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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 28, september 2021. 

 

Dette Nyhedsbrev indeholder en evaluering af det netop afholdte Seminar den 28. august og 

annoncering af den kommende Medlemsrejse februar 2021. 

I næste Nyhedsbrev vil bestyrelsen bl.a. beskrive nogle af de væsentligste resultater af 

vores netop afsluttede rejse til Tanzania i juli-august. 

 

Heldagsseminar lørdag den 28. august. 

Temaet for seminaret var ”Fattigdom. Social og materiel ulighed i Afrika og Tanzania – hvordan 

kommer vi videre. ” Vi havde engageret tre kompetente foredragsholdere Ane Bak Foged fra SDU, 

Michael Arbirk fra NGO`en Arbejdsgruppe for Leg & Læring og Ida Skriver Olsen fra MS. De holdt 

oplæg om henholdsvis de økonomiske og sociale udfordringer i Senegals fiskesektor, om 

barriererne for forandringer i undervisningssystemet i Tanzania og strukturel ulighed mellem mænd 

og kvinder i Tanzania og Zanzibar. 

Gennem CISU (Civilsamfund i Udvikling) har bestyrelsen søgt og fået midler til at afholde 

seminaret, og derfor var deltagelse og forplejning gratis. Bevillingen var givet som led i at engagere 

TES Skolen i Afrikas medlemmer, men også for at tiltrække nye og gerne yngre medlemmer. 

Derfor var en del af midlerne også adresseret til annoncering af seminaret, så foreningen 

herigennem kunne nå ud til et større publikum. Bestyrelsen annoncerede i en landsdækkende avis, 

i Aarhus Onsdag og på FB. 

I alt havde 22 tilmeldt sig arrangementet. Heraf var 16 medlemmer af foreningen og 6 ikke-

medlemmer. Af de 6 ikke-medlemmer var 2 ikke kendte af medlemmer af foreningen, de øvrige 4 

deltog efter opfordring fra et medlem. Heraf kan bestyrelsen slutte, at annonceringen ikke har haft 

den ønskede effekt, alternativt at vi annoncerede de forkerte steder. 

Hvad angår seminarets indhold og struktur var det en stor succes. De tre foredragsholdere 

leverede vedkommende og tankevækkende foredrag, ligesom de alle tre evnede at trække 

relevante tråde til foreningens virke. Der var mange spørgsmål fra deltagerne, som alle viste en 

stor interesse for emnet generelt og specifikt for foreningens arbejde. 

Dagen blev delt op i passende bidder med pauser og med mulighed for spørgsmål og diskussioner 

undervejs i foredragene og i pauserne efterfølgende.  

Alt i alt blev dagen en succes, hvad angår indhold og struktur, men desværre lykkedes det som 

nævnt ikke bestyrelsen at tiltrække til nye og yngre medlemmer. Hvordan denne udfordring skal 

håndteres, mangler vi således stadig at finde nogle svar på. 

 

Medlemsrejse/Kulturrejse.  
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Næste medlemsrejse bliver fra den 8.-23. februar 2022. Rejsen gennemføres ud fra samme tema 

som det afholdte seminar: ”Fattigdom. Social og materiel ulighed i Afrika og Tanzania – hvordan 

kommer vi videre. ”  

Rejsen bliver et møde mellem kultur og natur og vil byde på unikke møder med den venlige 

lokalbefolkning, institutionsbesøg og store naturoplevelser på safari i de nordlige safariparter. Som 

noget helt nyt vil vi tilbringe rejsens sidste fire dage i de dejlige i Usambara Mt. 

Tanzania er et meget trygt land at rejse i. 

Programmet og oversigt over rejsen er vedhæfte denne mail. I er altid velkomne til at kontakte os, 

hvis I har spørgsmål. 

Deadline for tilmelding er mandag den 25. oktober 2021 til tesdenmark@hotmail.com 

Vi vil selvfølgelig være opmærksomme på opdaterede rejsevejledninger. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre, formand 
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