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Nyhedsbrev nr. 10, Skolen i Afrika - TES, januar 2018. 

 

HUSK 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 på Åby Bibliotek. Efterfølgende er 
der medlemsmøde - denne gang med emnet ”Rapport fra Medlemsrejsen til Tanzania oktober 
2017.” 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamling og det efterfølgende 
medlemsmøde. 

Indkaldelse med foreløbig dagsorden til generalforsamlingen er udsendt. Dagsorden til det 
efterfølgende medlemsmødet er udsendt ved samme lejlighed. 

 

Medlemsrejsen til Tanzania fra den 11. – 25. oktober 2018. 

Medlemsrejsen i oktober 2017 var en succes, og bestyrelsen har derfor besluttet at gentage rejsen 
i oktober 2018. Ifølge rejsedeltagerne skyldes en god del af succesen, at rejsen gav viden og 
indsigt om en bred vifte af forhold i Tanzania, som ellers normal ikke er tilgængeligt for almindelig 
rejsende. Fra bestyrelsens side prioriterer vi desuden, at deltagerne får mulighed for at komme tæt 
på lokal befolkningen for herigennem at give et indblik i deres levevilkår. 

For en lidt mere detaljere beskrivelse henviser vi til foreningens hjemmeside. Her vil vi løbende 
lægge billeder ind fra turen 2017 krydret med beskrivelser af nogle af rejsens højdepunkter. På 
hjemmesiden vil I også finde en oversigt over rejsens indhold i 2017. I Nyhedsbrev nr. 9 fortalte vi 
mere udførligt om rejsens forløb. 

På medlemsmødet efter generalforsamlingen 6. marts vil nogle af rejsedeltagerne fra 2017 vise 
billeder og fortælle om rejsen. For de af jer, som overvejer at deltage i den succesfulde rejse, er 
medlemsmødet en god mulighed for at høre nærmere om 2017-rejsen og ligeledes få 
informationer om den kommende rejse i oktober 2018. 

Alle medlemmer er naturligvis velkomne, og der er gratis adgang. 

Bestyrelsen vil snarest udsende et nyt rejseprogram for rejsen 2018 samt ca. pris og meddele, 
hvornår der er deadline for tilmelding. 

 

Samarbejde med foreningen Masaibarn. 

Bestyrelsen har haft indledende drøftelser med foreningen Masaibarn om at etablere et 
samarbejde på udvalgte områder. Emner for et fremtidigt samarbejde kunne f.eks. være fælles 
medlemsrejser, deltagelse i hinandens arrangementer, udveksling af ideer til fondsansøgninger og 
sponsorater. 

Masaibarn er hjemmehørende i Aarhus, og I kan læse mere om foreningen på www.masaibarn.dk 

Dialogen fortsætter i de kommende måneder på bestyrelsesniveau. 
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Hjemmesiden og nyt navn. 

I den nærmeste fremtid håber bestyrelsen at kunne gøre vores hjemmeside lidt mere indbydende 
og nemmere at gå til. Desuden fremsætter vi ved den kommende generalforsamling forslag om at 
ændre foreningens navn TES til ”Skolen i Afrika – TES. ” Forklaringen er, at mange har undret sig 
over navnet og har svært ved at huske det, da det umiddelbart ikke giver mening. Bestyrelsen er 
enig i denne kritik og vil gerne kunne imødekomme den. 

 

Steven Ndosi til Danmark maj 2018. 

I forbindelse med opkrævning af kontingent for 2018 har bestyrelsen opfordret til, at medlemmerne 
ud over kontingent donerer yderligere 100 kr. til betaling af Steven Ndosis rejse til Danmark. Selve 
opholdet betaler bestyrelsen og nogle af medlemmerne. 

Som bestyrelsen også tidligere har skrevet, er hensigten med at invitere Steven til Danmark, at vi 
vil kunne gennemføre forskellige arrangementer med ham (herunder foreningens årlige foredrag) 
og på denne måde få markedsført foreningen, opnå støtte fra andre foreninger og virksomheder og 
forhåbentlig også få skaffet flere medlemmer. Alt sammen måder at skaffe midler på til 
skolebyggeriet. 

Vi håber på jeres forståelse og støtte. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle 
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