Hej kära missionsvänner!
Vilken händelserik första vecka i maj månad det varit för Focus Business School! Vi har haft fyra dagar
av introduktion och träning i Brasilien, en introduktionsresa till Botswana och Sydafrika, lärarträning i
Sri Lanka med en organisation som jobbar med offer från sexhandeln och träning av ett 25-tal
gymnasielärare i de statliga skolorna i Moçambique.
Brasilien
Genom Guds väldigt speciella ledning har
en dörr öppnats för oss i Brasilien. Giannis,
som är en av ledarna för FBS i Grekland,
träffade en man från Brasilien, Marco, på
ICCC konferens i Israel i slutet av 2018.
Innan Marco kom till konferensen så hade
han bett Gud om att få ett nytt redskap att
hjälpa företagarna i sitt hemland. Genom
Guds ledning hade Giannis och Marco
kommit i kontakt med varandra och när
Giannis delade om FBS upplevde båda hur
Guds Ande kommit så starkt över dem
båda och de hade börjat gråta häftigt av den starka Gudsnärvaron. De var båda övertygade att Gud
ville föra FBS till Brasilien. De ringde till mig efter
detta möte och jag upplevde att detta är en dörr
som Herren håller på att öppna och vi planerade
genast för en resa till Brasilien för att introducera
FBS i landet.
Vi visste inte om det skulle komma några
överhuvudtaget till träningen, då ingen mer än
Marco kände till vad FBS var. Han skickade ut en
inbjudan och hoppades att vi i alla fall skulle
kunna få dit ett 20-tal personer. Till vår stora
överraskning kom det ett 40-tal personer. Vissa

hade rest 100 mil med flyg, en del med
bil. Pastorer med flera tusen
medlemmar närvarade tillsammans med
framgångsrika företagare och
professorer.
Efter en trevande start så togs
budskapet emot med öppna och
hängivna hjärtan. Vi upplevde
tillsammans att Gud har en speciell plan
för Brasilien i en tid som denna och att
FBS kan komma att spela en roll i den
nya fas som Brasilien är på väg in i.
Kolla gärna min videorapport från Brasilien:

https://www.youtube.com/watch?v=iqlmDYcRfoc&t=1s

Sydafrika
Thomas Jonsson har precis kommit hem från en resa i Sydafrika och Botswana. I Kapstaden möte han
en pastor som tidigare varit med på en av våra ToT´s (Training of trainers) i Johannesburg och som nu
tagit över en stor församling i ett av världens största slumområden, Khayelitsha (400.000 inv).
Pastorn ville starta FBS i området och hjälp att lyfta folk ur fattigdom. Khayelitsha är världens fjärde
största slumområde.
I Botswana träffade Thomas ett gäng unga duktiga entreprenörer som brinner för att hjälpa unga män
och kvinnor som slutat universiteten att komma ut i företagande. De var heltända på FBS och ville att
vi kommer ned så snart som möjligt för att träna deras organisation.

Sri Lanka
Det lokala teamet på Sri Lanka har tränat en organisation som heter
LEAD. De arbetar med offer inom sexindustrin och hjälper dem till ett
nytt liv. Vi känner stor glädje att de vill använda vårt material i sitt
arbete. Ett 20-tal av deras medarbetare blev tränade och vi hoppas vi
kan vara till hjälp för dem. Ett annat glädjande steg för oss var att det
till stor del var flera av de lokala medarbetarna som höll i alla
lektioner.

Moçambique
Vilken spännande öppning i landet! De statliga skolorna har öppnat upp för att Focus Business School
ska kunna användas på gymnasienivå i ämnet entreprenörskap, inklusive alla bibelord. I veckan så
tränades ett 25-tal gymnasielärare för detta. Kravet var att de som tränades själva skulle vara
bibeltroende kristna. Träningen gjordes i samarbete med utbildningsdepartementet.

Utbildningsdirektören från departementet sa att denna kurs inte är en kurs för att klara prov utan för
att klara livet. Ett uppmuntrande ord och vad det verkligen handlar om.

