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Nyhetsbrevet 
Nr 1, februari 2019 

 

.......................................................................................................... 
 
Kära LDA-vänner! 
Jag hoppas att 2019 började bra för Er. Li-
beria Dujar Association vill tacka Er alla 
framför allt alla mina vänner i Immanuel 
Internationella kyrka och andra som inte är 
i kyrkan som har blivit nya bidragsgivare 
och bidrog till lärarlöner i december 2018. 
Bidraget till löner blev drygt 40 000 kr. Det 
kändes skönt att lärarna kunde ha råd att 
fira jul tillsammans med sina familjer med 
mat på bordet. Ert stöd under 2018 har 
gjort skillnad. Vi vill tacka alla medlem-
mar, företagspartner och enskilda partner 
för det här året. 
Vi välkomnar alla nya medlemmar som 
har valt Liberia Dujar Association. Till-
sammans har vi utbildat ca 800 elever på 
både Technical College och Grassfieldssko-
lan under 2018. 
Vi vill också uppmärksamma några perso-
ner som verkligen har gjort stor skillnad 
genom att bidra till vår verksamhet: Göran 
Molin,	Marco Helles,	Lotta & Roelof 
Hansman, Gunnar Löfberg, Staffan Söder-
lind, Bo Roström, Terri Bhat, Linda & Gö-
ran Häss, Stefan de Vylder, Stellan Arvids-
son Hyving, Ingvar & Victoria Håkansson, 
Madeleine & Steve Downey, Glyn & Bren-
daTaylor, Barbro Lindström,	Lotten Zetter-
ström,	familjen Rikard Roström, Anita 
Sundin, Hans Lifsten. Och givetvis vår 
specielle bidragsgivare som donerat så 
stora belopp. 
	
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 

	
	
LDA	firade	25	år!	
	

	
Liberia	Dujar	Association	har	nu	funnits	i	25	år.	Un-
der	dessa	år	har	vi	sett	till	att	tusentals	elever	har	
fått	chansen	att	gå	i	dels	vanlig	skola	och	dels	i	yr-
kesskola.	Uppemot	tjugo	skolbyggnader	har	reno-
verats,	byggts	till	eller	byggts	helt	nya.	

Detta	firades	i	dagarna	tre	veckan	före	jul	förra	
året,	vardera	dagen	med	eget	program:	

Dag	1	var	det	högtidlig	gudstjänst	i	kyrkan	New	Life		
Ministries	Center	med	insamling	till	LDA.	

Dag	2	var	elevernas	egen	dag	med	firande	på		
Grassfieldsskolan	med	talangjakt.	

Dag	3	firades	med	marsch	till	campusen,	Liberia	
Dujar	Technical	College,	och	digert	program	i	audi-
toriet.	

Läs	mer	sid	3,	4	och	7.	

	
	

Familjen	Roström	
Enskild	partner 

 Anita	Sundin	
Enskild	partner 

 Macsupport	
www.macsupport.se 
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En före detta elev fick toppjobb 
 
Liberia Dujar Association – Liberia började sitt 
utbildningsprogram i Liberia 2004, när Grassfi-
eldsskolan var färdigbyggd. 237 elever från Da-
nané och Liberia registrerades för undervisning. 
År 2006 examinerades den första gruppen tolf-
teklassare. 
Bland de examinerade eleverna var en elev, Rex 
Sayon. Han var mycket duktig och låg på topp i 
alla ämnen i LDA-skolan. Han kom nummer ett 
i Liberias nationella prov och WAEC, West Af-
rica Examination Council. Detta examensprov 
görs i alla länder i Västafrika och alla elever 
måste delta innan de examineras. 
Efter examinering från LDAs skola sökte sig Rex 
till Liberias Universitet för att bli lärare. Han tog 
en Bachelor of Science i utbildning och undervi-
sade några år. Därefter ville han plugga vidare 
för att få sin Masters Degree i Political Science. 
Idag arbetar Rex på Liberias riksdag som ”Pro-
tocol Officer”. Hans arbete består av en hel del 
uppgifter. Några av dem är: 

• Planning of foreign and domestic visits, 
ceremonies and special social events as 
well as other protocol officer’s duties 
from time to time as may be required. 

• Assists in planning and arranging in-
coming and outgoing state visits as well 
as other incoming officials. 

	
Mr. Rex Sayon 

	

	
Kongressbyggnaden, Monrovia 

Ord från styrelseledamoten  
Bertil Oscarsson 
 
Liberia Dujar har just firat 25-årsjubileum. Under 
de här åren har tusentals flickor och pojkar fått en 
bra grundutbildning och nyttig yrkesutbildning 
på de skolor vi stött och fortsätter att stödja. Det 
har ofta varit en tuff utmaning – inbördeskrig, po-
litisk instabilitet och förstås svåra sjukdomsut-
brott, inte minst av Ebola. Ändå har vi lyckats 
fortsätta vår verksamhet – vi kan verkligen med 
stolthet se tillbaka på de gångna 25 åren!  
När vi nu tittar framåt kan vi se att det fortfa-
rande finns stora utmaningar. Liberia är ett fattigt 
land och regeringen har inte råd att ge några me-
del till de skolor vi stödjer. Skolorna är därför helt 
beroende av att hitta andra finansieringskällor. 
Liberia Dujars bidrag är därför väldigt viktigt! 
Pengar behövs för lärare, läroböcker, utrustning 
till yrkesutbildningar och mycket annat. I år 
kommer vi att försöka satsa speciellt på sjukskö-
terskeutbildning på Liberia Dujar Technical Col-
lege. Det finns ett stort behov av utbildade sjuk-
sköterskor i landet och genom att stödja utbild-
ningen av nya sjuksköterskor kan vi också för-
bättra situationen för många flickor och ger dem 
en chans att få ett jobb och kunna forma sin egen 
framtid.    
Så tveka inte att fortsätta att stödja oss under de 
kommande 25 åren! Och sprid gärna ordet – ju 
fler medlemmar vi är desto mer hjälp kan vi ge 
till den unga generationen i Liberia! 

 
Bertil Oscarsson 
Styrelseledamot 
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Första dagen av 25-årsfirandet – Thanksgiving Service med insamlingsmotiv 
 

 
 

I Liberia är man mycket 
kyrklig av sig och besöks-
frekvensen till kyrkorna är 
långt bortom vad vi kan 
säga om svenska kyrkobe-
söken. 
Därför var det naturligt att 
förlägga första dagens fi-
rande till just en gudstjänst 
med tema ”Silver Jubilee”. 
Den allt pampigare kyrkan 
”New Life Ministries Cen-
ter” (man förbättrar allt ef-
ter vad det finns pengar till) 
stod värd för evenemanget. 
Frånsett de sedvanliga in-
slagen med sång och musik, 
böner och bibelläsning 
framträdde en ”special 
guest” tillika pastor från en 
annan församling, Mr. 
Emery David. Hans predi-
kan var lättsam, humorist-
isk och mycket värvande 
vad gäller bidrag till LDA. 
Bland annat ledde han ett 
inslag där den insamlade 
kollekten plockades fram 
och ströddes ut på golvet 
för LDAs grundare och le-
dare, Lois Hemgren, att 
ställa sig på (barfota) och 
därmed skapa kraft för mer 
pengar att komma in till or-
ganisationen. 
Per Hemgren 

 
Rev. Emery David 

 
Special Guest Mr. Emery David leder ett 
inslag, där utrymme skapas för mer pengar 
att komma in. 

 
Mrs. Alicia fleming, huvudansvarig för 
sjuksköterskeutbildningen avtackar del-
tagarna. 

 
Grassfieldsskolans kör framförde några 
sånger. 

 
Kyrkokören iförda tomteluvor. 

 
En besökare med sin lilla dotter. 

	

Stenvretens	
Redovisnings	AB	

	 Marco	Helles	AB	
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Tredje dagen av 25-årsfirandet, 20 december 
 

Eleverna ville gärna mar-
schera till skolan, Tech-
nical College i detta fall. 
Sagt och gjort, det blev en 
marsch på några kilometer 
sista biten till skolan. 
Väl framme på campusen 
dröjde det en stund innan 
programmet kunde starta i 
det rymliga auditoriet. 
Man hade bjudit in själv-
aste vicepresidenten Mrs. 
Jewel Howard Taylor att 
leda ett insamlingsinslag. 
Tyvärr var hon sjuk och 
kunde inte komma. Andra 
inbjudna var t.ex. Sveriges 
ambassadör Ingrid Wet-
terqvist, Liberias Minister 
for Youth and Sports, 
Världsbankens represen-
tant i Liberia, Liberias re-
presentant för UNDP, 
förre presidenten Ellen 
Johnson Sirleaf och ett 
stort antal direktörer för 
stora företag, men bar tre 
av dessa kom. 
Det blev därför ett uselt 
insamlingsresultat, men 
eleverna tyckte synbarlig-
en att evenemanget var 
kul ändå. 

 
 
 

 
 

 
Marschen närmar sig skolan 

 
Studenten vid Technical College, Joel Sayons framförande renderade en rejäl slant som 
publiken stoppade i hans kläder. (Så gör man i Liberia.) 

 
Lois Hemgren framförde sitt tack till alla som arbetat i organisationen 
under de 25 åren, från städare och vaktpersonal till lärare och ledare. Nu 
behöver vi se framåt med fokus på vad som behövs i framtiden. På duken 
visades en tillbakablick på 25 års LDA-verksamhet. 
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Liberia Dujar Technical College 
Antal	yrkesinriktningar	minskar	

 
Utbildning av sjuksköterskor 

 
Och så här ser samma sjuksköterskeelever ut framifrån. 
 

 
 
 
Vårdlinjen är den kurs som 
har överlägset flest sökanden 
till Liberia Dujar Technical 
College. För närvarande är 
258 elever registrerade på 
denna kurs, och vi har 28 lä-
rare som undervisar i kurser-
nas olika ämnen. 
Övriga kurser, snickare, eltek-
niker, byggingenjör med flera 
kurser är nu nedlagda på 
grund av för få sökande ele-
ver. 
Men för tillfället har vi en ex-
tern kurs i jordbruk, som fi-
nansieras av African Deve-
lopment Bank. Vi har fått 
äran att undervisa 51 elever i 
åtta månader. Därmed har 
fem lärare arbete den tiden. 

 
 

 
Lärarinnan tycks trivas med jobbet. 

	

PO	Sporrong	Ark	MSA	
po.sporrong@telia.com	

 Brygghuset	Arkitekter	
www.brygghusetarkitekter.se 

 Trampolin	Arkitekter	AB	
www.trampolin.se 
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Liberia Dujar High School, Grassfieldsskolan 

	
	
	

	
	 Man tränar basket. Ser du var bollen är? 
 
 

	
Förskoleklass 
 

Under läsåret 2018/2019 
har Grassfieldsskolan 487 
elever. Att det är så få ele-
ver beror på att två nya 
gymnasier har öppnat i 
närheten av vår skola och 
konkurrensen om studen-
terna är stor. Många elever 
tycker inte om hård disci-
plin och vill inte jobba hårt 
för att få bra betyg. De vill 
ta det lugnt och i stället 
köpa betyg för pengar, så 
de kan examineras eller 
flytta till högre klass. 
Den metoden tillåts givetvis 
inte på Grassfieldsskolan, 
så därför har många elever 
valt att byta från Grass-
fieldsskolan för att göra det 
lättare för sig i en annan 
skola. LDAs skola arbetar 
intensivt på att eleverna ska 
ges den bästa undervisning 
de kan önska.  
Av de 487 eleverna i skolan 
är 256 flickor och 231 poj-
kar. Antal lärare är 35. Vi är 
stolta över denna ökning av 
flickor igen. Dina pengar 
gör skillnad.  
Det är en stor kamp när re-
geringen fortfarande, även 
under president George 
Weahs ledning, inte ger 
pengar till LDAs skolor. Ett 
nytt löfte är att under 2019 
kommer skolorna få stöd 
från regeringen. 
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Dag 2 i 25-årsfirandet — 
elevernas talangjakt 

 
Talangjagande rappare. 
 

 
Linslusar är vi allihopa. 
 

 
Det var en ganska mager publiktillströmning. 

 

Vår praktikant  
Erik Alendal  
har slutat 
Tråkigt	för	oss,	eftersom	han	
varit	en	ytterst	värdefull	till-
gång	i	arbetet	här	på	hemma-
plan.	

Erik	är	nu	i	Liberia	för	att	göra	
en	studie	om	hur	individers	
sociala	nätverk	påverkar	dem	
avseende	välmående	och	
mänskliga	rättigheter.	

Han	stormtrivs	i	Liberia,	säger	
han,	och	det	syns	väl	på	den	
här	bilden?	

	

Så	här	skriver	han:	

Hej Lois! 
Här kommer en del om min första vecka i Libe-
ria:  
I skrivande stund har jag befunnit mig i Liberia i 
precis en vecka och trots omställningen till vär-
men och den hektiska staden Monrovia kan jag 
redan nu säga att jag stormtrivs. När jag väl lan-
dade på flygplatsen Robertsfield blev jag varmt 
välkomnad och hämtad av Liberia Dujars egen 
Willie Bull som såg till att jag kom jag hittade rätt 
till mitt boende i stadsdelen Sinkor i Monrovia. 
Under min första vecka har jag hunnit med 
mycket. Bland annat har jag träffat en del perso-
ner från Liberia Dujars personal, såsom Mr Den-
nis Toe. Han var även så vänlig och gav mig en 
rundtur på Liberia Dujars skola i Grassfield, som 
jag äntligen fick se med mina egna ögon. Vi kom 
även överens om att jag vid ett senare tillfälle ska 
få möjligheten att intervjua några av skolans lä-
rare och elever för min studie. För denna studie 
är nämligen mitt syfte med mitt besök i Liberia. 
Studien går ut på att undersöka hur en persons 
infrastruktur påverkar personens välmående och 
dennes upplevda mänskliga rättigheter. Intervju-
erna verkar sedan i sin tur som den data som ska 
undersökas till min kandidatuppsats. Jag har 
även hunnit med ett och annat dopp i havet, vil-
ket har varit välbehövt för att klara av värmen för 
mig som.   
Min resa har möjliggjorts av att jag tilldelats 
MFS-stipendiet, som ges ut av Lunds universitet 
tillsammans med SIDA. Vilket jag är otroligt 
tacksam för eftersom att det har gett mig möjlig-
heten att se det vackra landet Liberia och träffa 
dess ännu vänligare invånare, som har välkom-
nat mig så väl!  
Erik Alendal	
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NOTISER 
	

	
Praktikant	sökes	

Erik	Alendal	som	praktiserat	på	vårt	kontor		
under	hösten	har	slutat	och	befinner	sig	nu	i	Libe-

ria	för	att	studera	…..	

Vi	söker	nu	en	ny	praktikant	
för	vårterminen.	

Vi	vill	gärna	att	du	är	självgående,	initiativrik	
och	har	intresse	för	utvecklingsfrågor.	

Kontakta	oss,	så	berättar	vi	mer!	

Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften för 2019 ändrades  

på årsmötet till 
295 kr för enskild medlem  

495 kr för familj 
100 kr för student, högst 25 år. 
Kom ihåg att ange avsändare! 

Plusgiro   90 1847-4 
Swish    9018474 

 
 

Bli	månadsgivare!	

Genom	att	bidra	med	100	kr	i	månaden	kan	du	
stödja	LDAs	verksamhet.	Utöver	medlemsavgift	
kan	du	bidra.	På	detta	sätt	kommer	vi	ha	säkrare	

pengar	varje	månad	till	verksamheten.	

 

@ 
Skicka gärna in din e-postadress till 
oss, så kan du få Nyhetsbrevet och 

annan information snabbt och enkelt. 

	

VARFÖR	ÄR	UTBILDNING	SÅ	VIKTIGT?	

Jo,	därför	att	utbildade	människor	förmår	bevaka	sina	rättigheter		

och	ta	makten	över	sin	egen	utveckling	och	försörjning	—	

inte	låta	diktatorer	eller	”systemet”	avgöra	vem	som	kan	leva	ett	gott	liv	eller	ej.	

	
	

Liberia Dujar Association  
Hammarby Fabriksväg 23 
120 30 Stockholm 
Tel:   08-15 83 00 
Plusgiro: 90 1847 – 4 
Swish: 9018474 
info@liberiadujar.org	
www.liberiadujar.org	
www.facebook.com/liberiadujar 
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www.insamlingskontroll.se	

 

   
 

  

Tillman	
Second	Hand	Kläder	

070-541	47	94	

	 	 	
Anna	Hellerstedt	

Enskild	partner	

	


