
Formandens beretning for året 2021 

Dienesmindes humanitære hjælpearbejde blev i starten af året 2021 på ny udfordret af den 
igangværende coronapandemi. Fra regeringen kom der nye påbud, og vaccination af befolkningen 
blev et tilbud, som de fleste benyttede sig af. Forsamlingsforbudet betød, at Dienesmindes 
generalforsamling i April 2021 måtte udsættes til senere på året. 

Arbejdet med at få planlagt og kørt hjælpetransporter samt det ugentlige sorterings- og 
pakkearbejde i lagerhallen kom til at foregå under hensyntagen til de udstedte restriktioner. Der var 
heldigvis stor forståelse blandt vore medlemmer i denne situation. Disse uforudsete forhold 
forbedrede sig heldigvis i løbet af foråret. 

Den forsigtigt forventede målsætning om at kunne aflevere 1 humanitær hjælpetransport i 
måneden 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 donationer 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 foreningens egen lastbil af hensyn til 
Corona-smitte kørt af blot én chauffør (normalt er der som bekendt 2 chauffører). Hermed en stor 
tak til Hans Jørgen Andersen og Peder Degn Pedersen for denne indsats. 

Årets resultat blev ialt 15 kørte transporter med humanitær hjælp fra Dienesmindes lagerhal til 
forskellige destinationer i Østeuropa. Det blev i alt til ca. 126 ton praktisk hjælp til fordeling blandt 
hospitaler, plejehjem og godkendte organisationer. 3 transporter foregik med trækker trailer, som 
blev arrangeret af modtagerorganisationen. 2 transporter med Dienesmindes lastbil blev læsset og 
kørt af vore medlemmer fra Lemvig. 

Alle modtagere af den hjælp, som Dienesminde har ydet, udtrykker stor taknemmelighed for de 
fornødenheder, som er modtaget til hjælp og fordeling blandt værdigt trængende mennesker. 

  

I 2021 havde foreningen Dienesmindes Venner bestået i 30 år. Dette årstal havde bestyrelsen 
håbet at kunne markere sidst på sommeren. Det blev desværre ikke muligt, men bestyrelsen valgte 
så at fejre dagen med åbent hus i forbindelse med den udsatte generalforsamling, som var sat til 
den 3. Oktober. Det blev et vellykket arrangement som foregik i lagerhallen på Furvej 41. 
Bestyrelsens fornemmelse var - og er -, at der stadig er opbakning til fortsat at arbejde for at 
forbedre vilkårene for syge og svage i og fra østeuropa med de midler, som Dienesminde kan 
fremskaffe ved frivillige praktiske donationer. 

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

Leif Korsgaard Andersen. 

  

  

 


