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NY DATO TIL GENERALFORSAMLING 
Generalforsamling a�oldes 

Søndag d. 3.10 kl. 14.00 
på Furvej 41, Skive 

 

Foreningen har i år 30 års jubilæum  

og derfor inviteres .l et lille traktement  

inden generalforsamlingen kl. 12.30 

 

Af hensyn .l indkøb .lmelding hos  

Susanne på tlf. 4296 9700 senest 26.9. 

Vores trofaste hjælper Hans på sin første tur �l Hviderusland. 

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
   

Sommerhilsen 2021Sommerhilsen 2021Sommerhilsen 2021Sommerhilsen 2021    

Indhold:  Tur �l Ivatsevichy 

 Indbydelse �l generalforsamling 
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Forsidebillede: Aflæsning ved den psykiatriske hospital i Kosava 

Tur �l Kosava psykiatrisk hospital 

og invalidecenter 

Peder kørte �l fyn for at hente 

Hans Jørgen mandag d.12 juli og så 

gik turen ellers derud af med højt 

humør. Vi fik lavet papirer ved Le-

man og toldkontoret i Padborg . 

Vi ankom �l den polske/

hviderussiske grænse ved middag-

�d �rsdag og var færdig med papir-

nusseriet sidst på dagen. 

Turen gik videre �l Ivatsevichy hvor 

vi fik en bekendt med som guide. Vi 

kørte i retning af Kosava, igennem 

2 små landsbyer og en skov �l hos-

pitalet, der ligger meget afsides. 

Uden guide havde vi ha- meget 

Tur �l Ivatsevichy juli 2021 

svært ved at finde det, sagde vi begge 

to. 

Det var a-en inden vi ankom og de var 

klar �l at modtage os. Vi fik anvist hvor 

vi kunne sove og få bad samt et stort 

a-enmål�d. 

Næste morgen gik turen �l Baranovichi  

�l udfortoldning af læsset. Der opstod 

nogen diskussion om vi skulle �l Brest 

igen og få lavet udfortoldning, direktør 

Stanislav talte med store bogstaver �l 

tolderne og så lykkedes det �l sidst. Vi 

var �lbage kl.16.00  

Stanislav gav os en rundvisning på Kosa-

va slo4et, og en engelsk tolk som fortal-

te os om dens historie.  

Og så var der ellers dækket op �l den 

Til venstre direktøren for hospitalet, �l højre regionschefen. 

I midten har vi Hans Jørgen og Peder 
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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 

helt store banket på et roman�sk 

sted ved slo4et. 

Der blev holdt velkomst tale af direk-

tøren, en jurist og 2 mellemledere. 

De var meget taknemlige for hjælpen 

fra Dienesmindes venner. 

 Torsdag formiddag kom chefen for 

hospitalsenheden i regionen, og så at 

vi læssede af.  

Han var meget også meget glad for 

hjælpen, og fortalte at de havde et 

søster hospital 20 km væk som også 

trængte �l hjælp. 

Han forespurgte om vi kunne være 

behjælpelig med hjælp der�l også, vi 

a-alte at de kunne sende en ønskeli-

ste �l os. 

E-er 35 min var der læsset af. 

Der kom glade beboer med forskelli-

ge handicap. Vi fik rundvisning og så 

hvordan de støbte figurer af cement 

og fik dem malet.  

Vi havde indtryk af at beboerne fik en 

fin behandling på hospitalet. 

Der var frokost igen, direktøren gav 

os et diplom hver som tak for hjælp 

�l Dienesmindes venner og ønskede 

os god tur �lbage �l Danmark. 

 
Peder Pedersen  

Hans Jørgen Andersen 


