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   Marts 2022 

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

Herved indka ldes t i l  ord inær  genera l forsaml ing på  
 

      Regitzesminde, Søndergårdevej 17, Fur  

          Søndag den 24. april 2022 kl. 13.30   

Færgen til Fur er gratis denne søndag  

Efter kaffen er der rundtur på Fur i egne biler med guide  
 

Dagsor den:  

 

Valg  af  d ir i gent .  

Valg  af  2  s tem m etæller e .  

Bestyr e lsens  ber etn ing.   

For e læggel se  af  det  r evider ede  år sr egnskab  for  2021  

For e læggel se  af  budget  m ed for s lag  t i l  kont ingent  for  2022.  

Indkom ne for s lag.   

Valg  af  4  bestyr e lsesm e dlem m er .   

 På valg  er   

  Susanne  Pr iess  

  Søren Jørgensen  

  Jørgen T .  Lavr idsen  

  Ingol f  Larsen (modtager  ikke genvalg)  

   

Valg  af  1 .  og  2 .  suppleant  t i l  bestyr e lsen.   

Valg  af  r ev isor   

Eventuelt .  

 
Fors lag,  der  ønskes  behandlet  på genera l forsaml ing  ska l  være forman-
den  i  hænde senest  8 dage før  genera l forsamlingen .  
 
Vi  gør  opmærksom på,  at  kun m edlem m er ,  der  har  beta l t  kont ingent  
senest  ved  genera l forsaml ings  begyndelse,  har  stemmeret .  

 
                                           Med venl ig  hi lsen  
                                              Bestyre lsen  

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  
 

Marts 2022 

Indhold: Formandens beretning 
 Regnskab 
 Læs til Ukraine 
 Mindeord Dan Dissing-Madsen  
 Indbydelse til generalforsamling 
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Forsidebillede: Pakkedag på Dienesminde 

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 

 

Ingolf Larsen Søren Jørgensen 
Fynbovej 4, Nors Søndergårdevej 17 st. 

7700 Thisted 7884 Fur 

2032 9324 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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FORMANDENS BERETNING 
Dienesmindes humanitære hjæl-

pearbejde blev i starten af året 
2021 på ny udfordret af den 
igangværende coronapandemi. 
Fra regeringen kom der nye på-
bud, og vaccination af befolknin-
gen blev et tilbud, som de fleste 
benyttede sig af. Forsamlingsfor-
budet betød, at Dienesmindes ge-
neralforsamling i April 2021 måtte 
udsættes til senere på året. 

Arbejdet med at få planlagt og 
kørt hjælpetransporter samt det 
ugentlige sorterings- og pakkear-
bejde i lagerhallen kom til at fore-
gå under hensyntagen til de ud-
stedte restriktioner. Der var hel-
digvis stor forståelse blandt vore 
medlemmer i denne situation. Dis-
se uforudsete forhold forbedrede 
sig heldigvis i løbet af foråret. 

Den forsigtigt forventede mål-
sætning om at kunne aflevere 1 
humanitær hjælpetransport i må-
neden til modtagerorganisationer 
i Østeuropa blev en realitet, som 
året skred frem, takket være en 
uselvisk indsats af medlemmer og 
andre frivillige, der stillede op, når 
der blev indkaldt til læsse- eller 
pakkearbejde. Praktiske donatio-
ner af beklædning og alle mulige 

andre brugbare fornødenheder 
kom der til stadighed forespørgsel 
om vi kunne modtage. En stor tak 
for det. 

De første fire måneder af 2021 
blev hver transport med forenin-
gens egen lastbil af hensyn til Co-
rona-smitte kørt af blot én 
chauffør (normalt er der som be-
kendt 2 chauffører). Hermed en 
stor tak til Hans Jørgen Andersen 
og Peder Degn Pedersen for den-
ne indsats. 

Årets resultat blev ialt 15 kørte 
transporter med humanitær hjælp 
fra Dienesmindes lagerhal til for-
skellige destinationer i Østeuropa. 
Det blev i alt til ca. 126 ton prak-
tisk hjælp til fordeling blandt hos-
pitaler, plejehjem og godkendte 
organisationer. 3 transporter fore-
gik med trækker trailer, som blev 
arrangeret af modtagerorganisati-
onen. 2 transporter med Dienes-
mindes lastbil blev læsset og kørt 
af vore medlemmer fra Lemvig. 

Alle modtagere af den hjælp, 
som Dienesminde har ydet, ud-
trykker stor taknemmelighed for 
de fornødenheder, som er modta-
get til hjælp og fordeling blandt 
værdigt trængende mennesker. 
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Foreningen takker for de 
mange donationer i forbindelse  

med invasionen i Ukraine. 

I 2021 havde foreningen Dienes-
mindes Venner bestået i 30 år. 
Dette årstal havde bestyrelsen 
håbet at kunne markere sidst på 
sommeren. Det blev desværre 
ikke muligt, men bestyrelsen valg-
te så at fejre dagen med åbent 
hus i forbindelse med den udsatte 
generalforsamling, som var sat til 
den 3. Oktober. Det blev et vel-
lykket arrangement som foregik i 
lagerhallen på Furvej 41. Bestyrel-

sens fornemmelse var - og er -, at 
der stadig er opbakning til fortsat 
at arbejde for at forbedre vilkåre-
ne for syge og svage i og fra østeu-
ropa med de midler, som Dienes-
minde kan fremskaffe ved frivillige 
praktiske donationer. 

En tak til alle der støtter op om 
foreningens fortsatte virke.  

Leif Korsgaard Andersen. 

Foreningen har fået op-
rettet et mobilepay num-
mer. 
 
Kontingent og gavebidrag 
kan derfor modtages på  
mobilepay nr.  

401488 
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 Marts 2022 
Til 
Fonde, legater, foreninger, firmaer og andre der i år eller tidligere har 
ydet bidrag til foreningens arbejde. 
 
Med en hjertelig tak for Deres støtte til Diensesmindes arbejde sender vi 
hermed foreningens årsrapport for 2021. 
 
Vi håber De fortsat vil være interesseret i at blive holdt orienteret om 
Dienesmindes arbejde, og at vi også i fremtiden må komme i betragtning, 
når der skal tages stilling til tildeling af kontant tilskud eller naturalier. 
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Den planlagte tur til Ukraine i fe-
bruar måned blev desværre udsat. 
 
Sidst i februar skulle læsset afle-
veres på et lager i Polen. Inden vi 
nåede at komme af sted blev tu-
ren aflyst da lageret ikke havde 
mulighed for at modtage mere 
nødhjælp. Det var fyldt. 
 
I uge 10 havde vi fået arrangeret 
med  kontakter i Ukraine, at de 
kunne modtage læsset. 
Peder Degn kørte til Ternopil øst 
for Lviv i Ukraine med læsset, der 
havde stået på bilen i flere uger. 

NØDHJÆLP IND I UKRAINE 
Her blev læsset omlastet til en 
Ukrainsk lastbil. der kørte videre 
med hospitalsudstyret til et felt-
hospital. 
 
I uge 13 er Peder kørt til samme 
adresse i Ternopil med endnu et 
læs. Læsset bestod af senge, boks-
madrasser, konserves, forbindin-
ger m.m. 
 
Fra den ukrainske grænse til Ter-
nopil er der ca. 250 km. 
 

www.dienesminde.dk 5  

PAKKEDAG PÅ DIENESMINDE 
Erik Vilsgaard og svi-

gerdatteren Karina hav-
de samlet 13 ukrainere 
til en pakkedag. 

Der blev virkelig pak-
ket og det var en stor 
hjælp,  da lageret var 
blevet fyldt godt op 
med tøj. 

 
Folk ´havde virkelig 

været i gemmerne og 
fundet masser af godt 
vintertøj til donation. 

 
Tøjet er allerede læs-

set og på vej til Ukrai-
ne. 

 
En del er også blevet 

afleveret hos vores 
samarbejdspartner  

”BEVAR UKRAINE”  i 
Holstebro. 

 
Bevar Ukraine er me-

get behjælpelig med at 
finde kontakter til os i 
Ukraine. 

 
Vi vil meget gerne 

hjælpe de internt for-
drevne flygtninge i de-
res eget land. 
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Død d. 24.2.2022, 87 år. 
 
Der er ikke mange på Skiveeg-

nen, som ikke kender Dan Dis-
sing-Madsens navn. Han var initi-
ativtager til og medstifter af or-
ganisationen Dienesmindes Ven-
ner, som igennem 30 år har leve-
ret nødhjælp med lastbiler til fle-
re østeuropæiske lande og samti-
dig arrangeret ferieophold for 
østeuropæiske børn, som boede 
hos Ellen og Dan Dissing Madsen. 

Faktisk går hjælpeindsatsen 
endnu længere tid tilbage - nem-
lig til det store atomudslip på a-
kraftværket i Tjernobyl i Ukraine 
(dengang Sovjetunionen) i 1986. 
Ellen og Dan Dissing-Madsen be-
sluttede, at de ville gøre noget 
for ofrene. Det førte blandt an-
det til, at en række strålingsram-
te børn kom på sommerferie hos 
Ellen og Dan. 

Dienesmindes venner blev 
stiftet efter den rumænske revo-
lution, hvor Ellen og Dan Dissing-
Madsen på tv-billeder kunne se, 
hvordan børnehjælps-børn i lan-
det blev opbevaret under mid-
delalderlige forhold. 

De satte en annonce i avisen for 
at indsamle nødhjælp. En lastbil 
blev indkøbt for 25.000 kroner, 
og snart efter kunne den køre sin 
første tur, der naturligvis gik til 
Rumænien. 

Siden har Hviderusland, Ukrai-

ne, Litauen, Letland, Armenien og 
Polen været blandt de lande, som 
har modtaget hjælp fra Dienes-
mindes Venner. 

Særligt i Hviderusland fik Dan 
Dissing-Madsen mange kontakter, 
og har her blandt andet også hjul-
pet med udstyr til et hospital 
samt ambulancer. 

Ud over feriebørnene har Ellen 
og Dan Dissing-Madsen sammen 
med Dienesmindes Venner også 
haft besøg af mange 
»delegationer« af voksne fra især 
Hviderusland, som er blevet intro-
duceret til hvordan tingene funge-
rer i Danmark - i en optimistisk 
forventning om, at de kunne bru-
ge den viden til at skabe bedre 
forhold i hjemlandet. 

Blandt andet var Dan Dissing-
Madsen på et tidspunkt blevet så 
træt af langsommelig toldbehand-
ling i Østeuropa, og han invitere-
de et sort hold hviderussiske tol-
dere på besøg, så de kunne forstå 
betydningen af en smidigere ar-
bejdsprocedure. Efter besøget 
kunne Dan Dissing-Madsen ved 
selvsyn konstatere, at det havde 
haft en effekt. 

Da Dienesmindes Venner for 
nogle år siden holdt 25 års jubilæ-
um, var borgmester Peder Christi-
an Kirkegaard blandt gæsterne. 
Han fremhævede i en tale til for-
samlingen, at Dan Dissing-Madsen 
var med til at tænde et håb om et 
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bedre liv hos mange mennesker i 
Østeuropa. 

Dan Dissing Madsen fortalte ved 
samme lejlighed om nogle af de 
mere ublide eksempler på »tak 
for hjælpen«, han har fået under-
vejs på snart 40 års hjælpe-rejse. 

Han har på nødhjælpsture til 
Østeuropa både prøvet at blive 
anholdt, at blive smidt ud af et 
plejehjem tre gange, fordi han gav 
nødhjælp direkte til de gamle, der 
manglede den, og fået uvenner, 
fordi han insisterede på, at der 
blev hanket op i forholdene på et 
børnehjem. 

Dan Dissing Madsen voksede 
sammen med syv søskende op på 
en gård i Thorum, som han senere 
selv overtog, da han var blevet gift 
med Ellen fra Fur. 

De drev først traditionelt land-
brug i Thorum, men efterhånden 
tog andre interesser over. Dan 
Dissing-Madsen begyndte at drive 
hundekennel. Også heste havde i 
nogle år hans særlige interesse, 
og her virkede han også som dom-
mer ved stævner. 

Senere flyttede han og Ellen fra 
Thorum til et hus i Lyby. 

Allerede tidligt i livet prøvede 
Dan Dissing-Madsen at hjælpe 
børn, som havde det svært, og på 
gården fik unge med problemer 
lov til at bo hos Ellen og Dan. Et 
første skridt på vejen var at lære 
at opføre sig ordentligt, mente 
Dan Dissing-Madsen. 

Han var også fodboldtræner i 

Thorum i sine unge dage. 
Efter selv at have været med i 

snart sagt alle Dienesmindes Ven-
ners hjælpeaktiviteter fra 1980’-
erne og frem har Dan Dissing-
Madsen i de seneste år haft knap 
så meget fart på. Men han var 
stadig med i planlægningen og 
god for et råd. 

Han havde sine klare holdnin-
ger, og kom man på den forkerte 
side af ham, kunne det godt være 
lidt svært at få rettet op på igen. 

Men man kunne altid komme til 
Dan Dissing-Madsen. Han havde 
et stort hjerte og en lun og sjov 
bemærkning til at skabe den gode 
stemning. 

Ellen og Dan Dissing-Madsen 
havde den sorg at miste en søn 
ved en ulykke tidligt i livet. De 
adopterede tre børn, som alle bor 
i det jyske. 

Ellen Dissing-Madsen døde i 
2009. Dan Dissing-Madsen efter-
lader parrets tre børn samt svi-
gerbørn, børnebørn og oldebørn. 


