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Nyhetsbrev nr 90       2019-09-01 
Senaste nytt från skolan 
Måndag den 3 september startar den 3:e terminen för läsåret 2019. Nya beslut har fattats av Ministry of Education för 

Republik of Kenya vilket innebär att terminen i år kortats ner med 1 vecka. Detta påverkar särskilt äldre eleverna i åk 8 då 

de innebär att de får mindre undervisningstid och tid för inläsning inför de kommande examensproven i månadsskiftet 

oktober/november. Examensproven är viktiga för alla elever men särskilt för de eleverna som önskar och får ekonomiska 

möjligheter (stipendier/sponsorer) att studera vidare i en Secondary School. Möjligheten att få ett stipendium är helt 

beroende av resultatet vid examen. Lärarna som är mycket måna om att eleverna ska lyckas så bra som möjligt har därför 

arbetat extra och undervisat alla berörda elever under lovet som nu är slut.   

Berörda lärarna och övrig personal är värda all respekt och ett stort tack för sina insatser. 
 

 

 

 

Vi skyddar dina personuppgifter GDPR 

Läs Föreningen Kisumus Integritetspolicy på www.kisumu.se eller maila till ordf(at)kisumu.se 
 

Senaste nytt och fler bilder från skolan och rapporter från skolan finns 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 

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 
 

 

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 

Kontakta vår kassör julia@kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i Handelsbanken  

 

 

 

 

Alla medlemmar, sponsorer, vänner och bekanta är hjärtligt välkomna till föreningens 

trädgårdsfest den 14 september.  

I år träffas vi hos Sonja Modin och Anders Sandell som hälsar oss välkomna till sin 

trädgård i Liseberg, Älvsjö. 

 

Till en kostnad av 130 kr äter vi en Svensk-Kenyansk buffé.  

 

För att vi ska garantera att maten räcker ber vi att ni anmäler er till ordf@kisumu.se eller 

till Bitte Brask per telefon till 070-757 68 77. Om jag inte svarar när du ringer lämna ett 

meddelande i min röstbrevlåda och uppge namn och antal personer.  

  

Adress: Göta Landsväg 186, 12535 Älvsjö. Mitt emot Park Folketshus i Liseberg. 

Buss: Nr 144 från Älvsjö station eller Gullmarsplan  

 

I samband med festen kommer vi även att sälja hemlagad marmelad, sylt, chutney och div 

hantverk.   

Hela behållningen från dagen går till St Christine School.   
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