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Nyhetsbrev nr 105      22-05-23 
 

Senaste nytt från skolan 
Alla skolor i Kenya har fått sina läsår förskjutna p.g.a. Covid pandemin. Det innebär för år 2022, att förra 

läsåret avlutades i mars 2022 då även förra årets åttor gjorde sina examensprov. Jag höll på att skriva med 

förväntade mycket goda resultat. Förra årets åtta har enligt lärare och rektor varit skolans bästa klass 

genom tiderna under hela skolgången. 

Det nya läsåret började den 25/4 och pågår t.o.m. december. Det här läsåret har därför blivit mer 

komprimerat, kortare terminer, mycket kortare lov men med inskjutna mitterminslovdagar. Starten har 

varit bra, alla elever är på plats och inga lärare har slutat.  

Terminen började med en glad nyhet: De elever som lämnade St Christine 2017 har nu slutat gymnasiet. 

De elever som fullföljt gymnasiestudierna har fortsatt att prestera på topp. En elev, Richard Mwagi, har 

högsta betyg A i alla ämnen, kallas A plain, och var därmed i topp i vårt skoldistrikt. Gratulationer till 

honom! Alla elevers goda resultat ska firas i skolan längre fram i vår då vårdnadshavare och skoldignitärer 

bjuds in.  

Detta läsår ska skolan ta in flera barn till de två förskoleklasserna (PP1 och PP2.) Det ska vara minst 30 

barn i varje klass enligt en ny bestämmelse. Alla ska ju ha nya uniformer. Vårdnadshavarna har blivit 

ombedda att skaffa uniformer, men alla har inte råd så skolan får bekosta resterande. Många elevers 

uniformer slits hårt och måste lagas eller bytas ut. Jag vädjar till er medlemmar att fortsätta stödja skolans 

elever. 

Från och med nästa år kommer årskurs 7–9 att tillhöra gymnasieskolan och kallas Junior Secondary 

School. För S:t Christines del innebär det att ”våra” 7: or kommer att gå till någon av de näraliggande 

gymnasieskolorna. S:t Christine blir en F-6 skola för att tala med svenska termer, två förskoleklasser och 

årskurs 1-6. Det är vad vi tror så här långt. Allt förändras väldigt snabbt i skolvärlden i Kenya. En ny 

läroplan har ju införts som innebär många fler ämnen för eleverna och lärarna att ta till sig. De nya ämnena 

är mestadels praktisk – estetiska som numera är obligatoriska. I vår skola har detta tagits emot mycket väl. 

Eleverna tycker om det nya, de har ju haft musik och dans som ”frivilliga” ämnen tidigare. Nu är det 

tillbaka i alla skolor. 

En annan god nyhet är att en organisation som heter ”Dreams” ska satsa på flickor i åldrarna 9–13. Det ska 

ske genom att medlemmar från organisationen kommer till skolorna och träffar flickorna och ger dem 

”guidance, training and counselling”. Det är godkänt av regeringen och ska bidra till att stärka flickor att 

uppnå sina drömmar, i utbildning och i sina liv. 

Skolan är numera också i stort sett självförsörjande vad gäller majs och bönor tack vare Odadas insats att vi 

år låna mark från kommunen att odla på. Dessutom bidrar vårdnadshavarna, utifrån sina möjligheter, med 

en ”tin” majs och bönor / Ulla Andersson Sturaeus, manager i St Christine Education Centre 

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 
 



   2 

 

Rapport från årsmötet 20 april 2022 
Årsmötet genomfördes både ”fysiskt” och digitalt. Vi var 12 personer som träffades hos Erik och 

Margareta Källström i Hammarby sjöstad och övriga deltog digitalt via Teams.  

Efter att vi fått lite ordning på uppkoppling och de tekniska löpte mötet på bra och smidigt. De är 

fantastiskt vad vi lärt oss att kommunicera digitalt under de år som pandemin hindrat oss från att träffas 

”live”. Årsmötesprotokoll och protokoll från vårt konstituerande möte kommer att läggas ut på hemsidan 

när de är justerade och klara. Verksamhetsberättelsen för 2021, Resultat & Balansräkning och budget inkl. 

verksamhetsplan för 2022 godkändes i sin helhet.  

Dokumenten skickades ut i samband med nyhetsbrev 104 och finns på föreningens hemsida. 

Önskar du ta del av stadgarna i sin helhet finns även de på hemsidan www.kisumu.se  

 

Nya styrelsen för 2022: 

Ordförande   Bitte Brask 

Vice ordförande  Erik Källström 

Kassör   Jan-Erik Ulrikson  

Sekreterare   Ann-Sophie Schubert-Olhede 

Ledamot   Marianne Zetterlund ansvarig för Hemsida och Facebook 

Ledamot   Monica Tilstam 

Suppleant   Håkan Andersson  

Suppleant   Kerstin Lindberg 

Suppleant   Frida Nilsson 

Suppleant   Vakant (beslut, väljs av styrelse  

Revisor Per Kingfors   

Revisorssuppleant Björn Dahlberg 

 

Stort tack till Julia Olsson Ricoy vår tidigare kassör som på egen begäran nu efter flera år lämnar sitt 

uppdrag som kassör. Att vara småbarnsförälder idag kräver onekligen både kraft och tid. Vi önskar dig 

fortsatt lycka till med barn, familj, dina hästar och ert nya hus som fyller din tid förutom arbetet.  

Vi hälsar även Jan-Erik Ulrikson välkommen och vi vill samtidigt rikta ett stort tack till dig för att du 

hörsammade valberedningens upprop angående ny kassör. 

 

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en skön sommar och ser fram emot att pandemin inte ska ta 

fart igen utan att vi ska kunna träffas till hösten. Planering pågår.  
 

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 S:t 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 

 

Önskar du få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i Handelsbanken är du välkommen att 

kontakta vår kassör på ekonomi(at)kisumu.se  
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