
- Tak for at projektet fortsætter. Tak for gaver, der er givet til næste etape. Bed om, at resten må komme ind. 

- Tak for den gode modtagelse af videomaterialet i kirken i Peru. Bed om, at endnu flere må kommet i gang med  at 

bruge det - og må gribe Galaterbrevets frisættende evangelium. 

- Bed om, at manuskriptet til Efeser-studiet må blive godt færdigt, og at jeg må finde en videomand til optagelserne.  

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

Tak og bed... 

Som mange af jer allerede ved, har LM godkendt at projektet fortsæt-

ter endnu et år. Det glæder mig naturligvis meget. For evalueringen af 

projektet har været, at det giver rigtig god mening og afhjælper et 

stort behov for nye studiematerialer i kirken i Peru.  

Både missionærerne i Arequipa og kirken i Peru er positive og har øn-

sket, at projektet fortsætter, så kirken kan få endnu mere nyt bibel-

studiemateriale på video. Lederen af Norsk Luthersk Missionssam-

bands arbejde i Peru, Kurt Ohma, har hen over forår og forsommer 

fortalt lidt om modtagelsen af Galaterbrevsmaterialet. Han fortæller, 

at flere præster er gået i gang med bibelstudier ud fra videoerne og er 

glade for at bruge det. Han har også præsenteret materialet for den 

lutherske kirke i Bolivia, hvor man også ønsker at tage det i brug.  

Det er gået op for mig, at en af styrkerne ved videokonceptet er, at 

det hjælper ikke bare dem, der skal studere Bibelen, men også præ-

sterne. Mange har ikke en højere teologisk uddannelse, men det for-

ventes alligevel, at de både prædiker og står for bibelundervisning. 

Med videoerne får de undervisningen serveret og kan bruge kræfterne 

på at lede samtalen over spørgsmålene i det tilhørende arbejdshæfte. 

Projektet fortsætter 
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Tak til sponsorerne 
 

Løgumkloster Efterskole 
www.lme.dk  

 

Autosuper Skive 
www.autosuper.dk 

Cristo Blanco - ikke kun i Rio, men også i Juliaca. Her 

dyrker man bl.a. Moder Jord og påkalder ånder. 
Finansiering  
Derfor er det godt at kunne imødekomme ønsket og behovet for flere bibelstudiematerialer ved at fortsætte arbej-

det med projektet. Tak til LM og til alle givere for at gøre det muligt. Særlig tak til LM, der denne gang yder et til-

skud på 50.000 kr. til budgettet på 116.000 kr. De resterende 66.000 kr. skal jeg selv samle ind. Tak, hvis du har 

lyst og mulighed for at støtte projektets anden etape med et økonomisk bidrag.  

Helt aktuelt arbejder jeg på to fronter, da jeg både er i gang med fundraising til det kommende år og er ved at 

færdiggøre manuskriptet til et bibelstudiemateriale over Efeserbrevet. Selve teksten bliver jeg færdig med inden 

for de kommende dage. Derefter skal det optages og laves til video-bibelstudie. Det sker sandsynligvis efter ferien.  

Følg med på Peru-bloggen og læs mere om næste etape af projektet på www.roarsteffensen.wix.com/peru. 

Kærlig hilsen  

http://www.autosuper.dk
http://www.autosuper.dk/
http://www.dlm.dk/
http://www.roarsteffensen.wix.com/peru#!blog/c1eto

