
- Tak for Thomas, der har hjulpet med at filme og færdiggøre Efeser-videoerne.  

- 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 en god rejse til Peru, og at undervisningen må blive til velsignelse og bære frugt. 

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

Tak og bed... 

Sidst kunne jeg fortælle, at jeg havde problemer med at finde en til at 

optage Efeser-materialet på video og redigere det. Det lykkedes hel-

digvis. Thomas Stoof Taulborg, der bl.a. er video-volontør i Indre Mis-

sion sagde ja til opgaven, og i begyndelsen af januar fik vi på én dag 

filmet alle 8 afsnit. Nu er han i gang med at redigere og lave DVD’en 

færdig, mens jeg lige nu er i gang med at lave et arbejdshæfte til Efe-

ser-videoerne, så jeg kan få hele sættet med, når jeg rejser til Peru 

senere denne måned.   

Opgaver i Peru 
Programmet for mit ophold i Peru er også ved at være på plads. Jeg 

skal være i Peru fra d. 22. februar til og med d. 13. marts, og jeg be-

gynder med at rejse nordpå til Chiclayo, hvor Evangelisk Luthersk Mis-

sion har missionærer, der arbejder i en lille Luthersk Kirke. Der skal 

jeg medvirke ved at par gudstjenester d. 22. februar og ellers undervi-

se både præster og almindelige kirkegængere i forskellige temaer de 

næste par dage. Jeg får også lejlighed til at præsentere videomateria-

lerne, og håber på, at de også vil kunne bruge det i deres kirke. 

I ugerne efter har jeg et par weekendkurser både i Juliaca og i Are-

quipa, hvor jeg skal undervise ud fra Galaterbrevs-materialet. Den 

sidste uge går med et pastoralkursus i Arequipa, hvor jeg skal under-

Efeser-materialet optaget 

NYHEDSBREV 4. februar 2015 

 

Tak til sponsorerne 
 

Løgumkloster Efterskole 
www.lme.dk  

 

Autosuper Skive 
www.autosuper.dk 

Roar underviser - på video - i den lutherske kirke i 

Puno ved Titicaca-søen i Andesbjergene. 
vise  i forskellige temaer samt præsentere Efeser-materialet.  

Projektet forlænges 
Det er en stor glæde at kunne fortælle, at LM’s landstyrelse netop har godkendt, at projektet fortsætter for de næ-

ste tre år. De økonomiske vilkår bliver som i år med bloktilskud fra LM og fundraising for resten. Det er virkelig en 

god nyhed, for der er ingen tvivl om, at der et stort behov i kirken i Peru for disse materialer, og særligt efter at mis-

sionen har lavet et oplæg for bibelundervisning i lokale kirker og cellegrupper, der netop bliver bygget op omkring 

videoundervisning. Så jeg kan glæde mig til over, at der skal laves en del materialer fremover også.  

Og jeg er godt i gang med at skrive manuskriptet til det næste materiale, som er en gennemgang af den første del 

Romerbrevet, der deles op i tre dele. 

TAK for jeres forbøn og medleven. Jeg håber, at I også vil støtte arbejdet i de næste tre år! Følg med på Peru-

bloggen og læs mere om projektet på www.roarsteffensen.wix.com/peru. 

Kærlig hilsen  
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