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Ansvarig redaktör för
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Agble är en informationstidning för Svenska
Togoföreningens medlemmar och övriga stödjare
av byfolkhögskolan Foyer Rural/C.R.A.S.E i Togo,
Västafrika. Agble startades och utvecklades av
deltagarna i kursen ”Folkbildning och livsvillkor
i U-land” på Molkoms folkhögskola 1980-1996.
Kursen gjordes i nära samarbete med Svenska
Togoföreningen, som ekonomiskt stöder Foyer
Rural/C.R.A.S.E sedan dess start 1969.
Fotot på omslaget: Zikpi med barnbarn.
Fotot taget av Eva Nilson, 2004.
Agble betyder fält på Ewé språket.
Agble! = Till fälten! Sug i! Kom igen!
Denna tidning trycks upp på två språk, en
svensk och en fransk version. (Togo har franska
som officiellt språk.)

Bidragsinsamling till postgiro: 67 38 44 – 7
Märk talongen med: Svenska Togoföreningen
och var tydlig med avsändare.
Org.nr 802429-2610
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# 71
S/c Håkan Franklin, Kartåsgatan 15, 654 61 Karlstad, Suède.

Hollenji betyder vän
på Éwéspråket

C.R.A.S.E de Kuma Dunyo, BP 234, Kpalimé, Togo, West Africa.
Internationella Gruppen, Mora folkhögskola, Box 423, 792 27
Mora, Suède

E-postadresslista Svenska Togoföreningens styrelse:
Ordförande:
Håkan Franklin

hakan.franklin@arvika.se

Vice Ordförande:
Rainer Hielle

rainer.hielle@telia.com

Kassör:
Ann-Marie Svensson ann-marie.svensson@jak.se
Ledamöter:
Åsa Badel
David Lifmark
Eva Nilson

asafred@hotmail.com
dli@du.se
evanilson@hotmail.com

Suppleanter:
Ingela Fransson
Hanna Östman
Catarina Svensson

ingela.fransson@hufvudstaden.se
hannaostman20@hotmail.com
catarina.svensson@hemglass.se

Jag ska erkänna att det värmer i hjärtat
när jag hör mig bli presenterad för någon
i Kuma-området med ordet hollenji. Men
jag är också säker på att det är oerhört
värdefullt för elever och lärare på byfolkhögskolan C.R.A.S.E att det finns vänner,
människor som stödjer deras arbete, som
skänker en slant då och då och visar att
de finns där. Låter tanken fara över jorden till berget i gränstrakten mellan Togo
och Ghana där ungdomar får en chans
till en yrkesutbildning. Det är inga stora
summor som behövs för att hålla skolan
levande. I Ann-Maries ekonomiska rapport i slutet av tidningen ser vi vad en
slant kan användas till. I år har föreningen beslutat att satsa den lilla buffert som
fanns sparad. Skolans byggnader är i
behov av upprustning och skolmaterial
bör köpas in. I och med denna satsning
(30 000 kronor) är föreningen lite extra
sårbar och beroende av medlemmarnas
intresse av att skänka eller samla in pengar. Fattigdomen i Afrika söder om Sahara
fortsätter att öka, mot slutet av nittiotalet
förvärrades den ekonomiska situationen

ytterligare och trenden har ännu inte
vänt. De som hjälper till i Svenska
Togoföreningen gör det helt utan någon
slags ersättning utöver känslan att kunna
hjälpa till. Insamlade medel går till att
stödja skolan förutom tryckkostnader för
medlemstidningen, porto samt bankavgifter vilka är de utgifter föreningen har
utöver biståndet. Anna Olsfelt och
Martin har byggt upp och designat föreningens hemsida som nu är öppnad och
tillgänglig. Se en bild längre in i tidningen, men surfa helst in på nätet och ta en
titt där. Rainer Hielle sponsrar avgiften
för hemsidan. Föreningen är liten, men
det betyder också att varje medlem är
viktig och gör skillnad. Varje människa
som bryr sig är betydelsefull- en vän.
Navokaba = kom tillbaka fort. När en
vän går sin väg säger man navokaba eller
navokabaloo =kom tillbaka riktigt fort.
Med vänliga hälsningar
Eva Nilson, ansvarig redaktör
evanilson@hotmail.com
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Styrelsemöte, Karlstad, 060318
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska
Togoföreningen i Karlstad den 18 mars
2006

lönebidrag fr o m den 1 juli 2006.
Ann-Marie lämnar uppgifter till
AGBLE om lärarnas lönebidrag.

Närvarande: Eva Nilsson, Catarina
Svensson, Håkan Franklin, Ingela
Fransson och Ann-Marie Svensson.
Adjungerad: Dag Svensson

§ 5 Underhåll och material
Vi har fått uppgifter om önskemål av
bidrag till underhåll av byggnader och
material till ateljéerna.

§ 1 Mötes öppnades av ordförande
Håkan Franklin.

Beslut: att satsa de medel vi har kvar, förutom bidrag till lönerna och tryck och distribution av AGBLE, dvs 30.000 kr på del av
de önskemål som är uttryckta. Rektorn på
CRASE prioriterar bland önskemålen.
Håkan informerar rektorn om beslutet
och ber dem prioritera innan Eva Nilsson
och Dag Svensson kommer till Togo. Det
är viktigt att redovisa inköp av material
och underhåll av byggnaderna. Eva och
Dag redovisar prioriteringen vid hemkomsten till Sverige.
Bidraget, 30.000 kr, för underhåll och
inköp av material förs över till lönekontot
i Kpalime.

§ 2 Ann-Marie valdes till sekreterare.
Dag och Ingela valdes till justerare.
§ 3 Firmatecknare
Beslut: Firman tecknas av Håkan
Franklin och Ann-Marie Svensson
var för sig.
§ 4 Lönebidrag
Beslut: Lönebidragen till lärarna i
smedjan resp hårflätning fördubblas
så att de kommer upp till fulltids-

§ 7 Informationsarbete
Beslut: att ge ut två nummer av
interntidningen AGBLE. Innebär tryckkostnader och portokostnader.
Eva arbetar med AGBLE och siktar på att
ge ut ett nummer före avresan till Togo i
april. Nästa nummer kommer senare i år.
Ann-Marie bidrar med en ekonomisk
berättelse samt en gåvoredovisning.
Skickar också uppdaterade adresser.
Eva tar med AGBLE på franska att dela ut
i Togo.
§ 8 Mötet avslutat

Vid protokollet
Ann-Marie Svensson,
Ingela Fransson, Dag Svensson

Zikpi
- ett välbekant ansikte
Till byn Apeyeyeme har många västerlänningar sökt sig för att besöka mannen
som finns på tidningens omlag – Zikpi.
Från C.R.A.S.E följer man stigen till
fots ner i dalen och sedan upp för berget
i riktning mot Ghana. Gåendes längs
med bergskammen har man en härlig
utsikt över det grönskande området som
utmärker Kuma-området och gränsen till
Ghana. Först passerar man byn Konda
och efter en liten bit på en grusväg nås
Zikpis hemby Apeyeme. Han är känd för
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många som ”trummakaren” men även som
utövare av den traditionella religionen.
Han har en personlighet och utstrålning
som griper tag i en.
Under min vistelse i Togo 2004 fick
Zikpi sitt artonde barnbarn. Tvillingarna
på ett och ett halvt håller Zikpi i full
aktivitet. Han suckar allt lite åt barnen
och undrar när han ska hinna med sina
snickeriåtaganden. Förutom trummor
gör Zikpi träslevar och andra träarbeten
med sitt eget signum på. Två sneda streck

på sleven visar att Zikpi har gjort arbetet.
Under min och Dags resa till Togo i
år, 2006, hälsar vi på Zikpi och hans familj.
Zikpi har drabbats av någon ögonsjukdom
och förlorat synen. Han kan inte längre
arbeta och det är självklart en stor svårighet att inte kunna se. Vi sitter en lång
stund och pratar och framför hälsningar
från Sverige.

Eva Nilson, ansvarig redaktör
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Några tidigare elever på C.R.A.S.E
Senje - tidigare
sömnadselev,
med sin familj:
Hosanna och
Duho Yawo.

Samma - en av de första eleverna som besökte Sverige.

Duho Yawo med sin dotter
Hosanna i sin snickarverkstad, Kpalimé.

Helen - tidigare sömnadselev,
bor i Dunyo.
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Nunyabu Atsufoe, tidigare sömnadselev,
arbetar i sitt hem i Dunyo.

Amina med sönerna
Emanuel och Samuel,
arbetar i sitt hem i Kpalimé.
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2. Föreningen har sitt säte i Värmland
3. Föreningens ändamål är att stödja
byfolkhögskolan Foyer Rural/CRASE i
Togo, Västafrika
4. Räkenskapsåret varar från den 1 oktober
till den 30 september
5. Verksamheten består främst av insamling
av pengar till förmån får CRASE. För detta
krävs ett informationsarbete i Sverige
och i Togo.
6. Medlem blir var och en som bidragit med
sammanlagt 500 kr. Medlem kan vara
enskild person, grupp, förening, skola etc.
Medlem utesluts som inte betalat något
bidrag på 3 år.
7. Styrelsens sammansättning och uppgift.
Styrelsen består av ordförande och beslutat
av årsmötet jämt antal styrelseledamöter.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmöte en gång per år samt styra verksamheten.
8. Årsmöte hålls i november månad på någon
folkhögskola. Kallelse ska ske med brev
eller e-post minst två veckor innan årsmötet. Varje medlem har en röst.

Årsmötets dagordning ser ut enligt följande
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av protokolljusterare, tillika
rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska redovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande och övriga
styrelseledamöter
13. Val av två revisorer
14. Val av valberedning
15. Förslag från styrelsen, upptagna i kallelsen
16. Förslag från medlemmarna, inskickade
senast i oktober månad
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas

9. Stadgarna ändras på ett årsmöte.
Förslag på stadgeändring ska finnas
med i kallelsen.
10. Föreningen upplöses genom beslut på
två årsmöten. Kvarvarande tillgångar
lämnas till CRASE. Om CRASE inte
finns ska tillgångarna lämnas till
Karagwe-föreningen eller annan seriös
förening som stödjer verksamhet i Afrika.
Förslaget till nya stadgar godkänns av
mötet.
Förslaget att ordna autogiro tas upp. Det
finns vissa frågetecken kring bidragsinsättningar via autogiro. Inget beslut fattas
i frågan.

Eva Nilson, Dag Svensson, Kajsa Persson

Protokoll från årsmötet i Svenska Togoföreningen 12 november 2005
Närvarande: Håkan Franklin, Catarina
Svensson, Dag Svensson, Ingela Fransson,
Eva Nilson, Kajsa Persson samt barnen Miló,
Dexter, Rustan och Josefin som Patrik
Lindström passade medan mötet pågick.
Dag Svensson valdes till mötesordförande,
Eva Nilson valdes till mötessekreterare,
Kajsa Persson valdes till justerare.
Mötet godkände årsmötets kallelse.
Verksamhetsberättelsen redovisades. Två styrelsemöten samt ett möte via email har hållits.
Informationsverksamheten innehåller:
• ett nytt nummer av Agble
• ett föredrag om crase för rädda barnen i Ed
• Rainer har hållit föredrag i Mora
• hemsidan är under uppbyggnad
• verksamheten på crase redovisas i en
aktivitetsrapport från crase, 2005.
• Byggnader på crase
• Insamlingsarbetet: skänkta bidrag
under året är 63 896 kronor. Utgifter är
41 661 kronor.
• Korrespondens: främst via email med
rektorn för crase, vilket fungerat på ett
bra sätt.
• Styrelsen har diskuterat möjligheterna
att bidra ekonomiskt till utrustning och
reparationer.
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Verksamhetsberättelsen godkänns av
mötet.
Ekonomisk redovisning:
Årsredovisning för perioden
1/10 2004– 30/9 2005
Balansräkning 30/9 2005

0
0
32 240
-22 536

0
0
41 661
22 230

(Tryckkostnader Agble kommer 2006,
Medlemsavgift FN för 2004 och 2005
inbetalt 2006)

Tillgångar
Postgiro: 25 333 kr
Bankkonto: 42 034 kr
Kassa: 576 kr
Summa tillgångar: 67 943 kr

Håkan läser upp revisorernas berättelse.
Revisorerna har inget att anmärka.

Eget kapital
Ing. balans 1/10 2004: 5 713 kr
Årets överskott: 22 230 kr
Summa eget kapital67 943 kr
Resultaträkning 1/10 2004–30/9 2005
Intäkter: Föregående år, Innevarande år
Insamlade medel
9 138
63 807
Räntor
566
84
Summa intäkter
9 704
63 891

Kostnader
Lärarlöner CRASE
30 960
Till konto i Lomé
0
Informationskostnader
350
Administrationskostnader 930
Medlemsavgift FN
0

Utgifter stipendiater
Sjukförsäkringskonto
Summa kostnader
Resultat

40 766
0
0
895
0

Val av ny styrelse:
Ordförande: Håkan Franklin
Vice Ordförande: Rainer Hielle
Kassör: Ann-Marie Svensson
Ledamöter: Åsa Badel, David Lifmark,
Eva Nilson
Suppleanter: Ingela Fransson, Hanna
Östman, Catarina Svensson

Sittande revisorer.
Valberedning väljs, det blir Dag Svensson
och Catarina Svensson.
Förslag från styrelsen:
Stadgar för Svenska Togoföreningen
Förslag till årsmöte den 12 november
2005 i Göteborg
1. Föreningens namn är Svenska
Togoföreningen

Stort tack
till alla som stödjer Svenska Togoföreningen och
byfolkhögskolan C.R.A.S.E. i Togo, Västafrika:
•

Alla privatpersoner

•

Peter Abrahamsson på Split Vision

•

Organisationerna: Rädda Barnen i Ed,
Sala Socialdemokratiska kvinnoförbund,
Internationella kommitén, Mora Folkhögskola.
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Brev från rektorn
Kostnadsförslag för reparation av byggnad
(elevernas sovsalar)

1. Dörrarna
Antal
Material
per dörr
Plankor
3
Dörrfoder
1,5
Sandpapper (m)
1
Spik (kg)
1
Gångjärn (par)
3
Stora reglar
2
Lås (med 6 nycklar)
1
Total 1:

Styckpris
6600 F
2000 F
750 F
750 F
1200 F
3500 F
13500 F

Antal
dörrar
12
12
12
12
12
12
12

Totalpris
237600 F
36000 F
9000 F
9000 F
43200 F
84000 F
162000 F
580800 F

Herr ordförande, informationen som ni behöver är den
följande:

2. Fönstren
Antal
Material per fönster
Fönsterlister
1,5
Plankor
1,5
Sandpapper (m)
1
Spik (kg)
1
Gångjärn (par)
2
Små reglar
4
Total 2:

Antal
Styckpris fönster
200 F
12
6600 F
12
750 F
12
750 F
12
2000 F
12
1000 F
12

Totalpris
36000 F
118800 F
9000 F
9000 F
48000 F
48000 F
268800 F

3. Byggnadsmaterial
(förbättringar av rappning och cement)
Material
Cement (ton)
Sand (lastbil)
Frakt av cement
Inhyrd arbetskraft
Total 3:

Antal
4
3
4

Styckpris
63000 F
35000 F
5000 F

Totalpris
252000 F
105000 F
20000 F
95000 F
472000 F
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1 . Bankkontot hos BTCI i Kpalimé är underskrivet av både rektorn
från CRASE och Fru TONTOGOU Adidja, sömnadslärare. Så alla
checkar som används för att ta ut pengar måste vara underskrivna
av dessa två personer med effektiv närvaro. Efter betalningen av
lönerna i december, bankavgifter (provision, skatt och ”agios”),
postens avgifter och justeringar, fanns det 117500 F på kontot den
30 december 2005. Som vanligt är ett belopp på 271900 F skickat
till M. Agbekponou som pension, 9000 F till M. Alagbo och 17000 F
till M. Duyibee (för sin prestation som alfabetiseringslärare), var
sjätte månad. Varje månad tar vi ut 122360 F för att betala lönerna
åt de fyra aktiva lärarna. För lönerna till lärarna från de två små
ateljéerna (smedja, hårflätning) följer jag beslutet av AST’s styrelse
eftersom det är kristallklart att ”för samma jobb, samma lön”.
2 . Det systemet av rapporter angående bankkontot som ni ber
mig att skicka till kassören Ann-Marie Svensson passar mig
väl, eftersom detta kommer att hjälpa mig att ta en bättre plats
(status) i den socioekonomiska miljön som är mer och mer
korrumperad i Togo.
3 . De olika prisförslag som ni ville ha har gjorts av lärarna för att
ge en bättre trovärdighet och en mer genomtänkt användning
av de pengar som skulle kunna skickas till CRASE.

4. Målning
Material
Osläckt kalk
Stark lim
Gul ockra
Röd ockra
Svart ockra
Ljusbrun
Utspädningsmedel
Linolja
Poleringspapper
Total 4:
Slutsumma:

Herr Ordförande!
Så här i början av år 2006 vill eleverna, lärarna och jag själv önska
er ett gott och lyckligt år. Må det nya året bringa mer värme och
glädje till vårt samarbete för det bästa för våra ungdomar som har
lidit alldeles för länge. Må Gud skydda er och fylla er, medlemmar
i föreningen och alla generösa bidragsgivare, med sin nåd.
Vi är fortfarande tacksamma för alla uppoffringar som ni alltid
gör så att centret ska fortsätta leva. Jag är säker på att centrets
framtid hädanefter beror på vad vi gör med det för närvarande.
Detta leder då till att vi måste arbeta med stort ansvar och noggrannhet för ett bättre resultat. Angående detta, lovar jag att alla
medel som ni kanske kommer att skicka till CRASE kommer att
användas endast till de bestämda uppgifterna för att få de konkreta
resultat som kommer att ta ut CRASE ur den letargi i vilken den
har varit sedan flera år.

Antal
20
9
25
15
25
15
8
8
20

Styckpris
6375 F
4125 F
950 F
950 F
950 F
9000 F
5750 F
2450 F
750 F

Totalpris
127500 F
37125 F
23750 F
14250 F
23750 F
135000 F
46000 F
19600 F
15000 F
441975 F
1 763575 F

Herr Ordförande, prisförslagen visar ett riktigt behov men vi
låter er titta efter på vad som kan göras med respekt på er
finansiär situation idag. Vi kan skicka er, om ni vill det, de prisförslag för lagning och renovering av de andra byggnaderna.
Till slut, skulle jag vilja skicka igen, Herr Ordförande, en inbjudan för att ni skall ordna en resa till CRASE i Kuma-Dunyo
detta år 2006, så att ni kan konstatera och på plats se de
genomförda resultaten.
Rektorn på CRASE, Komlan Kplako TSOGBE

Löner och pensioner
I flera år har vi betalat lärarnas löner på
CRASE. Vi har bett togolesiska staten att
ta över ansvaret för lärarlönerna så att vi
istället ska kunna samla medel enbart till
investeringar och inköp av redskap till
ateljéerna. Men togolesiska staten betalar
inte lärarnas löner så vi är fortfarande
bundna till den utgiften. Vi kallar det lönebidrag, eftersom lärarna egentligen borde
ha mer i lön. Sedan några år har vi inte
betalat två lärare för fulltid eftersom det
inte var så många elever i deras ateljéer.
På senaste styrelsemötet ändrade vi detta
beslut så att även dessa lärare kommer att
få fulltidslönebidrag fr o m den 1 juli 2006.
Idag får lärarna följande bidrag till
månadslöner:
Sömnad
44.330 F = 687 kr
Snickeri
39.780 F = 617 kr
Hårflätning
20.360 F = 316 kr
Smedja
17.890 F = 277 kr

De två sista kommer att få ca dubbelt så
mycket efter den 1 juli.
Dessutom skickar vi följande ersättningar per halvår:
Pension till den gamle snickarläraren:
271.900 F = 4.215 kr
Ersättning för alfabetisering:
17.000 F = 263 kr
Pension till den gamle smedens familj:
9.000 F = 140 kr
Satsning underhåll byggnader och inköp
till ateljéerna
Det finns ett stort behov av att renovera
och underhålla byggnaderna. Dessutom
behövs en hel del nya redskap till ateljéerna.
Vi har fått listat de mest akuta behoven och
det uppgår till ca 60.000 kr. Vid styrelsen
möte i mars beslutade vi att skicka ner
30.000 kr för dessa ändamål. Vi vågar inte
skicka mer eftersom vi vill vara säkra på

att kunna betala ut lärarlönerna för andra
halvåret samt utgivning av AGBLE två ggr
i år.
Insamlingen hittills under verksamhetsåret,
dvs från den 1 oktober 2005 har varit 13.100 kr.
Vi har nu ca 60.000 kr i kassan. Det ska alltså
räcka till löner, ca 16.000 kr, tryck och utskick
av 2 st AGBLE, ca 6.000 kr samt 30.000 kr
till byggnadsunderhåll och inköp.
Dina pengar gör nytta!
Internationella nämnden på Mora folkhögskola, som är vår absolut största bidragsgivare, har flaggat för att kunna skänka motsvarande lärarlöner och pensioner för nästa
år. De pengar du skänker kommer då att kunna
ge oss utrymme att göra fler inköp av redskap samt att underhålla byggnaderna mer.
Ann-Marie Svensson,
kassör i Svenska Togoföreningen

Protokoll styrelsemöte Svenska Togoföreningen 2005-09-18
Närvarande: Åsa Badel, Håkan Franklin,
Ingela Fransson, Rainer Hielle, David
Lifmark, Ann-Marie Svensson, Catarina
Svensson och Hanna Östman

kunna ge ett fast månadsbidrag: i nästa
nummer av Agblé ska vårt bg-nummer
finnas med samt information om autogirering.

Dagordning:
1. Hemsidan
2. Agblé
3. Bidrag till och ekonomisk
situation för vår förening
4. Våra lönebidrag
5. Bidrag till utrustning på CRASE
6. Bidrag till underhåll av byggnader
7. Förberedelser för årsmötet
8. Övriga frågor

Styrelsen beslutar att Ann-Marie Svensson
och Håkan Franklin var och en för sig är
firmatecknare för bankgirokontot.

1. Hemsidan
Eva Nilsson med flera arbetar på den.
Den kommer att öppnas inom kort på
www.svenskatogoforeningen.se
2. Agblé
Jättefin tidning! Vi tackar alla som jobbat
och jobbar med den!
3. Bidrag till och ekonomisk situation
för vår förening
Autogirering för att medlemmarna ska

Ann-Marie tar reda på/ansöker om organisationsnummer för föreningen.
4. Våra lönebidrag
Vi beslutade att begära en redovisning av
hur lönebidragen används. Vi står fast vid
vårt beslut att det ska var minst 10 elever
i respektive ateljé för att läraren ska få full
lön. Vi vill poängtera att vi enbart ger ett
bidrag till lärarlönerna och att målet är
att DJASE ska ta över ansvaret för lärarlönerna. Vi beslutade också att fråga lärare
och rektor vad de ser för anledning till att
vi ska höja lönerna.

för madrasser, verktyg och renovering där
varje objekt tas upp och kostnaden för
dessa. Därefter kan vi göra en utbetalning.
7. Förberedelser för årsmötet
Årsmöte kommer att hållas i Göteborg den
12 november 2005. Kallelse skrivs av Håkan
och skickas ut av mediagruppen. På kallelsen
ska det också stå information om autogirering och vårat bankgironummer.
Håkan föreslår Eva som ny ordförande
för föreningen. Rainer förslår att Håkan
blir omvald som ordförande.
8. Övriga frågor
Vi beslutade att brev som skickas till
rektorn även ska skickas till lärarna.
Vi beslutade att föreningen ska fortsätta
att var medlem i Daladistriktet av svenska
FN-förbundet.

5. Bidrag till utrustning på CRASE

Innan mötet avslutades diskuterades
flyktingsituationen i Togo.

6. Bidrag till underhåll av byggnader
Vi kommer att begära ett kostnadsförslag

Åsa Badel, Sekreterare
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Maniokodling genererar pengar till skolan
Elever, lärare och rektor på skolan i Togo har odlat maniok som de malt och sålt. För pengarna har skolan
främst reparerat symaskinerna i syateljén.

Vår nya
hemsida
på plats

Så är det dags att åka till CRASE
Det blir min tredje resa till C.R.A.S.E. Nu är det två år
sedan jag klev in taxin och lämnade skolan uppe på
berget i Togo, men det känns som om det var igår.
När jag sitter och skriver detta är det torsdag, och på
söndag kliver jag och Dag ut ur planet på Togolesisk
mark. Dagen efter räknar vi med att komma fram till
C.R.A.S.E uppe i bergsområdet nära gränsen till
Ghana. Det blir ett besök för att träffa vänner sedan
min första resa samt en återträff med alla underbara
elever jag lärde känna under de sju veckorna jag
bodde på skolan 2004. Denna resa blir av kortare slag,
två och en halv vecka.

I år har föreningen fått en egen
hemsida, ett stort tack till Anna
Olsfelt och Martin Eriksson som
har designat och sett till att en
idé blev verklighet. På hemsidan
finns möjlighet att snabbt få ut
information och bilder. Vi hoppas
att detta ska påverka insamlingsarbetet till skolan i Togo på ett
positivt sätt. Här ser vi ett utdrag
på hemsidans första sida på nätet,
ta en mer noggrann titt på
www.svenskatogoforeningen.se.

Som man hört talas om och funderat över sedan min
syster Ann-Marie var där 1984. Minns hennes iver när
hon packade sin gröna gigantiska ryggsäck och berättelserna efter hemkomst om byfester med trummor och
dans, långa vandringar på branta skogsstigar och
arbete i odlingarna.
Jag heter Dag Svensson och är uppvuxen på Varaslätten i en familj med fyra systrar. Min far var i Togo
1987 och min syster Catarina var där 1991.
Jag utbildade mig till arborist i England och jobbar
nu med träd. Jag driver gården ekologiskt och odlar
havre, vete, ärter och råg. Har tidigare arbetat på jordbruk i Nya Zeeland och Australien. Jag ser fram emot
avresan mot Togo den 9 april.
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Gåvoredovisning för tiden 1 oktober 2005–28 februari 2006
10-okt
11-okt
17-okt
19-okt
21-okt
28-okt
31-okt
01-nov
14-nov
16-nov
21-nov
24-nov
25-nov
28-nov
29-nov

Lena Olsson, Vänersborg
Susanne Ljung
Rädda Barnen, Eds arvsfond
Kjell Lärkas, Rättvik
Gunilla Larsson, Skara
Gunilla Forssander Karlsson, Molkom
Ingela Jansson, Sunne
Anna Olsfeldt, Göteborg
Monica Grönqvist, Karlstad
Eva Nilsson, Göteborg
Sigge & Gunilla Niwong, Borlänge
Karin Bertelsen, Säffle
Margareta Matsson, Molkom
Karibu
Alf Brodin, Göteborg
Gunilla Forssander Karlsson, Molkom
Agneta Widegren, Hässelby
Okänd genom Stadshypotek AB

500
150
6 000
150
200
100
200
300
200
500
500
800
200
200
250
100
200
250

30-nov
07-dec
20-dec
21-dec
28-dec
02-jan
20-jan
02-feb
21-feb

Helmi Franklin, Hallstavik
Gull-Britt Hessel, Vällingby
Gunilla Forssander Karlsson, Molkom
Håkan Franklin, Karlstad
Tom Johansson, Borlänge
Gunilla Larsson, Skara
Gunilla Forssander Karlsson, Molkom
Margareta Matsson, Molkom
Gunilla Forssander Karlsson, Molkom

500
500
100
300
300
200
100
200
100

Totala inkomster för perioden 050520-050930 13 100

Utgifter
Postgiroavgifter
Bidrag till löner CRASE för andra halvåret 2005
Medlemsavgift i svenska FN-förbundet 2 år
Tryckning AGBLE
Totala utgifter för perioden 050520-050930

591
15 569
400
3 150
19 710
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Stöd byfolkhögskolan
C.R.A.S.E. i Togo
genom att sätta in ditt bidrag på
postgironummer: 673844-7
Märk talongen ”Svenska
Togoföreningen”

crase

