.  
Næste tur fra Nørresundby bliver 
4. april, hvor turen går til Litauen 
med 2 biler, trækker/trailer og 
lastbilen fra Dienesmindes Ven-
ner.  
Det er nemmere at køre til Litau-
en, da der ingen toldproblemer 
er.  
Mange hilsner  
Annie og Christian Andersen. 

Indlæg fra  
Nørresundby 

Hjemmeside 

Hjemmesiden har fået et nyt lay-
out. 
Samtidig er der ryddet op på de 
mange sider. da mange af de 
gamle indlæg ikke mere er aktu-
elle. 
Har du ting du gerne vil have på 
hjemmesiden, såsom billeder, 
beretninger eller oplevelser man 
gerne vil dele med andre, er man 
velkommen til at skrive til web-
master. 
  



10                                        www.dienesminde.dk 

nen, og der ville Kjeld Hansen 
komme, så vi skulle møde op 
der, så ville han se på hende. 
Vi mødte op lidt forsinket, da vi 
først havde været en tur i Selde, 
(måske lærer jeg engang at høre 
efter)! 
En uge efter hendes ankomst var 
vi ude at fejre hendes 26 års 
fødselsdag med en middag. El-
lers var vi en del rundt i omeg-
nen for at se os om, selvfølgelig 
en tur ud til havet som altid im-
ponerer, ellers var vi en tur i Vi-
borg samt Vendsyssel min hjem-
egn. Medens hun var her malede 
hun et par malerier til os, særlig 
det ene er jeg meget glad for, 
det er virkelig godt. 
Efter de 3 uger var gået, afleve-
rede vi hende så i Aalborg luft-
havn. Det var bestemt ikke uden 
vemod, vi tog afsked. Hun er en 
meget dejlig livsglad pige, som 
er gået lige ind i vores hjerter. 
Nu vil jeg så overlade ordet til 
Kjeld: 
 
En af de første gange, jeg var på 
døveskolen i Pinsk, var turen 
sammen med Alex. Da vi kørte 
hjem, havde vi et hold børn med 
fra døveskolen samt et hold fra 
traktorfabrikken Belarus i Minsk. 
Der var så mange arbejdere, at 
man havde egne skoler. 
Når vi ikke var chauffører, var 
der god tid til at gå rundt og 
snakke med børnene. Jeg blev 

meget overrasket over, hvor go-
de de var til engelsk, men så for-
talte de, at de begyndte med en-
gelsk allerede i anden klasse. Da 
jeg kom ned til bagsædet, var 
der nogle børn, som var lidt stør-
re, og da jeg snakkede med 
dem, svarede de på dansk. Det 
var en stor overraskelse, så det 
var første gang, jeg traf Diana. 
Jeg har ofte haft stor hjælp af 
hende som tolk.  En gang skulle 
jeg være på døveskolen i 
Kobryn, og da jeg ankom, havde 
de skaffet en italiensk tolk!! Det 
var ikke lige det, jeg havde brug 
for, men jeg var så heldig, at 
bussen ikke var kørt videre, så 
jeg fik fat på Diana, og så var 
alle problemer løst, da Lena fra 
Pinsk kom næste dag og var tolk. 
Som Alex skriver, skulle jeg prø-
ve at give Elena et brugbart  hø-
reapparat,  og det foregik i Sevel 
forsamlingshus efter forestillin-
gen. Jeg kunne konstatere, at 
der var brug for en ørelæge til 
oprensning. Dagen efter hen-
vendte jeg mig til høreklinikken 
på Thisted sygehus, hvor jeg har 
været ansat, og de syntes, det 
kunne være spændende, om Ele-
na kunne hjælpes, så da vi an-
kom, fik hun en komplet behand-
ling. Diana var heldigvis med, så 
vi havde ingen sprogproblemer. 
Først var Elena hos ørelægen, 
derefter fik hun taget høreprøve 
og bagefter aftryk til ny øreprop. 
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Hermed fremsendes indkaldelse 
til generalforsamlingen i Die-
nesmindes venner. Jeg håber der 
kommer mange d. 27 marts. 
I året 2010 har vi været i Hvide-
rusland 10 gange med Lastbilen 
og 7 gange i Letland. 
Annie og Christian har været i 
Hviderusland 1 gang og 2 gange 
i Litauen. 
I Hviderusland har vi bl.a. hjul-
pet socialcentre, Brest mødre og 
hospitalet i Brest. 
Hospitalet har bl.a. fået et læs 
sengelinned, dyner og puder 
samt kitler, håndklæder og tøj. 
De vil meget gerne have tøj til at 
dele ud til de patienter, som har 
været indlagte. Mange har ingen 
tøj at tage på, når de skal hjem 
igen. 
I Letland har vi været på et hos-
pital med nyt porcelæn, senge, 
kørestole, rollatorer og andre 
hjælpemidler. Vi har også været 
på socialcentre med tøj. Vi har 
kontakt til en dame, som vi leve-
rer tøj til. Hun deler det ud i en 
lille landsby, hvor alle hjælper til 
med fordelingen. 
I år har vi også haft besøg af 
dansetruppen Pributzie. Truppen 
var først på Færøerne 1 uge for 
at optræde. Derefter kom de til 
Danmark, hvor de var i 8 dage 
og optrådte hver dag. 
Sidste år besluttede bestyrelsen 

at ansætte en fundraiser til at 
søge nye fonde, men resultatet 
var ikke det vi havde håbet på. 
Der kom ikke flere penge af den 
grund, så ham har vi valgt at fy-
rer igen. 
I de 20 år vi har haft vores last-
bil har vi kørt med Røde Kors 
logoet på bilen, men i år har Rø-
de Kors meldt os til politiet så 
Dan og undertegnede er blevet 
afhørt af politiet. Vi har fjernet 
logoerne fra bilen, så nu er tilta-
len frafaldet. Vi må ikke bruge 
Røde Kors logoet længere og 
hvis det gentager sig, slipper vi 
ikke for en bøde. 
I år har vi 20 års jubilæum, som 
Dan syntes skal markeres med 
åbent hus til efteråret, når de 
nye bygninger er blevet opførte. 
Vi får stadig masser af godt tøj, 
hospitals udstyr, legetøj m.m.. 
Men det store problem er stadig 
penge. Så nu prøver vi noget 
nyt. De folk der skal have et læs 
tøj eller hospitalsudstyr, skal fyl-
de 300 L. diesel på lastbilen når 
vi levere hjælpen. 
Vel mødt d. 27 marts til general-
forsamlingen. 
 

Preben Nielsen. 

Formandens beretning 
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Besøg fra St. Petersborg 

Af: Alex Harder og Kjeld Hansen 
I efteråret havde vi (Inga og 
Alex) besøg af Elena fra St. Pe-
tersborg. Hun havde været med  
en gruppe fra døveskolen i Pinsk, 
der i 1996 besøgte Dienesminde. 
Jeg havde kørt en del med dem, 
bl. a. havde jeg sammen med 
Kjeld Hansen været ovre at hen-
te dem og ligeledes været med 
på hjemturen, så jeg var kom-
met til at kende dem ret godt.  
I gruppen var en pige på 12 år, 
som gerne ville ”snakke” med 
mig. Da vi kom til Pinsk, gav jeg 
hende min adresse, da jeg syn-
tes, det kunne være meget sjovt 
at høre fra hende igen, men hav-
de ikke rigtig regnet med det. Da 
jeg senere var i Pinsk, spurgte 
jeg efter hende, men hun var 
flyttet til Rusland med sine for-
ældre, så hende troede jeg ikke, 
jeg ville se mere til. 
Så i efteråret 2008 fik jeg brev 
om, at hun boede i St. Peters-
borg, hvor hun studerede billed-
kunst. Vi skrev så sammen i et 
års tid. I september sidste år fik 
jeg så et brev, hvor hun fortalte, 
at hun havde fået et 3 mdrs. visa 
til Danmark og ville ellers gerne 
besøge os. Hun skrev ikke noget 
om, hvor længe hun havde fore-
stillet sig, at hun skulle være 
her. Inga og jeg talte lidt om 
det, og vi blev enige om at invi-

tere hende foreløbig i en måned. 
Det blev så til, at hun kom først i 
oktober og var her i 3 uger, da 
hun skulle hjem og forberede sig 
til eksamen. Det skal lige næv-
nes, at hun ikke kunne høre og 
næsten ingen sprog havde, men 
pæren fejlede bestemt ikke no-
get. Det var så heldigt, at en af 
vore egne piger fra Hviderusland, 
Diana, lige var kommet her på et 
2 mdrs. besøg. Hun bor i Bara-
navicy og har tilbragt sin barn-
dom på Jestrabel, et børnehjem 
lige uden for Baranavicy. Fra 95 
og frem til 2005 havde hun til-
bragt sin sommer- og juleferier 
hos os, sammer med hendes sø-
ster Anja og en dreng Aleg. Det 
var en meget stor hjælp, at hun 
var her. Så snart vi havde mod-
taget Elena i Aalborg lufthavn, 
var de to piger igang med at tale 
sammen ved hjælp af fagter og 
gebærder, mundaflæsning og en 
skriveblok. Diana taler næsten 
flydende dansk og kunne over-
sætte for os. 
Elena ville meget gerne over at 
hilse på Dan, så da hun havde 
været her nogle dage, kørte vi 
over for at se, om han ville give 
en kop kaffe. I samtalens løb 
kom vi selvfølgeligt til at tale om 
hendes hørelse, hvorefter Dan 
sagde, at danserne fra Brest 
skulle optræde i Sevel om afte-
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Inga og Alex 
Harder sam-
men med 
deres ferie-
gæst Elena. 
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Billeder fra Elenas 
maleriudstilling. 


