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Kära Liberia Dujar-vänner! 

Vi tackar er alla för året som gått och allt stöd som gjorde att vi klarade 2022. Ni är 

verkligen med oss ety ”Utbildning är nyckeln till Fred, Frihet och Utveckling!” 

Detta år, 2023, fyller Liberia Dujar Association 30 år, sedan verksamheten startade 

officiellt. Vi ser fram emot nya händelser i våra skolor i Liberia och verksamheten 

över huvud taget. Många aktiviteter kommer att pågå på skolorna i Liberia, medan vi 

i Sverige avslutar året med en konsert i höst i samband med vårt årsmöte. 

Vi kommer att fortsätta samla in pengar till våra skolor för att stödja dem. På så sätt 

kommer det finnas pengar till lärarnas löner. Utan pengar finns inga lärare och utan 

lärare finns inga elever och utan elever finns ingen skola och utan skola finns ingen 

utbildning och grund för Fred, Frihet och Utveckling. 

 Lois Hemgren, Generalsekreterare   
 

Kom ihåg: 

Enskild: 295 kr 
Familj: 
495 kr 

 
Att få chansen att gå i skolan 

Ytterligare en elev har nu fått sponsring från Sverige.  

Marie Quaye är 19 år och går i 11:e klass på LD High 

School. Företaget Molind AB är det som står för hennes 

skolavgifter, läs mer på nästa sida. 

Marie miste sina föräldrar vid 16 års ålder och sedan dess 

bott hos släktingar. Men stödet från dessa var magert och 

hon tvingades arbeta för att få ihop till skolavgift. 

Avgiften är på cirka 5000 kr i år, vilket ju för en svensk är 

överkomligt. Det finns många fler, som behöver sponsring 

för att få chansen att gå i skola. 

Är du den som vill ta på dig ett sponsorskap? 

 
Marie Quaye 

 
 

Familjen Roström 
Enskild partner  

   Lars Olson  
Arkitektkontor AB 
lasseolson@icloud.com 

 
Anita Sundin 

Enskild partner  
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Molind AB stöder utbildningen 

Molind AB, som startats av Göran 
Molin, presenterar sig efter löfte om 
att stödja en flicka, Marie Quaye, med 

hennes skolgång på LD High School 
 
Hej, jag växte upp i Liberia och bodde både i 

Yekepa samt Buchanan mellan 1976 – 1981. 

Mina föräldrar Kennert och Kicki Molin 

bodde kvar till inbördeskriget startade, då 

dom fick fly landet. Liberia ligger mej varmt 

om hjärtat, det var en fantastisk tid i mitt 

liv som har präglat mej sedan dess. Jag 

besökte mina föräldrar runt jul och nyår 

varje år efter att ha flyttat hem till Sverige.  

Lois hörde av sej till mej när DUJAR 

startade och jag har försökt att stötta på 

årsbasis med mina olika företag och även 

varit nere efter kriget på besök för att se de 

skolor vi bidragit till. Dujar gör ett 

fantastiskt jobb och skillnad. Många av 

mina Liberianska vänner dog i kriget men 

många överlevde, och jag har fortfarande 

kontakt med många. Nu ser man framstegen 

som görs och har gjorts mycket tack vare 

Liberia Dujar. 

Göran Molin 

Molind hjälper företag, föreningar och 
organisationer i Europa att stärka sina 
varumärken och relationer genom event och 
kreativ profilering i form av företagspresenter, 
massprodukter, textil och unika 
kundanpassade lösningar. Vi behandlar våra 
kunder såsom vi vill bli behandlade själva och 
tvekar inte att uppfinna hjulet varje dag. Vårt 
mål är att ständigt utvecklas som företag och 
att vara det bästa, mest kreativa och 
lönsammaste alternativet för våra kunder. Vi 
har alltid 100% kundfokus. 
 

Utbildning är vägen till 
frihet och utveckling! 

 

 
Göran Molin i mitten bland sina anställda 

 

Ord från Ordföranden 

Kära medlemmar, 

Nytt år igen – förhoppningsvis kommer det att visa sig vara lite bättre än de senaste åren 

vi har bakom oss. I Liberia kan vi se fram mot president- och parlamentsval i oktober, 

och vi kan ju alltid hoppas att det kommer att innebära ett ökat fokus på 

utbildningsområdet. Vår systerorganisation i Liberia jobbar med att uppvakta regeringen 

i Liberia för att försöka få statliga budgetmedel till våra skolor – för närvarande får 

skolorna förlita sig på bidrag och studentavgifter, trots att grundutbildning på pappret 

ska vara gratis.  

På Liberia Dujar gör vi vad vi kan för att dra vårt strå till stacken. Visserligen kommer 

fokus för Sida och andra givarorganisationer under 2023 fortsatt vara på Ukraina, så 

hoppas vi kunna hitta nya källor för att hjälpa till att täcka lärarlöner och andra 

omkostnader för våra skolor. Som vanligt är alla bidrag mer än välkomna! 

Jag önskar er alla ett gott nytt år 2023! 

 

 

 

 

 

 
Bertil Oskarsson,  
ordförande 

 

 

 

PO Sporrong Ark MSA 
po.sporrong@telia.com 

 IBM-personalens 

U-hjälpsförening 

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

 

 

 

Following the festive break, students of Dujar 

High School returned to school on Monday 

January 9, 2023, with all 779 students returning. 

Speaking to the students upon their return, the 

Vice Principal for Instruction D. Lassana 

Fahnbulleh called on the students and teachers 

to return with a renew spirit to work harder from 

where they left off before the break. He 

admonished the students to remain focused and 

avoid things that will bring them in conflict with 

the laws of the school. He praised the students 

for the level of discipline exhibited during the 

first three months and thanked the teachers for 

their commitment. 

Also speaking to the students, the Dean of 

Students Rev Matthew Nyon cautioned the 

students to remain steadfast in their studies and 

avoid coming in conflict with the laws of the 

school wishing them well. 

Laboratory  

The school administration after the break 

opened the school laboratory to students of 

science on the 13th of January. The laboratory 

which is part of the school’s development 

program is to work students through the 

practical aspect of what the students learn in 

biology, chemistry and physics. Mr. Francis 

Siklo who is the head of the Science Department 

told the students especially 12th graders to be 

attentive all the time as they prepare to sit the 

national exams in few months. He stressed the 

importance of the science lab to the students as 

it will afford them the opportunity to touch and 

see what is being taught. He thanked the school 

administration for making the lab functional and 

described it as one of the best in the 

Gardnersville community. 

 

 

 

 

Tegner Konsult AB 

  

www.brygghusetarkitekter.se 
 HOS Arkitekter AB 

www.hosark.se 



  LDA Nyhetsbrev nr 1, 2023 4 

Students Performance and Enrollment 

The official school enrollment has hit 779 students for the academic year 2022/23. The increment 

in the students’ enrollment is due to the discipline and academic integrity exhibited by the school 

which has won admiration from the community. 

The performance of students for the first marking period has been described as fair by the Vice 

Principal of the school. According to Mr. Fahnbulleh, the report from the test and grades from the 

first marking period, 69% of the students performed fairly and is of the hope that with the work 

rate from the teachers, the periods ahead will be better. 

 

Students Politics 

At Dujar High School, the exercise of the 

students’ civil liberty is through a democratic 

process paramount to their learning. 

Consequently, the students will go into the 

process of election in two weeks to elect those 

that will lead them for the next one year. The 

race will be between the Students Democratic 

Party and the Student Unification Party. 

 

 Project Director Mr. Dennis Toe 
 

Vice Principal Mr. Lassana Fahnbulleh 

 

This is the new Vice Principal for 

Instruction D Lassana Fahnbulleh. Mr. 
Fahnbulleh joined Dujar High School at 

the beginning of the Academic Year 
2022/23. He comes from a rich 

background in education. 
Prior to his joining of our team,  
Mr Fahnbulleh worked as Principal of the  

E Jonathan Goodridge High School for 
several years. He has been a classroom 

teacher teaching both economics and 
Mathematics. 

He graduated from the University of 
Liberia and is working on his Master's at 

the same University focusing on school 
administration. 

Welcome on board Mr. Fahnbulleh!!! 

Dennis Toe 

Ännu en container på G 
Vi har fortfarande inte kunnat sluta samla på 

skolmöbler som annars skulle slängas(!). Vi 

har en mängd skolmöbler som ligger i en 

flyghangar, där vi fått låna utrymme, och 

väntar på transport. Och vi har lika mycket 

liggande på vår tomt! Men det saknas pengar. 

Har du möjlighet att bidra med liten eller 

(helst) stor summa, blir eleverna i Liberia 

mycket glada. Summa kostnad att skicka 

container till Liberia ligger på ca 70 000 kr. 

 
Under denna presenning väntar mängder  

med skolmöbler 

 

Jolanta och Natalia 

Tellström 

 
Stefan de Vylder 

 
Eva Hollström 
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Liberia Dujar University College 

Brief report covering the following activities  
on the university college during academic year 2022. 
 

 

➢ Semester one of 2022 academic year 

started in February and ended in June, 

while semester two started in August 

and ended in December. 

 

➢ During semester one, the university 

college was awarded twenty-five 

scholarships by Hon. Richard N. Kun, 

Representative of Montserrado County 

Electoral District # 11 specifically to 

the school of Business to buttress the 

effort of administration’s recruitment 

process. 

 

➢ During the same period, the 

administration of the university college 

worked tirelessly to close all gaps as 

part of the activities that need to be 

done for the conduct of an assessment 

for the accreditation of the proposed 

Midwifery program. In this regard, it is 

anticipated that the accreditation 

assessment will be conducted by the 

Liberian National Board of Nursing and 

Midwifery in early March 2023. 

 

➢ Additionally, preparations are ongoing 

currently for the reactivation of the 

teacher’s education program that was 

temporarily closed in 2016. 

 

➢ During semester one of the academic 

years, the enrollment of the college was 

one hundred and nineteen (119) 

students. Semester two, the enrollment 

increased to one hundred thirty-five 

(135). 

 

➢ The total number of instructors at the 

University College is thirty (30), 

excluding five preceptors who are 

assigned in the various Health Centers 

where the students are doing clinical 

practices. 

 

➢ Graduation activities for the 7th class 

are scheduled to take place in March, 

2023 following the return of the 

students from their internship. 

 

➢ Report from Bomi County where the 

students are doing their internship 

revealed that they are doing well. 

 

➢ Other information that will be of 

interest to you is that some selected 

staff of the university college are 

undergoing intensive School 

Management System Training under the 

supervision of the Dean of 

Administration. 

 

➢ Currently, registration for the 

resumption of academic 2023, semester 

one is on-going, and classes will 

officially Start on the 27th of February. 

Additionally, if all goes well, it is 

anticipated that the teacher’s education 

program may start in April of this year.    

 

 

 

 

         By Vice President Mr. David Sloh 

 

 

 

Molind AB 
www.molind.se 
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Karl-Axel Elmquist 

En sorgens tid  

Karl-Axel Elmquist, vars 93-årsdag vi firade i november 

förra året, avled nyligen hastigt efter sviterna av ett fall i 

hemmet. Han var LDAs fader kan man säga, och öppnade 

för Liberia Dujar Associations allra första ”startbidrag” via 

biståndsorganisationen Diakonia, som han då var general-

sekreterare för.  

Tidigt i livet kämpade Karl-Axel för mänskliga rättigheter, 

demonstrerade mot vietnamkriget och arbetade under sin 

tid i Diakonia med projekt i som mest 45 länder. 

Begravningen ägde rum i en fullsatt Åbybergskyrkan i 

Vallentuna, där han även verkat som pastor i många år. 

Under minnesstunden efteråt hölls många tal där det 

framgick hur fantastiskt  beundrad, älskad och saknad 

Karl-Axel var. LDAs Lois Hemgren var en av talarna och 

framförde känslosamt sin allra största tacksamhet för vad 

Karl-Axel betytt för henne och hela LDA. Hon sjöng även 

psalmen ”Blott en dag” på engelska; ”Day By Day and With 

Each Passing Moment”. 

Vila i frid, Karl-Axel, älskad och saknad av så många! 
 

 

 

Love, care & share 
 

 

 

 

 
 

  
 
                                           

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

295 kr för enskild medlem 
495 kr för familj. 

 

Swisha 
med  

QR-kod. 

 

 

 

Vi behöver nya  

medlemmar. 

Kan du värva någon idag? 

 

 

 

 

Liberia Dujar Association  
Hakeskyttv. 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 
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www.insamlingskontroll.se 
 

 

 

Anna Hellerstedt 
Enskild partner 

 
Torbjörn Andersson 

Elisabeth Ahlström 

 
Yvonne Tillman 

Secondhand Clothes  

 

http://www.insamlingskontroll.se/

