
 
 

Hoppas att ni alla får njuta av sommaren. Det är så viktigt för oss nordbor att få del av så mycket sol 

och värme som möjligt. Det är också tid att umgås och göra roliga saker tillsammans som att åka båt, 

grilla, ha en trevlig picknick i det gröna mm. 

Det är viktigt att vi tar hand om oss själva och varandra – tillåter oss njuta så vi fyller på batterierna. 

Vi har precis kommit hem från två veckors semester i Stockholms skärgård. Det är som en oas för mig 

och min fru ja för hela familjen, de är viktigt att man får byta miljö ibland, det hjälper en att varva 

ned så man får tid att reflektera och se framåt. 

En sak som jag har reflekterat över är vilken betydelse det är att få 

dela med sig och ge vidare av det man har fått av kunskap vishet och 

erfarenhet. 

Att ha fått arbeta med Focus Business School i sju år har gett mig den 

glädjen att få göra just det, att få ge vidare, bygga upp och investera i 

andra människors liv.  

I slutet av juni kom jag hem från Durban, Sydafrika. Där hade vi 

landets första lärarträning, en mycket härlig grupp på ca.15 pastorer 

och ledare som vill ta FBS till landet. De var mycket ivriga och såg 

vilken positiv effekt som skolan kommer kunna ha på församlingarna i 

landet. 

Stå gärna med oss i bön i det här startskedet i Sydafrika. 

Jag vill också nämna att i augusti kommer vi ut med vår tidning FOCUS som kommer som en bilaga. Vi 

kommer även att skicka den till dig. Läs den och sprid den, förhoppningsvis så kan du beställa fler och 

dela med dig. Där kommer du kunna läsa om allt det senaste som har hänt och det som ligger 

framför oss. 

Jag önskar dig en fortsatt riktigt härlig sommar. 

André Andersson 

 

Att be för: 

 Marco och Anna samt hela styrelsen om vishet och beskydd. 

 Positiv utveckling i alla elever som har gått skolan. 

 Att vi ska ha alla de medarbetare och all den ekonomi som vi behöver. 

 

 

 

 

 

 

 

 


