Hej kära vänner!
2019 är ett intressant år då vi lämnar 10 fantastiska år bakom oss med Focus Business School och
kliver in en ny 10-årsfas. Under dessa 10 år har vi fått se FBS växa från en liten dröm om att hjälpa
fattiga människor i Yangon, Myanmar, till att finnas på fyra kontinenter och i närmare 30 länder. Den
har inte alltid varit en lätt resa men den har varit oerhört spännande, och vi känner en djup
tacksamhet till Gud att han både varit med oss, men framför allt att vi tror att det är han som satt
igång FBS och fortsatt har en stor plan att hjälpa många människor utöver världen.
Som jag nämnde i mitt förra brev så kommer vi under 2019 fokusera mycket på Sverige och att
bredda och stärka den bas vi står på. För att nå ut mer så behöver vi fler som reser med oss, fler som
hjälper till med hjälptjänster, fler som ber för arbetet och fler som hjälper till ekonomiskt. Det går inte
att göra mer om man inte också blir starkare på alla dessa områden – annars klappar man ihop för
eller senare. För att stärka dessa områden så kommer vi att ha en hel del möten i olika kyrkor i
Sverige under året. Vi kommer att bli omskrivna i olika kristna tidningar, synas på kristna tv-stationer
samt ordna events i Göteborg, Jönköping, Örnsköldsvik och Stockholm under året.
Vi kommer att göra en förändring när det gäller våra nyhetsbrev per post. För att spara pengar och tid
kommer vi endast att skicka ut nyhetsbreven per mail från och med nästa månad. Vi spar på så sätt
nästan 8 000 kr per år och många timmars arbete. En bra sak med att få nyhetsbrevet är att man blir
påmind om att man är en månadsgivare, det är ju lätt att glömma bort om man har mycket att göra.
Så därför har vi börjat med autogiro. Jag vill uppmana alla er som är månadsgivare att beställa
autogiro för ert månatliga stöd till FBS. Det skulle vara en jättestor hjälp för oss! Gå in på din
internetbank och fyll i att du vill att vi ska dra autogiro för Focus Business School International,
bankgiro 5315-5438. Bankgirot kommer då att dra den summa som du uppgett till oss den 27 varje
månad. Det skulle vara en oerhörd hjälp för oss att veta att det kommer in en viss inkomst stadigt
eftersom våra utgifter mer eller mindre är stadiga.
Om du inte får vårt digitala nyhetsbrev så maila mig
på, marco.stromberg@gmail.com, så ordnar vi att
du får det!
Tack alla underbara vänner!

Marco Strömberg

