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    Året 2015 har börjat bra. Predikan i den lutherska kyrkan, som ligger 
längst upp mot Kilimanjaro, började året. Där fick vi vara med om att 
högtidligen lansera en bok, som en evangelist i församlingen skrivit och 
som jag hjälpt till att trycka. Det är också en del av arbetet här, även om 
det ligger utanför MOKICCO.  Under månaden har jag t.ex. hjälpt en 
evangelistfru att få igång en liten affär. "Stationary" kallar man det här - 
fotokopierar åt folk, tillhandahåller skrivmaterial, vykort m.m. Overa och 
jag har också denna månad samlat en liten grupp kring något vi kallar 
"business school" - att ge tankar och inspirera till företagande, om också 
det i början kanske inte är så speciellt stort.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Under månaden så satte vi också spaden i jorden för vår yrkesskola i 
Mwangaria.  Inte alla våra 170 barn i dagens MOKICCO kommer att gå i 
statliga "secondary schools" utan kommer att ägna sig åt mer praktiska 
arbeten.  För dem bygger vi denna första skola. Koreanska församlingen i 
Immanuelskyrkan i Stockholm har sponsrat bygget tillsammans med en 
enskild givare  i Stockholm. Tack! I skrivande stund har arbetet nått upp 
till takstolarna men jag bifogar denna bild av byggandet av grunden.  
Våra argentinaungdomar - Gisela, Leo och Karolina -  har gjort ett 
fantastiskt arbete i Geita vid Viktoriasjön - fått kontakt med hundratals 
barn, reparerat och byggt och varit goda ambassadörer för MOKICCO - 
och Gud.  De sista veckorna innan hemresan i slutet av denna månad 
kommer de att finnas i kilimanjaroregionen.  
 
Så har året börjat - och vi ser med tillförsikt och förväntan framåt.  

 

Carl-Erik 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

KILIMANJARO CHILDREN CENTER  Pg. 1594531-4  
.-.-.--.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

RESEPROGRAM SVERIGE början av mars 2015 



  Om några veckor flyger jag till Sverige för följande "predikoturné":  

 
1.3. 11.00 S:ta Clara, Stockholm 
2.3.  9.00 Lärjungeskola, S:ta Clara kyrka  
4.3. 8.30 Kristna riksdagsgruppen. Riksdagen.  
4.3. 19.00 Gästrike-Hammarby. Kapellet.  
5.3. 19.00 Lofsdalen. Sion.  
6.3. 19.00 Lillhärdal 
7.3  19.00 Sveg. Pingstkyrkan.  
8.3  11.00 Svegs kyrka  
9.3   Skandinavisk Teologisk Högskola, Uppsala  
11.3  11.00 Bibelskola, Linköping  
11.3. 19.00 Kvänums hotell.  
12.3. Dag för anställda. Vara pastorat. 
12.3  19.00 Falköping. Pingstkyrkan.  
13.3. Bönedag, Sverigebönen Vara.  
14.3. Bibelskola, Jönköping  
15.3. 11.00 Frinnaryds kyrka.  
16.3. Johannelund, Uppsala.  

 
Klockslagen kan ändras. Kolla internet och lokaltidningar.  

 
VÄLKOMNA!  
 
 
 

 


