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Nyhetsbrevet 
Nr 2, juni 2018 

 

.......................................................................................................... 
 
Glad sommar kära LDA-vänner! 

Vintern som gjort sitt med kyla, snö, regn och blåst, känns nu mycket avlägsen, och nu är 
sommaren äntligen här. Men vart tog våren vägen? Nu ser vi i alla fall fram emot en fortsatt 
fin tid och en skön och välbehövlig sommar. Här kommer en sommarhälsning till er alla. 
Vi vill passa på att tacka alla som har bidragit till vår verksamhet och framför allt ett stort 
tack för alla bidrag till lärarlöner.  
LDAs motto är ”Utbildning är nyckeln till fred, frihet och utveckling”. För att bekämpa fat-
tigdom och satsa på utveckling måste det finnas en bra utbildning. För att en bra utbildning 
ska kunna ges, måste man bland annat se till att lärarna får sina löner, så att de kan försörja 
sig och sina familjer och inte lämnar våra skolor för att undervisa i andra skolor eller söka 
annat arbete. 
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 

Liberia	Dujar	har	fyllt	25	år!	
Det	som	började	i	en	källare	i	Vasastan,	Stockholm,	den	27	
maj	år	1993	har	nu	vuxit	till	en	medlemsskara	på	cirka	300	
medlemmar	och	två	betydelsefulla	skolor	i	Liberia,	ett	land	
som	skriker	efter	utbildningsmöjligheter	för	sin	unga	be-
folkning.	Liberia	Dujar	Association	gör	stor	skillnad	med	
sina	skolklasser	från	förskola	till	tolfte	klass	samt	yrkesut-
bildning,	där	främst	sjukvårdsutbildningen	är	efterfrågad.	

Under	åren	har	LDA	dessutom	renoverat,	byggt	ut	och	
byggt	nya	nitton	andra	skolor	i	Liberia.	Det	ni!	

Utbildning är en rättighet —  
inte ett privilegium! 

Hur	går	vi	vidare?		

Kanske	du	har	tankar	om	vad	som	bör	göras	framöver.	Inte	
minst	är	pengar	en	ständig	bristvara.	Hör	gärna	av	dig	med	
dina	funderingar.		

Du	når	oss	på	info@liberiadujar.org		eller	0704-778	402.	

	
	
	

	
Liberia Dujar High School, ”Grassfieldsskolan”, som 
har cirka 500 elever. 

	 	
Liberia Dujar Technical College, Yrkesutbildning. 
Här utbildas cirka 300 elever i olika yrken. 

	 	

Familjen	Roström	
Enskild	partner 

 Anita	Sundin	
Enskild	partner 

 Macsupport	
www.macsupport.se 
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LDA-Liberias ledning på besök i Sverige 

 

 
I en informationskampanj fi-
nansierad av Forum Syd har två 
av LDAs ledande personer bju-
dits in till Sverige för att infor-
mera om valet i Liberia och si-
tuationen i landet efter att nya 
presidenten George Weah tagit 
över styret. Det gavs också till-
fälle för besökarna att ta del av 
svensk utbildningsorganisation. 

Bild från möte på Bergska Skolan i 
Finspång. 

Project Director Mr. Dennis Toe 
berättar: 
On the 14th of May, 2018, the President of Liberia 
Dujar Technical College, Rev Nathan Mahteh an I 
arrived in Stockholm, Sweden to begin an 11 day 
working visit. Thanks to Liberia Dujar Association-
Sweden and Forum Syd for the support. 

Arriving Sweden, our mission immediately began 
with the participation in a workshop organized by 
Sida (Swedish International Development Agen-
cy). The workshop under the theme Education in 
Conflict,  sought to identify how education could 
be effective during armed conflicts. There were 
several speakers who outlined mainstream in-
volvement in resolving education issues during 
crisis. There were group discussions on the 
theme and after we explained how it was coped 
with in Liberia during her crisis, we suggested that 
the best way forward was to invest in education 
so as to prevent conflicts. 

Our visit also afforded us the opportunity to go 
political a bit explaining how and why President 
Weah got elected. It was explained that he was 
elected because most of the electorates see him 
as one of their own. He came from a slum com-
munity using football to enrich himself and 
jumped out of poverty; going back to school and 
getting degrees in business administration and 
now president. On the challenges ahead, it was 
noted that he seems to have a fair idea on where 
he wants to lead the country for the betterment of 
the people. 

Our visit took us to Finspång outside Stockholm where we 
were privileged to address the students and administration 
of the Nya Bergs Skola to lecture to them about the election 
held in Liberia in October 2017, the inauguration of Presi-
dent George Weah and what is happening in the country 
today through his leadership. We also explained about our 
school system and the need for collaboration. 

We also visited Örebro outside of Stockholm where we vis-
ited and lectured in several  places. One of  the places 
was  Kvinnersta High School where students are trained in 
all sectors of agriculture. It was an exciting experience see-
ing how young kids are keen on being farmers and the so-
phistication of the technical school in terms of their setups. 
We used the time to talk about collaboration with our tech-
nical college for a stronger and developed agricultural pur-
pose.  

Dennis Toe 
	
	
	
	

Stenvretens	
Redovisnings	AB 

 
Marco	Helles	AB	

 AB	Gunnar	Löfberg	
info@jom.se 
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We visited the Nursing School at Orebro University 
for another lecture. Thereafter, we toured the school 
and we were told how it operates. We visited its la-
boratories and saw how students utilize the facilities 
to do their practical work — an awesome experience. 

Also in Orebro we visited Olaus Petri Kyrka, a branch 
of the Church of Sweden and lectured about Liberia, 
the election and the present president, George Weah 
who came from a slum, became a footballer and be-
came “World Champion” and now President of the 
country. Good response was received. 

Our tour took us to the largest youth organization in 
Sweden, Fryshuset. It was there we were told how 
the organization encourages youth to develop pas-
sion for career. The impact we were told is great be-
cause most youths who found it difficult to choosing a 
career are now well placed and doing their best at 
their chosen professions. 

We also visited the Immanuel Church in Stockholm, a 
church that supports LDA works in Liberia. We met 
with pastors, officials of the church and more than 
90% of the employees. They were curious to know 
more about the new President of Liberia and what 
development programs are going on in the country. 
The lecture about the election and path that the Pres-
ident worked to reach thus far was impressive to 
them.  We thanked them for the support given over 
the years. 

	
Intervjuade av Norrköpings Tidningar. 
 

	
Besök på bilverkstad, en av skolans samarbetspartners.	

	
Besök på Bergska Skolans verkstad i Finspång ”Fantastiskt 
mycket fina verktyg de har här”, konstaterar Dennis Toe t.v. och 
Nathan Mahteh t.h. 

 
Medlemsmöte på LDAs kontor.  
	
Not to mention that we also worshipped with Immanuel In-
ternational Church were we were asked so many ques-
tions about the election held, the President and present 
situation of the country. It was wonderful Visiting Sweden, 
a wonderful experience that will live with me for a long 
time. It afforded me the opportunity to see how organiza-
tion and system control can give effective outcomes. 

For me to say that I will fight for Liberia to be on par with 
Sweden will be farfetched. However, what I intend to do is 
to copy usage of their organization and system control as 
a working tool to move LDA forward and that of Liberia as I 
strive to be of help to youth education. 

Many thanks to the board of LDA-Sweden, Forum Syd and 
all those we visited.  You made our trip worthy with your 
cooperation and support. 
 
 
Dennis Toe  
Project Director 
Liberia Dujar Association-Liberia 
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The President of LDA Technical College berättar: 

 
Our lives are made up of stories, one of which I ex-
perienced from May 13 to 25, 2018 during my visit 
to Sweden. The visit to Sweden was made possible 
through the support of Forum Syd and the Liberia 
Dujar Association-Sweden board. I am very grateful 
for this opportunity. 

Visiting Sweden to lecture about my country and the 
present situation gave me an insight on timeliness, 
well organized institutions and organizations and the 
duty to take initiatives in engaging people to get 
things done. I am deeply motivated by the latter to 
take initiative on behalf of TC.  

I cannot stop imaging how well the lectures were re-
ceived by the target groups, school classes, universi-
ties, companies, churches etc. We also visited works-
hops, garages and the Liberian Community. 

The seminar held by SIDA on Education in Conflicts 
gave me an opportunity to appeal to the organization 
to re-invest Education to avoid conflicts and prepare 
youths as future leaders of the world. 
 
By Rev. Nathan Mahteh Sr. 
 
 

 
Ett intensivt besök på Fryshuset i Stockholm genomfördes 
under ledning av Raisa Lång Velazco och Monique Denke-
laa, t.v. Därefter syns Nathan Mahteh, Dennis Toe, Lois 
Hemgren samt Irina Sotnikova. 

LDA-Liberia behöver assistans från 
Sverige 
Verksamheten med skolan haltar något. 
Sjukvårdslinjen går bra, medan övriga linjer 
har för få elever, vilket leder till svårigheter 
att värva kompetenta lärare till dessa. Vi har 
helt enkelt hamnat i läget att behöva assi-
stans från folk utifrån med rätt utbildning 
och erfarenheter för att få skjuts på delar av 
verksamheten på skolan. 

Vem vill driva sjukstugan på TC? 

	

LD	Technical	College	har	en	tillbyggnad	avsedd	
att	användas	som	sjukvårdsklinik,	dit	människor	
som	bor	runtom	i	kommunen	kan	komma	och	
söka	hjälp	vid	sjukdom.	Det	finns	ingen	annan	
klinik	i	närheten	som	kan	hjälpa	sjuka	som	behö-
ver	akut	hjälp.	Liberia	Dujar	Association	söker	nu	
någon	som	kan	driva	kliniken.	Är	du	den	som	är	
intresserad?	Hör	av	dig	på	info@liberiadujar.org.		
 

 
Immanuelskyrkan i Stockholm fick besök av de liberianska 
gästerna. Här flankerar de föreståndaren för kyrkan, Ulla 
Marie Gunther.	
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News on Technical College 

		
	
In	TC	there	are	six	departments,	Nursing,	Agriculture,	Elec-
trical	Engineering,	Civil	Engineering,	Teacher	Education	and	
Mechanical	Engineering.	The	students	are	attending	in	jun-
ior,	freshman,	super	freshman	and	senior	levels.	This	semes-
ter	has	a	total	number	of	three	hundred	(300)	students.	
	

Good News 
It is worth noting that the Ministry of Agriculture 
has finally approved the sponsorship of twenty five 
students at the Liberia Dujar Technical College. A 
Memorandum Of Understanding (MOU) is ex-
pected to be signed between the college and the 
Ministry of Agriculture Authorities on Wednesday, 
June 13, 2018. 

	
	

Senior	Students	Nursing		
Male				 19	
Female		 36	
Total	 55	

Junior	Student	Nursing			
Male	 24	
Female	 48	
Total	 72	

Super	Freshman	Nursing	
Male	 13		
Female	 35	
SubTotal	 48	

Incoming	Freshman	Nursing		
Male	 14	
Female	 43	
Sub-Total	 57	
Total	Nursing	students	 232	

Agriculture	Students	
Male		 5	
Female	 5	
Total	 10	

Electrical	Students			
Male		 13	
Female		 2	
Total	 15	

Civil	Students		
Male		 6	
	Female	 1	
Total	 7	

Mechanical		
Male		 5	

Total	Number	of	students	 300		

	
	
Av	de	sex	utbildningslinjer	som	Liberia	Dujar	Technical	
College	driver,	har	vårdlinjen	mer	än	200	elever	av	de	
300	som	finns	på	skolan.	Detta	beror	på	att	det	saknas	
många	sjuksköterskor	i	Liberia,	framför	allt	när	
Ebolaepidemin	rasade	i	landet	2014	till	2016.	Landet	
behöver	livräddare	när	sånt	händer.	Liberia	är	ett	litet	
land	med	bara	4,4	miljoner	invånare.	
	
	

Utbildade människor förmår bevaka sina 
rättigheter och ta makten över sin 
 egen utveckling och försörjning. 
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Vår praktikant Danielle slutar 

 
Danielle Fröstad	

Sommaren	är	äntligen	här	efter	en	lång	och	eländig	
vinter,	vilket	även	betyder	att	min	tid	som	prakti-
kant	på	Liberia	Dujar	Association-Sweden	börjar	
lida	mot	sitt	slut.		

Denna	vårtermin	har	varit	en	otrolig	resa	och	jag	
har	fått	lära	mig	en	massa	kring	hur	en	biståndsor-
ganisation	fungerar.	Framförallt	en	hel	del	admi-
nistrativt	jobb,	som	man	inte	riktigt	tänker	på	finns.	
Min	tid	som	praktikant	på	LDA-Sweden	har	annars	
varit	lärorikt,	jag	har	fått	skriva	på	olika	bistånds-
ansökningar	för	differenta	projekt	som	ska	påbör-
jas.	Men	har	också	fått	samarbeta	en	del	med	vår	
organisation	i	Liberia,	samt	även	med	andra	orga-
nisationer.		

En	stor	möjlighet	jag	har	haft	under	min	praktiktid	
är	att	jag	har	fått	gå	på	flertal	föreläsningar	och	se-
minarium,	men	också	åkt	iväg	på	en	3-dagars	
workshop	och	-utbildning.	Något	jag	är	oerhört	
tacksam	över	att	jag	har	fått	tillgång	till	att	göra,	då	
jag	har	kunnat	knyta	kontakter	både	för	mig	och	
organisationen.	Samtidigt	som	jag	har	lärt	mig	en	
massa	inför	framtida	projekt	och	jobb.	Liberia	Du-
jar	Association-Sweden	är	en	liten	biståndsorgani-
sation	med	höga	ambitioner	och	mål	som	jobbar	
oerhört	hårt.	Dels	för	att	se	till	så	organisationen	
lever	vidare,	men	framförallt	för	att	skolorna	i	Li-
beria	ska	kunna	utbilda	och	ge	ungdomarna	och	
samhället	en	bättre	framtid.	Att	få	ha	möjlighet	att	
praktisera	på	en	sådan	här	liten	organisation	har	
varit	en	stor	möjlighet	för	att	få	en	större	överblick	
och	insyn	om	hur	det	fungerar	i	just	ett	specifikt	
land.	Men	också	dessa	specifika	samhällsfrågor,	vil-
ket	jag	är	mycket	tacksam	över.	

Avslutningsvis	vill	jag	önska	alla	en	riktigt	bra	
sommar	och	tacka	så	mycket	för	min	tid	som	prak-
tikant	på	Liberia	Dujar	Association-Sweden.	
	
Med	vänlig	hälsning,	
Danielle	Fröstad	

Kampanj	om	Valet	i	Liberia	
Med	Forum	Syds	bidrag	driver	Liberia	Dujar	Asso-
ciation	information	om	valet	i	Liberia	som	hölls	
den	10	oktober	förra	året.	Vad	händer	efter	valet	
och	vad	kan	nye	presidenten	åstadkomma,	Ge-
orge	Manneh	Weah,	Liberias	25:e	president?	Se	
bifogad	broschyr	som	berättar	om	vad	som	hän-
der.	

En	hel	del	av	hans	löften	har	börjat	infrias.	Här	är	
något	av	vad	han	åstadkommit	respektive	plane-
rat	för	landet	sedan	hans	övertagande:	

• Med	egna	pengar	byggt	nya	tak	på	alla	hus	i	
slumområdet,	där	han	växte	upp	i	Clara	Town.	

• Asfalterat	vägen	i	samma	slumområde.	
• Yttrandefrihet	inskrivet	i	lagen.	

	

• Byggande	av	Somalia	Drive,	en	av	de	två	hu-
vudpulsådror	som	finns	i	huvudstaden	Mon-
rovia.	Här	har	det	under	senare	år	strängt	ta-
get	rått	trafikinfarkt	–	stillastående	trafik	på	
det	som	ska	föreställa	vägen	och	rader	av	bilar	
som	försöker	ta	sig	fram	bredvid	vägen.	

• Byggande	av	ett	konferenscenter	på	Bali	Is-
land.	

• Ett	speciellt	sjukhus	för	all	militär	personal.	
• Påskrift	av	ett	avtal	om	lån	till	att	förnya	och	

asfaltera	rikshuvudvägen	i	sydöstra	delen	av	
Liberia	(hur	många	mil?).	

• Påskrift	för	ett	lån	för	att	asfaltera	resterande	
obelagda	gator	i	Monrovia.	

	
PO	Sporrong	Ark	MSA	

po.sporrong@telia.com	

 Brygghuset	Arkitekter	
www.brygghusetarkitekter.se 

 Trampolin	Arkitekter	AB	
www.trampolin.se 
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Grassfieldskolan, Liberia Dujar High School, LDHS 
Grassfieldskolan	har	utmärkt	sig	för	sina	
goda	studieresultat.	Många	elever	vill	
hellre	gå	i	den	skolan	än	i	en	regerings-
skola	trots	att	den	senare	kanske	ligger	
närmare	deras	bostad.	

Det	kan	också	vara	bra	att	informera	om	
att	av	de	ca	500	elever	som	LDA	har	haft	
under	läsåret	2017/2018	i	Grassfieldsko-
lan,	var	andelen	flickor	60	%.	Vad	är	det	
som	egentligen	lockar	eleverna	till	Grass-
field?	Förutom	undervisningen	är	det	de	
olika	aktiviteterna	som	finns	på	skolan,	
Basketball	Court	donerad	av	Göran	Molin	
med	familj	eller	extra	undervisning	på	ef-
termiddagar	för	elever	som	ska	ta	nation-
ella	provet	och	få	bättre	betyg.	Allt	detta	
motiverar	och	lockar	eleverna	att	söka	dit.	
 
 
 
 
 
 

Love, Care & Share	

 
I ett klassrum för lågstadiet. 

 
Högstadieklass 

LDA besökte Klara Gymna-
sium i Karlstad  
Med	Forum	Syds	bidrag	kunde	LDA	före-
läsa	för	elever	och	lärare	vid	Klara	Gymna-
sium	i	Karlstad.		

Att	fotbollsspelare	George	Manneh	Weah	
vann	valet	den	27	december	2017	var	en	
stor	händelse	för	eleverna.	De	lyssnade	
uppmärksamt	under	hela	förläsningen	och	
blev	imponerade	av	att	Weah	kunde	
komma	så	långt	i	livet.	Vi	fick	bra	respons	
på	föreläsningen.	

Just	nu	diskuterar	vi	samarbete	mellan	
Klara	Gymnasium	och	Grassfieldsskolan.	
Ett	besök	i	Liberia	diskuteras.		

 
 

 
Elever från tre klasser som alla gick internationella programmet 
samlades för att lyssna på Lois Hemgren och se på bilder från valet i 
Liberia och installationen av nye presidenten, George Weah. 
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NOTISER	

LDA behöver hjälp att strama upp 
verksamheten i Liberia 

Du	som	har	erfarenhet	av	skolledning,	
välkommen	att	kontakta	kansliet		

för	vidare	information.	
Kontaktuppgifter	nederst	på	sidan.	

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2018 är  

300 kr för enskild medlem  
500 kr för familj 

100 kr för student. 
Kom ihåg att ange avsändare! 

Plusgiro   90 1847-4 
Swish   9018474 

 
Good News! 

Liberias jordbruksdepartement har lo-

vat sponsra utbildning av 25 lantbruks-

elever vid LDA Technical College!	

 
 

Vi behöver din e-postadress. 

För att du ska kunna ta del av information 
via e-post från oss på LDA behöver vi din  
e-postadress. Skriv ett mejl där du tydligt 

anger fulltändigt namn och adress. 

Stort tack för hjälpen! 

 

	

LDA	byter	lokal	igen!	

LDA	ska	snart	flytta	ut	från	det	kontorsrum	vi	

hyr	för	närvarande,	närmare	bestämt	senast	

före	midsommar!	Vi	meddelar	vår	nya	adress	i	

nästa	nyhetsbrev.	

LDA 
fyller i år 

25 år! 
	

Liberia Dujar Association  
Hammarby Allé 93 
120 63 Stockholm 
Tel:  08-15 83 00 
Plusgiro:  90 1847 – 4 
Swish: 9018474 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
www.facebook.com/liberiadujar  

 Ansvarig utgivare: 
Lois Hemgren 
Redigering, layout, foton:  
Per Hemgren 
Tryck:  
Edsel Smith, Macsupport 
Utskick: Tina Högberg, Paul 
Bohman Chea, Lois Hemgren 

  
 

 
www.insamlingskontroll.se 

 

   
 

  

Tillman	
Second	Hand	Kläder	

070-541	47	94	

	 	
	

Brussels	Airlines	
	

Anna	Hellerstedt	
Enskild	partner	

	


