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Kära vänner! 
Liberia Dujar Association hälsar er välkomna hem från se-
mestrar och välförtjänta ledigheter! Vi hoppas att ni har haft 
det skönt! Tack för det stöd ni har gett till Liberias barn och 
som ni fortsätter att ge på olika sätt under läsåret 2016/2017 
som gått. 
I november kommer vi att hålla 2017 årsmöte. Under års-
möte berätta kort om valet. Efter själva årsmötesförhand-
lingarna bjuder LDA på middag med liberiansk mat till 
självkostnader. Hjärtligt välkomna! 
Vår verksamhet har fortsatta svårigheter med ekonomin men 
tack vare tappra lärare och annan personal kan verksamhet-
en fortsätta utan avbrott. Och inte minst en tapper bidrags-
givare, som i många år stöttat verksamheten med stora be-
lopp. 
LDA arbetar med rättighetsbaserade projekt som utveckl-
ingsarbete genom utbildning som är vår grundläggande ut-
vecklingsprojekt för att stärka demokratin, mänskliga rättig-
heter, jämställdhet, miljö- och klimatfrågor. 
LDAs vision fortsätter att ta form och förverkligas! I anslut-
ningen till den pedagogiska utbildningen har vi yrkesutbild-
ning, datakurs, hiv/aids-information, mänskliga rättigheter, 
demokratifrågor, sportaktiviteter samt jämställdhet. Mål-
sättningen i LDA är att tillsammans med internationella or-
ganisationer 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 PÅ G! 
Boka Tisdag 7 november  

kl. 18-20 
Immanuelskyrkan 
Kungstensgatan 17 
T – Rådmansgatan 

Det	  är	  på	  årsmötet	  man	  väljer	  de	  personer	  
som	  ska	  ansvara	  för	  föreningens	  fortsatta	  
arbete.	  I	  år	  har	  det	  varit	  många	  ledamöter	  
som	  skaffat	  sig	  arbeten	  utomlands	  eller	  av	  
andra	  skäl	  inte	  kan	  vara	  kvar	  I	  styrelsen.	  
Det	  har	  varit	  och	  är	  ofta	  svårt	  att	  hitta	  
lämpliga	  personer	  som	  är	  villiga	  och	  har	  
möjlighet	  att	  sitta	  med	  I	  vår	  styrelse.	  	  

Huvudsakligen	  handlar	  arbetet	  om	  att	  
söka	  pengar	  från	  olika	  håll,	  förvalta	  dessa	  
och	  se	  till	  att	  de	  används	  så	  effektivt	  som	  
möjöiligt	  i	  våra	  skolor	  i	  Liberia.	  

Känner	  du	  att	  du	  skulle	  vilja	  bidra	  och	  har	  
möjligheter	  att	  investera	  I	  din	  tid,	  eller	  
känner	  till	  någon	  annan	  tänkbar	  person,	  så	  
snälla,	  kontakta	  kansliet	  per	  mail	  eller	  
telefon.	  
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NEWS FROM LDA-LIBERIA 
The Liberia Dujar Technical College is run-
ning six programs, mainly, Nursing, Elec-
tricity, Mechanical, Plumbing, Agricultural 
and Teacher Training. Because of the lack of 
sufficient trained and qualified nurses in the 
country which led to so many death during 
Ebola crisis 2014-2015, many youth and 
young girls have turned to this program to 
prepare them for future crisis. 
The academic year 2016/2017 the School of 
Nursing had an enrolment of 243 students. 
51 students were eligible for the Capping 
Ceremony which prepares them for gradua-
tion in December. They were 35 girls and 16 
boys.  
 
GRASSFIELD SCHOOL 
High Schools Debate on the up-coming 
election 
There were 68 students in the 12th grade 
class for the academic year 2016/2017, 44 
girls and 24 boys. During the National Ex-
amination 57 students, 21 boys and 46 girls 
passed the exams and were eligible for 
graduation. 
News about the other courses in the TC and 
classes in the Grassfield School will be 
brought to you during the Year In Review. 

 

 

 

 Capping Ceremony på Liberia Dujar Technical Col-
lege. Eleverna har klarat av det mesta av utbild-
ningen. Nu återstår tre månader intensivt arbete på 
fältet, till ”riktiga” examen i december. 
 
 
 

Familjen	  Roström	  
Enskild partner 	  

 

AB	  Gunnar	  Löfberg	  
info@jom.se 

 

Stenvretens	  
Redovisnings	  AB	  

 

Trampolin	  Arkitekter	  AB	  
www.trampolin.se	  
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Kära medlemmar, 
 
Ett nytt medlemsbrev och också ett 
nytt skolår. Samtidigt är det också 
en händelserik höst i Liberia ef-
tersom landet kommer att välja en 
ny president i oktober. Oavsett 
vem som blir president kommer 
dock behovet av stöd till Liberias 
barn och unga att finnas kvar. Ert 
bidrag för att hjälpa Liberias skol-
barn är viktigt – vi i styrelsen är 
tacksamma för alla era bidrag och 
hoppas att ni kan fortsätt med ert 
stöd! 
 

 
Bertil Oskarsson 
Ordförande 

Höstens praktikant på LDA 
 

 

Mitt namn är Klara Bengtsson och jag är 
praktikant denna termin på Liberia Dujar 
Association. Det är  mycket spännande och 
lärorikt. Jag gör praktiken som en  del av 
mina studier på kandidatprogrammet i 
Mänskliga rättigheter vid Lunds universi-
tet. Jag har tidigare läst samhällsprogram-
met med Global profil på Globala gymna-
siet, Internationell kurs Afrika på Österlens 
folkhögskola samt lite olika småkurser. Jag 
är mycket intresserad av olika rättighets-
frågor, utvecklingsfrågor, ungas rättigheter, 
genus och rätten till utbildning. Jag har en-
gagerat mig ideellt inom olika föreningar, 
tycker mycket om att skriva och att arbeta i 
projekt tillsammans med andra människor. 
Den här terminen är jag praktikant på Libe-
ria Dujar Association. Jag sökte mig hit ef-
tersom jag är intresserad av utvecklingsfrå-
gor, utbildning och det arbete som bedrivs 
på ideella organisationer. Det bästa med 
praktiken är att jag får arbeta med så 
många olika uppgifter och lära mig mer i 
olika frågor. Det är också spännande att 
vara på en sådan liten organisation. En an-
nan sak som har varit spännande är att jag 
också har fått gå på workshops hos Forum 
Syd om kapacitetsutveckling. 
 
 

PO	  Sporrong	  Ark	  MSA	  
po.sporrong@telia.com	  

	  

	   Anita	  Sundin	  
Enskild	  partner	  

	   Brygghuset Arkitekter 
www.brygghusetarkitekter.se	  
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NOTISER	  

Årsmöte 2017 
Tisdag 7 november 18.00 – 20.00 

 
Inför årsmötet behövs många 
aktiviteter. Alla medlemmar 
kan medverka till att vi få en 
kompetent och intresserad 
styrelse för vår organisation, 
genom att nominera lämpliga 
kandidater till de olika upp-
dragen. Valberedningen vill 
ha din nominering senast 15 
oktober. I valberedningen in-
går Per Hemgren och Per-Erik 
Tibblin. Skicka din nomine-
ring till hemgren@telia.com.  

 
 

Immanuelskyrkan 
Kungstensgatan 17 

T-Rådmansgatan 

 

Efter mötesförhandlingarna 
serveras liberiansk mat  

(100 kr - minst) 
 

VÄLKOMNA! 

 

Köp	  en	  bok	  för	  10	  kr	  st.	  –	  Lär	  om	  Liberia!	  
Vi	  har	  exemplar	  kvar	  av	  böckerna	  ”Inte	  bara	  en	  
gruva”	  och	  ”En	  äventyrlig	  historia”	  av	  Olle	  Wijk-‐
ström	  resp.	  Lamco-‐medarbetare.	  Under	  	  årsmötet	  
säljs	  de	  för	  10	  kr/st.	  Efter	  årsmöte	  kostar	  de	  100	  kr	  

för	  båda	  +	  porto.	  

Passa	  på	  och	  köp	  nu!	  	  	  	  	  Kul	  läsning!	  

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2017 är  

300 kr för enskild medlem och  
500 kr för familj. 

Kom ihåg att ange avsändare! 
Plusgiro 90 1847-4 

Swish 9018474 

Liberia	  Dujar	  Association	  har	  flyttat.	  	  
Nu	  sitter	  vi	  tillsammans	  med	  bl.a.	  
Operation	  1325	  och	  UN	  Women	  på	  	  

Hammarby	  Alle	  93IV	  
120	  63	  STOCKHOLM	  

En ny Enskild Partner till LDA: 
Anna Hellerstedt, Finspång 

	  	  	  www.annaBOKare.se 
 

Liberia Dujar Association-
Sweden 
Hammarby Allé 93IV 
120 63 Stockholm 
Tel: 08-15 83 00 
Plusgiro 90 1847 - 4 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
www.facebook.com/liberiadujar  

 Medverkande i nyhetsbrevet: 
Text: Lois Hemgren 
Textredigering och layout:  
Per Hemgren 
Tryck: Edsel Smith, MacSup-
port 
Utskick: Klara Bengtsson 

  
 

 
www.insamlingskontroll.se 

 

     

Tillman	  
Second	  Hand	  Kläder	  

070-‐541	  47	  94	  

	   	  
Brussels	  Airlines	  

	  
MacSupport	  

www.macsupport.se	  

	  


