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Värden idag 
 
 

 
Nyhetsbrev nr 72 
 
Sedan en tid tillbaka möts vi dagligen av bilder och berättelser om människor som med stora 
umbäranden, lidande och utan garantier om ett bättre liv tvingas lämna sina hem och allt de 
äger för att söka sig en trygghet i främmande land. Wilhelm Mobergs svit om Kristina och 
Karl Oskar känns högaktuell. Behovet av akut hjälp är enormt och många ställer upp och 
arbetar ideellt för att mildra de enorma lidande vi ser. 
 
Mina tankar går ofta till eleverna i S:t Christine School. Jag tänker ofta på hur barnen har de 
idag och på hur deras situation skulle kunna sett ut om vi inte tillsamman vågat ge oss in i de 
enorma projekt som byggandet av skolan och idag driften av den innebär. 
I och med att föreningen är skolans huvudsponsor står ständigt de ekonomiska frågorna på 
dagordningen. Skolan är fortfarande mycket beroende av våra medlemsbidrag, sponsorer, 
gåvor och de intäkter vi lyckas samla ihop i samband med de olika arrangemang och 
aktiviteter vi anordnar.  
Styrelsen har bildat en liten arbetsgrupp kallad Fondgruppen vars uppgift är att söka reda på 
organisationer och stiftelser och undersöka vilka möjligheter vi har att ansöka om medel och 
bidrag. Hittills har de gått lite trögt och vi upplever att de vi vänt oss till i regel väljer att stötta 
större organisationer. Känns lite trist då vi just beroende på att vi är en så lite organisation 
behöver allt stöd vi kan få. 
Som vi informerat om tidigare har valutakursen kraftigt påverkat ekonomin negativt. 
Kostnader och utgifter för skolan har setts över och vissa besparingar har varit nödvändiga att 
göra. Vi har fått signaler om att de florerar rykten och en del missförstånd i byn och bland 
personalen i S:t Christine gällande orsaken till dessa åtgärder. Vi har också fått signaler om att 
man inte riktigt tror på eller förstår att vi har svårt att få in tillräckligt med medel. För att 
lugna och öka förståelsen för läget och ge en korrekt bild av det ekonomiska läget kommer 
föreningens kassör Per Kingfors att göra en sammanställning av föreningens ekonomi som 
sedan kommer att delges David (rektor) och Albinus Odada. 
 

Kulturnatt i Norrköping den 26 september 
 Även i år välkomnnar Café Jolla föreningen och låter oss låna 
bord och använda trottoaren utanför cafét under att Kulturnatten i 
Norrköping. Platsen fungerade mycket bra förra året då många 
passerade förbi cafét på väg till och från de olika evenemangen 
under kulturnatten. Vi hoppas att vi precis som förra året ska få se 
några av er medlemmar som bor i Norrköping med omnejd. Ta 
med er vänner och bekanta och kom förbi. Vi kommer att finnas på 
plats från klockan13.00 och en bit in på kvällen. Exakt hur länge  
beror på väder och vind.  
Café Jolla hittar du på Prästgatan 3, se även www.jolla.se  
 

Senaste nytt från S:t Christine school i Kabondo 
 I början av augusti hade skolan samlat alla vårdnadshavare och lokala ledare för att avsluta 
termin 2. De elever som deltagit i musik och dramatävlingarna framträdde för publiken. 
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Särskilt uppskattat var förskoleklassens framträdande. Klassernas resultat lästes upp och alla 
klasser hade gjort framsteg jämfört med efter första terminens tester. Eleverna hade gjort så 
kallade zonal exam i likhet med 30 andra skolor. Eleverna i S:t Christine har, som vi vant oss 
vid sen tidigare, även i år genomgående uppnått goda resultat.  
Lärarna höll tal till vårdnadshavarna och pekade på deras viktiga roll som föredömen och att 
de var välkomna att komma och delta i elevernas arbete i skolan. Några representanter för 
vårdnadshavarna talade också vid tillfället och berömde lärarna för deras goda arbete och hur 
barn som blivit sjuka får hjälp väldigt snabbt genom lärarnas försorg och den klinik som finns 
i grannbyn Othoro.  
Augustine som är en av lärarna i skolan förklarade att lärarna är mycket nöjda med sin 
arbetssituation, det goda samarbetet lärarna emellan, tillräckliga lärarresurser, de måltider som 
eleverna får varje dag, undervisningsmaterial som finns och att de som lärare aldrig behöver 
vänta på sin månatliga lön. 
Lärarna har under den andra terminen haft samtal med de äldre eleverna i en pojk och 
flickgrupp. Samtalen har rört sig om att bli vuxen, sexualitet, hur man ska bete sig, allt det 
som tonåringar har behov av att få dryfta med trygga vuxna som de kan lita på. Evans, skolans 
bitr. rektor, pratade med vårdnadshavarna om just dessa saker vid avslutningsfesten i början 
av augusti. Han påpekade vikten av att stödja speciellt flickorna och inte låta dem gå ut efter 
mörkrets inbrott.  
Vårdnadshavarna lovade att stödja skolan med ett bidrag motsvarande en ”tin of maize” varje 
termin, cirka ett kilo. Det är ett bra tillskott till skolans matbudget. David uppmanade 
vårdnadshavarna att ta Primary school på allvar och stödja eleverna i deras arbete att få goda 
resultat. Det vanliga är annars att man bryr sig mer om Secondary school, men resultaten från 
Primary school är ju inträdesbiljetten till en bra Secondary school.  
Eleverna i de högre årskurserna har haft ytterligare tester tillsammans med en grannskola nu i 
början av den sista terminen. Under lovet i augusti har eleverna i åk 7 och 8 haft extra 
undervisning. Lärarna har då fokuserat på att stödja de elever som har svårigheter av olika 
slag. Det har gett resultat: Alla elever i årskurs 8 förutom två har uppnått poäng för att komma 
in i Secondary school. Det ser ut som att skolan nu har en elev med osedvanligt höga poäng i 
årskurs 8.  
S:t Christine School har stora framgångar, både vad gäller elevernas skolresultat och resultat i 
det musik och drama tävlingar man deltagit i.  
Avgångselever från S:t Christine som nu går i Secondary school samlades i skolans lokaler i 
slutet av augusti. Dessa elever har nästan alla svenska sponsorer som de håller kontakt med. 
Man var vid mötet överens att träffas en gång varje termin för att stödja varandra och samtala 
om livet i gymnasiet.  
Lärarna är nyckeln till framgången, deras hängivna arbete och nytänkande, deras vilja att 
alltid lyckas. Föreningen Kisumus medlemmar kan vara stolta över vad resurserna från var 
och en bidrar till för varje enskild elev och lärare i S:t Christine school.  
 
Hälsningar från Ulla Sturaeus manager i S:t Christine school 
 
 
 
Föreningen och stiftelsens hemsidor  
På föreningens hemsida www.kisumu.se finns länken www.st-christine.org som går till 
stiftelsen  
S:t Christine Foundations hemsida. På stiftelsens hemsida finner du rapporter och nyheter från 
skolan.  
 
Föreningen Kisumu finns även på Facebook. 
 
 
 



   

Kommande aktiviteter – konsert & försäljning 
 
I ett försök att vid jul nå fler än bara föreningens medlemmar 
undersöker vi möjligheterna att delta vid någon julmarknad i 
Stockholm och Norrköping.  
 
Vi hoppas även kunna arrangera en konsert i likhet med de vi 
tidigare haft i Årsta kyrka men denna gång tänker vi oss 
Norrköpingstrakten.  
 
Vi tar tacksamt emot förslag från er medlemmar på marknader, 
evenemang, platser eller lokaler där vi kan medverka eller 
arrangera egna aktiviteter och förhoppningsvis hitta fler 
medlemmar och knyta nya kontakter allt i syfte att säkra 
inflödet av medel till drift och underhåll av skolan. 
Du är också välkommen att höra av dig med förslag på 
medverkande vid en kommande konsert.   
 
 

 
 
 
Med hopp om ett fortsatt gott samarbete och ett fortsatt engagemang för barnen i S:t Christine 
önskar styrelsen alla medlemmar en skön höst.  
 
Bitte Brask  
ordförande 
 
 
 
 
 
Föreningens olika konton 
 

  
 
 

 
     
  
  
 
 

 

 

Swish-konto: 1236 072 698 
 
Föreningen 90-konto: Plusgiro 90 04 64 – 9  
 
Bankgiro: 5734-8534 
 
Plusgiro: 17 62 64 – 0 
 
IBAN-nummer 
Kontakta vår kassör per.kingfors@kisumu.se för 
att få föreningen kontonummer och IBAN-
nummer i Handelsbanken  
 

 


