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Också detta läsår fick vi chansen att 
komma till Mora folkhögskola och berätta 
om läget i Togo och på CRASE. CRASE 
startades ju med inspiration från svensk 
folkhögskola så kontakten mellan oss 
och Mora folkhögskola känns mycket 
värdefull. Man kan också med fog säga 
att Mora folkhögskola är en viktig del i 
svenska togoföreningen. Det är de som 
är den största bidragsgivaren och därmed 
också den största intressenten i svenska 
togoföreningen. 

Vintern hade tagit ett stadigt tag om 
Mora den dagen vi var på besök. Det var 
undertecknad och Ann-Marie Svensson 
som träffades där för att presentera det 
senaste vad gäller bilder, verksamhet 
och förutsättningar för verksamheten. 
Det finns så mycket att prata om när 
styrelsemedlemmar besöker CRASE och 
dokumenterar både med bilder och med 
sina egna iakttagelser. Nu var det Evas 
och Åsas material som utgjorde stommen 
i det vi berättade. 

Vi fick många nyfikna och initierade frågor  
på det vi hade att berätta vilket väl också 
får sägas vara typiskt för folkhögskola. 
Här tas inget för givet utan allt granskas 
kritiskt och utifrån egna erfarenheter. 

Vi fick en halvtimme på morgonsam-
lingen och fick uppleva den där typiska 
folkhögskoleatmosfären med elever i alla 
åldrar representerande många olika stilar 
och livsfaser. En glad och tillmötesgående  
rektor som visade stort intresse för det vi  
hade att berätta och naturligtvis Staffan,  
som så målinriktat tar ansvar för det 
internationella insamlingsarbetet på Mora 
folkhögskola. Denna gång blev det inte 
tid för att möta någon undervisningsgrupp  
men det tar vi nästa gång dvs nästa år. 

Jag ser fram emot nästa års besök på 
Mora folkhögskola, för mig en av årets 
höjdpunkter.

Karlstad den 2 juli 2010
Håkan Franklin 

Jag vill bara hälsa till ALLA ER som lite då 
och då skänker en tanke till ungdomarna, 
deras familjer och lärarna på byfolkhögskolan  
CRASE. Det värmer när höstvindarna drar 
kylan över Sverige att det finns så många 
som var och en bidrar på sitt sätt till att 
skolan fortfarande fungerar efter så många 
år av gräsrots(-sam)arbete.
 Agbles viktigaste uppgift är att förmedla 
känslan på skolan till alla som inte har 
möjlighet att besöka skolans ateljéer på det 
lummiga berget där skolan bäddats in i 
grönskande frukt och virkesträd. Känslan av 
stolthet, glädje och engagemang, gemen-
skap och framtidstro är det som utmynnar 
i ljudet av trampet från symaskinerna och 
slamret från snickarateljén. 

Tack till Er som bidrar, till Er som tänker på 
ungdomarna och deras familjer, i byar och 
städer i Togo, ett land som de allra flesta 
aldrig har hört talas om. 

Varma hälsningar från Eva Nilsson,  
ordförande i Svenska Togoföreningen

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

Kommunal transport: Tunnelbana till 
Skanstull, uppgång mot Ringvägen, följ  
Ringvägen till fots ca 500 m (förbi gatu-  
kök, 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 årsmötes- 
förhandlingar. 

Med vänlig hälsning Eva Nilson,  
ordförande i Svenska Togoföreningen 
evanilson@hotmail.com 
Tel: 0707-290 298, 0325-420 09

Välkommen  
på årsmöte!
Kallelse till årsmöte i Svenska Togo-  
föreningen, Lördagen den 20 november  
kl 13:00, 2010, Ringvägen 83 i 
Stockholm

För eleverna på CRASE består utbildningen av mer 
än arbetet i ateljéerna. Runt skolan odlas frukter 
och grönsaker som majs, maniok, avocado och 
mango. Varje fredag arbetar eleverna med att plan-
tera, skörda, röja eller vad som behövs göras.  
Odlingarna och maten är elevkooperativet på skolan  
ansvariga för och det driver även en liten butik.

En gång i veckan är det alfabetisering på skolan.  
I Togo är franska undervisningsspråket i skolan 
och många har bristfälliga kunskaper i att läsa  
och skriva på sina stamspråk (det finns ungefär  
37 folkgrupper i Togo). På CRASE sker undervis-
ning i Ewe som är ett av de större språken i Togo.

Utöver detta har eleverna andra aktiviteter så som 
idrott, undervisning i hälsa och sjukvård och kultu- 
rella aktiviteter. Vad som erbjuds har varierat lite 
med de olika rektorer som varit på skolan. 

Text och bild: Åsa Badel
Mötet inleds med att vår kassör Ann-Marie  
Svensson redovisar föreningens ekonomi. 
Föreningen betalar ut ca 25 000 kronor 
två gånger om året för bidrag till löner och  
pensioner för skolans lärare, samt ytterligare  
bidrag till renovering och inköp av material  
när ekonomin ger tillfälle till detta. Vid 
mötets tidpunkt fanns det 96 436 kronor 
på föreningens konto.
 Styrelsen diskuterar därefter frågan kring  
lärarnas pension, framför allt sylärarinnan  
Adidjas frågan om att få sin pension till ett  
eget konto istället för att få sin pension via  
skolans konto. Styrelsen förstår att det vore  
praktiskt för de pensionerade lärarna att få  
sitt pensionsbidrag till ett personligt konto,  
men beslutar att det är negativt om skolan  
blir frånkopplad ansvaret över de pensione-
rade lärarna. Därför fortsätter föreningen 
att skicka bidrag till pension till skolans 
konto för förmedling av de ansvariga på 
skolan. Föreningen vill att bidragen går via  
skolan för att det ska vara tydligt att skolans  
ansvariga är den centrala aktören. Styrelsen  
beslutar att informera de ansvariga på skolan  
om vikten av att utbetalningarna av pensions-  
bidragen utförs på ett tillfredsställande 
sätt för de pensionerade lärarna.
 Styrelsen diskuterar därefter vilka punkter  
som ska tas upp i ett brev till rektorn. 
Framför allt vill styrelsen få svar på hur 
rektorn har hanterat de synpunkter och 
frågeställningar som tidigare förmedlats 
från styrelsen. Det är frågor kring arbets-
situationen för lärarna, elevtillgången i 

ateljéerna och förslag som lämnats från 
styrelsen på utökat ansvar för lärarna. 
Styrelsen har tidigare önskat att lärarna får 
ansvar för de kringaktiviteter som funnits 
på skolan i många år, som sport och 
fritidsaktiviteter och samtalsgrupper med 
information om hälsa och sjukvård, läs 
och skrivundervisning. 
 Styrelsen tar upp hur informationen ser  
ut i föreningen. Föreningen vill göra en  
poster som kan användas genom att skrivas  
ut från hemsidan. På postern ska information  
om föreningen komma fram, Eva ska ansvara  
för att utforma denna. En ny agble ska  
sammanställas och skickas ut, detta ansvarar  
Eva för. Hemsidan som sköts av Anna Olsfelt  
och hennes sambo Martin är jättefin och 
uppdaterad. Styrelsen behöver dock skicka 
en lista över styrelsen då den som finns 
på hemsidan inte är aktuell. Åsa Badel har 
gjort en fransk översättning till hemsidan 
och den finns i dagsläget inte utlagd på 
hemsidan. Eva ska kontakta ansvariga för 
hemsidan och undersöka om materialet 
går att få ut på nätet. Håkan Franklin 
och Ann-Marie Svensson var på Mora 
folkhögskola i februari och informerade 
om CRASE. Det är oerhört värdefullt att 
Mora informeras om CRASE då de bidrar 
till föreningens ekonomi med medel de 
samlar in genom olika projekt.
 Styrelsen beklagar medlemmen Harald 
Svenssons bortgång i Mars 2010. 

Vid protokollet, Eva Nilsson.

Besök på Mora folkhögskola den 10/2 2010

Svenska Togoföreningen: Protokoll, styrelsemöte 2010-06-14, telefonkonferens.
Deltagande: Ann-Marie Svensson, Dag Svensson, Eva Nilsson, Ingela Fransson, Håkan Franklin och Åsa Badel.

CRASE
 – mer än ateljéerna

Mr Fili, lärare i alfabetisering. 
Är även med på detta nummers 
framsida.

Framtidstro



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  
bankkonto på Nordea, nr 9960-4206738447.

Vi kan dock inte alltid se vem som har betalat in via automatisk över- 
föring, 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 betala 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@svenskatogoforeningen.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

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

 

1 oktober 2010–30 JUNI 2010 

 

Agneta Widegren, Hässelby 500

Alf Brodin, Mölndal 500

Angelica Olofsson, Grillby 200

Birgitta Fredriksson, Sollentuna 2 000

Birgitta Svensson, Tråvad 400

Björn Ericson, Borlänge 200

Bo Karlstens, Grycksbo 500

Catarina Svensson, Eskilstuna 200

Dag Svensson, Vara 1 000

Elving o Maj-Lis Falck, Molkom 200

G o K-A Kamperin, Molkom 400

Gun Östman, Dala-Floda 350

Gunilla Forssander Karlsson, Molkom 500

Gunilla Larsson, Skara 800

Harald Svensson, Vara 500

Helmi Franklin, Kista 800

Håkan Franklin, Karlstad 500

Ingela Fransson, Stockholm 900

Inger Svensdatter Raaby, Stockholm 800

Internationella nämnden, Mora folkhögskola 25 000

Karin Bertilsen, Säffle 500

Katarina Hermansson, Hällefors 100

KG Mattsson, Väddö 200

Lars Eriksson, Stockholm 200

Lars-Åke Mattsson, Kista 500

Lena Olsson, Vänersborg 500

Lennart Winberg 450

Margareta Matsson, Leksand 900

Maria o Peter Wichers, Ulricehamn 300

Per Andersson, Tystberga 250

Peter Olsson, Vänersborg 500

Rune Selén, Alunda 900

Sofia Ek, Uddevalla 500

Susanne Lindberg, Kalmar 1 000

Thomas Wallmark, Söderbärke 400

Ulf o Gunnel Källstedt, Malmköping 400

Urban Ek, Uddevalla 500

Valter Franklin, Gävle 100

Viola Johansson, Mora 300

Åsa Badel, Spånga 900

Gåvor till minne av Harald Svensson 8 950

Totalt insamlade medel 54 600

 

Utgifter samma period 

Bidrag till lärarlöner och pensioner 44 078

Postgiroavgifter 480

Porto AGBLE 0

Summa utgifter 44 558

 

Behållning 30 juni 2010 

plusgiro 76 040

kassa 492

summa behållning 76 532

GåvoredovisningEkonomisk rapport juli 2010
Den 1 juli 2010 hade vi 76 532 kr i behållning. 

Från den 1 oktober 2009 till den 30 juni 2010 har vi samlat in 54 600 kr 
varav 8 950 kr är till minne av vår hängivne medlem Harald Svensson som 
gick bort den 14 mars. 

Vi har skickat två bidrag till löner och pensioner på sammanlagt 44 078 kr 
som gäller hela 2010.  

Vårt största bidrag kommer från Mora folkhögskola som även i år betalat in 
25 000 kr. 

Alla bidrag är välkomna och gör det möjligt för föreningen att stödja den 
värdefulla verksamheten på CRASE. Se gåvoredovisningen här till höger.

Stort TACK till alla!
Ann-Marie Svensson, kassör

Svenska Togoföreningen förlorade en kär medlem i och med Harald 
Svenssons bortgång, mars 2010. Harald var engagerad i byfolkhög-
skolan CRASE under många år. Han välkomnade de första togolesiska 
eleverna som fick komma till Sverige i början av åttiotalet i sitt hem. 
Harald åkte med sin dotter Ann-Marie till CRASE och bevarade den 
erfarenheten varmt i sitt hjärta. Föreningen tackar för de bidrag som 
lämnats till minne av Harald. I ett tidigare nummer av AGBLE finns 
en längre artikel om Harald, titta in på hemsidan och läs artikeln om 
du inte har det numret hemma.

Harald Svensson


