
 

 

                          MÅNADSBREV SEPTEMBER 2019  
                
 Augusti månad började med en överraskningarnas kväll i Vallersvik i norra Halland. Det var en regnig 

vardagkväll och åtminstone jag väntade inte speciellt 
mycket folk och så var Vallersvikskyrkan mer än fullsatt. 
Sen blev det en stark cafékväll på Frälsningsarmén i 
Norrtälje på fredagen och så Vägendagar i S:ta Clara 4-5 
med en också så andligt varm och stark högmässa. 
(bilden) Och sen på kvällen Arlanda och hemfärd efter fem 
underbara predikoveckor i Sverige och Finland.  
 Och så på plats i Marangu.  Första kvällen kom en 
prästfru in. Hennes make hade skadats i en trafikolycka 
och nu ville hon ha bidrag till familjekassan. Och sen 
raden av behov – utomhustoalett för fattig änka, en präst 

fick hjälp i en familjeangelägenhet, en student på bibelskolan fick skolavgift, en ung änka fick 
möjlighet att köpa en ko – och så denna kväll, pappan i en familj hade satts i fängelse efter att ha 
försökt döda sina grannar och sig själv och nu satt mamman med sju barn ensam 
med sin försörjningsbörda. Lägg därtill bygge av hus för två fattiga personer  och 
bygge av en kindergarten i en luthersk församling.  Men så den månatliga basen 
för vårt arbete: barnen i våra 25 familjehem har fått sitt stöd också denna månad 
och yrkesskolan är igång. Våra tre kristna bokaffärer sprider Biblar och kristen 
litteratur.  
 Men kanske starkaste minnet från den här månaden var när vi söndagen den 11 
augusti invigde det hus, som vi byggt åt blinda Midlasta (bilden) Efter bönestund 
och fikastund hos henne ledde hon oss efter en smal stig ner till bilen.  Blinda 
Midlasta gick starkt fram medan vi andra halkade omkring!   

 Åter till tiden i Sverige. Det var under dessa veckor som jag 
presenterade mina senaste böcker, som utkom i maj – ”Den kyrka 
växer som...” och ”Välsignelser i mitt liv” (Bilden). En stor 
uppmuntran för mig var att möta inte så få människor som köpt 
och läst dessa böcker och tydligen tyckt om dem. En pingstpastor 
mailade mig t.ex. denna månad och hade läst en av dem och 
skrev: ”Läste din senaste bok ”Välsignelser i mitt liv” på en gång, 
mycket bra! Den fick mig att skratta, tänka, utmanas och vilja ta 
nya steg tillsammans med Jesus!” 

 
  Uppmuntran kan det knappast bli för mycket av. Jag har blivit uppmuntrad av så mycket denna 
augusti 2019 – kvällen i Vallersvik, högmässan i S:ta Clara, invigningen av Midlastas hus och 
möjligheten att hjälpa sjubarnsfamiljen med pappan i fängelse.  
 
 

Carl-Erik  
 

BESÖK I SVERIGE I MELLANDAGARNA 2019-2020: 26.12 Skeda, Linköping, 27-29.12 Markaryd 
(exakta datum ej spikade), 5.1 11.00 S:ta Clara, 6.1 10.00 Norrmalmskyrkan, Skövde. 
 


