
 

 
 

 

 

 

 

 
 

NYHETSBREV 70       2015-03-04 
  

Ny Konsert till förmån för S:t Christine School  

      

Välkomna den 15 mars klockan 18.00 till  

föreningens konsert till förmån för  

S:t Christine School  
 

Medverkar vid konserten gör bland annat en av världens  

ledande barbershopgrupper Stockholm City Voices  
 

Konserten går även denna gång av stapeln i Årsta kyrka som  

ligger i Årsta Centrum.  

Till kyrkan tar du dig enkelt med buss 160 från Gullmarsplan 

eller Liljeholmen till Årsta torg. 

 

Biljetter: 

Du kan reservera biljetter till konserten genom att skicka ett  

mail till Ulla Sturaeus adress ulla.stureaeus@spsm.se  

Du som inte har tillgång till mail är välkommen att ringa 

Ulla på telefon 073- 675 33 11. 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 i 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 finns på föreningen Kisumu och Stiftelsen S:t Christines hemsidor. Se även 

bifogad affisch. Sprid den gärna till vänner och bekanta eller om du har möjlighet skriv ut den 

och anslå på t.ex. din arbetsplats.      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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)70-757 68 77 

 

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 
 

Årsta kyrka Bråviksvägen 47 
Ansvarig arkitekt Johan Celsing 
 

  

mailto:ulla.stureaeus@spsm.se


 

 

Nyheter från S:t Christine School 
 

Även 2014 hade den avgående klassen strålande resultat. Vid mitt besök i januari diskuterade 

jag framgångarna i vår skola med David, rektor och stiftelsens nya kenyanska ledamot Eve 

Obara. Eve har god kännedom om skola då hon är vd för Kenyas stora förlag som ger ut 

skolböcker. David berättade om att man nu infört vad jag skulle vilja kalla utvecklingssamtal, 

där eleven, vårdnadshavare och lärare samtalar om elevens skolgång, både resultat i ämnena 

och annat som är viktigt för att lyckas. Man framhåller vårdnadshavarnas betydelse för 

resultatet och hur viktigt det är att skolan och hemmet samarbetar. Detta är vad jag vet 

ovanligt i kenyanska skolor.  

 

I januari antog skolan 29 nya sexåringar till förskoleklassen så i år blir det 40 barn med de 11 

som är kvar sedan föregående år. Skolan hade omkring 90 ansökningar. Barnen väljs ut bland 

dessa, Kriterierna för att få börja i S:t Christine är att barnet saknar en eller båda föräldrarna, 

att familjen är fattig, att barnet har rätt ålder (5-6 år). Intyg från chiefen och födelseattest visar 

att det är så. En uttagningskommitté som består av David och förskollärarna träffar under en 

dag alla sökande barn och vårdnadshavare. Genom en särskild insamling i föreningen Kisumu 

har barnen fått nya uniformer i förskoleklassen.  

 

Framgångarna i drama och musik fortsätter. Alla fyra bidrag från S:t Christine har gått vidare 

till provinstävlingarna i Siaya i trakten av Bondo på andra sidan Kisumu. Den grupp som kom 

på förta plats fick också en stor pokal så nu är hyllan i Davids rum är nu full med pokaler från 

tävlingarna. Lyckas de går de vidare till nationella tävlingarna. Om du har face-book kan du 

titta på S:t Christines sida på facebook. 

 

Ekonomin är ansträngd i skolan. Vi måste vara mycket återhållsamma med skolans kostnader. 

Drama verksamheten behöver extra tillskott för att kunna fortsätta. Jag är övertygad om att 

elevernas goda resultat i de s.k. akademiska ämnena har ett samband med drama och 

musikaktiviteterna och deras framgångar. Bokförlaget har sponsrat elevernas skolböcker och 

Eve har också skänkt bindor till de äldre flickorna.      

Hälsningar 

Ulla 

Lite om skolans ekonomi 
Föreningens ekonomi har under det gångna året varit stabil och något bättre än budgeterat. 

Dock har kursen på den svenska kronan i förhållande till den kenyanska shillingen under året 

försämrats och fortsatt att falla under inledningen av 2015.  

Jämfört med läget för ett år sedan har kursen nu försämrats med ca 20 %, vilket betyder att vi 

på årsbasis tappar motsvarande 2 månadsbidrag från föreningen till skolan. Detta sätter stor 

press på stiftelsen och skolan att göra kraftiga besparingar med åtföljande svåra prioriteringar. 

Ulla och Håkan har tagit fram ett besparingsförslag som bland annat innebär att 

sömmerskeutbildningen läggs ner samt att besparingar görs på matprogrammet och lönerna 

till personalen. Hur besparingarna fördelas får skolledningen i Kenya besluta om. 

Neddragningarna kommer att bli kännbara, men måste göras så att de viktiga kvaliteterna i 

undervisningen kan bibehållas.  

För föreningens del innebär läget att stor press läggs på oss att göra allt för att samla in mer 

pengar än tidigare år. Besparingarna innebär att skolan, trots att besparingen genomförs 

kommer att överskrida budgeten med motsvarande 80 000 sek, pengar som föreningen måste 

tillskjuta då stiftelsen saknar medel att bidra med. Lyckas inte vi i föreningen samla in mer än 

tidigare, innebär det att halva föreningens buffert kommer att förbrukas.  

        

         Styrelsen 



 

 
 

Exempel på kostnader för en elev: 

Total kostnad per månad 200 kr 
 

Komplett skoluniform  120 kr  

Skolmat en termin   200 kr 

Böcker och skolmaterial  150 kr 

Skolhälsa en termin  500 kr 
 

Ej inräknat ovan 

Musik och Drama    75 kr  

 
Kallelse till Föreningen Kisumus årsmöte 
 

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte. 
 

Tid: onsdag den 25 mars kl. 18.30  

Plats: Skanskvarnsskolan Gullmarsvägen 62 Årsta 

(Buss 160 från Gullmarsplan eller Liljeholmen 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 2014 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014 

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 2015 

16. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 

17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner  

18 Övriga frågor   

19. Mötets avslutning 

 

Handlingar:  

Årsberättelse, resultat- och balansräkning och förslag till 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.  

 

Stockholm den 4 mars 2015 

 

Bitte Brask  

ordförande 

 


