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Kära Liberia Dujar medlemmar,
bidragsgivare och vänner av Liberia!

Liberia Dujar Association önskar
er alla en riktigt
God Jul & ett Gott Nytt År!
Detta år har varit ett annorlunda år med Covid-19-pandemi som har saboterat alla planerade aktiviteter och insamlingar för året.
Vi vill avsluta året med ett stort och speciellt
tack till våra bidragsgivare och de som har
skänkt gåvor för drivande av våra skolor.
Era bidrag har varit mycket väderfulla i vårt
arbete och det är vi glada över.
Vi vill ändå berätta kort om några händelser
under året.
LDA reste i november till Liberia där vi tillsammans med LDA-Liberia tog emot två
containrar med skolmateriel som skänkts av
svenska skolor och privatpersoner. Dessutom deltog vi vid den 5:e examineringen sedan starten av elever vid Technical College
och var med i planeringen av det nya läsåret
2020/2021 där nya kurser ska starta.

47 nya sjuksköterskor har kläckts!
Lois B. Hemgren School of Nursing firade i dagarna tre under veckan 22 – 27 november:
Söndag: Gudstjänst för eleverna,
”Baccalaureate Service”.
Onsdag: ”Oath & Honor Day” med firande och
man svor eden att sköta sitt jobb.
Fredag: ”Commencement Convocation Program”, det vill säga själva examensdagen. Mer
firande och utdelning av examensdiplomen.

Lois Hemgren, Generalsekreterare

Ord från ordföranden

Det har varit årsmöte

Vi närmar oss slutet av ett år som kommer att gå till historien som väldigt speciellt. Över hela världen har människors
möjligheter att leva, arbeta och studera
begränsats på grund av COVID-19pandemin. Det har förstås också påverkat Liberias skolor och Liberia Dujars
verksamhet.
Möjligheten till utbildning var redan innan pandemin begränsad i Liberia. I dag
går 37 procent av flickorna i Liberia i
grundskolan jämfört med 39 procent av
pojkarna, enligt FN:s befolkningsfond
(UNFPA). I gymnasiet sjunker siffran till
15 procent av flickorna och 18 procent
av pojkarna, enligt FN:s barnfond (Unicef). Detta återspeglar sig i antalet läsoch skrivkunniga. I åldrarna 15–24 år
kan bara 37 procent av flickorna läsa
och skriva, jämfört med 63 procent av
pojkarna. COVID-19 och den kris viruset
medfört riskerar att ytterligare förvärra
denna situation. Din insats behövs därför – tänk gärna på våra elever nu till
jul och skicka en gåva!
Förhoppningsvis ser vi nu ljuset i slutet
av tunneln. Planer pågår för fullt för att
våra skolor ska kunna öppna till fullo efter nyår, och då hoppas vi också komma
igång med den så välbehövliga barnmorskeutbildningen, som inte bara kan
få fler flickor i utbildning utan framför
allt kommer att bidra till att rädda mödrars och nyföddas liv. Idag dör mer än
1,000 mödrar per 100,000 i samband
med barnafödsel – i Sverige är motsvarande tal 4 per 100,000. 54 barn av
1,000 dör i samband med födseln eller
under sin första levnadsmånad.
Så låt oss därför hoppas på ett 2021 som
blir bättre än 2020!
Bertil Oskarsson, ordförande

Tegner Konsult AB

Den 20 oktober hölls ett digitalt
årsmöte med endast nio närvarande medlemmar, då styrelsen
redovisade sitt arbete under
räkenskapsåret 1 juli 2019 till 30
juni 2020 och hur det står till
ekonomiskt. Ekonomin är ju inte
vad den borde vara med alldeles
för otillräckliga intäkter, vilket
tvingat oss till reducering av
utgifterna till ett absolut
minimum.
Styrelsen förnyades genom att
två nya personer valdes in,
Martin Brandhorst och Anna
Hellerstefdt, se vidare deras
presentationer. Margareta
Berge har begärt utträde ur
styrelsen , och vi tackar henne
för hennes värdefulla insatser
under många år. Vi har också
anlitat en ny redovisningskonsult, Lena Gustafsson vid
Chrisléns Ekonomikonsult AB,
samt en ny revisor, Oscar
Westerlund vid Finnhammmars
Revisionsbyrå AB.

Mötesordförande Per-Erik
Tibblin, en ”gammal räv”
inom organisationen, iklädd
passande afrikansk klädsel.
Foto: Tibblin

Vid dessa digitala möten
kan man kosta på sig att
se över sin presentation.
Vi tackar Per-Erik för
hans inspirerande och
uppmuntrande tips i det
ämnet.

Love, care and
share

Ny i styrelsen
Martin Brandhorst
Jag är 52 år och bor i Vällingby
med fru, tre döttrar och en
bonusson. Jag studerar inköp
och upphandling - är civilekonom och har jobbat många år
med försäljning, projektledning
inom biståndssektorn och på senare år som konsult. Förhoppningsvis kan jag bidra med de
erfarenheterna i styrelsen.
På fritiden spelar jag trummor i
ett soulband och läser böcker.

Brygghuset Arkitekter

HOS Arkitekter AB

www.brygghusetarkitekter.se

www.hosark.se
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Ny i styrelsen

Skolmöblerna levereras

Anna Hellerstedt

De två containrarna med skolmöbler och
annan materiel anlände till Grassfieldsskolan under LDA-Sveriges besök i
Monrovia. Innehållet kommer bland
annat från skolor i Finspång genom
Anna Hellerstedts försorg.

Så gällde det att sortera materielen
och fördela den mellan Grassfieldsskolan och Technical College. Det
underlättade att några klassrum på
nedre botten stod tomma för
tillfället, ett rum för Grassfield och
ett rum för TC. Rummen låstes
därefter mycket noga
Text och foton: Per Hemgren

Utlastningen startar

Stolarna till Grassfield.

Jag heter Anna Hellerstedt och är
lärare och arbetar på Bergska gymnasiet i Finspång. Som hobbyjobb är
jag författare (Sanningar i solen,
Bröder i solen, Vänner i solen m fl)
och researrangör (Kunskapsresor i
Förintelsens spår m m samt ridresor). Som fritidshobby är jag bl a
engagerad i Finspång mot rasism.
Jag älskar min make, mina döttrar,
mina barnbarn, min häst och min
hund. Jag har bland annat volontärjobbat som lärare i Ghana och i
Nicaragua och i flyktingläger i Libanon. För tre år sedan besökte jag Liberia tillsammans med Lois, Pelle,
en kollega och tre elever från olika
yrkesprogram på Bergska gymnasiet. Under våren och hösten 2020
har jag initierat en insamling av
skolmöbler och annat till Liberia Dujar. Mitt företag annasBOKaresa
(Anna Hellerstedts BOKaresa AB)
har varit månadsgivare till Liberia
Dujar sedan jag kom hem från Liberia. När jag fick frågan om en plats i
styrelsen tackade jag ja med förhoppning om att lära mig mer om
Liberia och om solidaritetsarbete
och att kanske kunna vara med och
göra någon liten skillnad i arbetet
för en mer jämlik värld där Liberia
Dujars stöd till skolorna är en viktig
del.

PO Sporrong Ark MSA
po.sporrong@telia.com

Diverse materiel går till Technical College, inte minst sjukvårdsmateriel vi fått
från bland andra läkaren Gunnar Häss.

De flesta av borden och skolbänkarna är
nu hopmonterade efter transporten.

IBM-personalens
U-hjälpsförening
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Examensdags!!

Fredagen den 27 november var den stora examensdagen för 47 sjuksköterskeelever på Liberia Dujar Technical College. Här
har vi samlat alla(?) för fotografering före ceremonin. Men vem är det som står i mitten iklädd rosa kavaj? — Jo, upphovskvinnan till alltihop, Lois Hemgren.

Ceremonin kan börja i stora auditoriet på Technical College. Foto: Dennis Toe.

Årets kull av examinander var den femte sedan starten av Technical College år 2011. Under ceremonin hölls många tal. Bland andra fanns ministern för Ministry of Health, Mrs. Wilhelmina S. Jallah, på plats och talade om vad regeringen gör inom hälsoområdet samt vad en sjuksköterska bör sätta främst i sin yrkesutövning – patienten.
I detta sammanhang är det mycket fokus på vem som är bäst, så de
bästa eleverna fick extra utmärkelser, och den allra bästa en ännu
högre. Så blev det utdelning av examensdiplom, nationalsången ”All hail
Liberia” sjöngs, varefter programmet avslutades med en slutbön och
man tog sig ut på gården för att fira tillsammans med anhöriga.

Hälsominister Mrs. Wilhelmina S.
Jallah i talarstolen.

En elev får sitt diplom av Pro.f David
Dahn, Director General, National Commission on Higher Education (NCHE),
som deltog i ceremonin.
De sju bästa eleverna.

Text och foton: Per Hemgren
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Baccalaureate Service (gudstjänst)
Alla goda ting är ju tre. Och firade gjorde man tre olika dagar, söndagen

med en speciell gudstjänst, Baccalaureate Service, onsdagen med uppmärksamhet på eleverna, ”Oath and Honor Day” och slutligen själva examen på fredagen, se föregående.
Prästen Apostle E. Jenkins Peal

Baccalaureate (≈ kandidatexamen enligt engelsksvensk ordbok) Service
innebär en gudstjänst tillägnad alla som tar examen.
Men det är också ett slags
firande. Och som synes klär
man sig i speciella hyrda
kläder.
Prästens predikan handlade också huvudsakligen om
att ”celebrate”, att fira. Vad
ska du fira? Vem ska du
fira? –Jo, dig själv, förstås,
din familj, dina vänner och
andra. Även fysiska
föremål kan firas, men
framför allt är det den
allsmäktige som ligger
bakom allt, som ska firas.

Text och foton: Per Hemgren
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Oath and Honor Day

Så.

Det var bara åtta manliga elever i denna årskull av 47 totalt (t.v.)

Denna ”Oath and Honor
Day” omfattar även att
man som sjuksköterska
lovar och svär att göra sitt
yttersta för patienterna
oavsett vad som händer.
Man sätter patienten i
första rummet och är
också vaksam på om
kanske någon läkare har
ställt fel diagnos eller instruerat om en behandling som inte är bra för
patienten.

”I solemnly pledge my loyalty before God….”
Så börjar Florence Nightingales högtidliga löfte om sjuksköterskans yrkesutövning, och den måste man kunna utantill.

Man tänder ljus som en
erinran om hur Florence
Nightingale med sin fotogenlampa besökte sina
patienter oavsett om det
var mörkt eller inte.

Bästa eleven, Oretha Garpehn

Text och foto: Per Hemgren
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Midwifery department — Barnmorskeavdelningen

Salen på Technical College där barnmorskeutbildningen är tänkt att bedrivas, bara alla papper från myndigheterna blir
klara någon gång. All utrustning är på plats, vi väntar bara på en påskrift från Hälsoministeriets Board of Nursing.

Tack till mina kamrater
Jag vill på detta sätt tacka mina kamrater Torbjörn Andersson, Ronny Bergens och Kjell Andersson för att ni
ställde upp på att hjälpa att kånka och stuva skolmaterielen in i containrarna.
Per Hemgren

Torbjörn

Tack alla ni som hjälpte till att lasta in skolmaterielen i
containrarna, barn (vuxna sådana),
barnbarn och svärsöner.

Kjell

Ronny

Tack, Åsa!

Tack till våra ambassadörer:

Åsa Wannström, rektor för Fittjaskolan, som donerade möbler
till våra skolor.

Yvonne Tillman

Anna Hellerstedt
Enskild partner

Stefan de Vylder

Anna Hellerstedt

Yvonne Tillman
Second Hand Clothes
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God Jul
allihop!
Tänk på dem som inte har samma
möjligheter som vi i rika Sverige
Vad sägs om att ge en extra generös
julklapp till ”våra” elever i Liberia?

Bli LDA-Partner, som bidrar Stöd Dujar ekonomiskt
regelbundet, månadsvis!
Det finns flera sätt att stödja vår
En regelbunden donation på 50,
100 kr eller mer gör det möjligt
för oss att planera långsiktigt
med våra utbildningsprogram.
Regelbunden finansiering leder
till hållbar förändring för utbildning av barn och ungdomar i Liberia.

Bli månadsgivare. Stöd vårt
arbete månadsvis med valfritt belopp via autogiro. För
utbildning ekonomiskt.
50 kr i månaden kan en elev
Bli / fortsätt att vara medlem för erhålla en livsavgörande ut295 kr för enskild medlem och
bildning.
495 kr för familj per år.
Spontangåva eller födelseMinnesgåva. Skänk en gåva för
dagspresent - ge en gåva
att fira någons bemärkelsedag.
genom att Swisha till
9018474.

MEDLEMSAVGIFTEN
295 kr för enskild medlem
495 kr för familj.

Swisha
med
QR-kod.

Be an example of the CHANGE you want to see in the world!
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
Tryck:

HOS Arkitekter AB

Utskick: Lois Hemgren
Per Hemgren

www.insamlingskontroll.se

Familjen Roström

Anita Sundin

Enskild partner

Enskild partner
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