Carl-Eriks månadsbrev juni 2017
Tiden går – eller springer. Så har vi sagt adjö till maj 2017 och går in i juni. Jag kom ju ut med en
serie andakter i april som är uppdeladed på fyra häften med andakter för årets alla dagar (Allt det
goda vi har i Krfistus, Sxemnos förlag). I de böckerna/häftena så övergår man från 1 juni till
sommaren. Så nu är det sommar!
Jag har en del topphändelser från maj. Söndagen den 14 maj predikade jag i kyrkan vid vår
bibelskola Mwika, där jag undervisar måndag-tisdag. Det är klart jag är och känner mig begränsad
av min swahili men gudstjänsten blev andligt stark, ibland så glad så studenterna jublade men mest
minns jag en amerikansk missionsdoktor som var djupt tagen av förkunnelsen och ville
vidarebefodra det han tagit emot till sina barn att de helhjärtat skulle söka Herren för och i sina liv.
Den andra topphändelsen var en fyra dagars undervisning på en bibelskola i Mtwapa utanför Mombasa i
Kenya. Den är tänkt som en fördjupningskurs för
pastorer från olika samfund och är ett initiativ av
Mikael Stenhammar, som startat den här bibelskolan
FOKUS i samarbete med Sionförsamlingen i Linköping, som han tillhör och med någon koppling, som
jag förstod, till Linköpings universitet.Studenterna
fick del av mina nio punkter för församlingstillväxt.
De tog emot undervisningen väl – en undervisning
som om två år ska leda fram till ett diplomacertifikat
för dem.
Mycket annat gott hände också denna månad – undervisningen på Mwika
Bible school, vår bokaffär här i Marangu mtoni, fortsatt bygge för en handikappad familj i Mwangaria och så förstås huvudverksamheten - barnen. Vi
var på besök i familjehemmet i Kibosho med trogne vännen Nils Reuterdahl
(här för tionde gången) och då fick vi bekanta oss med Devota, som en
åldrig mormor inte ansåg sig kunna ta hand om. Nu vilar hon trygg i nya
mamman Furahas – och Jesu – händer!

Carl-Erik
RESA SVERIGE 13.7-28.8:
13-14.7 Sollefteå (tältmöten ekumeniskt), 16.7 11.00 S:ta Clara, 18.00 Skara (Equmenia), 17.7 19.00 Stenstorp
(EFK), 19.7-22,7 ev. Finland, 23.7 11.00 S:ta Clara, 30.7 11.00 S:ta Clara, 18.00 Öh-gården, Hedesunda
(Equmenia), 2.8 19.00 Kungälv (Svenska kyrkan), 4.8 15.00 Hjo (Svenska Kyrkans Lekmannaförbund), 4-5.8
Bottnarydskonferensen (SAM), 6.8 11.00 Sigtuna (Svenska kyrkan), 9-10.8 Södvik,Öland (Pingst), 11-13.8
Klevshult (tältmöten, ekumeniskt), 20.8 10.00 Bäckbykyrkan, Västerås (svenska kyrkan), 22-24.8 ev. Hede, 25-27.8
Nybro (Equmenia) och 28.8 Malmö (svenska kyrkan).

