
 
 
 
 

Hej Aisulu Baibazarova! 

Vi som jobbar med Focus Business School är så tacksamma för alla er som ber och ger till arbetet. 

Ända från dag ett så har vi sett hur Guds hand varit över arbetet och Herren har hela tiden överraskat 

oss genom den nåd vi fått uppleva över arbetet och alla de dörrar som hela tiden öppnas för oss. 

Men utan ert stöd så skulle inget av allt detta vara möjligt. Du är så viktig i arbetet! 

Ansiktslyft för vårt arbete 

Under hösten har vi jobbat med att lyfta vår layout på flera sätt. Vi har tagit fram en ny logga (som du 

kan se uppe i hörnet), tagit fram nya mallar för våra lärarutkast, power points och elevblad. Vi 

kommer också snart lansera vår nya hemsida. Det känns väldigt bra med ett ansiktslyft för vårt 
arbete.  

Rumänien 

I början av oktober reste jag till Rumänien för att göra en 

uppföljning på den träning vi gjorde i början av året. 

Skolorna har inte kunnat lanseras lika snabbt som vi 

först hade trott då översättningsarbetet dragit ut på 

tiden men vi börjar nu närma oss slutet på 

översättningen. Dock har en skola kommit igång i den 

stad där översättaren bor. Det har tagits emot väldigt väl 

och stadens borgmästare har sagt att nästa gång en kurs 

lanseras så vill han att den genomförs i stadshuset.  

Vi träffade den gamla gruppen som vi tränade i januari 

och de är redo att starta fem nya skolor så fort 
översättningen är helt klar.  

Under veckan så hade jag en hel veckas träning för ett 

20-tal nya personer som kom från fem olika städer i 

landet. De flesta var ganska unga och välutbildade och 

mycket sugna på att hjälpa sitt folk med att komma igång 

med företagande. Pastor Liviu som bjudit in oss är 

viceordförande för pingströrelsen i Rumänien som har 

500 000 medlemmar. Konkret så gjordes det upp planer 

på att starta fem nya skolor genom den grupp som vi 

tränande samt att jag skulle komma tillbaka i början av 

2017 för endags konferens. Liviu vill samla ett par hundra 
till tusen ledare för att presentera FBS för dem. 
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Sverige 

Under hösten har vi kommit igång med tre nya skolor: Borås, 

Sävsjö och Stockholm. Vi har ett 20-tal elever på varje plats. Vi 

planerar för ett gäng nya städer till våren efter att Per-Olof 

Eurell och Emmanuel Hyllerud gjort en turné med tidningen 
Världen idag och Focus Business School.  

I januari så planerar vi en två dagars träning för att utrusta nya 

lärare som kan resa med FBS och träna fler lokala lärare i de 

olika länderna. Vi vill också kunna göra en bättre uppföljning på 

de länder där vi sätter igång FBS. Idag har vi många 

förfrågningar som v inte kan besvara men vi vill bli fler som kan möta det stora rop som vi dag ser 

från så många håll komma till oss. Be gärna att Gud ska sända arbetare in i vårt team som kan hjälpas 

oss.  

Vi för just nu samtal om samarbete med ICCC (International Christian Chamber of Commerce), som är 

en stor svenskbaserad kristen affärsgemenskap. De finns i över hundra länder och har många duktiga 

och gudfruktiga företagare i sitt nätverk som vi gärna skulle vilja att de hjälper till som lärare i FBS. 

Samtalen känns väldigt positiva och vi tror att det kommer att leda till ett längre strategiskt 
samarbete.  

Böneämnen: 

 Att det nya ansiktslyftet ska flyta på med Power Points, hemsida och lärarmaterial.  

 Att alla översättningar ska flyta på (arabiskan, Amarinja, Tirginja, rumänskan, Hindi, bengali, 

Tamil, mm.) 

 Återträff för gamla elever 19 November 

 Insamlingskampanjen för att öka inkomsterna för arbetet nu när vi växer.  

 Sista helgen i oktober åker Per-Olof Eurell till Kolkata för att träna 110 personer i FBS.  

 Nåd över de träningar vi planerar till våren: Sydafrika och Indien i januari, Uganda i Februari, 

Rumänien i mars, Kambojda  och Indien i april, Egypten och Etiopien i maj. Det kommer nog 

tillkomma ett gäng fler träningar när vi närmar oss 2017.  

 Beskydd över alla medarbetare och deras familjer.  

 

Med önskan om Guds välsignelse! 

Marco och Anna Strömberg  
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