
 

 

                                            MÅNADSBREV DECEMBER 2020  
 

Tre personer vill jag särskilt lyfta fram från den gångna månadens arbete i 
MOKICCO (Mount Kilimanjaro Children Care Organisation).  
 
1.Den förste är blinde Gabriel Kiwelu. Det var med stor glädje och 
tacksamhet som vi kunde inviga det hus vi byggt för honom – och mest glad 
var han själv.  
 
2.Den andra är Christin Söderbacka från Finland, som kom för att verka som 
volontär i vår missionsskola i Mwangaria, där i år 16 ungdomar får 
bibelkunskap, engelskundervisning och utbildning i sömnad. Hon är 
uppvuxen i Kenya, har en motsvarande teol.kand och har bl.a. en tid hjälpt 
till i organisationen UMU:s arbete i Australien. Christin stannar hos oss i tre 
månader.  
 
3.Den tredje är Rita Mtui. Hon har i många år arbetat som hängiven och 
trogen frivillig i en luthersk församling men genom MOKICCOs missionsfond 
har hon fått en treårig utbildning som ”parish worker” (närmast vårt 
församlingsassistent) vid den lutherska kyrkans bibelskola Mwika. Lördagen 
den 21 fick hon sitt intyg och arbetar nu i en församling.  
                                     
 

445                      40  
Men vad vad betyder – 445   40? Tryckfel? Nej – siffran 445 anger det antal skolelever som nu 
varje dag får skollunch genom MOKICCOs arbete. En del fattiga föräldrar har inte råd att 
betala den avgiften och då blir deras barn utan mat i skolan och man då ana hur 
skolresultatet blir. Under november månad började sådan verksamhet i två nya skolor. 
Följande skolor stöder vi på detta sätt i dagsläget:  
Mwangaria (Grundskola)    166 elever 
Mwangaria (Kindergarten)   45 elever  
Mseto, Geita (Grundskola)   40 elever  

Uchira (Kindergarten)               20 elever 
Mkombozi (Grundskola)           25 elever  
Kivukoni, Geita (Gymnasium) 14 elever  

 

I de 25 familjehemmen finns 130 barn och dessutom stöder vi fem dövstumma barn.   
 Vad står siffran 40 för?  Jo, i dagsläget har vi byggt 40 hus åt änkor 
och fattiga. MOKICCO försöker faktiskt följa Bibelns anvisningar att i 
första hand hjälpa den faderlöse och änkan. (5 Mos. 10:18, 5 Mos. 
14:29, 5 Mos. 24:20, 5 Mos. 26:12, Ps. 146:9, Jes. 9:17, Mal. 3:5) Tack 
alla givare - tack Gud för denna möjlighet att kunna hjälpa! 
 

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.  


