
 Carl-Eriks månadsbrev september 2016 

 
 Jag skriver de här raderna dagen efter det att jag kommit tillbaka från en sex veckors 
”predikoturné” i Sverige (och denna gång även i Finland).  Det har ju varit en stor överraskning 
för mig att bli kallad tillbaka för att predika.  Vi har ju ändå snart varit här i fyra år söder om 
Ekvatorn men vi är glada så länge det håller i sig och så länge vi tycker hos ha något att ge. Jag 
kan då direkt säga att de här sex veckorna i Sverige-Finland varit de allra bästa och mest 
välsignade av alla de predikoveckor som jag haft förmånen att få göra sen vi flyttade hit till 
Tanzania.  Varför blev just den här ”turnén” den bästa?  Några svar: 
 

1. Overa var med. Hon vill inte åka varje år men vartannat år följer hon mig och hennes 
närvaro gav förstås denna resa en guldkant.  

2. Så mycket folk har samlats. (Bilden från Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksimäki, 
Finland) På en del håll fick man t.o.m. stå!  Jag vet inte vad det beror på men jag har 
aldrig mött den gudstjänstfirande församlingen så öppen och så seriös som just denna 
sommar.  Kan vara ett tecken i sig på att något är på gång i andevärlden och över våra 
nordiska länder!  

3. Människor har blivit berörda av Gud.  Ungdomar har gjort Jesus till etta, ”Herre”, i sina 
liv.  Gamla predikanter har sagt: ”Jag har fått ett nytt möte med Gud”.  En 
medarbetarsamling slutade i en andemättad tystnad på ca. en minut. Människor har 
berättat om helanden och upprättade relationer.  För allt detta ska Gud – och bara Gud – 
ha äran! 

 Så är vi då tillbaka. Barnen här i Marangu hade ordnat så fin middag och välkomsttårta igår kväll 
och sen ville de be för Overa och mig.  Och det fick de förstås!  Om någon vecka ska vi ha ett nytt 
seminarium för familjehemmen i Arusharegionen. Om ytterligare någon vecka åker vi på en 
evangelisationsresa i ett stift. I slutet av månaden ska Overa representera bibelskolan i Mwika vid 
ett stort kyrkomöte i Dodoma och i månadsskiftet september-oktober så får vi vårt första svenska 
besök för hösten. I början av oktober börjar undervisningen på bibelskolan.  Så hösten är här – 
med kanske höstregn men säkert med höstrikets välsignelser! (Ps. 84:7)  
 

Carl-Erik 
 

KOMMANDE RESOR: 
31.10-7.11 (Israel), 20.1-22.1.(Sverige), mars (Sverige).  


