
- Tak for den gode modtagelse af videomaterialet. Bed om at det må blive brugt og blive til velsignelse. 

- Tak mange muligheder for at forkynde evangeliet, undervise og give inspiration ind i kirken her. 

- Bed om at de kommende ændringer for CLET/bibelundervisning må lykkes og bære frugt.  

- Bed for IEL-P (den lutherske kirke i Peru), dens præster og ledere, for missionærer og volontører. 

Tak og bed... 

Missionsrejsen til Peru er ved at være slut. Jeg sidder i Lima og nyder 

varmen, inden flyet i aften går til Danmark og hjem til familien.  

Som nævnt blev undervisningsdelen på CLET ikke som forventet. Til 

gengæld må jeg sige, at modtagelsen af videomaterialet til Galater-

brevet har været over forventning.  

Jeg har haft mulighed for at præsentere materialet for forskellige 

grupper og personer. Jeg har givet dem en introduktion til, hvordan 

materialet bruges og gennemgået en lektion med dem. Det har givet 

dem et godt indtryk af, hvordan de selv kan bruge materialet i deres 

kirker, cellegrupper og forskellige andre sammenhænge.  

Det har også hjulpet mig til at finde det rette niveau mht. spørgsmål 

og opgaver i studiehæftet. Hæftet har jeg lavet i disse dage, mens jeg 

har været i Arequipa, og nåede netop at blive færdig og få det afleve-

ret inden, jeg rejste. Så nu er alt materialet klart. 

Lige nu er en af de unge fra kirken, som arbejdet inden for det grafi-

ske, i gang med at lave omslag og forside til DVD’en og hæftet, og så 

er det planen, at det skal udgives inden for nogle uger. Og mange af 

pastorerne har allerede bestilt materialet på forhånd.  

Den gode modtagelse af materialet har ført til, at missionen her har 

spurgt mig om at lave et nyt videomateriale i stedet for et skriftligt 

materiale. Så det bliver nok det, jeg skal bruge tiden på her i foråret. 

Spændende drøftelser 
De knap så opmuntrende forhold på CLET har givet anledning til man-

ge drøftelser om fremtiden for bibelundervisningen her i kirken. Missi-

onærflokken ser et stort behov for at ændre på tingene, og vil gerne 

tage ansvar for dette. Det har været godt at kunne og at få lov til at 

bidrage i disse drøftelser både blandt missionærer og ind i kirken.  

Følg med på Peru-bloggen på www.roarsteffensen.wix.com/peru, hvor 

jeg skriver om mine opgaver og oplevelser. 

Kærlig hilsen  

Glæde over videomaterialet til Galaterbrevet 

NYHEDSBREV 31. januar 2014 

Tak til sponsor  

Autosuper Skive 
www.autosuper.dk www.roarsteffensen.wix.com/peru 

Til møde med kirkens nøglemedarbejdere 

Sidste søndag i Arequipa prædikede jeg i min gamle 

kirke, Encuentro con Cristo 
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