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Nyhedsbrev TESDENMARK nr. 4, august 2016. 

 

Generalforsamling – og efterfølgende medlemsmøde. 

Bestyrelsen kan allerede nu meddele, at generalforsamlingen 2016 afholdes tirsdag 

den 29. november kl. 19.00, Åby Bibliotek. 

Efterfølgende holder vi medlemsmøde. Temaet er i år ”Medlemsrejse oktober 2017.” 

Vi vil bl.a. orientere jer om det planlagte indhold og gerne i dialog med de af jer, som 

kunne være interesseret i at deltage. Sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen vil I derfor også modtage en invitation til medlemsmødet med en 

nærmere dagsorden. 

Skriv datoen ind i jeres kalender, da generalforsamlingen er foreningens øverste 

myndighed. Det er derfor stedet, hvor det enkelte medlem kan få indflydelse. 

Status efter Loppemarkederne på N. Kocks skole, Aarhus, og ved havnefesten 

i Bønnerup Strand. 

I sidste nyhedsbrev nr. 3 gav vi en fyldig beskrivelse af foreningens første 

loppemarked, som blev afholdt på N. Kocks skole lørdag den 21. maj. Som nogle af 

jer måske erindrer, var vores bod meget velbesøgt. Flere gav udtryk for, at de syntes, 

det var et både interessant og vigtigt projekt, vi har gang i, og vi tjente knap 2000 

kr., hvilket var forventet. Desuden meldte 2 forældre fra skolen sig ind i TES, og det 

er vi selvfølgelig glade for. 

Vores bod bestod dels af almindelige lopper indsamlet blandt familie, venner og 

naboer og dels af forskelligt kunsthåndværk fra Tanzania. 

Til havnefesten i Bønnerup, som blev afviklet fra den 8. – 10. juli, havde vi i 

princippet ikke ændret på konceptet, så udvalget bestod også her af både almindelige 

lopper og kunsthåndværk fra Tanzania. Men klientellet var noget anderledes. Hvor vi 

på N. Kocks skole oplevede en stor interesse for vores kunsthåndværk, var interessen 

i Bønnerup primært samlet om vores lopper. Vi fik en indtjening på knap 4000 kr., så 

vi er godt tilfredse. Dvs. at loppemarkederne samlet har givet en indtjening på knap 

6000 kr. 

En speciel tak til Lisbeth Breindahl og Jørn Breddam for den store hjælp, som I ydede 

til begge loppemarkeder. Det er et stort arbejde at afvikle et loppemarked, så 

bestyrelsen vil også gerne takke alle de andre, som har hjulpet på hver sin måde. 

Bestyrelsen har evalueret løbende på de erfaringer, som vi har fået efter afholdelsen 

af loppemarkederne. Den foreløbige konklusion er, at vi vil afholde marked igen næste 

år, men at vi vil reduceret vareudbuddet og koncentrere os om kunsthåndværk fra 

Tanzania. Det betyder også, at vi allerede nu skal i gang med at undersøge, hvor der 

er et marked for salg af kunsthåndværk fra 3. lande. Hvis nogle af jer har viden om 

dette, hører vi meget gerne fra jer.  
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Skolebyggeriet. 

Bestyrelsen har primært på baggrund af indtjeningen fra de to loppemarkeder overført 

USD 1500 til skolebyggeriet af Naurey Golden Soil Secondary School. Det svarer til ca. 

kr. 10.000 (indtjening fra loppemarkederne suppleret med kontingenter og donationer 

fra foreningens konto.) Steven Ndosi, vores samarbejdspartner i Tanzania, er meget 

taknemmelig og har allerede indkøbt stengranulat, som skal indgå i den beton, som 

skal udgøre etageadskillelsen mellem stuen og 1. etage (Fase 1.) 

Steven Ndosi skriver bl.a. således til os: ”Thank you very much for your contribution 

for the school construction. I acknowledge to receive TS 3.2 million in my bank 

account. The money is enough for 63 tons of chipping for the slab. Thank you and God 

bless you abundantly.” 

Se video på både Facebook og hjemmesiden www.tesdenmark.com hvor I kan se, at 

stengranulatet afleveres på byggepladsen. På facebook og hjemmesiden (under 

”Billedgalleri”) kan I også se billeder af udviklingen i skolebyggeriet og fra 

loppemarkederne. 

Foredrag ved seminarielektor Kjeld Silkjær. 

Tirsdag den 14. juni kl. 19.00 afholdt foreningen som annonceret et foredrag ”Skole, 

læreruddannelse og undervisning i Tanzania. ”  

Arrangementet foregik på Åby Bibliotek og foredragsholder var 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. 

Arrangementet var meget vellykket, da indholdet var særdeles relevant i forhold til 

vores igangværende skolebyggeri. Nogle TES-medlemmer havde også fulgt vores 

opfordring og taget en ven med, hvilket har ført til 2 nye indmeldinger. Deltagerne var 

meget spørgelystne, så vi kom i en god dialog med Kjeld Silkjær.  

Bestyrelsen har udarbejdet et referat af foredraget. Referatet kan læses på 

hjemmesiden. 

Nye medlemmer. 

Bestyrelsen kan med stor glæde fortælle, at vi siden marts har fået 15 nye 

medlemmer, og vi er nu oppe på at være 49 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 – og ikke mindst: hvordan vi kan skaffe flere 

midler til finansiering af byggeriet.  

Med venlig hilsen 

TESdenmarks bestyrelse 

http://www.tesdenmark.com/
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