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  När jag var på besök i Sverige för två år sen och predikade på ett ställe, så 
kom det fram en präst till mig efteråt och sa ungefär så här: ”Du kommer att 
få¨vara med om otroligt viktiga saker i Östafrika. Barnen är viktiga men Du 
kommer att få betydelse för den andliga utvecklingen där”.  
 Uppriktigt sagt, så trodde jag inte så mycket på vad den där prästen sa. Nu 
var det ju barnen vi skulle satsa nästa livsinsats på. Så jag lade det hela på vad 
jag brukar kalla ”jaså-hyllan”.  Det får ligga där och var det någonting i det så 
skulle väl det visa sig.  
 Men efter den sista månaden, november 2015, så har jag bvlivit påmnind om 
de där orden på ”jaså-hyllan”. De ligger nog fortfarande där, har svårt att 
riktigt tro på det prästen sa, men under november månad funderade jag lite 
mer.  Assisterande biskopen i norra stiftet, där vi bor, E. Saria, kallade mig och 

ville jag skulle medverka vid några dagars evangelisationssatsning i delar av stiftet.  Jag gjorde så 
och fick god draghjälp av min vän, Veikko Anttila, som var på besök här och som gav sitt 
dramatiska men oerhört upplyftande vittnesbörd om ett liv från droger och kriminalitet till en tjänst 
för Herren nu som frälsningsoficer i Stockholm.  Jag delade lite om mina erfarenheter från S:ta 
Clara vid pastors- och evangelistdagar i samband med den här evangelisationssatsningen. (bilden) 
Sen har en tidigare assisterande biskop från ett annat stift, Singida, hört av sig och vill att jag 
kommer till det stiftet för seminarier och undervisning av präster och evangelister där.  Overa och 
jag har redan varit på en sådan vecka i sydöstra stiftet, Mtwara, och det finns lösa kallelser till andra 
stift. Lägg därtill den kontinuerliga undervisningen på Mwika bibelskola, där vi når studenter från 
en stor del av den lutherska kyrkan i landet och där vi också ombetts att leda seminarier, så förstår 
ni nog, att jag tittar lite extra på orden på ”Jasåhyllan” om att vi kan få vara en del av den andliga 
utvecklingen här i Tanzania, ja Östafrika.  
  Denna vecka har en annan mångårig vän, Nils Reuterdahl, och jag varit i västra Kenya, där vi 
öppnat vårt 24:e familjehem. Så barnarbetet är basen i allt vi gör. Från november månad så finns 
också minnesbilderna från slutbygget av den kristna bokhandeln i Marangu mtoni.  Första advent 
hade vi en bönestund där, nu är biblarna, de kristna sångböckerna och andra böcker på plats och 
nui lördags, den 5.12, ägde en enkel invigning rum.  
 Den här satsningen är inte ett dugg affär utan evangelisation. Vi kommer naturligtvis att 
tillhandahålla och sälja de kristna böckerna och saker som våra MOKICCO-barn gjort men hela 
behållningen ska tillfalla MOKICCO och vi ska ha folk som sitter där varje dag det är öppet 
(måndag-lördag) för att samtala med människor och inbjuda dem till vårt kapell här i Marangu. 
Själv vill jag försöka sitta lördagar – precis som jag ofta och i så många år satt i caféet S:ta 
Clararummet i S:ta Clara kyrka i Stockholm och samtalade med människor.  
 
Och vi tror: det bästa framför!  

 
Carl-Erik 
 

                                                 NÄSTA SVERIGEBESÖK  
  Nästa Sverigebesök:  21-24.1. Luleå (ekumeniskt). 5-6.3. N. Fågelås (ekumeniskt), 7.3. Uddevalla (svenska 
kyrkan), 9-10.3 Fagerås (Equmenia), 11-13.3. Broby (svenska kyrkan), 15.3. Skandinavisk Teologisk 
Högskola, Uppsala 14.00, 17.3. 18.00 Lokal TV-inspelning, Stockholm 19.3. Jönköping, EFS´ 
distriktskonferens 10.00 och Sofia kyrka 17.00, 20.3. Vara (Svenska kyrkan), 27.3 11.00  Eskilstuna 
(Equmenia), 29.3. 12.20 Betlehemskyrkan, Sthlm (EFS), 1.4. Centrumkåren, Sthlm (Frälsningsarmén), 2-3.4. 
Lyckeby (ekumeniskt).  Obs! kolla lokala annonser och på internet.             
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