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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

GåvoredovisningEkonomisk rapport oktober 2011
Eget kapital  
Ing balans 1/10 2010 80 348 
Årets överskott 14 940 
Summa eget kapital 95 288 
  
  
Resultaträkning 1/10 2010 - 30/9 2011  

Intäkter Föregående år Innevarande år
Insamlade medel 58 650 55 900
Summa intäkter 58 650 55 900
  
Kostnader  
Bidrag löner och pensioner CRASE 44 078 40 208
Underhåll byggnader, ateljer 0 0
Information AGBLE, hemsida 205 0
Administrationskostnader  510 752
Medlemsavgift FN 0 0
Utgifter stipendiaterna 0 0
Sjukförsäkringskonto 0 0
Summa kostnader 44 793 40 960
  
Överskott 13 857 14 940

Ett stort tack till alla bidragsgivare under 
verksamhetsåret. Särskilt tack till Internationella 
nämnden på Mora folkhögskola som varje år 
har bidragit med en större summa till CRASE.

Vi vill också särskilt uppmärksamma Lennart 
Carlsson i Malmö som på sin födelsedag bad 
om pengar att skänka till något bra projekt i 
Afrika. Han hittade Svenska Togoföreningens 
hemsida och beslöt att skänka 10 000 kr till 
CRASE. Tack Lennart! Vilken god idé!

Ett stort tack

1 april – 30 september 2011 

 

Alf Brodin, Mölndal 500

Anna Olsfeldt, Göteborg 200

Bengt Säwing, Molkom 300

Birgitta Fredriksson, Sollentuna 2 000

Birgitta Svensson, Tråvad 300

Björn Ericson, Borlänge 200

Bo Karlstens, Grycksbo 1 000

Catarina Svensson, Eskilstuna 500

Elving o Maj-Lis Falck, Molkom 500

Eva Nilsson, Månstad 300

G o K-A Kamperin, Molkom 800

Gunilla Forssander Karlsson, Molkom 400

Helmi Franklin, Kista 500

Håkan Franklin, Karlstad 500

Indira Sundvisson, Brunflo 500

Ingela Fransson, Stockholm 600

Lena Olsson, Vänersborg 500

Lennart Carlsson, Malmö 10 000

Lennart Winberg 300

Margareta Matsson, Leksand 600

Mora folkhögskola, Internationella nämnden 20 000

Rune Selén, Alunda 200

Susanne Lindberg, Kalmar 1 000

Susanne Ljung-Adriansson, Hållnäs 200

Thomas Wallmark, Stockholm 200

Urban Ek, Uddevalla 300

Åke Svensson, Götene 500

Totalt insamlade medel 42 900

Ett av barnen som bor kring Mr Filis hus. 
Trappsteget är nedslitet av alla som besöker verandan.



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. 

På årsmötet får vi lyssna på Håkan och Ann- 
Marie och deras respektive barns upplevelsers 
från besöket på CRASE hösten 2011.

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 Togoföreningen, 
Lördagen den 26 november kl 13:00, 2011, 
Ringvägen 83 i Stockholm.

Närvarande: Ingela Fransson, Eva Nilsson, Ann-Marie Svensson, Håkan 
Franklin, Anton Svensson, Amanda Svensson, Hilda Franklin och Viktor 
Tsiamis.

Mötet inleddes med en god måltid som Ingela som var värd för mötet 
bjöd på. 

Punkt 1: Håkan Franklin och Ann-Marie Svensson informerade om sitt 
planerade besök på CRASE. Håkan som är styrelseledamot i föreningen 
samt Ann-Marie Svensson som är kassör i föreningen reser till Togo 
tillsammans med sina respektive familjer den 29 oktober till den 13 
november 2011.
 Vi diskuterade vad för frågeställningar som de för med sig till CRASE. 
 Det primära är att få fram fakta och information om situationen 
på skolan och hur verksamheten sköts i de olika ateljéerna. Hur ser 
elevunderlaget ut nu när det finns ytterligare en yrkesskola i regionen? 
Håller kvalitén på undervisningen den standard som CRASE är välkänd 
för sedan tidigare? Har det skett några förändringar i driften av skolan 
efter att ny rektor tillsats? 
 Samarbetet mellan CRASE och Svenska Togoföreningen är bero-
ende av en god relation baserad på öppenhet, delaktighet, tillit och 
ansvarstagande oss emellan. Besöket på CRASE är av stor vikt för att 
stärka dessa delar av relationen.
 Under besöket på CRASE önskar styrelsen även att besökarna inter-
vjuar elever, lärare, bybor om livsvillkor och andra företeelser som kan 
bidra till en ökad insikt om livet i Togo och skolans betydelse. Dessa 
intervjuer kan publiceras i Agble, medlemstidningen som skickas ut till 
de som stödjer föreningen.
 Besökarna önskas dokumentera verksamheten i ateljéerna och på 
skolan i övrigt i text och bild för att kunna sprida information och 
kunskap om CRASE till bidragsgivarna.

Svenska Togoföreningen bidrar inte ekonomiskt till de som väljer att 
besöka CRASE. Detta har inte heller varit önskvärt från besökarna men 
skrivs med i protokollet så att bidragsgivarna ska vara tydligt informe-
rade om detta. 

Punkt 2: Ann-Marie Svensson, kassör, går igenom ekonomin i för-
eningen och meddelar att bidrag till löner och pensioner för lärare är 
utbetald för hösten 2011. Ann-Marie återkommer med en detaljerad 
ekonomisk redovisning/gåvoredovisning som publiceras i nästa Agble.

Punkt 3: Styrelsen diskuterar nästa utskick av Agble och beslutar att 
insamlat material till tidningen ska vara Eva Nilsson till handa vid må-
nadsskiftet september/oktober.

Punkt 4: Styrelsen uppmärksammar Mr Filis bortgång. Han har varit 
ett stort stöd och en god vän till de svenskar som besökt CRASE och 
byn Dunyo genom åren. Hans bortgång innebär en stor förlust för 
föreningen och han kommer att vara saknad av många. Våra tankar går 
till hans familj och till byn Dunyo där Mr Fili var engagerad på många 
olika sätt.

Punkt 5: Årsmöte för Svenska Togoföreningen beslutas till den 26 
november 2011, Ringvägen, Stockholm. Kallelse skickas ut i kommande 
Agble. På detta årsmöte får de som rest till CRASE tillfälle att informera 
om sitt besök .

Mötet avslutas med lyckönskningar till de som reser ner till CRASE i 
slutet av oktober och ett stort tack för Ingelas gästfrihet!

Vid protokollet
Eva Nilsson, Ordförande Svenska Togoföreningen.

Snart byter vi vår fil- och muslifrukost mot syrad boui, falukorv och 
stuvade makaroner blir pat och fisksås och vår extrasoft säng kommer 
att förvandlas till lövtunn madrass med galonöverdrag. Snart kommer 
man få köra intervaller till cementhålstoaletterna och jaga långbenta 
spindlar på nätterna. Låter inte så lockande när man radar upp det såhär 
men ändå kan jag knappt vänta tills planet lyfter och vi är på väg! Men 
vad är det man längtar efter egentligen? Efter lite funderande kom vi 
nog fram till att man vill få perspektiv på världen, möta nya människor 
och uppleva nya kulturer. Så laddade till tusen lämnar vi snart facebook 
och iphones hemma och kliver ut i verkliga livet!  

Hilda Franklin

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

Med spänning ser vi fram emot Håkan 
Franklins och Ann-Marie Svenssons, med sina 
respektive familjers, besök på CRASE i höst. 
De har båda ett långt engagemang i Svenska 
Togoföreningen med sig i bagaget, Håkan har 
besökt skolan med jämna mellanrum under 
många år, för Ann-Marie är det däremot upp 
emot tjugofem år sedan hon besökte skolan. 
Fortfarande är det inte ovanligt att någon 
frågar efter Ann-Marie när vi andra är på 
besök i området. Så betydelsefullt är det för 
boende i området, man blir inte bortglömd i 
första taget. Jag hade gärna velat smuggla ner 
en kamera i Ann-Maries axelväska för att få 
se hur hon upplever skolan och byarna efter 
så många år. 

Särskilt uppskattad är man som återvändare, 
när man visar att det var så betydelsefullt 
även för oss att vi kommer igen för att sitta 
och prata, lära av varandra och uppleva livet 
som har helt andra villkor än vårt eget.

På årsmötet i november, se kallelse i detta 
blad, får vi ta del av Svenskarnas återbesök. 
Hoppas att många av Er bidragsgivare har 
möjlighet att komma och lyssna och se på 
bilder.

Mr Fili dog i somras, han var min Togo-
lesiska ”pappa” och det var en stor sorg och 
saknad som följde beskedet. Han har varit en 
trygghet för alla Svenskar som besökt CRASE 
och det blir aldrig riktigt det samma igen 
utan honom. Läs Håkans artikel om Mr Fili 
i detta nummer. 

REVIEN HVIT, ”kom tillbaka fort”, är något 
man ofta hör av våra Togolesiska vänner.  
Eller som man säger på Ewe; 

Miagadogoloo.

Eva Nilsson 
Ordförande i Svenska Togoföreningen.

Nu är vi på väg!

Förväntan och saknad

I somras nådde oss det överraskande och sorgliga  
beskedet att M Firme Fili är död. Vårt samarbete  
med CRASE har under alla de mer än 40 åren 
fått näring av det engagemang som M Fili har 
visat. Men mest minns väl alla svenskar som lärt  
känna honom, under tiden då vi med Molkoms  
folkhögskola for dit med elevgrupper, som den 
som tog på sig så många olika roller.
 M Fili var katekist i Kuma Dunyo vilket 
betyder präst i den katolska kyrkliga hierarkin. 
Han tog med glädje och pedagogisk känsla 
emot oss gäster på mässor av alla de slag och 
på dygnets alla tider. Han var också en av byns 
ledande handelsmän med känsla för att hitta 
rätt i den för stunden rådande efterfrågan. 
Under våra besök blev hans veranda bredvid  
den stora kokospalmen en viktig samlingspunkt  
och plats för samtal och undervisning i Ewe-
språket. Han lärde sig snabbt vad svenskar ville  
ha för tilltugg när de släcker törsten, t ex jord- 
nötter. Ibland kunde vi se denne urstarke man 
komma bärande på 5 drickabackar från bil-
transporten till Adamé. Han kunde ha två fulla 
backar i vardera handen och en på huvudet.  
M Fili var noga och visste alltid vilka som hade 
tomflaskor som skulle levereras tillbaka av de 
som köpt med sig dricka hem.
 På CRASE var M Fili till att börja med 
träskulptur-lärare. Han hade aldrig så många 

elever så 1989 upphörde han som sådan lärare. 
Då hade han hunnit inspirera också Ann-Marie 
Svenssons pappa Harald att börja tälja träfigurer 
så att Harald efter några år och ytterligare för 
kovran på Grebbestads folkhögskola arbetade upp  
en omfattande produktion som blev välkänd i  
Västergötland. Man kan säga att Haralds träfigurer  
är ett eko från M Filis verksamhet på CRASE. 
 M Fili fortsatte dock som alfabetisör på 
CRASE för elever med Ewe som modersmål. 
Hans lektioner kunde ta verklig fart när det  
var svenska elever med på CRASE. Då blev  
M Fili så inspirerad så att Ewe-folkets månads-
sång också steg ur svenska strupar. 
 M Fili hade hand om räkenskaperna kring 
hyresintäkterna från rektorsbostaden i närheten 
av Touviekokvarteret i Kuma-Dunyo. M Fili  
kunde när som helst visa upp dokumentationen  
kring de intäkterna vilket ibland kunde bli 
genant för någon rektor. 
 Det har alltid varit ett problem i Kuma-
Dunyo att man inte kunnat enas om vem som 
ska vara bychef. Så har det varit sedan M Essa 
dog 1985 och så är det också idag och det har 
splittrat byn. Jag fick en känsla av att M Fili i 
vissa sammanhang tog på sig en för byn sam-
lande roll. När jag var i Kuma Dunyo senast, 
2007, skulle vägen in till byn jämnas till inför 
examensfestligheterna. Man ville visa upp en  

snygg by för alla hemvändare och notabiliteter  
som var inbjudna. M Fili tog ett självklart 
ansvar och med hacka och spade högg han i, 
obekymrad över sin ålder, tillsammans med 
många andra bybor som ett gott exempel och 
ett föredöme. 
 Några kaffeodlare i Kuma Dunyo har gått 
samman för att utveckla sina odlingar med 
blandgrödor och för att vidareförädla kaffet till 
rostat och malet kaffe förpackat i vaccumem-
ballage. Självklart var en av dessa odlare M Fili. 
Verksamheten hade ett inslag av folkbildning 
med information av vår vän Gar-Kodjo i runda 
huset som numera tagit över en del av M Filis 
handelsverksamhet. Det kändes som att M Fili 
gav detta projekt en legitimitet som genererade 
uthållighet och drivkraft åt hela verksamheten. 
När jag och 5 andra personer nu ska åka till 
Kuma-Dunyo för att hälsa på alla vänner igen 
känns det tomt och sorgligt att vi inte kan an-
sluta till M Fili på hans veranda och få stämma 
av vad som hänt så som vi alltid brukat göra. 
Kvar finns dock glädjen över att ha fått lära 
känna denne vitale och föredömlige mångsyss-
lare och människovän.

Karlstad den 11 oktober 2011
Håkan Franklin

Jag minns allas vår Katekisten, M Fili.

Svenska Togoföreningen, Styrelsemöte, Stockholm 2011-09-04

Anton Svensson, Amanda Svensson, Ann-Marie Svensson, 
Håkan Franklin, Hilda Franklin och Viktor Tsiamis.


