
 
 

Hej Sune Kodu! 

Vi får klämma ut de sista dagarna av sommar innan den vackra 

hösten börjar. Få saker kan vara så vackert som att ta en promenad  

när bladen sprakar i alla dess färger, men innan dess så får vi gå i 
T-shirt lite till.  

 Sri Lanka 

Det var med stort intresse jag åkte till Sri Lanka i början av 

augusti. Våra missionärer Bengt-Åke och Annika Svensson hade 

etablerat sig i landet sedan början av juni och vår styrelse har 

börjat få väldigt fina ingångar i kyrkorna. Efter att ha landat på 

söndagen så predikade jag i en av landets största pingstkyrkor, 

Calvary Church. Församlingen är en trendsättande församling för  

många andra kyrkor i landet. Så om de börjar med FBS så kommer  
många andra kyrkor följa efter. 

Vi hade en två veckors lärarträning på kvällarna. Jag och Bengt-Åke 

höll i den första veckan och Thomas Lennartsson och den lokala 

styrelsen den andra veckan. Vi hade ett 15-tal personer som kom 

till träningen. Flera av dem tror vi kan komma att bli viktiga 

medarbetare. En av deltagarna, var en medelålders kvinna som 

drev ett företag med 300 anställda. Hon och hennes man kände sig 
väldigt motiverade att komma igång med FBS på flera olika platser.  

Till hösten planerar vi minst två-tre skolor ska komma igång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uganda 

Måndagen den 5 september börjar vi lärarträning i ett helt nytt land- Uganda. Vi har blivit tillfrågade 

att starta upp skolan i ett av Ugandas kungariken, Kookoi. Kungen i landet har personligen bett vår 

kontakt att träna hans folk i FBS och vi kommer att ha en veckas träning. Det ska bli mycket 

spännande!  

 

 

 

 

Calvary Church 

Delar av styrelsen i Sri Lanka 

Kursdeltagare 
Sri Lanka - Paradiset på Jorden 

Nyhetsbrev augusti! 

 



www.fbsi.org                                        www.focusbusinessschool.org 

 

Sverige 

Under september månad planerar vi två skolor i Sverige, Stockholm och 

Borås och i oktober planerar vi att komma igång i Sävsjö. Be gärna för 

skolorna i Sverige. Vi kommer också från och med i höst att ha en ny 

Sverige ansvarig – Thomas Lennartsson.  

 

Önskar er en riktigt välsignad start på hösen! 

 

Marco Strömberg 

 

Böneämnen: 

 Starten av FBS i Indien i oktober. 

 Starten av FBS i Uganda i september 

 Översättningarna som pågår till arabiska, amarinja, tigrinja, tamil, bengali, thai och 

vietnamesiska.  

 Förberedelserna för nya träningar i Colombia, Rumänien, Egypten.  

 Att Gud ska skicka fler lärare som hjälper till att träna folk utomlands.  

 Guds hand över vår omformning av våra administrativa och organisatoriska rutiner.  

 Välsignelse över föreningens ekonomi.  

 Guds nåd, kraft, närvaro och hand över arbetet 

 Förlösning av 1000-tals nya företag genom FBS.  
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