
 

 

Hej kära vänner! 
 

Just nu har vi tre lärarträningar som pågår samtidigt. Två i Sri Lanka och en i Sydafrika. Här kommer 
en hälsning från våra missionärer på Sri Lanka:  

Vi är inne i en mycket intensiv period med FBS Sri Lanka. Under hösten har vi haft två skolor igång, en 
i Galgamuwa och en i Kurana, Negombo. I Galgamuwa är skolan riktad till en folkgrupp som heter 
Ahikuntaka folket eller på svenska “Ormfolket”.  

Detta folkslag har en mörk historia bakom sig men en fantastisk väckelse vände detta mörker till ljus. 
Läs gärna mer om denna väckelse på vår blogg hjortis.se. 

Under tiden de här två skolorna fortgått så 
har vi nu i februari två lärarträningar, en uppe 
i Jaffna och en i Colombo. Jaffna ligger i norra 
Sri Lanka och det var här inbördeskriget 
härjade som mest. 2009 blev det fred på Sri 
Lanka efter ett mycket blodigt avslut. Under 
krigsåren så drabbades också detta Jaffna-
område av tsunamin (dec 2004). Man har 
aldrig riktigt återhämtat sig från dessa svåra 
händelser och det finns ingen satsning från 

staten heller.  Det är fattigt, hög arbetslöshet, 
drogmissbruk, sexuella övergrepp och 
ockultism dvs ett stort behov av väckelse. Vår 
bön är att FBS ska få var en del av att lyfta 
detta område och skapa en ”Gnosjö-anda” 
och, viktigast av allt, att människor ska få möta 
Gud! 

I Mars/April så planerar vi ytterligare två 
lärarträningar en i Veliveriya utanför Colombo 
och en med den kristna hjälporganisationen 



LEADS. Vi har också fått förfrågan från kommunnivå om vi 
kan ha en FBS kurs för ett 50-tal kvinnor. Detta skulle i så 
fall vara mer inriktat på privatekonomin och alltså inte hela 
FBS kursen. En helt ny öppning! Vi kämpar också för att få 
ett förbättrat och bra översatt material på tamil och sinhala 
så att vi sedan trycka upp det i bokform istället för lösblad 
som vi haft hittills.  

Vi har flera förfrågningar men vi måste först utbilda fler 
lärare för att räcka till. Besök oss gärna och bli inspirerad. 
www.srilankaresan.se 
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