
 
 

 En segdragen vinter närmar sig sitt slut och en härlig tid närmar sig med vår och naturens explosion i 

grönska, skönhet och värme. Vår upplever vi också i arbetet med Focus Business School. Vi har två 

nya knoppar som håller på att spricka ut: våra första FBS missionärer och en ny geografisk region som 

öppnar sig.  

Den nya regionen är Mellanöstern och Nordafrika, MENA. Vi har precis tagit de första stegen att 

översätta materialet till arabiska och är i samtal med våra kontakter att snart hålla våra första 

presentationsseminarier i Kairo och Alexandria.  

Våra första FBS missionärer är Bengt-Åke och Annika Svensson som i sommar flyttar till Sri Lanka. 

De kommer att driva ett antal företag som de redan etablerat i landet och några som de planerar att 

starta.  

Sri Lanka here we come 

Då var det dags att lämna trygga Sverige för en ny utmaning som 
Gud gett oss, nämligen att åka ut som självfinansierande 
missionärer. 

Vi är en småländsk familj från Sävsjö som i många år har längtat 
efter att få åka ut och göra lite nytta på missionsfältet. Vi upplever 
att vår svenska, bortskämda och bekväma livsstil många gånger 
ger oss ett liv där vi inte behöver leva av tro.  Utan utmaningar i det 
kristna l livet blir det lätt religiöst och tråkigt. 

Nu tar vi oss an en annorlunda utmaning att skapa förutsättningar 
för FBS att bryta igenom och förändra Sri Lanka. På ön som är 
dubbelt så stor som Småland bor det ca 21 miljoner. Gud älskar 
dessa människor och vill ge dem verktygen att förändra sin framtid. 
Vi har översatt kursen till singalesiska som ca 70% av befolkningen 
tillhör. Vi håller nu på med tamil som ca 15% talar.   

Syftet med FBS är att undervisa lankeserna att själva skapa sin framtid. Vi gör det inte åt dem utan hjälper 
lankeserna att göra det själva, hjälp till självhjälp. Vi tänker tillföra sunt bondförnuft från Småland.  

För att lyckas kommer vi själva att driva företag på ön som både kan ge folk arbete och de pengar vi tjänar 
ska återinvesteras i att bygga Guds rike. 

Annika och jag har bestämt oss för att satsa våra gåvor på att bygga Guds rike tillsammans med dem som 
han leder oss att arbeta med. Och när man sätter sig i rörelse inser man att Gud förberett så mycket för 
oss. 

Sri Lanka fick ett nytt demokratiskt styre för drygt ett år sedan. Tillväxten beräknas till i snitt 9% per år de 
närmsta åren. Turismen ökar och vi tror Gud förbereder en omfattande väckelse på ön. 

Låt Gud använda dina gåvor för att ge folk arbete och för att finansiera Guds rikes utbredande. Det är detta 
som är ett av dina syften som kristen företagare.  

Kom gärna ner och hälsa på. Njut av värme,sol och bad , låt Gud tala till dig. Life is a collection of seasons 
and sometimes it is time to seize the moment. Du är inte designad för att köra ditt liv på "tomgång". Det är 
dax att växla upp. 

B-Å och Annika Svensson 
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Albanien 

I slutet av mars hade vi vår andra omgång av träning för lärare i 
Albanien. Vi har nu tränat lärare för att kunna starta FBS på fyra 
olika platser i landet som täcker både Norr och Söder plus 
huvudstaden Tirana. Vi ser fram emot med spänd förväntan vad 
det kommer att komma ur det arbete som läggs ned.  

Jag hade även möjligheten att få besöka Kosovo som är ett eget 
land med mycket politiska spänningar mellan serber och albaner. 
Det finns få kristna i landet men sekreteraren för evangeliska 
alliansen blev mycket intresserad av FBS och ville presentera FBS 
för de församlingar som fanns i landet.  

Bosnien 

Jag hade ett väldigt fint samtal med pastor Robert i 
Sarajevo i veckan om hur FBS varit en välsignelse för 
deltagarna. Hälften av deltagarna var muslimer och var 
mycket glada för undervisningen och en har kommit till tro 
på Jesus. De planerar nya kurser redan i juni och trots att 
det bara finns 400 evangeliska kristna i landet så verkar 
det finnas ett stort intresse för FBS. Nu jobbar de med att 
översätta kursen till Kroatiska och snart även Serbiska. Då 
kan vi nå hela fd Jugoslavien med de språk som är 
översatta.  

Alll kärlek! 

Marco och Anna Strömberg 

 

Böneämnen: 

 Be att vi får klart översättningarna till Arabiska och Amarinja.  

 Fler medarbetare till vårt arbete i synnerhet lärare som åker ut och tränar för FBS. 

 Att ekonomi ska hänga med i vår expansion.  

 Att många företag ska få startas där företagarna har Jesus i centrum 

 Nåd, kraft och smörjelse över vårt arbete 

 Vishet inför alla viktiga beslut vi behöver ta 

 Att vi ska få vidare expandera in i Norden och Västeuropa.  

 

 

 

Lärarträning i Albaninen 

Samtal med evangeliska alliansen 
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