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Studietur 	l Ukraine 2020 

Vores kontakt i Olexandria har inviteret os på besøg igen. Vi havde en 

vellykket besøg i juni måned 2016. 

Denne gang er planen, at vi udover at besøge Oleksandria også bruger 

nogle dage på besøg i Odessa. 

Men inden vi bruger for meget $d på planlægning vil vi gerne have input 

om der er interesserede $l turen. Prisen for en 8-dages tur tror jeg bliver 

omkring  8.000,-. 

Interesserede bedes sende en e-mail $l  

Karsten Krog, kasserer@dienesminde.dk 

Skulle du have lyst, så mødes vi hver  

	rsdag kl. 9.00 - 14.00 

på Dienesminde, hvor vi pakker tøj. 

Der er al	d brug for ekstra hænder. 

Har du effekter du vil donere 	l Dienesminde,  

henvendelse 	l Susanne Priess, tlf. 4296 9700 

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
   

Sommerhilsen 2019Sommerhilsen 2019Sommerhilsen 2019Sommerhilsen 2019    
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Forsidebillede: Aflæsning af bus ”sponsered by Otto”  

 
 
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, Vidding 
Dybdal 4, Lihme 8830 Tjele 
7860 Spøttrup 2380 8359 
4296 9700 
 
Jørn Hove Jensen Søren Jørgensen 
Ådalen 2 1. sal nr. 11 Søndergårdevej 17 st. 
7600 Struer 7884 Fur 
4086 0819 9759 3266 
 
Jørgen T. Lauridsen E-mail adresser 
Lyby Kirkevej 3 Se hjemmesiden 
7800 Skive 
2228 1623 
 
Kontingent: Kr. 300,- 
 
Bank: Spar Nord 
 Reg. Nr. 9873 Konto nr. 26 55 72 76 74 
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Organisa$onen hjælper primært bør-

nefamilier, plejehjem og hospitaler. 

Onsdag morgen kl.9.30 blev vi hentet 

af Tanja og Valen$na, vi fik en guided 

Tour igennem Brest by ud $l Brest 

Fortet, som virkelig var besøget 

værd. E3er en kop kaffe  kører vi $l-

bage $l hospitalet og lastbilen, vi 

tager afsked med dem og kl. 12 kører 

vi hjemover. 

På vejen hjem kontakter formanden, 

Leif, Verner på SMS om vi kan køre 

forbi "Per i Sporup" og tage nogle 

indsamlede $ng med hjem $l Dienes-

minde. Jeg beder Verner spørge Leif 

om hvor meget han vil give os for 

det! Leif svarer "kun oplevelsen". 

Vi tænker lidt over det og bliver eni-

ge om at Sporup lyder exo$sk så vi 

takker ja. 

Kl. 21.30 er vi $lbage ved Dienesmin-

de, denne gang med et halvt læs fra 

Per. 

Tak $l Verner for en hyggelig og $l 

$der lidt for lærerig tur. 

 

Jens Henrik Jeppesen  
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Verner havde mange $ng at belære 

mig om, kørselsforbud, kørehvile$d 

og rig$g meget andet, så da vi e3er 1 

$mes kørsel var nede på 70 km/t på 

den Jydske motorvej forstod jeg, at 

han ikke både kunne køre og snakke 

på samme $d. Så fik vi en snak om at 

"mul$taske", det skulle man lade væ-

re med, det har jeg kun hørt om gan-

ske få kvinder der kan. Here3er gik 

det nogenlunde. 

Resten af turen $l Brest forløb igen 

"normal", da vi ved 22.30 $den man-

dag a3en var igennem grænsekon-

trollen $l Hviderusland, kontaktede 

jeg, som a3alt Valen$na fra vores 

modtagerorganisa$on. Det var for 

sent at indfortolde den a3en så hun 

spurgte om vi kunne finde vej $l hos-

pitalet hvor vi kunne overna>e og 

senere, e3er indfortoldning, også 

skulle aflæsse. 

Verner mente med 99% sikkerhed at 

han kunne finde det. For en sikker-

hedsskyld bad jeg om adressen på 

SMS. Vi var vist begge to glade for 

Gerdas Posi$ons Service (gps) den 

a3en. 

Næste morgen kl. 9 mødte vi Valen$-

na og hendes da>er Tanja, vi kørte 

sammen ud $l indfortoldningsstedet, 

fik fortoldet og kørte $lbage $l hospi-

talet, hvor organisa$onen har lejet 

lokaler $l opbevaring.  

E3er aflæsning blev vi inviteret hjem 

$l Valen$na $l a3ensmad. Igen et 

overdådigt festmål$d, hvor alt var 

hjemmelavet. Meget charmerende 

ældre hus i den gamle bydel af Brest, 

hvor hun bor sammen med sin gamle 

mor på 88 år som behøver pleje. 

Sammen med os var også Tamara, 

begge $dligere engelsklærer, så det 

var utroligt nemt at kommunikerer. 
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Om at gøre en forskel 
På en bus tur $l stumpemarked i Fre-

dericia den 6. April mødte jeg Erik, vi 

var sammen  på vores årlige tur med 

veteranbil klubben. 

Vi snakkede om hvor dejligt det var 

at nogen tog ini$a$v $l at arrangere 

noget for andre, som skabte glæde 

og oplevelser. Som eksempelvis den-

ne tur. 

Erik fortalte mig at, han var med i en 

hjælpeorganisa$on der indsamlede 

tøj, sko og masser af andre nødven-

digheder. Organisa$onen havde de-

res egen lastbil som de brugte $l at 

levere det indsamlede $l øst Europa, 

primært $l Hviderusland. Penge $l 

finansiering af udgi3erne får de via 

fonde, frivillige dona$oner og kon$n-

genter. Alt arbejde er frivilligt. Ja det 

var Dinesmindes Venner han fortalte 

mig om. 

Det kniber lidt med at finde chauffø-

rer $l de ca. 12 årlige leverancer. 

Kunne du tænke dig at køre sådan en 

tur, spurgte han mig. Det ville jeg 

meget gerne, svarede jeg ham. 

Erik kontaktede Leif og  få dage e3er 

ringede han $l mig. Jeg har hørt at du 

gerne vil..........ja det vil jeg da. 

E3er en hyggelig snak hvor Leif be-

re>ede on foreningens virke, hvilket 

jeg dog allerede havde sat mig ind i 

via den fantas$ske hjemmeside, $l-

bød han mig at komme $l kaffe på 

$rsdag i foreningens lokaler hvor "du 

lige kan møde din makker, han hed-

der forøvrigt Aksel". 

Tak skal du ha, tænkte jeg, lige som 2 

hunde der skal mødes første gang, 

helst på neutral grund. Aksel lød nu 

som et venligt navn, så det var jeg 

sikker på at manden også var. Jeg 

havde ret. 

Den 27. April kl. 20.45 le>ede Aksel 

og jeg anker fra Dienesminde med 

kurs imod David-Haradok, lidt nord-

vest for Stolin i Hviderusland. 

Lastbilen var professionelt læsset $l 

bristepunktet, denne gang med en 

lidt special last, nemlig en Fiat Duca-

to minibus "sponsered by O>o". 

Da dørerne blev lukket var der ikke 

plads $l så meget som en pakke sor-

bits i lastrummet. 

Eksport papirerne  og min visuman-

søgning var professionelt lavet af 

Carl Tversted og CMR fragtbrev lå 

klar $l aJentning ved Leman i Pad-

borg. 

Ved afgang var der flere $ng vi lige 

skulle tjekke, blandt andet spurgte 

Aksel mig om jeg havde husket mit 

pas, jo det havde jeg da - det havde 

Aksel også! 
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Jo, der var mange $ng jeg skulle vide 

inden vi kom $l Hviderusland. Aksel 

fortalte villigt ud fra sin lange erfaring 

fra rig$g mange $dligere ture. Spæn-

dende var det. 

Turen $l den Hviderussiske grænse 

forløb uden problemer, vi sov 4 $mer 

den første nat fra kl. 4 $l kl. 8 for lige 

at holde døgnrytmen. Søndag a3en 

smed vi anker kl. 18. Holdt vores 9 

$mers pause. Vi var ca. 2 $mer fra 

konsulatet hvor vi skulle hente mit 

visum. Der var vi kl. 9 mandag mor-

gen. 

Grænsepassagen og fortoldningen 

forløb "normal", det var blevet a3en 

da vi kørte ind i Hviderusland. Vi 

fandt en tanksta$on og parkerede for 

na>en. 

Tirsdag morgen fortsa>e vi mod 

Pinsk hvor vi skulle indfortolde. Her 

blev vi mødt af Aelita fra vores mod-

tager organisa$on. En organisa$on 

der hjælper familier med handicap-

pede børn. Der er ca. 200 familier 

$lkny>et i en radius på ca. 100 km. 

Det var første gang de modtog nød-

hjælp fra os. Indfortoldningen forløb 

også "normal" så e3er 2 $mer var vi 

på vej $l aflæsningsstedet i David-

Haradok. En nedlagt fabrik tænkte 

jeg, men nej, indenfor i de e3er ud-

seende, forladte bygninger var der 

cnc maskiner og andre stanse maski-

ner der helt stod og passede sig selv. 

De producerede komponenter $l AT-

LANT hårde hvidevarer.  Her blev vi 

mødt af Erik og Egon fra Dienesmides 

venner, de har deres private forbin- 

delser i området. 

E3er aflæsning blev vi budt på mid-

dag i et nærliggende forsamlingshus, 

et overdådigt festbord af mad, alt 

hjemmelavet af Aelita, hendes mand, 

søster og andre fra deres organisa$-

on. Joe, der var alt både vådt og tørt. 

En super afslutning på dagen og tu-

ren derover. 

Vi kørte $lbage $l Aelita's hus i lands-

byen Khorsk, hvor vi havde parkeret 

lastbilen, jeg overna>ede der 2 gan-

ge, Aksel tog med Erik ind $l Stolin. 

Næste dag, onsdag, $lbragte jeg 

sammen med Aelita's familie, hendes 

mand Roman, Svetlana på 23, Andru-

ha på 18 og Natasha på 11 år. Svet-

landa er svært hjerneskadet mentalt 

udviklet som et barn på 3 år, Andru-

ha er et mirakel, han fik Lernet en 

hjernetumor ud gennem næsen da 

han var 12 år i Moskva. Han $lbragte 

1 år på hospitalet. Han går idag på 

gymnasium i Minsk, men var hjemme 

på grund af pinsen og var en uvur-

derlig hjælp som tolk. Den yngste, 

Natasha, blev født uden handicap. 

De fleste handicappede i området 

skyldes Tjernobyl, men heldigvis er 

det a3agende igennem årene som 

det også ses med Natasha. 

Vi var ude at fiske i nærliggende søer 

og kanaler. Fiskeriet er frit og Roman 

er en dyg$g fisker som bidrager $l 

familiens økonomi. Vi fangede en 

malle på 8,3 kg. den dag. 

Agurkeproduk$on i et primi$vt driv-

hus af ra3er og klar plas$k bidrager 

også $l deres økonomi. I forsæsonen 
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og e3ersæsonen er det for koldt i 

drivhuset så de må fyre hver anden 

$me om na>en i 3 ovne lavet af olie-

tønder og med skorsten op igennem 

plas$k taget. 

4 grise, ænder og høns, jo de er næ-

sten selvforsynende. 

Et besøg hos Aelita's forældre blev 

det også $l.  

Torsdag morgen tog jeg afsked med 

Aelita og hendes familie, det er al$d 

et privilegium for mig at opleve an-

dres kultur og deres sande jeg. 

Jeg samlede Aksel op i Stolin og turen 

hjem forløb uden problemer. Vi var 

hjemme fredag a3en. 

Tak Aksel for for godt selskab og gode 

samtaler om livets gang. 

 

6 uger e3er jeg var kommet hjem fra 

turen $l David-Haradok sammen med 

Aksel tog jeg afsted igen. Denne gang 

$l en organisa$on i Brest hvor for-

eningen har været flere gange. 

Makkeren var denne gang Verner. 

Lastbilen havde for øvrigt i mellem$-

den været yderligere en tur i Hvide-

rusland med Preben og Karsten som 

makkerpar. 

Lasten denne gang var mere 

"gængs" tøj, sko, legetøj, liggeunder-

lag, køkkengrej, cykler og skole møb-

ler. Ingen minibus. 

Læsningen foregik vanen tro profes-

sionelt og hur$gt sammen med 

uvurderlige hjælpere. 

Jeg foreslog afgangs$d lørdag a3en 

den 15.06 kl. 21, belært af min sid-

ste tur. Da det var i orden med Ver-

ner blev det sådan. 

Også denne gang var der flere $ng vi 

skulle tjekke og stemme af med hin-

anden, ja fak$sk mange $ng forstod 

jeg. Verner havde været med 4 gan-

ge før $l Hviderusland og der var 

mange $ng han kunne huske og hav-

de oplevet, nok meget mere end vi 

kunne få brug for på vores tur. 


