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GODT NYTÅR 

 

Hjælp til pakkehal 
Vi får masser af tøj ind, så vi har problemer med  

at nå at få det pakket. 
 

Vil du hjælpe, mødes vi hver tirsdag kl. 9.00   
i pakkehallen på Furvej 41 

Generalforsamling 

forventes afholdt sidst i april. 
Hvis der er gratis færgefart til Fur vil vi afholde  

generalforsamlingen på Regitzesminde. 
Vi skal have valgt nyt medlem til bestyrelsen, 

så hardu lyst til bestyrelsesarbejde bedes 
du kontakte Leif. 

 
Kunne være skønt med kampvalg !!! 

Ukraine 
Vi kører til Ukraine i uge 5 til ny destination. 

Det er altid spændende at komme til nye steder. 
Stedet ligger i det vestlige Ukraine i området omkrig Lviv, 

ca. 1.600 km. fra vores lager.  
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FORENINGSOPLYSNINGER 

 
Institutionen: Dienesmindes Venner 

 Furvej 41 

 7800 Skive 
 

Foreningens formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitær arbejde for dårligt 
stillede  børn, fortrinsvis fra Øst– og Centraleuropa.  

Foreningen kan erhverve og udlåne løsøregenstande, herunder  transportmidler til opfyl-
delse af formålet. 
 

Stiftet: 23.11.1991 

  

CVR-nummer: 16 27 54 76 

 

Regnskabsår: 1. januar - 31.december 
 

Bestyrelse: 

Formand Kasserer 
Leif Korsgaard Andersen Karsten Krog 

Skrænten 3, Nors Fuglebakken 33, Herrup 

7700 Thisted 7830 Vinderup 
6075 9708 3149 4883 

 

Sekretær Peder Degn Pedersen 
Susanne Priess Tåruphøjvej 4, Hvdding 

Kåsvej 9, Lihme 8830 Tjele 

7860 Spøttrup 2380 8359 
4296 9700 

 

Ingolf Larsen Søren Jørgensen 
Fynbovej 4, Nors Søndergårdevej 17 st. 

7700 Thisted 7884 Fur 

2032 9324 9759 3266 
 

Jørgen T. Lauridsen E-mail adresser 

Petuniavej 170 Se hjemmesiden 
7800 Skive 

2228 1623 

 
Kontingent: Kr. 300,- 

 

Bank: Spar Nord 
 Reg. Nr. 9873 Konto nr. 26 55 72 76 74  

Forsidebillede: Leif bliver interviewet til TV midt-vest  ved vores jubilæum  
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Coronaen driller stadig.  
Redaktionen af bladet har været ne-
de med corona op til jul, derfor er 
bladet her forsinket. 
Da der er en del uro i Hviderusland, 
bl. a.  med migranter og chikanerier 
ved grænseovergange har det været 
svært for os at komme ind og ud af 
landet. 
En af vores chauffører var derovre i 
privat bil som ambassadør for Die-
nesminde. Han blev nægtet udrejse 
og der gik 4 dage inden han fik lov at 
forlade landet. 
Sådanne oplevelser sætter sit præg 
og nogle chauffører er lidt betænkeli-
ge ved at skulle køre derover i øje-

blikket. 
Sidste tur vi havde var i starten af 
november. Her var der enormt man-
ge lastbiler ved grænsen. Vil tro der  
var ca. 30 km. kø for at komme ud af 
EU. 
På udturen var vi uheldige at få de-
fekt på lastbilen i Polen. Det tog 24 
timer inden vi kom videre mod græn-
sen. 
Efter hurtig aflæsning i Pruzhany 
sidst på eftermiddagen gik turen igen 
hjemad. 
Afrejse mandag morgen, hjemkomst 
lørdag morgen. Chauffører var Jens 
Henrik og Karsten. 

Dienesminde og corona 

Reparation af lastbil. Ingen værksted, alt foregik udendørs 


