
 

 

 

 

Hej kära vänner! 

Det var med stor förväntan och spänning vi samlades den 20 november i Citykyrkan Stockholm för att 
fira att Focus Business School startade för 10 år sedan (20 november 2009 i Yangon, Myanmar). Det 
var en god och munter stämning under hela kvällen. Vi började med en företagsmiddag med 
företagare och pastorer från både Norrköping, Uppsala och Stockholm. Det var många nya och härliga 
möten mellan människor!  

På kvällen var det ca 150 personer samlade i Citykyrkans lokaler. Den kristna Tv-kanalen Vision 
Sverige hade riggat upp sin utrustning och var i full gång innan vi ens hade hunnit börja med att 
intervjua folk om arbetet. Som värdar för kvällen stod Per-Olof Eurell och Andre Andersson. De 
hälsade alla välkomman och firandet kunde komma igång.  

Vi förärades med Petrus och Jenny Eurell med band som gjorde en fantastisk insats med sitt 
musikaliska inslag. Den innehöll en både andlig och musikalisk hög standard. 

Jag och Anna fick möjligheten att dela med oss om vår resa, från det att vi satte oss på planet till 
Myanmar till idag. Vi har fått se FBS spridas till så många länder och uppleva många berättelser om 
förvandlade liv och hur det bara fortsätter att växa i styrka och spridning. Det var ett tillfälle att 
påminna sig om vad Gud har gjort och fortsätter att göra.  



Lennart Eriksson från Hoppets Stjärna fick berätta om hur han ser på FBS där han tycker att det finns 
en bättre tolkning av förkortningen till FBS = ”Fattigdoms-Bekämpnings-Skolan” och uppmanade fler 
att stärka arbetet genom att bli månadsgivare till FBS.  

Vi hade en paus med kaffe och tårta och ett härligt sorl av prat och skratt som ekade genom lokalen.  

Efter pausen så hade vi ett panelsamtal om det kristna företagandets möjlighet att kunna stärka 
kyrkans sociala roll i att skapa jobb och bekämpa roten till många av de problem som vi förfäras av i 
dagens värld – exempelvis trafficking, fattigdom, misär och utarmande landsdelar. Vi var glada att 
både Business As Missions ordförande Mats Tunehag och Torbjörn Erhling från ICCC (kristna 
handelskammaren) ville medverka i detta panelsamtal och vad som var ännu mer spännande är att 
båda organisationerna som är världsomspännande är initierade från Sverige. Så vi hade tre 
organisationer som jobbar för Guds rike och företagande som initierats från lilla Sverige och som har 
en betydande röst inom detta område globalt. Jag tror att det är ett uttryck av det missionsarv vi har i 
Sverige.  

Dagen avslutades med tacktal till alla som varit med och gjort FBS möjligt och en stark förbön av de 
20-tal pastorer som var närvarande.  

Vi är så glada att kvällen blev så lyckad och att så många av er vänner kunde närvara så att vi fick 
glädjas tillsammans. Tack till alla er som var med och tack till alla er som inte kunde närvara men som 
stöttat oss på olika sätt så att vi lyckats fortsätta vår verksamhet i 10 år och nu kan se fram emot de 
kommande 10 åren som Gud har förberett.  

Det roliga är att vi även fått en hel del mediauppmärksamhet. Det blev två artiklar i Världen idag, en i 
Dagen, tv-program med Vision Sverige och inte minst en bilaga som vi gjorde tillsammans med 
Hoppets Stjärna i samband med att de fyllde 50 år och vi 10 år som gick ut i alla Dagens Industri 
tidningar och i Världen idag. Under kvällen tittade 2 400 personer på jubileet via livesändningen på 
Facebook. Du kan själv titta på den via denna länk: 

https://www.facebook.com/visionsverige/videos/2277669259198817?vh=e&d=n&sfns=mo 

Ljudet är hackigt de första minuterna men sen funkar det felfritt. Spola fram 16 minuter så slipper du 
det dåliga ljudet.  

Önskar er en God jul! 

Marco och Anna Strömberg  

 

 



 


