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   Av mars månads många händelser och aktiviteter kanske tre särskilt kommer i förgrunden.  
 
 Invigning av det nionde huset. Upprinnelsen var ett brev 
– ett nödrop – från församlingens präst,  som berättade om 
Rose Makulle som med sina barn bodde i ett hus, som höll 
på att falla ihop.  Ja, man vågade inte sova där på natten med 
risk för att bli dödade av nedfallande murbruk. Den 17 mars 
kunde huset invigas med först en tidig morgongudstjänst i 
kyrkan och sen gick vi med evangelister och medlemmar ur 
församlingens diakonikommitté till huset.  Där välsignade vi 
det nya huset, varpå Rose Makulle bjöd på läsk och några 
kokta ägg – säkert ett ganska djupt ingrepp i hennes redan 
skrala ekonomi. Nu står det där huset där och kommer också 
att stå den dag vi är borta men stå där som en påminnelse om en liten barmhärtighetstjänst med 
kristet förtecken.  

Nytt familjehem. Upprinnelsen här var också ett nödrop om tre barn - helt 
föräldralösa, som bodde hos åldriga morföräldrar, varav mormor är i det närmaste 
blind. Äldsta barnet – 9 år gammalt – hade ännu inte börjat skolan. Vi bad 
Marystella Massawe (bilden) som tidigare jobbat i vårt första familjehem, att 
öppna sitt hem för dessa tre barn och just i dessa dagar flyttar barnen in.  Be 
gärna för dem att dessa barn, som fått en svår start i livet, nu ska få gå en 
ljusnande framtid till mötes.  
 

 
Ny bokhandel. Så flyttade Agnes, som jobbat i vårt bokcafé i 
Marangu en tid, in i Kikatiti, väster om den internationella flygplatsen, 
där vi nu öppnar vår tredje bokhandel. (Bilden) Be för den! Det  här är 
inte fråga om business utan tjänst, att sprida Guds ord i bygden.  
 
 Ur minnet från mars månad plockar jag även fram ett besök av två tyska präster, som vid en helt 
ljuvlig kväll fick höra barnen vid vårt familjehem här presentera sig och sjunga. En annan tysk kom 
med en bagagelucka fylld av frukt. En församlingspräst kom med några säckar majs. En helt 
”vanlig” tanzanian kom och gav 100.000 shilling. Under månaden sålde vi också vårt hus i Maji ya 
Chai, där en familj bott i nu många år men nu skaffat sig ett nytt fint hem. Vårt familjehus köptes av 
en pingstförsamling, som vill bedriva liknande verksamhet som vår för utsatta och fattiga barn i det 
området. En svensk grupp från Västergötland besökte en fin – men het – dag Mwangaria och vår 
kindergarten och vår yrkesskola där. Under månaden har vi också reparerat vår byväg, fått se en ny 
kör skapas i vårt kapell (Kören heter  heter ”Upendo” , swahili för ”Kärlek”) och jag har skickat in 
manus till två kommande böcker. Mycket har skett och sker. Ibland känns det nästan som det sker 
något  viktigt varje dag. Tack för att ni är med oss. 
 
All välsignelse med Joh. 12:26 
 
Carl-Erik 
 

KOMMANDE RESOR: 29.6 11.00 New Wine, Vänersborg, 30.6 14.00 Solberga, 7.7. 11.00 S:ta Clara, 18.00 
Vårdnäs, Linköping, 14.7 11.00 S:ta Clara, 18.00 Ö-gården, Hedesunda, 18-21.7 Larsmo, Finland, 23.7-27.7 
Pieksimäki, Finland, 27.7 19.00 Skara, 28.7. Edsväraveckan, 29-30.7 Södvik, 31.7 Frillesås, 3-4.8 S:ta Clara 
(Kyrkodagar Vägen).   


