
 

 

                
                    MÅNADSBREV JUNI 2019  
 
 Jag har ett minne från det jag var bara 4 
år. Jag gjorde en tidning på det papper 
som mamma använde till att slå in tvätt i. 
Jag minns än rubriken:”Brasilien slog 
Uruguay” (Fotbolls VM 1950). Jag 
förvånar mig idag att jag kunde stava till 
Uruguay som 4-åring. (Det kan jag 
knappast idag!) Sen finner jag mig själv 
ofta under uppväxten med att göra egna 
tidningar. Tillsammans med då bäste 
kompisen delade vi sådana hemgjorda 
tidningar med varandra.  
 Sen blev det böcker – 
doktorsavhandlingen 1977 och sen totalt 
nu uppe i ca. 30 böcker. De flesta har 
också gått ut i nya upplagor och faktiskt 
översatta till andra språk – i dagsläget tror jag 11.  

   Och så denna maj månad 2019 två nya böcker på förlaget Semnos –
www.semnos.com, tel. 0380/19827.  Dels en arbetsbok utifrån mina nio 
nycklar för församlingstillväxt. Den heter ”Den kyrka växer som..” och 
denna sommar ska jag använda den på New Wines sommarkonferens i 
Vänersborg den 29 juni och på Kyrkans Ungdoms sommarkonferens i 
Pieksimäki i Finland 24-26.7.  
 Sen ville förlagschefen på Semnos att jag skule ge ut en bok om 
”Välsignelser i mitt liv” och så blev det så. Där lyfter jag fram 20 sådana 
välsignelser – en ganska tuff uppväxt, min tro på en god Gud, att jag blev 
kristen och fick lära känna den helige Ande, Bibeln, bönen, studier, hälsa, 
mitt intresse för människor, tiondegivandet, erfarenheterna från S:ta Clara  
m.m. – och inte minst också MOKICCO – arbetet bland föräldralösa barn 
och fattiga, hjälpbehövande människor. Från maj månad: två hus byggda, 

en kindergarten på gång och hjälp till fattiga människor att skapa egna projekt och förhoppningsvis 
framtid.  
 Du behöver inte köpa mina böcker – men be gärna med mig, att de får vara till välsignelse för 
människor!  
 

Carl-Erik  
 

SOMMAREN 2019: 29.6 11.00 New Wine, Vänersborg, 30.6 14.00 Solberga, 2.7. 10.30 S:ta Clara, 3.7 11.30 
Lindholmen, 7.7. 11.00 S:ta Clara, 18.00 Vårdnäs, Linköping, 9.7 10.30 S:ta Clara, 10.7 11.30 Lindholmen, 14.7 
11.00 S:ta Clara, 18.00 Ö-gården, Hedesunda, 16.7 10.30 S:ta Clara, 17.7 11.30 Lindholmen, 18-21.7 Larsmo, 
Finland, 23.7-27.7 Pieksimäki, Finland, 27.7 19.00 Skara, 28.7. 10.00, Edsväraveckan, 29-30.7 19.00 Södvik, 31.7 
19.00 Frillesås, 2.8 18.00 Frälsningsarmén, Norrtälje 3-4.8 S:ta Clara (Kyrkodagar Vägen).   
 
 


