
- Tak for, at der er givet gave-tilsagn nok til at dække årets budget.  
- Tak for, at materialerne bliver brugt i kirkerne i Peru. Bed om, at det må blive til velsignelse. 
- Bed om, at jeg må få de givere og sponsorer, der er brug for til de kommende år. 
- Bed om, at mange flere i det peruanske folk må møde og tage imod evangeliet.    
- Bed for IEL-P (den lutherske kirke i Peru), for dens præster og ledere og for missionærerne. 

Tak og bed... 

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at jeg er allerede nu kan 
konstatere, at der er givet tilstrækkeligt med gavetilsagn til, at årets 
budget er dækket ind. Det er virkelig fantastisk igen at opleve stor 
giverglæde og medleven i projektet! 

Ikke alle gaver er indbetalt endnu, bl.a. fordi nogle giver et fast må-
nedsbeløb, og fordi andre beløb er kollekter, der indsamles senere. Og 
endelig fordi nogle givere indbetaler senere på året.  

Målet er naturligvis ikke helt nået før alle de lovede bidrag er indbe-
talt. Dags dato er der indbetalt ca. 34.000 kr. af de ca. 60.000 kr. der 
skal findes gennem fundraising. Tak for det!  

Og tak, fordi resten er på vej. Det er altså en stor velsignelse at ople-
ve, at der er et godt økonomisk fundament under projektet.  

 
Fortsat finansiering 
Da projektet løber over de næste tre år er der stadig brug for finansie-
ring, og hvis du har lyst til at give et enkelt beløb eller støtte med et 
årligt bidrag, er det naturligvis meget velkomment! 

 

De næste måneder 
Dette efterår har jeg planlagt to projekt-uger, hvor jeg arbejder fuld 
tid med udarbejdelse af studiematerialer. Det drejer sig om uge 41 og 
uge 50. Tak for særlig forbøn i disse uger.  

Det er stadig Romerbrevet, der er på arbejdsplanen, og målet er at nå  

TAK for stor opbakning!  
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Tak til  
projekt-sponsor 

 

Løgumkloster Efterskole 
www.lme.dk  

 
 

Til gudstjeneste i menigheden ”Jesus es Vida” i byde-

len San Martin i Arequipa. 

at blive færdig med den anden af de tre dele, jeg har opdelt romerbrevs-studiet i.  

I begyndelsen af 2016 rejser jeg igen til Peru i 4 ½ uger med afrejse fra Danmark d. 18. januar.  

Norsk Luthersk Misjonssambands teologiske seminarium i Arequipa, SETELA, afholder sommerkurser i sidste uge af 
januar og første uge af februar i henholdsvis Arequipa og Juliaca. Leder af SETELA’s teologiske afdeling, Felix Var-
gas, har bedt mig undervise i Romerbrevet på disse to ugekurser, og det ser jeg meget frem til.  

Jeg har returbillet igen d. 16. februar, så der bliver også tid til andre kortere kurser i lokale menigheder.   

Sådan ser planen altså ud for de kommende måneder. Jeg håber, I vil bede for arbejdet, forberedelser og for udrej-
sen til januar. Bed også for kirken i Peru og for at evangeliet må slå rod og blive troet i folket.  

TAK for al jeres forbøn, støtte og opbakning. Følg med på Peru-bloggen på www.roarsteffensen.wix.com/peru, hvor 
I kan  læse mere om projektet.  

Kærlig hilsen  
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