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 Vi har alltsedan starten (2006) egentligen kunnat glädja oss åt att få 
ett ganska stort antal praktikanter som vill se på och hjälpa till i vårt 
barnarbete.  Om man ska generalisera, så har de flesta praktikanter 
varit flickor i 20-årsåldern, som sedan barnsben sagt sig ha haft en 
dröm att komma till Afrika och hjälpa utsatta barn. Två flickor i den 
åldern kommer nu i början av april och ska få vara i Geita, där det 
finns ganska mycket att göra, eftersom vi där har tre familjehem och 
en matutdelning på skolan samt ett familjehem i ”grannstaden” 
Katoro.  
 Men, om jag nu inte stöter mig alltför mycket med alltför många, så 
uppskattar vi mest och behöver mest praktiserande hantverkare, som 
går bredvid en inhemsk arbetare och reparerar eller bygger nytt i de 
hus och byggnader, som MOKICCO äger.  En sådan välkommen 

praktikant hade vi i januari, då Marin Vidakovics från Mölnbo (nära Gnesta) var här i tre veckor 
och slet som ett djur och var stark som en tjur och bl.a. byggde ett kokhus i Geita att användas 
vid tillagningen av maten till barnen. (bilden) Det är ju inte så lätt att göra mat, om det skulle 
störtregna!  Han gjorde också mycket annat gott för MOKICCO och han är varmt välkommen 
när han planerar komma tillbaka i januari nästa år.  
 Kan ni ana hur det känns att komma från 30 plusgrader till 30  
minusgrader?  Det var vad som hände mig i januari, då jag hade 
blivit kallad till en ekumenisk s.k. vintervecka i Luleå.  Och det lev 
som sagt en vintervecka – med gradtal kring – 30 grader.  Men det 
blev en mycket god, ja varm, helg, som avslutades i Luleå 
domkyrka på söndagen. Folk satt på läktaren och man sa, att det 
aldrig varit så mycket folk i Luleå domkyrka på en gudstjänst.  Vare 
därmed hur som helst, men det var en stortståtlig avslutning på 
några möteskvällar i samkristen regi där i Luleå.  
 
 Nu tillbaka i Tanzania – i värmen! – och börjar så smått planera för 
nästa sverigebesök. (Se nedan). Jag ger er alla månadens bibelord – 
Matt. 6:33.  

 

Carl-Erik  
 

                                                 NÄSTA SVERIGEBESÖK  
 5.3 11.00 Jönköping (”Vägen”),  5-6.3. N. Fågelås (ekumeniskt, lördag 16.00 och 18.00, söndag 11.00 ), 8.3 
9.30 och 18.30 Herrestad, Uddevalla (svenska kyrkan), 9-10.3 Fagerås (Evangeliska Frikyrkan), 11-13.3. 
Broby (svenska kyrkan), 15.3. 14.00 Skandinavisk Teologisk Högskola, Uppsala, 16.3 10.00 S:ta Clara kyrka, 
Präst- och diakonbträff ”In Spiritu” 16.3 17.00 och 19.00 Pingstkyrkan, Järbo. 17.3 12.00 Sångstund, S:ta 
Clara. 18.00 Lokal TV-inspelning, Stockholm 18.3 9.00 Lärjungeskola, S:ta Clara 19.3 10.00 Jönköping, EFS´ 
distriktskonferens och Sofia kyrka 17.00, 20.3. 10.00 och 16.00 Vara (Svenska kyrkan), 25.3 13.00 
Korsvandring, Stockholm 27.3 11.00  Eskilstuna (Equmenia), 29.3 10.30 S:ta Clara kyrka Lärjungemässa 
29.3 12.20 Betlehemskyrkan, Sthlm (EFS), 1.4. 19.00 Centrumkåren, Sthlm (Frälsningsarmén), 2.4 11.00 
Stockaryd och 2-3.4. Lyckeby (ekumeniskt, lördag 17 och 19, sönd. 10.30).  Obs! kolla lokala annonser och 
på internet.             
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