
 

 

                          MÅNADSBREV OKTOBER 2019  
                
   September månad blev efter predikoveckorna i Sverige en månad fylld av meningsfulla uppgifter. 
Om jag börjar med att titta in i den arbetsbok vi för över MOKICCO:s  verksamhet (arbetet bland 
föräldralösa barn, änkor och människor med behov) så blir jag påmind om ett husbygge för en ensam, 
fattig man, bidrag till sjukhusvård för sjuk make, bussbiljett för förrymd flicka som ville komma hem, 
bygge av toalett för fattig änka och påbörjat husbygge för fattig änka.   
 Om jag går till mina egna fickor så har jag fortsatt 
reparera byvägen här i Marangu och gett ett första 
tryckningsbidrag till andra upplagan av min kyrkohistoria 
”Historia ya kanisa – tangu Yesu mpaka leo”.   
(Kyrkohistoria – från Jesus till idag”). Tittar jag in i min 
dagbok så har jag fått predikokallelser till några 
församlingar. Jag reste en söndag med kören, som 
sjunger i gudstjänsten i vårt kapell, till en luthersk kyrka. 
(Bilden) Kyrkan var inte färdigbyggd men den fattiga 
församlingen gör vad den kan för att den ska bli det. Och 
så en Israelresa igen med 20 personer från Sverige. 
Kanske blev det här min sista resa med en svensk grupp. 
Hur som haver har dessa resor från starten 2005 varit till stor välsignelse för mig och inte minst 
berikat mitt bibelläsande, vilket nog framgår om man läser den bok, som jag gav ut i ny och reviderad 

upplaga i januari detta år, ”Kyrkans första tid” (Bibelförklaring till 
Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen, 
Semnos förlag 0370/19827)  
 När jag skriver detta är det bara några timmar innan Jesper och 
Rebecca Stighem (bilden) från Malmö  landar på Kilimanjaro 
International Airport. De kommer på egen sold och ska undervisa 
de 13 eleverna i vår yrkesskola i Mwangaria.  De stannar fram till 
jul. Vi tackar Gud för dem och ber att de både ska få ge och ta 
emot välsignelser under den tid de är bland oss.  

 
 

Carl-Erik  
 

BESÖK I SVERIGE I MELLANDAGARNA 2019-2020: 24.12 12.00 S:ta Clara, 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, 7.1. 
13.00 Folkungakyrkan, Sthlm, 12.1. 10.00 Equmeniakyrkan, Falköping.  
 
 


