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for ganske få år og hvor tingene 
fungerede godt. 
En tur til byen Kedainiai, hvor vi var 
på besøg hos familier, som boede i 
en boligblok, gav nok de fleste af 
turens deltagere stof til eftertanke. 
Hele blokken var i dårlig stand og 
lejlighederne havde ikke indlagt 
vand. De steder, hvor der ikke var 
glas i vinduerne, var rammerne 
fyldt med forskellige former for 
plastik, stof eller træplader. For 
enden af en mørklagt gang var et 
rum med to toiletter og håndvaske 
til at dække behovet på hver etage 
– diplomatisk sagt - hverken rent at 
se på eller for den sag skyld beha-
geligt at skulle benytte. El pærerne 
i gangene på de 5 etager var skruet 
af og solgt til højest bydende. De 
fleste af familierne gav udtryk for, 
at de var glade for at have tag over 
hovedet, da de tidligere boede på 
gaden. 
På turen havde vi en meget gav-
mild engel i blandt os og det nød 
en enlig mor gavn af, da hendes 
yderdør var i en sølle forfatning og 
ikke kunne låses. Jonna Pedersen 
fra Oslo gav et beløb på 5000,00 
kroner og straks blev en ny dør sat 
i.  
Jens Chr. Noes gav os historielekti-
oner fra de mange forskellige om-
råder vi kørte igennem. Danmark, 
Tyskland, Polen og ikke mindst Li-
tauens historie er jo meget variab-
le. Selv om landene stort set er 
naboer, så er historie og kultur dog 

ikke ens. Specielt har Litauen været 
besat og klemt mellem de omkringlig-
gende lande og derfor har de en ret 
omtumlet historie og kultur op gen-
nem tiderne. 
Fra tur arrangørernes side skal lyde 
en stor tak  til alle deltagerne for  
stort interesse og engagement på 
hele turen.  
 
På vegne af arrangørerne 
Aase Sevelsted 
 

I Kedainiai fik denne mor og hendes 

datter foræret en ny dør. Den gamle 

kunne ikke hverken lukkes eller låses. 
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forekomme, at planen, der på for-
hånd er lagt for turen, kan ændre sig 
en smule.  
I forbindelse med en ryge/strække 
ben/toilet pause på en rasteplads lidt 
før Warszawa, fik vi brug for én med 
lidt mekanikersnilde. Et lille plastikrør 
var gået i stykker og vi måtte gøre 
noget for at udbedre skaden. Det fik-
sede den gode Ejner fra Fyn uden 
problemer. Hans skjorte måtte dog 
lade livet på grund af oliepletter. Det 
var nok billigt sluppet – tænk om vi 
var strandet med 30 personer på den 
rasteplads uden at kunne komme 
videre! Resten af turen foregik uden 

yderligere protester fra bussen.   
En af de solstrålehistorier jeg har stor 
lyst til at fortælle om er fra byen Sla-
perberze, hvor vi besøgte en instituti-
on for hjerneskadede. Inden vi kørte 
derfra afleverede vi bl. a. et par chari-
ty kasser, som var sponsoreret fra 
LEGO. Det var fantastisk at se den 
spontane glæde og jo – her var noget 
de øjensynligt kendte i forvejen. 
Vi besøgte mange institutioner, hvor 
det var tydeligt, at beboerne ikke ba-
re skulle gemmes væk eller opbeva-
res, men blev aktiveret på forskellige 
måder. Steder, hvor ombygning eller 
renovering havde fundet sted inden 

Frivillige køkkenmedhjælpere i et ”suppekøkken” i byen Simnas i det sydlige Li-

tauen. Mange af områdets forældre er misbrugere, alkoholikere, prostituerede 

eller på anden måde nogle af samfundets tabere. Børnene går i skole og får hver 

dag serveret et måltid mad. Endvidere kan de få hjælp til lektielæsning, tøjvask 

og andre fornødenheder. 
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Efter forespørgsel fra formand Leif i 
Dienesmindes Venner er jeg blevet 
bedt om at skrive lidt om studieturen 
til Litauen i april måned 2013. 
Idegrundlaget med en studietur til 
Litauen er ved selvsyn at få lov at se 
nogle af de steder, der er kørt nød-
hjælp til gennem flere år og steder, 
som stadig kan have brug for hjælp. 
Stort set alle deltagerne på turen er 
involveret i frivilligt arbejde i forbin-
delse med Dienesmindes Venner på 
en eller anden måde. Her kommer så 
ind i billedet, at det kan være givende 
netop at se, hvad der sker med de 
ting, man har haft med at gøre her i 
Danmark. Fra at blive samlet på for-
skellige destinationer, pakket i kasser 
og læsset på lastbiler for til sidst at 
blive kørt væk. 
Saulius Andrasiunas har modtaget 

 

STUDIETUR TIL LITAUEN 

meget nødhjælp og via sin organisati-
on Vilties Sala i Kaunas efterfølgende 
fordelt tingene ud til mennesker i alle 
aldre alt efter hvilket behov de måtte 
have for hjælp. Turen til Litauen, der 
jo nu er medlem af EU, bliver ikke 
besværliggjort af søgning for visa og 
mange timer i tolden for at komme 
ind i landet. Med undtagelse af de, 
der købte drikkelse på dåser ved den 
dansk-tyske grænse, viste vi ikke vo-
res pas overhovedet. Det kan jo så 
diskuteres, hvor godt det er……   
Man kan roligt sige, at det var en me-
get blandet flok, som havde valgt at 
tage af sted på tur d. 13.4.2013. Del-
tagerne er næsten alle kommet i al-
deren med de grå parykker og ude af 
arbejdsmarkedet. Under præsentati-
onen, som forgik mens vi kørte på 
autostradaen ned gennem Tyskland, 
blev vi bekendt med arbejdsmæssige 
profiler fra kirkesanger, guld og cykel-
smed, ejendomsmægler over hjem-
mehjælpere, sygeplejersker, pædago-
ger til forskellige håndværkere, ko-
opdrætter og ikke at forglemme alle 
direktørerne!  
Turen foregik i en af Brøchners bus-
ser med Jens Chr. Noes ved rattet og 
Leif Andersen som medchauffør. Net-
op køreturen til Litauen er noget helt 
specielt. Der skal ”ædes” en masse 
kilometer asfalt og når en flok på 30 
glade og forventningsfulde menne-
sker drager på en tur østpå kan det Saulius og hans kone Edita Marija 
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Vi er i den lyse sommertid, optimis-
men og troen på en god fremtid er til 
stede hos de fleste i dette land. 
Ved generalforsamling her i foråret 
valgte vores formand, Preben Niel-
sen, ikke at genopstille.  
Jeg blev nyvalgt, og ved et efterføl-
gende møde blev jeg opfordret til at 
tage formandsposten.  
Da jeg fornemmede at have en erfa-
ren og arbejdsom bestyrelse, indvil-
gede jeg i at tage posten. 
Jeg har deltaget som chauffør i for-
eningens arbejde gennem mere end 
7 år, og været med til at indsamle, 
læsse og køre mange transporter til 
vore målområder. 
På turene til øst Europa har jeg set 
hvor gavnligt den indsats er, som 
mange af vore medlemmer yder. 
Jeg har mødt tillid og gæstfrihed, som 
egentlig tilkommer alle foreningens 
medlemmer at opleve.  
Det er bestyrelsens opgave fortsat at 
støtte op om det idegrundlag, Ellen 
og Dan havde, da foreningen blev 
dannet for 22 år siden.  
Hospitaler, pleje - og børnehjem, sko-
ler og invalideorganisationer er 
blandt vore modtagere. 
Vi får meget godt tøj og andre effek-
ter ind på lageret på Dienesminde fra 
mange flittige indsamlingssteder.  
På lageret har vi et trofast sorterings-

 

FORMANDEN HAR ORDET 

hold, men også andre steder rundt 
omkring er man opmærksom på at 
sortere og aflevere godt brugbart 
materiale til os. 
Alt arbejde i foreningsregi udføres af 
ulønnede frivillige. 
Vores lastbil kører ca. 20 transporter 
om året. Udgifterne hertil og en smu-
le administrationsudgifter er det pri-
mære, vi skal forsøge at finde penge 
til. 
Til den side af arbejdet har vi været 
heldige at få kontakt til Willy Røn-
now, der målrettet tager sig af øko-
nomisøgning. Tak til Willy for et 
kæmpearbejde.  
Dienesminde har ikke nogen form for 
salg, for i så fald ville nogle donatio-
ner muligvis udeblive. 
Til slut vil jeg nævne, at foreningens 
arbejde stadig har en nødvendig 
fremtid der nytter.  
Vore chauffører bliver gang på gang 
spurgt, efter at have læsset af til 
modtageren, hvornår kan I støtte os 
med et læs igen. En dråbe i havet vil 
nogen måske sige, men en positiv 
dråbe til gavn for mange mennesker, 
både børn og voksne. 
 
Venlig hilsen 
Leif Korsgård Andersen. 
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I Nr Åby arbejder der en ung dame i 
NETTO. Hun hedder Marinella og 
stammer fra Rumænien. 
En dag vi stod og talte sammen, for-
talte hun at hun havde tilbragt sin 
barndom på børnehjem i Timisuara 
indtil hun var 18 år. Hun havde været 
feriebarn i Danmark hver sommer 
hos en familie med tilknytning til Ru-
mæniensprojektet af 1992. Familien 
fortalte også om en humanitær orga-
nisation, der hed Dienesmindes Ven-
ner. 
Jeg fortalte hende at jeg sad i besty-
relsen for Dienesmindes Venner. Die-
nesmindes Venner havde leveret 
n ø d h j æ l p  t i l  T i m i s u a r a -
børnehjemmet. Hun inviterede mig 

 

EN LILLE SOLSTRÅLE HISTORE  

på kaffe og vi fik en sludder. 
Hendes drøm var at komme til Dan-
mark og bo. 
Det er lykkedes for hende og hendes 
rumænske mand og deres lille pige 
på 2 år. Manden er arbejdsløs, så de 
må klare sig med hendes løn, så der 
er absolut ingen overflod. 
En dag jeg var på Dienesminde talte 
jeg med Dan Dissing-Madsen om det 
var muligt at hjælpe den lille familie. 
Vi fandt lidt tøj og andre fornødenhe-
der, som jeg fik med hjem til dem. 
Det var med tårer i øjnene at hun 
sagde tak, jeg blev lidt rørt og fælde-
de også en lille tåre. 
 
Hans Jørgen Andersen 

Aflæsning af ”gaver” i Simnas, som vi besøgte på studieturen til Litauen. 
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Pribuzhie kommer til  

Danmark 16. oktober  

 
I år har Pribuzhie valgt at bo i Nordjyl-
land. Vi har fundet en hytte i Ham-
mer Bakker, ”Tandallejren”, til dem. 
 Vi mangler steder hvor de kan op-
træde. 
Indtil videre er der kun 3 steder, hvor 
der er aftalt optræden. 
Hvis nogle har lyst til at lave en kon-
cert med Pribuzhie, vil vi være meget 
taknemmelige.  

Vi vil selvfølgelig være behjælpelig 
med det praktiske omkring koncer-
terne.  
Er der ikke nogen som melder sig, må 
vi desværre aflyse i år og vente til 
næste år hvor Pribuzhie har 60 års 
fødselsdag.  
 
Mange hilsner 
 
Annie tlf. 61375583 - 20138789  
eller  
Irma tlf. 98353012 - 22261709 
 

 

PRIBUZHIE 

På studieturen til Litauen var der besøg hos den Danske Ambassade i Vilnius, 

hvor ambassadør Jørgen Molde inviterede på kaffe og kransekage. Vi fik et inte-

ressant foredrag om Litauen gennem tiderne og deres status i dag. 


