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 Det är visst någon som sagt: ”Borta bra men hemma bäst”.  Det kan 
jag intyga när jag nu skriver dessa rader efter att igår (4.4.) ha 
kommit tillbaka från exakt en månads predikoturné i Sverige.  Inte 
så, att det inte var roligt och berikande att vara i mitt hemland igen – 
nej, inte alls.  Jag har med mig så många goda minnen från den här 
marsmånaden 2016 –predikobesök i Norra Fågelås, Herrestad, 
Fagerås, Ö. Broby, Järbo, Jönköping, Vara, Lyckeby – och så förstås 
kära S:ta Clara kyrka.  Och så uppmuntrande att möta gamla vänner 
– Nils och Marianne Lidskog, Nils och Tori Reuterdahl, Veikko och 
Maria Anttila, Tore och Betty Zetterqvist m.fl. m.fl.  Och så mötet 
med pastorer och präster, som vill så mycket gott i Guds rike i ett 
Sverige 7under avkristning – Anders O. Johansson, Leif Nordlander, 
Peter Artman, Annahita Parsan, Bengt-Göran Backman, Berit 
Eckerdal, Kerstin Oderheim, Bengt Ohlsson, Yngve Svensson, Iwan Giertz, Klas Lindberg m.fl. 
m.fl.   Men kanske ändå roligast att få träffa två av våra adoptivbarn – Carl-Fredrik (bilden) och 
Karin.  Så visst var jag glad över möten med kyrkor och människor – uppmuntrande ord, ord av 
tillgivenhet, gåvor till vårt barnarbete o.s.v.  Nej, tack för mars 2016!  
 
 Men ändå är det sant – ”borta bra men hemma bäst”.  När jag skriver dessa minnesrader så 
sjunger barnen här för två av våra gästande praktikanter – Hanna och Amanda från Småland. 
Och dörren till oss öppnas och öppnas – vänner kommer, barn söker sig till oss. Nej, här är jag 
hemma.  
 
 Ibland får jag frågan vad som är hemma för mig – och på ett sätt kan jag säga, att mitt hjärta är 
delat – ett ena halvan tillhör Sverige och andra halvan tillhör Tanzania.  Men om jag skulle få 
frågan var skulle du helst vilja bo just nu, så är svaret tveklöst – Tanzania.  Det är nog så, om man 
är på rätt tid på rätt plats och i ett rätt uppgift – det är där man ska vara och förbli.  
 
Varma hälsningar och välsignelser!   Josua 1:9.  
 

 

Carl-Erik  
 

                                                 SOMMARBESÖK I SVERIGE  
  Overa och jag kommer att vara i Sverige 8.7-21.8.  Det preliminära prwedikogrammet ser i dagsläget ut så 
hnär: 10.7 S:ta Clara kyrka. 12.7 Smålandskonferensen, Aneby. 15-16.7 Jakobstad, 17-19.7 Sjungars, Vasa. 18-
20.7, (ev.) Bergvik, Finland, 24.7 S:ta Clara 24.7 18.00 Öhgården, Hedesunda,27-29.7 Pieksimäki, Finland, 
30.7 Ängelholm, 31.7 S:ta Clara kyrka, 31.7 18.00 Skara, 1.8 Stenstorp, 3.8 (ev.) Siljansnäs, 6-7.8 (Frösön och 
Kövra), 12-14.8 Ödeshög,  14.8 18.00 Alunda, 16.8 Hudiksvall, 19-20.8 Markaryd, 21.8 Västerås och 21.8 15.00 
Tiveden.  
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