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Nyhetsbrev nr 83  2018-03-19

Senaste nytt från skolan 
Biblioteket 
Nu börjar biblioteket bli klart. Bord och stolar har börjat komma på plats. Kvar att få på plats är hyllor, böcker och div 
läromedel så att verksamheten kan komma igång i full skala i den nyrenoverade byggnaden. Ett välbehövligt tillskott 
till skolans lokaler och mycket uppskattat av både personal och elever.  Stort tack till Bo Riddarström och Eva 
Rudberg för ert generösa bidrag. 

Besiktning av övriga skolbyggnaderna 
Under vecka 9 har några av våra medlemmar varit nere och besökt skolan. 
Helen och Anders Jansson med dottern Frida Nilson och hennes familj var under 
sportlovet i Kenya på safari och besökt skolan under några dagar. Tillsammans 
med berörd personal genomförde de en besiktning av skolbyggnaderna och 
konstaterade att det finns en hel del både större och mindre reparationer som 
behöver göras. Bland annat reparation av div rör och vattenutkastare. Trasiga 

handfat som behöver bytas ut mot en tvätt-ränna i 
plåt och två nya vattentankar för uppsamling av 
regnvatten behöver inskaffas. Ska ersätta en trasig och en som är för liten. 
Insamling av regnvatten är fortfarande av stor vikt då vattnet från byns 
gemensamma brunn inte alltid fungerar. Solfångaren på taket på köket fungerar 
inte och behöver bytas ut mot en större. Utöver detta behov av lite löpande 
underhåll så som målningsarbeten, reparation av lekredskap m.m. Anders 
rapporterar även att man nu väntar på att regnet ska komma för att kunna börja 
så. I övrigt var stämningen på skolan mycket bra och det nya ledningsteamet med 
Evans (rektor), Augustine (bitr. rektor) och Calvin gör ett mycket bra arbete.  

De kom ett brev från en tidigare elev. 
 Jacob Odiko tidigare mycket duktig elev som slutade i St Christine i december 
2013. Jacob är nu klar med sin utbildning i Secondary School och drömmer om att 
studera vidare och söker nu ekonomiskt stöd för att kunna studera vidare på 
universitetsnivå. Han drömmer om att bli ingenjör inom området elektroteknik.  
Han skriver om sin tid i St Christine och vad skolan och de stöd han fått betytt för 
honom. Jacob är ytterligare ett exempel på en elev som tack vare föreningen och 
alla medlemmars, bidragsgivares och sponsorers stöd fått en bra skolgång och 
förhoppningsvis en möjlighet att skapa sig en bra framtid. Tyvärr har föreningen 
inte möjlighet att bekosta utbildningar utöver den i St Christine School så de elever 
som studerar vidare på Secondary har antingen fått stipendier i Kenya eller 
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sponsrats av enskilda personer i bl.a. Sverige. Jacobs brev finns i sin helhet på vår hemsida www.kisumu.se 

Börja uppskatta sluta klaga! 
Ella Nilson 14 år (dotter till Frida Nilson) har efter sitt besök v.9 i Kenya och 
skolan skrivit ner sina reflektioner och tankar.  
Ella skriver i inledningen av sitt brev citat: Skit i det du inte kan få, börja uppskatta 
det du har! Inse verkligheten, tänka på alla människor som inte har någonting, 
förstå att saker inte är det viktigaste i livet.  
Hon avslutar sitt brev med citat:  
Varför inte uppskatta att du redan har tusen olika sorters kläder och börja skänka 
pengar till välgörenhet istället? Vi kan fortfarande göra världen till en bättre plats. 
Tänk om, tänk rätt!   
Tack Ella för att du delar med dig av dina tankar och reflektioner.  

Brevet i sin helhet finns på vår hemsida. www.kisumu.se 

Drama – musik och dans 
Nu har de yngre eleverna gjort det igen. De vann den regionala tävlingen Lake Region Drama Festival den 
14 mars. De går nu vidare till den nationella tävlingen The National Primary School Drama  
Festival som avgörs i Nairobi den 2 – 13 april. Vi gratulerar både elever och berörd personal till den 
fantastiska prestationen och önskar lycka till.  

Senaste nytt och fler bilder från skolan och rapporter från skolan finn på: 
Föreningens hemsida  
www.kisumu.se   

Besök oss även på Facebook.  
Nyheter från föreningen och skolan läggs regelbundet ut på Föreningen Kisumu och Stiftelsen St.Christine 

Högtidsgåvor, minnesgåvor och bidrag 

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, uppgifter om den person som vi ska tacka, samt vilka 
givarna är. Vi skickar sedan ett tackkort till mottagaren och anger vilka givarna är. 

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

IBAN-nummer 
Kontakta vår kassör julia@kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i 
Handelsbanken  
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Kallelse till årsmöte i Föreningen Kisumu 
Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte 
Tid: onsdag den 11 april klockan 18.30 
Plats: Staffan Stallares Väg 26 Liseberg, (Älvsjö) 

Till Liseberg tar du dig med: 
• Buss 144 från Gullmarsplan mot Älvsjö/Fruängen eller buss 165 från Liljeholmen mot Farsta
• Buss 144 från Älvsjö station mot Gullmarsplan

Kliv av på hållplats Parkudden
Följ Örby slottsväg mot Göta landsväg. I korsningen Örby slottsväg/Göta landsväg gå snett fram till 
höger in på Fem Fålars väg. Fortsätt Fem fålars väg så är du framme vid Staffan Stallare väg.

• Bil via Huddingevägen i riktning mot Huddinge. Kör av vid avfarten skyltad mot Liseberg och 
fortsätt på Örby slottsväg fram till Göta landsväg. I korsningen sväng höger och sen direkt vänster in 
på Fem Fålars väg.
Svårt att hitta ring Erik Källström 070-868 53 68 eller 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 2017
• Resultat och Balansräkning 2017
• Förslag till budget och verksamhetsplan för 2018
• Valberedningens förslag för 2018

Välkomna 
Styrelsen/Bitte Brask ordf. 


