
 

 
 

 

 

 

 

 

 

NYHETSBREV 65       2014-03-15 
    

Hej 
Nu börjar äntligen den grå och relativt snöfattiga vintern gå mot sitt slut. Solen försöker då och då 
påminna oss om att vi går mot ljusare tider. I nyhetsbrev nr 64 stod julen för dörren och årskurs åtta i 
S:t Christine School genomförde sina examensprov. Nu vet vi hur de gick och vilka resultat de fick.  
Mer om skolan och verksamheten i Ullas rapport nedan. 

 
 

Påsken är snart här. Tänk gärna på barnen i S:t Christine School och köp ett ”påskägg”                  
I påskägget får du gärna lägga ett bidrag till en skoluniform, skolmåltid, läromedel eller    

  skolhälsovård. Kostnaden för en elev per månad är 150 kr. 
 
I år kan du även köpa en påskkärring som gjorts och skänkts av medlem. Påskkärringen kostar 150 kr 
är 13 cm hög och skickas till dig per post. Uppge namn och adress och skriv Påskkärring när du betalar 
till föreningens konto. Bankgiro 5734-8534 eller Plusgiro 17 62 64-0  
 

Alla medlemmar hälsas välkomna till  
 

Föreningen Kisumus årsmöte torsdag den 10 april 
Tid: 18.30 

Plats: Skanskvarnsskolan Gullmarsvägen 62  
Buss: 160 från Gullmarsplan eller Liljeholmen till 
Sköntorpsplan 
Parkering tillåten på parkering vid skolan mot avgift. 
 

Dagordning: 
1. Öppnande av mötet genom föreningens ordförande 
2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman för mötet 
3. Frågan om mötets behöriga utlysande 
4. Anteckning av närvarande och upprättade av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Behandling av verksamhetsberättelse 
7. Behandling av revisionsberättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Disposition av årets resultat 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 
12. Val av ledamöter 
13. Val av revisor och revisorssuppleant 
14. Val av valberedning 
15. Beslut om lägsta månadsbetalning för verksamhetsåret 
16. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 
17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

a. Beslut gällande förslag till nya stadgar för Föreningen Kisumu 
18. Övriga ärenden 

 
 
 

 
 
 
 

St Christine Education Centre 

 

P.O. BOX 319, SONDU 

40109 KISUMU, KENYA 
Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

  

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 

Tfn: +46 (0)8-86 31 29,  

+46(0)70-757 68 77 
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S: t Christine Education Centre januari - februari 2014 

Skolstart den 6 januari. På morgonen den 6 januari samlades alla elever och lärare vid flaggstången utanför 

administrationsbygganden efter det långa lovet i december. Rektor David höll ett första tal och välkomnade 

alla, flaggan hissades under högtidliga former. Sedan var det elevernas tur. I varje klass har man utsett en 

”mentor” som är en förtroendevald, klassens talesperson. Var och en av mentorerna hade några 

förmaningens ord att säga till sina klasskamrater. Därefter var det lärarnas tur att hälsa alla välkomna med 

några ord. Stämningen var god och högtidlig och jag förundras alltid över att alla barn är så koncentrerade 

och stilla i sådana här sammanhang. När jag ser den stora gruppen med barn så där på en gång känner jag 

både mig rörd och stolt över vår fina skola, barnen och de fantastiska lärarna som arbetar där.  

Bankett för åttornas resultat. För att fira de avgående elevernas strålande resultat ville skolledningen och 

lärarna att vi skulle ha fest med inbjudna gäster från närliggande skolor. Det fina arts and crafts klassrummet 

var smyckat med röda dukar och blommor i vackra skålar. All personal i skolan fanns på plats liksom de 

närliggande skolornas rektorer. Det fanns en talarlista och de som kände sig manade framförde det de ville 

säga. Man kan sammanfattningsvis säga att alla berömde David för hans demokratiska ledarskap. David 

framhöll betydelsen av att alla tar sitt ansvar inom sitt område, är ledare för sitt arbete och framhöll att alla 

skulle känna sig delaktiga i de goda resultaten som eleverna presterat.  Festen avslutades med långa 

berömmande tal från de omkringliggande skolornas rektorer. Sedan fanns mat till alla att festa på.  

Nya barn till förskoleklassen.  
Under den första veckan ansökte många vårdnadshavare  
till de 30 platserna i förskoleklassen. Det var en strid ström till kontoret. En kommittee som består av 
skolledning och de tre förskollärarna, gör efter att ha 
intervjuat alla barn och deras vårdnadshavare, en bedömning 
av vilka som har störst behov av att gå i vår skola.  
   
Elever till secondary school.  
Även i år har alla elever i avgångsklassen erbjudits platser i 

gymnasieskolor. Alla gymnasieskolor tar ut en avgift, olika 

beroende på skolans resultat och om det är en internatskola 

eller inte.  De allra flesta eleverna har nu kunnat börja i 

gymnasiet. Det har blivit möjligt tack vare vårdnadshavares 

bidrag, stipendier från en bank i Kenya, stipendier och bidrag 

från privatpersoner i Sverige. Lärare och andra i byn har samlat ihop pengar för att de elever som inte har 

några resurser ska ha möjlighet att få en uniform och annat som de behöver för att få börja.  

Skolan har blivit målad och renoverad. Vaktmästarna har numera ansvar för att måla skolan och tar hand 

om de mindre renoveringar som är nödvändiga för att skolan ska hållas i fint skick. På det sättet sparar 

skolan pengar och vaktmästarna har fått ett större ansvar för skolans miljö. 

Hälsningar Ulla 

 

Föreningens hemsida www.kisumu.se vårt ansikte utåt 
Hemsidan har fått en ny layout och olika funktioner har förbättras.  På hemsidan hittar du alla nyheter 
som berör föreningens verksamhet och länkar till stiftelsens hemsida. Vi rekommenderar att du 
besöker sidan www.kisumu.se då och då för att ta del av den information och de nyheter som läggs ut 
kontinuerligt och mellan utskicken av nyhetsbreven.  
 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen kan du nå oss på följande adresser:  
Bitte Brask                        ordförande          ordf@kisumu.se 
Per Kingfors                     kassör                   per.kingfors@kisumu.se 
Erik Källström                vice ordförande erik.kallstrom@kisumu.se 
Monica Tilstam               sekreterare         sekreterare@kisumu.se 
Marianne Zetterlund     hemsidan           info@kisumu.se 
Britt-Marie Hagman      suppleant  brittmarie@kisumu.se 
Viktoria Nyström           suppleant  viktoria@kisumu.se 
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