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Øverst: 
Opvisning fra Kystcentret i 
Thyborøn.  
 
Til højre:  
Ventetiden kan føles lang inden 
man skal på scenen. 

 

 Dienesmindes Venner 

 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Mindeord Ellen 
 Indlæg fra kassereren 
 Dan 75 år 
 Tur til Letland 
 Besøg af dansetruppen 

Sommerhilsen 2009Sommerhilsen 2009Sommerhilsen 2009Sommerhilsen 2009    
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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. 
 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) Preben Nielsen 
 Ilskov Hovedgade 39 D Ålbækvej 46 
 7451 Sunds 7860 Spøttrup 
 Tlf. 9714 5330 Tlf. 9756 0131 
 
 Preben Petersen Hans Jørgen Andersen 
 Johannes Evaldsvej 8 Algade 20 B 
 9000 Aalborg 5500 Middelfart 
 Tlf. 2420 4075 Tlf. 3054 2722 
  
 Susanne Priess (Sekretær) Knud Quist 
 Ålbækvej 46 Løndalen 15 
 7860 Spøttrup Vammen 
 Tlf. 9756 0131 8830 Tjele 
  Tlf. 8669 0403 
 Christian Andersen (Kasserer) 
 Hvorup Kærvej 2 
 9400 Nørresundby 
 Tlf. 9829 6389 
 
Ass. kasserer: Irma Christensen 
 Flintdalevej 5, Vokslev 
 9240 Nibe 
 Tlf. 9835 3012 
 
Kontingent 2009: 200,- 
 
Bank: Sparbank, Reg. nr. 8500 kt. nr. 2655 72 76 74 

Forsidebillede: 3 af de trofaste hjælpere på Dienesminde 
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Dansetruppen ”Pribuzhie” på besøg 

Dansetruppen ”Pribuzhie” 
gæster igen i år Danmark. 
Da Dienesminde ikke har 
mulighed for at huse 
dansetruppen bliver de 
indkvarteret på Mors i en 
spejderlejr ved Ørding. 
Under opholdet vil de give 
kirkekoncert og danseopvisning 
forskellige steder. 
 
 
 
 

Program: 
27.10 Hjerk Kirke 

28.10 Nykøbing Mors kirke 

29.10 Bislev kirke 

30.10  

31.10 Houlkær kirke 

1.11 Ørslevkloster kirke 

2.11 Nykøbing Mors kirke 

3.11 Nr. Uttrup kirke 

Alle dage starter koncerten  

kl. 19.00 

Billede af dansetruppen under opvisning i Harboøre aug. 2005 
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større, ufærdigt skolebyggeri i 
landsbyen. Der var tag på 
bygningen, men pengene var 
sluppet op, og arene var gået 
uden at skolen var blevet 
færdigbygget og taget i brug. 
Nu var der heller ikke elever 
nok i området til at kunne fylde 
denne skole. Man fortsatte 
derfor med at bruge den gamle 
udtjente træbygning og kørte 
de store børn til andre skoler i 
busser. 
Vi fik overrakt et takkebrev til 
foreningen fra en skoleleder, 
der havde modtaget tøj til 
fordeling blandt elever fra 
betrængte familier. Samme 
skole havde også modtaget 
b o r d e  o g  s t o l e  t i l 
klasseværelser og var glade for 
det. 
Efter et bad og en middag med 
den gæstfrie familie, hvor vi 
bade fik lækker pølse og 

pandekager, og hvor vi havde 
sproghjælp af en ung 
skoleelev, der skulle til 
eksamen i englesk, fik vi anvist 
hu se t s  gode  so fa  t i l 
overnatning i stuen. Om natten 
blev vi godt bevogtet af en stor 
hund, der havde egen lænestol 
i køkkenet. 
Næste formiddag var der 
afgang tilbage mod Danmark. 
Tur‑ retur tilbagelagde vi ca. 
4000 km, som foregik uden 
grænseudfordringer og uheld. 
Vores fornemmelse efter at 
have besøgt området er, at 
mange er tvungen til at være 
n ø j s o m m e ,  o g  a t 
h uman i tæ r h jæ l p e n  f r a 
Dienesminde er tiltrængt og 
velkommen. 
 
Venlig hilsen  
Jytte og  
Leif Korsgård Andersen. 
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Ellen Dissing Madsen, Fur 
Landevej 41, Ø. Lyby er stille 
sovet ind d. 21. marts 2009, 71 
år gammel. Ellen døde efter 
længere tids svær sygdom.  
Sammen med Dan viede hun 
sit liv til at hjælpe bl.a. børn i 
Østeuropa. 
Tjernobyl katastrofen i 1986 
havde store menneskelige 
omkostninger, børn blev ramt 
af kræft, diabetes og andre 
sygdomme.  
Næsten samtidig med diktator 
Ceausescus fald  kom der 
b i l leder  f ra  rumænske 
børnehjem. Dette gav søvnløse 
nætter for Ellen og Dan.  
”Vi må gøre noget” -  dagen 
efter var de i gang. De 
indkaldte gode venner og 
dannede foreningen Dienes-
mindes venner. Der blev søgt 
om hjælp fra fonde, private, 
staten og det hjalp dem i gang. 
Der var en flok aktive med-
lemmer, men Ellen og Dan var 
drivkraften. De brændte begge 
for det og hjalp hinanden livet 
igennem, tæt forbundne. 
Bussen hentede hver sommer 
feriebørn til Dienesminde, hvor 
Ellen stod klar med sengeplads 
til alle, mad var der også rigelig 
af, selvom Ellen aldrig vidste 
hvor mange der sad til bords. 
Trods travlhed på Dienesminde 

med gæster og deres 3 børn, 
afså Ellen tid til at komme til 
Hviderusland og Tjernebyl-
området i Ukraine. 
I 1996 fik Ellen konstateret 
kræft, men det kunne ikke 
stoppe hende. Først i 2005 
stoppede de med at have 
feriebørn.  
Sidste sommer blev gården 
solgt og de flyttede til Fur 
Landevej 41, som nu er 
rammen om Dienesmindes 
venner.  
Ellen var et usædvanligt 
menneske, hvis liv har sat dybe 
spor også langt ud over 
Danmarks grænser.  
Hun efterlader sin mand, 3 
børn og en flok børnebørn der 
betød alt for hende.  
     
       Susanne Priess 

Mindeord 
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Krisen kradser og det kniber 
med at kradse penge ind, 
samtidig med at det heldigvis 
vælter ind med gode sager til 
forsendelse. De samme 
ansøgninger, som et år gav 
460.000 kr. har i år givet 
105.000 kr. Kun JL Fonden har 
fordoblet sit tilskud til 
foreningen fra 20.000 til 
40.000 kr. Til gengæld gav 
Tips og Lotto-ansøgningen kun 
58.600 kr. mod 90.000 sidste 
år og disse penge er næsten er 
brugt. Udgifterne til transport 
stiger jo også. Samtidig 
skærpes kravene til dokumen-
tation dels til udformning af 
ansøgningerne dels til pen-
genes anvendelse. Også Skat 
har væltet administration af 

 

TILLYKKE 
75 år. 
 
 
Dan Dissing-Madsen  
blev fredag d. 7.7.2009 
75 år.  
 

Fra Kassereren 
indberetninger af fradrag for 
gaver over på foreningen, så 
papirarbejdet er nu ret 
omfattende. Forklaringerne 
herpå er mange, men 
konklusionen er klar: Det er 
ikke håbløst, men indsatsen for 
at skaffe penge skal forstærkes 
og hertil skal der bruges flere 
hoveder og hænder – frivillige, 
ulønnede forstås. Ethvert 
bidrag er mere end nogensinde 
velkomment. Det samme 
gælder enhver henvendelse til 
undertegnede om hjælp. 
 
De bedste hilsner til alle. 
Irma.christensen@privat.dk 
Tlf. 98 35 30 12 
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Letland er det midterste af de 
tre baltiske lande. Der er 2,3 
m i l l i o n e r  i n d b y g g e r e . 
Økonomien har svært ved at 
komme på fode efter 
selvstændigheden i 1991. Det 
er vanskeligt for folk at finde 
a r b e j d e  ‑  i s æ r  i 
landdistrikterne. Meget bærer 
præg af stilstand. 
Medlemskab af EU i 2004 har 
gjort det nemmere at tage 
arbejde i udlandet. Det er der 
mange, der benytter sig af 
Gayanna og John Østergård 
fra Thise har ansatte fra 
området tæt på byen Liepaja. 
Byen er Letlands næststørste 
og ligger lige ud til Østersøen. 
Igennem en ansat ved navn 
Andy Palja er der skabt 
fordelerkontakter i landsbyen 
Barta. 
Området omkring Barta bærer 
præg af at have været drevet 
som kollektiv landbrug, men 
meget af jorden ser i dag ud til 

at ligge ubenyttet hen. 
Landbefolkningen søger mod 
større byer, hvor det er lettere 
at finde arbejde. 
Dienesmindes venner har her i 
foråret kørt tre læs til fordeling 
i dette område. Jytte og 
undertegnede afleverede det 
tredie læs. Læssene bestod af 
tøj , skolemøbler og blandet 
gods. Også vores læs blev sat 
ind i laden til et nedlagt 
landbrug. Andys familie og 
nogle hjælpere skulle så 
fordele varerne herfra. Det 
meste var allerede fordelt fra 
de to foregående læs. 
Vore værter viste os hen til et 

Humanitærhjælp nu også til Letland. 


