
 
 
                Carl-Eriks månadsbrev juni 2015  
 
 När jag ser tillbaka på maj månad, så vet jag inte om den utveckling vi står i just nu är bra eller 
dålig.  Jag skulle ju egentligen önska, att jag i detta månadsbrev kunde skriva ungefär så här: ”Ja, 
nu finns det inte längre några föräldralösa barn i Tanzania, så nu har vi beslutat lägga ner 
MOKICCO efter nio års verksamhet”. Fast det kan jag tyvärr inte skriva. Under maj månad 
måste vi öppna två nya familjehem - ett i Komakundi i kilimanjaroregionen (bilden) och ett i 
Kilosa i södra Tanzania. Dessutom har vi fört samtal med en kvinnlig pastor från Athi River söder 
om Nairobi om att starta ett familjehem där nästa månad och vi är också kontaktade av två par, 
som också skulle vilja starta familjehem.  Det betyder att de 20 familjehem som vi idag har och 
med ca. 200 barn under vårt paraply nästa månad kanske kommer att vara 23 familjehem. Men vi 
tycker vi orkar, Gud förser med medel och våra familjer fungerar så bra, så det blir nog ”tyvärr” 
en utvidgning av verksamheten.  
 För att återgå till samtalet med den kenyanska pastorn, som startar familjehem i Athi River, så 
känns det förstås lite speciellt, när man startar ett familjehem i ett nytt land, i detta fall Kenya.  
Sen tidigare har vi familjehemmet i Bwera i Uganda nära den kongolesiska gränsen Så nu, efter 
nio år, kan vi ju säga, att MOKICCO finns etablerat i Östafrika, visserligen litet men ändå en 
början.  
 Två saker till från maj månad.  Yrkesskolan i Mwangaria är nu färdig.  Nu ska byggas 
sovutrymmena för elever. I månaden köpte vi också en hektar mark där för att odla majs och 
bönor, som ska bli mat för de blivande eleverna.  
 Andra saken att nämna var att vi utökade stödet till dövstumma barn vid en regeringsskola i Njia 
Panda, ca. två mil från där vi bor.  Vi understödjer nu 11 barn där med skolavgifter, vilket 
inkluderar mat, kläder, hälsovård m.m.  
 Så det blev en månad då vi inte stängde ner MOKICCOS verksamhet utan istället utökade den. 
Det var nog trots allt ändå en bra månad. ”Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta”, sa 
Jesus.  Har man så hjälpt bara en enda, så har man inte levt förgäves!  
  

Carl-Erik 
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CARL-ERIKS RESEPROGRAM SVERIGE sommaren 2015 
 

12.7 9.00  Bullkyrkan, Sthlm      
12.7 11.00 S:ta Clara kyrka 
12.7 18.00 Bottnaryd  
15.7 12.00 Lindholmen, Sthlm  
18.7 16.00 Lindholmen, Sthlm  
19.7 11.00 S:ta Clara kyrka 
19.7 18.00 Riseberga 
22.7 12.00 Lindholmen, Sthlm  
25.7 15.00 Jönköping. Oasrörelsen.   
26.7 9.00  Bullkyrkan, Sthlm      
26.7 11.00 S:ta Clara kyrka. Missionsinfo efteråt.  
29.7 12.00 Lindholmen, Sthlm  
30.7 19.00 Gusum (EFS) 
31.7  14.30  Hjo.  Sv.  Kyrkans Lekmannaförbund.  



 1.8  19.00 Frösön (EFS) 
2.8  10.00 Frösön (EFS) 
2.8  19.00 Kövra 
5.8             Sveg 
8.8            Bäckbykyrkan, Västerås.  Bönedag. 
9.8 10.00 Bäckbykyrkan, Västerås (svenska kyrkan)  
9.8 18.00  ögården, Hedesunda.  
12.8 12.00 Lindholmen, Sthlm 
14. 8-16.8  Väskinde, Gotland (svenska kyrkan,EFS)  
18.8-20.8  S:t Petersburg  
21.8 19.00  ödeshög (ekum.) 
22.8 10.00  Markaryd, bönedag.  
22.8  19.00 Markaryd  
23.8  15.00  Alfta  
25.8 19.00  Järbo  
27.8 19.00  Viby  (svenska kyrkan)  
29.8  9.30  Lindome  (svenska kyrkan)  
29.8 19.00  Donsö (Equmenia) 
30.8 10.00 Donsö (Equmenia) 
6.9   11.00   Koreanska församlingen, Stockholm (ev)  

 

Klockslagen kan ändras. Kolla internet och lokaltidningar. Ytterliare samlingar kan 
tillkomma.  

 
 
 

 


