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

- Tak for muligheden for at projektet kan opfylde nogle store behov i den lutherske kirke i Peru. 

- Bed for mig, om at jeg må få inspiration og visdom, når jeg skal lave materialerne. 

- Bed for IEL-P (den lutherske kirke i Peru). Bed Gud give nåde og løsninger til den svære situation, de står i. 

- Bed for IEL-P’s præster og ledere og for missionærerne. 

Tak og bed... 

Kirken i Peru slås med en del problemer. Bl.a. pga. en meget svær 

økonomisk situation ønsker man at ændre hele bibelundervisnings-

området og satse mere på undervisning og oplæring i de lokale kirker. 

Man har ikke råd til at videreføre den traditionelle bibelskole, og den 

har heller ikke samme søgning som tidligere.  

Men det betyder, at der nu vil være et endnu større behov for de nye 

videomaterialer, da de passer godt til undervisning i lokale kirker, cel-

legrupper m.m. Overvejelserne går på at bygge en ny undervisnings-

plan op om adskillige videomaterialer.  

Og med tanke på de åndelige udfordringer kirken har, så er behovet 

for sand evangelisk forkyndelse og bibelsk oplæring kæmpe stort.  

Det giver nogle gode perspektiver for dette projekt, for videomateria-

lerne kan virkelige afhjælpe nogle store behov og vil være mere end 

velkomne. De fylder ikke kun huller ud i en mangelfuld undervisnings-

plan, men kan blive kernen i et nyt system.  

- også for støtte til projektet 
Det betyder også, at vigtigheden af at få dækket projektets økonomi-

ske behov ikke er blevet mindre. Af de 66.000 kr. jeg selv skal finde, 

har jeg fået tilsagn om ca. 30.000 kr. plus nogle kollekter.  

Behovet er stort! 
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Tak til sponsorerne 
 

Løgumkloster Efterskole 
www.lme.dk  

 

Autosuper Skive 
www.autosuper.dk 

Kirken i Peru ønsker at lægge mere bibelstudie og 

undervisning ud i de lokale kirker. 

Tak til alle, som har givet tilsagn om at støtte. Jeres gave er med til at hjælpe kirken i Peru til at kunne gennemfø-

re denne nye satsning på bibelstudier.  

Samtidig mangler der stadig ca. 30.000 kr. før budgettet er dækket. På baggrund af de store behov og store mu-

ligheder, der findes for dette projekts materialer i kirken, vil jeg bede dig overveje at støtte projektet med en øko-

nomisk gave, hvis ikke du allerede gør det. Ethvert dryp, stort eller lille er velkomment. Eller tal med dit fælles-

skab/menighed om muligheden for at give en fælles gave eller lave en indsamling til projektet. På forhånd tak!  

Følg med på Peru-bloggen og læs mere om 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
http://www.roarsteffensen.wix.com/peru
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