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Generalforsamling 
forventes a oldt sidst i april. 

Hvis der er gra s færgefart l Fur vil vi a olde  
generalforsamlingen på Regitzesminde 

- Det er ikke charter. Meget af det, 
vi ser, når vi er af sted, er ikke no-
get, man ellers ser. Og nogle gan-
ge, når man har siddet i tolden i 8-
10 mer, så kan man godt overbe-
vise sig selv om, at "det her gider 
jeg sgu ikke igennem igen". Men 
når man så kommer hjem, går der 
aldrig mere end 14 dage, før man 
er klar l at tage en tur mere, siger 
Erik Vilsgaard. 
Når Erik Vilsgaard fortæller om 
nogle af de mange oplevelser, han 
har ha  med det frivillige arbejde,  
så bliver stemmen af og l lidt grø-
det.  
 - Man bliver enormt taknemmelig 

over, hvor godt vi har det i Dan-
mark, siger han og lføjer: 
- Det frivillige arbejde har virkelig 
givet mig noget indhold i min hver-
dag. Det er dejligt at opleve, at der  
er et sted, hvor der virkelig er brug 
for én, når nu børnene er fly et 
hjemmefra og man ellers er alene. 
Han opfordrer flere l at komme 
ud og engagere sig i frivilligt arbej-
de. 
- Det behøver ikke være hos Die-
nesmindes Venner, det kan være i 
en hvilken som helst forening.  
Man får et fantas sk fællesskab og 
bliver mange oplevelser rigere, 
siger han. 
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Der er ikke længere helt så prop-
pet i den store hal, som der var i 
dagene og ugerne lige e er  
krigen i Ukraine brød ud. Men do-
na onerne kommer fortsat i en 
lind strøm hos den velgørende  
forening Dienesmindes Venner på 
Salling. 
Her er alt fra tøj, kørestole og sen-
getøj l konserves og presennin-
ger.  
Alt, hvad man på nogen måde 
kunne komme l at mangle, når 

man befinder sig i en krigszone. 
Dienesmindes Venner har allere-
de sendt adskillige lastbilfulde 
nødhjælp af sted l det krigshær-
gede land, men håbet er, at man 
kan nå et læs mere inden jul. 
Her på lageret går Erik Vilsgaard 
fra Mors. Han er frivillig hos Die-
nesmindes Venner og udpeger  
de mange forskellige slags nød-
hjælp, der er samlet her på lage-
ret.  
Foreningens frivillige sorterer om-
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hyggeligt og pakker i kasser, inden 
hjælpen bliver sendt af sted. 
- Vi har også al d hospitalssenge 
med på lastbilen, som er blevet 

lovers på de danske sygehuse,  
fortæller han. 
Som 52-årig kom Erik Vilsgaard ud 
for en arbejdsulykke, da han faldt 
ned fra en s ge og beskadigede 
sin ryg. 
- Jeg kan huske, at på én af de da-
ge, jeg lbragte på hospitalet, 
overhørte jeg en læge sige: "Hvis 
den mand skal have en nogenlun-
de anstændig alderdom, så skal 
han pensioneres nu". Og sådan 
blev det, siger Erik Vilsgaard. 
Det var i år 2000. Omkring det 

dspunkt blev Erik Vilsgaards hu-
stru alvorligt syg, og da hun i 2003  
gik bort, stod Erik Vilsgaard lba-
ge.  
Børnene var fløjet fra reden, og 
pludselig var der meget d, som 
han ikke vidste, hvad han skulle  
s lle op med. 
- Jeg havde al d drømt om at 
komme l at køre lastbil, men jeg 
synes ikke, man kunne byde fami-
lien at være væk i så lang d af 
gangen. Nu havde jeg pludselig 
muligheden, siger Erik Vilsgaard. 
Gennem en bekendt blev han sat i 
kontakt med Dan Dissing-Madsen, 
s eren af Dienesmindes Venner.  

De to blev hur gt enige om, at Erik 
Vilsgaard skulle køre en bus l 
Rusland for at hente feriebørn 
med hjem l Danmark. 
- Dan sagde l mig: "Der er to mu-
ligheder: Enten kommer du hjem 
og siger "Det skal jeg aldrig igen"  
eller også kan du slet ikke undvæ-
re det", husker Erik Vilsgaard. 
Det blev den første tur, men langt 
fra den sidste. Siden har han været 
på utallige ture med både bus og 
lastbil l så forskellige steder som 
Rumænien, Bal kum og Ukraine. 
Mange mer har han brugt på at 
sidde i kø ved landegrænser, mens 
toldere med dybe panderynker og 
rig g god d gennemgik  nød-
hjælpsorganisa onens fragtpapi-
rer. 
På Dienesmindes Venners lager på 
Salling hænger en opslagstavle 
med let falmede fotos. Her pose-
rer smilende børn med æsker med 
spritnyt legetøj, på et andet er en 
propfyldt lastbil med alt fra have-
møbler l vintertøj ved at blive 
tømt.  
Der hænger også et billede af ét af 
den slags mål der, som Erik Vils-
gaard har indtaget mange af gen-
nem den: Pølser stegt over pri-
mus ved et interimis sk køkken-
setup på en ukendt rasteplads et 
sted i Europa. 


