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Hej
Tiden går fort och julen står för dörren. Här kommer årets femte och sista nyhetsbrev. Det 
innehåller bl.a. en tillbakablick på 2013 i en rapport från skolans manager Ulla Sturaeus. 

Du kan fortfarande ge en julgåva till förmån för de föräldralösa barnen vid St Christine. Se bifogade 
gåvoförslag. Sätt in ett valfritt belopp på vårt bankgiro 5734-8534 eller Plusgiro 176264-0. Märk 
inbetalningen: ”Julklapp”. Om Du skriver namn och adress och sätter in mer än 100:- så får Du en liten 
tomte. Den kommer kanske lite sent för att hänga i granen men den kan hänga vid Din arbetsplats eller 
någon annan stans som en liten påminnelse om Din julklapp till barnen. 

Den 20 oktober hyrde vi plats på loppmarknaden i Sollentuna centrum. Med bilarna fyllda med all sköns 
ting skänkta av medlemmar och deras vänner och bekanta intog vi vår plats och riggade bord och 
klädställningar. Vi pratade för våra ”prylar”, köpslog med kunderna som prutade och olika sätt försökte 
få ner priset. Själva loppisen är belägen utomhus men under tak på övre däck i parkerings- huset. Då 
vädret var lite kyligt, var det skönt att det var nära till Sollentunas innecentrum där vi kunde turas om 
och gå in och värma oss och köpa något att äta och dricka. 
Under hösten har haft tre hantverkskvällar då vi träffats och bl.a. tillverkat smycken som sedan sålts i 
samband med konserten i Årsta kyrka den 10 oktober och vid föreningens julbasar den 30 november. 

Konserten i Årsta kyrka blev mycket lyckad. 
Arrangemanget var ett samarbete mellan föreningen och stiftelsen där alla intäkter oavkortat gick till 
skolan för att täcka kostnader som finns utöver den rena skoldriften och som föreningen inte har 
möjlighet att förbinda sig att bära då våra intäkter inte är tillräckligt stora. Vid konserten medverkade 
kören Folkpust, trubaduren Torbjörn Ljunglöf och sångerskan Eva-Christina Söderman, sånggruppen 
Men och sångerskan Joanna Lindberg. Årsta kyrka och prästen Maria Pils ställde upp med lokal, 
tryckning av affischer och biljetter och bidrog på olika sätt till att det blev ett så lyckat evenemang.
Ett stort tack till alla medverkande och till Årsta kyrka för allt stöd och all hjälp.

Lite datum inför kommande verksamhetsår. 

Styrelsemöten:  onsdag den 8 januari, den19 februari och den19 mars 

Årsmöte: torsdag den 10 april 
Lokal meddelas senare

Föreningens hemsida www.kisumu.se är 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 länka till stiftelsens hemsida. Vi rekommenderar att du besöker 
sidan 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

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar

Bitte



Läsåret 2013 avslutat

KCPE- examen(grundskoleexamen)
För ungefär en månad sedan samlades rektorer och kyrkliga dignitärer i S:t Christine School för att 
tillsammans be för eleverna vid de kommande examensproven i de närmaste skolorna. Det var lite av 
en fest och vårdnadshavarna till våra åttondeklassare inbjöds. 
Examensproven omgärdas av hög säkerhet med poliser på plats och andra skolors lärare som vaktar. 
Bara rektorn är kvar. Examensproven är det viktigaste som händer under tiden i primary school. Det 
är till dessa prov som elever och lärare har gjort stora ansträngningar för att nå resultat så att alla kan 
ha poäng som berättigar till en plats i secondary school (gymnasiet). Alla har arbetat hårt och hoppas 
förstås på bra resultat. Nu kommer en tid av väntan. Proven skickas till utbildningsdepartementet för 
att rättas. I mitten eller slutet av februari kommer resultatet. Eleverna som har tillräckligt höga poäng 
tilldelas en skolplats som speglar deras resultat. Ju högre poäng, desto större chans får du att gå i en 
lite finare skola. En plats där kostar å andra sidan mycket för det innebär i regel att det är en skola 
som ligger långt hemifrån med boendekostnader som följd. 
Vi ser med spänning fram emot resultatet av åttornas examensprov. 

Hela skolans resultat
Alla klasser i det kenyanska skolsystemet testas under hela läsåret. S:t Christine School. Vår skola är 
bland de bästa i skoldistriktet. Skolorna är 199 till antalet och S:t Christine är nummer två om man 
inte räknar in 10 privatskolor som har ett helt annat urval av elever. Alla lärare, skolledning och övrig 
personal har bidragit till resultatet. Alla vi medlemmar i föreningen Kisumu har all anledning att 
känna oss stolta över vår skola efter detta läsårs slut!

Drama och musik
Dramaverksamheten i skolan har fortsatt under läsåret med ännu fler framgångar. Eleverna har vunnit 
deltävling efter deltävling och kom till slut till den nationella finalen som i år gick av stapeln i 
Nakuru, inte så långt från Kabondo. Man kom hem med pokaler och diplom och var förstås mycket 
nöjda. Framför allt våra två lärare Caroline och Calvince har varit ansvariga för den här 
verksamheten i skolan. 

Dataundervisning
De datorer som vi fått från svenska ambassaden har nu tagits i drift. Ett dataklassrum finns där 
eleverna i de högre årskurserna har lektioner i mindre grupper varje vecka. Två av lärarna, Augustin 
och Nicholas har ansvar för dataundervisningen. Nu vill man få möjlighet att nå ut via internet. En 
påbörjad kontakt med ägarna av den optiska fiberkabel som går genom byn kanske kan resultera i en 
uppkoppling. Det saknas i dagsläget finansiärer men stiftelsen jobbar på att få till det.

Januari 2014
Det är 10 år sedan de första sexåringarna började i S:t Christine School.
Det är 1 år sedan de första eleverna tog sin grundskoleexamen med strålande resultat.
Jag är glad att snart få åka till skolan och tillsammans med skolledning och lärare börja ett nytt läsår. 
Ett stort tack till alla gamla och nya medlemmar och sponsorer för era generösa bidrag under 2013!

God Jul och Gott Nytt År!
önskar

Ulla



S:t Christine 

Gåvor till barnenGåvor till barnen

Skolmat
Barnen och eleverna serveras två mål mat om dagen.
Frukost som består av hirsgröt. 
Lunch – Ugali (majsgröt) med bönröra eller sukumawiki (”grönkålsstuvning”)

Skolmat  i S:t Christine som gåvaSkolmat  i S:t Christine som gåva
En månad 75 kr/barn
En hel termin 200 kr/barn

Skolhälsa inklusive mediciner
Skolsköterskan kommer till skolan en dag varannan vecka. 
Hon väger och mäter barnen, för journaler, undersöker , håller koll på barnens
hälsa, tar hand om sjuka,” remitterar” till läkare, delar ut mediciner m.m.

Skolhälsa  i S:t Christine som gåvaSkolhälsa  i S:t Christine som gåva
Ett helt skolår 50 kr/barn
En månad 200 kr/klass
En hel termin 500 kr/klass

Böcker och skolmaterial
Alla elever har tillgång till läroböcker i de olika ämnena, skrivböcker, räkne-
böcker, pennor och annat skolmaterial. 
I biblioteket finns böcker att låna och läsa i skolan. Det finns läseböcker för 
de mindre barnen och skönlitteratur för de äldre. I biblioteket finns även 
faktaböcker i de olika ämnena. 

Böcker och skolmaterial som gåvaBöcker och skolmaterial som gåva 
Ett helt skolår 150 kr/barn



Skoluniformer
Alla elever i skolan bär skolans uniform. Uniformen består av skjorta eller blus, 
klänning eller kortbyxor. Till uniformen hör också en varm tröja. Uniformerna 
tillverkas av vuxenutbildningsklassen där deltagarna utbildar sig till sömmerskor.

Skoluniformer som gåvaSkoluniformer som gåva 
Skoluniformer
Komplett uniform 120 kr/barn

Drama och musik
I S:t Christine school satsar man på drama och musikaktiviteter både på skoltid 
och på eftermiddagarna.Eleverna har själva byggt kulisser och fått hjälp att sy 
scenkläder av vuxenutbildningsklassen där deltagarna utbildar sig till söm-
merskor. Skolan har deltagit i de årliga skoltävlingarna och nått framgång på 
flera olika sätt. 
Drama och musik som gåvaDrama och musik som gåva
Aktiviteter inklusive material, resor m.m.75 kr/barn/år


