
 

 
 

 

 

 

 

 

NYHETSBREV 63       2013-09-30 
    

Hej 

Nu är det dags för årets fjärde nyhetsbrev. Efter en fantastisk och ovanligt lång sommar har hösten 

kommit. Vi går mot vinter och termometern kryper långsamt neråt men i Kenya har de idag + 24 

grader.  Denna gång innehåller nyhetsbrevet bl.a. en trevlig rapport från S:t Christines rektor David 

och en rapport från skolans manager Ulla. Du finner också en inbjudan till en Konsert till förmån för 

barnen i S:t Christine och en inbjudan till föreningen Kisumus årliga Julbasar. Vi ser fram emot att se 

dig på ett eller flera av våra evenemang eller hantverkskvällar.   
 

Föreningens hemsida www.kisumu.se vårt ansikte utåt 

Marianne Zetterlund som är webbansvarig har gjort ett fantastiskt bra arbete under sommaren. Vår 

tanke är att de på hemsidan ska vara enkelt att hitta aktuell information så som kalendarium, 

rapporter, nyhetsbrev o.s.v. Hemsidan har fått en ny layout och flera funktioner har förbättras.  

Hemsidan har fått ett utseende som påminner om stiftelsens för att understryka föreningens och 

stiftelsens koppling till varandra. Tanken är att det även ska vara lätt att ”klicka” sig fram till de båda 

sidorna för att förenkla för medlemmar, sponsorer och andra intresserade att ta del av all information 

som gäller skolans, föreningens och stiftelsens olika verksamheter och aktiviteter. Besök sidan 

www.kisumu.se och ta del av de nya. Då hemsidan fortfarande är i ett uppbyggnadsskede 

rekommenderar vi att du går in lite då och då för att ta del av de nya funktioner som kommer men 

ännu inte är klara. 
 

Hantverkskvällar under hösten:                                         

Vi gör smycken och annat som kan säljas till förmån för S: t Christine Education Center vid vår 

konsert i Årsta kyrka och Julbasar på Östermalm. Vi träffas följande dagar, måndag den14 oktober, 

måndag den 28 oktober och onsdag den13 november. Vill du delta i hantverkskvällarna är du 

välkommen att ta kontakt med Bitte Brask telefon 070-757 68 77 eller via mail till ordf@kisumu.se  
 

Föreningen Kisumu ordnar loppmarknad i Sollentuna centrum söndag 20 oktober.  

Vill du hjälpa till? Har du något att bidra med? Ta kontakt med Britt-Marie Hagman  

telefon 070- 864 46 47 eller via mail till brittmarie@kisumu.se  
 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen vi mail kan du nå oss på någon av 

nedanstående 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 

Marianne Gripman           suppleant   mariannegripman@kisumu.se 

Viktoria Nyström             suppleant  viktoria@kisumu.se 
 

Tjejmilen 

Vi har anmält till arrangörerna av Stockholm Marathon att vi är intresserade av att ställa upp som 

banfunktionärer vid några av de löpartävlingar som arrangeras i Stockholm och fick plötsligt en 

förfrågan om vi kunde hoppa in i stället för en förening som lämnat återbud. Söndag den 7 september 

var vi tolv personer som ställde upp som banfunktionärer vid Tjejmilen. Vi samlades vid 

Kaknästornet och alla fick sina tröjor, varselvästar och förtäring och vi delade upp oss på de 

positioner vi fått i uppdrag att ansvar för utefter banan. För detta fick vi en ersättning på ca 3000 kr 

som går till föreningen. Alla var nöjda och överens om att detta gör vi gärna fler gånger. 
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Konsert till förmån för S:t Christine Education Centre 10 november 

 
Välkomna de 10 november kl. 16-18 anordnas en konsert med 

mycket sång till förmån för S:t Christine. Konserten går av  

stapeln i Årsta kyrka som ligger i Årsta Centrum. Kyrkan är  

helt ny och fantastiskt vacker.  

Medverkande:  

 Kören Folkpust  

 Vissångarna Torbjörn Ljunglöf och  

Eva-Christina Söderman  

 Sångerskan Joanna Lindberg 

 Sånggruppen Men 

Du kan reservera biljetter till konserten genom att skicka ett mail till Bitte Brask på ordf@kisumu.se 

eller till Ulla Sturaeus på ulla.stureaeus@spsm.se Du som inte har tillgång till mail är välkommen att 

ringa ordförande Bitte Brask på telefon 070-757 68 77. Uppge namn, telefon och hur många biljetter 

du vill boka. Antalet biljetter är begränsat till 200 så det är först till kvarn som gäller.  

Kostnad: Du bidrar med ett frivilligt belopp och lämnar ditt bidrag i samband med konserten.  

Då intäkterna från konserten oavkortat går till eleverna S:t Christine hoppas vi på ett bidrag 

motsvarande 150 kr per biljett.  

Reserverade biljetter hämtas senast 20 minuter före konsertens början. Reserverade biljetter som inte 

hämtas ut delas ut till besökare utan biljett i samband med konserten. 

Information och bildspel om skolan, försäljning av smycken, hantverk och lättare förtäring sker före 

konserten och i pausen under konserten.  

Mer information kommer att finnas på Årsta kyrkans hemsida och kyrkans församlingsblad, 

Tidningen Mitt I- under rubriken Predikoturer, föreningen Kisumus och Stiftelsen S:t Christines 

hemsidor. 

 

 

 

 
 

      Rapport från rektor David efter läsårets två första terminer 2013: 

Andra terminen avslutades den 16 augusti. Resultatet var mycket bra. Till 

skillnad från de offentliga skolorna som drabbades av lärarstrejk så pågick 

verksamheten i vår skola utan avbrott, vilket gjorde att vi inte missade viktig 

undervisningstid. Augustilovet avkortades för alla skolor p.g.a. strejken och vi 

fick på detta sätt ett par veckors extra studietid. Det var en termin med bollspel 

och musik- tävlingar. Vi lyckades få delta i alla dessa med musikgruppen. 

Bara de fyra bästa går vidare på varje nivå och når slutligen den översta nivån 

och får delta i den nationella musikfestivalen i Nakuru.  

Detta var en riktigt bra prestation och vi vill visa vår uppskattning över de 

arbete som utförts av lärare, elever och naturligtvis de sponsorer och de 

medlemmar som gjort det möjligt. Behållningen från ”Cocktail for Kenya” i 

 juni räckte precis till deltagandet i riksfinalen i Nakuru. I akademiska prestationer lyckades vi i de 

regionala proven tillsammans med 27 andra skolor i området bli tredje bästa skola. Det var elever i 

åk 8 som jämfördes och poänggenomsnitt för eleverna i S:t Christine var bra och är ett resultat som 

återspeglar den sanna bilden av vår skola i år. Resultaten i skolans övriga klasser har också varit bra 

och vi gör vårt bästa för att förbättra dem ytterligare. Disciplinen i skolan har också förbättrats för 

både lärare och elever. Lärarna har regelbundna samrådsmöten och det har fungerat bra och har 

minimerat fall av bristande disciplin i skolan. 

Viktigt är också att de kvinnliga lärarna har samtala med flickorna för att diskutera frågor om 

sexualitet och om hur viktigt det är för dem att själva ha kontroll. Pojkarna har också samtal med de 

manliga lärarna. Administreringen av skolan leds av rektor i samråd med ledningsgrupp och lärare så 

mycket som möjligt. Detta har lett till en mycket trevlig atmosfär i skolan. Samarbetet mellan mig 

och Evans, biträdande rektor och Dan, förste lärare är väldigt bra. Vi hoppas att detta kommer att 

leda till framgång för skolan. Vi är glada över att skolan äntligen har fått sin permanenta registrering. 
Prov och tester 
S:t Christine genomför både interna och externa prov, ofta gemensamma med grannskolor eller hela 

skoldistriktet. Skolorna utbyter resultat för att förbättra elevernas resultat. Våra elever visar 

Årsta nya kyrka Bråviksvägen 47 

Ansvarig arkitekt Johan Celsing  

Julbasar lördagen den 30 november kl. 11.00 -15.00 

Välkomna till föreningens årliga Julbasar Se separat information. Skriv ut och 

anslå på din arbetsplats, i affären du handlar, föreningstavlor och dela ut till dina 

arbetskamrater, vänner och grannar. Alla är välkomna till vår Julbasar. 
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fortlöpande förbättringar av studieresultaten. Eleverna i klass åtta brukar göra prov varje månad 

medan resten av eleverna har prov två gånger per termin. Detta förbättrar enligt lärarna elevernas 

kunskaper avsevärt.  
Dataundervisningen är populär 
Elever och lärare uppskattar alla de ansträngningar som har gjorts för att stödja datalabbet. Det har 

fungerat ganska bra att uppfylla målen med undervisningen. Hittills har merparten av eleverna lärt 

sig att behärska de flesta program som ingått i undervisningen. Detta gäller särskilt MS Word. 

Dessutom kan snabba elever hjälpa de långsammare eleverna att göra det de inte behärskar. Detta är 

mycket uppmuntrande och har uppmuntrats och stöttats av alla lärarna. 
Musik och drama 

Skolan deltog även i år i musik- och teaterfestivalerna med gott resultat. En av musik- och 

dansgrupperna kom ända upp till nationell nivå och deltog i festivalen vid Lions grundskola i 

Nakuru. Skolan fick diplom och även barnen fick  en hel del diplom och pokaler i de olika 

deltävlingarna. Vi tackar särskilt en av våra nya lärare, Caroline Adie för ett fantastiskt engagemang 

och arbete som har lett till dessa fina resultat. 
Idrott 

S: t Christine har deltagit i olika idrottstävlingar bland annat netball, volleyboll, handboll och fotboll. 

Våra lag var strålande och våra elever representerade skolan väl. Några elever gick vidare till 

distriktstävlingarna; David, Beatrice och Ogwedhi bland andra. Våra elever kunde inte gå vidare till 

provinsetävlingarna eftersom det närmade sig slutet av terminen och var tvungna att delta i de 

slutliga proven i skolan. 
Hälsa 

Sjuksköterskan kommer varannan vecka till skolan. Hälsoarbetet har inneburit att antalet sjukfall har 

minskat och elevernas resultat har förbättrats en hel del. Några av dem som fick särskild behandling 

från hörsel- och ögonklinikerna presterar nu bra och återfinns bland de bästa. Kliniken är mycket 

uppskattad och ett fortsatt hälsoarbete är viktigt för skolans elever. 

 

Rapport från skolans manager – Ulla Sturaeus 

Varje vecka får jag en kortare rapport från skolan 

 från någon av lärarna eller av två lärare som skriver  

tillsammans. Rapporterna behandlar stort och smått  

och kan ibland innehålla små detaljer. Den här  

veckan berättar Dan och Maurine att alla elever är i  

skolan och att alla deltagit i samlingarna där David  

eller någon annan av lärarna informerar eleverna om 

 något viktigt eller förmanar om det behövs. Samlingen varje vecka är det tillfälle då eleverna är 

tillsammans. Eleverna har också sina olika uppgifter, till exempel att hissa flaggan, leda en sång eller 

läsa en dikt. Alla får vana att framträda, något som är viktigt för självförtroendet! 
Senaste resultatet i årskurs 8 

I den senaste veckans rapport från skolledningen finns också det senaste resultatet av ett test som 

eleverna i årskurs 8 gjort. Resultaten på testet är lysande bra. Resultaten visar att i den relativt stora 

gruppen som går i åttan i år, cirka 30 elever, kommer alla att klara gränsen för att gå i Secondary 

School med god marginal. Vi kan bara gratulera elever och lärare och hoppas att framgången håller i 

sig till slutet av terminen.  
 

Dödsfall i årskurs 4 

En av pojkarna i årskurs fyra har tyvärr omkommit i en olycka i hemmet under veckan. Vi försöker 

stödja lärare och elever på det sätt som vi kan göra när vi är så långt borta genom att skicka 

hälsningar till alla. Familjen kommer att få ekonomisk hjälp till begravningen.  

//Ulla 
 

Det är med sorg vi mottagit beskedet om pojkens bortgång. Vi sänder familjen och även personal och 

elever på skolan en tanke.  

        Styrelsen / Bitte Brask  

 

 


