
- Tak for, at projektet fortsætter og for de mange gavmilde givere, der gør det muligt.  

- 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 næste fase.    

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

Tak og bed... 

Efter aftale med Hedensted Valgmenighed har jeg omlagt arbejdsfor-

men lidt. Før arbejdede jeg med projektet en dag om ugen, men for 

at få lidt mere koncentrerede forløb tager jeg nu en hel uge ad gan-

gen. Disse projektuger bliver fordelt ud over året. Jeg glæder mig 

over denne mulighed for at kunne fordybe mig mere i forberedelserne. 

Næste uge skal jeg arbejde videre med manuskript til undervisning i 

Romerbrevet. 

Fortsættelsen 
Som nævnt tidligere har Luthersk Mission besluttet at forlænge pro-

jektet med tre år. Så når dette års projektperiode slutter med udgan-

gen af juni, har jeg stadig tre års arbejde foran mig.  

De økonomiske betingelser for de næste tre år bliver de samme som i 

år, med et årligt bloktilskud fra LM på 50.000 kr. Jeg selv skal samle 

de resterende ca. 60.000 kr. ind. Jeg vil gerne sige tak til alle som er 

med til at gøre dette muligt. Der vil inden længe komme en forespørg-

sel til jer om fortsat støtte. Jeg vil meget gerne høre, om nogen vil 

støtte alle tre år, da det gør planlægningen noget nemmere at have så 

meget finansiering som muligt på plads så tidligt et som muligt. Man-

ge tak for forsat villighed til at støtte! 

Planer for næste års udrejse 
Under mit ophold i Peru i februar/marts i år aftalte vi, at de næste 

videoer, de første over Romerbrevet, skal optages i Peru, når jeg kom-

Projektuger 
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Tak til sponsorerne 
 

Løgumkloster Efterskole 
www.lme.dk  

 

Autosuper Skive 
www.autosuper.dk 

Computer og projektor gøres klar til  

videoundervisning i Juliaca. 

mer dertil igen næste år. Vi kunne godt tænke os at optage det som ”live-undervisning” fremfor, at jeg står her i 

Danmark og taler til et kamera. Det, tror jeg, er god måde at gøre det på. 

Det teologiske seminarium, SETELA, begyndte i år på nogle sommerkurser for alle interesserede i studenternes ferie.  

Det er meget sandsynligt, at jeg skal deltage i dette sommerkursus næste år med en uges undervisning i Arequipa 

og en uge i Juliaca. Og derudover have nogle weekendkurser i lokale menigheder ligesom i år. Jeg håber, dette fal-

der på plads inden længe. Det vil i så fald betyde, at næste udrejse bliver ca. 4 uger fra sidst i januar til midt i fe-

bruar næste år.  

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

mere om projektet. I er også velkommen til at se billeder fra min tur til Peru i år på www.familien-steffensen.dk. 

Kærlig hilsen  
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