
Carl-Eriks månadsbrev maj 2015  
 

 Så har april gått. I lite mer dystra  studer kunde 
jag tycka att månaden var nog så fylld av attacker 
på hus och lem.  Skuggan från inbrottet, då två 
lap tops och tre telefoner blev stulna fick vi ju 
leva med – och skaffa nattvakt och förstärkt dörr. 
Det är tråkigt att man måste tänka och leva så, 
men det här landet är fattigt, där man frestas att 
ljuga och lura och i värsta fall stjäla, råna, ja 
kanske döda. Tjuven greps ju under månaden 
och på måndag skall jag till en rättegång i 
Tanzania för första gången i mitt liv. Inbrottet 

betydde ju också ett litet ekonomiskt avbräck för oss, eftersom här måste man betala polisen om 
de ska utföra sitt jobb. Här finns ju inte ett svenskt skattesystem, som ska bära alla samhälleliga 
utgifter utan då måste den bestulne, om han vill ha tillbaka sitt gods och inte låta 
orättfärdigheten segra, betala för det.  
 Attacker på hus och lem – jag bet av en tand, vlket heller aldrig hänt mig i livet. Så jag måste 
iväg tio mil till en tandläkare i Arusha, en duktig makedonsk sådan, och tanden var på plats igen, 
fast jag får ju tänka på att inte bita i en hård morot med den.  
 Och så mitt i allt månadens välsignelser - undervisningen på bibelskolan, så uppfriskande och 
motiverad. Planering för ett nytt familjehem, huvudbyggnaden till vår yrkesskola i Mwangaria 
färdig, pålitligt gåvoinflöde från Sverige (i månaden fick vi vår hittills största enskilda gåva, från 
en nedlagd förening i Kalmar), upplivande besök från Sverige och så goda stunder vid datorn, där 
jag skriver på nya bokprojekt. Lägg därtill att Overa och jag  - inte MOKICCO - bygger hus med 
hyreslägenheter och affär inte långt från internationella flyglatsen och att Overa och jag också 
lagt grunden till det som ska bli en kristen bok- och souvenirhandel här i Marangu. En sann vän 
till MOKICCO och familjen, Nils Reuterdahl, har kommit hit för – tror jag – åttonde gången. 
Och så hade barnen ordnat en så trevlig födelsedagsfest för Overa, som fyllde 41 år (man säger 
inte damers ålder). Så – med det perspektivet: några begagnade saker stulna och en framtand 
avbiten – det är ju egentligen ganska små problem. 
 Så inför en ny månad, maj 2015, vid min reservdator och med framtanden på plats:  det bästa 
framför!  
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RESEPROGRAM SVERIGE sommaren 2015 
 

12.7 11.00 S:ta Clara kyrka 
18.00         Bottnaryd  
19.7 11.00 S:ta Clara kyrka 
19.7 18.00 Riseberga 
25.7 15.00 Jönköping. Oasmöte.  
26.7 11.00 S:ta Clara kyrka. 
30.7 19.00 Gusum  
31.7 9.30  Gusum 
 1.8  19.00 Frösön (ev.) 
2.8  10.00 Frösön (ev) 
2.8  19.00 Kövra 
6.8             Sveg 
8.8            Bäckbykyrkan, Västerås.  Bönedag. 
9.8 10.00 Bäckbykyrkan, Västerås  
9.8 18.00  ögården, Hedesunda.  
14. 8-16.8  Väskinde, Gotland  
18.8-20.8  S:t Petersburg  
21.8 19.00  Ödeshög 
22.8 10.00  Markaryd, bönedag.  



22.8  19.00 Markaryd  
23.8  11.00  Koreanska församlingen, Stockholm  
23.8   17.00 Centrumkåren, Sthlm  (ev.)  
27.8 19.00  Viby  
28.8 19.00  Lindome   
29.8 19.00  Donsö 
30.8   10.00 Donsö 

 

Klockslagen kan ändras. Kolla internet och lokaltidningar.  

 
 
 

 


