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höst 2012

Svenska Togoföreningens mailadress: kontakt@svenskatogoforeningen.se hemsida: www.svenskatogoforeningen.se

En av eleverna i snickarateljén på CRASE.

På väg ut från Katolska kyrkan i Dunyo, 
”Mr Fili” – Duyiboe Y Sirmin Agbenyegá står i dörröppningen. 

Agneta Widegren, Hässelby ............................................................ 1000

Alf Brodin, Mölndal ........................................................................ 500

Angelica Olofsson, Grillby ................................................................ 400

Ann Zetterlund, Ed  ........................................................................ 950

Anna-Lisa Mattsson Fogelberg, Väddö ................................................ 300

Birgitta Fredriksson, Sollentuna ......................................................2 000

Birgitta Svensson, Tråvad ................................................................. 500

Björn Ericson, Borlänge .................................................................... 200

Bo Karlstens, Grycksbo .................................................................1 000

Dag Svensson, Vara ......................................................................... 500

Elving o Maj-Lis Falck, Molkom ...................................................... 500

Edvard o Sara Nilsson, Frändefors ..................................................... 500

Eva Nilsson, Slumsvik Månstad ........................................................ 500

G o K-A Kamperin, Molkom ........................................................1 600

Gun Östman, Dala-Floda ................................................................ 200

Gunilla Larsson, Skara ..................................................................... 500

Gunilla Forssander Karlsson, Molkom ................................................ 300

Gull-Britt Hessel, Vällingby ..........................................................1 000

Helmi Franklin, Kista ..................................................................1 000

Håkan Franklin, Karlstad ..............................................................1 000

Ingela Fransson, Stockholm ...........................................................1 200

Inger Svensdatter Raaby, Sthlm ......................................................... 600

Joel Zirath, Umeå ........................................................................... 600

Karin Bertilsen, Säffle ...................................................................1 200

Lars Eriksson, Stockholm ................................................................. 400

Lars-Åke Mattsson, Kista ................................................................. 400

Lena Olsson, Vänersborg ...............................................................1 000

Lennart Winberg, ........................................................................... 600

Margareta Matsson, Leksand ..........................................................1 400

Mora folkhögskola, Internationella nämnden ...................................50 000

Sonja Lönnroos, Molkom .................................................................. 100

Susanne Lindberg, Kalmar .............................................................3 000

Thomas Wallmark, Stockholm ......................................................... 200

Ulf o Gunnel Källstedt, Malmköping ................................................. 400

Urban Ek, Uddevalla ....................................................................... 500

Åke Svensson, Götene ....................................................................... 500

Åsa Badel, Spånga........................................................................1 200

Totalt insamlade medel .........................................................77 750

Varav 600 kr är till minne av Gunilla Forssander-Karlsson .........................

Gåvoredovisning  
1 oktober 2011 – 
30 september 2012 Balansräkning 30/9 2012  

Tillgångar  
Postgiro 122 553 
Kassa 192 

Summa tillgångar 122 745 
  
Eget kapital  
Ing balans 1/10 2011 96 287 
Årets överskott 26 458 

Summa eget kapital 122 745 
  
Resultaträkning 1/10 2011 – 30/9 2012
  
Intäkter Föregående år Innevarande år
Insamlade medel 55 900 77 750

Summa intäkter 55 900 77 750
  
Kostnader  
Bidrag löner och pensioner CRASE 40 208 40 092
Verktyg mm ateljerna  10 000
Underhåll byggnader, ateljer 0 0
Information AGBLE, hemsida 0 0
Bankkostnader 752 1 200

Summa kostnader 40 960 51 292
  
Överskott 14 940 26 458

Varje halvår betalar vi ett bidrag till lärarlöner samt pension till de pensionerade 
lärarna. Det uppgår till ca 40 000 kr per år.

I slutet av 2011 betalade vi dessutom 10 000 kr för inköp av verktyg och 
symaskiner.

Stort tack till Internationella nämnden på Mora folkhögskola som i år har skänkt 
hela 50 000 kr. Detta ger oss möjlighet att framöver renovera taket på elevbo-
städerna till en beräknad kostnad på 40 000 kr. 

Övriga kostnader är bankavgifter för att ha ett konto samt att göra överföringar 
av pengar till Togo. Produktion av tidningen AGBLE görs ideellt av Eva Nilsson 
och hennes man. De betalar även portokostnaderna. 

Ditt bidrag används, förutom till bankkostnader, direkt för verksamheten på 
CRASE samt för pensioner till de gamla trotjänarna på CRASE.

Välkommen med ditt bidrag till verksamheten på CRASE!
Betalas till plusgironummer 67 38 44-7.

Ekonomin i Togoföreningen

Årsredovisning
för perioden 1/10 2011 – 30/9 2012



Nu är höstens exepmpar av Agle färdig  
för att läggas i kuvert, skriva på adresser,  
klistra på föreningens logga, stämpla 
föreningspost i höger hörn och bära 
den värdefulla bunten med kuvert till 
posten. Jag är lyckligt lottad som får 
hjälp av en expert med att utforma 
Aglbe grafiskt och det är lika spännande 
varje gång att leta upp en framsida, 
denna gången blev det en elev från 
snickarateljén. Fina bilder tagna från 
Ann-Maries och Håkan och deras barns 
resa förra hösten får visa lite från sko-
lans aktiviteter i mittuppslaget. 

Det är inte långt kvar tills årsmötet i 
Stockholm, den 10:de november möts 
vi på Ringvägen och jag hoppas att så 
många som möjligt har möjlighet att 
komma trots lite kort framförhållning. 

Stort tack till alla som skänker pengar 
och bidrar på olika sätt till att hålla vårt 
engagemang för undomarna i Togo 
levande.

Miadogo (hej då, vi ses) Eva Nilsson

Äntligen...

Eftersom Svenska Togoföreningen lämnar bidrag till lärarnas löner på CRASE är 
regelbundna gåvor av mycket stort värde.

Du kan betala in till Svenska Togoföreningen regelbundet om du vill. Om du gör  
betalningar via Internet så kan du själv registrera en automatisk överföring/stående  
betalning till Svenska Togoföreningens på PlusgirotBank, nr 9960-4206738447.

Vi kan dock inte alltid se vem som har betalat in via automatisk överföring, så det 
är bra om du meddelar oss hur mycket och hur ofta du överför pengar. Meddela 
detta till kassören Ann-Marie Svensson, tfn 0243-24 20 26 eller e-post ann-marie.
svensson@fc.jak.se

Det går också bra att lämna bidrag till plusgirokonto nr 673844-7.  
Ditt bidrag gör nytta!

Regelbundna gåvor

Har du någon idé, tanke, åsikt eller fundering? Står det fel i adressen på kuvertet 
till dig? Vad det än är så kan du lätt kontakta styrelsen via mail: kontakt@svenska- 
togoforeningen.se alternativt: evanilson@hotmail.com. Har du någonting som du 
vill ha med i ett nummer av Agble? Ett minnesvärt foto från skolan, en liten text 
om ditt besök i Togo eller en bild från en insamling till Svenska Togoföreningen 
så skicka det gärna till någon av mailadresserna!

Maila till föreningen

Vägbeskrivning: Ringvägen 83 finner vi 
mittemot Eriksdalshallen nära Skanstull  
på Södermalm.

Kommunal transport: Tunnelbana till 
Skanstull, uppgång mot Ringvägen, följ 
Ringvägen till fots ca 500 m (förbi  
gatukök, apotek mm).

Ingela Fransson ordnar något ätbart så 
anmäl gärna att du kommer till henne  
via Ingela.Fransson@Stockholm.hsb.se eller via  
föreningens mejladress:  
kontakt@svenskatogoföreningen.se

Det går även utmärkt att meddela om det 
är någon punkt som ska upp på agendan 
utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Välkommen  
på årsmöte!
Kallelse till årsmöte i Svenska Togo- 
föreningen, Lördagen den 10 november,  
2012, kl 13:00, Ringvägen 83 i 
Stockholm.

Barnbok med Togotema.
Svensktogolesen Bene Batako, som tidigare 
skrivit två vuxenromaner som det berättades  
om i vårnumret 2011, har nyligen utkommit  
med en barnbok: ”Kumba” där handlingen 
utspelas i Lomé. Elvaårige Kumba flyttar 
med sina välbärgade föräldrar 
till ett nytt bostadsområde i 
staden, där han blir kompis 
med barn från mer fattiga 
familjer som lever ett helt 
annat liv än vad han är van 
med. Ur baksidesstexen: 
Kumba vill gärna bli en i 
gänget och hänga med på 
allt roligt som barnen gör, 
men hans stränga mamma 
tycker inte att det passar 
sig ... Ska Kumba lyckas 
smita ut och leka med 
sina kompisar utan att 
mamma får veta det? 
Kommer han att bli 
accepterad av de an-
dra barnen? Och hur 
ska han kunna lära 
sig allt som kom-
pisarna redan kan 
- klättra i palmer, 
fiska och göra 
mål? ”Kumba” 
är troligen den 
första barnboken 
på svenska där 
handlingen 
utspelas i Togo. 
Den är dess-
utom ovanlig 

på så sätt att den beskriver livet i en väl-
bärgad afrikansk familj, något som går på 
tvärs med den gängse bilden av Afrika och 
afrikanerna. Mer om boken och författaren 
finns på www.megamanus.se.

              Susanne Ljung Adriansson

Foton från CRASE 2011
Elever i snickaralteljén och syalteljén. Arbete på skolans  
område sköts av eleverna tidigt på morgonen och på  
fredag förmiddag. Läs och skrivundervisning i det  
afrikanska språket Ewe sker en gång per vecka i salen  
som är uppkallad efter Mats Mattsson.


