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Välkomna till föreningen Kisumus Trädgårdsfest den 3 jun kl. 15 – 18  

Ni bidrar med er själva och allmänt mingel och vi delar med oss av senaste nytt, visar bilder från skolan och svarar på 
era frågor. 
Ta gärna med dig vänner och bekanta. 
 

Under eftermiddagen kommer vi även att sälja hemlagad marmelad, tygväskor, quiltade babytäcken, smycken m.m.  
Alla intäkter från dagen går till driften av S:t Christine School.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plats: Staffan Stallares väg 26 Liseberg, (Älvsjö) hos Margareta och Erik Källström som lånar ut sin 
trädgård.  
 

Kostnad: Till priset av 120 kr för vuxna och 20 kr för barn under 15år, serveras valfri dryck med 
tilltugg.  
 

Anmälan: Ja tack.  
Vi vill gärna veta hur många som kommer så hör av dig till Bitte Brask innan den 1/6. Antingen via 

mail till ordf@kisumu.se eller telefon 070-757 68 77. Uppge namn på den som anmäler och antal 

personer. Om jag inte svarar lämna ett meddelande i min röstbrevlåda eller skicka ett sms.  

Med hopp om en trevlig eftermiddag och bra väder.  

Välkomna! 

Styrelsen  

Till Liseberg tar du dig med:  

 Buss 144 från Gullmarsplan mot Älvsjö  

 Buss 144 från Älvsjö station mot Högdalen  

      Kliv av på hållplats Örby Slottsväg 

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  

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 
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Tfn: +46 (0)8-86 31 29,  

+46(0)70-757 68 77 

 

 

mailto:ordf@kisumu.se

