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Turens første møde var med 
Valentina Biadritskaya, som er 
leder af International Humani-
tarian Initiative Support Centre 
i Brest.  
Når lastbilen fra Dienesminde 
ankommer, lejer IHISC lagerlo-
kaler, hvor toldvæsenet så tæl-
ler op, noterer og frigiver hjæl-
pen senest 6 uger efter ankom-
sten. Derefter kan hjælpen for-
deles til de respektive formål. 
Alle modtagere registreres i or-
ganisationen med navn og 
hvad man har fået. 
 
BESØG I PRIVATE FAMILIER 
De næste besøg fandt sted 
sammen med den store gruppe 
af medlemmer af Dienesmindes 
Venner. Vi besøgte 3 private 
hjem, hvor et familie-
medlem var handicap-
pet.  
En gammel dame sad 
alene i et ubeskrive-
ligt, stinkende og be-
skidt hus. Hun var ret 
overvægtig, havde 
hjerteproblemer og 
hendes højre under-
ben var dækket af et 
stort, væskende, 
uindbundet skinne-

benssår. Hun havde nogle lase-
de forbindinger til tørre på en 
snor i det skrækkelige rum, der 
var køkken. På et bord lå 3 
franskbrød, sammen med vand 
var det hendes kost til de næ-
ste fire dage. Boligen var mid-
lertidig, hendes værelse var un-
der renovering. Det kunne ikke 
oplyses, hvor det værelse var 
og hvad hendes fremtid var. 
Kun at man ikke ville operere/
amputere  benet. Med den ret-
te pleje kunne det nu også bli-
ve meget bedre. I bussen fandt 
vi nogle bananer, brød og på-
læg, lidt mælk og penge samt 
et par sæt sengelinned. 
 
Læs hele beretningen på  
hjemmesiden 

Udpluk fra Irmas beretning  Dienesmindes Venner 
 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
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FORENINGSOPSLYSNINGER 
 

Institutionen: Dienesmindes Venner 
 Fur Landevej 41 
 7800 Skive 
 
Foreningens formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for 
 dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst– og Centraleuropa. 
 Foreningen kan erhverve og udlåne løsøregenstande, herunder 
 transportmidler til opfyldelse af formålet. 
 
Stiftet: 23.11.1991 
 
CVR nr.: 16 27 54 76 
 
Regnskabsår: 1. januar—31. december 
 
Bestyrelse: Preben Nielsen (formand) Jens Erik Petersen 
 Ålbækvej 46 Krogen 4a 
 7860 Spøttrup 8830 Tjele 
 Tlf. 9756 0131 Tlf. 8665 1283 
 
 Christian Andersen (Kasserer) Hans Jørgen Andersen 
 Hvorup Kærvej 2 Algade 20 B 
 9400 Nørresundby 5500 Middelfart 
 Tlf. 9829 6389 Tlf. 3054 2722 
  
 Susanne Priess (Sekretær) Knud Quist 
 Ålbækvej 46 Løndalen 15, Vammen 
 7860 Spøttrup 8830 Tjele 
 Tlf. 9756 0131 Tlf. 8669 0403 
   
 Preben Petersen Emailadresser:  
 Johannes Evaldsvej 8 Se hjemmesiden 
 9000 Aalborg 
 Tlf. 2420 4075 
 
Ass. kasserer: Irma Christensen 
 Flintdalevej 5, Vokslev 
 9240 Nibe 
 Tlf. 9835 3012 
 
Kontingent 2010: 200,- 
 
Bank: Sparbank, Reg. nr. 8500 kt. nr. 2655 72 76 74 

Forsidebillede: Aflæsning i Litauen 
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Fra kassereren 

Gaver til foreningen kan fradra-
ges i skat. For 2009 og 2010 
kan der fradrages 14.500 kr. 
pr. år til velgørende formål. Mi-
nimumsbeløbet for fradrag er 
500 kr. til den enkelte forening 
pr. år, så hvis man et år giver 
800 kr.  til en forening og 300 
kr. til en anden bliver kun de 
800 kr. trukket fra. Fradrag kan 
kun ske, hvis man opgiver CPR 
eller CVR-nummer til forenin-
gens kasserer, som så indbe-
retter til SKAT.  
  
Foreningens bank er Sparbank i 
Skive, reg.nr. 8500 konto 2655 
727674.  
  
De medsendte indbetalingskort 
kan benyttes i banker, posthu-
se og via netbank. 

Et lille hjertesuk:  HUSK at mel-
de adresseændringer, post til 
Irma Christensen, Flintdalevej 
5, 9240  Nibe, e-mail: ir-
ma.christensen@privat .dk ” 
   
”Kassereren har for egen reg-
ning været i Hviderusland på 
studietur, beretningen herfra 
kan ses på foreningens hjem-
meside, konklusionen er: vores 
hjælp nytter og den når ud til 
mange, en lastbilfuld når – alt 
efter indhold – ud til ca. 1000 
mennesker, fortrinsvis børn, 
gamle, handicappede samt enli-
ge mødre og den koster ca. 
18.000 kr. i transport”. 
  
    Hilsen 
    Irma 

Lige pt arbejder Dan på at op-
fylde 12 lægers ønske om at 
komme til Danmark på en stu-
dietur.  
De havde hørt om Dienesminde 
fra kollegaer som har været på 
Dienesminde for ca. 12 år si-
den.  

Besøg af læger 

Planen er, at de skal besøge 
hjemmepleje, plejehjem, læge-
hus, stor som lille sygehus, 
hospice. 
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Igen i år får vi besøg af danse-
truppen Pribuzhie som vil starte 
med at tage 6 dage til Færøer-
ne, derefter vil de være at se 
den  
24/10 Houlkær (Viborg)  
25/10 Snedsted  
26/10 Sevel 
27/10 Lindholm 
28/10 Faster (Skjern)  
29/10 Holstebro (balletskolen) 
30/10 Billund 

Besøg af dansetruppen PRIBUZHIE 

På hjemmesiden er der lagt et 
lille udpluk af deres danse i et 
videoklip. 
I forbindelse med arrangemen-
terne er der mulighed for at se/
købe malerier af maleren Alek-
sai fra Hviderusland. Han har 
flere gange gæstet Dienesmin-
de. 
Nærmere information, kontakt 
Dan, Tlf. 9759 7013  
Susanne, tlf. 9756 0131 

Pribuzhie billede fra deres forårsopvisning i Brest april 2010. 
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Fra formanden 

Ved sidste afholdte generalfor-
samling valgte vores formand, 
Jens Chr. Noes, ikke at genop-
stille til bestyrelsen. 
På det efterfølgende møde blev 
jeg opfordret til at blive for-
mand, hvilket jeg sagde ja til. 
Jeg har været medlem af be-
styrelsen siden generalforsam-
lingen i 2009. 
Jeg er 58 år og samboende 
med Susanne Priess og sam-
men har vi 3 voksne piger. 
Vi har i år kørt en del transpor-
ter med nødhjælp til Hviderus-
land og enkelte til Letland, hvor 
vi har fået kontakt til et social-
center, som er ved at indrette 
en bygning hvor hjemløse kan 
overnatte. 
De har fået nogle senge og en 
del madrasser, så der er noget 
de hjemløse kan sove på, før 
sov de bare på gulvet med et 
lille tæppe. 
Og i Letland har de ligeså stor 
behov for hjælp som i Hvide-
rusland. 
Og så til det mere ubehagelige, 
vi mangler nogle mænd og 
kvinder, som kan hjælpe med 
at sortere og pakke tøj. Hvis 
der er nogle der vil hjælpe, kan 

Dan kontaktes på tlf 97597013. 
Vi vil også gerne have flere 
medlemmer, så prøv at snakke 
med venner og bekendte for at 
høre om ikke der er nogle der 
skulle have interesse i at blive 
medlem. 
Vi får stadig utrolig mange go-
de sager indleveret på Die-
nesminde og igen i år var vi på 
Roskilde festival for at hjælpe 
med oprydningen. Vi fik samlet 
en masse tæpper, soveposer, 
liggeunderlag, telte, presennin-
ger, stole og puder sammen og 
i alt blev det til ca. 1800 stk.  
I forbindelsen med transporten 
til Roskilde vil vi gerne sige tak 
til A/S Storebælt for at støtte 
foreningen med gratis lastbil-
transport over broen. 
Men vi mangler stadig penge til 
transport, så skulle der være 
nogle der har nye og gode ide-
er til hvordan vi kan skaffe pen-
ge til dette, så henvend jer en-
delig til bestyrelsen. 
Ellers vil jeg ønske vore med-
lemmer samt andre der støtter 
os en fortsat god sommer. 
 
Venlig hilsen  
Preben Chr. Nielsen.   
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Fredag d. 14/5 2010 kørte Chri-
stian og Annie til Litauen med 
15 tons nødhjælp, hospitalsud-
styr, møbler, tøj og pampers. 
Dienesmindes Venner har en 
rigtig god kontakt til denne or-
ganisation, Vilties Sala, se 
hjemmesiden 
www.viltiessala.eik.lt .  
Direktøren hedder Saulius An-
drasiunas.  
Saulius har for år tilbage selv 
hentet nødhjælp hos Die-
nesmindes Venner, men er i 
øjeblikket uden midler til selv at 
hente.  
Organisationen dækker hele 

Litauen og har hovedsæde i 
Kaunas. 
Det er meget nemmere at køre 
til Litauen, ingen grænser, in-
gen toldere, dog er der 200 
km. mere at køre,  
Straks efter ankomsten kunne 
vi læsse af.  
Saulius kan straks herefter ud-
dele nødhjælpen, men skal dog 
gøre rede for hvem der har få-
et. Der blev udleveret 10 tons 
til et stort socialcenter i Kedai-
nai, som vi besøgte.  
Dette er et socialcenter i 5 eta-
ger, hvor familier, hovedsage-
ligt enlige mødre med 4-5 eller 

Fra Aalborg til Litauen 
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6 børn bliver placeret, for at 
bevise at de kan klare sig selv 
på et tidspunkt. Der er tilknyt-
tet 5 socialrådgivere, som skal 
hjælpe med det videre førløb, 
igen et stort problem med vod-
kaen. En familie bor i to værel-
ser, et fungerer som stue/
soveværelse, et lille rum ved 
siden af som køkken, opbeva-
ringsrum for diverse ting, som 
cykler, barnevogne, kartofler og 
grønsager. Hvis ikke moderen 
kan bevise at hun kan passe 
børnene, bliver de fjernet 
prompte, socialrådgivernes vig-
tigste opgave er at,  få børnene 
i skole, sørge for det hygiejni-
ske omkring børnene. Familien 
får lidt penge fra staten, 
”pension”, til at købe mad for, 
tøj, møbler, linned og andet må 
de søge organisationen om 
hjælp til. Stueetagen i 
dette socialcenter fun-
gerer som herberg, hvor 
de hjemløse kan kom-
me, banke på, døren er 
nemlig altid låst, så so-
cialrådgiverne kan sor-
tere dem der har brug 
for en seng. De hjemlø-
se får et måltid mad, 
resten må de selv sørge 
for, ved hjælp af den 
lille smule pension de 

får udbetalt. Socialcentret er i 
en meget dårligt stand, ingen 
penge til renovering, ingen or-
dentlige badeværelser, men 
socialrådgiverne forsøger at 
hjælpe så godt de kan. 
Vi besøgte et hospital i centrum 
af Kaunas, vi har aldrig set så 
dårligt hospital i Belarus. Dette 
hospital er et kirurgisk/
ortopædisk hospital, som be-
handler ca. 50.000 patienter 
om året.  
Chefdoktoren fortæller, at re-
geringen har planer om at luk-
ke dette hospital, men som pa-
tienterne siger, hvor skal vi så 
blive behandlet. Dette hospital 
har så dårlige hjælpemidler, at 
der er brug for alt det hospi-
talsudstyr vi kan samle og sen-
de 


