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Carl-Erik Sahlberg: Låt ditt rike komma!
Sjuka mamman i sitt nya hus

Overa Sahlberg: Vi har mycket att tacka Gud för!



Carl-Erik Sahlberg:

LÅT DITT RIKE KOMMA! 

”Guds rike” är det som Jesus mest undervisar om men vi har hört det så ofta 
att vi inte riktigt tänker på vad det betyder. Nu ska vi titta på några bibel-
ställen, där termen ”Guds rike” används men för att kanske förstå lite mera 
vad det egentligen handlar om så väljer jag att skriva ”kungavälde” i stället 
för ”rike” för det grekiska ordet ”basileia” betyder just det. ”Basileia” har 
med ”basilevs” att göra och ”basilevs” betyder just ”kung”. Så ”basileia” be-
tyder ”kungarike,kungavälde”, men skulle jag välja ”kungarike” så kan våra 
tankar gå till t.ex. ”kungariket Sverige” o.s.v. Så jag väljer ”kungavälde”.
 ”Guds kungavälde” kom med Jesus.(Matt. 12:38) Johannes döparen sa, 
att ”Guds kungavälde” var nära. (Mark. 1:25) Det såg från början verkligen 
ynkligt litet ut (Matt. 13:31-32).
 ”Guds kungavälde” kom med Jesus och är Jesus. I detta kungavälde är 
han kungen. Den som beslutar följa honom förs in i ”Guds kungavälde” 
(Kol. 1:13) och blir en medarbetare i det kungaväldet Kol. 4:11). I det här 
kungaväldet finns kraft (1 Kor. 4:20) och mirakel. (Apg. 8:6-8,12). Att 
ta beslutet att bli en medborgare i Guds herravälde kan vara förenat med 
smärta (Apg. 14:22) när man måste försaka något som är värdefullt för en. 
(Luk. 18:29) För den rike ynglingen smärtade det att lämna sin bundenhet 
vid det materiella framför att prioritera övergången till Guds kungavälde 
(Mark. 10:24).
 Andra kan hindras eller försenas att göra den övergången p.g.a. dagliga 

omsorger eller seder (Rom. 14:17). Det finns därför alltid en försakelse, något av ett lidande, när man väljer Guds her-
ravälde (Uppb. 1:9). I det Tanzania där vi nu bor, kan man inte ha två medborgarskap - man måste välja ett. Man kan 
inte ha en fot på perrongen ooch en på tåget. Man måste välja.
 Men den som ”har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike (kungavälde) ska få 
mångdubbelt igen REDAN I DEN HÄR VÄRLDEN, och sedan evigt liv i den kommande världen”. (Luk. 18:29-30) Ja, 
den som söker detta Guds kungavälde utlovas ”allt det andra också”. (Matt. 6:33) Till ”detta andra” i Guds kungavälde 
finns bl.a. resultat och frukt. (Matt. 13:38).
 Det här kungaväldet erbjuder Gud ALLA (Matt. 24:14) –Ja, Gud vill ge det till alla (Luk. 12:32), kallar alla in i det. 
(1 Tess. 2:12) och många, som insett vad de annars går miste om, rycker himmelens kungavälde till sig (Matt. 11:12). De 
i världen små verkar ha lättare att göra det, t.ex. barn (Mark. 10:4) och ”tullindrivare och prostituerade” (Matt. 21:31) 
Fast även en skriftlärd kan vara nära (Mark.12:34) och rådsherren Nikodemos blev en medborgare i Guds kungavälde. 
(Joh. 19:39)
 Vår uppgift som medarbetare i Guds kungavälde är att välkomna andra dit (Luk.9:2), precis som Paulus t.ex. gjorde 
gång på gång (Apg. 19:8,20:25,28:23, 28:31). Vi kan faktiskt få vara ett svar på bönen i ”Vår fader” – ”Låt ditt kunga-
välde komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen”(Matt. 6:10). Guds kungavälde förlitar sig inte på vapen och makt 
(Joh. 18:36) utan dess kännetecken är tjänst och kärlek (Matt. 25:31-46) och störst i detta Guds kungavälde är faktiskt 
den som betjänar andra (Luk. 7:28).
 I det här magasinet får du följa med oss i våra mänskliga försök att med Guds Andes hjälp utbreda Guds kungavälde 
hos enskilda, fattiga människors liv. Min ande gläds varje mirgn när jag tä nker påde drygt 16 barnen som nu med mig 
vaknat till en ny skoldag och får sin majsgröt eller sitt thé. Jag tänker på Mercy i Lemira, Godson och Lilian i Mwangaria 
och mama Janeth i Masia som nu f.f.g. bor i riktiga hus. Guds kungavälde har intagit millimetrar, ja metrar där!
 Jag tänker på hur Guds kungavälde fått plats i byn Mwangaria – fyra familjehem, yrkesskola, nybyggt hus för handi-
kappad familj, fiskodling för fattig söndagsskollärare och årslön för prästen och evangelisterna i den lutherska försam-
lingen där.
 Och slutligen tänker jag att vi kanske av nåd får vara med om att upprätta Guds rike i Tanzania genom de hundratals 
blivande präster och evangelister vi möter på bibelskolan och som nu är ute på sina fält i Herrens vingård – i Bukoba, i 
Iringa, i Dar es Salaam, i Tanga, i Mbulu och i Arusha. Jag ber ”Låt ditt rike (kungavälde) komma!” – och, nåd av nåd, 
vi kanske är en liten del av det bönesvaret.



NU FÅR DE GÅ I SKOLA!  
På framsidan i detta magasin ser du ett par från Masaistammmen i Tanzania. De bor i byn 
Malula  på Masaistäppen inte långt från den internationella flygplatsen Kilimanjaro. Bilden är 
ömklig och familjens situation tragisk. Pappan är som synes blind och det hus man bor i är 
närmast ett skjul, där det regnar in. Evangelisten Fellista Ammon som verkar i församlingen 
gjorde oss uppmärksam på familjens situation. Bl.a. berättade hon att de två barnen Sayuni och 
Irene inte kunnat gå i skolan därför att familjen inte haft råd att köpa skoluniform och betala 
skolavgift för dem. När vi hörde om deras situation så kunde vi inte annat än stödja dem, så att 
de skulle kunna få gå i skola. På bilden ser ni dem i sina skoluniformer.

SJUKA MAMMAN I SITT NYA HUS 

Söndagen den 25 mars, Palmsöndagen, besökte jag den fattiga och sjuka mamman Mercy Massawe i Lemira kati på 
västra sidan av Kilimanjaro. Hon hade tidigare bott i ett ruckel men som vi nu byggt ett hus åt. Jag åtföljdes av de två 
byggare som byggt huset. På bilden ser ni kvinnan vid sitt nya hus. Men det ni inte ser är hur hon föll på knä framför 
mig, grät och tackade för att detta hus nu blivit verklighet.

 Så, en månad senare, söndagen den 29 april, så var vi där igen – denna gång tillsammans med pensionerade biskopen 
Martin Shao i det norra stiftet i den lutherska kyrkan. På plats där med Mercy och hennes tre barn och ett 20-tal grannar 
och församlingsbor närvarande, så fick vi vara med om när biskopen ledde en invigningsgudstjänst utanför huset och 
sen med tre slag på dörren öppnade den och vi fick gå in i det nya huset. Det är inte varje hem som invigs och välsignas 
av en biskop! Men Mercy Massawe och hennes barn fick vara med om det.
 När vi satt där i huset så tog jag upp den enda sång som har rötter i Sverige och finns i den lutherska psalmboken här 
– ”O store Gud”. Jag sjöng den som en hälsning från alla dem i Sverige som genom sina gåvor varit med om att möjlig-
göra att Mercy fick sitt nya hus.

NÅGRA AV BARNEN MOKICCO HJÄLPER

 GEOFREY  HANNA SAMWEL OCH JOSUA
 Låg vid soptunna och grät. Handikappad.  Bodde i svinstia. 
 Bor i familjehem i Katoro Bor i familjehem i Imbaseni  Bor i familjehem i Imbaseni



NY KURS I YRKESSKOLAN 
Vår yrkesskola utvecklas på många sätt. 21 elever studerar 
nu detta läsår. En ny kurs har startat förutom den i sömnad 
vi haft sen ifjol, nämligen i bilmekanik. Tre lärare är i ar-
bete där. Samtidigt finns ett kindergarten där sen tidigare 
med ca. 30 barn. En kokerska ordnar mat varje dag i det 
nybyggda köket och en vakt skyddar området.
 Under detta år har vi också fått en stor port vid infarten 
liksom en skylt vid infarten.(bilden) Vi tackar också Tolv-
skillingshjälpen vid Astra i Södertälje som skänkt en stor 
gåva för att bygga en sovsal för de pojkar som studerar på 
yrkesskolan.

MOKICCO-MAMMA: SABINA PALLANGYO
Vi är så tacksamma för alla våra goda föräldrar i våra goda familjehem. En av dem är Sabina 
Pallangyo. Hon har inte haft den enklaste livssituationen. Hennes familj finns i Karangai, ett 
fattigt och damigt område söder om Arusha. Där tar hon hand om tio föräldralösa eller utsatta 
barn. Hennes hus har inte varit det allra bästa men nu har den lutherska församlingen där hjälpt 
henne förbättra och utvidga sitt hus. Sabina blev änka för drygt ett år sen då hennes make, den
lutherske evangelisten Isaya Pallangyo, förolyckades så nu ligger ansvaret på att ta hand om och 
fostra de tio barnen på henne ensam. Hon behöver vår uppmuntran och våra förböner.

TVÅ NYA FAMILJEHEM 
I januari öppnade vi vårt 25:e familjehem. Det kom till hastigt p.g.a. ett nödrop från en 
lärare i Kibosho vid Kilimanjaros fot som vädjade för fyra barn som låg nära svältgränsen. 
Yohana och i Mwangaria villiga att med kort varsel ta emot dem i sina hem. Det hemmet 
invigdes den 21 januari i år och blev då det fjärde familjehemmet i Mwangariaområdet.
 Det 26:e familjehemmmet skapades i Mshiri, norr om Marangu, efter ett liknande nöd-

rop från Geita vid Victoriasjön om sex myck-
et utsatta barn, där mamman var mentalt 
handikappad och pappan ”inte fanns”.
 Äldsta flickan Anastasia (bilden t.h.) fick 
fungera som ”extramamma” för sina syskon. 
Violeth i Mshiri med make kände en kallelse 
att ta emot dessa barn i sitt hem. På bilden 
ser vi när barnen kommit med vår representant Furaha Massawe efter en 
lång dags bussresa från Geita till Marangu för en ny – och förhoppningsvis 
välsignad – fas i deras liv. 

TRE AV MOKICCOS 26 FAMILJEHEM 

 Kwa Pole Kisange-Sangeni Komalyongwe



ATT NÅ DE HÖGA OCH DE LÅGA 
Till ”Miraklet S:ta Clara” hörde att få se mångåriga missbrukare och trasiga män-
niskor bli upprättade och hela igen genom Jesus. Det var också ett under att få se 
en tom kyrka bli full av människor. I S:ta Clara lärde jag mig något viktigt: den 
kyrka som vill nå de höga i samhället når inte de låga men heller inte, konstigt nog, 
de höga men den kyrka som försöker nå de låga i samhället når dem men också de 
höga. I S:ta Clara betydde det hederspris från Stadshuset, kaplantjänst i riksdagen, 
gudstjänst med regeringskansliet och kungabesök och kungamedalj.
 Håller det på att bli något liknande här? Huvudfokus är och kommer alltid att 
vara de föräldralösa och utsatta barnen. Därför finns idag 166 sådana barn i 26 
familjehem för livet. Därför finns en yrkesskola med 21 elever. Därför får ca. 50 
fattiga barn i Geita skollunch och därför får ca. 20 barn varje söndag mat efter 
gudstjänsten i en kyrka i Kahama. Därför betalar vi skolavgifter för dövstumma 
barn, albinobarn och fattiga barn i en by.
 Men så händer det som också hände i Stockholm – kommunledningen i Geita ger MOKICCO pris för bästa barn-
arbetet i regionen, de lutherska biskoparna Kweka och Mbedule predikar i vårt kapell och så påskdagen den 1 april då 
”landshövdingen” i vårt län, Kilimanjaro, Anna Ngwira, besökte oss och predikade hos oss. Gud är god - Gud är stor 
– Gud är en välsignande Gud! 

GODA MEDARBETARE 
Ett arbete kan inte fungera utan Guds hjälp och goda medarbetare. När 
ett arbete växer så är det omöjligt, opraktiskt och ohälsosamt att försö-
ka hålla i allt själv. Då behövs goda medarbetare som lojalt och hängivet 
är ett med visionen och arbetar i dess riktning. MOKICCO har glädjen 
av att ha flera sådana goda medarbetare. Båda är lutherska evangelister. 
Den ene är Solomon Molla i Mwangaria som är vår hand ut till det sam-
hället med dess yrkesskola och fyra familjehem. Den andra är Fellista 
Ammon som förestår vår bokhandel i Boma Ng ómbe och samtidigt har 
tillsyn till vårt hyreshus där. Hon besöker också församlingar i närheten 
och distribuerar Biblar. Tack, gode Gud, för sådana goda medarbetare! 

 MISSIONSFONDEN 

Vårt huvudfokus i arbetet är att hjälpa föräldralösa barn få ett hem för livet i våra familjehem. Men nöden knackar också 
hela tiden på dörren med andra behov. I fjol hjälpte vi t.ex. en fattig familj få ett riktigt hus (bilden till höger). Under de 
senaste åren har ”Missionsfonden” gjort bl.a. det här: byggt hus för fattig, sjuk kvinna i Masama och i Mshiri, hus för 
handikappad familj i Mwangaria, fiskodling för fattig söndagsskollärare i Mwangaria, symaskin till handikappad man
i Lowiri, skolavgifter för ca. 10 präster och evangelister under utbildning, lön under ett år för samtliga präster och evang-
elister i fattig luthersk församling, kristen bokhandel i Boma Ng ómbe, reparation av byväg i Marangu, kristen bokhan-
del i Geita, hus för änka i Mwangaria, kristen bokhandel i Marangu, hyreslägenhet för muslimsk kvinna i Marangu och 
hus för fattig mamma i Mshiri. Vi trycker också kristen litteratur, som vi säljer till mycket billigt pris vid gudstjänster, 
seminarier och torgmöten. Om du känner att det är den här verksamheten du vill vill stödja, använd då det vanliga 
plusgirokontot 159 45 31-4 till Kilimanjaro Children Center men skriv ’’Missionsfonden’’ på talongen. Tack på förhand! 



GUD ÄR GOD! 
Det blir alltså en ny predikosommar i Sverige och Finland även detta år. Denna gång så roligt att Overa är med. Så här 
ser den allmänna resplaneringen ut: Finland 22–24.6, Sverige 25.6–10.9, Albanien ca. 15–17.9, Kenya 20–25.9, Israel 
31.10–7.11 och Norge 9–10.11. Aldrig trodde jag att jag på ett år skulle få predika i sex länder! Gud är förunderlig! 
 FÖR SVERIGEBESÖKET ÄR PLANERNA DESSA: 28.6 New Wine Vänersborg, 1.7 S:ta Clara 11.00, Skara 
18.00, 2.7 Stenstorp 19.00, 8.7 S:ta Clara 11.00, 15.7 S:ta Clara 11.00, 18.00 Öh-gården, Hedesunda 18.00 18–19.7 
Senoren, Blekinge 21–22.7 Askersund, 22.7 S:ta Clara (Overa), 28.7 Hannagården, Sorunda, 29.7 S:ta Clara 11.00, 
4–5.8 Habo, 10–12.8 Arbrå, 17–19.8 Nybro, 21.8 Älmhult Kanal 10, 23–24.8 Ralingsås, 25–26.8 Mellerud, 31.8–
1.9 Markaryd, 2.9 10.00 Odensbacken, 3.9 Borås, 7–9.9 Alingsås och 9.9 18.00 Töllsjö. 
 Bland de mest uppuntrande och glädjande är emellertid när människor fått möta Gud i samlingarna och sen efteråt 
berättar vad som hänt. Här kommer några axplock från senaste året: ”Du var på besök i vår stad och efter de fina guds-
tjänsterna här har jag börjat be och läsa Bibeln regelbundet”. (2017) ”Tack Carl-Erik för en oförglömlig mötesvecka i 
Klevshult. Jag fick möta Gud på nytt. Han har gett mig en ny hunger och törst för Guds ord och nöd och glöd för själars 
frälsning”. (2017) ”Jag hade haft så ont i knät länge. Det var svullet. Jag kunde knappt gå. Vi hade planerat en fjällresa 
och det var förstås inte möjligt. Jag hade verkligen lite tro att det skulle bli så bra att jag kunde fungera normalt. Du 
vittnade själv om helande i ditt knä. Sen bad du. Morgonen därpå var svullnaden borta! Och vi åkte till fjällen – och 
Rom!” (2017) ”Min fru drabbades hårt av utbrändhet och kunde bara jobba några minuter varje dag i vårt företag. Den 
här perioden varade i flera månader. Vi bad om förbön och Du bad för oss. Du skrev i mail: ”Jag ber att din fru ska vara 
helt återställd till sommaren”. Så skedde också och vi är mycket tacksamma”. (2017) ”Du berättade bl.a. om mirakler 
som hänt i S:ta Clara kyrka och jag har också upplevt mirakler där. Speciellt en gång när jag var väldigt sårad och ledsen 
bad du för mig en kort bön och genast lämnade ledsnaden mej. Minns det som igår”. (2017) ”Jag och min fästman hade 
bestämt oss för att gifta oss och t.o.m. tagit bröllopsfotot. En vecka innan vigseln hoppade han av. Du var på besök i 
Gnosjö i augusti 2009. Då bad vi att jag skulle träffa en ny man innan julen. Så skedde! I december möttes vi – vi gifte 
oss senare och har nu varit gifta fem år”. ”Jag är en kristen lastbilschaufför men hade varit utan jobb länge. Vid en guds-
tjänst här bad du och jag enkelt och konkret att jag skulle få det. Samma kväll ringer en man och erbjuder mig jobb!” 
(2017) ”I november hade jag den stora förmånen att få åka med dig på resan till Israel. Det var den bästa resan hittills i 
mitt 26-åriga liv. Innan vi åkte hade jag så höga förväntningar på hur resan skulle bli och vad vi skulle få uppleva. Och 
Gud är så god. Han överträffade mina förväntningar på så många sätt och jag älskar hur Gud alltid välsignar på sätt som
jag inte kan räkna ut innan. Jag kände mig som nyfrälst när jag kom hem och är bara så oerhört
nyfiken på vad Gud kommer att göra framöver”. (2017)

EN MENINGSFULL FASTA 
En söndag i maj fick vi ett besök av ca. 15 blivande katolska präster som studerar på ett seminarium här i närheten. De 
kom med ris, skolböcker m.. till barnen – en också med ett kuvert med pengar. I kuvertet fanns ca. 4000:- Hur hade 
dessa studerande lyckats samla ihop så mycket pengar? Jo, under fastan så avstod de från att äta kött och det som det 
skulle ha kostat att köpa detta kött det lade man istället i en låda för vårt barnarbete. Vi blev djupt berörda av den gåvan 
och det hjärtat.  
 

Kilimanjaro Children Center, Pg. 159 45 31-4 
(Om gåvan är avsedd för Missionsfonden – skriv ”Missionsfonden” på talongen) 



FJÄRDE HUSET BYGGT ! 

En luthersk präst skrev till oss och vädjade att vi skulle hjälpa en fattig änka i hans församling att få ett nytt hus. Vi 
kände till prästen, uppskattar honom och så började bygge där av en enkel tvårummare för henne. Den 10 juni invigde 
vi så efter gudstjänsten i den församlingen huset tillsammans med prästen, änkan, hennes släktingar och grannar. Till 
vänster ser ni ”huset” hon bott i, i mitten öppnar prästen dörren till det nybyggda huset och till höger ses huset.

NY BOK: GEORGE MÜLLER – ETT LIV I BÖN OCH TRO 
Ingen människa har inspirerat oss så mycket i vårt barnarbete som denne man – 
George Müller. Han var tysk men kom att utföra sitt livsverk i England och staden 
Bristol. Den stan hade under en lång tid varit ett centrum för den brittiska slav-
handeln från Afrika och var och en kan förstå vilka sociala problem det kunde 
finnas i en hamnstad av den storleken. Antalet föräldralösa barn var enormt stort 
och George kände nöd för dem, började med att bjuda några av dem på mat vid 
sitt och hustru Marys köksbord men sen krävde de stora behoven att han byggde 
ett barnhem, sen två och slutligen fem i stadsdelen Ashley Down i Bristol. I 
slutet av hans liv betjänade han på detta sätt över 2000 barn som bodde i de 
fem barnhemmen. Dessutom underhöll han missionärer, bl.a. den legendaris-
ke Hudson Taylor i Kina, och han utgav massvis av Biblar, traktater, kristen 
litteratur, bl.a. sin egen bok ”Narratives”, som var hans vittnesbörd om hur 
Gud hjälpt honom i detta stora arbete.
 Bl.a. ekonomiskt. George hade nämligen den principen att aldrig tigga 
människor om pengar utan enbart söka Gud för sina ekonomiska behov. 
Han skrev aldrig några skrivelser hit och dit och vädjade om ekonomiskt 
stöd. En fråga han aldrig besvarade var: ”Behöver ni pengar?”
 Därför ville jag gärna låta flera få känna honom. Därför skrev jag denna 
bok, utgiven på förlaget Semnos i år. Ingenting skulle glädja mig mer 
än att få höra att den här boken berikat deras liv och utmanat och upp-
muntrat dem till att leva just ett sånt liv som George Müller – ett liv i 
bön och tro.
 Boken kan beställas från Förlaget Semnos, tel. 0380-198 27 eller order@semns.cm

BARNBIBEL PÅ SWAHILI 
Overa är, förutom alla sina andra goda kvaliteter, också en duktig bibelöversättare. Så när 
Institutet  för Bibelöversättning i Stockholm bad henne översätta deras Barnbibel, som tidiga-
re spritts på stort antal språk i forna Sovejetunionen, så svarade hon ja. Boken trycktes sedan 
detta år på Safi Publishers i Moshi och på bilden ser vi barnen i familjehemet i Marangu läsa 
ur Barnbibeln tillsammans med oss.
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VI HAR MYCKET ATT TACKA GUD FÖR! 

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”. Psalt. 119:105

”Herren vår Gud vare lov som en far för oss blivit/
Som för vår synd har sin son uppå korset utgivit

som på vår jord
leder med ande och ord

dem som åt Kristus sig givit. ”
(Svenska Psalmen 2:2)

Författare till psalmen är Joachim Neander från Bremen. Han studerade i Bremen och tillhörde ett gäng av bråkiga 
studenter. En gång fick de en besök av en känd predikant. Joachim med några andra i hans gäng gick till gudstjänsten 
egentligen inte för att lyssna utan bara på skoj. Efter mötesbesöket blev det dock inte bara på skoj utan alla blev gripna av 
Guds ord. Alla som gick på mötet blev inte desamma utan deras liv förändrades. Joachim bestämde sig att för att följa Je-
sus. Efter hans universitetsstudier bestämde han sig att för undervisa på latin i en skola i Düsseldorf som tillhörde väck-
elsefolk från reformatorn Calvin. En av psalmerna han författade var just den här som bygger på Psaltaren 103 och 119.
 Den troende hittar den rätta vägen genom Guds ord. Ordet talar till kristna över hela jorden. Det är inte alltid jag 

kan se långt framåt, men det lyser en bit i sänder. 
Ordet skall rädda den troende från alla snaror som 
den onde lägger ut. Gud i sin stora barhärtighet har 
av sin nåd skänkt oss ett synligt medel där han själv 
bor och verkar. Till sina lärjungar sa han: ”Jag är 
med er alla dagar”. Genom hans ord är han med oss 
alla. Han talar till oss och leder oss. Genom Guds 
ord får en kristen mat för sin själ och blir starkare 
i anden. En risten som har smakat nåden och sa-
ligheten som Ordet skänker skall inte låta världen 
hindra henne eller honom att läsa Guds ord. Jag har 
igen tiden på att läsa Guds ord.
 Kung David fick smaka Guds nåd och hans 
barmhärtiget och prisade Gud med Psalm 103: 
”Lova Herre min själ, hela mitt inre prise hans he-
liga namn!” David, en herdepojke som blev kung. 
Han hade mycket att tacka Gud för. Så även vi! 

GRATTIS OVERA 60 ÅR!
I maj fyllde Overa 60 år. Barnen hade gjort ett så fint födelsedagskalas och man sa så många fina ord om henne.  Jag 
kunde också lägga till några ord. Efter mer än 30 års vänskap och äktenskap kan jag om någon säga att Overa är mycket 
klok. Hon handhar olika situationer på ett vist sätt. Hon är modig. Hon böjer sig inte om hon märker att människor vill 
köra med henne och hon är inte rädd att yttra sig på möten och i samtal. Fast hon gör det på ett mycket fint och vist sätt. 
Hon har en väldig omsorg och hennes hjärta rörs lätt när hon möter människors nöd. Just den dag jag skriver det här, så 
hade hon varit på en morgonbön, som grannarna har på lördagsmorgonen. Hon blev kvar länge för hon hade suttit och 
samtalat med frun i huset – ja, man kanske inte skulle kalla det hus, sa Overa när hon kom hem. Och så vid kaffestunden 
efteråt bestämde vi att vi skulle bygga ett nytt enkelt hus för den kvinnan.
 Overa är uppriktigt troende rakt igenom – hon har en självklar kärlek till Gud, som varit med den här lilla flickan vid 
Kilimanjaros fot, på lite märkliga vägar gavs henne möjlighet att läsa  på bibelskola, fick en tysk sponsor för gymnasie-
utbildning och teologiska studier – och så möttes vi och så blev det nästan 25 år i ett nytt land, Sverige. Jag är oerhört 
tacksam av att ha mött henne och utan henne hade t.ex. inte vårt barnarbete varit vad det nu är. Tack, Overa!


