
 

 

Hej kära missionsvänner! 

Jag vill passa på att önska er en riktigt God Jul och ett välsignat 2018!  

Varje år bär nya möjligheter och välsignelser som Gud har förberett för oss. Om vi skulle möta 
svårigheter det kommande året så har Gud även avsatt nåd för att bära oss igenom dalarna, och 
genom de svåra sakerna vi går igenom kan han fördjupa vår relation till honom och få oss att mogna 
som människor. Så räkna med Gud vid din sida 2018. 

Jag har nyligen kommit hem efter ytterligare en resa till Egypten. Vi kände att vi ville följa upp den 
förra resan med ett nytt besök innan vi kör vår lärarträning under VT 2018. 

Egypten 

Under några dagar hann jag med att besöka Garbage City och samtala med en av ungdomarna, 
Basma 24 år, som växt upp i slummen men som lyckats ta sig ur den omgivande destruktiva miljön 
och jobbar idag på en bank med att spåra penningtvättare.   

 



 

Glada flickor i Garbage City, Egypten 

 

Vi hade två möten i Kairo. Den ena kvällen hade vi olika ledare inom kristenheten, pastorer och 
ansvariga för ex Alpha i landet. Det kändes som en mycket positiv kväll och effekterna av det som 
kom fram kommer nog att nå stora delar av kristenheten i landet.  

 

 

Samling med ledare i Kairo 

Den andra kvällen hade vi en samling för unga vuxna som var välutbildade och som vi hoppades 
skulle kunna bli lärare på FBS i Egypten. Det var en väldigt stark samling och vi fick många som skrev 
upp sig för att vara med i vår lärarträning.  

En av dagarna var vi också i Alexandria och där fick vi speciellt kontakt med en grupp från ortodoxa 
kyrkan som ville börja jobba med FBS och ledaren från gruppen upplevde ett starkt tilltal från Herren 
att börja jobba med oss. 

 



 

Vänner i Kairo 

 

Vi hade också ett par samtal med ledare från ett par mycket stängda arabiska nationer som allvarligt 
funderar på att sända folk till vår lärarträning så att de kan börja med FBS i landet. Dessa öppningar är 
mycket spännande och något vi verkligen ber över om Guds ledning.  

Vi ber om att Gud ska resa upp 300 lärare för FBS i landet.  

Ett stort tack till alla er som gett till FBS under 2018 

 

Böneämnen 2018 

• Satsningar med romerna i Rumänien och ev ett flertal europeiska städer, London, Barcelona, 
etc. 

• Satsningen i Mellanöstern under hela 2018. 
• Lärarträning i Kenya under VT 2018 
• Lärarträning i Colombia under VT 2018 
• Översättningarna till Amarinja, Lao, Khmer 
• Satsningen på FBS i Västeuropa och Ukraina.  

 

Gud välsigne dig! 

 

Marco Strömberg 

Ps. Kom ihåg att du har möjlighet att stötta arbetet även med bankgiro 5315–5438 samt Swish 123 
105 81 89!  

 


