
 
 

Så har ett nytt år börjat igen. Det är alltid lika spännande att gå in i ett nytt år och 2016 är verkligen 

inget undantag för oss som jobbar med Focus Business School. Även fast det var åtta år sedan vi 

började hjälpa fattiga burmeser att starta upp företag med utgångspunkt från ett litet fuktskadat 

kontor i Yangon i det som skulle bli embryot till skolan, och sex år sedan vi började skolan i den form 

vi jobbar med idag så tror vi att vi fortfarande bara är i uppstartsskedet. Det roliga är också att vi 

nuförtiden är så många fler som reser för att träna lärare för FBS i olika länder. Bara under januari 

och februari så är det fem olika team som är ute och tränar lärare i Rumänien, Rwanda, Bosnien, 

Sydafrika och Albanien. Detta utöver att vi startar ett par skolor i Sverige under våren.  

Rumänien 

I skrivandets stund har vi hunnit med en av våra vårresor och det var den vi gjorde till Rumänien.   

Efter en förfrågan från Hoppets Stjärna, som är en svensk 

hjälporganisation som speciellt riktar in sig på barn med stora 

behov, om att introducera FBS i Rumänien till i synnerhet romerna 

åkte vi i början av året till staden Iais. Staden är en av de större i 

landet och ett ekonomiskt, kulturellt och utbildningscenter i 

landet. Resan ditt kantades av olika former av hinder bland annat 

så blev flyget inställt i två dagar på grund av dimma så vi fick ta en 

buss från Bukarest till andra sidan landet. På grund av 

flygförseningen så missade vi en hel dag av träning. 

Trots en dags mindre träning så var det en av de bästa träningar vi 

någonsin gjort. Det kom ett 40-tal personer från olika delar av landet 

samt en person från Moldavien. En del var pastorer andra företagare 

och även några hjälparbetare hade hitta till träningen. Flera 

företagare hade sagt att de bara kunde vara med en förmiddag 

men när de väl var med första dagen så kunde de inte sluta komma 

utan ställde in alla sina åtaganden och var med i princip från tidig 

morgon till sen eftermiddag varje dag i fyra dagar. Guds Ande var 

så starkt under de dagar vi undervisade att många av deltagarna 

hade gått hem och gråtit i förkrosselse inför Gud för de upplevde 

att Gud visat dem ett redskap som de kan hjälpa sitt folk med.  

En pastor som startat 12 församlingar och var ansvarig för en hel 

region i landet inom pingst berättade att han nu förstod att han måste 

börja bygga på ett nytt sätt. Han döper ca 200 personer varje år 

men församlingarna växer inte längre utan till och med minskar 

då det inte finns några växande företag och alla hans ledare och 

många av församlingsmedlemmar flyttar till Västeuropa för att få 

jobb så de kan försörja sig. Han var själv företagare men den 

enda bland alla sina hundratals församlingsmedlemmar. Han var 

helt tänd för FBS efter dessa dagar.  

När vi gjorde en summering av vilka som planerade att starta en 

skola kom vi fram till att ett 10-tal platser nu vill starta FBS i 

landet. Det mest glädjande var att många av dem redan 

jobbade med romerna. En av pastorerna jobbade i en romsk by 

med 7 500 invånare. Av dem hade ca 75 % blivit frälsta och nu 
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var de i full gång att bygga en kyrka med 3 200 platser! De hade 

bestämt sig för att inte ta emot en krona utifrån utan finansiera 

allt själva. Många av de som var på plats vittande om att de 

romska samhällen som upplevt väckelse håller på att upprättas 

rent ekonomiskt och socialt också. Kriminaliteten går ned 

drastiskt, invånarna börjar få jobb och en del av barnen börjar till 

och med på universitet. Jesus är verkligen svaret på utmaningarna 

romerna har i Europa! Det är i denna kontext som vi nu startar 

FBS för att lyfta dem vidare till nästa fas i Guds upprättelse 

process. Pastorn som jobbade i byn med de många romer som 

blivit frälsta sa att han ville introducera FBS till alla de 800 romska 

samhällena i Rumänien.  

Jag fick precis ett meddelande från kvinnan som hade hållit i kursen att alla deltagare hade kontaktat 

henne under veckan som gått och sagt att det var en revolutionerande kurs och många hade sagt att 

det var den bästa kurs de någonsin gått på. Det är ett tecken på att Gud verkade och inplanterade 

något i deras hjärtan som de nu bär vidare på. Vi upplevde något alldeles speciellt under denna vecka 

och känner att Gud kommer låta FBS få påverkan stora delar av landet.  

Böneämnen: 

 Be för teamet som åker till Rwanda i slutet av Januari  

 Avslutning av FBS i Uddevalla 31 januari  

 Start av FBS i Västerås 1 Februari 

 Uppstarten av FBS i Sarajevo i början av februari 

 Lärarträningen i Albanien i mitten av februari 

 Lärarträningen i Sydafrika i slutet av Februari. Vi är lite osäkra om vi får ihop en tillräckligt 

stor grupp då FBS och vårt koncept är något helt nytt. Ledningen inom Pingst är positiva men 

de övriga pastorerna verkar inte riktigt förstå. Be att vi får en tillräckligt stor grupp och 

framför allt rätt grupp som kan ta det vidare till andra.  

 Start av FBS i Stockholm 20 februari 

 Att våra nya medarbetare ska kunna komma in i sina funktioner på ett bra sätt. 

 Att vi ska ha alla resurser vi behöver av vad slag det än må vara.   

 

Med önskan om Guds välsignelse! 

Marco Strömberg 

 

Georgi och hans fru har sex adopterade 

barn och förestår en församling med 

tusentals romer i en liten by. 

http://www.fbsi.org/
http://www.focusbusinessschool.org/

