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Veteranen på Grassfieldsskolan, Mrs. Martha Barlea, leder dagisklasserna. 

 
Kära vänner av LDA! 
Nu	har	2019	passerat	och	det	nya	decenniet	har	
börjat	med	en	rivstart.	Barnmorskeutbildningen	
på	TC	,	som	Jocknick	Foundation	finansierar	med	
1,5	miljoner	kronor,	ska	igång	fortast	möjligt.	Vi	är	
just	nu	igång	med	inköp	av	utrustning	till	under-
visningslokalerna.	Nursing	Board	(Liberianska	
statens	myndighet	för	sjukvårdsfrågor)	ställer	
starka	krav	på	att	allt	ska	vara	”packat	och	klart”,	
innan	de	kan	komma	ut	och	inspektera	faciliteter-
na.	Om	utrustning	och	lokaler	godkänns,	utfärdas	
ett	tillstånd	att	starta	verksamheten.	I	december	
reste	jag	ner	till	Liberia	för	att	implementera	de	
nya	principerna	för	administrationen	av	verksam-
heten.	Jag	var	också	med	vid	utbetalning	av	löner-
na	till	personalen	vid	de	båda	skolorna.	

Lois	Hemgren	
Generalsekreterare	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
Lois	Hemgren,	
Generalsekreterare	

	

	
Mr.Tanneh-Bartee	Seneh	

Under	vistelsen	där	
nere	etablerades	kon-
takt	med	en	f.d.	med-
arbetare	på	Unicef,	Mr.	
Bartee.	Han	har	25	års	
erfarenhet	från	Unicefs	
biståndsarbete	och	är	
villig	att	hjälpa	oss	att	
sköta	LDAs	verksam-
het.	

	

Familjen	Roström	
Enskild	partner 

 Anita	Sundin	
Enskild	partner 

 HOS	Arkitekter	AB	
www.hosark.se 
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News about Liberia		
Översatt och förkortad text: 

Liberianska dollarns värde minskar 
Det snabba raset för liberianska dollarn gentemot USA-
dollarn har skapat oro bland myndigheterna och allmän-
heten. Enligt tidningen Daily Observer har myndigheterna 
stoppat mer utgivning av liberianska dollar. Även fast 
denna manöver ändrade kursen från 210 till 190 libe-
rianska för en US-dollar, skapade detta problem för bank-
kunderna, som inte kunde ta ut tillräckligt med kontanter. 
Företagen fick också svårt att betala sina anställda i kon-
tanter, som brukligt är i Liberia. Den som behövde ta ut 10 
000 L$, fick kanske bara med sig 3 000 från banken. 

Problemen med likviditeten hos banken gjorde att Liberias 
Centralbank lovade 30 procents avkastning för den som 
satte in pengar i liberianska dollar, detta för att få folk med 
mycket kontanter hemma att komma med dem till banken. 

Liberian	and	US	Governments	Agreement	
The	American	Government	has	signed	an	agreement	
with	the	Liberian	Government	for	a	technical	assis-
tance	in	printing	four	billion	Liberian	dollars	by	Kroll	
Printing	House	in	Sweden.	The	printing	of	the	four	bil-
lion	Liberian	dollars	will	help	to	improve	the	liquidity	
problem	faced	by	the	Liberian	Government.	

Road	Connectivity	
The	pavement	of	community	roads,	particularly	of	
Montserrado	County,	is	processing	in	line	with	the	
President´s	promise	he	made	to	the	people	during	his	
campaign	in	2017.Pavemant	and/or	construction	of	ru-
ral	roads	is	under	preparation.	Some	of	the	roads	re-
ferred	to	is	the	Sanniquellie	Loquato	road,	Sanniquellie	
Yekepa	road,	Gbarnga	Salayea	road,	Fish	Town	
Kanwanken	road,	Ganta	Tapita	road	and	Greenville	
Barclayville	road.	

New	appointment	
President	George	M.	Weah	has	appointed	a	new	Minis-
ter	of	Agriculture	in	person	of	Miss	Jannie	Cooper.	Her	
major		task	is	to	ensure	that	the	Liberian	people	are	
deeply	involved	in	agriculture.	

	
Moore	K.	Koisee,	Sr		

Ny adjungerad kraft 
till styrelsen 

 

Vi är glada att kunna 
presentera en ny kraft i 
styrelsen, en biståndsar-
betare med lång erfa-
renhet av internationellt 
utvecklingssamarbete, 
för närvarande anlitad 
av Latinamerikagrup-
perna. Men vi hoppas att 
hon kommer få tid att 
arbeta även för Liberia 
Dujar. Så här presente-
rar hon sig: 

Anna Barkered är generalsekreterare för Latina-
merikagrupperna, som främst stöder nätverket Vía 
Campesina i Latinamerika - ett nätverk med fokus 
på små jordbrukares och ursprungsbefolkningars 
rättigheter med medlemsorganisationer över hela 
världen - och arbetar för strukturella förändringar 
under mottot ”Mänskliga rättigheter och miljö före 
vinstintressen”. 

Anna är civilekonom, har arbetat med handel i La-
tinamerika och över 20 år med internationellt ut-
vecklingssamarbete för FN, Sida och icke-statliga 
organisationer i fyra kontinenter. Anna var bl.a. 
Sidas programhandläggare för Sveriges bilaterala 
bistånd till utbildningssektorn i Liberia under ett 
par år, och är en stark förespråkare för struktu-
rella förändringar och att ge stöd till gräsrotsni-
våer. 

Nya	styrelsen	från	årsmötet	2019:	

	 	
Bertil	Oskarsson,	 Hans	Lifsten	 	
ordförande	

	 	
Margareta	Berge	 PO	Sporrong	  

	

PO	Sporrong	Ark	MSA	
po.sporrong@telia.com	

	 Trampolin	Arkitekter	AB	
www.trampolin.se	
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Veronica T. Swen, elev vid Grassfieldsskolan Musik och lek på skolgården i Grassfield 

 
En eller två gånger per år brukar skolan ordna en dag för ele-
verna, som då kan leka eller lyssna på musik. Bl.a. utgör skol-
gården en enda basketbollplan. 

 
Elever som deltagit i ett quiz om språk som ordnats av USAID. 
Här står den vinnande gruppen, som naturligtvis är från LDA, 
med sin trofé. 

	

	

	

	

Mitt	namn	är	Veronica	T.	
Swen,	vice	ordförande	i	
elevrådet	på	Liberia	Dujar	
High	School.	Jag	är	18	år	
gammal	och	bor	med	mina	
föräldrar.	Jag	är	Grebo	från	
River	Gee	County	och	är	
stolt	över	att	vara	liberian,	
för	en	dag	ska	jag	vara	med	
och	reda	upp	alla	proble-
men	i	Liberia.	

Min	utbildning	började	med	kindergarten	på	Linus	T	
Togbah	Daycare	in	Logan	Town.	Efter	att	ha	gått	i	några	
olika	skolor,	kom	jag	till	Liberia	Dujar	High	School,	
Grassfieldsskolan,	i	sjunde	klass.	Där	arbetade	jag	med	
Dujar	News	Agency	till	nionde	klass	och	gjorde	allt	jag	
kunde	för	att	det	skulle	bli	succé.		

Jag	lämnade	LDHS	under	mitt	tionde	skolår	och	kom	till	
en	skola	vid	ELWA	Junction.	Men	det	blev	en	bister	tid	i	
mitt	liv.	Jag	insåg	att	det	inte	finns	någon	bättre	skola	än	
Dujar.	Jag	måste	komma	tillbaka	dit	och	avsluta	mina	
studier	där.	Nu	går	jag	i	elfte	klass	och	har	valts	till	vice	
ordförande	i	Students	Unification	Party,	(SUP).	

Tre	saker	som	jag	behöver	lära	för	framtiden:	

1. Författare:	det	här	är	min	dröm.	Jag	älskar	allt	
kring	läsande	och	skrivande.	Jag	skrev	historier	
redan	i	första	klass,	och	nu	är	jag	författare.	

2. Journalist:	Min	dröm	är	att	bli	journalist	och	
söka	sanningen,	en	av	betydelse	för	samhället		-	
inte	en	som	tar	mutor	och	sprider	osanningar.	

3. Modeskapare:	Jag	vill	lära	mig	modeskapande	
utomlands,	det	är	min	huvudsakliga	plan	för	
framtiden.	”So	help	me	God.”	Sänd	mig	o	öde	en	
hjälpande	hand!	

Dessa	är	mina	planer	för	framtiden.	

Framför	allt	går	jag	i	Dujars	skola	för	att	försäkra	mig	om	
en	bättre	framtid	för	mig.	Skolutbildning	är	bästa	sättet	
att	förbereda	morgondagen.	Förbered	dig	i	god	tid,	och	
du	uppnår	goda	resultat.	Jag	strävar	efter	att	få	bästa	
möjliga	utbildning.	Då	kan	mina	drömmar	gå	i	uppfyl-
lelse	och	jag	kan	påverka	Liberia	och	bli	ett	gott	före-
döme	för	min	familj,	mina	vänner	och	hela	landet.	

Det	är	tid	att	lära	mig	det	bästa	för	min	framtid.	Jag	kän-
ner	på	mig	att	jag	kommer	få	en	bättre	framtid.	Jag	bara	
hoppas	att	Gud	vill	hjälpa	mig	att	få	komma	utomlands	
och	fortsätta	studera.	Jag	måste	jobba	för	att	lyckas	i	li-
vet	och	för	min	familj	och	hela	Liberia.	

Veronica	T.	Swen	
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News Letter from Technical College Department of Agriculture, TC 

Capping. During this semester, 55 junior students 
are expected to be capped during what is expected 
to be an elaborate program. Capping is a process 
where students are accepted and admitted into the 
nursing program, qualified to practice nursing un-
der supervision. A capped nurse requires 2 addi-
tional semesters of learning through instructions in 
a classroom and in clinics, including 2 months of 
internship. 
Graduation. By the end of the semester,47 seniors 
will, hopefully, successfully complete their intern-
ship and qualify for graduation by the middle of the 
year. This will be the 5th graduation class of the 
College since its beginning. The table below shows 
the number of students that have graduated from the 
College since its inception on Monday, May 9, 
2011. 

Flashback:Students of the Lois B. Hengrem School of Nursing and 
their Dean	
College Management Software. Bids are being solicit-
ed for the creation of a college management database 
system that will automate most of our activities. The 
software will automate our Admissions, Fee manage-
ment, Student information, Student registration, Human 
Resource and Payroll, Inventory, Library, and our Ac-
counting activities. This software is very important be-
cause it will enforce the adherence to business rules and 
enhance productivity and professionalism. 

	

	

	
	
	
	
	
	
The	African	Deve-
lopment	Bank	har	
finansierat	utbild-
ning	av	cirka	50	ele-
ver	i	jordbrukskun-
skap.		
Ovan	och	t.v.:	vid	
”Capping	Ceremony”.	
Nedan:	Examen!	

 
Motto: 

Love, care and share 
 

Utbildning är nyckeln 
till fred, frihet  
och utveckling 
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Activities	marking	the	4th	graduation	ceremonies	of	the	Dujar	Technical	College	
	

	
	

	
	

	
	

	
Day	one:	May	10,	2019	Nurses	Oath	
and	Awards	program	held	at	Grass-
field	School	Auditorium	
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Mission	builders	through	education	

Christian	M.	Gbanea	

	

	

	

	

	

Mitt	namn	är	
Christian	M.	Gbanea.	
Jag	är	pastor	i	the	
Christian	Apostolic	
Church.	Jag	är	gift	
och	har	två	barn.	
Den	äldre	är	i	Te-
acher´s	College	me-
dan	den	yngre	söker	
till	universitetet.	Vi	
bor	i	Caldwell.	

	

Vad	som	drev	mig	till	att	komma	till	Dujar	
När	jag	återvände	till	Liberia,	upplevde	jag	en	förändring	i	
samhället,	speciellt	bland	ungdomar,	där	många	ägnar	sig	åt	
droger	och	andra	nedbrytande	substanser.	

Som	en	Guds	tjänare	och	instruktör	och	hängiven	mänskligt,	
hälsosamt	liv,	blev	jag	förtvivlad	och	funderade	på	vad	jag	
kunde	göra.	Jag	tänkte	på	rådgivning	och	uppmuntran	för	
ungdomar	som	ännu	inte	infekterats	av	denna	grymma	nat-
ionella	epidemi.	Det	är	ju	så	att	vänner	i	samma	uniform	in-
fluerar	varandra	och	kan	bli	partners	i	kriminalitet.	

Jag	frågade	mig	själv	vad	jag	kunde	göra	för	att	hjälpa	mitt	
land.	Jag	började	med	böner,	men	kände	att	något	behövde	
göras	rent	fysiskt.	Så	jag	sökte	tjänst	som	lärare	i	religion	
och	moral	hos	några	skolor	inklusive	Dujar,	där	jag	anställ-
des.	Den	rådgivning	jag	erbjuder	eleverna	fortsätter,	och	jag	
ber	med	dem	och	pratar	med	dem	om	deras	framtid,	som	ju	
är	en	del	av	hela	landets	framtid.	Många	har	nu	lovat	att	
ändra	sina	liv	och	jag	ber	med	dem	fortfarande.	
	

Jag	har	en	Bachelor	Degree	i	teologi	med	tyngdpunkten	
på	kyrko-	och	världshistoria.	Jag	har	varit	instruktör	på	
St.	Peter´s	High	School	2008-12,	innan	jag	reste	till	Nige-
ria	för	studier	i	sex	år.		
	

Emmanuel	Wonyean	
	

	

	
	
Denne	unge	man	
började	på	Dujars	
dagis	som	liten	
grabb	redan	på	
1990-talet	när	LDA	
fortfarande	var	
verksamt	i	Danané,	
Elfenbenskusten.	Ef-
ter	examen	i	Grassfi-
eldsskolan	och	vi-
dare	studier	är	han	
nu	anställd	arkitekt	
på	ett	stort	privat	
arkitektkontor.	

	

Levi	B.	Sendolo	
	

	

	
	
	
	
	
	
Levi	B.	Sendolo,		
en	f.d.	elev	på	Liberia	Dujar	
High	School	i	Grassfield.	Han	
studerade	vidare	på	Liberias	
universitet	och	läste	Geology	
och	Engineering.	Efter	examen	
på	Liberias	Universitet	sökte	
han	som	fysiklärare	på	Liberia	
Dujar	High	School,	och	där	ar-
betar	han	idag.		
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Julklapp	till	alla:	var	sin	penna!	

	
	

	
 
  
 
                                            

Vid	Lois	Hemgrens	senaste	besök	på	skolan	(dec.	2019)	delade	hon	ut	en	penna	till	samtliga	elever	och	lärare.	
Så	här	glada	blev	dom.	
	
Bli	en	LDA-Partner,	som	bidrar	regelbundet,	månadsvis!	

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	för-
ändring	för	utbildning	av	barn	och	ungdomar	i		
Liberia.	

För	spontanbidrag,	SWISHA:	9018474	
Regelbundna	bidrag:	använd		

AUTOGIRO	TILL	PLUSGIRO	901847-4	

	

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

	 	

Stenvreten	
Redovisnings	AB			

	

 Brygghuset	Arkitekter	
www.brygghusetarkitekter.se 

 Marco	Helles	AB 
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Välkommen	till	Liberia!	
Varför	inte	kolla	på	platsen	hur	det	
går	med	skolorna?	Vad	för	slags	ut-
bildning	får	egentligen	eleverna?	

Det	går	lätt	att	komma	till	Liberia:	
Flyg	från	Bromma,	sedan	via	Bryssel	
till	Monrovia.	Det	finns	gott	om	frä-
scha	hotell,	och	transporter	kan	ord-
nas	av	Lois	Hemgren.	Res	en	vecka	
och	besök	skolorna	och	stränderna!	

Ställ	frågor	och	anmäl	intresse	till	
Lois	Hemgren,	0704-778	402,	
info@liberiadujar.org	

	

 
Tack för ditt stöd 

till utveckling  
av Liberia!	

Stöd	Dujar	ekonomiskt	
Det	finns	flera	sätt	att	stödja	vår	
utbildning	ekonomiskt.		

Bli	/	fortsätt	att	vara	medlem	
för	295	kr	för	enskild	medlem	
och	495	kr	för	familj	per	år.	

Minnesgåva.	Skänk	en	gåva	till	
minne	av	någon	som	avlidit.	

	

Bli	månadsgivare.	Stöd	vårt	
arbete	månadsvis	med	valfritt	
belopp	via	autogiro.	För	50	kr	i	
måna-den	kan	en	elev	erhålla	
en	livsavgörande	utbildning.	

Spontangåva	eller	födelse-
dagspresent	-	ge	en	gåva	ge-
nom	att	Swisha	till	9018474.	

	

 
295 kr för enskild medlem 
495 kr för familj. 

Många har redan betalat 
medlemsavgiften 

 för 2020 —  har du? 

 
Swisha	
med		

QR-kod.	
 

	

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 
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www.insamlingskontroll.se	

 

     

Yvonne	Tillman	
Second	Hand	Clothes	

	 	

Gunnar	Löfberg	AB	
gunnar@gunnarlovberg.se	

	
Anna	Hellerstedt	

Enskild	partner	

	


