
-  Tak for alle bidragydere og deres store givervilje og gavmildhed. 

- Tak for flot indsats og resultat af teenklubben i Gårslev. 

- Tak for Silas Sakskjær, der stiller sig til rådighed for at lave videoen til Galaterbrevsmaterialet. 

- Bed for mine forberedelser af både Galaterbrevsmaterialet og undervisningen til januar.  

- Bed for CLET, for lederen og undervisningen. Bed om at mange må tage på CLET-kurser i januar og februar.  

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

Tak og bed... 

Jeg er meget taknemmelig for den gode indsats, som alle givere, 

sponsorer og forbedere gør for at dette projekt kan realiseres og blive 

til gavn for bibelskolen i Peru. Alligevel har jeg lyst til at nævne en 

særlig indsats: Teenklubben i Gårslev, hvor jeg har været leder, da vi 

boede der, tog projektet til sig og ville gerne lave et sponsorløb for at 

samle penge ind. Jeg blev selvsagt glad for, at de unge mennesker 

ville knokle en fredag aften for dette projekt. Og jeg tænkte, at det 

ville været flot, hvis de kunne køre 500-1000 kr. ind. Fredag d. 13. 

september pumpede de unge cyklerne og trampede til i pedalerne, 

mens de blev bakket op af et heppekor af forældre og andre lokale. I 

fredags fik jeg symbolsk overrakt en check pålydende beløbet, som de 

hårdtarbejdende teenagere og deres ledere havde knoklet sammen: 

8.165 kr.! Jeg er virkelig imponeret og beæret over indsatsen - både 

fra cykelryttere, sponsorer og det gode heppekor, der hjalp teenagere 

og ledere til at træde ekstra hårdt i pedalerne.  

Kameramand 
Jeg har lavet en aftale med en dygtig og professionel kameramand, 

der skal optage Galaterbrevsundervisningen, så det kan gøres tilgæn-

geligt på DVD og på nettet. Han hedder Silas Saksjær og arbejder til 

dagligt for et produktionsselskab, der bl.a. laver fodboldkampe for 

Viasat. Det er virkelig godt at kunne lægge den del af projektet i me-

get kompetente hænder.  

Rejseplaner 
Billetten til Peru er nu bestilt. Jeg rejser d. 2. januar og skal retur igen 

d. 31. Bibelskolekurset på CLET i Juliaca begynder mandag d. 6. janu-

ar. Det giver mig mulighed for nogle dage i Arequipa, hvor jeg bl.a. 

håber at kunne få et møde i stand med de lokale pastorer for at intro-

ducere undervisningsvideoen for dem.   

Kærlig hilsen  

Pedaltramp for Peru-projektet 
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Tak til sponsor  

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

Nogle af de aktive teenagerne og ledere fra Gårslev 

teenklub overrækker det flotte resultat. 

http://www.autosuper.dk
http://www.autosuper.dk/
https://www.facebook.com/ielp.clet
http://www.dlm.dk/
http://www.roarsteffensen.wix.com/peru
http://www.roarsteffensen.wix.com/peru
http://www.roarsteffensen.wix.com/peru
http://www.roarsteffensen.wix.com/peru

