
- Tak for den gode modtagelse af videomaterialet. Bed om at det må blive brugt og blive til velsignelse. 

- Tak  for mange muligheder for at forkynde evangeliet, undervise og inspirere i kirken i Peru gennem dette projekt. 

- Bed om at det må gå godt med at få lavet et videomateriale over Efeserbrevet.  

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

Tak og bed... 

Efter missionsrejsen til Peru i januar har jeg koncentreret mig om at 

komme godt tilbage til mit job og mine opgaver i Hedensted Valgme-

nighed – og til familien igen. Og tiden har også været brugt på at gen-

nemtænke vejen videre for projektet bl.a. via samtale med LM’s missi-

onskonsulent, Kristine Bodilsen, og vicegeneralsekretær Carsten Skov-

gaard Holm.  

En af de ting, jeg har skullet overveje handler om en ændring i pro-

jektet i forhold til projektbeskrivelsen. Oprindeligt skulle jeg bruge for-

året på at lave et skriftligt materiale til CLET. Men på baggrund af er-

faringerne fra CLET i januar og med det nye videomateriale, så blev 

jeg bedt om at lave et videomateriale mere. Både blandt nationale og 

missionærer var der stor tilfredshed med videoundervisningen. Det 

ramte simpelthen ind i et behov for bibelundervisning, som kan gen-

nemføres lokalt og i smågrupper osv. Derfor har jeg i samråd med 

missionskonsulenten besluttet at tiden her i foråret skal bruges på at 

lave et videoundervisningsmateriale over Efeserbrevet.  

Jeg håber, at I der har støttet projektet har forståelse for og bakker 

op om denne ændring. 

Klar til brug - og til fortsættelse? 
De er nu lavet et design til DVD’en med Galaterbrevsundervisningen 

og det tilhørende arbejdshæfte, så jeg forventer, at det meget snart 

er trykt og kan sendes ud til brug i kirkerne. Missionærerne i Arequipa 

fortæller, at der bliver spurgt efter det. Mange har lyst til at bruge det. 

Det giver også håb om, at projektet kan fortsætte efter sommerferien. 

Det skal afgøres i de næste måneder - og hvis det fortsætter, også 

under hvilke betingelser. Jeg håber, at det bliver muligt. Efter rejsen i 

januar er jeg i hvert fald endnu mere overbevist om, at kirken i Peru 

har brug for bibelundervisning og nye typer af materialer.  

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

Kærlig hilsen  

Tilbage til projektet - med ændringer 
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Tak til sponsor  

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

Kvinde til gudstjeneste 

Præsten Rufino prædiker. Han vil gerne bruge  

galaterbrevsmaterialet i sin kirke. 
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