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Bästa medlemmar, bidragsgivare och 
vänner av LDA! 

Liberia Dujar Association önskar er alla en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År 
Vad tiden går fort och år 2016 är också snart slut. Det är med glädje 
vill vi avsluta året med ett stort TACK till alla medlemmar, före-
tagspartner, enskilda partner och stora som små bidragsgivare. Inte 
minst våra vänner som har gett gåvor för att ge Liberias barn och 
ungdomar en ljus framtid. Ett speciellt tack till vår största bidrags-
givare som har bidraget till drivande av vår yrkesutbildning (Tech-
nical College) för femte året i rad. Era bidrag har varit mycket vär-
defulla i vårt arbete och det är vi stolta över. 
Den 26 september hade LDA sitt årsmöte i Immanuelskyrkan. Efter 
mötet presenterades Olle Wijkströms nya bok, Min Historia, av Lot-
ten Zetterström, eftersom Olle själv var sjuk. Mycket intressant bok. 
Immanuel Gospel deltog med två sångerunder ledning av Nina 
Telland. 
Mötet avslutades med Liberiansk Palmbutter, Fufu&Soup samt 
Chicken Gravy med ris. Många personer från Lamcos tid deltog. 
Och det blev några nya medlemmar och några ”autogiroar”, perso-
ner som valt att betala över autogiro. 
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 
 

Vår nye ordförande 

 
Bertil Oscarsson heter jag 
och är ny ordförande för Li-
beria Dujar Sverige sedan 
tidigare i höstas. Tillsam-
mans med vår nya styrelse 
och med generalsekreterare 
Lois Hemgren ser jag fram 
mot att kunna bidra till LDAs 
arbete! Jag är till yrket lärare 
men har de senaste 25 åren 
knappt arbetat någonting 
inom det svenska skolsyste-
met utan har främst varit sys-
selsatt med olika internatio-
nella utbildningssamarbeten 
för Sida och andra utveck-
lingspartners. Jag har därför 
också haft tillfälle att besöka  
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Immanuel Gospel sjöng på årsmötet under ledning av Nina Telland. 

	  

Stenvretens	  	  
Redovisnings	  AB	  
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Liberia Dujarsårsmöte 2016 
Denna gång hölls årsmötet i Immanuelskyrkan i Stockholms centrala delar, där vi utan kostnad fick 
använda en av de fina salarna som finns där.  

Val avstyrelse 
Följande personer valdes till förnyade mandat i styrelsen: 
Bertil Oscarsson, som varit med några år nu valdes 
till ordförande. Se hans spalt här intill. 
Margareta Berge har under många år skött bokfö-
ringen med stor noggrannhet, en av de viktigaste 
funktionerna i en förening som tar emot bidrag 

PO Sporrong är pensionerad arkitekt men är fortfa-
rande verksam i liten skala och aktiv i föreningen 
”Vårda Uppsala”, där man arbetar för bevarande av 
värdefull bebyggelse och andra kulturella företeelser 
i Uppsala, där PO är bosatt. 

 
Nya i styrelsen:   

 

Gunvor Ngarambehar arbetat med mänskli-
ga rättigheter och främst för kvinnors rät-
tigheter i hela sitt liv, först inom fackföre-
ningsrörelsen både nationellt och interna-
tionellt, bl.a. 9 år i olika delar av Afrika. 
Sedan många år är hon engagerad av kvin-
noorganisationernas kamp för ökad jäm-
ställdhet i samhället och främst arbetat med 
att nå ut med kunskaper om FNs kvinno-
konvention 

Avgick gjorde: 
Anna Hallam, tills nu ordföran-
de, Rebecca Andersson samt 
Natalia LaksoVazques. Vi tack-
ar dessa kvinnor för deras för-
tjänstfulla insatser för Liberias 
barn och ungdomar. 
 

 
 

 

Revisor 
Som revisor valdes auktorisera-
de revisorn Anna Wretholm, Al-
legretto Revision, för andra året. 
Enligt Svensk Insamlingskon-
troll krävs numer en auktorise-
rad revisor, varför Anna kom in 
i stället för Lena Gustavsson, 
som tidigare skött revisionen. 

 

Sara Ekenbjörn 
Den främsta anledningen till att Sara vill 
engagera sig i LDA är att hon är mycket in-
tresserad av frågor som rör ungas rätt till 
utbildning och försörjning. Sara är också 
mycket intresserad av fredsuppbyggande 
arbete i post-konflikt länder. Hon är sam-
hällsvetare och har en master i utvecklings-
samarbete. Under Saras studietid genom-
förde hon två fältstudier i Latinamerika, och 
hon har arbetat för Individuell människohjälp 
i El Salvador, Sveriges ambassad i Havanna,  
EU-delegationen i Lima och slutligen We Ef-
fect i Kenya 
För LDA räknar Sara med att kunna bidra 
med ett starkt engagemang för ungas rät-
tigheter samt med sin erfarenhet av globalt 
utvecklingssamarbete.  
 

Ekonomikonsult 
Anlitad ekonomikonsult sedan 
många år är AfrcaNow, Lars 
Östman, som sköter sina uppgif-
ter utomordentligt bra och är en 
stor tillgång för föreningen för 
rådgivning i alla möjliga eko-
nomiska och administrativa frå-
gor. 

  

Familjen	  Roström	  
Enskild	  partner 

 Anita	  Sundin	  
Enskild	  partner 

 AB	  Gunnar	  Löfberg	  
info@jom.se 
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Ord från nye ordföranden 
/Fortsättning från första sidan/ 

Liberia ett antal gånger och har också haft förmånen att besöka de skolor vi 
stöder. Förutom utbildningsfrågor har jag också jobbat med frågor kring kvin-
nor, fred och säkerhet i Liberia. 

En av de största utmaningarna i Liberia idag är att skapa ett utbildningssystem 
för alla barn och ungdomar i landet. Liberias president och regering inser det 
och gör vad de kan, men eftersom den knappa statsbudgeten ska räcka till 
mycket och eftersom Liberia har en mycket ung befolkning med stora skolkul-
lar så räcker inte pengarna på långt när. Det är därför det är så viktigt med de 
bidrag som LDA kan ge till utbildningssystemet. De skolor som LDA stödjer 
har hjälpt hundratals barn att få en bra utbildning och yrkesfärdigheter. När ele-
verna slutat skolan kan de i sin tur bidra till att förbättra Liberias ekonomi.  

LDAs verksamhet är därför viktig och vi är tacksamma för allt som du som 
medlem i LDA bidrar med. Din insats gör skillnad och vi hoppas du vill fortsät-
ta vara med oss och hjälpa fler barn att få en utbildning och därmed hjälpa Li-
beria komma ur den fattigdom inbördeskrig och ebolaepidemier skapat. 

Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År 2017. 

Bertil Oskarsson 
Ordförande 

 
Där framme pratar PO Sporrong med avgående ordföranden Anna Hallam. 

 
     Många led nog av Palmbutter-abstinens. Eller dito Fufu? 

Bilder från årsmötet 

 
Lois Hemgren och Anna Hallam, 
avg. ordförande. 
 
 

 
Nya styrelsen samlad till bords: 
fr.v.: generalsekreterare Lois Hem-
gren (ej med i styrelsen), PO Spor-
rong, Margareta Berge, Gunvor 
Ngarambe, Bertil Oscarsson, Sara 
Ekenbjörn 
 

 
Olle Wijkströms böcker presentera-
des av Lotten Zetterström 
 
 

 
Det finns fina tygkassar kvar att 
köpa. Gör en god gärning och kon-
takta kansliet. 
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News from Liberia Dujar High School, Grassfield 

 
Liberia Dujar High School 11th 
Graduation Program 
The 11th graduation program of the Liberia Du-
jar High School was held on the 21st of August 
in the edifice of the New Life Ministries Center 
with a capacity of nearly 1500 seating.The pro-
gram was attended by officials of Government, 
NGO, school leaders, Christians and Muslim 
among others. 
The 2014-16 academic graduated 167 students 
with 86 girls and 81 boys. Graduating with 
those students were Constance M. Togba, Wil-
liam W. Teah and Janice Dash Doe who were 
sponsored from Sweden by Karina Cuadra, 
Anneli Wiberg, and Lotta Schönning for the 
past years. They have been students of the 
school from the primary level up to completion 
and performed excellently. Two of the students 
are now preparing for life after high school 
awaiting entry into any of the universities in 
Liberia. Constance has intention to be a neuro- 
surgeon while William intends to be an Ac-
countant. Janice is undecided yet because of 
economic situation. 
Presently, most of the graduates are attending 
universities in and around Monrovia and coun-
ties in Liberia. They have expressed 

their desire to be doctors, engineers, politicians, 
lawyers, etc. 
Apart from the death of the former Principal 
Moses Madyyuu, the 11th graduation was a suc-
cess as it was combined with the induction of 
the current principal, Madame Marie Fleeh. 
Marie has been with the Institution of LDA 
since its beginning in Danané in the Ivory 
Coast.Liberia Dujar Association-Liberia is 
grateful for a female principal again and a 
product of the organization. 
Matthew S. Saylee 
Registrar 
LDHS 
 

Madame Marie Fleeh  
 

	  

En av LDAs elever går vidare i livet 
Som vi tidigare berättat har Emmanuel MezohDolakeh studerat vid World Mariti-
me University i Malmö. Vid en högtidlig ceremoni i en fullsatt konsertsal på Hotell 
Clarion Live i Malmö den 28 oktober i år var han en av ett hundratal elever som tog 
emot sitt examensbevis 

Nu har Emmanuel återvänt till Liberia, där han är anställd på Sjöfartsministeriet. 
Han har i brev till LDAs styrelsen inför resan tillbaka till Liberia berömt LDAs ar-
bete och är tacksam över att ha fått gå i våra skolor. 

	  
	  

PO	  Sporrong	  Ark	  MSA	  
po.sporrong@telia.com	  

 Brygghuset	  Arkitekter	  
www.brygghusetarkitekter.se 

 Trampolin	  Arkitekter	  AB	  
www.trampolin.se 
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Liberia Dujar Technical College 
The National Commission of Higher Education has come 
out with the official calendar for all Universities & Col-
leges operating in the Republic of Liberia. All Higher In-
stituitions are to run for four (4) months in order to be in 
line with the official calendar from the National Commis-
sion beginning September each year. 

In a related development, The Liberia Dujar Technical 
College will close for semester II this month of Septem-
ber and commence the next academic year on Novem- 
ber 7, 2016 in an effort to meet up with the Higher Com-
missions’ mandate.  The College which runs programs in 
five disciplines has added The Teachers Education pro-
gram for the second semester running. The total enroll-
ment is 243 students in their respective disciplines 
(NURSING, AGRICULTURE, MECHANICAL ENGI-
NEERING, ELECTRICITY, and CIVIL ENGINEERING 
AND TEACHER EDUCATION). 
 
Department  Status  Number of Students 
Nursing  senior 47 
Nursing  junior 38 
Nursing  freshman 72 
Nursing  Incoming 31 
Agriculture   16 
Electricity  6 
Mechanical   8 
Civil Engineering   7 
Teachers Education  18 
Total  243 
 
With these numbers of students dominating in the Nurs-
ing Department, forty seven (47) Nursing students are on 
Affiliation in various counties, thirty eight (38) are doing 
Clinical practice in clinics and hospitals around Monrovia 
and twelve (12) of our Nursing graduates are employed in 
Liberia. 
 

Dujar College holds its third  
Capping Program 

The School of Professional Nursing at the Dujar Techni-
cal College had its 3rd Capping Program for 38 students 
on the 8th of October who are doing nursing at the Col-
lege. The program was well attended by relatives, friends, 
and other professional at the nursing schools. 

Performing the capping Ceremony and serving as keynote 
speaker, Madame Shirley Fahnbulleh, a professional 
nurse admonished the students to take the profession seri-
ously as Liberia is in dire need of nurses. She challenged 
the students to be calling nurses and not uniform nurses. 

Expounding on what she meant, Madam Fahnbulleh 
pointed out that there is a difference between a calling 
nurse and uniform nurse. She said a calling nurse is one 
that will take the profession seriously and treat patients 
with respect and dignity no matter the degree of their ail-
ment. A calling nurse she said will always keep a smile 
on his/her face and work with any patient that comes be-
fore him/her. A calling nurse she added is the one that 
will not pick and choose which patient preference but will 
be given to as every patient that appears before you has a 
predicament that needs attention. 

On the contrary, a uniform nurse, she noted, is the one 
who just wants to wear the uniform to be called a nurse. 
She indicated that a uniform nurse does not possess the 
attributes of the calling nurse and will most often be im-
polite to the patients. A uniform nurse she added spends 
most of his/ her time on the social media especially Face-
book when a patient is in need of service.  

She then challenged the School of Professional Nursing 
that students trained at the school are up to the task before 
graduating them. Because anything negative arising from 
the students will have an adverse effect on the institution. 

/Forts. nästasida/ 
 

   
Den s.k. CappingCeremony är ett slags halvvägs-examen, då eleverna får sin huvudbonad resp. märke att fästa på axeln 
för männen. Ceremonin hölls i TCs stora auditoriebyggnad. 
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/Forts. Från föreg. sida/ 

In brief response, Mr. Dennis Toe, Project Director of 
LDA-Liberia and a member of the Board of Directors of 
the College assured that students walking out of the 
walls of the College not only the nursing students will 
be prepared to meet the challenges ahead. He said the 
fact that all the graduates of the nursing school that sat 
the state board test for nursing passed is indicative of 
this. Not only that they made a pass but they have 
gained employment with various hospitals and clinics 
around the country prove his point. He then challenged 
the capped students to be good examples of themselves 
and the school.   

Meanwhile, the second graduation of the College is 
slated for this December, 2016. About 50 students from 
the five departments are to be graduating. 

 
Madame Shirley Fanhbulleh,  från kommunen talar. 

News about education sector in Liberia 
the house of Representative's Standing Committee on 
Education for approval. The CSOS group therefore 
demanded the Minister to resign his post. 
The CSOS group that is demanding the resignation of 
the Minister of Education includes the following: 
1. National Teacher of Liberia (NTAL) 
2. Monrovia Consolidated School System Teachers' 

Association (MCSSTAL) 
3. The concerned Universities Students of MOE lo-

cal Scholarship Program (CUSMOELSP) in col-
laboration with the National Health Workers' Un-
ion of Liberia (NAHWAL), the National Private 
Sector Health Workers' Union of Liberia 
(NPSHWUL) and the Consolidated Human Right 
Advocacy Movement ( CHRAM). 

Inspite of all of this pressure on the MOE Minister to 
resign, he does not seem to do so, neither his immedi-
ate boss, President Ellen Johnson Sirleaf has any inten-
tion to dismiss him from his post. 
In a related development, some teachers and students 
who were involved in strike action were dismissed 
and expelled respectively from their various schools. 

Since President Ellen Johnson Sirleaf called the 
education system in Liberia a mess, many educa-
tion stakeholders and civil society group have 
been designing strategy as how to take the system 
from mess. In an effort to make the education sys-
tem better, the President of Liberia, Madam Ellen 
Johnson Sirleaf appointed Mr. George K. Werner 
in 2015 as Minister of Education with high expec-
tation of making the education system better, but 
this seems to be on the contrary. 
Since the appointment of Mr. George K. Werner 
as Minister of Education, Republic of Liberia, 
some of his pronouncements and recommenda-
tions leading to the improvement of the sector, 
have been strongly resisted from some quarters. 
In an effort to clean the mess in the education sec-
tor, Minister George K. Werner negotiated single 
handedly and brought into the county the Private 
Schools Liberia (PSL) among which is the Bridge 
International Academics (BIA) which civil society 
organization (CSOS), believe has poor perform-
ance records in Uganda, Kenya and United State 
of America (USA). The civil society organization 
including the National Teacher Association of Li-
beria believes that BIA will not be effective in 
cleaning the mess in the Liberian Schools System. 
However, Minister Werner believes there will be 
great improvement in the education sector since 
the Government of Liberia entered into MOU 
with the Public Private Partnership (PPP). There-
fore the civil society organizations (CSOS) should 
give a chance to change in the education sector 
since BIA is running a pilot project of few GOL 
schools for now. 
According to the CSOS group prior to entering 
into an agreement with the Public Private Part-
nership (PPP), the Minister of Education did not 
consult stakeholders, including Public Procure-
ment and Concession Commission (PPCC) and   

 
 
 
 
 
 
 
Written by: 
Moore K. Koisee 
Deputy Project Director 
LDA-Liberia 
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Kycklingfarm på TC 
Med pengar donerade till TC av vår store bidragsgivare beslutade man i somras att bygga en kycklingfarm i 
syfte att undervisa i djurhållning samt att bedriva verksamhet med försäljning av kycklingar. Nu har 500 
kycklingar inhandlats från Ghana, och de bor i det nya kycklinghuset i ena änden av campusområdet. An-
svariga är de som studerar jordbruk, Agriculture Department. 
 

 
Exteriör och interiör från nya kycklinghuset. 

”Sjukstugan” på TC 
En del av pengarna från vår store donator har använts även till en hälsoklinik på campusområdet. Campus-
kliniken är till för att serva eleverna men även hela Johnsonvilles kommun, där Kebbahområdet, som är 
mycket tättbefolkat, inte har någon klinik över huvud taget. Folk måste vandra åtskilliga kilometer för att få 
medicinsk behandling. Denna campusklinik kommer att blir den första i sitt slag i området. 
Kliniken förläggs som en tillbyggnad till stora collegebyggnaden strax innanför grinden in på området. I till-
byggnaden sker registrering av patienterna och där finns väntrum m.m. medan själva mottagningen är pla-
cerad i en tidigare lek-tionssal inne i byggnaden. 

 
Mr. Ray pekar ut var kliniken ska ligga intill grinden. 

 
Lite senare muras väggarna upp. 

 
Datorrum på TC 

 

 
 
 
 
 
 
Idag är kunskap i datorhantering nödvändigt för att kunna 
sköta de flesta arbeten. Det gäller även i mindre utveckla-
de länder som Liberia. Många studenter i Liberia efterfrå-
gar undervisning i datorkunskap, så därför har TC nu in-
stallerat detta rum och bedriver undervisning i ämnet – en 
förutsättning för en modern yrkesutbildningsskola. 
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NOTISER	  

	  

Dödsfall	  	  

Margit	  Hjelte	  har	  verkligen	  va-‐
rit	  vad	  hon	  hette,	  en	  hjälte,	  

medlem	  och	  bidragsgivare	  se-‐
dan	  mitten	  av	  1990-‐talet	  och	  
närvarat	  på	  så	  gott	  som	  varje	  
årsmöte	  sedan	  dess.	  Som	  sty-‐
relsemedlem	  skaffade	  hon	  vårt	  

90-‐konto.	  

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2016 är  

300 kr för enskild medlem  
och 500 kr för familj. 

Kom ihåg att ange avsändare! 

Plusgiro 90 1847-4 
Swish9018474 

Ficklampor	  till	  examenselever	  vid	  TC	  
Eleverna	  på	  vårdlinjen	  samt	  avdelningarna	  elektroteknik	  
och	  mekanik	  kommer	  att	  examineras	  den	  13	  december	  i	  år.	  
De	  kommer	  bl.a.	  att	  belönas	  med	  var	  sin	  ficklampa	  med	  ini-‐
tialerna	  LDTC	  (Liberia	  Dujar	  Technical	  College)	  på.	  Detta	  för	  
att	  i	  Liberia	  är	  det	  MÖRKT	  efter	  solens	  nedgång.	  

Du	  kan	  vara	  med	  och	  bidra	  till	  ficklamporna,	  som	  kostar	  25	  
kr/st.	  Hur	  många	  vill	  du	  bidra	  med?	  Sätt	  in	  ett	  för	  dig	  lämp-‐
ligt	  belopp	  på	  vårt	  90	  1847	  –	  4	  konto	  och	  skriv	  ”ficklampor”	  
i	  meddelanderutan.	  

 

Nya	  Bergska	  skolan	  i	  Finspång	  	  
reser	  till	  Liberia!	  

För	  att	  undersöka	  möjligheterna	  för	  samarbete	  
reser	  i	  december	  fem	  lärare	  och	  elever	  från	  
nämnda	  skola	  till	  Liberia	  och	  LDAs	  skolor.	  De	  
kommer	  bl.a.	  att	  bevista	  Technical	  College	  på	  ex-‐
amensdagen	  den	  13	  december	  och	  även	  bekanta	  
sig	  med	  Grassfieldsskolan,	  förstås.	  

Förslag	  till	  vårt	  arbete	  
Kanske	  du	  har	  synpunkter	  på	  vårt	  sätt	  att	  arbeta?	  
Skriv	  eller	  ring	  till	  oss	  i	  så	  fall,	  och	  kom	  med	  dina	  idéer	  
kring	  vad	  som	  helst	  i	  föreningens	  arbete	  eller	  organi-‐
sation.	  

Förre	  Lamco-‐chefen	  Olle	  Wijkströms	  senaste	  bok.	  
Boken	  heter	  ”Min	  historia”.	  Finns	  att	  köpa	  för	  75	  
kr.	  Kontakta	  kansliet.	  Överskottet	  går	  oavkortat	  
till	  LDAs	  verksamhet.	  

Andra	  böcker	  av	  Olle	  Wijkström	  som	  finns	  att	  
köpa:	  ”Inte	  bara	  en	  gruva”	  och	  ”En	  äventyrlig	  hi-‐
storia”.	  Sätt	  in	  100	  kr	  för	  en	  bok	  inklusive	  porto	  
på	  vårt	  plusgiro	  och	  ange	  adress,	  så	  skickar	  vi	  .	  

	  

Liberia Dujar Association-
Sweden 
Götgatan 22A 
118 46 Stockholm 
Tel: 08-15 83 00 
Plusgiro 90 1847 - 4 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
www.facebook.com/liberiadujar 
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