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Nyhetsbrevet 
Nr 4, december 2021 

 

......................................................................................................... 

 
 

Kära	LDA-Vänner!	
Det är december och julen är här, vilken känsla trots Covidpandemi. Barnen i Sverige drömmer 
om en vit jul medan barnen i Liberia drömmer om en grön jul.  —  Märkligt! 
År 2021 var ett omväxlande år med bland annat en intensiv insamling till Vaktens hus, container 
och annat stöd till skolorna. Samarbetet med Nya Bergska Gymnasiet i Finspång har lett till att 
LDA erhållit skolmöbler från olika ställen i Finspång, Kulturhuset, KomVux, Viggestorpsskolan 
och Svälthagsskolan, som vi skickat till våra skolor i Liberia. Nya fräscha stolar är ett av verkty-
gen vi använder för att motivera ungdomar att gå i skola. Stort tack till Anna Hellerstedt, Iron 
Lady i insamlingen, alla i Finspång. Ett stort tack också till Göran Molin och Molid AB för allt 
skolmaterial som skänktes till våra skolor i Liberia. 
Vi tackar för alla bidrag till att skicka en container med skolmöbler och annan skolmateriel samt 
även julklappar till eleverna i Liberia. Allting kom fram och lastades ur på University Colleges 
gård den 21 december. 
Ett speciellt tack till Liberia Dujars styrelse som jobbat 
hårt för verksamheten. Vi tackar för alla spännande 
samarbeten och håller tummarna ännu hårdare för 
nästa år. Vi hoppas på att under 2022 ha en fysisk ge-
mensam träff som det brukade vara före Covid-19. 
Nu önskar vi er alla härliga jul -och nyårsfiranden! 

God Jul & Gott Nytt År! 

 Lois Hemgren, Generalsekreterare  	
 

PO Sporrong Ark MSA 
po.sporrong@telia.com 

 IBM-personalens 
U-hjälpsförening 

 Trampolin Arkitekter AB 
www.trampolin.se 
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Liberia Dujar University College 
 

 
 
	

	
Det	arbetas	på	vägen	till	University	
College….	Hoppas,	hoppas….!	

	
Vägen	idag….	

				
Kombinerad	stol	och	pulpet	för	höger-
hänt.	Finns	också	för	vänsterhänta.	

På College undervisas 
för närvarande cirka 
300 elever, mestadels 
till sjuksköterskor. 
Den nystartade School 
of Business har ännu 
inte så många elever. 
Många väljer annan 
skola på grund av den 
dåliga vägen (t.v.) 

Doctor Togbanah Ti-
poteh, morbror till 
president George 
Weah, tidigare mi-
nister åt tidigare presi-
denten Tubman och 
rådgivare till förre 
pres. Ellen Johnson 
Sirleaf besökte sko-
lorna och hade möte 
med hela direktionen. 
(t.h.) 

Vaktmästarens bostad 
är nu färdigställd och 
familjen har flyttat in. 
Här tronar han med 
fru och två av sna fem 
barn. (t.h.) 

Ett av tre färdigställda 
klassrum för barn-
morskeutbildningen. 
(t.h.) 

 

 

 
 

Tegner Konsult AB 
 Brygghuset Arkitekter 

www.brygghusetarkitekter.se 

 HOS Arkitekter AB 
www.hosark.se 
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Liberia Dujar High School 

   
Morgonuppställning en regnig dag i den nymålade skolan 

 

 

 
Det ringer in för skolans 700 elever!  
Denna klockas gälla klang bräcker allt vad 
vi har här hemma! 

 
	

Familjen Roström 
Enskild partner  

   Anita Sundin 
Enskild partner  
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Res till Liberia, vet jag! 
VARFÖR INTE KOLLA PÅ PLATS  
HUR DET GÅR FÖR SKOLORNA? 

VARFÖR INTE NJUTA AV VÄRMEN  
OCH SOLEN I LIBERIA? 

Under maj nästa år, 2022, avser vi att ordna en 
gruppresa till Liberia.  

Kontakta kansliet för mer information: 
info@liberiadujar.org    0708-77 84 02 

 

 

 
 
 

Två vänner som var så här glada över att 
containern rymde ALLA möblerna  

som vi samlat ihop. 

Torbjörn Andersson t.v. och Per Hemgren t.h. 

 
 
 

Continern lastas ur på University Colleges gård. 

 
Foto: LDA Liberia 

	
 
  
 
                                           

 

MEDLEMSAVGIFTEN 
 295 kr för enskild medlem 

495 kr för familj. 

 
Swisha	
med		

QR-kod.	
 

 

Liberia Dujar Association  
Åsögatan 113, 116 24, Stockholm 
Tel:  0704-77 84 02 
Plusgiro: 90 1847 – 4 
Swish: 9018474 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
www.facebook.com/liberiadujar 
Reg.nr:   802400-9709 

 
Ansvarig utgivare: Lois Hemgren 

Redigering, layout: Per Hemgren 

Foton:  Per Hemgren 

Tryck:     HOS Arkitekter AB 

Utskick:  Lois Hemgren 
 Per Hemgren 

  

 
 

www.insamlingskontroll.se 
 

 
 

    

Anna Hellerstedt 
Enskild partner 

 Yvonne Tillman 
Secondhand Clothes 

 Gunnar Löfberg AB 
gunnar@gunnarlovberg.se  

 


