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Pribuzhie 
Dansetruppen Pribuzhie har flg. program for deres besøg. 
 
Søndag d. 25.10 Vokslev Kirke 
 
Mandag d. 26.10 Lions Park 
 
Tirsdag d. 27.10 Frejlev Skole 
 Nr. Uttrup Kirke 
 
Onsdag d. 28.10 Vibedal plejehjem, Thisted 
 Hundborg plejehjem 
 
Torsdag d. 29.10 Flygtninge center Hanstholm 
 
 

 

 Dienesmindes Venner 
 Furvej 41 
 7800 Skive 
  Tlf. 9759 7013 
 

 Indhold: Formanden har ordet 
 Beretning Annie og Christian 
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Forsidebillede: Victoria, en af Dan´s mange feriebørn 

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 opfyldelse 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 Gerda Lysdahl 
 Susanne Priess Lundgårdsvej 25 
 Ålbækvej 46, Lihme 7860 Spøttrup 
 7860 Spøttrup 6154 8100 
 9756 0131 
 
 Christian Andersen Kirsten Blæsbjerg 
 Hvorup Kærvej 2 Blomstervej 6, Jebjerg 
 9400 Nørresundby 7870 Roslev 
 9829 6389 9757 4485 
 
 Jørgen T. Lauridsen E-mail adresser 
 Lyby Kirkevej 3 Se hjemmesiden 
 7800 Skive 
 2228 1623 
 
Kontingent: Kr. 200,- 
 
Bank: Spar Nord 
 Reg. Nr. 8500 Konto nr. 26 55 72 76 74 
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Skulle du have lyst, så mødes vi  
hver tirsdag kl. 9.00 - 14.00 på  
Dienesminde, hvor vi pakker tøj. 

Der er altid brug for ekstra hænder. 

Det har været ”op ad bakke”  at bevare retten til skattefradrag. 

Bestyrelsen mener ikke det er muligt at opnå en medlemsfremgang, så vi 
når 300 medlemmer inden 1. oktober. 

Endvidere skal der være 100 gavegivere af mindst 200 kr, der vil oplyse 
CPR-nummer. Dette er ej heller muligt. 

Se brevet fra SKAT på vores hjemmeside 

Skattefradrag for gaver 

Marts: Ukraine: Oleksandria 15 tons nødhjælp 
 Letland: Barta - en lille by 40 km fra Leipaja i Letland 
 
April: Lastbil lejet ud til Y-mens club, Lemvig 
 
Maj: Hviderusland: Pruzhany,  
 
Juni: Hviderusland: Brest hospital,  
 Hviderusland: Luninic,  
 Litauen: Kaunas, 15 tons nødhjælp fra Aalborg 
 
Juli: Ukraine: Oleksandria,  
 

Transporter i 2015 
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Anja kom som feriebarn til Die-
nesminde i slutningen af halvfem-
serne sammen med en gruppe 
handicappede.  
Dan havde mødt hende i Hvide-
rusland og fundet hendes skæbne 
så svær, at hun skulle opleve at 
komme på ferie i Danmark. 
Anja er født med misdannelser, så 
hun mangler de fleste fingre og 
har skinneben i to forskellige 
længder. 
Hun er et af de børn, som stadig 
besøger Dan på Dienesminde, se-
nest i julen 2014, sammen med 

Hjælp et feriebarn fra Dienesminde 
sin mand, Tolik, hvor de kunne 
fortælle, at Anja er gravid og skal 
føde i juli. 
At være handicappet i Hviderus-
land er svært, men at have barn 
er næsten umuligt.  
Derfor er vi nogle som er tilknyttet 
Dienesminde, som vil prøve at 
hjælpe Anja og barnet økonomisk. 
Vi har oprettet en konto i Den Jy-
ske Sparekasse med tilhørende 
dankort, som Anja kan hæve på i 
Hviderusland.  
Der vil blive stillet et beløb til rå-
dighed hver måned til indkøb af 

mad, bleer m.m., efter af-
tale måske større ting. Bli-
ver pengene brugt til andet 
end barnet, lukkes kontoen 
og eventuelt overskud vil 
går til Dienesmindes ven-
ner. 
Kunne du tænke dig at 
hjælpe Anja og barnet evt. 
med et engangsbeløb eller 
et beløb hver mdr.  
(50 - 100 kr.) 
Konto nr.  
9307-4180003644 
 
Evt. spørgsmål kan rettes 
til  
 Erik Vilsgård  
 40566284  
 eller til  
 Susanne Priess 
 97560131 
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Formanden har ordet 

En turist fra det østlige Danmark 
spurgte engang en nordjyde på en 
blæsende dag: ”Blæser det altid 
så meget her på egnen?”   ”Nej, 
nej da” svarede jyden. ”Det stor-
mer sørme også engang imellem”. 
Foreningen Dienesmindes Venner 
er i første halvår af 2015 blevet 
udsat for udfordringer, der minder 
om modvind. Der er lovændrede 
kriterier for skattefradrag på gave-
bidrag, der snart træder i kraft. 
Skattefradrag for donerede beløb 
er fremover afhængig af med-
lemstal og antal registrerede ga-
vebidrag. Bestyrelsen arbejder på 
en løsning.  
En af foreningens store udfordrin-
ger er at finde nye medlemmer. 
Her appelleres til, at alle gør en 
indsats, for foreningens arbejde er 
nok båret af frivillige hænder, men 
driften er også afhængig af øko-
nomi, og den lave kassebehold-
ning i starten af året betød, at vi 
de første 2½ måneder af 2015 
ikke kunne levere humanitær 
hjælp til de trængte øst-
destinationer. Der bliver til stadig-
hed doneret lige meget ind af go-
de hjælpemidler - tøj m. m., og de 
gode ting bliver indsamlet og sor-
teret af frivillige ildsjæle ude i lan-
det og på lageret. Pakkehallen på 
Salling blev virkelig fyldt godt op. 

Men der var desværre ikke økono-
misk fundament til at gennemføre 
transporterne. 
Økonomien i foreningen er siden 
blevet bedre. Transporten af hu-
manitær hjælp er igen kommet i 
gang til Letland, Litauen, Hvide-
rusland og Ukraine.  
Dienesmindes Venner har pr. 1 juli 
afleveret op mod 70 ton humani-
tær hjælp fordelt på 7 kørte trans-
porter. Fem af transporterne er 
foregået med vores egen Scania 
lastbil, og to er foregået med lånt/
lejet trækker-trailer. 
Fra flere modtagere har der været 
henvendelser om, hvornår vi igen 
kunne komme med hjælpemidler 
og tøj, som tiltrænges i de svage 
samfundsgrupper. Forespørgslerne 
har primært været fra Hviderus-
land, men Dienesmindes Venner 
er også meget opmærksom på 
den grundet krigen forværrede 
humanitære situation i Ukraine, 
hvortil der indtil nu er afleveret 21 
ton nødhjælp i år. Kontakten i 
Olexandria arbejder på at kunne 
modtage 2 læs i kommende kvar-
tal. 
 
God sommer til alle. 
 
Leif K. Andersen 
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Vores første tur, sammen med 
vores to børn, Jens og Karsten, på 
13 og 11 år, foregik i en Mercedes 
lastbil fra Dienesminde i 1999.  
Vi skulle aflevere nødhjælp til et 
hospital i Brest. Vi vidste ingenting 
om selve turen, men havde fået at 

vide af Dan, at vi først skulle 
køre til et speditionsfirma, Le-
man, i Padborg. Derefter vide-
re efter en beskrivelse på en 
A4 kuvert.  
Denne tur blev vores første 
møde med alle grænsepatrul-
jer Tyskland/Polen, derefter 
Polen/Hvide Rusland. Vi vidste 
ikke at der var en speciel 
overgang for lastbiler, så vi 
kørte til overgangen for per-
sonbiler, det var meget be-
sværligt at få den store lastbil 
vendt på en lille plads. 
Turen var meget lang og be-
sværlig, så vi fik kun en dag i 
Brest, inden vi måtte køre re-
tur, før vores visa udløb.  
Flere medlemmer var overra-
sket over at vi turde tage Jens 
og Karsten med, men de fik 
rigtig meget ud af turen. De 
var meget overrasket over at 
der kun fandtes en slags is, 
man kunne ikke vælge. Jens 
og Karsten har været med på 
mange ture, som de har lært 

meget af og fundet ud af, at der 
er folk, som ikke har så meget 
som dem selv. 
Siden 2001 har vi kørt til Hvide 
Rusland/Litauen med nødhjælp fra 
vores eget lager her på Hvorup 
Kærvej. Det er nemmere at køre 

Annie og Christians beretning 
om deres indsats i Dienesminde 
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direkte, frem for at fragte nød-
hjælp på en lastbil og køre det til 
Dienesminde, og læsse det af 
igen.  
Hver gang, ca. 2 gange årligt, har 
vi haft ca. 14 tons på lastbilen. 
Trækkeren er sponseret af et Aal-
borg firma og traileren har vi lejet.  
Sidste nødhjælp fra vores lager 
blev fragtet til Litauen. 
Vi har haft rigtig mange fantasti-
ske ture med nødhjælp og fået 
rigtig mange gode venner i Hvide-
rusland og Litauen, som også har 
besøgt os i vores hjem.  
Det er altid dejligt at se hvor nød-
hjælpen kommer hen og bliver 
brugt. Alle er glade for den hjælp 
de får 
Det er meget svært, at sige hvil-
ken tur der var bedst, men den 
første tur var nok den største op-
levelse. Vi fandt ud af hvor be-
sværligt det er at komme ind i 
Hviderusland og hvor mange papi-

rer der skulle udfyldes. Herefter 
skulle nødhjælpen afleveres til de 
forskellige modtagere i modsæt-
ning til i dag, hvor hele læsset 
skal afleveres hos vores kontakter/
organisationer i Hviderusland. 
Vi vil gerne takke Ellen og Dan for 
alle vores gode ture. Det var net-
op disse to mennesker, der syntes 
vi skulle af sted på den første tur, 
og det har vi ikke fortrudt. Desu-
den vil vi takke alle som har støt-
tet os, hjulpet med at pakke bil og 
været med på forskellige ture, 
som vi håber har nydt det lige så 
meget som os. 
Vi har valgt at stoppe med at ind-
samle og fragte nødhjælp, men vi 
vil stadig støtte Dienesmindes 
venner. En opgørelse har vist at vi 
har fragtet ca. 850 tons nødhjælp 
herfra Hvorup Kærvej.  
 
Tusind tak til alle.  
 
Hilsen Annie og Christian 


