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  När jag tänker tillbaka på april månad (jag återvände från predikoturnén i Sverige den 4.4) så 
fylls mitt hjärta av tacksamhet till Gud för hur han genom väldigt många år gett mig så goda 
medarbetare vid min sida. När jag var kyrkoherde i Jämtland på 1970-talet och en bit in på 1980-
talet så hade jag så duktiga och kunniga kyrkvärdar och kyrkorådsledamöter kring mig bl.a. när 
vi lade om kyrkogården från grus till gräs, fasadrenoverade den stora kyrkan, renoverade en 
församlingsgård och slutligen byggde ett nytt församlingshem. Under mina 24 år i S:ta Clara 
kyrka i Stockholm hade jag sverigeproffs bredvid mig i ett växande arbete, där vi på slutet, 
räknade jag, hade 70 olika projekt igång. (stark utåtriktad diakoni, lärjungeskola, lokal TV, 
ungdomsgård, Alpha, second hand m.m.m.m.)  
 Och så här i Tanzania likaså. Först hustru Overa, så pålitlig, så duktig, så vis, så företagsam. Sen 
de mänskligt och kristet goda mammorna och papporna i de olika familjehemmen. Sen duktiga 

och pålitliga hantverkare omkring oss som hjälper oss när saker och 
ting uppstår. Men i det här månadsbrevet vill 
jag särskilt lyfta fram den lutherske 
evangelisten Joshua Munuo. Honom träffade 
jag först i lektionssalen på den lutherska 
kyrkans bibelskola. Han var en helt vanlig 
student – inte särskilt framträdande. Vi fick 
kontakt och jag fick reda på att han också var 
snickare och kunde lite av det mesta praktiskt. 
Hans mamma hade dött och hans pappa hade 
gift om sig och kanske trivdes Joshua sen inte 
riktigt där hemma utan kom allt oftare till oss 
och började hjälpa oss med än det ena än det andra. Förutom att han 

visade sig vara en god predikant och lovsångsledare i vårt kapell här.  
 Vi bad honom hjälpa oss att renovera den hyreslänga vi köpt i Boma Ng´ombe nära den 
internationella flygplatsen.  Det är ju tänkt att en del av hyresintäkterna ska gå till MOKICCO 
plus att vi ska öppna en kristen bokhandel där i juli, där också intäkterna ska gå till MOKICCO. 
Titta på de två bilderna.  På bilden till vänster ser ni hur det såg ut innan renoveringen, på bilden 
till höger hur det såg ut efter renoveringen. Ett nytt hus!  
 Vi är så tacksamma för alla goda krafter som bara sänds i vår väg. Joshua Munuo är en sådan 
god kraft!  

 
 
Varma hälsningar och välsignelser!    
 

Carl-Erik  
 

                                                 SOMMARBESÖK I SVERIGE  
  Overa och jag kommer att vara i Sverige 8.7-21.8.  Det preliminära predikogrammet ser i dagsläget ut så 
här: 10.7 11.00 S:ta Clara kyrka. 18.00 Hammarbykyrkan, Sthlm. 12.7 19.00 Smålandskonferensen, Aneby. 15-
16.7 Familjeläger, 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 Kyrkans Ungdoms sommarkonferens Pieksimäki, Finland, 30.7 14.00 
Svenska Kyrkans Lekmannaförbunds sommarkonferens Sundsgården, Ängelholm, 31.7 11.00 S:ta Clara 
kyrka, 31.7 18.00 Skara, 1.8 19.00 Stenstorp, 3.8 (ev.) Siljansnäs, 6-7.8 Frösön och Kövra, 12-14.8 Ödeshög,  
14.8 18.00 Roslagskonferesen, Alunda, 19-20.8 Markaryd, 21.8 10.00 Västerås och 21.8 15.00 Tiveden.  
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