Vilken kanon start på sommaren vi har fått 2016. Vi får hoppas att det håller i sig. Jag tror att vi alla
förtjänar en varm och skön sommar som bara Skandinavien kan bjuda på.
Grekland
Jag hade den stora glädjen att få besöka vår första
skolavslutning i Grekland i mitten av maj. Det var en stor
glädje att vi lyckades få till en skola i landet efter en lång och
mödosam resa. I Oktober 2014 åkte Andre och jag till Aten för
att vara med på ICCC globala konferens. Jag hade känt Guds
maning att vara med, men under helgen i Aten kändes det
FBS klassen i Grekland
som att inget speciellt hände och jag ifrågasatte att det
verkligen var meningen att jag skulle vara där. Efter sista
mötet så får vi kontakt med två män som kom från
Thessaloniki. Den ena av dem hade också känt Herrens maning att åka till Aten för konferensen och
hade en liknande upplevelse fram tills sista samlingen då Herren förde oss samman.
Dessa två bröder var verkligen på hugget och sa på stående fot
att de tänkte översätta materialet och komma till Sverige för
att bli tränade i FBS. Vi blev ganska överrumplade av deras
beslutsamhet och överlåtelse. Sagt och gjort så kom de sex
månader senare till Sverige och vi hade en fantastisk tid där vi
fick knyta band med dessa härliga grekiska bröder.
Under ett års tid har de tillsammans med en grupp företagare
och engelsklärare översatt materialet till grekiska.
I november kom de igång med skolan och 28 elever avslutade
Elever i Thessaloniki
kursen i mitten av maj. Det var en stor blandning av elever
mellan unga och gamla, företagare och de som bar drömmar att
starta något, män och kvinnor. Vi hade också en grupp som inte var pånyttfödda som gick skolan och
de var väldigt glada för skolan och två av dem kom till den evangeliska kyrkan som FBS hade kursen i.
Efteråt sa de att de ville börja gå i kyrkan.
Den kurs vi hade var ett första startskott. Tre nya lärare har
anslutit sig till skolan. Det finns planer på att köra kursen i
ytterligare en eller två städer i norra Grekland till hösten. De
kommer att ha videouppkoppling av kursen till mer lantliga
delar av norra Grekland som inte kommer att kunna driva en
egen skola på grund av folk lever i så små samhällen. De
kommer också rikta in sig mycket mer på folk som inte går i
protestantiska kyrkor.
Vi ser fram emot med stor spänning på hur FBS kommer att
utvecklas i landet.

Avslutning av FBS

Sverige
Under april månad hade vi i teamet en rundresa till olika församlingar i Småland och Skåne som är
intresserade av att starta upp FBS. Flera större församlingar visade stort intresse och vi kommer
återkomma till vilka de är när deras interna process är klar om de kommer starta eller inte.

Vi har även haft två skolar i Sverige, en i Västerås och en i
Stockholm. Vi önskar alla våra elever en spännande framtid för
sina drömmar och planer.
Vi för också intressant samtal om att driva FBS för nyanlända och
vi ber om Guds ledning och att mer resurser för att kunna driva
skolan på fler platser. Herren förser oss ständigt mer fler och fler
medarbetare men dörrar öppnas på fler platser än vi kan hantera
i egen kraft och det är väl så Gud vill att det ska vara så att vi
ständigt är beroende av honom.

Giannis rektor på FBS

Översättningar
Man kan knappt tro att det är sant men vi har översatt eller håller på att översätta till 30 språk fram
tills nu!
Ett par språk som jag speciellt vill lyfta fram som vi jobbar med just nu är arabiska och amarinja.
Arabiskan kommer vi att inte bara kunna använda i hela Mellanöstern utan även i Europa. Vi känner
en stor entusiasm att få börja jobba med Mellanöstern. Mitt i allt kaos tror vi att Gud kommer göra
stora ting i regionen.
När det gäller amarinja, det språk som man talar i Etiopien, så kommer det troligtvis att komma till
stor nytta. Det finns flera samfund på omkring 7 miljoner medlemmar som jag tror kommer att vilja
använda sig av FBS när översättningen väl är klar.

Önskar er en härlig försommar!
Marco och Anna Strömberg
Böneämnen!





Guds nåd över alla översättningar
Att Gud håller sin hand över vår organisation så att den stärks och utvecklas på det sätt som
Gud tänkt så vi kan möta den framtid Herren har förberett.
Att ekonomin ska räcka till för all expansion och att Herren ger oss vishet hur vi på bästa sätt
bygger en smart ekonomi för organisationen.
Fler medarbetare

Guds smörjelse och nåd över alla våra lärare och elever så att man många fina växande företag för
födas fram, Gud till ära.

www.fbsi.org
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