
- Tak for meningsfulde opgaver, selv om undervisningen på Lederlinjen ikke blev til noget.  

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

- Bed om, at videomaterialet må blive godt modtaget, og at det må blive til velsignelse. 

- Bed for CLET, for lederen, undervisningen og studenterne. Bed om at bibelundervisningen igen må blive prioriteret.  

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

Tak og bed... 

Det er tid til en lille opdatering på situationen her i Peru. Efter knapt 

et par uger i Juliaca er jeg nu tilbage i Arequipa, hvor jeg skal fokuse-

re mere på præsentationen af videomaterialet samt andre opgaver.  

Inden jeg rejste til Arequpa fik jeg også anledning til at præsentere 

videomaterialet for præsterne i Juliaca, Puno, Moho og Crucero ved et 

pastormøde på CLET. Jeg var også blevet bedt om at holde et lille op-

læg om givertjeneste og tiende, da spørgsmålet om, hvordan kirken 

skal nå frem til selvunderhold optager dem meget.  

Men pga. manglende studenter, blev det besluttet, jeg i torsdags skul-

le rejse ned til Arequipa og blive der resten af tiden for at lægge mere 

vægt på præsentationen af videomaterialet. Torsdag skulle jeg præ-

sentere materialet på et pastormøde for alle præster fra Arequipa, 

Tacna og Islay (kysten). Her fik jeg anledning til et dejligt gensyn med 

mine gamle kolleger, fra da jeg selv var præst i Arequipa.  

Om fredagen præsenterede jeg Galaterbrevsmaterialet for alle koordi-

natorerne for kvindearbejdet på landsplan. Og i går prædikede jeg ved 

en gudstjeneste i bydelen Hunter her i Arequipa.  

De næste dage skal jeg færdiggøre spørgsmålshæftet til Galaterbrevs-

materialet. på et møde for kirkens nøglemedarbejdere d. 23.-24. skal 

jeg holde bibeltimer  samt fremvise videomaterialet.  

Glad for at blive brugt 
Ja, sådan er planen altså blevet efter at den første plan ikke helt 

holdt. Jeg glæder mig over at blive brugt, hvor der er brug for det. Og 

det er fint at have mulighed for at fokusere på videomaterialet, så det 

forhåbentligt kan blive kørt godt i gang. Og så glæder jeg mig over de 

mange opgaver og samtaler, jeg får lov at stå i. Der er et stort behov 

for sparring og vejledning her – også på pastor- og lederniveau.  

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

jeg skriver om mine opgaver og oplevelser 

Kærlig hilsen  

Tilbage i Arequipa 
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Tak til sponsor  

Autosuper Skive 
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Videofremvisning for koordinatorerne af kvindearbejde 

Gudstjeneste i bydelen Hunter i Arequipa 
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