
- Tak for en god og vel gennemført rejse til Peru med masser af undervisning og gode samtaler.  

- Tak for, at materialerne bliver brugt i kirkerne i Peru. Bed om, at det må blive til velsignelse. 

- Tak for, at projektet er godkendt for de næste tre år. Bed om, at jeg må få de givere og sponsorer, der er brug for.    

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

Tak og bed... 

Årets missionsrejse til Peru er nu vel gennemført. Det blev nogle rigtig 

gode og indholdsrige uger i Chiclayo i nord samt i Arequipa og Juliaca.   

Jeg havde forskellige prædiken- og undervisningsopgaver i Chiclayo, 

og et af hovedtemaerne var ”Kirken som Kristi krop”. Jeg havde 

medbragt LEGO fra Danmark for at illustrere, hvordan vi som lemmer 

på Kristi krop hænger sammen. Pointen var, at vi i menigheden måske 

ofte opfører os som klodser, der bare ligger tilfældigt spredt, men som 

lemmer på Kristi krop hører vi sammen, som klodser der bygget 

sammen. Det gør fællesskabet og kirken stærk, at vi er ét i Kristus, 

ligesom klodserne er stækest, når de er bygget sammen. Det er der 

brug for at minde om i kirker, hvor der ofte er splittelser og 

partidannelser - både i Peru og i Danmark. 

LEGO-klodserne, som var sponsoreret af mine sønner, blev senere 

afleveret til Veruzka Farfán, som leder IEL-P’s børnearbejde. 

Forhåbentligt kan de gøre gavn på lejre og til andre arrangementer. 

Kurser med Galaterbrevsvideoer 
I Juliaca og i Arequipa havde jeg kurser i lokaler menigheder, hvor jeg 

gennemgik Galaterbrevet vha. videomaterialet. Det gav gode mulighe-

der for at forkynde frelsen ved nåden og troen alene. Og det gav an-

ledning til flere gode samtaler. Deltagerne reagerede positivt på for-

men og videoerne, og flere har efterspurgt mere materiale. Det var 
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Tak til sponsorerne 
 

Løgumkloster Efterskole 
www.lme.dk  

 

Autosuper Skive 
www.autosuper.dk 

Roar underviser ledere i den lutherske kirke i Chiclayo 

og omegn. Her i kirken i San Antonio. 

godt at kunne sige, at der allerede er mere klar, og at endnu flere videomaterialer er på vej. 

Pastoralkursus 
I den sidste uge af mit ophold havde jeg den store fornøjelse at få lov at undervise på et kursus for kirkens præster 

og andre ledere. Der var mange gode gensyn, da flere af præsterne er mine gamle kolleger fra den gang, jeg selv 

var præst i IEL-P. Et af mine emner var ledelse af smågrupper/cellegrupper og også anvendelse af videomaterialet 

ind i disse sammenhænge. Det blev til meget gentagelse af, hvordan man rent faktisk bruger materialet. Men erfa-

ringen viser, at det er nødvendigt. Nogle er allerede godt i gang med at bruge det. Men skal vi have alle med, må 

det forklares grundigt, hvordan det bruges, og gentages og gentages.  

TAK for jeres forbøn også under min rejse. Jeg er glad og taknemmelig for, at alt gik så godt denne gang. Følg med 

på Peru-bloggen og læs om mine indtryk og oplevelser fra rejsen. På www.roarsteffensen.wix.com/peru kan I også 

se et video-interview, jeg har lavet med en præst, som har brugt Galaterbrevsmaterialet i sin kirke.  

Kærlig hilsen  
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