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Nyhedsbrev TESDENMARK nr. 1, 2016. 

 

Medlemsrejse. 

Bestyrelsen er nu klar til at udsende vores meget favorable tilbud om en 

medlemsrejse til Tanzania i oktober 2016. 

Tidspunktet bliver fra torsdag den 13. oktober med hjemkomst tirsdag den 25. 

oktober. 

Prisen forventes at blive mellem 16.000-16.500 kr. afhængig af antal deltagere og 

de aktuelle flypriser. Inkluderet i prisen er rejsen tur-retur, ophold og fuld kost, 

transport og 3-dages safari. Ikke-inkluderet i prisen er rejseforsikring, 

afbestillingsgebyr, drikkepenge til guide på safarituren. 

Rejseledere er Charlotte Westphall og Helle Søborg Bjerre, medlemmer af 

TES`bestyrelse. Begge har rejst i landet flere gang og har kontakter og kendskab til 

lokalområdet. 

Vores lokale samarbejdspartner, Steven Ndosis, er koordinator for selve 

kursusindholdet.  

Bestyrelsen ser også denne rejse som en unik mulighed for deltagerne til at lære 

hinanden bedre at kende.  

Tilmeldingsfrist: onsdag den 13. april 2016 pr. mail til Helle Søborg Bjerre 

hellesbjerre@hotmail.com 

Depositum på kr. 7000 skal betales senest fredag den 15. april 2016. 

Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte enten Charlotte tlf.nr. 

50563699 eller Helle tlf.nr. 42753013 

Vi håber naturligvis på stor interesse for dette tiltag.  

For yderligere informationer: se vedhæftede beskrivelse og program. 

 

Aktivitetsplan. 

På baggrund af medlemsmødet den 18. november 2015 har bestyrelsen lavet en 

aktivitetsplan for 2016. Medlemsrejsen i oktober er naturligvis en væsentlig del af 

planen. Desuden opererer vi med 2 loppemarkeder - en i foråret og en til sommer og 

endelig en foredragsaften inden sommerferien. Til november håber vi at kunne 

invitere til enten ølsmagning eller en mere kulturel aften med spisning og dans. Det 

sidste er endnu uafklaret. 

Vi hører naturligvis gerne fra jer, hvis I har gode ideer til aktiviteter i foreningen. 

Vi håber også, at nogle af jer melder sig til at deltage i afviklingen af 1-2 

loppemarkeder, ligesom vi efterlyser lopper. 
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Se nærmere om aktiviteterne i de vedhæftede filer. 

 

Naurey Golden Soil Secondary School. 

Som jeg også skrev i den tidligere udsendte rejsebeskrivelse fra Tanzania januar – 

februar 2016, har Steven Ndosis besluttet at ændre skolens navn fra Naurey til 

Naurey Golden Soil Secondary School. For os kan det synes at være et noget langt og 

besværligt navn, men pointen for Steven er, at det nye navn er mere markant og 

derfor bedre huskes. Det er vi enige med ham i. 

Som jeg også skrev i rejsebeskrivelsen, havde Charlotte og jeg nogle konstruktive 

møder med Steven, hvor vi diskuterede, hvordan skolen kunne profileres som en 

ganske anderledes skole end andre tilsvarende skoler i området. Både Steven og vi 

ønskede at få præciseret, hvordan skolen konkret og specifik skal udmønte sin 

anderledes hed. 

Steven har nu lagt sidste hånd på resultatet af vores dialogmøder. Vi har fået 

formuleret vision, mål og forudsætninger for skolen. Disse skal være en guideline i det 

videre arbejde med at udmønte skolens pædagogik, ansættelse af lærere, 

samarbejdet med forældrene etc. 

Resultatet er vedhæftet som fil.  

 

På vegne af Bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre 

 


