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Nyhetsbrev nr 102        22-01-09 

 

Först vill vi önska er alla en god fortsättning på det nya året.  
Det gångna året har varit en utmaning för oss alla och vi är många som saknar de aktiviteter och 

evenemang som vi tvingas avstå från. Ibland känns de som om tiden står still och man längtar tills de ska 

ljusna och livet kunna återgå till det vi är vana vid och önskar.  

Att resa till Kenya och besöka skolan har inte varit möjligt och vi kan bara hoppas att tillgången på vaccin i 

Afrika ska bli bättre så att alla medborgare som önskar kan få samma skydd som vi har möjlighet att få.   

Sedan vårt senaste nyhetsbrev har de skett en del förändringar i skolledningen. Skolans rektor Calvince har 

övergått till en ny tjänst. Han har under sin tid som rektor gjort ett fantastiskt arbete och vi önskar honom 

lycka till i sitt nya uppdrag. Mer om de nedan i Ullas rapport.  

 

Senaste nytt från skolan 
Ändringar i ledningen av S:t Christine school 

Calvince meddelade i november att han fått annat arbete som huvudlärare i kiswahili på en välrenommerad 

privatskola i Nairobi. Han ville därför avsluta sitt arbete som rektor hos oss.  

Inom styrelsen för stiftelsen diskuterade vi vem i skolans ledningsteam som skulle kunna tänkas efterträda 

Calvince. Vi hade egentligen två givna kandidater, Bether som var biträdande rektor och James som hade 

rollen som senior teacher. Bether studerar för närvarande för att få en fördjupad examen, något som kommer 

att krävas av staten så småningom. James har arbetat på S:t Christine i snart sju år som lärare. Calvince 

rekommenderade att vi skulle ge James en provanställning i sex månader vilket också gjordes. Calvince ska 

under tiden vara James‘ mentor eftersom han kommer hem till byn i stort sett varje helg. Vi har även utnämnt 

en annan av lärarna, Paul Owour Odihambo, till tillförordnad studierektor och Geoffrey Owino Ojwang till 

senior teacher.  

Övergången har fungerat utmärkt, Calvince coachar James och ledningsteamet. Jag har veckovis 

telefonkontakt med James och förstår att han också har uppbackning av personal och vårdnadshavare. Vi ska 

utvärdera hela ledningsteamets arbete i maj för att se om de tre ska få förnyat förtroende.  

/ Ulla Andersson Sturaeus    
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Som vi berättat om tidigare har skolorna nu succesivt börjat gå över till en ny läroplan. Ett av de nya 

ämnena är bl. a. hemkunskap. Ett ämne som eleverna ser ut att uppskatta och delta i med liv och lust.  

Fler bilder från skolan finns på vår hemsida.   

 

Föreningens försäljning på årets julmarknader 

I år har föreningen under november/december deltagit vid fyra olika julmarknader. 

Farsta Gård, Prinsvillan Tyresö, Brännkyrka hembygdsförening i Älvsjö och i entrén till restaurangen på 

S:t Görans sjukhus.  

Totalt blev de sju marknadsdagar vilket var efterlängtat efter alla de evenemang föreningen tvingats avstå 

från sedan pandemin bröt ut. Antalet besökare på årets marknader har varit fantastiskt. I Farsta kom totalt 

5000 besökare under två dagar vilket enligt arrangören är rekord. Troligen en effekt av pandemin och alla 

inställda evenemang under de senaste två år. Under de sju dagarna lyckades vi sälja mer än någon gång 

tidigare. Totala blev de en intäkt som nästan motsvarar kostnaden för driften av skolan i en månad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Julmarknaden Prinsvillan, Tyresö 

 

 

 

 

Till sist vill styrelsen passa på att framföra ett stort tack till alla medlemmar och vänner för 

ert stöd och alla bidrag och gåvor som inkommit under det gångna året. Vi vill även passa 

på att tacka Handelsbankens Fadderbarnsfond och IBM Hjälper barn i världen för era 

generösa bidrag. Utan er alla skulle skolan inte vara den fina och bra skola som den är idag. 

 
Styrelsen/ Bitte Brask ordf. 

 

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 

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  
 

 

Vår försäljning på hemsidan  

Resultatet av årets julmarknader gör att vi 

nu måste stänga vår försäljning via 

hemsidan.  

Vi behöver uppdatera den med avseende 

på vad vi har kvar och tillverka och fylla 

på med nytt. Innan sommaren hoppas vi 

att vi ska kunna ses under trevliga former 

och då även kunna sälja en del hantverk 

till förmån för skolan.  

 

http://www.kisumu.se/
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/StChristine-123452297778306/
mailto:julia@kisumu.se

