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Du har väl inte glömt 

Farsta gårds julmarknad den 25 -26 november 

Öppet kl. 11-16 båda dagarna 
 

En mycket trevlig julmarknad i en trevlig miljö. 

Gården ligger nära Farsta sim- och idrottshall Farstaängsvägen 16-22 

Farsta. Ta med familjen, vänner och bekanta. 

Vi säljer kenyanska smycken, handsydda lapptäcken, necessärer, 

väskor, änglar mm. 

 
Har du inte möjlighet att komma till Farsta gård så köp gärna en julklapp till 

barnen i St Christine.  

 

 

Köp en eller flera små julänglar  
 

Pris för en ängel 40 kr eller köp 3 för 100 kr 
Ängeln är ju symbolen som återfinns i logotypen för stiftelsen och skolan.  

Skriv ängel, namn och adress när du betalar så kommer de per post.  

 

  
 
 

 Styrelsen önskar er alla en  

trevlig 1:a advent  
        Bitte Brask ordf. 

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 

 

Ni hittar oss inomhus en trappa upp i flygeln på höger sida närmast 

huvudbyggnaden. 
Som vi skrev i nyhetsbrev nr 80 provar vi något nytt i år och deltar vid 

Farsta gårds julmarknad. Vi hoppas möta många nya som är intresserade 

av vår verksamhet och det vi har att sälja, och kan bidra till ett 

nödvändigt tillskott i kassan till driften av skolan. 

 

Matpaket/barn och år    550 kr 

Matpaket/barn en termin   175 kr 
Matpaket/barn och månad       45 kr 
 

Skoluniform/barn och år    100 kr 
Böcker och skolmaterial /barn och år    85 kr  
Skolhälsa – hälsopaket/barn och år    50 kr  
 
 

  

Föreningens konton:  
Bankgiro: 5734-8534 
Plusgiro: 17 62 64 – 0 
 
Swish - konto 1236 072 698  
 

Per Thörnblad
Textruta
You haven't forgotten, have you?

Per Thörnblad
Textruta
Christmas Fair at Farsta gård, November 25 - 26open both days between 11 and 16

Per Thörnblad
Textruta
A very nice Christmas Fair in a nice setting.Farsta Gård is situated near Farsta swim- and sports-center, Farstaängsvägen 16 - 22, Farsta.  Bring along family and friends.We sell Kenyan gems, hand sewn comforters, toilet bags, bags, angels and much more.

Per Thörnblad
Textruta
You will find us indoor on the first floor in the wing to the right, close to the main building.As we wrote in Newsletter no 80, we will try something new this year and participate in Farsta Gård's Christmas Fair.  We hope to meet many new people, who get interested in our cause and the things we have to sell, and can contribute necessary additional funding for the operation of the school.

Per Thörnblad
Textruta
If you can't make it to Farsta Gård, please buy a Christmas gift to the children of St Christine

Per Thörnblad
Textruta
Food package per child per year                          SEK 550Food package per child, one semester                 SEK 175Food package per child per month                       SEK   45School uniform per child per year                         SEK 100Books and school utensils per child per year       SEK 175School health package per child per year            SEK   45

Per Thörnblad
Textruta
Buy one or more small Christmas angelsPrice for one angel SEK 40 or buy 3 for SEK 100The angel is the symbol, which is found in the logotype of the Foundation and the school.  Write "Angel", name and address when you pay, and the will come by mail.

Per Thörnblad
Textruta
The Society's accounts:  Bank account: 5734-8534  Plusgiro account: 17 62 64 - 0  Swish-account: 1236 072 698

Per Thörnblad
Textruta
The board wishes you all a nice Advent seasonBitte Brask ordf




