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Nyhetsbrev nr 101        2021-10-12 

 

Aktuellt – Föreningen          

Äntligen! I år kommer vi åter igen att delta vid flera julmarknader.   

Nu har vi laddat upp ordentligt. Vi kommer att sälja egentillverkade 

produkter. Hemlagad sylt, marmelad, syltade tomater, mönsterstickade barn- och 

vuxenvantar, necessärer, väskor, quiltade babytäcken, smycken och julartiklar m. m.      
 

Vi finns på: 

Farsta Gård i Farsta Farstaängsvägen 22  

20/11 - 21/11  kl.11:00-16:00   

 

Prinsvillan Tyresö Slott 135 60 Tyresö  

27/11 - 28/11  kl. 11:00 – 17:00  
 

Brännkyrka Hembygdsförenings julmarknad 1: a advent 

Lerkrogen Götalandsvägen 224C, Älvsjöcentrum/-station 

Den 5/12  kl. 11.00 – 15.00  
 

Hoppas att vi ses på någon av årets julmarknader  

Välkomna önskar styrelsen/Bitte 
 

Senaste nytt från S:t Christine School. 
 

Detta märkliga år har skolorna i Kenya fått ändra sina terminer och lov p.g.a. att skolorna 

hölls stängda i 8 månader förra året. Man försöker ta i fatt tiden och har kortat loven 

framför allt. Just nu har man ett lov på 10 dagar och börjar igen nu på tisdag 12/10. Vid 

förra terminsslutet bjöd skolledningen in alla föräldrar och vårdnadshavare och närvaron 

var högre än någonsin. Rektor Calvince förklarar det hela med att de älskar skolan och har 

full tillit till lärare och administrationen. Skolan har satt upp tydliga förväntningar på både 

elever och medarbetare, något som accepteras av alla. Varje vecka skriver rektor en rapport 

om det som hänt i skolan och skickar den till Sverige. Medarbetarna gör också veckovisa 

rapporter med många bilder på vår gemensamma sida i What´s app. 
 

Calvince har blivit ombedd av sina kollegor (andra skolledare) att förklara varför skolan har 

nått sådana framgångar ända sedan 2012 då de första åttorna tog sin KCPE, 

grundskoleexamen med goda resultat.  

Så här berättade Calvince vid ett möte med andra skolledare, där S:t Christine hade det 

bästa resultatet på en test som gjordes av 30 skolor i närområdet. 

Var alltid ett föredöme. Arbeta med att ena medarbetare, föräldrar och vårdnadshavare, 

elever och invånarna i lokalsamhället. Se till att det finns mat att tillgå i skolan. Var alltid 

uppdaterad på vad som händer i omvärlden. Delegera uppgifter så var och en är ansvarig för 
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sitt område. Inspirera elever och lärare att nå resultat. Se till att det finns nödvändiga 

resurser för lärare och elever i form av undervisningsmaterial.  

Man inför en ny läroplan i Kenya mitt i den svåra tid man lever i. Man har nu nått till grade 

(årskurs) 5 med det nya. Många fler ämnen ska in i schemat, 13 ämnen mot tidigare 6. Det 

nya är mer praktisk-estetiska ämnen som idrott, musik, hemkunskap, bild och form och 

design, odling men också mer science och teknik. Aktiviteterna är mer elevcentrerade.  

Till detta behövs mycket material som kommer att kosta en bra slant. Man önskar även 

laptops, smarta telefoner och TV. 

Calvince har planerat att bjuda in olika experter på de olika ämnesområdena till skolan för 

inspiration och hjälp att komma framåt mot samma goda resultat som man alltid har gjort. 
 

Covidsituationen i skolan är bra. Inga elever eller medarbetare har insjuknat. Man har varit 

noga att följa de rekommendationer som finns för skolor. Medarbetarna har fått sin första 

vaccinationsspruta och ska snart få sin andra dos. 

/ Ulla Sturaeus 
  

Vi fortsätter vår försäljning på hemsidan men då vi deltar i julmarknaderna kommer 

allt från hemsidan finnas på marknaderna.  

Gå in på vår hemsida på www.kisumu.se  

Du beställer de du vill ha genom att skicka ett mail eller sms till föreningens ordförande 

Bitte Brask. Mail ordf@kisumu.se eller sms till 070-757 68 77. 
 

• Uppge namn och nummer på den vara du önskar (t.ex. babytäcke nr 3). Skriv ditt 

namn, hemadress, telefonnummer och mailadress.  

• När du fått svar från Bitte betalar du överenskommen summa genom att swisha 

beloppet till föreningens konto 123 607 26 98 
 

Obs! Priset på varan på hemsidan är utan frakt. Frakt tillkommer om du önskar få den 

skickad per post. Du är även välkommen att hämta den personligen hos Bitte.  

Betala inte varan innan vi har haft kontakt med varandra.   
 

Tyvärr ser vi inte att de är möjligt att skicka tyngre produkter så som marmelad, sylt och 

chutney. Gäller även smycken. Är du intresserad av att köpa något av detta skicka ett mail 

till ordf@kisumu.se eller ett sms till 070-757 68 så tar vi kontakt med dig. 
 

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 
 

Tack för alla era gåvor till Föreningen Kisumu och vår skola i Kabondo, Kenya. 

Styrelsen/ Bitte Brask 

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(at)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(at)kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i 

Handelsbanken  
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