
 

 

                               MÅNADSBREV FEBRUARI 2020  
    Nu har det gått en dryg månad sen jag kom tillbakas från den goda ”predikoturnén” i Sverige kring 
jul- och nyrshelgen – och det har varit en månad med mycket arbete och mycken välsignelse. Ja, det 
har hänt så mycket så jag måste ta hjälp av dagboken för att minnas allt. Då ser jag att vi har haft 
besök av 25 blivande ”parish workers” – närmast församlingsassistenter – från bibelskolan i Mwika. 
Jag blir påmind om inbjudan att predika i den herrnhutiska kyrkan i Arusha  - kanske eller troligen blir 
det fråga om ett samarbete framöver. I Sverige är herrnhutarna små (med bara två församlingar i 
Stockholm och Göteborg under namnet ”Evangeliska Brödraförsamlingen”) men  Tanzania stora med 
över en miljon medlemmar. För kristna i Sverige är denna pietistiska och lutherska rörelse kanske 
mest känd för sin andaktsbok ”Dagens Lösen”.  
   Dagboken påminner mig vidare om att min bok ”Effektiv bön” ska ut i en andra upplaga i Finland, att 
jag fått kallelser till olika platser i Sverige och Finland i sommar, att planerna på en Israelresa med 15 
präster från bibelskolan nu verkar bli av i april, att vår bokaffär i Marangu fick vara med bokutställning 
på Mwika och att byvägen, som jag reparetat nerifrån byn nu nått upp till en bit ovanför oss och jag 
fortsätter reparera en bit till.  

   Om jag ändå ur detta rika materal ska plocka 
fram två specifika händelser från den här 
månaden så måste det bli att vi nyöppnat 
bokhandeln i Kikatiti, inte så långt från den 
internationella flygplatsen. Den förra 
medarbetaren fungerade inte – på rakt språk: 
stal pengar (tyvärr inte så vanligt i Tanzania) – 
så vi måste temporärt stänga. Nu har vi fått två 
mogna kvinnor dit  (på bilden föreståndarinnan 

Winnie)  i stället och vi tror att det kommer att fungera bra. De två andra 
bokaffärerna i Marangu och Boma Ngombe går bra- den i Marangu mtoni t.o.m. 
mycket bra.  
  Det andra att lyfta  fram från den senaste månaden är att vi under de veckorna 
färdigbyggt fyra hus för fattiga familjer. Denna dag då jag skriver detta, den 15 
februari, har vi invigt det 27:e huset som vi sammanlagt byggt under vår tid här i 
Tanzania. Dessa hus kommer att finnas kvar den dag vi inte längre finns kvar.  
 Och då slår jag igen dagboken och vänder mig till er som ber för vårt arbete. 
Tack! Vi går vidare. Nöden tar ingen semester – väldigt tydligt här i Tanzania.  
 

Carl-Erik  
 

KOMMANDE BESÖK I SVERIGE: 26.4 11.00 Ingarp, 27.4. 12.00 och 19.00 Töreboda, 29.4 9.00 S:ta Clara 
(lärjungeskola), 1.5 Skandinavisk Teologisk Högskola, 2.5. Rättvik (Kristdemokrater i svenska kyrkan), 3.5. 
11.00 S:ta Clara och  17.00 Danderyd.  
 
OBS.  NY HEMSIDA   
 Kommunikatören Carolina Nilsson i S:ta Clara har gjort en fantastiskt fin hemsida åt mig.  Adressen 
är:– carleriksahlberg.se.  Där kan man läsa mina veckobrev, tidigare magasin, information om 
kommande predikoresor och nyutgivna böcker och lyssna på en del av mina predikningar.  
 


