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Föreningen startades av en liten grupp i Skanskvarnsskolan i Årsta och har idag vuxit till en 

förening med mer än 500 medlemmar. I byn finns idag en fantastiskt fin skola, drygt 350 

härliga barn och engagerad skolpersonal. Efter 1 år i förskoleklass och åtta år i Primary 

School avslutade i december den första kullen sin skolgång i S:t Christine. Idag vet vi att den 

undervisning och de två mål mat barnen får varje dag är en mycket bra investering och 

eleverna som lämnade skolan i december som uppnådde mycket goda resultat är ett bevis på 

detta. Se nedan under Senaste nytt från S:t Christine Education Center. Nu är det dags att fira och 

uppmärksamma att föreningen Kisumu varit verksam i tio år. Och vad passar bättre än att vi 

träffas där det hela startade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

St Christine Education Centre 

 

P.O. BOX 319, SONDU 

40109 KISUMU, KENYA 
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 

 

 

 

 

 
 

Lördag den 9 mars klockan 13.00 – 16.00 
 

Ta med dig familj, vänner, arbetskamrater och dina grannar. 

Alla är välkomna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Till Skanskvarnsskolan tar du dig med T-bana till Gullmarsplan och buss 160 till Sköntorpsplan.  

Kommer du med bil finns parkering vid skolan.  

Till parkeringen kommer du via Tydingevägen en liten tvärgata från Gullmarsvägen. 



   
 

 

Den 9 januari var det äntligen dags att ta flyget till Kenya. 

Lämnar ett snöigt Arlanda och minus 20 grader och landar i Nairobi  

drygt 12 timmar senare i mer än 20 graders värme. Syftet med resan  

är att besöka skolan, träff personal och elever och delta i den av  

Stiftelsen arrangerade sponsorgolfen i Nairobi. Håkan och några  

av de äldre flickorna från Smyckesgruppen möter mig när jag  

landar i Kisumu. Innan vi fortsätter till byn behöver vi göra en del  

inköp. Vatten, div. matvaror, material till smyckegruppen och  

kontantkort till mobiltelefoner finns på inköpslistan. Under vår färd  

till byn slås jag av hur grönt och frodigt det är. Vatten forsar fram i  

diken och vattendrag utefter vägen. Vi passerar det ena vägbygget efter det andra och som 

vanligt är de ett färgstarkt myller av människor. Efter en stund dyker det höga tornet på skolan 

upp och talar om att vi är framme. Skolans flagga vajar välkomnande i vinden. Varje gång jag 

möter denna syn fylls jag av starka känslor och av glädje över att skolan som vi en gång 

drömde om, idag faktiskt är en realitet. Skolan står där och den påminner om och är ett bevis 

på allt arbete, engagemang och alla generösa bidrag som medlemmar och sponsorer bidragit 

med under åren. I december blev den första kullen elever som började i S:t Christine School 

färdiga. De är nu mogna för nästa steg utbildningssystemet. Elevernas resultat är över 

förväntan. Inte kunde jag i min vildaste fantasi drömma om att den en dag skulle ha elever 

som presterade så bra att skolan skulle placera sig bland en av de främsta i distriktet.  

 

Under dagarna i byn träffar jag elever, lärare och övrig personal. Den mest påtagliga 

förändringen är att de planerade taket/uteklassrummet mellan två av byggnaderna kommit på 

plats. Köket är renoverat och klart och Margret och övrig personal i köket är mycket glada 

och nöjd. De berättar att deras arbetssituation hade förbättrats betydligt sedan de nya grytorna 

kommit på plats. Även denna gång bor vi hos Herbert och Judy. Denna gång var Judy hemma 

och vi fick tid att prata om gemensamma frågor aktuella för både Föreningen och Stiftelsen. 

En av våra trogna sponsorer representerad av Lennart Bernsel från IBM är med på resan och 

överlämnar under veckan en stor mängd böcker till skolans bibliotek.  

 

Den 15 januari är det dags att ta farväl av byn och skolan och flyga till Nairobi. När vi landat 

mötts vi av Jennifer Ngure och några av hennes chaufförer som kör oss till Windsor Golf and 

Country Club. Vilken anläggning! Kontrasten mot de vi sett och upplevt i byn är stor och lite 

omtumlande. Jag delar rum med Kerstin Lindberg och får på nära håll se hur hon med stort 

engagemang jobbar och sliter för att få allt på plats och för att tävlingen ska bli lyckad. Håkan 

drabbas av en kraftig förkylning med feber men sliter och kämpar på.  

 

Stiftelsens Årsmöte  

Den 17 januari inbjuds jag att närvara vid stiftelsens  

årsmöte och efterföljande styrelsemöte. Vid styrelse-  

mötet har vi möjlighet att prata om en del viktiga  

gemensamma frågor. Avtalet som reglerar villkoren för  

samarbetet mellan Stiftelsen och Föreningen Kisumu  

undertecknades. I avtalet regleras villkoren för  

Föreningen Kisumus sponsring av skolan och Stiftelsen  

skyldigheter gentemot Föreningen.  

 

S:t Christine Invitational  

Stiftelsens golfturnering S:t Christine Invitational på Windsor Golf & Country Club i Nairobi 

den 18 januari överträffade mina förväntningar. I maj då jag, Håkan och Christer från 

Norrköpings GK var nere kändes det fortfarande lite osäkert men när jag nu tittar tillbaka på 

 

 
Stiftelsens styrelse 
Kerstin Lindberg kassör, Håkans Andersson, 

administrativ chef, Anders Jansson ordförande, 

och Musyoki Kimanthi sekreterare.  

Ej med på bild Judy Ojwang. 

 



dagarna på Windsor och golftävlingen kan jag konstatera att den blev en succé och att den gav 

ett bra ekonomiskt tillskott till stiftelsen och skolan. De olika sponsorerna Jaguar / Landrover, 

Ford, GM (Chevrolet och Izuzu),Windsor Golf, Kericho Gold (te), Kazuri (konsthantverk), 

Southern Sun Hotel och Pride of Nairobi Tour & Travel var mycket nöjda. Datum för nästa 

tävling är fastställd till den 17 januari 2014 och banan är bokad.   
 

 

Tre nya lärare 

En av uppgifterna i skolan under våra veckor i Kenya i januari var att rekrytera nya lärare i 

stället för de tre som sökt och fått statliga tjänster. Det är ett stort intresse för att arbeta i S:t 

Christine School. Anledningen till det är att lärare och ledning arbetar målmedvetet för att 

eleverna ska få bra resultat och därmed kunna söka sig vidare efter grundskolan. En skola 

med bra resultat är mycket attraktiv att arbeta i. En annan anledning är att vi betalar förhållan-

devis bra löner för att vara en privat skola tillsammans med sjukförsäkring, sociala avgifter 

och skatteinbetalningar. 

Mer än 100 ansökningar till de utlysta tjänsterna fanns så det var ett digert arbete att välja. Jag 

gjorde många intervjuer och i samråd beslutade jag och David om vilka tre som vi tyckte pas-

sade bäst i skolan.  

Nicholas, Bildad och Caroline heter de tre nya, alla med goda vitsord från tidigare lärarjobb.   
 

                
Några av de drygt 100 barn med vuxna som hoppas bli antagna till skolans förskoleklass 

 

Avgångseleverna till Secondary School 

Alla elever i avgångsklassen hade genom examen kvalificerat sig till Secondary School. Sy-

stemet är inte detsamma som i Sverige där eleverna skickar in ansökan till de skolor man vill 

gå i. I Kenya är gymnasieskolorna rankade i tre kategorier efter resultat. Alla gymnasieskolor 

väljer de elever man vill ta in. De ”bästa skolorna” väljer och erbjuder plats till de elever som 

har högst poäng. Alla elever i vår skola har fått erbjudanden från någon gymnasieskola. Några 

av våra elever har erbjudanden från några av de bästa skolorna(internatskolor)och de har fått 

svenska ”faddrar” som ska stå för den största delen av kostnaderna för skolplatsen och vård-

nadshavare står för en mindre del. Några elever, som inte har vårdnadshavare med några möj-

ligheter att betala, har fått sina skolplatser sponsrade genom enskilda medlemmar i en svensk 

förening(Friends of Kabondo). Stiftelsen S:t Christine Foundation kommer även att bidra till 

kostnaden för andra elevers gymnasieplatser. Det gäller de elever vars vårdnadshavare inte 

har möjlighet att betala hela kostnaden för en skolplats.  

Att sponsra en elev är ett åtagande på fyra år eftersom Secondary school är fyraårigt. Det 

finns även möjlighet för några att få en plats i stiftelsens tvååriga textilutbildning med möjlig-

het att få en sömmerskexamen. 

 

S:t Christine School har gjort det igen! 

Även i år deltar S:t Christine School i de årliga tävlingarna i drama och musik. Skolan har 

haft flera grupper från de yngsta till en grupp med äldre elever med i den första kvalifice-



ringsomgången på distriktnivå. Grupperna deltar i fler grenar, uppspel av pjäs, dans och mo-

nolog. Alla grupper kom etta i uttagningarna och kommer därför att gå vidare till tävlingar på 

provinsnivå. De ansvariga lärarna för den här verksamheten är Paul, Calvince, Maureen och 

Mouline. 

Vid pennan Ulla 
 

 
Barnen samlade för att avsluta skoldagen då bl.a. flaggan halas. 

 

Har du flyttat, bytt telefonnummer eller mailadress? 

I början på december skickade vi ut brev per post till alla föreningsmedlemmar.  

Vi fick ett 40 – tal brev i retur med uppgift att Adressaten är okänd eller Har flyttat, giltig 

eftersändning saknas. Vi ber dig därför, om du flyttat eller har ny mailadress ta kontakt med 

föreningen via mail, telefon eller per post och lämna dina nya uppgifter.  

 

Stående överföring 

Ett bra sätt att betala på är att ha en stående överföring. Föreningen har ett konto i Handelsbanken för 

detta ändamål. Kontonumret är: 6001 50281 9332 i Handelsbanken. 

Obs Glöm inte att uppge namn och gärna ditt medlemsnummer 
 

Du kan även betala på sedvanligt sätt till nedanstående konton 

 Plusgiro: 176264-0 

 Bankgiro. 5734-8534 
 

Om du inte önskar kvarstå som medlem, ber vi att du hör av dig till föreningen. 

 

 

                   
 



 

 
 
 
 

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte. 
 

Tid: onsdag den 24 april kl. 18.30  
Plats: Skanskvarnsskolan Gullmarsvägen 62 Årsta 
(Buss 160 från Gullmarsplan till Sköntorpsplan, Årsta) 
 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val 

• Val av ordförande för årsmötet  
• Val av mötessekreterare  
• Val av justeringsman  

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 
4. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Behandling av verksamhetsberättelse 
7. Behandling av revisionsberättelse för år 2012 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012 
10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen      
11. Val av revisor och revisorssuppleant 
12. Val av valberedning på tre personer varav en sammankallande 
14. Beslut om inträdesavgift  
15. Beslut om lägsta månadsbidrag för 2013  
16. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 
17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner  
18 Övriga frågor   
19. Mötets avslutning 
 

 

Handlingar: Årsberättelse, resultat- och balansräkning och budget kommer att skickas ut via 
mail och läggas ut på föreningens hemsida samt tillsammans med valberedningens förslag 
finnas tillgängliga i möteslokalen i anslutning till årsmötet. Du som inte har mail och önskar 
årsmöteshandlingarna innan årsmötet tag kontakt med ordförande Bitte Brask 070-757 68 77 
så skickar vi dem per post. 
 

Stockholm den 18 februari 2013 
 

Bitte Brask 
/ordförande/
 
 
 
 
    


