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  Det är en regnig morgon vid Kilimanjaro när jag skriver dessa rader. Jag, Carl-Erik, har nu varit 
här några veckor efter mina nästan två månader i Sverige.  Roligt att få resa runt i Sverige – skönt 
att vara hemma! Men jag minns med glädje de många ställena jag fick besöka denna sommar – 
predika, undervisa, förhoppningsvis inspirera och även informera om vårt barnarbete i Östafrika.  
  Och där är vi ju mest I Tanzania. Av de 24 familjehem vi har, så finns ju 22 I Tanzania (ett I 
Kenya, ett I Uganda). Nu i oktober planerar vi för ett nytt familjehem i västra Kenya. (Matogo).  I 
september invigde vi det 24:e familjehemmet, beläget I Himo och med den lutherska 
prästfamiljen Barnaba och Luiana Ngowi som pappa och mamma. (bilden)  
  Var snäll och be för oss att vi kan handha och administrera denna expanderande verksamhet på 
bästa sätt. Jag vet inte hur många gånger min fru Overa och jag har sagt till varandra: ”Nej, nu 
måste vi stoppa här! Vi kan inte expandera ytterligare. 15 familjehem är gränsen!”  – och så 
kommer begäran om hjälp från ett nytt ställe och ett nytt ställe och ett nytt ställe.  Då säger vi till 
varandra: ”Nej, inte mer än 20 familjehem!” och så knackar ny nöd på vår dörr och vi säger: “Inte 
mer än 25 familjehem”.  Och det är det vi säger idag – än så länge.  
  Lägg till den expanderande barnverksamheten att vi nu har byggt färdigt huvudbyggnaden i den 
praktiska skolan i Mwangaria och just nu bygger sovsalen där. Gud – kommer vi att klara av det? 
Kommer vi att få goda, pålitliga arbetare?  
  Lägg till det att Overa och jag fått köpa mark i Marangu mtoni, där vi bor och nu snart har 
byggt färdigt för ett kristet bokcafé där med planerad invigning nästa månad. Där ska finnas 
Biblar, sångböcker, liturgihandböcker, souvenirer, gjorda av lokalbefolkningen och barnen i våra 
familjehem m.m. – plus att vi vill att det ska vara en mötes- och evangelisationsplats. Lägg till det 
att vi köpt ett hus på ett annat ställe, mest för att hjälpa en behövande evangelist, och där vill vi 
också öppna ett kristet bokcafé. Lägg därtill att vi nära internationella flygplatsen bygger ett 
gästhus som också ska innehålla en kristen bokhandel.  Kommer vi att kunna hantera allt detta? 
Vi är inga tekniska proffs, inga byggare, inga utbildade ekonomer.  Kommer vi att klara av det?  
 Och jag tycker mig höra himlen kraftfullt svara – “Ja, ni kommer att klara av det!” Ni kommer att 
göra det, inte p.g.a. era egna förmågor, utan bara för att ni vandrar med Gud och att vandra med 
honom inkluderar välsignelser – för folket i Gamla förbundet (5 Mos. 28) och för folket i nya 
förbundet, (Fil. 4:19) dit vi av nåd och tack vare Kristus hör.  
 
Overa och Carl-Erik Sahlberg 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    PREDIKOSCHEMA  SVERIGE  
  Jag kommer till Sverige som hastigast 23-25.10, då jag den 24.10 kommer att få ta emot 
Evangelistfondens hedersstipendium i Korskyrkan, Uppsala och sen på söndan, 25.10 kl. 11.00, 
predika i S:ta Clara kyrka. Efter högmässan blir det kyrkkaffe bl.a. med anledning av att jag den 
22.10 fyllt 70 år. (Otroligt!) Vid samma tillfälle släpps också min senaste bok ”Miraklet S:ta 
Clara”. (Semnos förlag) Välkommen att dela glädjen med mig!  

 

 
 


