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NYHEDSBREV NR. 10 – maj 2017 

 

Nyt medlem i bestyrelsen 

På generalforsamlingen den 8. april stillede Kasper Gram 

Hansen op som 5 medlem af bestyrelsen, som derefter blev 

fuldtallig. Generalforsamlingen var i øvrigt konstruktiv og I 

skal nok få resultaterne dryppende hen ad vejen. I kan 

selvfølgelig altid få referatet.  

 

Mød andre medlemmer og lær swahili 

Hver torsdag aften mødes en lille gruppe medlemmer i Vollsmose og 

træner deres swahili. Alle er velkomne – kom og lær et nyt sprog – og hyg 

dig med andre, medens I snakker pædagogik og andre spændende emner.  

                   

Temakufferter 

Kasper – vores nye medlem i bestyrelsen har 

designet en række alderstematiske kufferter 

pakket med legetøj og legeinstruktioner. Ideen 

og indholdet er designet så det kan bruges som 

værktøj til undervisning af voksne i, hvordan 

leg sættes i gang af børn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal være et tomt rum i hver kuffert, hvor vi kan arbejde på, at de lokalt i 

Tanzania samler ting og legemåder til de forskellige temaer. Kufferterne skal 

give anledning til at spørgsmålet ’Hvorfor er hvad godt?’, stilles. Der kan laves et 

fotoalbum til hver kuffert. 

Til højre ses en kuffert med temaet ’Nyumbani’ (hjemme). Der er ud over de 

viste ting også lavet nogle lege f.eks. et vendespil med relevante billeder.  

 

NB: kontingent kan betales på  

Mobile pay  

på 2215 0025 – Maria Jensen 
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Vi har indflydelse 

På CISUs generalforsamling d. 29. april fik vi vedtaget, at CISUs bestyrelse skal arbejde for  

At Danmarksindsamlingen udover at indsamle penge 

kommer sig til at dreje sig om at engagere medlemmer til 

alle CSOer – store og små.  

Begrundelsen for forslaget er:  

På den måde kan der fokuseres på det vigtige 

mellemfolkelige arbejde i store og små foreninger. 

Yderligere kan der fokuseres på, at kun ved befolkningens 

aktive støtte til diverse tiltag kan regeringen implementere 

de vedtagne verdensmål med de forandringer, det bør 

medføre i det danske samfund.  

Fokus kan holdes omkring forståelsen af, at alle mennesker 

er lige og dermed må have lige rettigheder. En opdeling i 

dem og os skaber kriser fremfor løsninger. Samarbejde 

over grænserne – menneske til menneske – det 

foreningerne er gode til – er nødvendigt for at skabe fred og udvikling. 

Det vigtige her er ordene ’verdensmål’ og hvad medlemmer betyder.  

De 17 verdensmål, der blev vedtaget i 2015 af alle nationer i FN beskrives sådan  

 

Vi arbejder med mål 4 – kvalitetsuddannelse - og 17 – partnerskaber for handling. 
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