Varma hösthälsningar!
Har precis kommit hem från en mycket uppmuntrade resa från Bogota i Colombia. Vi fick en
inbjudan från både Ankarstiftelsen som hjälper kvinnor med mikrolån som suttit i fängelse
eller vars män sitter i fängelse och Filadelfiaförsamlingen i Bogota, en församling med vars
grundare är en missionär från Eskilstuna.
Colombia är ett land som upplevt en mycket
intressant väckelse de sista årtiondena. Miljoner
människor har blivit frälsta och de
protestantiska kyrkorna växer som svampar i
skogen, många lokala kyrkor har 10 000-tals
medlemmar. Även den katolska kyrkan upplever
en väckelse inom sin karismatiska gren. Men
Colombia är också ett land med stora
inkomstklyftor och har ett mycket svårt förflutet
med inbördeskrig, drogkarteller och ett ständigt
närvarande övervåld. Mitt i denna blandning av
ljus och mörker vill vi ge ett redskap till dem som vill upprätta människor från elände och
svårigheter.
Vi var tre personer från Sverige som åkte dit,
förutom mig själv så var Kent Deivart med, En
f.d. missionär som jobbat i Honduras och Afrika
och Frida Nilsson, som är en f.d. elev från FBS
och som startade företag under tiden hon gick
kursen.
Det kom 30 personer till kursen och det var
verkligen kul att se hur glada de var över
undervisningen. Många sa undervisningen var
revolutionerande och att de både såg så många
nya saker som hjälpte dem praktiskt men att de inte minst var tagna över att Gud var så i

centrum av undervisningen. Det var många
skratt men också många tårar när vi
undervisade och bad för folk. Kändes som
veckan även innebar ett inre helande för
många av deltagarna.
Nu planerar de att starta minst en skola i
Bogota. I Medellin planerar man att starta en
kurs för kvinnorna som de hjälper starta
företag och att genomföra kursen i ett
kvinnofängelse där de förväntar sig 250
deltagare. Man trodde också att man skulle
kunna utföra kursen bland de i FARC-gerillan som lagt ned sina vapen och som letade
sysselsättning.
En annan kvinna som var med på kursen jobbade just nu med en by som varit i skottlinjen
mellan armén och gerillan och som upplevt obeskrivligt svåra saker. Hon ville nu introducera
FBS till byn.
Fortsätt be för en fin utveckling av FBS i Colombia.

Böneämnen
•
•
•
•
•
•

TV-inspelningar av alla lektioner från 24 oktober till 15 november. Be att Guds Ande smörjer
oss för dessa program. Vi kommer att använda dem i arbetet över hela världen.
Medverkar på ICCC konferens 20 oktober
Presentation av FBS på den nationella konferensen för pingstpastorer i Kiev, Ukraina, 27
oktober.
Företagsseminarium i New life 10-11 November.
Träning av FBS lärare i ett land i Asien där kyrkan är förföljd, 26–30 november.
Möten i Örnsköldsvik 30 november till 2 december

Ha en härlig höst!
Marco Strömberg

