
 

 

Hej kära missionsvänner! 
 

I år firar vi 10 år med FBS och det känns som en epok läggs bakom oss och att vi kliver in i en ny, där 
arbetet får lägga in en högre växel. Mer dörrar än någonsin öppnas, vi får fler och fler rapporter än 
någonsin om liv som blir förvandlade (kolla gärna vår Facebook där vi brukar lägga in personliga 
vittnesbörd från våra elever) och ett starkare team tar plats än vad vi någonsin har haft tidigare. 
Spännande! 

I måndags firade vi 10 år i Örnsköldsvik och Lennart Eriksson, grundare för Hoppets Stjärna, myntade 
en ny tolkning av FBS = Fattigdoms Bekämpnings Skolan. Den tycker jag var bra! 

 

10-årsjubileum 

Vi är mitt i en turné i Sverige för att fira och uppmärksamma vårt arbete. Vi har under augusti och 
september firat i Göteborg, Sävsjö och Örnsköldsvik. Det har varit väldigt fina samlingar och många 
nya människor som inte känner till vårt arbete har fått höra om det vi gör. Vi förstår att det är så få 
personer i Sverige som verkligen känner till det vi gör och därför behöver vi nog resa mer i Sverige 
och berätta om arbetet (hur vi nu ska hinna det med alla länder som vill ha hjälp?). 

 



 

 

 



 

 

 

Brasilien 

I början av september hade vi en 
lärarträning/introduktion av FBS i 
huvudstaden Brasilia. Innan vi åkte var vi 
mycket osäkra på om det skulle komma 
några alls men det dök upp ett 40-tal 
personer. Hälften var företagare och 
andra hälften pastorer från Brasilien. Det 
var en mycket spännande grupp pastorer 
då ett flertal hade stora församlingar på 
flera tusen medlemmar. Vi hade även 
pastorer som flög in från Colombia och 
Mexico.  

 

 

 



 

Undervisningen gick väldigt bra och under veckan så 
rörde sig DHA på ett ljuvligt sätt. Många berättade att 
Gud gav dem kallelser, syner och flera pastorer 
uttryckte att Gud hade förvandlat deras liv under 
veckan. Det kanske man inte kan tro när vi går igenom 
en företagsskola, men det är en skola i Andens kraft 
och närvaro. Gud vill nå ut med sitt rike i näringslivet 
och han vill resa upp människor som ser näringslivet 
som ett missionsfält.  

De närmaste veckorna kommer fyra FBS skolor att 
komma igång (Sao Paulo, Rio De Janeiro, Brasilia och 
Salvador).  

Gud har gjort ett fantastiskt verk och gett oss jätteduktiga människor som nu tar arbetet 
vidare i landet. De planerar att genomföra 4 lärarträningar själv i landet under hösten. 
Träningarna kommer att vara i södra Brasilien, i Amazonas, i mitten av landet och i östra 
delen av landet. Arbetet har tagit fart på ett sätt som vi inte hade förväntat oss.   

 

 

 



Böneämnen: 

• Våra missionärer i Sri Lanka har strul med visumet och vi behöver be för det.  
• Vi planerar att skicka ut ett par som företagsmissionärer till ett ganska slutet land och 

vi behöver be att de också ska få visum till landet och att Gud ska förbereda allt för 
dem.   

• Denna vecka är Thomas Jonson i Sydafrika för att presentera och förbereda för FBS i 
Sydafrika.  

• Be för alla skolor och träningar som ska ske under hösten i Brasilien.  
• Be för vår FBS träning i Colombia som sker första veckan av oktober.  
• Att allt ska gå väl när vi avslutar vår 10-årsjubileum i Stockholm den 20 november.  

 

Tack älskade vänner för att ni ber och ger!  

 

För Focus Business Schools räkning 

Marco och Anna Strömberg 

 


