Carl-Eriks månadsbrev juli 2017

I det här månadsbrevet ser jag både bakåt och framåt. Det är ju brukligt att jag ser bakåt – jag
vill dela med er något om vad vi gjort och där en hel del av er möjliggjort att det kunnat ske. Om
jag då från juni månad ska plocka ut bara en enda händelse så måste det bli det bygge som pågår
i Mwangaria. Bakgrunden var ju att i december ville man att vi skulle besöka det hemmet – det
var stråtak, fallfärdigt hus och där bodde en fru, som var dvärg och i sängen låg en förlamad man
efter att i mörkret cyklat på en sten år 2013, brutit viktiga delar i ryggen och nu var förlamad från
midjan och neråt. Så hade han legat i då tre år när vi besökte honom. Han har ingen som hjälper
sig upp och ut, så han kan få frisk luft och se andra människor. Hustrun är som sagt liten och
orkar inte lyfta honom och grannar och släkt bryr sig inte om honom. Jag beslöt på plats att
bygga dem ett hus inne i Mwangaria där de kunde få mer hjälp av goda grannar. Och så började
vi bygga huset – en del problem tillstötte, som försenade bygget men när jag besökte stället i
slutet av månaden så hade man nått upp till takstolarna. Sen återstår ju att cemenetbelägga
golvet, göra dörrar, sätta in fönster o.s..v så mycket kvarstår innan den handikappade familjen
kan flytta in. Men en bit på väg är vi i alla fall. Om ni vill stödja just det här projektet med era
gåvor, så skriv på talongen’’Misisionsfonden’’ – annars går ju gåvan till vårt barnarbete. Men
även där kommer de ju till nytta!
Sen ser jag framåt. I juli kommer jag till Sverige. Jag är förvånad efter att ha varit här i fyra och
ett halvt år att fortfarande kommer kallelser. Jag trodde jag skulle bli bortglömd. Be för mig att
jag får bli använd av Gud under ’’turnén’’. Det är ju min allra högsta önskan. Jag bifogar
predikoschemat, så vi kanske möts under de dryga sex veckor jag är ’’hemma’’ i Sverige i
sommar. Mitt sverigetelnr är 076-9529306.
Vi ses!

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), 23.7 11.00 S:ta Clara, 26-28.7 Lövsjön (Tältmöten) 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), 16.8 19.00 Norrtälje (Frälsningsarmén),
17.8 12.00 S:ta Clara, 20.8 10.00 Bäckbykyrkan, Västerås (svenska kyrkan), 22-24.8 Hede, 25-27.8 Nybro
(Equmenia) och 28.8 Malmö (svenska kyrkan).

