
   

 

 
 

 

 
 
 

 

Nyhetsbrev nr 78       2017-03-11 
 

Senaste nytt från skolan 

Under vecka 9 har åter igen några av våra medlemmar varit nere och besökt skolan.  Helen 

och Anders Jansson med son, svägerska och två barnbarn var under sportlovet i Kenya på 

safari och besökt även skolan under några dagar. De hade med sig en hel del kläder som 

skänkts av medlemmar. Vi vet att de barn som har det sämst ställt ofta använder 

skoluniformen även på fritiden vilket gör att den slits hårt. Kläderna kommer därför att delas 

ut till de barn i skolan som har det största behovet av dem. De hade även med sig fyra nya 

gungor/sitsar som sponsrats av en medlem. Stor glädje bland barnen när de nya sitsarna kom 

på plats och de två gungställningarna var kompletta och funktionsdugliga igen.  

 

 

 

Kenya-dag söndag den 23 april 
 

Ta med dig vänner och bekanta och kom till 

Park folkets hus i Liseberg i Örby  
Dag: söndagen den 23 april  

Tid: klockan 13.00 -16.00 
Adress: Götalandsväg 181  

Till Park tar du dig enkelt  

Från Gullmarsplan buss 144 mot Älvsjö station till 

hållplats Parkudden.  

Pendeltåg till Älvsjö station och buss 144 mot 

Gullmarsplan till hållplats Parkudden  

Buss 165 från Högdalen mot Liljeholmen till hållplats 

Parkudden alt. från Liljeholmen mot Högdalen  

Karta hittar du på länken www.hitta.se 

Program 

 Senaste nytt från skolan: Vi visar bilder, berättar 

och svarar på era frågor som rör skolan och 

föreningen 

 Café Kisumu: försäljning av kaffe, te, saft korv 

och bröd och några Kenyanska specialiteter 

 Försäljning av  

o Kenyanska handgjorda smycken från 

Kasuri i Nairobi.  

o Korgar tillverkade i byn  

o Kenyanska tyger  

o Div. hantverk tillverkade av medlemmar av material från Kenya och Sverige. 

 Lotteri  

 

Alla intäkter går oavkortat till skolan 

 

 

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)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 

 

 



   

 

Kallelse till årsmöte i Föreningen Kisumu 
Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte  

Tid: onsdag den 29 mars klockan 18.30 
Plats: Föreningslokal, Olshammarsgatan 77, Ormkärr  

 

Till Ormkärr tar du dig 

 T-bana till Hagsätra. Gå åt höger ner för backen. Gå snett till 

vänster över en vändplan och följ gångvägen ner till 

Olshammarsgatan. Fortsätt över viadukten över 

Huddingevägen. Lokalen ligger i markplanet i det 1:a gråa 

låghuset på vänster sida.  

 Pendeltåg till Älvsjö station och buss 143 mot Högdalen till hållplats Hagsätramotet i 

Ormkärr. Gå trottoaren fram i samma riktning som bussen åker till det sista gråa 

låghuset på höger sida.  

 Bil via Huddingevägen i riktning från Älvsjömässan mot Huddinge. Kör av vid 

avfarten skyltad Hagsätra och Ormkärr och sväng höger in på Olshammarsgatan. Du 

har nu ett grått höghus på höger sida. Fri parkering på gatan. Lokalen ligger i det 1:a 

gråa låghuset på vänster sida närmast Huddingevägen.  

Svårt att hitta ring Bitte Brask 070-757 68 77  

 

Dagordning 

1. Öppnande av mötet 

2. Val av Ordförande, Sekreterare och Justeringsman tillika rösträknare för mötet 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Anteckning av närvarande tillika röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Behandling av verksamhetsberättelse 

7. Behandling av revisionsberättelse 

8. Fastställande av balans och resultaträkning 

9. Disposition av årets resultat 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Fastställande av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

13. Val av revisor och revisorssuppleanter 

14. Val av valberedning 

15. Beslut om lägsta månadsbetalning för verksamhetsåret  

16. Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget 

17. Behandling av styrelsens förslag och 

inkomna motioner 

18. Övriga ärenden  

 

Årsmöteshandlingar som bifogas detta utskick: 

 Verksamhetsberättelse för 2016 

 Resultat och Balansräkning 

 Förslag till budget för 2017  

 Valberedningens förslag för 2017 

 

 

Välkomna  
Styrelsen/Bitte Brask ordf.  

 
 

 

Föreningens hemsida och Facebook 

Information om skolan finns på föreningens hemsida, 

www.kisumu.se 

Vill du ge en högtidsgåva eller minnesgåva? Sätt in 

ditt bidrag på något av våra konton nedan, samt sänd 

ett mail till oss på gava@kisumu.se. Ange ändamål, 

person som vi ska tacka, samt vilka givarna är. Vi 

skickar sedan ett tackkort och anger vilka givarna är. 

Swish-konto: 1236 072 698 

Bankgiro: 5734-8534 

Plusgiro: 17 62 64 – 0 
 

IBAN-nummer 

Kontakta vår kassör per.kingfors@kisumu.se för att få 

föreningens kontonummer och IBAN-nummer i 

Handelsbanken  

 
 

 

http://www.kisumu.se/
mailto:per.kingfors@kisumu.se

