FolketLandetKirkenMissionærerne
Formål: at skabe og nære kærlighed, fællesskab
og engagement til landet, folket og kirkens arbejde igennem et møde med Luthersk Missions
missionærer, deres arbejde og deres samarbejdspartnere.

Deltagerantal: Min. 20

Pris: kr. 20.495,- (tillæg for enkeltværelse: kr.
2.500) Ved tilmelding betales et depositum på
kr. 2.500,-!

Oplys: fulde navn som anført i passet, fødselsdato, adresse, mobilnr. og mail.

Inkluderet i prisen:

Arrangør:
• Hillerød Frimenighed
• Luthersk Mission Bornholm
• Hedensted Valgmenighed.

• danske rejseledere
• fly t/r med servering fra København samt
•
•
•
•

to indenrigsflyvninger. Mulighed for udrejse fra Billund mod et tillæg på kr. 650,12 overnatninger på gode 3-stjernede hoteller
1/2 pension dvs. morgenmad alle dage, 10
x frokost el. aftensmad ifm. ekskursioner
udflugter, bustransport og entréer
skat og bidrag til rejsegarantifonden

Bemærk: Vaccinationer og forsikringer er ikke
inkluderet i prisen. Afbestillings- eller rejseforsikring kan købes via Felix Rejser tlf. 7592 2022

Tilmelding:
Hillerød Frimenighed
v/Hakon Christensen E: hc@dlm.dk

Rejseudbyder: Felix Rejser, CVR nr. 65219115. Rejsegarantifond reg. nr.: 119

Hedensted
Valgmenighed

Rejseledere:
• Roar Steffensen, valgmenighedspræst og projektmissionær i Peru
• Bent Enevoldsen, forretningsfører LMH/formand Hillerød Frimenighed
• Hakon Christensen, frimenighedspræst/afdelingssekretær

Der venter et betagende møde med Perus natur, kultur og åndelige liv. Vi kommer tæt på missionærernes hverdag, deres samarbejdspartnere og lokale kristne. Programmet er fuld af spændende udflugter, oplevelser og besøg der taler til alle sanser.

Mange lever stadig i frygt for ånder, og mange bliver i dag mere og
mere sekulariserede, så der er stort behov for mission og evangelisering.
LM har arbejdet i Peru siden 1988 i samarbejde med NLM, der begyndte arbejdet i 1978. Små menigheder opstod rundt om i det sydlige Peru, og i 1995 blev der dannet en national, luthersk kirke. Det er
stadig en lille kirke i udvikling, hvor der er brug for oplæring.
LM´s missionærer har særligt arbejdet med menighedsopbygning,
lederoplæring og bibelundervisning.
Programmet vil indeholde:

Indblik i missionærernes opgaver og dagligdag.

Møde med kirkens folk og nogle af dens arbejdsgrene.

Indblik i kirkens forhold i en kultur med blandingsreligion.

Gudstjeneste i den lutherske kirke med peruanske trosfæller.

Fantastisk natur
Peru har det hele! Geografisk spænder det fra lange ørkenstræk ved kysten over de høje Andesbjerge til den frodige Amazonas regnskov. Derfor
byder landet på en fantastisk og varieret natur.

En rig historie
Perus historie spænder også vidt og den rige historiske arv kan ses mange
steder i landet. Peru er mest kendt for det veludviklede Inkarige, som var
på sit højeste fra ca. 1200 til midt i 1500-tallet. Inkariget er stadig present
i Peru gennem masser af historiske steder og kulturen, der holdes i live i
højlandet. Kolonitiden under spansk overherredømme præger også nutidens Peru, hvilket vi vil få masser af smagsprøver på.
Blandt alle de mange seværdige steder, skal vi bla. besøge:

Machu Picchu, Perus perle og et af de Syv Nye Vidundere.

Cusco, Inkarigets hovedstad.

Titicacasøen med de flydende sivøer i 3800 m. højde.

Kolonitidsbyen Arequipa omringet af store vulkaner.

Colca-dalen, en af verdens dybeste kløfter, hvor den store
Andeskondor holder til.

Bibel og fællesskab
En grundlæggende del af studieturens indhold er det åndelige fællesskab, bla. gennem daglige morgen– og aftenandagter.

Bemærk: På grund af fysisk aktivitet og den tynde luft er det nødvendigt at være i almindelig god form og i besiddelse af et almindeligt godt helbred.
Vejret i Peru er noget blandet på denne årstid. Ved Stillehavskysten,
er der typisk sol og 30 grader. De fleste dage er vi længere inde i
landet og højere oppe i bjergene. Her er temperaturen noget lavere,
og en paraply kan indimellem være gavnlig.

Kirken og det åndelige liv
Ca. 80 % af befolkningen i Peru er katolikker. Men mange kender ikke
evangeliet, og den gamle andiske folketro, hvor ånder og Moder Jord
spiller en stor rolle, blander sig ind i den katolske tro.

Detaljeret program vil blive udsendt ultimo oktober 2017!

Studietur til Peru 2018

