
 
 

JULHÄLSNING 2016  
 

 Kära vänner!  
 Så närmar sig julen och avslutningen av år 2016.  Låt oss få säga det från första början – år 2016 
har varit vårt mest arbetsammma och kostsamma år – men ett år fyllt med så många goda frukter 
och välsignelser för freamtiden.  Får vi ta er med genom något av det som hände detta år? 
Januari – Vår kristna bokhandel i Marangu mtoni börjar sin verksamhet.  
Januari – Kokkök för matutdelning för skolbarn i Geita.  
April –  Sovsalen för vår yrkesskola I Mwangaria färdig.  
May – Overa och jag publicerar en bok om Luthers fru Katarina von Bora.  
Juni – Seminarium för familjehemmen i området kring Viktoriasjön.   
Juni – Invigning av nytt familjehem i Kisange-Sangeni.  
September – Seminarium för våra familjehem i Arusharegionen.   
September –  Kindergarten startar i Mwangaria.  
Oktober – Toalett färdigställd för vår yrkesskola i Mwangaria.  
November – Invigning av nytt familjehem i Komalyongwe.  
November – Hus färdigt för mycket fattig familj i Geita.  
December – Seminarium för våra familjehem i Kilimanjaroregionen.   
December – Kök  iordningsställt för yrkesskolan i Mwangaria.  
December – Planer för öppnande av kristen bokhandel i Boma Ngombe. 
(Bokaffärerna har vi betalat med våra egna privata medel men ska förhoppningsvis g elite pengar 
till MOKICCO. Vi har dock startat dessa affärer mest som evangelisation och tjänst – inte som 
affärsverksamhet.  Vi räknar realistiskt med att de inte kommer att bära sig men vi tycker det är 
viktigt att sprida kristen litteratur).  
  Till allt detta vi då varit sysselsatt med kan också nämnas predikoresor i Sverige och Finland, en 
pilgrimsresa till Israel, undervisning på den lutherska bibelskolan Mwika och reparerande av en 
byväg på knappt en kilometer där vi bor). (Bekostat av oss privat).  
 Vi tackar Gud som har gett oss daglig kraft, hälsa, visioner och understödjare av detta arbete. 173 
barn i de 25 familjehemmen vaknar varje morgon upp och får mat, kl.der, skolgång och omsorg i 
dessa familjer.  
   Från djupet av våra hjärtan tackar vi alla som stött oss med bön och ekonomi. Vi tillönskar er 
alla en god jul och ett välsignat gott nytt år! Det bästa framför!  

 

Carl-Erik 


