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                              325 BARN I VÅRT BARNARBETE! 
 

  Det är ingenting annat än ett stort under att 
se hur vårt arbete växer.  Aldrig trodde jag att 
jag en dag skulle skriva att  vi har 325 barn 
under vårt paraply som varje dag (!) får mat 
och annan hjälp. Så här är läget idag: 
130 barn I våra 25 familjehem  
125 barn  får lunch I tre skolor  
40 barn undervisas i 2 kindergarten 
20 barn (ungdomar) får undervisning i vår 
entreprenörs- och bibelskola.  
10 andra behövande barn (albino, dövstumma 
barn, fattiga barn)  
 
   Det är förunderligt! Faktiskt tror jag att vi nu 

är ett av de största barnarbetena i Tanzania! Eller känner ni till någon liknande tjänst som  varje dag 
hjälper 325 barn? If you should multiciplera  325 children på ett år  (365 dagar) skulle det betyda att vi 
under ett år  har hjälpt ca. 100.000 barn!  
 Och vet ni?  Vi driver detta nu stora arbete utan att be om pengar!  Gud är trofast!  
 Detta hände bl.a. i juli : 
 En grundskola bad om hjälp för 25 barn från fattiga familjer. De hade inte kunnat betala sina avgifter, 
så att barnen kunde få mat in the  school – nu får de det genom MOKICCO! (se bilden ovan)  
 Min fru känner en börda för fattiga änkor. Så hon har startat en kvinnogrupp where they göra 

“chapatis” (pannkakor), ljus  och batik 
som de säljer och sedan delar de den 
inkomsten. Min fru har också öppnat en 
liten affär för en annan grupp av  änkor  
där de erbjuder thé och bröd.  Min fru är 
underbar – arbetet är underbart   - och 
livet med Gud är underbart!  
 

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:  28-29.8 Frälsningsarmén, Östersund, 30.8 11.00 S:ta Clara,  
31.8 Himlen TV 7, 1.9 Skandinavisk Teologisk Högskola, Uppsala,  2-4.9 Skånes Fagerhult,  6.9 11.00 EFS 
Askersund, 12.9 10.00 Svenska kyrkan Solberga, 13.9 10.00 Svenska kyrkan Tegneby, 16-17.9 Filadelfia Södvik. 
18.9 Pingstkyrkan Borgholm 19-20.9 Equmenia Nybro 


