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                                 MÅNADSBREV APRIL  2020  
 
   Så mycket händer så jag måste gå tillbaka till min dagbok för att minnas allt som hände i 
mars. Månaden började med att den herrnhutiske prästen Samson Nzunda från Arusha 
predikade i vårt kapell. Gudstjänsten och gemenskapen efteråt bekräftade den goda 
relationen mellan oss. Det bestämdes då, att MOKICCO skulle 
hjälpa dem att bygga en kindergarten, som de planerar i ett 
missionsområde som heter Nadosoito, söder om Arusha. (bilden) 
Under månaden började också samtal föras om att skänka som 
gåva tll den herrnhutiska församlingen i Geita vid Victoriasjön ett 
ganska stort hyreskomplex under förutsättning att man där startar 
något arbete bland utsatta barn.  

 Från månaden kan också ihågkommas besök från två lutherska stift – 
Iringa och Makete. Båda hade hört om vårt barnarbete och ville 
inhämta råd. Från Lindi i södra Tanzania och från Bukoba har uttryckts 
önskan om att vi kommer dit för seminarier kring diakoni. Lägg därtill 
besök från en som studerar till socionom, som ville praktisera i vårt 
barnarbete.  Tecknen är tydliga:  vi börjar bli kända.  
 Corona präglar också oss. Kindergarten och yrkesskolan i Mwangaria 
(bilden), som vi besökte i mitten av månaden,  har en månads uppehåll 
– det har regeringen här bestämt för alla skolor i landet.  
 Ett sorgebud kom också i mars – 

en av våra trogna understödjare, fabrikören och 
predikanten Ragnar Karlsson har lämnat oss. Vi sågs sista 
gången på nyårsdagen i hans stora fabrik i Gusum, då vi 
blev fotade tillsammans med sångaren Alf Lax. (bilden) 
Vid sin bortgång hade han bestämt att minnesgåvor 
kunde skickas till vårt arbete. Ragnar Karlsson tog under 
flera somrar initiativ till en bibel- och gospelcamping på 
sin hemgård och det var under flera somrar ett måste 
och en glädje för mig att få vara med där.  Frid över Ragnar Karlssons minne! 
 
Carl-Erik  
 

OBS.  NY HEMSIDA  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.  
 
PREDIKOTURNÉ SOMMAREN 2020:  Sommaren är ju lite osäker p.g.a. corona-viruset men det spikade 
programmet ser i dagsläget ut så här: 1-5.8 Houtskär, Finland, 9. 8 11.00 S:ta Clara, 18.00 Fjugesta,  
14.8 Pingstkyrkan, Borgholm, 15-16.8 Equmeniakyrkan, Nybro 18.00 Svenska kyrkan Jämjö, 23.8 
Kärrtorp, 28-29.8 Östersund, 30.8 11.00 S:ta Clara,  6.9 11.00 EFS Askersund, 12.9 Solberga, 16-17.9 
Södvik, 19.9 Växjö stift.    


