
Beretning for 2020. 

 
Det humanitære arbejde som foreningen Dienesmindes Venner står for, blev i starten 

af 2020 meget vanskeliggjort på grund af regeringens nødvendige Covid 19-

nedlukning d. 11 marts 2020 og i forbindelse hermed de anbefalede rejserestriktioner 

i Europa. Året var præget af uvished og uforudsigelighed, hvad angik planlægningen 

af turene østpå. 

 

I januar og februar 2020 fik Dienesmindes Venner gennemført 2 humanitære 

transporter til Hviderusland, og en tredje transport var faktisk læsset og klar til 

afgang, da nedlukningen kom. Dette læs kom til at stå på lastbilen i godt tre måneder, 

hvor opfordring til selvisolation og forsamlingsforbud foruden transporterne også 

satte vore trofaste medlemmers fysiske indsamling og pakkearbejde på stand by. 

 

Foreningens planlagte aktiviteter (herunder generalforsamlingen) blev udsat eller 

aflyst, indtil et faldende smittetal betød en vis genåbning af landet i løbet af 

sommeren 2020. 

 

Det var ikke svært for Dienesminde at komme i gang igen. Lastbilen stod læsset, og 

lageret var fyldt op. Det var kommet os til gode, at folk i foråret ryddede op og selv 

flittigt indleverede til vort lager. Dertil kom, at en stor genbrugsbutik i udkanten af 

Skive lukkede, og herfra fik vi doneret meget godt tøj og mange andre brugbare ting. 

 

Sortering af indleverede brugte varer i lagerhallen og læssearbejdet foregik så vidt 

muligt med de anbefalede sikkerhedskrav fra myndighederne, og transporterne blev 

gennemført med kun én chauffør afsted pr. tur. Det normale har ellers altid været, at 

to kørte sammen. 

 

Vore modtager organisationer i Hviderusland og Ukraine var glade for  igen at kunne 

modtage donationer trods forsigtighed og forhøjet smittetal i landene. Der var dog én 

modtagerorganisation i Brest som i juni informerede os om, at mange svage og 

handicappede i organisationens målgruppe enten var døde eller stadig syge, og at de 

derfor ikke var i stand til at håndtere en transport fra os, men gerne ville modtage i 

2021, hvis situationen til den tid måtte tillade det. 

 

Den forsigtige forventning til året var at kunne læsse og køre 1 transport om 

måneden, og selvom året 2020 var meget anderledes og turbolent, blev vore 

forventminger og mål for året næsten indfriet. Der blev jvf. foreningens målsætning 

leveret humanitær nødhjælp til organisationer østpå, som fortrinsvis støtter 

handicappede og småt bemidlede mennesker. 

 

Der blev sorteret og læsset elleve humanitære transporter til følgende lande: 2 lejede 

trækker-trailer læs til Ukraine, 8 læs med foreningens lastbil til Hviderusland og et 

læs til Letland. Ialt blev det til ca. 93 ton. 



 

At Dienesmindes Venners hjælpearbejde stadig er ønsket og kærkommen, fornemmes 

af vore chauffører, samt i de takke-mails vi modtager fra organisationerne, der 

fordeler den praktiske hjælp i deres område. 

 

Tak til alle, der på hver sin måde støtter op om hjælpearbejdets fortsatte eksistens – 

økonomisk såvel som passiv og praktisk. 

 

Dienesmindes Venners forening har i året 2021 bestået i 30 år, og bestyrelsen håber 

på at kunne markere dette i løbet af året. 


