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Nyhetsbrevet 
Nr 3, oktober 2018 

 

.......................................................................................................... 
 

Kära vänner! 
Liberia Dujar Association hälsar er välkomna hem från se-
mestrar och välförtjänta ledigheter! Vi hoppas att ni har haft 
det skönt, trotts den hetaste sommaren Sverige har haft på 
många år! Tack för det stöd ni har gett till Liberias barn och 
som skett på olika sätt under läsåret 2017/2018.  
I oktober kommer vi att hålla 2018 års årsmöte. Under års-
möte berättar Lois Hemgren om senaste nytt i LDAs verk-
samheten i Liberia. Frågestund efter föreläsningen. . Hjärt-
ligt välkomna! 
Vår verksamhet har fortsatta svårigheter med ekonomin 
men tack vare tappra lärare och annan personal kan verk-
samheten fortsätta utan avbrott. Och inte minst en tapper 
bidragsgivare, som i många år stöttat verksamheten med 
stora belopp.  
LDA arbetar med rättighetsbaserade projekt som utveckl-
ingsarbete genom utbildning som är vårt grundläggande 
utvecklingsprojekt liksom stärka demokratin, mänskliga rät-
tigheter, jämställdhet, miljö, klimat och genusfrågor. 
LDAs vision fortsätter att ta form och förverkligas! I anslut-
ningen till den pedagogiska utbildningen har vi yrkesut-
bildning, datakurs, hiv/aids-information, mänskliga rättig-
heter, demokratifrågor, sportaktiviteter samt jämställdhet. 
Målsättningen i LDA är att tillsammans med internationella 
organisationer medverka till landats återuppbyggnad. Våra 
utbildningsinsatser i Liberia måste därför fortsätta med 
oförminskad kraft. Utbildning är vägen till utveckling och 
frihet. 
 
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 

 
 

ÅRSMÖTE 

 
 

Boka den 30 oktober kl. 18-20 
på vårt nya kontor, 
”Quality Office”, 

Hammarby Fabriksväg 23. 
Tvärbana från Gullmarsplan mot 

Sickla till första hållplatsen, 
”Mårtensdal”.  

  

Familjen	Roström	
Enskild	partner 

 Anita	Sundin	
Enskild	partner 

 Macsupport	
www.macsupport.se 
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Möte med Vice President Jewel Howard Taylor 
 

Ett två veckors besök i Liberia ge-
nomfördes av generalsekreteraren 
Lois Hemgren i september för att 
bl.a. diskutera stöd från Liberias 
regering till Liberia Dujar Associat-
ions verksamhet. Fyra personer, 
Project Director Mr. Dennis Toe, 
President of LDA Technical Col-
lege, Mr. Nathan Mahteh, Lois och 
Per Hemgren träffade Vice Presi-
dent Hon. Jewel Howard Taylor på 
hennes kontor i kongressbyggna-
den.  
Mrs. Howard Taylor lyssnade 
uppmärksamt till information om 
LDAs verksamhet och det tilltänkta 
25-årsfirandet. Hon tackade ja till 
att vara huvudsponsor för firandet 
och ledare för insamlingen i sam-
manhanget.  
VP Howard Taylor tackade LDA 
för alla insatser organisationen 
gjort i Liberia under så många år 
och lovade att se till att LDA kom-
mer med i nästkommande års bud-
get för 2019. 
 

	
	

	
Vice presidenten Mrs. Jewel Howard Taylor flankerad av från vänster: President of LDA 
Technical College, Rev. Nathan Mahteh, LDAs Project Director Mr. Dennis Toe, LDAs 
generalsekreterare Lois Hemgren, Per Hemgren samt VPs Special Assistant längst till hö-
ger. 

	

Utbildning leder till utveckling 
Många forskare anser att utbildning är bland de viktigaste ingredienserna för att ett land ska 
kunna utvecklas. Utveckling hänger på att människorna utvecklas, inte i första hand att nya 
vägar byggs, kraftnät, sjukvård eller annat. Utbildning är själva stommen i ett lands utveckl-
ing. Hur ska det annars orden demokrati och mänskliga rättigheter få någon innebörd? Hur 
ska myndigheter kunna byggas upp och skötas utan utbildade människor? 
Utbildning är verktyget för att människor ska kunna förstå samhällssystemet och kräva sina 
rättigheter. Men också var de kan komma in och medverka i samhällsbyggandet och skapa 
tillfredsställande liv för sig och sina familjer. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Liberia Dujar Technical College, Yrkesutbildning. 
Här utbildas cirka 300 elever i olika yrken.	
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Report on Liberia Dujar Technical College 
Semester	I	2017/2018	
	

1st	Semester	2017/	2018	ended	in	June	for	the	Nursing	and	Agri-
culture	departments	while	classes	for	the	Technical	and	Teacher	
Education	continue	in	July.	The	latter	departments	started	a	
month	later	than	the	others.	However,	the	Teacher	education	
classes	could	not	continue	due	to	students’	failure	to	pay	their	
fees.		

Our	efforts	in	pursuing	the	Government	of	Liberia	through	the	
Legislature	to	include	TC	for	subsidy	in	the	2018/2019	budget	did	
not	materialized	due	to	budgetary	constraints.	However,	there	
are	plans	to	reconsider	TC	in	the	middle	of	the	budget	year	ac-
cording	to	Representative	of	our	district	Hon.	Richard	Koon.	

Meanwhile	the	management	is	making	efforts	to	source	funding	
from	other	ministries	of	government	and	organizations.	In	this	
endeavor,	a	Memorandum	of	Understanding	between	The	Min-
istry	of	Agriculture	and	Liberia	Dujar	Technical	College	was	
signed	on	June	22,	2018	to	train	sixty	students	for	two	semes-
ters.	The	objective	of	the	Ministry	of	Agriculture	is	to	employ	
these	young	people	in	their	respective	counties	of	origin	to	train	
other	farmers	as	a	means	of	improving	Agriculture	in	Liberia.	
Classes	for	the	students	began	on	August	6,	2018.	

Besides,	discussions	were	held	with	the	Ministry	Of	Youth	and	
Sports	to	sponsor	vocational	/	technical	training	at	TC	in	the	are-
as	of	Carpentry,	Plumbing,	Electricity,	Masonry,	Mechanics,	and	
Metal	works	but	this	did	not	yield	good	results.	However,	the	
Ministry	of	Youth	and	Sports	has	promised	to	assist	in	sourcing	
funding	from	other	organizations	upon	the	presentation	of	a	
proposal	requested.		

Communication	from	the	Administration	of	TC	has	been	written	
to	President	George	Weah	to	visit	the	campus.	It	was	delivered	
on	August	8,	and	feedback	is	expected	after	two	weeks.	

Amongst	the	many	things	requested	are	scholarship	for	
Nursing	students,	subsidy	for	TC,	Two	50	seated	Bus	for	
students,	Re-conditioning	of	the	road	to	TC,	etc.	

One	of	the	programs	that	is	in	demand	is	Mid-wifery	
training.		The	major	obstacles	to	starting	this	program	are	
equipment,	training	materials,	and	startup	financial	sup-
port	for	six	years.		But	this	program	will	not	start	until	
funding	and	the	needed	requirements	are	met.	

Nytt beslutfattande på Technical College 
Liberia Dujar Technical College har drivit ett antal 
olika kurser sedan 2011, men 6 stycken av dem har 
inte gett önskat resultat hos eleverna. Dessa kurser 
har haft för få elever i varje enskild kurs. Kurserna 
som inte har lyckats är Electricity, Mechanical 
Engeneering, General Engeering bl.a. Dessa kurser 
har vi på håll tills det finns finansiering till dem. 
Kurserna som är i gång är vårdlinjen, jordbruk och 
lärarutbildning. Jordbrukskurserna får stöd från Mi-
nistry of Agriculture och har finansiering i ett och 
halvt år till. 
Idag ligger vårdlinjen i topp i antal elever. Av de 
drygt 375 elever som gå på TC går 325 på vårdlinjen. 
Denna kurs är ändå liten i skala, men har en stor ef-
terfrågan. Det finns många elever som vill börja 
denna kurs, men det saknas finansiering. Vi hoppas 
på att det ska finnas pengar till kursen i framtiden så 
att t.ex. många kvinnors liv kan räddas vid födandet 
av barn.	

Kvinnor i ledningen för Liberia Dujars båda skolor 

 
Alicia Fleming t.v , ansvarig för Nursing and Midwifery 
Department på TC och Sara Kollehzue, ekonomiansvarig 
på TC. 

 
Marie Fleeh Adams, rektor för 
Grassfieldskolan. 

 
Mary Duodeh, administratör 
på Grassfieldskolan. 

	

Stenvretens	
Redovisnings	AB 

 
Marco	Helles	AB	

 AB	Gunnar	Löfberg	
info@jom.se 
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Stories from TC Graduates 
 
Isaac Kpayeh 

	

I	 am	 who	 God’s	 says	 I	 am.	 Seven	 [7]	 years	 back	 I	 had	 a	
dream	but	there	was	no	helper	to	make	my	dream	become	
a	 reality.	 I	 decided	 to	 manipulate	 the	 law	 of	 first	 Things	
which	 comprises	 putting	 God	 first,	 finding	 your	 purpose	
and	setting	SMART	goals.	The	law	was	put	 in	place	 in	the	
early	 2011	 and	 it	 never	 tarried	 when	 God	 sent	 Mrs.	
Hemgren	 in	Liberia	purposely	for	my	dream	to	come	to	re-
ality.	I	received	the	copy	of	the	college	information	with	joy	
at	Benco	clinic	when	I	was	a	Nurse	Aid,	sitting	in	readiness	
loaded	with	life	skills	and	pregnant	with	ideas.		

Before	everything	else,	getting	ready	 is	the	secret	of	suc-
cess.	

I	enrolled	at	LDTC,	LOIS	B.	HEMGREN	School	of	professional	
Nursing	in	2011	with	a	purpose	and	goals	set.		By	the	grace	
of	God	I	maintained	my	1st	rank	till	the	end.	

In	2014	 I	 received	a	 certificate	of	high	honor	 for	academic	
excellence	by	 the	Administration	of	 the	Liberia	Dujar	Tech-
nical	College	during	the	first	Capping	program.	

In	September	2015,	 I	was	sent	to	Liberia	Government	Hos-
pital	[LGH],	Bomi	County,	Tubman	burg	for	two	[2]	months	
affiliation	from	September	to	October.	

The	Resources	we	need	to	turn	our	dreams	into	reality	are	
within	us,	merely	waiting	 for	 the	day	when	we	decide	 to	
wake	up	and	claim	our	birthright.		

In	the	first	two	[2]	weeks	of	affiliation,	I	was	spotted	out	by	
the	 Administration	 as	 the	 strongest,	 effective,	 skillful,	 and	
humble	student	in	LGH	at	the	time	and	it	never	tarried	when	
I	 saw	my	 name	 among	 the	 staffs	 on	 the	 schedule	 and	 as-
signed	in	the	emergency	room.	

After	 the	 affiliation	 in	October	 2015,	 I	 remained	while	 the	
rest	 of	 my	 friends	 returned	 to	 Monrovia.	 In	 November,	 I	
wrote	the	Administration	for	2	weeks	leave	for	my	gradua-
tion.	 It	 was	 granted	 and	 I	 came	 and	 graduated	with	 high	
honor.	My	assignment	 letter	toke	effect	 in	November	2015	
and	I	was	employed	by	the	Government	of	Liberia	in	2017.	

In	 2015	 I	 was	 trained	 as	 an	 Emergency	 Response	 Services	
clinician	 and	 in	 2016,	 I	 was	 trained	 on	 Save	 and	 Quality	
Health	 Service	 [SQS]	 by	WHO	 and	Ministry	 of	 Health	 and	
obtained	Certificate	of	completion.		

In	 2017,	 I	 enrolled	 at	 Jerubaal	 International	 Development	
center	 where	 I	 obtain	 certificate	 of	 completion	 in	 Project	
Proposal	Writing	and	Monitoring	and	Evaluation	[PPW	and	
M&E],	 and	 certificate	 in	 Human	 Resource	 Management	
[HR].	

In	2017-2018,	I	was	chosen	by	Ministry	of	Health	and	Bomi	
County	Health	Team	to	be	trained	as	a	Mental	Health	Clini-
cian	at	Carter	Center	Training	Program.	I	graduated	with	a	
Certificate	of	Specialization	in	Child	and	Adolescent	Mental	
Health	with	a	license	no:	50162.	

Presently	 I	 am	working	as	 a	RN,	MHC	 at	 LGH.	And	also	 in	
the	process	of	enrollment	at	TNIMA(Tubman	National	Insti-
tute	of	Medical	Arts)	BSN	program.	

My	hope	is	that	God	will	lift	me	up	to	greater	height,	not	for	
men	to	be	put	under	me	but	rather	many	lifted	up	through	
me.		

I	 am	 the	God’s	 choosing	pathfinder	 sent	 to	Bomi	 county,	 I	
believe,	many	will	follow…………	

To	all	my	Colleagues;	

If	you	are	a	forward	looking	young	person	who	truly	desires	
to	 actualize	 your	 dreams-	 both	 for	 yourself	 and	 for	 your	
country	–	get	ready	to	stretch	your	mind	and	reach	for	your	
best	

Long	live	Mr.	and	Mrs.	Hemgrem	
Long	live	our	LDTC	President	
Long	live	LDTC.	

I	am	Mr.	Isaac	F.	Kpayeh	RN,	MHC,	&	BSN	candidate	to	be.	

Married	with	2	children.	
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I. Dixel B. Dixon 
My	name	is	Dixel	B.	Dixon,	a	2017	graduate	of	Liberia	Dujar	
Technical	College.	I	am	grateful	to	Almighty	God,	the	Ad-
ministration	and	Instructors	for	the	opportunity	I	had	to	
have	attended	TC.	I	enrolled	at	the	college	in	October,	2011	
as	one	of	the	second	batch	of	students.	I	was	self-
sponsored	during	my	education.	I	sold	charcoal	and	other	
goods	to	transport	and	educate	myself.		I	appreciate	the	
instructors	for	the	knowledge	impacted	to	us	which	has	en-
abled	me	to	be	employed	today	at	Hope	Medical	Clinic	as	
the	Assistant	Officer-	In-	Charge	(OIC).		
My	future	plans	are	to	return	to	school	to	obtain	a	BSc	in	
Nursing	and	do	a	graduate	program	in	Public	Health.	After	
my	studies,	it	is	my	biggest	dream	to	establish	my	own	clin-
ic	to	contribute	to	the	Health	Care	Delivery	System	of	Libe-
ria.	
Thanks	to	Mrs.	Lois	B.	Hemgren	and	her	Board	for	their	
thoughtfulness	to	establishing	Liberia	Dujar	Association	and	
the	Technical	College.					May	God	richly	bless	them?	
	

II.  Dixel B. Dixon 

Rose M.  Konneh  

	

My	name	is	Rose	M.		Konneh,	aged	33.	Born	unto	the	union	
of	Mr.	and	Mrs.	Konneh	from	Lofa	County	on	November	20,	
1985.	I	graduated	from	Haywood	Mission	Institute	on	Sep-
tember	9,	2009.	During	my	high	school	days,	both	my	
mother	and	father	died	and	never	saw	me	graduating	for	
which	they	suffered.		Two	years	later	I	enrolled	at	Liberia	
Dujar	Technical	College	in	September,	2011	under	my	own	
sponsorship.	I	sold	assorted	goods	to	help	myself	and	grad-
uated	in	December	13,	2016.	

I	am	presently	employed	at	the	Jallah	Town	Clinic	in	the	city	
of	Monrovia	as	the	second	Screener	in	command	due	to	the	
knowledge	impacted	to	us	at	Dujar	College.		My	future	
plans	are	to	return	to	school	and	obtain	BSN	and	MPH.	
While	I	am	working	here,	it	is	my	prayer	that	the	clinic	facil-
ity	at	Dujar	will	open	for	me	to	render	my	services	to	the	
Institution	that	prepared	me	to	be	what	I	am	today.	I	hope	
to	establish	my	own	Health	Care	Center	in	the	next	few	
years	to	serve	my	country.		
Many	thanks	to	Mr.	&	Mrs.	Hemgren	for	opening	Dujar.	
May	God	bless	them.	

 

  
Hellen G. Gotoe	

	
En	före	detta	elev	vid	en	Liberia	Dujar-skola	är	anställd	på	Liberias	Riksdag	
I	samband	med	besöket	hos	VP	Mrs.	Jewel	Howard	Taylor	mötte	vi	i	receptionen	en	kvinna,	
som	visade	sig	ha	varit	elev	vid	en	av	LDAs	skolor	på	landsbygden,	närmare	bestämt	i	byn	
Zeanzue,	Bong	County,	cirka	tre	timmars	bilresa	från	Monrovia.	

Hon	 heter	Hellen	G.	Gotoe	 och	 arbetar	 nu	 i	 receptionen	 i	 kongressbyggnaden	 där	 hon	 tar	
emot	alla	besökare.	
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Vi har en ny praktikant för hösten 

 
Erik Alendal	
	
Mitt namn är Erik Alendal och jag ska under höstterminen 
genomföra min praktik på Liberia Dujar Association. Prak-
tiken är en 30 poängskurs som äger rum under den näst sista 
terminen på programmet Mänskliga rättigheter som jag läser 
på Lunds universitet. Programmet är ett mångsidigt program 
där vi går igenom mänskliga rättigheter på ett lokalt såväl 
som ett internationellt plan. Just därför känns det utmärkt att 
få genomföra min praktik hos Liberia Dujar Association 
som värnar om utvecklingsfrågor i Liberia. 

Jag anser att det enklaste och effektivaste sättet att ge män-
niskor en bild och ett koncept av Mänskliga rättigheter är 
genom utbildning och där vikten bör läggas på rättigheter 
och skyldigheter. Möjligheten att få ha ett så pass dynamiskt 
och spännande land som kontext för genomförandet av min 
praktik känns ytterst spännande. Framförallt när det handlar 
om utbildning och frågor som relaterar till det eftersom att 
just det ligger mig nära om hjärtat. Nu även när George 
Weah har blivit vald till ny president känns det som om att 
Liberia går in i nästa fas mot demokratisering och utveckl-
ing. Speciellt när han efterträder Ellen Johnson Sirleaf som 
lagt en bra grund för Weah sett till hennes och Liberias för-
utsättningar. 

Genom min praktik på LDA hoppas jag på att få ett grepp 
om hur en organisation eller förening kan jobba med 
Mänskliga rättigheter på ett praktiskt plan och att få an-
vända den teoretiska kunskapen som min utbildning har gett 
mig. Jag ser även fram emot att få jobba som ett team med 
Lois på kontoret, samt att träffa och samarbeta med er andra 
i organisation för att få en mer effektiv skola i Liberia. 

Erik	Alendal	

Besök på Refuge Place International 

 Dr Mosoka Fallah	
Under	resan	till	Liberia	besökte	jag	dr.	Mosoka	Fallah.	Han	
driver	en	organisation	med	hälsokliniker,	Refuge	Place	In-
ternational.	Genom	denna	organisation	öppnade	han	en	
klinik	med	barnmorskeprogram	i	Lower	Johnsonville	utan-
för	Monrovia.		

Fallah	har	fem	olika	kliniker	i	Liberia	som	tar	emot	skadade	
och	sjuka,	folk	med	malaria,	gravida	kvinnor	för	undersök-
ning	inför	barnafödande	med	mera.	

Under	besöket	diskuterade	Fallah	och	jag	ett	samarbete.	
Han	har	lovat	att	besöka	LDTC	Nursing	and	Midwifery	pro-
gram	efter	att	han	rest	till	Europa	och	USA.	Han	ser	fram	
emot	ett	samarbete	med	Liberia	Dujar	Association.	

Lois Hemgren 

Liberia Dujar har fyllt 25 år och firar 
detta den 20 december i Liberia	
Liberia	Dujar	Association	har	arbetat	med	utbildningsfrågor	i	25	
år.	Verksamheten	som	började	med	flyktingfrågor	i	Danane,	El-
fenbenskusten,	startade	en	ny	verksamhet	i	Liberia	genom	att	
bygga	om	och	bygga	nya	regeringsskolor.	Detta	för	att	ge	möjlig-
het	för	barn	och	ungdomar	att	få	möjlighet	att	få	gå	i	skola.	Med	
tiden	byggde	organisationen	19	skolor	i	6	av	Liberias	15	län	
(counties).	Två	av	de	19	skolorna	drivs	nu	av	LDA,	en	gymnasie-
skola	och	en	yrkesskola,	som	kallas	for	Technical	College.	

																								 																							 	
Den	20	december	i	år	firar	Liberia	Dujar	Association-Liberia	till-
sammans	med	i	gäster	och	medlemmar	från	Sverige	att	fira	25	års	
jubileum	i	Liberia.	Det	kommer	att	ske	insamling,	där	VP	Jewel	
Howard	Taylor	spelar	rollen	som	huvudinsamlare	till	LDAs	verk-
samhet. 

	
PO	Sporrong	Ark	MSA	

po.sporrong@telia.com	

 Brygghuset	Arkitekter	
www.brygghusetarkitekter.se 

 Trampolin	Arkitekter	AB	
www.trampolin.se 
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Möte med en rådgivare till Liberias 
Riksdag 
Under ett av Liberia Dujars möten som genomför-
des med samtliga ledningsgrupper i både Technical 
College och Grassfieldskola, tog vi emot Mr. Moses 
Roberts, rådgivare till Riksdagspersonelen i Mon-
rovia. Mr. Roberts är mycket intresserad av Liberia 
Dujars arbete i Liberia och är imponerad av vad vi 
har åstadkommit. Han besökte LDAs kontor för att 
få veta mer om organisationen och vad han kan bi-
dra med i verksamheten.  
Hittills har Mr. Roberts blivit invald i Liberia Dujar 
Association - Liberias styrelse. Han har lovat att bi-
dra med sitt kunnande för att lyfta LDA till en ännu 
högre nivå samt hitta vägar för finansiering.   
Liberia Dujar Technical College fick ingen finansie-
ring från regeringen tillsammans med många andra 
skolor pga. brist på pengar hos regeringen under 
2018. Mr. Roberts har lovat arbeta hårt så vår skola 
ska vara med i Regerings budget under 2019. 

	
Mr. Moses Roberts på besök i Grassfieldskolan 

Möte med Assistant Minister  
of Youth and Sports 

 Mr. Mallias Sheriff 
Vi var fyra personer  från Sverige, Technical College och 
Grassfield High School som besökte Assistant Minister for 
Youth and Sports, Mr. Mallias Sheriff för att diskutera sam-
arbete mellan hans ministerium och Liberia Dujar Associat-
ion, eftersom vi arbetar med liknande frågor. 
Mr. Sheriff lovade att göra allt han kan för att stödja LDAs 
arbete. Han sitter numera i LDAs styrelse och kommer att 
delta i insamlingsprogrammen som planeras i december.  

Ytterligare en person från riksdagen  
till styrelsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Richard Nagbe Koon, 
kongressledamot 

Utbildning är en rättighet  ———  inte ett privilegium! 
 

 

Grassfieldskolan, Liberia Dujar High School, LDHS 
I denna skola går drygt 530 elever inklusive dagisbarn. Lärarna vill att Liberia 
Dujar High School ska behålla sin höga status i kommunen när det handlar om 
kunskap och inlärning. Efter skolan hålls kurser i upp till fyra timmar på ef-
termiddagar för att stödja eleverna i de ämnen de har problem. Detta möjlig-
görs för att eleverna ska få bra betyg i nationella prov.   

Results  
There were 65 students in the 12th grade class for the academic year 2017/2018, 
45 girls and 20 boys. During the National Examination 58 students, 22 boys 
and 48 girls passed the exams and were eligible for graduation. 
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NOTISER 
	

	
Praktikant	sökes	

	

Liberia	Dujar	Association	söker	en		
ny	praktikant	till	vårtermin	2019.	

Är	du	intresserad,		
ring	0704-778402	för	information	
eller	mejla:	info@liberiadujar.org.	

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 

 
 

Vad tycker du? 
Skriv till oss och tyck till om vår verksamhet  

eller berätta någonting, helst med anknytning till 
ämnet, eller skicka bilder, som du vill visa, så tar 

vi med materialet i Nyhetsbrevet. 
Välkommen med din input! 

 
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 fullständigt namn och adress. 

Stort tack för hjälpen! 

 

 

 
 

Ett dödsfall:  

Olle Wijkström, som 
bland annat var 
direktör för Lamcopro-
jektet i Liberia under 
10 års tid har insomnat  
92 år gammal. 

LDA tackar honom för 
hans insatser för före-
ningen. 

	
	
Utbildade	människor	förmår	bevaka	

sina	rättigheter	och	ta	makten	över	sin	
	egen	utveckling	och	försörjning. 

	
	

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  

 
Ansvarig utgivare: Lois Hemgren 

Redigering, layout: Per Hemgren 

Foton: LDA-Liberia, Per Hemgren 

Tryck: Edsel Smith, Macsupport 

Utskick: Tina Hagberg,  
Erik Alendal, Lois Hemgren 
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Tillman	
Second	Hand	Kläder	

070-541	47	94	

	 	
	

Brussels	Airlines	
	

Anna	Hellerstedt	
Enskild	partner	

	


