
 
 
 
 

Med önskan om ett välsignat 2019 från oss i Focus Business School! 
 
Jag vill tacka var och en av er för ert stöd och er kärlek till Focus Business School och Guds 
verk. Jag tänkte skriva ett lite längre brev för att ge en liten återblick på året som gått. Om 
du tycker att det är långt så kan du hoppa till de länder du kanske känner är mest intressant.  
 
London 
I början av året så besökte jag och Jan-Gunnar Eurell en grupp romer som bodde i London. 
De driver en handfull kyrkor och har etablerat sig väldigt väl i landet. Flertalet av dem jobbar 
inom bygg eller recycling-branschen, barnen är flitiga och lyckas väl i skolorna, tiggeri 
existerade inte överhuvudtaget bland dem. Vi undervisade en hel helg från FBS materialet, 
vilket togs emot väldigt väl. Det kom ca ett hundratal för att lyssna på oss på plats, men hela 
helgen sändes även live på Facebook och någon av lektionerna var det upp till 16 000 som 
lyssnade via nätet! 
 
Medan vi var i London fick även höra några riktigt uppmuntrande vittnesbörd om hur 
undervisningen från FBS hade tagit sig 
från Rumänien till en romer församling i 
Bryssel. Undervisningen hade fått en sån 
påverkan att de slutat med 
barmhärtighetsarbetet till sina 
medlemmar då medlemmarna börjat 
söka och fått jobb, fått ordning på sin 
ekonomi vilket också lett till att offren i 
kyrkan hade gått upp drastiskt. Männen 
samlades regelbundet i grupper för att 
dela med sig av sina erfarenheter hur de 
kunde förbättra sin ekonomiska situation.   
 
Ledarskapet i kyrkan i London sa att de gärna skulle vilja se ett flertal FBS kurser i både 
England och i hela Europa men att det inte fanns tillräckligt med lämpligt folk som skulle 
kunna agera som lärare. En lösning på problemet vi kom fram till skulle kunna vara att vi 
spelar in alla lektionerna på video och även dubbar dem till rumänska så skulle man kunna 



ha videoskolor över hela Europa. Vi har bett över detta och Gud har öppnat en möjlighet 
genom sin godhet som jag ska berätta om längre ned.  
 
Jag har personligen alltid trott att när EU och alla andra organiserar går bet på att förändra 
situationen för romerna så kommer Jesus att göra storverk bland dem och alla kommer inse 
att det är bara kristendomen som kan förvandla ett folk. Det är en stor skillnad på allmän 
humanism och kraften i evangelium.  
 
Rom 1:16 
” Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först 
juden och sedan greken.” 
 
Rwanda 
Ola Ekman som är en serie-entreprenör och som ansvara för FBS i Rwanda var början av året i Kigala 
medverka på FBS examinationen inom EPR (Presbyterianerna). Deltagarna bestod av 29 pastorer som 
representerade 36 olika församlingar. De vill nu sprida skolan till fler platser i landet och vi 
diskuterade att ytterligare fyra församlingar bara i Kigali ska börja med FBS.  

 
Ola träffade även, Vivante-kyrkan som 
vill börja en ny ToT till att börja med. De 
har skickat 5 ToTs tidigare. Alla dessa 
fem ToTs har startat företag och pastorn 
berättade att han regelbundet predikar 
från FBS-materialet eftersom han tycker 
att det är riktigt bra.  
 
FBS växer varje dag och fler kyrkor hör av 
sig varje dag med förfrågningar om att 
starta både i Rwanda, Tanzania och 
Kenya. Just nu blickar vi framåt och ser 
fram emot Januari/Februari då Zion 

Temple och EPR Church börjar nya klasser och Christian Life Assembly börjar sin träning för första 
gången, detta blir den första engelskspråkiga FBS i Rwanda.  
 
Ola tog sig även tid att filma några framgångsrika FBS-Entreprenörer. En som gav sitt vittnesbörd var 
Rebecca som gick ut för 2,5 år sedan. Hon berättade hur rädslan för att starta ett företag togs ifrån 
henne under kursen. Bland annat rädslan att starta företag som kvinna, eftersom det finns ett 
kulturellt motstånd att starta företags som kvinna i Rwanda. Hon började tillämpa de bibliska 
principer vi lär ut om att spara, investera och ge och snart hade hon en liten verksamhet som drev 
handel med byggmaterial. Verksamheten växte snabbt och hon har nu kunnat bygga sig själv två 
villor i centrala Kigali med pengarna hon tjänat från sin verksamhet, en för hennes familj och det 
andra driver hon som ett företag med Bed and Breakfast.  
 
Ett annat kraftfullt vittnesbörd var från en av pastorerna från presbyterianerna. Under FBS hade han 
börjat använda principerna om förvaltarskap för sin kyrka. Han använde marken som kyrkan ägde för 
att odla saker och började sedan investera i grisar som åt resterna från grödorna. Han började även 
hyra ut dopbassängen till 8 andra kyrkor och startade ytterligare tre företag. Kyrkan har nu mycket 
starkare ekonomi och flera av kyrkans medlemmar har inspirerats att själva nu starta olika former av 
affärsverksamheter. Det är så här vi bryter fattigdom och skapar en ny kultur byggt på tron på guds 
gåvor och möjligheter för oss. En annan effekt av FBS har varit att många kyrkor börjat samarbete för 



att dela resurser med varandra för att få kompetenta lärare. Det har haft en försonade inverkan 
mellan kyrkorna.  
 
En FBS student, Zakarie, har fått sin verksamhet att växa (en kycklingfarm) genom de principer som 
han lärde sig i skolan. Han berättade: "FBS transformed the way I do business with my surrounding 
partners and customers. I applied the practical tools I've learnt at FBS and I am now reaping the 
harvest" 
 
FBS har även visat sig vara en värdeskapande plattform för många ungdomar som genom skolans 
undervisning startar egna småföretag och lyckas skapa jobb åt sina vänner och grannar. 
 
Egypten 
Vi har under 2018 genomfört en lärarträning i 
Egypten och många är entusiastiska över att 
få undervisa. Vi har en del arbete kvar med 
översättningen innan vi kan komma igång 
men vi tror att Egypten och hela MENA 
(Mellanöstern/Nordafrika) kan bli ett av de 
mest spännande områden vi jobbar med.  
 
 
 
Kenya 
 Under förra året fick vi en förfrågan från missionsorganisationen Trosgnistan att introducera 
FBS till deras nätverk i Kenya. Trosgnistan är en Hälsingland baserad missionsorganisation 
som har ett fantastiskt missionsarbete på flera kontinenter. I Kenya har de 1 200 kyrkor 
genom nätverket, Maranata faith assembly. 
Det var med stort intresse jag och Thomas 
Jonson åkte till Migori i södra Kenya. I början 
var det många som verkade undra vart de 
hade hamnat, och det kändes från min sida i 
alla fall, som de var lite reserverade för 
undervisningen. Men redan andra dagen så 
började det lossna och i slutet av veckan var 
de mycket entusiastiska. Under året har de 
redan startat en i Kisumo i södra Kenya och 
planer finns på en FBS i fängelset i Mombasa.   
 
Tanzania 
I slutet av juni hade vi en träning i Tanzania. Där var det lärarna i ett nätverk av kristna 
gymnasieskolor som tränades. Materialet ska användas i gymnasieskolans undervisning i 
ämnet entreprenörskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att få överföra denna undervisning till 
den unga generationen. Så det här ligger mitt i prick i det som vi har som en av de fyra 
visionens punkter: ”Ge hopp till den unga generationen att kunna stanna kvar i sitt land”.  
Vi blev också precis klara med översättningen till swahili så nu kan de använda FBS på det 
lokala språket.  
 
Sierra Leone 



Sierra Leone är ett av världens fattigaste 
länder och jag har aldrig varit i ett land som 
är så underutvecklat. Jag landade i 
Freetown och åkte i princip igenom hela 
landet från öster till väster för att komma 
till Kenema där vi höll vår träning. Under 
hela resan såg vi inte en enda by som hade 
el, endast ett fåtal städer (egentligen lite 
större byar) hade det. Näringslivet var 
enkelt och bestod mestadels av handel 
med frukt och grönsaker. När jag kom fram 
till Kenema som är landets tredje största 
stad så gick elen efter ett par timmar och 

var borta i fyra dygn. Det fanns inga duschar, utan man fick skopa vatten över sig från en 
hink med uppvärmt regnvatten. Internet? Glöm det! 
 
Men så härligt det var att möta dessa fina människor. Sierra Leonerna är gästvänliga, öppna 
och hade många kloka tankar. Det var ett 50-tal som hade kommit från alla väderstreck i 
landet, en del hade rest ett helt dygn på moped från de mest otillgängliga 
regnskogsområden. Det var en intressant blandning av unga och gamla, män och kvinnor, de 
som hade små start-up företag till församlingsledare. De flesta visste nog inte vad de skulle 
förvänta sig när de kom, men redan första dagen så upplevde de att undervisningen var som 
en explosion av uppenbarelse för deras ekonomiska och praktiska liv. Många vittande om att 
de ringde hem till sina familjer och vänner varje dag för att berätta om allt nytt som de lärt 
sig. En man berättade skämtsamt att han sagt till sina söner att när han dör så vill han att de 
ska lägga ned ett Focus Business School kompendium i kistan med honom som han håller i 
sina armar. Varje dag som var som en ny våg av inspiration som kom över mig när jag 
undervisade och det var svårt att hålla sig till avsatt tid på schemat. Måste säga att det var 
ett av de roligare och bättre träningarna jag haft på länge. Trotsa alla umbäranden med 
skällande hundar hela natten, ingen fläkt eller luftkonditionering i kokheta tropiska nätter 
och mycket annat. Det är veckor som denna som gör att man känner att man gör rätt sak i 
livet. Sista dagen så satt de sig i grupper för att planera uppstarten av nya skolor och 10 nya 
skolor kommer att startas i Sierra Leone under 2018/2019. 
 
Colombia 
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.  
 
Det kom 30 personer till kursen och det var verkligen kul att se hur glada de var över 
undervisningen. Många sa att 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.  
 
Ukraina 
I början av oktober var jag tillsammans med Pelle Bäckrud, Vd för Prisma teknik, i Kiev 
Ukraina. Vi fick möjligheten att tala inför en grupp företagare och pastorer inom 
pingstunionen. I Ukraina har de olika pingströrelserna växt kraftigt sen Sovjetunionens fall. 
Det finns fyra pingstsamfund och bara den vi var i representerade 2 000 kyrkor. Behovet av 
jobb är dock skriande och skaror av unga människor lämnar landet.  
 
Sri Lanka 
På Sri Lanka gör våra missionärer B-Å och Annika Svensson ett enastående jobb. Under året 
har de initierat ett flertal skolor, bland annat bland ahikuntaka, ”ormfolket”, ett folk som var 
djupt diskriminerade i landet och som inte blir anställda av företag, fram till engelsmännen 
kom var det straffritt att döda en person från detta folk. Under 2019 kommer det att 
genomföras många lärarträningar och många nya skolor i pipelinen. Nästa år ser ut att bli ett 
riktigt genombrottsår för FBS på Sri Lanka.  
 
TV-inspelning  
I slutet av året har vi under fyra veckor digitaliserat hela kursen genom att spela in den i en 
studio. Vi har samarbetet med TBN Nordic i Stockaryd och det har varit många vänder fram 
och tillbaka mellan Stockholm/Göteborg och Småland. Vi som spelat in programmen har 
varit förutom mig själv, Per-Olof Eurell, Andre 
Andersson, Emmanuel Hyllerud och Thomas 
Jonsson.   
 
Nu kommer vi kunna använda de inspelade 
lektionerna till att erbjuda Focus Business School 
som online kurser. Jag tror att det kommer vara 
till speciell nytta för de som bor på landsbygden 
och som aldrig kommer att ha en möjlighet att 
kunna gå en kurs på sin ort.  Vi kommer också 



kunna använda de digitala lektionerna för att komplettera en kurs tillsammans med de 
lokala lärarna och våra videolektioner. På andra platser kanske de inte ens kan erbjuda 
någon lärare därför att det inte finns några företagare, då kan de köra kursen helt och hållet 
via video. Vi tror att detta kan komma att bli en stor resurs för oss i arbetet.   
 
Lennart Eriksson som är grundare av Hoppets Stjärna har gjort ett fantastiskt jobb genom att 
samla ihop alla medel till inspelningen, vilket förstås inte är helt gratis.  
  
För de förföljda kristnas räkning.  
I november/december var vi i ett land i Asien där kyrkan är hårt ansatt av förföljelse. Kristna 
fängslas, troende blir utkastade från sina byar och många kämpar med sin ekonomiska 
överlevnad (vi kan inte nämna vilket land i var i av säkerhetsskäl). Ledarna i kyrkan hade 
specifikt bett om att få träning i entreprenörskap då så många av de troende blir utkastade 
från sina byar och blir av med sitt jordbruk och därför är väldigt ekonomiskt utsatta.  
Vi hade ett 50-tal personer på kursen och gensvaret var helt underbart! Första dagen var de 
väldigt undrande men sen lossnade det rejält. Man planerar nu ett 10-tal skolor i landet 
under nästa år.  
 
Veckan efter fick jag en förfrågan från norra Indien där de kristna lider svårt av förföljelse 
och uttryckte samma behov och önskan om en entreprenörsutbildning. Jag tror att FBS kan 
bli ett viktigt redskap för kristna under förföljelse i olika länder.  
 
10-årsjubileum 
Under 2019 kommer vi att fira 10-årsjubileum med FBS. Vi kommer att vara mer på TV, 
medverka i artiklar och även att ha olika former att event för att fira att vi kunnat fortsätta 
arbetet i 10 år och se fram emot de kommande 10 åren.  
 
Andra besök som varit under året: 

• Thomas Jonson har besökt Island 
och introducerat FBS till pastorerna 
på plats.  

• Thomas Lennartsson har gjort en 
lärarträning på Sri Lanka.  

• Gunnar Nimmersjö har varit i 
Elfenbenskusten och Senegal.  

 
Jag vill passa på att önska er alla ett riktigt välsignat 2019! 
 
Marco och Anna Strömberg  
 


