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Nyhetsbrevet 
Nr 3, september 2019 

 

.......................................................................................................... 
 
Kära	vänner!	
	
Nu	går	vi	mot	höst	och	ännu	kal-
lare	årstider	och	alla	går	tillbaka	
till	sina	arbeten	med	liv	och	lust,	
eller	hur?	Vi	på	LDA	hoppas	att	ni	
har	haft	det	skönt	i	sommar,	och	
vi	tackar	för	alla	bidrag	ni	gett	
som	möjliggjort	att	barnen	i	Libe-
ria	kunde	gå	i	skola	under	läsåret	
2018/2019.	
Men	nu	börjar	skolåret	2019-
2020,	och	vi	behöver	hugga	i	igen	
för	att	få	ihop	pengar	till	våra	
båda	skolor.	
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 

 

 

Välkommen	till	LDAs	ordinarie	

Årsmöte	2019	
	
	
	

	

	

29	oktober,	kl.	18.00	
Plats:		

Quality	Office	
Hammarby	fabriksväg	23,		

4	tr	

	
På	årsmötet	redovisas	verksamheten	från	juli	2018	-	juni	
2019	för	medlemmarna,	som	granskar	hur	det	har	gått	
under	året,	revisorn	lämnar	sin	rapport	med	förslag	till	
ansvarsfrihet	för	styrelsen.	Och	inte	minst	ska	ny	ordfö-
rande	och	styrelse	väljas,	personer	som	kommer	att	ha	
ansvar	för	föreningens	fortsatta	arbete.	Om	du	är	intres-
serad	av	att	delta	i	styrelsearbetet,	hör	av	dig	på	0704-
778402	eller	mejla	info@liberiadujar.org.	
	
Ändring	av	stadgarna	

En	mycket	viktig	punkt	på	dagordningen	är	ändringen	av	
stadgarna.	Ändring	av	stadgarna	kan	bara	ske	efter	beslut	
på	två	efter	varandra	följande	medlemsmöten,	varav	det	
ena	ska	vara	ordinarie	årsmöte.	Medlemsmötet	den	3	juni	
föreslog	att	vi	skulle	genomföra	följande	ändringar:	

• minsta	antal	ledamöter	i	styrelsen	föreslås	minskas	från	
sex	till	tre	stycken;	

• kallelse	till	årsmöte	föreslås	ändras	från	nuvarande	14	
dagar	till	21	dagar;	

• medlemsmotion	till	årsmötet	behöver	enligt	gamla	stad-
garna	inte	vara	styrelsen	tillhanda	senast	1	september.	
Nu	föreslås	i	stället	14	dagar	innan	årsmötet.	

• dagordningen	utökas	med	punkten	”Övriga	frågor”.	

	

Familjen	Roström	
Enskild	partner 

 Anita	Sundin	
Enskild	partner 

 MacSupport	
www.macsupport.se 
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Words from Project Director Dennis Toe 

 
Administration team and other leaders of LDA. Mr. Dennis Toe second from left on the upper row. 
 

It's with profound gratitude that I firstly give glory to 
God for His mercy on each and everyone of us over the 
time. Without Him, I am convinced that we wouldn't be 
able to survive as individuals and institution. 

I also express thanks and appreciation to everyone con-
nected to Dujar helping one way or the other to keep the 
institution afloat. Our collective efforts have got us this 
far. We need to keep holding on. 

As we mark another journey in ensuring that education 
is given to the children of Liberia, I pray that we renew 
our commitment to the task ahead. I am aware of the 
serious challenges that we face in maintaining the two 
institutions that we run. But with hard work and dedica-
tion we can make it. 

Making our institutions outstanding should be a set 
goal. Nationally, the system is challenged. Making it 
work requires a lot of innovation and focus. I therefore 
admonish all of us to remain steadfast in duty. So long 
we have accepted the challenge, we must take it on with 
a positive mindset. We should claim the situation as our 
own. Let us not succumb to the pressure is placing on 
us. But we need to put our expertise together to building 
a new educational sector that will bring hope and a 
sense of belonging to the students of Liberia.  

As we are all aware, students are the future for tomor-
row. If Liberia will survive, we must be there for the 

students in and out of our campuses. They should be 
accountable to us likewise we to them.  

Equally, the parents are challenged to play their role in 
this process. They are encouraged to prevail on their 
kids to see education as the way forward. They (stu-
dents) must never be left to themselves. Ensure that 
they are not complacent. Reach out to them at all times 
and get to the schools where you envisage problem. The 
success of our educational story depends on us all. 

Thank you again and may we all enjoy a successful 
school year. 

Dennis Toe 
Project Director 
 

Mr.	Dennis	Toe	 	
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LDA besökte Riksdagen 

 
Från vänster: Mrs. Lois Hemgren, Senator Peter Coleman, Mrs. Alicia Fleming, Mr. Moses Roberts, chairman of LDA-L and Rev. 
Nathan Mahteh. 
	
Acting	Chairman	of	LDA-Liberia,	Moses	Roberts,	
Rev.	Mahteh,	Alicia	Fleming	and	Lois	Hemgren	met	
with	Senator	Peter	Coleman	together	with	the	Nurs-
ing	Board	Chairman,	Humphrey	Loweah	and	Mrs.	
Darboi	Korkoyah	to	discuss	the	way	out	for	register-
ing	the	Midwifery	Program.	Why	in	the	middle	of	
finding	the	way	forward	for	registering	the	program,	
it	was	announced	on	the	radio	that	the	GOL	had	put	
a	hold	on		all	new	programs	in	the	Health	Sector.	
Having	hearing	about	why	the	delay	to	register	the	
program,	we	were	invited	to	the	House	of	Parlia-
ment	to	listen	to	the	Hearing	of	the	Ministry	of	
Health	and	Social	Welfare	also	the	Ministry	of	Edu-
cation.		

 
				Parlamentsbyggnaden	i	Monrovia	

Tuesday,	20th	August	there	was	a	Hearing	about	the	na-
tion’s	budget	at	the	Liberian	Parliament		
Along	with	Lois	were	Mr.	Moses	Roberts,	Acting	Chair-
man	of	the	Board	of	LDA-Liberia,	Rev.	Nathan	Mahteh,	
President,	LDTC	and	Mrs.	Alicia	Fleming,	Coordinating	of	
the	Nursing	Program	at	the	College.	During	the	Hearing	
session	the	Ministry	of	Health	and	Social	Welfare	ex-
pressed	the	grave	need	of	doctors,	nurses,	midwiferies	
and	well-equipped	clinics	and	hospitals	in	Liberia,	espe-
cially	in	the	rural	area	where	it	is	difficult	to	find	people	
who	are	willing	to	work	there	because	of	the	lack	of	
roads	to	send	some	the	much	needed	nurses	and	mid-
wiferies	there.	

 
Entréhallen	
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Liberia Dujar High School, Grassfieldsskolan 
 
	
Fredrik	Toe	Jr,	15	år		
går	nu	i	11:e	klass.	Han	är	spons-
rad	av	Eva	Hollström,	en	medlem	i	
Liberia	Dujar	Association	sedan	i	
90-talet.	Fredrik	är	fjärde	eleven	
som	Eva	stödjer	i	LDA-skolan.	Tre	
av	eleverna	hon	har	stöttat	har	gått	
vidare	och	fått	anställningar	eller	
studerar	vidare	på	universitetet.	
Fredrik	vill	gå	vidare	på	universite-
tet	innan	han	blir	20	år	gammal.	

	
	

Benetta	Nyema,	18	år	
	

En	annan	elev	det	talas	
mycket	om	i	Grassfieldssko-
lan	är	Benetta	Nyema,	18	år.	
Hon	började	i	Liberia	Dujars	
skola	i	första	klass	och	ska	
examineras	från	12:e	klassen	
nästa	år. 

	
Två	elever	frågade	en	lärare	när	
skolan	ska	börja.	”Vi	är	trötta	på	att	
bara	vara	hemma.”	

	
Utbildade	människor	förmår	bevaka	sina	rättigheter		
och	ta	makten	över	sin	egen	utveckling	och	försörjning	

	

	
Examensceremoni	i	Grassfieldskolan.	För	första	gången	har	eleverna	på	sig	”gowns”,	den	
klassiska	skolexamensdräkten.	

	

Adama	Kromah	
har	gått	i	Grass-
fieldskolan	se-
dan	har	var	7	år.	
Nu	arbetar	han	
på	Robertsfields	
flygplats	som	
avdelningschef	
för	Bureau	of	
Immigration.	

Parent/Teachers	Association,	
PTA	

Ordförande	för	P.T.A.	i	Liberia	Du-
jar	High	School	(Grassfieldskolan)	
heter	Benjamin	Nema.	Han	hjälper	
till	med	att	få	ordning	på	eleverna	
och	ger	råd	till	rektorn	och	lärare	
gällande	problem	som	kan	finnas	i	
skolan.		

Benjamin	Nyema,	ordförande	för	PTA	 	
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Några	av	lärarna	vid	Grassfieldsskolan	 Städerskor	är	också	viktiga	

För	läsåret	2018/2019	hade	Grassfieldskolan	488	elever,	264	flickor	och	224	pojkar.	Denna	minskning	beror	
på	att	några	nya	skolor	har	startat	upp	i	Grassfieldområdet	i	Gardnersville	kommun.		

Den	12	juli	utexaminerades	61	elever	från	12:e	klassen,	34	flickor	och	27	pojkar.	Under	Nationella	examen	
deltog	70	elever	av	115	elever	i	12:e	klassen.	61	elever	klarade	provet.		
	
	
	
	
	
Liberia	Dujar	Technical	College	
	

	

	
Fjärde	gruppen	examinander	vid	Technical	College	

	
	 	

Starta	eget	

En	del	elever	från	TC	har	startat	eget	företag.	Tre	
flickor	som	har	gått	på	Liberia	Dujar	Technical	Col-
lege	arbetar	som	murare	.	De	går	på	olika	byggplat-
ser	och	frågar	om	de	kan	mura	husen.	Genom	detta	
arbete	får	de	pengar	att	leva	på	tills	ett	annat	jobb	
dyker	upp.	

	
Agricultural	program		
stöds	av	Africa	Development	Bank	(ADB)	
genom	Ministry	of	Agriculture.	
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The	Liberia	Dujar	Midwifery	Program	
	

	
Blivande	förväntansfulla	elever	vid	Midwifery	Program	

Som	vi	skrev	i	nyhetsbrev	nr	2	
i	juni	har	LDA	fått	ett	jättestort	
bidrag	från	Jochnick	Foundat-
ion	till	vårt	nya	program,	
Midwifery	Program	(Barn-
morskeutbildning).	Tills	alla	
papper	var	klara	så	att	skolan	
kunde	komma	igång	tog	det	
evigheter.	Lois	behövde	resa	
till	Liberia	för	att	påskynda	all-
ting	genom	olika	möten	med	
ansvariga	personer	och	nya	
kontakter	på	Liberias	Riksdag.	
Medan	många	möten	pågick	
om	programmet	hade	Liberias	
regering	annonserat	att	inga	
nya	program	om	Vårdlinjen	
och	Barnmorskeutbildning	
skulle	få	öppna,	tills	de	skrivit	
en	ny	policy	och	strategi	som	
ska	följas.	Under	tiden	väntar	
många	och	entusiastiska	ele-
ver	som	vill	börja	på	pro-
grammet.		
 

Trettioåtta	elever,	20	kvinnor	och	
18	män,	var	godkända	för	CAPPING	
CEREMONY	och	går	vidare	till	sista	
årets	kurser	som	avsluutas	med	ex-
amen	i	maj/juni	2020.	Som	vi	tidi-
gare	skrivit,	är	det	bara	Nursing	och	
Agricultural	programs	som	drivs	
just	nu	på	TC,	tills	Midwifery	pro-
gram	ska	börja	senare	detta	läsår	
2019/2020.	De	andra	kurserna	fick	
med	tiden	allt	färre	elever	och	blev	
därför	till	sist	för	dyra	att	drivas	och	
har	nu	lagts	ned.	

	
Aurelia	Karpee,	new	Administrative	Assis-
tant,	TC	

	
	

	
Alicia	Fleming,	Dean	of	Nursing	Program	och	Security	Jalloh,	säker-
hetschef	på	TC		
	

	
	
	
	

Love	
Care	
&	

Share	
	

CLINICAL	ADVISOR	
Rachel	Johnson	blir	nyanställd	på	
Midwifery	Program	och	ska	driva	apo-
teket	på	TC.	

	
	

Stenvreten	
Redovisnings	AB	

	 Marco	Helles	AB	
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5th Acceptance and Capping Program 
September	18,	2019	
	

      

 
 
 

 
En	selfie	är	väl	ett	måste	även	i	Liberia?	

 
 
About	38	students,	20	girls	and	18	boys	
from	the	Lois	B.Hemgren	school	of	Nursing	
were	Accepted	and	Capped	into	the	Nursing	
Program	of	the	Liberia	Dujar	Technical	Col-
lege.	The	Nursing	School	is	one	of	the	most	
relievable	institutions	that	have	trained	and	
graduated	students	who	are	contributing	to	
the	country	health	sector	at	large.	Close	to	
five	hundred	students	have	successfully	
passed	through	the	rank	and	files	of	the	
Lois	B.Hemgren	School	of	nursing.		
The	graduates	were	excited	to	have	been	
accepted	and	finally	capped	into	the	Nurs-
ing	program.	Speaking	during	the	ac-
ceptance	and	capping	program,	the	Presi-
dent	of	the	Liberia	Dujar	Technical	College,	
Rev.Nathan	F.Mahteh,	Sr,	urged	the	stu-
dents	to	continue	with	the	sojourn,	and	re-
main	focus	in	their	studies.	He	further	
stressed	that,	Liberia	depends	on	you	peo-
ple	for	tomorrow	to	add	more	value	to	our	
health	sector.		
Meanwhile	the	first	entrance	and	placement	
examination	for	students	wishing	to	attend		

the	Lois	B.Hemgren	school	of	Nursing	can	now	do	so.	Regis-
tration	runs	up	to	September	30,	2019.	The	Entrance	and	
Placement	examination	is	scheduled	for	October	5,	2019.	
Report	&	photos		from:	O’Neal	Roberts	

	
	

	
	 	

PO	Sporrong	Ark	MSA	
po.sporrong@telia.com	

 Brygghuset	Arkitekter	
www.brygghusetarkitekter.se 

 Trampolin	Arkitekter	AB	
www.trampolin.se 
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NOTISER 
	

ÅRSMÖTE	
	

Tisdag	29	oktober.	
Plats:	Quality	Office	

Hammarby	fabriksväg	23	

På	årsmötet	väljer	man	personer	som	ska	ansvara	
för	förenings	fortsatta	arbete.		

Om	du	är	intresserad	av	att	delta	i		
styrelsearbetet,	kontakta	kansliet.	

Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften för 2019 ändrades  

på årsmötet 2018 till 
295 kr för enskild medlem  

495 kr för familj 
100 kr för student, högst 25 år. 
Kom ihåg att ange avsändare! 

Plusgiro   90 1847-4 
Swish    9018474 

 

	
Liberia	Dujars	motto:	

Love, Care & Share 
Utbildning 

är nyckeln till 
fred, frihet och utveckling 

 

 
Har	ni	skolbänkar	till	övers?	

—	Eller	andra	möbler	eller	material?	

Kasta	inte	bort	utan	kontakta	LDAs	kansli,		
så	tar	vi	dem	till	Liberia!!! 

	

Liberia	Dujar	Association		
Hammarby	Fabriksväg	23	
120	30	Stockholm	
Tel:		 0704-77	84	02	
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,	Lois	Hemgren,	
	 Internet	

Tryck:		Edsel	Smith,	MacSupport	

Utskick:		Lois	Hemgren	
	 Per	Hemgren 

  

 
 
www.insamlingskontroll.se	

 

     

Tillman	
Second	Hand	Kläder	

070-541	47	94	

	 	

Gunnar	Löfberg	AB	
gunnar@gunnarlovberg.se	

	
Anna	Hellerstedt	

Enskild	partner	

	


