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FORENINGSOPSLYSNINGER 
 

Institutionen: Dienesmindes Venner 
 Furvej 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 Hans Jørgen Andersen 
 Hvorup Kærvej 2 Algade 20 B 
 9400 Nørresundby 5500 Middelfart 
 Tlf. 9829 6389 Tlf. 3054 2722 
  
 Susanne Priess (Sekretær) Jørgen Thordahl Lauridsen 
 Ålbækvej 46 Lyby Kirkevej 3 
 7860 Spøttrup 7800 Skive 
 Tlf. 9756 0131 Tlf. 2228 1623 
  
 Preben Petersen Emailadresser:  
 Johannes Evaldsvej 8 Se hjemmesiden 
 9000 Aalborg 
 Tlf. 2420 4075 
 
Kasserer: Karsten Krog 
 Fuglebakken 33, Herrup 
 7830 Vinderup 
 
 
Kontingent 2012: 200,- 
 
Bank: Sparbank, Reg. nr. 8500 kt. nr. 2655 72 76 74 
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Fra formanden 

Det går godt på Dienesminde lige 
nu, der kommer en masse godt tøj 
og andre effekter. Men vi kunne 
godt bruge nogle flere til at hjæl-
pe med at pakke alle de gode ting, 
der er altid nogle pakkefolk om 
tirsdagen hvis nogen kunne være 
interesseret. 
Vi har igen i år været på Roskilde 
Festival og efter en del ringen 
frem og tilbage fandt de lidt pen-
ge til Dienesmindes venner, så vi 
også kan få kørt telte, soveposer 
mm. til Østeuropa i år. Effekterne 

fra Roskilde Festival bringer stor 
glæde på de skoler der modtager 
det, det giver mulighed for at tage 
på ture med eleverne hvad der 
førhen var umuligt. 
I år har vi kørt 11 læs med både 
tøj, møbler, hospitalsudstyr og 
legetøj til Hviderusland og Letland. 
Som altid bliver det modtaget med 
åbne arme. 
Der har været en sættevogn fra 
Litauen for at hente et læs usorte-
ret tøj (ca. 15tons) som vil blive 
uddelt imellem nogle landsbyer. 

Vi får stadig en masse ind og det 
er jo dejligt og dejligt at se at folk 
slider i det. Især Birte, hun fortje-
ner noget hjælp sådan som hun 
slider i det.  
Trods den store mængde af tøj 
rasler økonomien stadig.  
Vi må også erkende at forholdene 
bliver dårligere i Letland grundet 
for lidt arbejde. Vi håber indtæg-
terne vil stige så vi kan hjælpe 
flere. Det hjælper lidt når russerne 
har penge til diesel til lastbilen. 
Dét hjælper i hvert fald lidt på 
budgettet.  
Dog er vi glade for at se, at så 
mange frivillige stadig hænger på 
efter så mange år. Og vær ikke 
nervøse, der er meget hårdt brug 

for jer endnu.  
Nu møder vi også hjælp fra mod-
sat side. Aksel har fået lavet tæn-
der i Rusland, Bent har fået en 
kone derovre fra og jeg blev taget 
rigtig godt imod da jeg var indlagt 
på det store hospital i Brest.  
Dette viser bare deres store tak-
nemlighed.  
I oktober kommer dansegruppen 
som de har gjort de sidste tyve år. 
Der er dog endnu en enkelt aften 
ledig i deres turnèprogram.  
Så må vi se hvad sommeren brin-
ger.  
 
Venlig hilsen Dan.  

Fra Dan 
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