
 Carl-Eriks månadsbrev maj 2017 
 
 ’’Sköna maj, välkommen, till vår jord igen!’’ Ja, så kan man sjunga i Sverige – och kanske 
också i Tanzania, även om månaderna här är ganska lika. Naturens omväxlingar i 
Sverige är faktiskt något man kan sakna, när man lever här söder om Ekvatorn.  
 
 Från april månad sticker särskilt fyra händelser ut: 
 
1.Förlaget Semnos gav ut mina andakter för årets alla dagar.  Jag 
har gett dem titeln  ’’Allt det goda vi har i Kristus’’ och just det vill 
jag försöka förmedla i de här fyra häftena/böckerna – ett för vår, 
ett för sommar, ett för höst och ett för vinter.  Vill du skaffa dig 
boken som vill vara en hyllning till det goda liv som finns i Jesus, 
så kontakta förlaget Semnos, 0370-19827.  

 

2.Förre biskopen i norra stiftet här, Erasto Kweka, hedrade oss med ett 
besök på påskdagen, då han predikade i vårt kapell. Kweka är en av de mest 
hedrade biskoparna i den lutherska kyrkan känd för ett starkt 
entreprenörsdriv samt ett försvar för den karismatiska väckelsen inom den 
lutherska kyrkan.  

 
3.Jag fick en kallelse att undervisa på den lutherska kyrkans bibelskola 
Nyakato i Mwanza. Det var så öppet att få undervisa där och vid kaffet 
efteråt med rektorn (bilden) så överenskom vi att jag skulle komma dit 
igen.  

 
 
4.Overas syster heter Rogate och är nu över 60 år.  Hon har 
levt ensam länge men nu ’’på gamla dar’’ hittat tillbaka till sin 
ungdomskärlek Benson Teri och så blev det vigsel lördagen den 28 april i 
Mseroe lutherska kyrka. (bilden)  
 

 Så visst har april  månad haft sina extra bonusar  - kanske också ska nämna att vi öppnat 
ytterligare en kristen bokhandel  under månaden.  Denna gång i Geita vid Vikytoriasjön – 
så nu har vi tre bokaffärer – Marangu mtoni, Boma Ng´ombe och Geita.  Be med oss att 
de människor som köper Biblar och sångböcker nu också ska använda dem, läsa dem 
och växa i sin kristna tro och se allt det goda som de har i Kristus.  
 
 Nu lämnar vi april 2017 bakom oss och sjunger också vi: ’’Sköna maj, välkommen till vår 
jord igen!’’ Sköna maj välkommen – med sköna bonusar! 

 

Carl-Erik 
 

 
RESA SVERIGE  13.7-28.8: 
13-14.7 Sollefteå (tältmöten ekumeniskt), 16.7 11.00 S:ta Clara, 18.00 Skara (Equmenia), 17.7 19.00 Stenstorp 
(EFK),  23.7 11.00 S:ta Clara, 30.7 11.00 S:ta Clara, 18.00 Öh-gården, Hedesunda (Equmenia), 2.8 19.00 
Kungälv (Svenska kyrkan), 4.8 15.00 Hjo (Svenska Kyrkans Lekmannaförbund), 4-5.8 
Bottnarydskonferensen (SAM), 6.8 11.00 Sigtuna (Svenska kyrkan), 9-10.8 Södvik,Öland (Pingst), 11-13.8 
Klevshult (tältmöten, ekumeniskt), 20.8 10.00 Bäckbykyrkan, Västerås (svenska kyrkan), 25-27.8 Nybro 
(Equmenia), 28.8 Malmö (svenska kyrkan).  



 


