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Hej vänner!
Från mitt fönster i lägenheten har jag utsikt över svenska kyrkan i Eksjö. Den
påminner ofta mig om sin närvaro genom klockorna den bär upp i sitt torn. Jag
är en av de internationella medarbetare som inte dagligen vaknar till ljudet av
böneutropparens proklamation från minareten att Allah är störst. Det är på
många sätt skilda världar, Sverige och de länder jag får jobba i. Man glömmer
lätt att vi lever i en relativt fri stat med många förmåner och att många av våra
syskon ute i världen har det så mycket jobbigare än vi. Så min uppmuntran
in i sommaren är att inte ta semester ifrån våra syskon, fortsätt be
och ge! Vi tror ju på en Gud som inte hindras av murar eller gränser att Jesus
Kristus har älskat alla människor och satt oss fria genom sig själv.

Victor Holm
Svenska Alliansmissionen
073-930 37 92
victor_holm@hotmail.com

Förra året byggde vi upp ett växthus med en liten akvaponisk anläggning på Gullbrannagården, även i år jobbade vi
för fullt med att få igång den lagom till Svenska alliansmissionens årskonferens i Kristi himmelsfärds helgen och vi
lyckades. Några av er mötte mig och några av mina svenska medarbetare där den helgen, växthuset står kvar
under sommaren så passa på och ta er en titt om ni är där, detta för att få en bättre förståelse hur vi jobbar med
odling på ett annorlunda sätt.
Lagom till sommaren är jag också klar med mina missionsstudier vid Akademin för ledarskap och teologi i
Jönköping, det innebär att jag läst kurser i kulturförståelse, migration, nation och globalisering och internationell
tjänst. Många intressanta ämnen som blir relevanta i det internationella arbetet. Från och med 1 juni arbetar jag
åter 80 procent för SAM, det blir skönt att få ett tydligt fokus på projekten igen.
I Turkiet har vi under vinter-våren arbetat med att implementera fisk i systemet, det är nått som legat framför oss
länge. Och just nu har vi fisk i tankarna och försöker få det att fungera så bra det går och samtidigt lära oss så
mycket som möjligt kring det. Det är alltid spännande hur det kommer att fungera och vad som kommer att
hända. Vi hoppas att detta kommer att leda fram till att vi får igång ett rent akvaponiskt system tillsammans med
våra medarbetare på plats och att det blir lyckat. Samtidigt använder vi oss av kapillärbäddar som vi visade upp på
årskonferensen, i Turkiet finns det just nu cirka 250 stycken tomatplantor i dem. Vi behöver fortsatt finansiellt
stöd in i projektet, se mer om det under rubriken ”Ge en Gåva”. Kyrkan i Turkiet har det fortsatt tufft, med våra
medarbetare kämpar på och vi försöker att omfördela arbetsuppgifterna i projektet så gott det går så att pastorn
i församlingen kan vara den herde han vill och ska vara. Var med och be att det ska få bli lyckat med fisken
men också att vi får se en god utveckling i församlingen.
Vi fortsätter samtidigt att vara ett stöd till två andra projekt som jag nämnt i tidigare nyhetsbrev. Det ena
projektet ligger just nu i vila på grund av en otroligt varm period i landet. Men det gör inte att de som driver det
inte behöver våra förböner. Be att de fortsatt kan vara det ljus och salt som behövs i just detta land.
I förra nyhetsbrevet berättade jag om ett projekt i Mocambique, just då hade landet drabbats av cyklonen Idai.
Veckorna efter drog en ny cyklon in över Pemba området där jag har en kontakt. De materiella skadorna blev
stora men mannen och hans familj är vid god hälsa och håller just nu på att förfullt bygga upp sina odlingar igen.
Var med och be att katastrofen inte ska få ta musten ur familjen och att återhämtningen blir enkel.

Det finns mer jag skulle vilja berätta för er men som det är för tidigt att säga någonting om. Vi för samtal med
olika personer runt om i världen kring liknande projekt som vi redan driver eller coachar. Och varför jag
överhuvudtaget nämner något kring detta är för att jag vill ha med er i förbön. Be att vi möter rätt personer,
att vi får rätt information och kan vara ärliga i vad vi kan hjälpa till med.
Ni ska veta hur tacksam jag är att ha er med i det här. Att ni finns där, ber era böner för våra medarbetare och
projekt men även för mig. Era böner bär oss genom allt vi gör. Att få personliga hälsningar, att bara veta att man
bärs av förböner är en ynnest. Ni är viktigare än ni många gånger tror i det här projektet!
Till slut vill jag önska er alla en härlig sommar med allt vad det kan innebär för just dig! Var välsignad men snälla
glöm inte bort att våra projekt fortsätter.

Ge en Gåva
Du, din församling, ditt företag och andra är mycket välkomna att ekonomiskt stödja projekt Växtkraft i Turkiet.
Fram tills att projektet får tillräckliga inkomster i sig självt finns det behov av fortsatt stöd. Vill du ge en gåva till
projektet i Turkiet är du välkommen att göra det till SAM på Swish 123 138 89 82 eller BG 140-0753, märk
med ”Växtkraft”. Har du ett företag och vill vara med och finansiera projektet kan du kontakta Martin Ström
martin.strom@alliansmissionen.se eller 070-682 69 62 för att få ta del av ett marknadsföringspaket.
Tack för din gåva!

Den 7 september är du välkommen till en inspirationsdag i Björnhyltans Trädgård.
Detta är en samling för dig som är allmänt intresserad av vad vi gör i projekten ovan och/eller vill bli mer
delaktig i Växtkraft. En träff för att möta varandra, bilda nätverk och fundera kring hur vi kan jobba med
hållbarhet inom odling och mission. Mer information kommer inför träffen efter sommaren, men gör
redan nu en anmälan så vi vet vilka som vill vara med, det fina är att alla är välkomna!
Gör en anmälan på mail till victor_holm@hotmail.com.

