
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 66       2014-06-21 
  

Hej   
Midsommar har precis passerat och den efterlängtade semesterledigheten står för dörren och jag i likhet 
med de flest ser fram emot att få lite mer tid för familj och vänner. Sen förra nyhetsbrevet har barnen i S:t 
Christine gått ytterligare en termin. Eleverna arbetar flitigt och kämpar på för att nå så bra resultat som 
möjligt. Denna gång får vi en rapport förmedlad av Kerstin Kingfors från några medlemmars besök i 
skolan i februari. 
 

Aktuellt från skolan 
Elever från S:t Christine School har deltagit i en musikfestival i Oyugis och med framgång kvalificerat sig 
och gått vidare till nästa nivå.  De nådde 1:a plats i två kategorier, kom på 2:a plats i en kategori och till sist 
3:e plats i ytterligare en kategori.  En fantastisk prestation och en aktivitet som främjar elevernas 

studieresultat på olika sätt. Att skolans och elevernas resultat 
bidrar till att ge skolan ett gott rykte ett bra renommé skapar 
förhoppningsvis större förutsättningar för eleverna i framtiden 
när de lämnar skolan och går vidare. Att de går så bra för eleverna 
i de olika tävlingar de deltar i innebär dock kostnader som inte 
ryms inom det ekonomiska bidrag som föreningen åtagit sig för 
2014. Vi vill dock på olika sätt arbeta för och skapa 
förutsättningar för att stödja skolan och eleverna så långt möjligt 
även med avseende på detta.  
 

Skolans samlingar av diplom och pokaler från både 
drama- och sångtävlingar. 
 

Tänk gärna på barnen i S:t Christine även under sommaren. Glöm 
inte ditt månadsbidrag och om du  
har möjlighet varför inte ge ett extra bidrag när 
semesterersättningen kommer. 
 

Några nyckeltal som kan vara bra att känna till: 
Total kostnad för en elev under ett läsår: 2000 kr  
Där av    
Skoldrift  1350 kr (inkl. personallöner) 
Mat   300 kr 
Skoluniform 50 kr 
Drama, musik och idrott 100 kr 
Underhåll skolan 200 kr 
  

Bankgiro: 5734-8534  Plusgiro: 17 62 64 – 0 
 

Tack för din gåva.  
 

                  Byxor sydda av vuxeneleverna som deltagit i      
                  sömnadsutbildningen. Kläderna får ett eget märke –  
                  S:t Christine Tailoring (bilden th) 

 

Årsmötet den 10 april 
Vid föreningens årsmöte den 10 april antogs de föreslagna förändringarna och uppdateringarna av 
föreningens stadgar. De förslagna ändringarna var föranledda av att föreningens uppdrag och ansvar i och 
med bildandet av stiftelsen ändrats då bl.a. ansvaret för driften av skolan övergått till stiftelsen. 
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Föreningen Kisumu har i egenskap av att vara huvudsponsor för skolan, fortfarande ett mycket stort 
ansvar gentemot barnen i S:t Christine och driften av skolan. Vårt huvuduppdrag är idag att få in medel i  
form av medlemsbidrag, via sponsorer och olika aktiviteter och arrangemang.  
Som en del i detta arbete har styrelsen under våren tittat på vilka möjligheter som finns med avseende på 
90-konto. Vad krävs av en förening, vilka kostnader innebär det och på vilket sätt skulle de kunna öka våra 
intäkter och bidrag till skolan. Vi har kommit en bit på väg in denna fråga och återkommer med 
information längre fram. 
  
Nya styrelsen   
I samband med årsmötet valdes ny styrelse. Nedan en kort presentation.  
 

Britt-Marie Hagman – suppleant omval 1 år 
Lärare sedan 1971. Kom under sina år på Utbildningsförvaltningen i Stockholm i kontakt med 
Skanskvarnsskolan där grunden till Föreningen Kisumu växte fram.  Mitt medlemskap sedan 2003 har 
resulterat i många besök i skolan och byn Kabondo. 
 

Anki Ahlman – suppleant, nyval 1år 
Ny i styrelsen och invald vid årsmötet. Jag har arbetat med vård, pedagogik, information och insamling och 
hoppas att min bakgrund kan bidra i det fortsatta arbetet. När jag ser vad föreningen har gjort under de 
drygt tio år som gått blir jag imponerad och vill gärna vara medlem. 
 

Monica Tilstam – sekreterare, omval 2 år 
Arbetar som förskolechef.  Jag har varit medlem i föreningen i drygt 5 år och är nu inne på mitt femte år i 
styrelsen. Under min tid i föreingen har jag varit i Kabondo och besökt skolan två gånger. 
 

Bitte Brask – ordförande omval 1år 
Arbetar som biträdande rektor i Skanskvarnsskolan och kom i kontakt med föreningen i början när allt 
startade och den berömda containern skickades ner. Har besökt skolan och byn flera gånger sedan 2005. 
Upplever att den tid och det arbete som jag avsätter för föreningen och barnen i skolan känns oerhört 
meningsfullt och ger mycket glädje och positiva upplevelser tillbaka.  
 

Rolf Sundberg – suppleant nyval 1 år 
Pensionerad pedagog och idrottsadministratör. Brinner för det pedagogiska arbetet i S:t Christine School. 
Besökte skolan i januari 2013. Vill gärna bidra till att utveckla de golfturneringar som arrangeras i 
Stiftelsens regi till förmån för skolan. 
 

Per Kingfors – kassör, omval 2år 
Medlem i föreningen och kassör sedan 2004. Har besökt skolan ett flertal gånger och aktivt medverkat i 
byggandet av skolan. 
 

Erik Källström – vice ordförande vald 20013 2år 
Medlem i styrelsen sedan 2013. Arkitekt och delvis inblandad i byggandet av skolan. Besökte Kabondo och 
skolan 2011. Ansvarig för medlemsregistret och en del organisationsfrågor.  
 

Marianne Zetterlund – ledamot vald 2013 på 2 år 
Lärare och arbetar i Skanskvarnsskolan. Kom i kontakt med föreningen Kisumu tidigt då föreningen 
bildades. Besökte skolan och byn Kabondo 2005. Ansvarar idag för föreningens hemsida. 
 

Julia Olson – ledamot nyval 2år 
Julia är nyutexaminerad civilekonom med fokus på miljö och utvecklingsfrågor. Kom först i kontakt med 
föreningen 2006 i samband med ett gymnasieprojekt. Har hunnit med ett par resor till byn och skolan och 
genomfört en hel del roliga aktiviteter till förmån för skolan och föreningen.  
 

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 
Julia Olson  ledamot   julia@kisumu.se  
Marianne Zetterlund      hemsidan           info@kisumu.se 
Britt-Marie Hagman       suppleant  brittmarie@kisumu.se 
Rolf Sundberg            suppleant  rolf@kisumu.se 
Anki Ahlman  suppleant  anki@kisumu.se 

mailto:julia@kisumu.se
mailto:rolf@kisumu.se
mailto:anki@kisumu.se


 

Lite nyheter från skolan förmedlade av Kerstin Kingfors 
I februari var fem medlemmar från föreningen på besök i S:t Christine School i Kabondo. Det var Mona och 
Hans Näreskog, Irene Kaufmann och Per och Kerstin Kingfors. 
Skolan gav ett mycket positivt intryck med friska, glada och 
flitiga elever, engagerade lärare och en hårt arbetande rektor. 
 

Vi pratade och hade möte med flera personer i skolan. Vi 
gjorde en intervju med rektor David vilken finns på 
föreningens hemsida. Pratade med skolsköterskan Betty om 
hur barnen mår hälsomässigt och tittade igenom elevernas 
vikt och längdkurvor som såg mycket bra ut. Vi samtalade 
även om sköterskans arbetsuppgifter. Vi såg ett behov av att 
elever som blir riktigt sjuka behöver kunna komma till en 
läkare i närheten och att en hel del arbetsuppgifter sköttes av 
lärarna då sköterskan är där så sällan. Vi hade även möte 
med ett antal lärare kring elever som av olika anledning är ”slow learners”.   
 

Vi deltog i en ceremoni som skolan har på fredagar där alla 
elever och lärare samlas. Flaggan hissades, eleverna sjöng 
och många höll tal, även vi. Vi fick också möjlighet att se 
elevernas framförande av drama med olika teman. Det var 
fantastiskt bra och vi såg ett otroligt engagemang av alla 
inblandade. Detta framförande tävlade sen eleverna med i 
den nationella dramatävlingen i Nairobi med stora 
framgångar.  
 

Sen vårt besök i februari har skolsköterskan slutat och 
istället kommer läkarstationen i närbelägna Othoro hjälpa 
skolan när eleverna bli sjuka. Hälsokliniken på skolan är iordningställd och kan nu användas som det var 
tänkt från början. Mediciner är inlåst i skåp och sängarna fria så de kan användas vid behov när elever blir 
dåliga. Lärarna kommer till viss del ta ansvar för t ex vägning och mätning av eleverna. 
 

Biblioteket var slitet och användes också till förvaring av t ex skolböcker. Biblioteket kommer på sikt att 
flyttas till en annan byggnad på skolområdet och ska också 
rustas upp.  Lekplatsen är hårt belastad så reparation 
behövs kontinuerligt vilket görs då och då. Reparation och 
underhåll av skolan ingår inte i det bidrag som skolan får 
från föreningen Kisumu. 
 
 
 
 
 
 

 

Rektor David var mycket engagerad i avgående elevers 
placering i secondary, vilket tagit mycket av hans tid 
periodvis. Detta kommer framöver att skötas av en särskild 
person som bekostas av en fond, bildad av de som är speciellt 
intresserade av att stödja elevernas utbildning                       
i secondary school.                          När det är dags för olika tester och skrivningar 

    är det skönt med en plats i skuggan. 

Viktig information - hemsidan 
Föreningens hemsida www.kisumu.se vårt ansikte utåt har sedan några veckor kraschat. Orsak till att 
detta hänt är inte känt i nuläget men ett intensivt arbete pågår med att försöka komma till rätta med 
problemet. På hemsidan hittar du annars alla nyheter som berör föreningens verksamhet och länk 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.  
 
                Till sist önskas alla medlemmar en trevlig och skön sommar.      Styrelsen/Bitte Brask ordf. 
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