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   Vi har nu varit här i Tanzania i tre och ett halvt år – 
tänk vad tiden går – nej, springer. Därför är det så 
viktigt att försöka fylla de flyende minuterna med något 
som känns vettigt och meningsfullt.  Hustru Overa och 
jag satt en dag under en av våra många bilfärder här och 
försökte räkna ut hur många ”projekt” vi varit med om 
att starta under dessa tre och ett halvt år och det blev 
faktiskt ganska många. Här kommer några: 

 
25 familjehem  
Fem-tio böcker och översättningar 
Yrkesskola och sovsal (bilden) i Mwangaria 
Kokkök för utspisning i Geita 
Kök i Maili sita 
Hus i Kibosho 
Kapell i Marangu 
Hus i Imbaseni 
Gudstjänster varje söndag i Marangu 

Undervisning på bibelskolan 
Matutdelning Geita 
Köpt hyreshus i Boma Ng´ombe (med intäkter 
till MOKICCO) 
Bygge av hyreshus i Kikatiti (med intäkter till 
MOKICCO)  
Undervisning på bibelskola i Moshi  
Kristet bokcafé i Marangu mtoni 

 

Plus reparationer, installation av solenergi, våningssängar, gästhus, predikningar m.m.m.m.   
 
 Och just när jag skriver det här så jobbar ett antal unga män på att gräva diken till byvägen där vi 
bor.  Nu under regnperioden har den varit närmast ofarbar och jag ser det som en gåva till byn 
här att få till en bättre väg här upp till oss. De som varit på besök hos oss kan bekräfta att vägen 
hit varit långtifrån bra.  Nu blir det här min gåva till byn Marangu.  Roligt!  
 
 Så det har blivit lite ändå genom åren – och allra viktigast barnen. Nu går några av de äldsta 
barnen i gymnasieskolor och yrkesskolor.  De får en framtid och vi – nej ni- har varit med att 
bidra till de här barnens framtid.  Visst är det roligt att leva!  Visst är det gott att få vara godhet för 
någon!  
 
Varma hälsningar och välsignelser!    
 

Carl-Erik  
 

                                                 SOMMARBESÖK I SVERIGE  
  Overa och jag kommer att vara i Sverige 8.7-21.8.  Det preliminära predikoprogrammet ser i dagsläget ut 
så här: 10.7 11.00 S:ta Clara kyrka (Carl-Erik). 18.00 Hammarbykyrkan, Sthlm (Carl-Erik och Overa). 12.7 
10.30 Lärjungemässa S:ta Clara (Carl-Erik) 12.7 19.00 Smålandskonferensen, Aneby (Carl-Erik). 14-15.7 
Familjeläger, Jakobstad (Carl-Erik). 15-17.7 Stundars, Vasa. (Carl-Erik) 17.7 11.00 S:ta Clara (Overa). 18.7-
20.7 Jakobstad (Carl-Erik) 19.7 10.30 Lärjungemässa S:ta Clara (Overa). 21.7 11.30 Soppmässa, Lindholmen 
(Overa) 22-23.7 Ev. Bergvik, Finland (Overa och Carl-Erik) 24.7 11.00 S:ta Clara (Carl-Erik). 24.7 18.00 
Öhgården, Hedesunda (Carl-Erik). 27-29.7 Kyrkans Ungdoms sommarkonferens Pieksimäki, Finland 
(Carl-Erik). 30.7 14.00 Svenska Kyrkans Lekmannaförbunds sommarkonferens Sundsgården, Ängelholm. 
(Carl-Erik) 31.7 11.00 S:ta Clara kyrka (Carl-Erik). 31.7 18.00 Skara (Carl-Erik). 1.8 19.00 Stenstorp (Carl-
Erik). 3.8 19.00 Siljansnäs (Overa och Carl-Erik). 6-7.8 Frösön och Kövra (Overa och Carl-Erik). 12-14.8 
Ödeshög (Carl-Erik).  14.8 18.00 Roslagskonferensen, Alunda (Carl-Erik). 17-18.8 Vasakyrkan, Kalmar 
(Carl-Erik). 19-20.8 Markaryd (Carl-Erik). 21.8 10.00 Västerås (Carl-Erik) och 21.8 15.00 Tiveden (Carl-
Erik).  
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