
 

 

               MÅNADSBREV MAJ 2019  
  Det händer så mycket så man nästan inte vet var man ska börja! Kanske bakifrån av händelser under 
april månad – en resa till Katoro och Geita vid Viktoriasjön, där vi har 
ett ganska stort arbete (en del säger det största barnarbetet i 
regionen). Där fick jag bl.a. hälsa på det gamla paret, som blev 
hemsökta av rånare och mamman fick sin högra and avskuren.  Nu 
får det fattiga paret med sina tre barn en säck med mat varje månad 
från oss. I en annan familj jag besökte hade pappan dött i en olycka 
och mamman, Stella, hade något problem som hon skulle opereras 
för.  Operationen misslyckades och nu sitter hon i det närmaste 
förlamad.  Även hon får månatlig hjälp från oss. 10 liknande familjer 
där hjälper vi på det sättet varje månad tillsammans med 
matutdelning i skolan varje dag för 40 elever och fem familjehem. 
Godfrey, som låg och skrek övergiven vid en soptunna i Katoro för 10 
år sen och  som placerades i ett av våra familjehem fick jag också 
träffa.  
  Sen kan jag inte från april månad glömma vårt påskfirande hos oss med barn från sex näraliggande 
familjehem. I påskdagens gudstjänst medverkade barnen med sång och drama. Långfredagskvällen 
visade vi Jesusfilmen för  500 elever vid den lutherska bibelskolan.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad mera denna månad – ja, invigning av två nybyggda hus för fattiga människor. Och inte att 
förglömma Moses (bilden), som fick hjälp med operation av sina båda höfter på ett sjukhus i Dar es 
Salaam och nu efter en lyckad operation fått lämna sina kryckor.  
 
Livet är gott – och rikt!  
 

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).   
 
 


