
        CARL-ERIKS MÅNADSBREV JULI 2015 

 
 När jag ser tillbaka på juni månad från min horisont, så är det väl tre saker som allra 
först kommer upp i mitt tacksamma minne.  
 
 1.Det viktigaste som hände var nog att vi öppnade vårt första familjehem i Kenya – så nu 

kan vi ödmjukt saga, även om det är en liten början, att 
MOKICCO nu bedriver arbete bland föräldralösa barn i 
hela Östafrika. Lilian Katenge hter vår mma för de fyra 
barnen där.  Hon är pingstpastor och bor med sin make i 
Athi River söder om Nairoi.  Så familjehemmet  Athi 
River blev MOKICCOs  22 familjehem med totalt ca. 200 
barn.  Jag vaknar ibland och tänker å att varje morgon så 
får 200 barn mat, kläder, möjlighet till skolgång – det 
känns faktiskt stort.  Och här vill jag passa på att tacka 
alla trogna givare som gör det möjligt för alla dessa barn 

att få denna stora gåva av upprättelse ur mycket svåra sammanhang. Tack! 
 
2.Industriskolan i Mwangaria är färdig i sin första byggnad men mycket återstår dr att 
göra. Området i Geita görs om till hyreshus med kristen bokhandel och familjehemmet 
där flyttar till ett mindre, mer ändamålsenligt hus och rustas upp. Kristen souvenir- och 
bokhandel under uppförande i Marangu mtoni och hyreshus och kristen bokhandel 
också under byggnad i Kikatiti nära internationella flygplatsen. Vi bygger mycket nu – 
och ger jobb för lokalbefolkningen.  Jag har skapat vad jag kallar “MIssionsfonden” just 
för att hjälpa till med evangelisation och diakoni här. 
 

3.Sverigebesöket väntar.  Hoppas jag får möta många av er. Se reseschemat här nedan.  

Min bas kommer att vara S:ta Clara och den ö Lindholmen, som S:ta Clara disponerar 
under somrarna. Ochs en blir det predikoresor i landet – och ett pastorsseminarium i S:t 
Petersburg, som jag ser mycket fram emot.  
 
Tack att vi står tillsammans i det här arbetet!  Ni är såvärdefulla!  “Allt vad ni har gjort 
mot en av dessa mina minsta….” 
 

Carl-Erik Sahlberg 
Mailadress: carleriksahlberg@gmail.com  
Hemsida: www.carleriksahlberg.se 
.-.-.--.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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) 
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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) 
2.9  Uppsala (ev) 
3.9   18.00 Centrumkåren, Sthlm. Kårledarsamling.  
5.9   14. 00 S:ta Clara (vigsel)  
6.9   11.00   Koreanska församlingen, Stockholm (ev)  

 

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

 
 

 
 

 


