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Forsidebillede: Aflæsning ved monumentet i Brest 

 
 
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 
 
Ingolf Larsen Søren Jørgensen 
Fynbovej 4, Nors Søndergårdevej 17 st. 
7700 Thisted 7884 Fur 
2032 9324 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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Turen startede med at Preben 
kørte lastbilen �l Leman i Pad-
borg. 
Jeg overtog den derfra og kørte 
videre gennem Tyskland og Po-
len.  
Turen forløb fint, med sprit, 
mundbind og handsker. 
Da jeg ankom �l grænsen mel-
lem Polen og Hviderusland var 
det samme procedure som før 
coronaen.  
I Hviderusland var der opsat et 
kamera der automa�sk målte 
temperaturen på personerne.  
Der var ingen andre chauffører 
der brugte masker eller hand-
sker. 
Alt forløb fint og jeg fik ringet �l 
Valen�na. Hun kom �l udfor-
toldningen om a,enen �rsdag 
og hentede mig. Jeg blev kørt �l 
et billigt hotel i Brest - 120 dkr. 
incl. morgenmad. p.g.a. af co-
ronaen må vi ikke sove eller spi-
se privat. 

TUR TIL BREST UGE 26 
Første tur e	er Covid-19 

Jeg blev a6entet igen torsdag mor-
gen, og hun havde lavet told papi-
rerne hjemme fra om a,enen, så 
lastbilen blev frigivet og vi læssede 
af ved monumentet i rekord�d – ca. 
en �me. 
De var meget glade for at se Dienes-
minde lastbilen igen. 
Så gik turen hjemad igen. Kun 2 �-
mer igennem toldsystemet. Der var 
forenklet en del procedurer p.g.a. 
coronaen. 
På vejen hjem skulle jeg omkring 
Tønder hjælpemiddeldepot og hente 
nødhjælp. 
Preben ankom i min bil.  
På lastbilen var der blevet proble-
mer med li,en. Vi havde bud e,er 
montør der fik den repareret. 
E,er at have fået læsset overtog 
Preben bilen og kørte den �l Dienes-
minde og jeg kunne køre �l Fyn. 
Alt i alt en god og anderledes, men 
meget nervøs tur.  
 
Hilsen  
Preben og Hans Jørgen 

Coronaen har ha, indflydelse på 

vores transporter. 

Inden Corona-nedlukningen havde 

vi kørt 2 ture �l Hviderusland. 

Dere,er har lastbilen holdt s�lle 

ind�l uge 26, hvor vi igen startede 

med at køre. 

Der er kørt en tur i uge 26 og igen 

uge 29.  

Desuden har vi leveret en trans-

port �l Ukraine i en trækker trai-

ler . 
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Skulle du have lyst, så mødes vi hver  

�rsdag kl. 9.00 - 13.00 

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 

NY DATO TIL GENERALFORSAMLING 

 
Generalforsamling a7oldes 

Søndag d. 13.9 kl. 14.00 

på Furvej 41, Skive 

SKAF ET NYT MEDLEM 
En trofast medlem vil give en flaske rødvin 

�l den der skaffer et nyt medlem �l foreningen 

 Vinen kan a7entes på vores lager,  

Furvej 41 �rsdag 9.00 - 13.00 


