
 

 

 
                                  MÅNADSBREV OKTOBER  2021  
   

 Väl hemma efter fyra veckors välsignade veckor i Sverige, vill jag sammanfatta något av det goda jag 
fick, fick se och fick med mig tillbaka till Tanzania. 
                                                                                            S:TA CLARA  
      Jag är så glad över vad jag såg där – att arbetet i S:ta Clara går vidare och utvecklas med 

missionärsskola, lovsångsskola, företagarlunch m.m. 
och en härlig atmosfär i gudstjänsterna. Själv hade hag 
förmånen att få predika där den 22 augusti. (bilden) Vi 
hade sen dagen därpå en lyckad Vägen-samling där 
med biskopen och hovpredikanten Johan Dalman och 
vid en bönedag den 13 sept. medverkade bl.a. kardinal 
Anders Arborelius, biskop Andreas Holmberg, 
EFS´sverigesekreterare Mia Ström och Oasrörelsens 
inspiratör Hans Weichbrodt.  Sen fick jag höra att nu 
under åtta söndagar i oktober-november kommer 
gudstjänster att sändas på Svt 
(10.10,17.10,24.10,31.10,21.11,28.11,5.12 och 12.12).  

Låt oss aldrig glömma att tacka för ”miraklet S:ta Clara”.  
                      PREDIKOTILLFÄLLEN UTE I LANDET 
 Jag fick tillfälle att göra ett antal predikobesök i olika 
församlingar (Uppsala, Osby, Borgholm, Södvik, Forserum, 
Gustafs, Lugnås, Forshem, Moholm (bilden) och Töreboda. Det 
är så gott för mig att möta gamla och nya vänner. Några 
gudstjänster var särskilt andligt starka, då Guds Ande liksom 
sänkte sig ner över oss. Kollekter upptogs till vårt barn- och 
hjälparbete.  Böcker såldes, bl.a. min senaste bok ”Allt det goda 
vi har i Kristus” (som tidigare getts ut som fyra mindre häften).  

 

                                                                         UPPMUNTRAN 
 Vi behöver alla uppmuntran och jag fick det över hövan dessa 
fyra veckor – alltifrån vittnesbörd om vad mina böcker betytt för 
människor till starka andliga gudstjänster och goda ord från 
gamla och nya vänner. Till det rent privat goda och 
överraskande hörde utnämningen till adjungerad professor vid 
Skandinavisk Teologisk Högskola i ämnena Mission, Diakoni och 
Församlingstillväxt.) Att bli utnämnd till professor är inget 
lättvindigt. Två professorer, en från Finland och en från Sverige, 
hade noggrant granskat min vetenskapliga produktion och båda 
tillstyrkte professuren, vilket gladde mig oerhört. Vid första 

gudstjänsten efter hemkomsten den 26 september blev jag storligen firad av bybor och präster. (Bilden)  
 ”Gud överraskar” hette en bok jag skrev i  våras (”Mungu anashangaza”) Det skulle jag egentligen vilja 
ropa ut till alla: Gud överraskar! Begränsa aldrig Gud! – vittnar och säger   Carl-Erik  
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PS.  Jag planerar, om Gud vill och vi får leva, att komma tilbaka till Sverige vid påsktiden 2022.  Skulle 
inbjudningar komma också till tiden kring jul-nyår, så kan jag överväga att komma även då. DS   


