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Glad sommar, alla kära vänner! 

 

Sommaren är äntligen här och det kommer bli bad, grill, grönt och umgänge. 

Liberia Dujar Association vill tacka alla generösa vänner av Liberia som möjliggör att 

ungdomar och unga vuxna får möjlighet att utbilda sig även detta läsår. 

Vi önskar er alla en jättetrevlig och solig sommar.  

Ett stort tack till alla stora och små bidragsgivare. Utan er kunde vi inte fortsätta 

Som alla vet gäller att… 

”Utbildning är nyckeln till Frihet, Fred och Utveckling” 

Liberia Dujar Association-Sweden är en svensk 
organisation med sitt säte i Stockholm. Vi arbetar med 
två skolor i Liberia, en gymnasieskola och ett universitet, 
där vi utbildar sjuksköterskor och har kurser i Business 
Administration. Annat som är mycket efter frågat är 
utbildning av barnmorskor. Vi ligger i startgroparna med 
en sådan linje och hoppas att så snart som möjligt få alla 
papper klara som ska ge oss möjlighet att driva detta 
program. 

Hjälp våra flickor för att bryta fattigdomen. 

Genom att möjliggöra utbildning för flickor bryts spiralen 
av fattigdom och sociala mönster börjar ändras inifrån på 
ett hållbart och långsiktigt sätt. Med ditt stöd och din 

gåva kan du rädda en flicka eller pojke och ge henne 
utbildning. Du hjälper henne tillbaka till skolan och du 
ger henne en framtid.  

Ditt bidrag är i säkra händer genom vårt 90-konto som är 
kontrollerat och godkänt av Svensk Insamlingskontroll. 

 Lois Hemgren, Generalsekreterare   
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Ord från ordföranden 

Kära medlemmar, 

Äntligen sommar, för första 

gången på tre år utan corona-

restriktioner! Sommar betyder 

förstås också sommarlov i 

skolorna, både i Sverige och i 

Liberia. Under våren har våra 

skolor kämpat på trots diverse 

svårigheter, inte minst finansiella. 

De senaste nedskärningarna av det 

svenska biståndet till ideella 

organisationer gör det tyvärr ännu 

svårare att räkna med bidrag från 

Sida, så alla bidrag från 

privatpersoner och företag är 

högst välkomna! 

 

Jag önskar er alla en skön och 

behaglig sommar. Passa på att 

ladda batterierna inför en 

spännande höst – då hoppas vi 

äntligen kunna komma igång med 

den länge emotsedda 

barnmorskeutbildningen på 

University College! 

  
Bertil Oskarsson, ordförande 

 

En sann supporter 

 
Eva Hollström är medlem sedan 25 år, nu pensionär och har stöttat elever på 

LDA sedan 1990-talet. Här tillsammans med Mr. Francis Bobway, som fick 

hennes stöd ända sedan han gick i Kindergarten t.o.m. sjuksköterskeexamen. Nu 

arbetar han i södra Liberia och håller på att sätta upp en egen klinik. 

 

Ynglingen på denna bild heter Frederick Toe Jr, en annan av Evas adepter, och 

har just antagits till Liberia University, där han tänker utbilda sig till lT-tekniker. 

Tyvärr ville universitetet ha ett extra litet kuvert om 100 USD, pengar han inte 

hade. Så Eva ryckte ut ännu en gång och hjälpte honom till Universitet. 

 

Miss Hannah Thomas har också fått stöd från Eva Hollström till och med examen 

som sjuksköterska. Hon har nu anställning på Caver Mission Clinikc utanför 

Monrovia, där hon även undervisar i sitt ämne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO Sporrong Ark MSA 

po.sporrong@telia.com 

 IBM-personalens 
U-hjälpsförening 

 Trampolin Arkitekter AB 

www.trampolin.se 
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En inbjudan att stödja utbildningen i Liberia 

Medan det grymma kriget i Ukraina pågår, är det lätt att glömma att det finns många 
andra på vår planet som har det svårt, och även den viktiga klimatfrågan kommer i 
skymundan. Fattigdomen i världen kommer att öka på grund av Ukrainakriget, och 
drabba unga människor i mitt hemland, Liberia. Om befolkningen inte utbildas, försvåras 
dess utveckling över huvud taget. Därför säger vi att ”Utbildning är Nyckeln till Fred, 
Frihet och Utveckling”.   
Så lyder också mitt motto. 

Behovet av utbildning är enormt i Liberia, men tyvärr har många inte råd med 
skolavgifterna. Sida stödjer inte utbildning i Liberia, så i många år har jag kämpat med att 
få in pengar till våra två skolor. I vår organisation, Liberia Dujar Association (LDA), har vi 
därför ett stipendieprogram för att hjälpa elever som inte kan betala skolavgifterna. 
Stipendierna blir lön till lärarna på universitetet och gör det möjligt för dessa elever att 
utbilda sig på Liberia Dujar University College. 

Nu vänder jag mig till er med en inbjudan att stödja detta stipendieprogram. Kostnaden 
för en elev på universitetet är ca. 8000 kr per år, och det är runt 30 elever som inte klarar 
att betala denna skolavgift, dvs vi behöver få in ca. 400 000 kr/år för detta. Om ni 
engagerar er i detta program och tex. sponsrar en elev, kommer ni att få återkommande 
rapporter om hur det går för eleven. Upplev känslan av att investera i en människas 
framtid! Det skulle glädja mig oerhört mycket om ni vill bli en del i detta program. 
Kontakta i så fall mig, så kan vi komma sams om detaljerna. 

Tack på förhand. 

Lois Hemgren 
Generalsekreterare 
Liberia Dujar Association-Sweden 
 
 

 

Hawa L. Keita vägrade gifta 

sig med en 70-årig gubbe, 

varvid pappan slutade betala 

skolavgifterna. Hon har 

nyligen tagit studentexamen 

och kommer att bli sponsrad 

genom en treårig 

barnmorskeutbildning av 

familjen Torbjörn Andersson 

och Elisabeth Ahlström i 

Sverige. På bilden har hon 

just tagit emot beskedet från 

Sverige och hämtat sig från 

gråten av glädjen hon 

upplevde. 

 

Mapu Abigeil har 

också levt ett svårt 

liv och fått stöd med 

utbildningen av 

familjen  

Roström under 

många år. Nu några 

år efter 

sjuksköterskeexamen 

arbetar hon på ett 

sjukhus i Monrovia. 
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Liberia Dujar University College 
 

 

 

The 1st semester of the Academic 2022 is 
expected to end June, 2022. The College operates 
the Lois B. Hemgren School of Nursing and the 
Grant W. Toe School of Business during this 
semester as approved by the governing body 
(National Commission on Higher Education). The 
enrollment is at 140 students. The students of the 
Lois B. Hemgren School of Nursing are now taking 
their final exams.  
 

Business School 
Students of the Grant W. Toe School of Business 
in an appreciation mood went to the District 
office of Hon Richard Koon on May 10, 2022 to 
congratulate him for his decision to support them 
in school. They printed T-shirts in his honor. 
Below are photos of their visit to the 
Representative’s office. 
 

Nursing School 
Unlike the students of the School of Business who 
are being sponsored by the Representative of 
District # 11 where the college is situated, there 
are a number of students from the Lois Hemgren 
School of Nursing who will not sit the final exams 
due to financial constraint. They are being asked 
out of class until their fees are paid. Below shows 
a photo of twenty of them who were asked to 
leave the class. 

There is a growing wave of economic constraints 
in Liberia. Most of these students’ parents are 
jobless. Some of them that are working earn a 
minimum wage of less than USD$100.00 per 
month. These students need urgent assistance. 
 

Midwifery program 
The long awaited midwifery school is gradually 
picking up. A number of things have happened 
this time. One of the gaps which have to do with 
a recognized hospital for the students to do their 
clinical practice was partially settled when we 
signed an MOU with the authorities of the 
Government Hospital in Bomi County.  

 

 
Mrs. Hannah Smallwood posting with Alicia Fleming 

  

 
Financially stranded students of freshman (=1:a årskursen) one 

class. 

 
Freshman one class in session 
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School of Business students in class   

 

 

 
Signing of MOU between Authories of Government Hospital and Liberia 

Dujar University College 

 

 

 
Students of School of Business at the office of Hon. Richard Koon  

to appreciate him. 

Additionally, the services of one key person 
from the Nursing board has been hired by 
the college to head the Midwifery program. 
Discussions were held with Mrs. Hannah 
Smallwood on Friday, June 10, 2022, who 
expressed willingness to work with the 
college Authorities. One of the biggest gaps 
that has to do with payment of 
USD$5,000.00 was astonishingly provided 
by Pelle Hemgren. Hats off for Mr. Pelle 
Hemgren. 

 
One of the Challenges Threatening  
the College’s Sustainability 

 Bad Roads to the college.  That the 
currently bad laterite road from Kebbah 
(where the nearest asphalt pavement 
stops) to the college campus is paved to 
provide unhindered access of students and 
staff to the college campus. Due to the bad 
state of the road, motorcycles are the only 
means of transport for students and staff, 
and some of our students were involved in 
motorcycle accidents in the past. 

We have been meeting government 
officials for some government subsidy, but 
with the government itself facing its own 
challenges, we have yet to have success in 
our search.  

We are awaiting a letter of accreditation 
from the Nursing Board of Liberia to 
operate a Midwifery program in our 
college. Hoping for the best. 

When accredited, we have high hopes that 
initially we will take in a minimum of 200 
students for the midwifery program.  
 

 

 

Tegner Konsult AB 

  
www.brygghusetarkitekter.se 

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

GRADUATION 

The Liberia Dujar High School on the 22nd of January 2022 held its 17th 

graduation exercises on the campus of the school in Grassfield, 

Gardenersville, Liberia. A total of 74 students walked out of the school with 

45 being boys and 29 girls. 

Speaking to the students as keynote speaker, a businessman Amos 

Ndawuyah urged the students to see their graduation as the first step in the 

right direction of life. He called on them not to be complacent with high 

school education but strive to go beyond that if they are to be counted as 

meaningful people in society. 

Given the present economic and political situation in Liberia, Mr. Ndawuyah 

added that the best brains are needed to face the challenges associated 

with the situation. He intoned that the students must work assiduously to 

create a balance in the general situation affecting Liberia and world. 

He narrated how it took determination on his part to have become a 

successful businessman. It didn’t come on silver platter but years of failures 

combined with a determined mind for him to succeed.  

He furthered said that for Liberia to succeed, it will take the collective efforts 

of all including the students adding they are the future of Liberia. 

He concluded by thanking the school administration of Dujar for affording 

him the opportunity to speak to the students and praised the school for the 

lever of discipline at the school. He prayed that the school continues on that 

path as it is seen as one of the best schools giving quality education to 

students in Liberia. 

This year’s Gala Day celebration for the Dujar High School has been put off 

by the school’s authorities due to the National Exams that were slated for 

the same time as the 17th Founding week. The school’s authorities felt it was 

prudent to have the postponement so that it didn’t affect the performance 

of the students for the exams. The Gala Week was planned from the 23rd of 

May to the 27th. 

For the first time in the history of Dujar High School, six graders are to have 

a graduation program. The decision to hold graduation for the class was 

based on request from the parents. The program will be combined with the 

graduation of the kindergarten students and slated for the 25th of June 

2022. 

NATIONAL EXAMS 

Senior students of Liberia Dujar High School are involved with the National 

Exams now known as West Africa Senior Certificate Exams (WASCE) in the 

month of May. 102 students 35 boys and 67 girls are qualified by the 

school’s administration to sit the test. The test which started running from 

the 31st of May will come to an end for the senior student on the 17th of 

June while the 3rd, 6th and 9th graders will be ending theirs on the 25 of June, 

2022. 

Dennis Toe, Program Director 

 

Gympa på skolgården, det finns ju ingen 

gymnastiksal. 

 
Examensceremoni 

 

 
Utdelning av examensdiplom

 
Utsikten från översta våningen. 

 

 
Förskolebarnen tycker det är roligt att 

prata med skolans President, Mrs. Lois 

Hemgren. 
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Utbildningsminister Prof Ansu Dao i grön 

dräkt, Deputy minister Alexander Doupo, 

Per & Lois Hemgren och Eva Hollström 

Utbildningsdepartement  

Liberia Dujar Association samarbetar med Ministry of Education, MOE, och 

de uppskattar våra skolor och vårt sätt att driva dem och uppmuntrar oss att 

fortsätta driva våra skolor. Enligt MOE lämnar många ungdomar gatorna och 

hittar plats hos oss. De använder även vår skolbyggnad på High School för 

olika examineringar så som WEAC och nationalprov samt offentliga 

samlingar. 

Besöket på Utbildningsdepartementet handlade om att prata med dem om 

möjligheten att få bidrag som kan täcka en del av lärarlönerna. MEN, de 

förklarade situationen om hur svårt det är att även betala lön till alla 

regeringsskolorna, eftersom budgeten från regeringen är så knapp. Men 

hoppas att nästa läsår, 2022/2023 kan bli bättre i deras budget så LDA kan få 

en slant.  

 

 
Ambassador George Wallace, Per & Lois 

Hemgren, Hon. Henry B. Fahnbulleh, 

Deputy Minister of Foreign Affairs, samt 

Eva Hollström. 

Utrikesdepartement 

Utrikesdepartementet är Lois´ arbetsplats innan hon flyttade till Sverige, en 

plats som besöks under varje resa till Liberia. 

Eftersom Lois blev stationerad i Stockholm för att arbeta på Liberias 

ambassad hon fortfarande intresse av att en stark diplomatik förbindelse 

mellan Liberia och Sverige upprätthålls.  

Liberias Ambassadbyggnad där jag en gång bodde och jobbade ligger i 

Djursholm i Danderyd. Villan har stått tom i många år och förfallet tilltar. Vid 

mötet. blev Lois tillfrågad att hålla ögonen på den och informera om dess 

kondi- 

tion. Hon har tagit många bilder på huset som lämnats över till UD så de kan 

påskynda räddningsinsatser. Villan behöver restaureras. 

Liberianska UD har stort önskemål att öppna ambassaden igen och avser 

skicka en ambassadör till Sverige inom kort. En minister för 

Utrikesdepartementet har redan besökt Sverige för att diskutera saken med 

Sveriges UD. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President George 

Weahs regering.  

Presidenten själv i blå 

kostym i övre raden. 

(Foto av ett foto) 

 
 

Familjen Roström 
Enskild partner  

   Anita Sundin 
Enskild partner  
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Be an example of the change  

you want to see in the world! 
 

 

Matsalsmöbler från Fittja 

Tallidsskolan i Fittja har bidragit med matsalsmöbler 

till Liberia Dujar High School. Genom Åsa 

Wännström, vice rektor i skolorna i Fittja och före 
detta körledare för Immanuel Gospel står bakom 
bidraget. Vi säger ett stort tack till Åsa och även 
vaktmästaren Börje ska ha tack för hans hjälp med att 
ta hand om möblerna. 

 

 

 

 

 
Vi behöver nya medlemmar. 

Kan du värva någon idag? 
 

 

Love, care & share 
 

 
  
 

                                           

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

295 kr för enskild medlem 

495 kr för familj. 

 

Swisha 
med  

QR-kod. 

 

 

 

Kolla gärna att ni har  

betalat medlemsavgiften, 

det är lätt att glömma. 

 

Snälla, lämna er e-postadress, så kan Nyhetsbrevet skickas digitalt! 
 

Liberia Dujar Association  
Hakeskyttvägen 12, 125 30  ÄLVSJÖ 
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:  LDA Liberia +  

Tryck:     HOS Arkitekter AB 

Utskick:  Lois Hemgren 
 Per Hemgren 

  

 
 

www.insamlingskontroll.se 
 

     

Anna Hellerstedt 

Enskild partner 

 Torbjörn Andersson 
Elisabeth Ahlström 

 Yvonne Tillman 
Secondhand Clothes  

 

http://www.insamlingskontroll.se/

