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  Så har det otroliga hänt – jag har blivit 70 år!  Och det känns ganska roligt!  Min första känsla är, 
att ”tänk, att jag fick uppleva 70 år!”. Jag tror jag bara var i tonåren, när jag hörde, att en 
skolkamrat till mig kört ihjäl sig. En annan klasskamrat förolyckades när han var i 20-årsåldern 
o.s.v. Tänk, att jag fick uppleva 70-årsdagen! 
 Och tänk vilken helg det blev! Först firande på själva födelsedagen, den 22 oktober, då goda 
hustrun tillsammans med barnen här på vårt familjehem i Marangu, hade ordnat en tidig 
gratulationsstund. Sen flyg samma dag till Sverige för att på lördagen, den 24.10, i Korskyrkan i 
Uppsala få ta emot Evangelistfondens hedersstipendium. Och så sedan, den 25.10, en otrolig, 
formidabel dag i S:ta Clara, där jag predikade inför ca. 500 personer om mina två stora mål för 
återstoden av mitt liv – att 1. göra vad jag kan för att svenska kyrkan ska bli en levande, attraktiv 
och biblisk kyrka igen.  Jag stöttar det nybildade bönenätverket ”Vägen” för klassisk-kristen tro 
inom svenska kyrkan.  Därtill vill jag 2. ge all kraft jag har för att tillsammans med Overa leda och 
utveckla barnarbetet MOKICCO. Sju familjehem var det när vi kom hit till Tanzania för tre år 
sen, nu är det 23 och nöden klappar fortfarande på vår dörr och våra hjärtan. Passar då på att 
tacka alla givare som i samband med födelsedagen gav gåvor till barnarbetet men även andra, 
vare sig det är 70-årsdag eller inte, troget och varmt stöder vårt arbete. (Bilden från 
födelsedagsfirandet i S:ta Clara den 25.10, då en swahilikör sjöng)  
 Till oktober 2015 hörde också en ny bok av mig – ”Miraklet S:ta Clara”, som släpptes i samband 
med festligheterna kring min födelsedag. Går att beställa på förlaget Semnos i Värnamo. 0380-
19510. Vidare från oktober 2015 så minns jag byggnationen av sovsalen i Mwangaria, där vi har 
vår yrkesskola, som vi hoppas ska starta i slutet av detta år eller, kanske troligare, början av nästa 
år.   
 Vidare på det mer privata området – skiljt från MOKICCO – fortsatt bygge av hus i Kikatiti, 
planer för reparation av hus i Boma och iordningstsällandet av den kristna bokhandeln här i 
Marangu mtoni. 
 
 Tack för att du står med oss i tacksam bön för alla dessa projekt, att de ska få på ett eller annat 
sätt, stort eller litet, befrämja Guds rikes växt och upprättande bland människor i Tanzania.  
 
Gud med oss!  
 
 

Carl-Erik 
 
                                                 NÄSTA SVERIGEBESÖK  
Nästa Sverigebesök är inplanerat till mars 2016.  I dagsläget ser programmet ut så här: 
5-6.3. N. Fågelås, 7.3. Uddevalla, 9-10.3 Fagerås (Värmland), 11-13.3. Broby, 14.3. Vilhelmsberg 
(Jämtland), 15.3. Skandinavisk Teologisk Högskola, Uppsala,  19.3. Jönköping och 20.3. Vara. 


