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Nyhedsbrev TESDENMARK nr. 3, juni 2016. 

 

Status efter Vårmarked. 

Lørdag den 21. maj afholdt vi vores første loppemarked. Loppemarkedet blev afviklet 

på N. Kochs skoles årlige Vårmarked, hvor de primære gæster var skolens elever med 

forældre og bedsteforældre. Vi havde opstillet en bod med både almindelige lopper og 

forskelligt kunsthåndværk fra Tanzania. Vores bod var velbesøgt, og mange var også 

interesseret i at høre nærmere om vores forening, som de syntes var et ualmindeligt 

godt projekt. 2 meldte sig ind på stedet, hvilket vi naturligvis var glade for. 

Boden blev bestyret af Charlotte (tidligere lærer på N. Kochs skole og 

bestyrelsesmedlem i TES,) Lisbeth (medlem af TES) og undertegnede. Vi fik desuden 

hjælp af Ole (bestyrelsesmedlem) og Jørn (medlem af TES,) da et loppemarked 

åbenbart er forbundet med meget knokkelarbejde Ingen af os har tidligere prøvet at 

afholde loppemarked, så det var på alle måde en debut. 

Vi tjente knap kr. 2000 til foreningen. Efterfølgende har vi fra andre foreninger hørt, 

at det er et forventet niveau. 

Næste loppemarked afholdes til Havnefesten i Bønnerup i weekenden den 8.-9. og 10. 

juli. Vi har købt en stadeplads og vil være at finde sammen med de andre kræmmere 

på kræmmermarkedet. 

Skulle nogen af jer ligge inde med lopper, som I vil donere til det gode formål, eller 

kunne I have lyst til at hjælpe med at betjene vores bod i en del af weekenden, er I 

naturligvis velkomne til at kontakte os på tesdenmark@hotmail.com 

Se i øvrigt vores hjemmeside www.tesdenmark.com vedr. Aktivitetsplanen og billeder 

fra loppemarkedet. 

Foredrag ved seminarielektor Kjeld Silkjær – tag en ven med. 

Jf. vores Aktivitetsplan afholder vi som også tidligere annonceret et foredrag ”Skole, 

læreruddannelse og undervisning i Tanzania” tirsdag den 14. juni kl. 19.00 på Åby 

Bibliotek. 

Foredragsholder er tidligere seminarielektor Kjeld Silkjær, som har et stort kendskab 

til netop dette emne, da han i 3 perioder på i alt 10 år har opholdt sig og boet i 

landet. Kjeld har bl.a. medvirket til opbygning af en læreruddannelse på Zanzibar og 

undervist i et masaiområde. 

Der er gratis adgang og ingen tilmelding. Vi serverer kaffe/te og lidt spiseligt. Du/I må 

gerne tage en ven med, også selvom vedkommende ikke er medlem af vores 

forening. 

Vi håber, at mange af jer vil møde op, da vi er overbeviste om, at netop dette 

foredrag vil give et ganske godt indblik i, hvorfor det er nødvendigt at støtte 

opførelsen af en anderledes skole som Naurey Golden Soil Secondary School 
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Medlemsrejse til Tanzania 2017. 

Tilbuddet om en medlemsrejse gentages i 2017. 

Som I er bekendt med, fik vi desværre ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger til vores 

annoncerede Medlemsrejse 2016. Heldigvis har flere tilkendegivet en stor interesse for 

at deltage i oktober 2017.  

I forhold til programmet har vi besluttet at kaste et kritisk blik på det med henblik på 

at gøre det endnu mere attraktivt og interessant for så mange af jer som muligt. 

Vi forventer at kunne præsentere jer for et program og en tilmeldingsdato senest i 

starten af det nye år. 

Bestyrelsens konstituering. 

Som tidligere oplyst konstituerede bestyrelsen sig i marts således: 

Formand og sekretær: Helle Søborg Bjerre 

Kasserer: Ole Kristian Petersen 

Menig medlem med særlig ansvar for foreningens aktiviteter: Charlotte Westphall. 

1. suppleant Erland Bøge er indtrådt i bestyrelsen. Vi vil hermed byde Erland hjertelig 

velkommen. 

Ved den ordinære generalforsamling november 2016 er følgende på valg: 

Kasserer Ole Kristian Petersen og bestyrelsesmedlem Erland Bøge. 

Medlemmer. 

Bestyrelsen kan med stor glæde fortælle, at vi siden marts har fået 13 nye 

medlemmer. Det er en stor stigning på få måneder sammenlignet med de 

foregående år, siden foreningens start i november 2013. 

Bestyrelsen opfordrer jer alle til aktivt at hverve flere medlemmer, da kontingent er 

en væsentlig del af vores indtjening. Vi hører også gerne fra jer, hvis I har gode ideer 

til måder at hverve nye medlemmer på. 

Skolebyggeriet. 

En anden positiv udvikling er, at skolebyggeriet skrider frem. I starten af denne 

måned begyndte de lokale arbejdere at opføre murene til den 1. etape af 

skolebyggeriet. I kan se billederne på hjemmesiden under ”Billedgalleri.” 

 

Med venlig hilsen 

på vegne af TESdenmarks bestyrelse 

Helle Søborg Bjerre 
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