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Billeder  
fra 

Kiev-turen 

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
   

Sommerhilsen 2022 

Indhold:  
Tur l Kiev 
Ralf indsamling 
Bu kken i Skive 



2                                        www.dienesminde.dk 

Forsidebillede:ÊLæsseholdÊpåÊDienesmindeÊ15.6.22 

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 
Kåsvej 9, Lihme 8830 Tjele 
7860 Spøttrup 2380 8359 
4296 9700 
 
Hans Kr. Nielsen Søren Jørgensen 
Nellikevej 22, Nors Søndergårdevej 17 st. 
7700 Thisted 7884 Fur 
4054 3699 9759 3266 
 
Jørgen T. Lauridsen E-mail adresser 
Petuniavej 170 Se hjemmesiden 
7800 Skive 
7190 1508 
 
Kontingent: Kr. 300,- 
 
Bank: Spar Nord   Reg. Nr. 9873 Konto nr. 26 55 72 76 74 
  
MOBILE PAY 401488 
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Dienesmindes bu k i Skive 
Dienesminde har siden 22. april 
lånt lokaler af DSB på Skive ba-
negård. 
Der blev lavet udlevering af gra-

s tøj l ukrainske flygtninge. 
Til at begynde med var der 
mange besøgende og derfor var 
der åbent 2 gange om ugen. 
Siden 1. juli har vi kun ha  

åbent hver onsdag 2 mer om 
e ermiddagen. 
Fra 1. august lukker bu kken igen, 
da behovet ikke mere er der. 
Dienesminde siger tak l DSB for 
gra s udlån af lokaler. 
På vores facebook oplyses om mu-
lighed for at a ente på vores la-
ger. 
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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. 

Dienesmindes venner blev kontak-
tet af frivillighedscentret i Skive. 
De var blevet kontaktet af Ralf Hø-
gendal, der gerne vil stø e Ukrai-
ne. 
Ralf er poli kommissær  og har 
været udsta oneret i Ukraine i 1½ 
år og var lige vendt hjem få dage 
før krigen brød ud. Han havde kon-
takter ved poli et i Mariupol, byen 
der blev sønderbombet af russer-
ne. 
Ralf ville gerne gøre en indsats for 
hans dligere kollegaer og 
soldaterne i området. 
Som privatperson kunne han 
ikke opre e mobilpay, da det 
kræver CVR-nr. 
Dienesminde var klar l at 
hjælpe med et mobilpaynum-
mer.  
Ralf lavede en konkurrence 
om et sommerhusophold, 
hvor hver indbetaling på 100 
kr. udløste et lod. 
De e blev en succes og sam -

dig med gode sponsorer har han 
fået indsamlet et større beløb. 
Pengene er brugt på indkøb af 
madvarer, soveposer, hygiejnear-

kler og sikkerhedsudstyr l de 
ukrainske soldater. 
Det første læs eskorterede han 
selv for at være sikker på at det 
kom l re e sted. 
På turen hjem havde han to ukri-
nere, der var bosat i Mariupol, 
med. De er nu bosat i  Skive.  

Ralfs indsamling l Ukraine 
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Mandag d. 20. juni kørte vi med 
Dienesmindes lastbil mod Ukrai-
ne  
Det var 5. gang den skulle af 
sted siden krigen begyndte. 
Vi var spændte på at opleve Kiev 
og krigens ødelæggelser i byen.  
Der er stadig løbende bombean-
greb på byen, så vi var spændte 
på situa onen. Men man skal 
huske at Kiev er en storby på 
100 km2, så en bombe i den ene 
ende af byen kan ikke observe-
res i andre dele af byen.  
Lastbilen blev læsset onsdag d. 
15. juni med hospitalssenge, 
hjælpemidler, konserves og tøj. 
Arne startede fra Dienesminde 
mandag morgen d. 20. juni. Ben-
ny stod på ved Rindsholm Kro en 

Tur l Kiev juni 2022 
me senere.  

Turen igennem Tyskland og Polen 
gik e er planen, men da vi kom l 
grænsen mellem Polen og Ukraine 
torsdag var der ca. 20 - 25 km kø 
med lastbiler, ca.  800 - 1000 biler.  
Grænsekontrollen tager ca. 100 
lastbiler i døgnet, så op l 10 dage 
i køen var lige rigeligt.  
Humanitær hjælp har fortrinsret, 
så vi kørte forbi køen og helt frem 

l grænseovergangen og kunne 
nøjes med få mers vente d in-
den vi var ovre. 
Turen fortsa e godt 500 km l 
Kievs vestlige bydel l omlæs-
ningsstedet.  
I Kiev så vi mange ødelæggelser, 
bl.a. et ødelagte indkøbscenter, 
boligblokke, broer og en kirke. På 
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turen gennem byen kørte vi også i 
et bombekrater på vejen, men 
lastbil, chauffører og last overleve-
de. 

Omlæsningen foregik på en gam-
mel fabrik, der var omdannet l et 
lastbilværksted og lasten kom hur-

g over på en an-
hænger, og skulle 
derfra køres østpå. 
Det der gjorde mest 
ondt var at se mili-
tærlastbiler som 
kom og hentede de 
unge mænd / solda-
ter for at bringe 
dem l krigszonerne 
i det østlige Ukraine 
samt se de unge 

kvinder / mødre med små børn 
tage grædende afsked med deres 
kære. 
Vi vendte hjemad og kom l græn-
sen, hvor vi blev afvist, men med 
hjælp fra poli  og andre chauffører 
fik vi lov l at komme ind i køen 
med kun 10 mers vente d.  

www.dienesminde.dk 5  

Benny har fået installeret et pro-
gram på telefonen, som kan 
oversæ e l ukrainsk. Det gør 
det nemmere at takke for hjæl-
pen. 
Selve papirarbejdet ved grænsen 
tager 6 - 8 mer, og de lokale 
chauffører er flinke l at hjælpe,  
bl.a. var der en ukrainsk chauffør 
der trak Benny i ærmet og ledte 
ham hen på et kontor med en 
tolder der havde mange stjerner 
på skulderen. Han fik os hur g 
igennem tolden. 
Da vi skulle fra grænsen, var der 
endnu mere kaos og der var 
mennesker, biler, lastbiler og po-
li  over det hele og vi ventede i 2 

mer blot for at komme fra 
grænsen.  
Turen hjem gennem Polen, Tysk-
land og Danmark gik fint og vi var 
hjemme igen lørdag d. 25. 
Lastbilen kørte godt, og vi havde 

en rig g god tur med mange ople-
velser og med meget held så vi ik-
ke kom l at vente ved grænsen i 
flere dage. 
Det har været en tur vi aldrig glem-
mer.  
Hjem l vores land, hvor der er 
fred, og vores største ønske er at 
der snart må komme fred for Ukra-
inerne. 
Håber at der kommer mere styr på 
grænsekontrollen, så vi kan kom-
me af sted igen l e eråret. 
 
Hilsen fra Arne og Benny 

Bennys cafe-besøg i Kiev 


