
Gud med oss 

                    MÅNADSBREV  SEPTEMBER  2020  
 
                        PÅ VÄG TILL SVERIGE OCH I SVERIGE!  
 
  Precis som vårt barnarbete i sig är ett mirakel, där vi dagligen hjälper 325 barn utan att vädja om 
pengar, så är det också ett mirakel att jag fortfarande efter närmare åtta års bortovaro från tjänst i 
Sverige fortfarande får kallelser att komma tillbaka och predika. Jag vädjar heller där inte om att få 
komma – men kallelserna kommer.  
 Så dessa rader skriver jag nu inför min 22:a resa (tror jag) till Sverige (lägg därtill till att jag dessutom 
varit i Israel, Finland, Ryssland, Argentina och Albanien!) Det är ingenting annat än ett under. 
Predikoplatser dena gång blir:  
 
30.8 11.00 S:ta Clara, 30.8 18.00 Hackvad,  31.8 19.00 Himlen TV 7, 1.9 10.00 Skandinavisk Teologisk Högskola, Uppsala,  2.9 
19 EFS Markaryd, 3.9 8.30 Bibelskolan Strandhem, Örkelljunga, 4.9 Skånes Fagerhult,  6.9 10.00 EFS Askersund, 7.9 13.00 S:ta 
Clara Bönedag och missionärsskola, 8.9 S:ta Clara 10.30 Lärjungemässa och 14.30 missionärsskola, 10.9 9.00 S:ta Clara 
Vägensamling med biskop Andreas Holmberg, 11.9 9.00 Lärjungeskola,  12.9 14.00 Svenska kyrkan Solberga, 13.9 10.00 
Svenska kyrkan Tegneby, 16-17.9 19.00 Filadelfia Södvik, 18.9 19.00 Pingstkyrkan Borgholm och  19.9 17.00 och 19.00 EFS 
Alingsås och 20.9 10.00  EFS Alingsås.  
 
      Från denna augusti månad minns jag att ännu en termin på bibelskolan avslutats, att alla 
restriktioner kring corona är upphävda och att goda hustru Overa öppnat en liten restaurang här i 
Marangu mtoni  för att ge fattiga kvinnor lite inkomst.  

 Från det direkta MOKICCO-arbetet minns jag ett nytt 
besök på det kindergarten i byn Uchira, som vi 
sponsrar. Detta kindergarten drivs av kyrkan ”Kanisa la 
Biblia” (Den bibliska Kyrkan) och har sitt ursprung i en 
rörelse i England, ”Plymouthbröderna”, där bl.a. 
George Müller var en av de ledande. George Müller är 
ju den som inspirerat oss i MOKICCO allra mest genom 
dels sitt stora arbete bland föräldralösa barn men också 
att han i allt litade på att Gud skulle förse ekonomiskt.  
Sen minns jag också ett besök på den dövskola som den 
tanzanianska staten bedriver och där MOKICCO just nu 
sponsrar fyra barn. (Bilden) Man kan förstås undra över 

hur framtiden för dessa barn ska bli, vilka yrken de ska kunna få o.s.v. men i dagsläget så får man bara 
vara tacksam för att de ändå fick gå i skola (för två av barnen på bilden var det inte en självklarhet) 
och att vi får omsluta dem med detta ekonomiska stöd och med förböner. Så, TACK, kära givare, för 
detta ekonomiska stöd och för era förböner – och nu för mig i Sverige, att jag må förkunna Guds ord 
med frimodighet och människor bli inspirerade och förvandade.  
 
Carl-Erik  
 
På hemsidan carleriksahlberg.se kan man läsa mina veckobrev, tidigare magasin, information om kommande predikoresor 
och nyutgivna böcker och lyssna på en del av mina predikningar.  
 

 


