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Hej vänner!
Sedan förra nyhetsbrevet har det kommit till några understödjande
församlingar och det känns så gott och priviligierat att ni vill vara med lite
närmare i det här arbetet. Jag vill tacka er för att ni ber för mig och mina
medarbetare det är en övertygelse att det gör skillnad. Fortsätt med det!
Det är vår i luften vänner och mycket på gång. Jag studerar sedan i januari vid
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nation och globalisering. De som studerar är både personer som kommer
jobba utomlands som missionärer men också några som jobbar i Sverige i mångkulturella sammanhang. Detta
kommer jag hålla på med fram till juni.
Med anledning av studierna kommer jag bara att jobba 50% för Svenska Alliansmissionen under våren. Detta
innebär att jag kommer hålla mig i Sverige, upprätthålla kontakten och coacha våra medarbetare ute i världen och
försöka att besöka er i den mån det finns tid.
I Turkiet fortsätter vi just nu att testa och utveckla Hydro- och Aquaponik. Det
har sedan starten varit ett av målen att försöka förstå hur vi kan använda
vattenbesparande metoder i odlingssammanhang och låta den platsen få träna
andra. Just nu är några nya odlingsbäddar klara för användning. Dessa är ett steg
till att finna en hållbar lösning i odlandet. Förut har vi endast haft väggarna att
odla på men nu har vi ytterligare en variant som ska kunna användas för de lite
tyngre grönsaker så som tomat och gurka.
I projekt som dessa ser man inte bara framgång inte heller att det är en spikrak
väg, men det är vägen för pionjärt arbete, mycket bön, många tankar, hårt
arbete, lite frustration och så lite mer bön. Var med oss i det. Under våren har
Mats och Lisbeth Johansson från Gnosjö lagt i en extra växel i projektet då jag
har begränsad tid på grund av studierna, de har funnits med från början och är
tillika initiativtagare till hela projektet.
Peder Wendefors från Ambjörnarp går också in lite extra under
våren. Han är också mitt bollplank när det kommer till odling då
han har lång erfarenhet och driver Björnhyltans trädgård
tillsammans med sin fru.
Kyrkan är ändå det viktiga i sammanhanget, vi gör detta för att ge
våra vänner nere i Turkiet en inkomst för att kunna fortsätta sitt
församlingsarbete. Kyrkan i Turkiet är liten och behöver hjälp.
Var med och be att de ska se framgång i arbetet, den lilla
församlingsplanteringen är ungefär 15 till 20 personer. Be att
människor får komma till tro i detta land. Men också att
vi får lära oss mer om odling och hur vi kan göra detta på
smarta sätt.

Det finns fler projekt som har uppkommit längs vägen. På en av mina resor ner till Turkiet för något år sedan
mötte jag ett par som vara intresserade av odling och att hitta vägar för eget företagande i sitt hemland, de vill
försöka undvika korruption som de beskrev som en normalitet där. Vi samtalade under två dagar nere på
projektet i Turkiet. Där kunde de se ett odlingssystem som var igång och hur det fungerade, möta våra
medarbetare där och samtala om utmaningar i odlande och företagande.
Senast jag talade med dem på Skype uttryckte de det såhär; Victor ni kommer inte kunna skicka pengar till oss det
är för svårt. Men du ska veta, du är en av fem personer vi har kontakt med just nu som tror på Jesus Kristus, att
ni från Sverige ber för oss betyder allt, mycket mer än pengar!
Så var med, även om du inte vet så mycket om dem. Be Gud om beskydd och framgång i arbetet.
I Mocambique har vi en nygammal kontakt. Diane och Asante Manu introducerade mig till en man i slutet av förra
året. En pastorsson som de känt i många år. Han har haft en vision av att odla mat och lära ut det till andra för att
göra samhällen mer självförsörjande och sätta fler i arbete. Sedan januari detta året har jag försökt coacha honom
i odlande i jord och vatten. Det är precis som i Turkiet att vi inte bara ser framgång utan en del problem som
måste lösas. Han driver en snickeriverkstad som genererar en del pengar som han nu delvis investerar i att bygga
ett hydroponiskt system i sitt växthus, det tar tid men går framåt. Var med även här och be att problem
löser sig och vi får se människor tränas och sättas i arbete. Han bor i Pembaområdet i norra Mocambique
och är själv inte drabbad av den katastrof som just hänt i området kring Beira.
Jag har en hel del människor runt omkring mig här i Sverige, det är både Turkietkännare, odlare, företagare,
visionärer med flera. Det är fantastiskt spännande att få stå mitt i det och försöka knyta ihop det som
projektledare, en stor utmaning som behöver mycket förbön både för mig men också för mina medarbetare. Vi
jobbar olika mycket med projekten men alla är viktiga!

Ge en Gåva
Växtkraftsprojektet i Turkiet har sedan starten haft en form av finansiering lite halvt utanför Svenska
Alliansmissionen. Detta av lite olika anledningar, därför söker vi ständigt medfinansiärer, så som företag eller
privatpersoner. Vill du ge en gåva till projektet i Turkiet är du välkommen att göra det på Swish 123 138 89 82
eller BG 140-0753, märk med ”Växtkraft”. Tack för din gåva.

Den 10 juni klockan 18.00 är du välkommen till en inspirationskväll i Björnhyltans Trädgård.
Detta är en samling för dig som är intresserad av vad vi gör i projektet och vill bli mer delaktig. En första
träff för att möta varandra, bilda ett nätverk och fundera kring hur vi kan jobba med hållbarhet inom
odling och mission. Under kvällen finns det fika till självkostnadspris, gör gärna en anmälan på mail
victor_holm@hotmail.com så vi på ett ungefär vet hur många som kommer.

