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I ønskes alle  
en glædelig jul  

samt et  
godt nytår 

Generalforsamling 
Dienesmindes Venner afholder generalforsamling  

søndag d. 9. april kl. 14.00 
på Dienesminde, Furvej 41, Skive. 

Pribuzhie 

Pribuzhies arrangement i november 2016 måtte desværre  
aflyses på grund af sygdom 

 
Arrangementet er flyttet til marts 2017 

 
På nuværende tidspunkt har vi kun flg. fastlagte arrangement 

 
                            Jebjerg d. 29. marts 2017 

 

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

Julehilsen 2016 
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Dienesmindes venner’s 25 års jubilæum 

vatpersoner at søge økonomiske 
midler, blev foreningen Dienes-
mindes venner stiftet i 1991. 
En bus blev indkøbt for 25.000 kr.. 
Den blev brugte til at hente børn 
til Dienesminde om sommeren, 
om vinteren blev sæderne taget 
ud og der blev kørt nødhjælp til 
Rumænien. 
Senere blev det polske og hvide-
russiske børn, der kom på ferie på 
Salling. 
Der blev indkøbt lastbiler, der kør-
te med nødhjælp til Østeuropa, 
primært med tøj, sko, hospitalsud-
styr, skoleudstyr og handicaphjæl-
pemidler. Op til 25 læs om året 
blev det til. 
I dag er der blevet leveret hjælp til 

Dienesmindes Venner fejrede sit 
25-års jubilæum lørdag d. 27. au-
gust, 
 
Efter atomulykken i Tjernobyl i 
Ukraine i 1986 besluttede Ellen og 
Dan at de ville prøve om de kunne 
gøre en indsats for ofrene. Der 
kom et hold børn, der var stråle-
ramte til Dienesminde på som-
merferie. 
I 1989 var der revolution i Rumæ-
nien, hvor TV viste billeder fra bl. 
a. børnehjem. Det påvirkede Ellen 
og Dan så meget, at de begyndte 
at indsamle og køre nødhjælp til 
Rumænien. 
Nødhjælpsarbejdet blev mere og 
mere, og da det var svært for pri-
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Letland, Litauen, Polen, Rusland, 
Hviderusland, Ukraine og Armeni-
en. 
Ved jubilæet var der mødt perso-
ner fra Hviderusland, Ukraine og 
Letland for at takke for hjælpen. 
Der blev holdt taler på engelsk af 
vores udenlandske venner, og der 
var gratulationer fra bl. a. borgme-
steren i Oleksandria, Ukraine 
 
Borgmester Peder Chr. Kirkegaard 
og provst Susan Aaen holdt hver 
en tale. 
 
Foreningens formand Leif Kors-
gaard Andersen hyldede Dan for 
hans store indsats for foreningen. 
Han takkede også alle sponsorer, 
støttepersoner og hjælpere for 
deres kæmpeindsats. Uden den 
store frivillige indsats fra medlem-
merne og økonomiske støtte fra 
fonde, foreninger og medlemmer 

havde det ikke været muligt at 
kunne yde den indsats der bliver 
gjort. 
 
Til trods for, at andre store organi-
sationer, Røde Kors m. fl. er ret 
aggressive med at samle ind, lyk-
kes det dog stadig for Dienesmin-
des venner at indsamle op mod 
100 tons nødhjælp om året. 
 
Arrangementet havde et stort flot 
kaffebord med sponserede kager 
og præmier til amerikansk lotteri.  
Dagen sluttede med helstegt 

pattegris til aftensmad. 


