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Jag skriver de här raderna en dag efter det att jag kommit tillbaka från en två och en halv 
veckas predikoturné i Sverige och Finland. Jag är tacksam över så mycket under den resan 
– en underbar bönekväll i Kalmar, undervisningen i lärjungeskolan i S:ta Clara och på 
Mariannelunds folkhögskola, en ekumenisk helg i Hudiksvall, en helg med Kyrkans 
Ungdom i Jakobstad, en dagledigträff i Gävle, intervjuer för lokal TV och tidningar, möten 
med våra barn, studiekväll i Västerås, andligt starka gudstjänster i Järbo och Norrtälje, ca. 
20 som tog beslut att göra Jesus som nr 1 i sina liv  m.m.m.m.   
  Sista samlingen av totalt ca. 20 var i laestadianernas bönhus i Kållby utanför Jakobstad 
(bilden).  De hade en konferens kring droger och hade bett mig tala om mina erfarenheter 
från åren av diakonalt uppsökande arbete kring Sergels tog och Malmskillnadsgatan. Även 
där i Österbotten och även bland laestadianerna sprider sig tyvärr drogmissbruket.  

  Men sen - så skönt att få ’’komma hem’’ till Tanzania. Pojken Imma 
blev så glad när han såg mig men jag blev lite konfunderad när de 
större barnen kom hem från skolan. De hälsade lite avmätt på mig – 
inga glädjerop och kramar.  Fast på kvällen förstod jag varför:  de ville 
överraska mig med en fest.  Upendo hade gjort tårta och Josefu höll i 
hela samlingen.  På denna den andra bilden ser ni litet av hur det såg 
ut onsdagkvällen den 29 mars – den dag jag kom tillbaka till 
Marangu.  
  Sen berättade Overa lite mera vad som hänt under min bortovaro – 
yrkesskolan i Mwangaria har startat med fem elever. ’’Förakta inte 
den ringa begynnelsens dag’’.  Mwangaria har fått ny präst, Margreth 

Lyatuu, som vi nu ska upprätta relation till. Bokcaféet i Marangu mtoni fungerar väl. Mitt 
eget privata vägbygge i byn fortskrider.  
 Så efter veckorna i Sverige – nu åter i vardagen, glädjen och arbetet, här. Och om drygt 
två månader – i mitten av juli – är det dags för ny sverigeresa. Gubben håller – men framför 
allt: Gud håller!  
 

 Carl-Erik 
 
RESA SVERIGE  13.7-27.8: 
13-14.7 Sollefteå (tältmöten), 16.7 11.00 S:ta Clara, 18.00 Skara (Equmenia), 17.7 19.00 Stenstorp,  23.7 11.00 
S:ta Clara, 26.7 19.00 Brustnas camping, Gränna, 28.7 19.00 Ev. Löttorp, 30.7 11.00 S:ta Clara, 18.00 Öh-gården, 
Hedesunda, 4.8 15.00 Hjo (Svenska Kyrkans Lekmannaförbund), 4-5.8 Bottnarydskonferensen, 6.8 11.00 
Sigtuna (Svenska kyrkan), 9-10.8 Södvik (Öland), 11-13.8 Klevshult (Tältmöten), 20.8 10.00 Bäckbykyrkan, 
Västerås, 25-27.8 Nybro (Equmenia),  


