2017 - ett nytt år och nya möjligheter!
Vi på FBS har fått uppleva ett mycket händelserikt år under 2016
och vi tror att detta år kommer bli ännu mycket mer spännande
än det år som var. Det är ju ofta en klyscha att säga det, men så
har det verkligen varit för oss från det att vi startade 2008, varje
år har överträffat det föregående. Idag har vi kontakt med över 30
länder och fler läggs ständigt till. För att kunna möta efterfrågan
så behöver vi förstås bli fler som reser, tränar och jobbar med
FBS.
Därför planerar vi tre stycken helger i vår där vi ska utbilda fler
som kan hjälpa till att köra lärarträningar utomlands. Den första
hade vi näst sista helgen i januari i Stockholm. Det var 17 personer
som var med och alla planerade direkt in resor som de ville vara
med på. Vi kommer att göra en på Västkusten och en i Norrland i
mars/april. Vårt mål är att ha en grupp på ca 50 personer som
hjälper till att regelbundet åka ut och träna nya lärare i olika delar i
världen.
Här kommer en hälsning från vår missionär i Focus Business School
på Sri Lanka.
Sri Lanka
Här på paradisön börjar det hända saker. I måndag startade en skola i en av landets största AOG
församlingar. Under våren kommer ytterligare 4 skolor att starta. En av dem i Palaam international
school i Wattala där eleverna är 16-20 år, lärare och rektor får en 2 veckors ”snabbkurs”. De vill ta
detta till skolan i Jaffna i norr också. Vi kommer åka till Chennai i Tamil Nadu Indien och förbereda
kommande skolor. Här finns ett stort behov av undervisning och även ökad medvetenhet om detta
hos de kristna ledarna. Vi önskar att vi kan få sällskap av någon mer företags missionär som vill hjälpa
till att utbreda Guds rike och samtidigt driva företag här nere.
Det är inget stort offer att flytta hit. Havet är 27 grader året om och sol och bad får man på köpet. Sri
Lanka utvecklas, turismen växer och affärsmöjligheterna är många. Resemagasinet Vagabond listade
Sri Lanka som nummer 2 i hetaste resmål i världen 2017. Under maj-juni kommer det att vara
svenska företagare som undervisar. En del passar på att ta med familjen och njuter av värmen och
den vackra naturen. Vi har plats för fler….
Varma och soliga hälsningar B-Å o Annika Svensson

för mer info maila ba@avdigital.se

Böneämnen:







Vi jobbar mycket med våra administrativa funktioner och digitala redskap. Dessa är väldigt
viktiga för att det övriga i vår visions ska fungera väl. Många gör ett fantastiskt jobb och
lägger ned så mycket tid och hjärta. Men vi skulle behöva förbön att det får flyta på och att
våra medarbetare för nåd, tidsutrymme och vishet. De är så viktiga i arbetet och behöver er
förbön likväl som de som är ute och undervisar.
Att vi ska få minst 50 personer som är väl kvalificerade både professionellt och andligt till att
resa för FBS i utlandet.
Att våra skolor ska bli väl fungerande och växa till i antal i varje land vi jobbar med.
Att 10 000-tals nya entreprenörer ska resas upp genom våra skolor.
Att Gud ska förse oss med god ekonomi, medarbetare och nåd från himlen.
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