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VB laver aftale med back fra Peru

Test
Test dig selv: 
Hvor meget peruaner er du?

Mad
Smag nogle af de mindste 
spareribs, du kommer i 
nærheden af

Vi samler ind til Peru
Der bliver kastet med kartofler, sunget spansk og spyttet i Rønne teenklub. 
Det er ikke den slags ting, de plejer at lave i teenklubben. Men denne aften 
gør de – for de samler ind til LM Betweens missionsprojekt i Peru. /ML

Se mere på næste side 

Ingen ferie i Peru
I Peru kommer de fleste ikke på ferie og kender 
heller ikke Jesus. Og det kan vi hjælpe til ved at 
samle ind til Peru.

LM Between vil i 2016 og 2017 samle 100.000 kr. ind 
til junior-teen-lejre i den lutherske kirke i Peru. 

Den lutherske kirke i Peru har et lejrsted ved Stil-
lehavets kyst, hvor børn og unge elsker at komme 
på lejr. Der sker mange af de samme ting, som når 
I er på lejr i Danmark. De hører om Jesus og synger 
lovsange. De tager på stranden, køber slik i slikbik-
sen og har lejrbål. 

Der er nu også nogle ting, der er ret forskellige fra 
lejre i Danmark. Man er f.eks. ude det meste af ti-
den og nogle har aldrig set havet før, så det er noget 
helt særligt at kunne lege på stranden og bade. Man 
sover også i en slags skure, hvor der hverken er døre 
eller vinduer, fordi det er ellers er for varmt. Og 
mange har aldrig hørt om Jesus før.

Vi kan hjælpe juniorer og teenagere i Peru til både 
at komme på ferie og lære Jesus at kende ved at 
betale for materialer til lejrene og transport for 
deltagerne dertil. Vi støtter to årlige lejre i tre år.  
/ML
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Fem forslag til indsamling
I vil gerne samle ind – men mangler ideerne. Så læs videre her!

Af Louise Høgild

Sponsorløb
Find din favorit-disciplin; beslut hvor 
lang tid du vil bruge og bestem hvil-
ket interval, du skal takseres efter, 
f.eks. runder, meter eller antal. Og 
så det vigtigste: Find en masse til at 
sponsorere dig! Discipliner kan eksem-
pelvis være: Løb, cykling, grav et hul, 
gå på stylter, flette julestjerner, 
strikke, hækle, spi-
se lakridssnøre, bage 
muffins m.m. 

Indsamlingsaften  

i Rønne teenklub
Teenagerne i Rønne har taget penge med til teen-
klub og er klar til at bruge dem på en sjov aften, 
hvor de samtidig hjælper teenagere i Peru med at 
komme på en kristen lejr  –  at fortælle om Jesus. 

De bornholmske teenagere lærer først noget om 
Peru: I Peru har man majs i alle mulige farver, de 
spiser marsvin til middag og har over 3000 sorter 
kartofler. Og så blander de kristendommen med 
deres lokale guder, så de har virkelig brug for at 
høre om Jesus.

Så skal der samles ind! Man kan prøve en masse 
konkurrencer, som koster 5 kr. at deltage i. Det 
er mest populært at kaste med kartofler på køk-
kengulvet, hvor det gælder om at ramme mål på 
skiven på gulvet. Det er ret svært, for kartoflerne 
hopper i alle retninger. Carl Bastian bruger næsten 
alle sine penge på at forsøge at vinde, men desvær-
re rammer en af lederne lige lidt bedre!

For andre er det sjovere at prøve at gætte, hvor 
mange Chica-bolsjer, der er i et glas. Der tælles og 
tælles, men mon man rammer det rigtige svar?

Udenfor kan man spytte som en lama. Det gæl-
der om at spytte længst – og igen overgår lederne 
teenagerne. Øv bøv!

Aftenen slutter med, at alle synger karaoke på 
spansk. Det er vildt svært at følge med i sangen 
”La Bamba”, men også ret sjovt. Og så uddeles der 
præmier, tælles penge og alle beder sammen. Tak 
for en deljig aften i Rønne teenklub! /ML

I Peru tror man på…
Af Lara Pihl og Signe Oehlenschläger

I Peru er man ikke som i Danmark meget ateisti-
ske eller ikke-troende. Tværtimod, så spiller reli-
gion en rigtig stor rolle i folks hverdag. Desværre 
er det sådan, at man ikke tror på den enestående, 
almægtige Gud, som kristne gør, men at man tror 
på en blanding af alle mulige guder. Det betyder, 
at man både tilbeder den kristne Gud, Moder Jord, 
nogle gamle guder fra inka-tiden, ånder og en hel 
masse nye guder, fordi man hellere vil tilbede en 
gud for meget end en gud for lidt. 

Et eksempel på en af de nyere guder, som man 
tilbeder i byen Juliaca, er Ekek. Han er en vel-
stands-gud, og man tilbeder guder, som ham, i håb  

om at få disse til at stå i gæld til en. Man ofrer små 
modeller af huse eller biler til Ekek, fordi man så 
forventer at få et rigtigt hus eller bil igen i løbet af 
det næste år. Og det gør man jo som regel aldrig. 

Det betyder, at folk lever i et konstant forsøg på 
at please en figur og aldrig mærker den utrolige 
kærlighed, der kommer fra Gud. Og det er derfor, 
at det er vigtigt at drive mission; der er masser 
mennesker, som aldrig har lært om den frelser, der 
har friet dem ud af synd, og som er nok for dem. 
Som ikke skal tilbedes sammen med andre guder, 
men som fortjener æren alene.  

Send flere penge
I kan sende penge til LM Betweens missions-
projekt på to måder: 

Mobilepay til:

 93 39 08 09
Husk at skrive, at det er til Betweens missi-
onsprojekt, og klubbens navn. 

Bankoverførsel til:

Reg. nr. 2230  
Konto nr. 438523745 
– stadig med klubbens navn, og at det er til 
LM Betweens missionsprojekt.  
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Leder
Velkommen til P:RU, avisen til teenagere (og 
juniorer) om Peru, mission og LM Betweens 
missionsprojekt i Peru.

Lær om Peru og mission ved at læse avisen 
sammen, samle ind til Peru eller ved at have 
aviserne fremme, når I hygger og holder  
pause. /ML

Udgivet af LM Between
Redaktør Maria Legarth, maria@lmbu
Skriv gerne, hvis I har kommentarer eller ideer til 
LM Betweens missionsprojekt.
Bestil flere P:RU-aviser hos Maria Legarth eller 
Lars Larsen, lars@lmbu.dk
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freepik.com

Layout
Bjørn Digital, support@bjorn.digital

Tryk
Skive Folkeblad

Kontakt os:
Luthersk Missions Børn og Unge
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
Tlf. 48207660

Hvorfor skal jeg give?
Hvad eller hvem gavner det, at vi samler ind?

Af Rikke Hansen

Kort sagt så gavner det kirken i Peru og de kristne 
der, som ønsker, at andre skal komme til tro på 
verdens frelser, Jesus Kristus. Mange peruaner 
er nemlig opvokset med at tro på andre guder og 
kender derfor endnu ikke Jesus, som deres frelser. 
Så det er nødvendigt og utrolig vigtigt, at der er 
missionærer, som kan hjælpe peruanerne med at 
forstå, hvad det betyder at være kristen og tro på 
Gud og Jesus, så de også selv får lyst til at fortælle 
andre om Guds kærlighed.  

 

Luthersk Mission, LM, sender dygtige missionærer 
ud, som ihærdigt arbejder på at fortælle om Jesus 
og kirken – og det støtter LM Between ved at samle 
ind til lejre. Derfor er det nødvendigt, at vi giver 
gavmildt til missionsarbejdet i Peru, så flere må 
komme til tro på Jesus Kristus.

Jesus siger i Matthæusevangeliet kap. 28,19:  
”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine 

disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens 
og Helligåndens navn.”

Du kan hjælpe peruanerne ved at bede for dem og 
kirken i Peru – og ved at give penge til LM Bet-
weens missionsprojekt.

Basar 
Indbyd til en hyggelig aften med indsamling. 
Til basaren kan I eksempelvis have salg af 
lodsedler med mulighed for at vinde for-
skellige ting, som folk har doneret; dart-
skydning og andre konkurrencer; auktion 
med ting donerede ting: Vær kreativ og ud-
lod f.eks. gavekort til en hjemmelavet mid-
dag, græsslåning, bilvask, osv.; loppemarked 
eller byttemarked; tøjsalg med salg af tøj, 
som du ikke bruger mere; boder med mad, 
kage, kaffe m.m. Find selv på flere ideer, som 
passer til jeres teenklub.

Praktisk arbejde 
Tag betaling for et stykke arbejde og doner pengene til Peru. Det kan være alt mellem himmel 
og jord, kun fantasien sætter grænser. Er du god til at klippe så tag lidt penge for en klipning. 
Slå græs for din nabo. Klip en hæk, mal en væg, pas et barn. Dit arbejde kan blive til gavn og 
glæde for en masse unge i Peru.

Indsamlingscaféen 
Er der en hyggeligere måde at samle ind 
til LM Betweens missionsprojekt end 
café-hygge? Overskuddet fra caféen går 
selvfølgelig til Peru. Lav café en fredag aften. 
Medbring musik, spil, wii m.m og inviter 
jeres venner med. I kan sælge kage, kaffe/te, 
sodavand, slik, toast, nachos mm.

Inviter LM til middag 
Konceptet er afprøvet i Nansensgade LMU i 
København med stor succes. Hvis vi virke-

lig skal have samlet penge ind, så gælder 
det om at skaffe givere udefra. Lav en 
fantastisk middag og sælg mad-billetter 

til LM. De vil elske at blive serviceret, og I vil 
få samlet en masse penge ind til missions-
projektet.
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Foto: Maria Legarth

Carl Bastian har lige købt popcorn.

Foto: Lara Pihl og Signe Oehlenschläger
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Smartphones i Peru
Har de smartphones i Peru? Dette spørgsmål stillede jeg mig selv, da jeg tog til Peru som volontør. Har 
de overhovedet elektronik, såsom TV, computere og smartphones? Det må jeg heller svare ja til. Det har 
de. De fleste unge har en smartphone, ligesom de fleste unge i Danmark har. På det plan er der ikke den 
store forskel mellem Danmark og Peru. Men hvordan bruger de dem så i Peru? Jeg har spurgt fire unge 
peruanere om, hvad de bruger deres smartphone til.

Af Karina Marker Jensen

Rosi,21:  
Jeg bruger min smartphone til at snakke 
med folk over Facebook, som jeg kender, 
der er langt væk – f.eks. i Danmark. Jeg 
hører også meget musik, når jeg er på vej til 
skole eller laver lektier. 

Andrea, 14: 
Jeg burger min smartphone til at kommu-
nikere med min familie og mine venner. 
Nogle gange bruger jeg den til at undersø-
ge ting, når jeg ikke lige kan bruge compu-
teren.

 

Miguel, 14: 
Jeg bruger min smartphone til at tale i te-
lefon med venner og familie. Derudover ser 
jeg videoer på YouTube, spiller forskellige 
spil og lytter til musik. 

Paola, 18: 
Jeg bruger mest min smartphone til at 
kommunikere med venner, da jeg har apps 
som Facebook, WhatsApp og Messenger. 
Jeg bruger den også på universitetet, da 
vi laver grupper på WhatsApp, som gør 
det lettere at lave lektierne, da vi hjælper 
hinanden med opgaverne.

Skoleuniform 
er et must
Måske tænker du, at skolen i Peru er helt ander-
ledes end i Danmark. Det er den på mange måder, 
men den ligner også lidt.

Af Karina Marker Jensen

En af de største forskelle fra skolerne i Danmark 
er, at alle skal have skoleuniformer på både pri-
vate og offentlige skoler. Det er ligesom i Danmark, 
hvor de offentlige skoler betales af staten, og de 
private betaler man selv for. Der kan være op til 40 
elever i en klasse på en statsskole, mens der kun er 
ca. 15 elever i klassen på en privatskole. 

Inden skolen går børnene i børnehave, hvor de i 
modsætning til i Danmark, også har lidt undervis-
ning og lektier for. Ligesom i Danmark er der også 
skolepligt i Peru.

En ting, vi ikke har i Danmark, som de har i Peru, 
er rene pigeskoler og rene drengeskoler, men der 
er også blandede skoler. 

Skolen i Peru er opdelt i to – primaria og secunda-
ria. Peruanere starter i skole, som 6-årige i prima-
ria, hvor de går i seks år. Allerede i de små klasser, 
bliver de peruanske børn bedømt på deres præsta-
tion med karakterer. 

Som 11-årige starter de i secundaria, hvor de går i 
fem år. Efter de første to år, er der et treårigt forløb 
med universitetsforberedende og erhvervsrettede 
linjer. Derefter skal man til en optagelsesprøve for 
at komme på universitetet. 

Elevernes skoledag er lige så lang som i Danmark. 
Deres fag ligner meget de fag, vi har i Danmark. Men 
der er mange timer om kristendom, evangelisation 
og kristne traditioner, da det jo er et katolsk land. 

Hushjælpen rydder ikke op på dit værelse
Unge fra kristne hjem i Peru skal overholde 
mange flere, strenge regler end deres ikke-kristne 
venner. Tjek ud, hvad er der ellers anderledes i 
forhold til Danmark

Af Katharine Crompton

Oversat af Benedicte Rønne Kristensen

Kærester
Når man er kærester, må man ikke være alene på 
et værelse, og det er ikke almindeligt at have en 
kæreste, før man er 17 år.

Bo hjemme
De fleste flytter først hjemmefra, når de bliver gift.

Ude om aftenen
Man skal være hjemme kl. 21 – men hvis der er 
fest, må man være ude til kl. 22 eller 22.30. I Syd-
amerika er ens 15 års fødselsdag noget helt særligt, 
så da skal man først være hjemme kl. 02. 

Dresscode
Pigerne må helst ikke gå i korte nederdele - hel-
digvis er kristne piger ret glade for at klæde sig 
ærbart. 

Lektier
Forældrene går ret meget op i, at man laver sine 
lektier.

Rygning
Helt unge ryger sjældent. Man begynder for det 
meste først at ryge, når man går på universitetet.

Sociale medier
De peruanske forældre er ret afslappede omkring 
deres teenagebørns medieforbrug. 

Orden på værelset
Rigtig mange har en hushjælp eller en rengørings-
dame, men de får ikke lov til at gøre teenagernes 
værelser rene. Det skal teenagerne selv gøre!  

Dagens tal

72,7 
procent af pigerne i Peru gennemførte deres 
skolegang i grundskolen (5. klasse) i 2011. Det 
er det lavest antal siden 1995. Det betyder, at 
Peru ligger som nr. 63 i verden efter lande som 
Burkina Faso og Elfenbenskysten.  

I Peru begynder 
skoleåret ikke 
i august, som i 
Danmark, men 
skoleåret går fra 
marts til decem-
ber. Man har en 
måneds ferie i juli 
og to måneders 
sommerferie i 
januar og februar.

Foto: Karina Jensen
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Peruanere spiser da hamstre
Af Signe Van der Keur

Gustavo Alonso León Dávila er en helt almindelig 
teenager fra Lima, hovedstaden i Peru. Han er 18 
år gammel og flyttede for tre år siden til Danmark 
med sin mor og lillesøster for at bo sammen med 
Gustavos papfar, Karl. Så nu er Gustavo i gang med 
at blive en helt almindelig dansk teenager i Ræk-
ker Mølle, Vestjylland. 

Inden Gustavo startede på Sædding 
Efterskole, gik han fem måneder 
på en folkeskole i Skjern. Der fik 
han mange nye venner, som stillede 
ham mange undrende og afklarende 
spørgsmål om livet i Peru: ”Ridder 
alle rundt på lamaer?”, ”Går alle med 
farvestrålende strikhuer og poncho?”, 
”Spiser I virkelig hamstre?” og mange 
flere af samme slags. Gustavo undrer 
sig meget over, hvor vi har fået alle de 
vanvittige informationer fra, da han er 
vokset op i en storby svarende til Køben-
havn. 

Men fordommene kendte han godt hjemmefra, da 
det er sådan, man tænker og taler om dem oppe i 
bjergene i Peru. De går nemlig med strikhuer, da 
temperaturen er en del lavere oppe i Perus høj-
land. Og ponchoen, ja den er sikkert både 
varm og praktisk, 

når man skal ud og ride på sin lama. Bare rolig, I 
kan sagtens have peruaner på besøg derhjemme 
uden at være nødt til at gemme jeres hamstre væk. 
Det er meget få, der sta-

dig spiser ham-
stre, plus at det 
kun er vilde og 
ustyrlige ham-
stre, som kan få 
mundvandet 
til at løbe hos 
peruanerne. 

Den vigtigste kamp
Af Roar Steffensen

Miguel var en meget talentfuld fodbold-
spiller. Han har spillet på det næstbedste 
niveau i Peru i det, der hedder Copa Peru, 
hvor man spiller om pladser i den bed-
ste række. Som han siger med et ydmygt 
smil, så havde han vel mulighed for at 
nå landsholdet, da han var ung. Men han 
forspildte sin chance, for han lod han 
sig friste til både at ryge og drikke alt for 
meget.

Træner for unge
I dag er Miguel kristen og har været det 
mange i år. Han er ansat som vagtmester 
i Arequipa, hvor han bor med sin familie. 
Fodbold fylder stadig meget i Miguels 
liv, men nu bruger han fodbolden til at 
ændre livet for unge mennesker, som han 
er træner for. De spiller i en lokal liga, 
og mange af de unge kommer fra ik-
ke-kristne hjem og nogle fra vanskelige 
forhold.

Fodbold og Guds ord
Da Miguels menighed var på lejr, var 
der 5-6 af de unge drenge med. Der blev 
selvfølgelig spillet fodbold på lejren, men 
de var også med til undervisningen. For 
Miguel lærer de unge, at fodbold ikke er 
alt. For at være med på holdet, skal de 
unge være indstillet på, at det også inde-
bærer bibelstudie og deltagelse i kirkens 
møder. For som Miguel siger: Ordet er det 
vigtigste.

Vindes for Jesus
Miguel vil gerne vinde fodboldkampe 
med sit hold. Men hans vision er, at hans 
spillere først og fremmest lærer Jesus 
at kende, at de tager en uddannelse, og at 
de lærer at bygge deres liv og værdier på 
Guds ord. Og det kan kun lykkes ved at 
være en ven og en mentor for drengene, 
fortæller Miguel. Det handler ikke kun 
om taktik og træning, men om at være 
sammen med drengene og vejlede dem og 
være der for dem, når de har problemer.

Miguel vandt aldrig en plads i den bedste 
liga eller på landsholdet. Men ved hjælp 
af fodbolden prøver han at vinde unge for 
Jesus. Dét er hans vigtigste kamp.

Ugens uundgåelige
-Top 10 musik i Peru

1. La Bicicleta (The Bicycle) – Carlos Vives and Shakira

2. Olvidarte (Forget You) – Daniel Lazo

3. El Perdon (The Forgiveness) – Nicky Jam

4. Moribundo (Dead) -  Joey Montana ft. De La Ghetto

5. Andas En Mi Cabeza (You Walk in My Head)  

 - Chino y Nacho  ft. Daddy Yankee

6. Bad Blood - Taylor Swift - ft. Kendrick Lamar

7. Bailando (Dancing) - Paradisio

8. Bailando (Español) - Enrique Iglesias ft. Descemer   

 Bueno, Gente De Zona

9. Si No Es Contigo (If It’s Not With You) - Daniel Lazo

10. Vacaciones (Holidays) - Wisin

Mig og m
in  

peruanske ven
 <3

Af Simon Nielsen

Foto: Roar SteffensenFoto: Roar Steffensen
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Kommentaroren går helt amok, når der scores mål 
i peruansk fodbold. For fodbold er rigtig vigtig 
i Peru! Der er knyttet mange drømme og håb til 
fodbolden. Mange unge jager gennem fodbolden 
drømmen om et bedre liv, som kan føre dem og 
deres familie ud af fattigdom. 

Af Roar Steffensen

Jeg sidder på Vejle Stadion sammen med Juan 
Diego Li for at få en snak om fodbold i Peru. Han 
er peruaner og professionel fodboldspiller i Vejle 
Boldklub. Li, som han bare kaldes, kom til Dan-
mark for nogle få måneder siden og kæmper for 
at vænne sig til kulturen og spillestilen – og for at 
vinde en plads på førsteholdet i VB.

I Peru spilles der fodbold overalt. Alle byer og 
landsbyer har små cementbaner i parkerne. 
Næsten på alle tider af dagen, kan man se børn, 

unge og midaldrende spille fulbito, som det kal-
des, på cementbanerne. Li fortæller, at fodbolden 
for mange bliver brugt til at komme lidt væk fra 
et hårdt liv. I en rask fodboldkamp glemmer man 
de fattige kår derhjemme, familieproblemer eller 
stress på arbejdet. 

Li fortæller, at det vigtigste for at slå igennem som 
fodboldspiller er den dannelse, de unge får klub-
bernes akademier. Her lærer man, at tage vare på 
andre dele af sit liv. Mange klubberne i den bed-
ste række tilknytter unge fra fattige familier, og 
hjælper dem bl.a. med skole og psykologsamtaler. 
Han mener, det er vejen frem for mere succes 
til peruanske spillere og peruansk fodbold. For 
spillerne lærer på den måde at leve ansvarligt som 
fodboldspillere, så alt ikke går op i fest og ballade, 
så snart man får succes. 

Landsholdet følges intenst i Peru. Der er store 
nationale drømme og håb knyttet til landsholdet, 
men også store skuffelser. For Peru har ikke kva-
lificeret sig til VM siden 1982, og det gør ondt. Men 
Li håber og tror, at et en mere bevidst satsning på 
dannelse af unge spillere på længere sigt vil føre 
til, at landsholdet bliver bedre. 

I mens kæmper han selv for at få sin egen drøm til 
at gå i opfyldelse: At slå igennem i en klub i Euro-
pa. Gerne i Vejle Boldklub. 

Gooooool! 

Gol, 
gol, gol, 
gooooool!

Primera Division
Stilling i Perus bedste fodbold række

Gruppe A

1. FBC Melgar    74 point

2. Sporting Cristal   71 point

3. Dep. Municipal  69 point

4. Juan Aurich   59 point

5. Union Comercio  54 point

6. Garcilaso   53 point

7. Cesar Vallejo   42 point

8. Defensor La Bocana  40 point

Gruppe B

9. U. de Deportes   71 point

10. Alianza Lima   62 point

11. Sport Huancayo  61 point

12. Comerciantes Unidos 60 point

13. Cajamarca   53 point

14. Alianza Atl.   52 point

15. Ayacucho   50 point

16. U. San Martin   49 point

Juan Diego Li

Foto: Roar Steffensen
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Dig og mission 
Find den måned, du er født i, og læs bibelverset i din bibel, der passer til.  
Læs så kommentaren og overvej, hvordan det kan have betydning i dit liv.  

Af Ester Jensen

Test: Hvor meget 
peruaner er du?
Er der en lille peruaner gemt i dig, eller er du pæredansk? 
Find ud af det i denne test! Først skal du læse alle udsag-
nene og vurdere, om de passer på dig. Bagefter skal du så 
tælle sammen og finde resultatet nederst på siden. God 
fornøjelse! 

Af Ester Jensen

1. Jeg går så langsomt på gaden, at folk ofte overhaler mig

2. Jeg kan godt lide tøj med mange farver på

3. Jeg vil hellere drikke sodavand end vand

4. Jeg har en hund

5. Jeg snakker meget hurtigt

6. Jeg kommer ofte for sent, når jeg har en aftale

7. Min familie betyder rigtig meget for mig

8. Jeg går op i mit lands historie

9. Jeg kan godt lide stærk mad

10. Jeg er meget aktiv på de sociale medier

11. Jeg har let ved at tale med mennesker, jeg lige har mødt

12. Jeg bliver forpustet, hvis jeg skal løbe mere end 500 
meter

13. Jeg snakker tit om mad og mine livretter

14. Jeg snakker gerne højt i mobiltelefon, hvis jeg sidder i 
bussen

15. Jeg synes, at pyjamasparty er det fedeste

16. Jeg kan godt lide at spille UNO

17. Jeg har en meget sød tand

18. Jeg er ikke så god til at holde en rytme eller klappe i takt

19. Jeg synes først, det er varmt, når temperaturen er over 
25 grader

20. Jeg er vild med lege, der involverer vand

21. Jeg kan godt finde på at smide skrald på gaden (men sig 
det ikke til min mor!)

22. Jeg er flittig i skolen og går op i at lave mine lektier

23. Jeg har tænkt mig at bo hjemme, til jeg bliver gift

24. Jeg er glad for at danse

25. Jeg er interesseret i at høre om andre lande og deres 
kultur

26. Jeg kan godt lide at se animationsfilm

27. Jeg kunne godt finde på at spise marsvin eller kanin

December
1 Krøn 16,24
Gud er virkelig stor! Han har gjort store undere 
og gør det stadig – lad os dele det med andre. 

November
Matt 5,16
Lad os leve et liv, så andre ser, at vi er kristne, og 
får lyst til at høre mere om ham.

Oktober
Matt 4,19
Tænk, at vi får lov til at være menneskefiskere, 
altså ”fiske” mennesker med til Himlen!

September
Mark 16,15
ALLE har brug for at høre om Gud og om, hvad 
han har gjort for dem, så de kan få lov til at opleve 
den glæde, kun han kan give.

August
Kol 4,6
Vi skal være venlige over for dem, der ikke er 
kristne, så de kan mærke på os, at vi er Guds børn.

Juli
Matt 28,18-20
Gud har lovet, at han passer på os, når vi fortæller 
andre om ham. Er det ikke fantastisk at vide?

Juni
Luk 10,2
Bed om, at der må være nogle, der føler, at Gud 
ønsker, de skal rejse til et andet land og fortælle 
om ham.

Maj
ApG 13,47
Vi skal være som lys, der skinner i mørket for 
dem, der endnu ikke kender Gud.

April
Joh 20,21
Jesus var faktisk også missionær! Tænk at få lov 
til at gå i hans fodspor.

Marts
Matt 24,14
Jesus ønsker, at HELE VERDEN skal høre om 
ham, før han kommer ned til jorden igen for an-
den gang. 

Februar
Es 6,8
Gud kan også bruge dig, så vær villig til at lade 
ham bruge dig, som han vil.

Januar
Sl 96,3-4
Gud fortjener virkelig at blive prist, og alle i hele 
verden har brug for at høre om ham og om alt det, 
han gør. 

0
Der er vist noget galt her! Du synes ikke, at pyjamasparty er det fedeste, og du kan ikke lide 
at lege med vand??? Enten har du glemt at læse sætningerne eller også kan du ikke tælle til 
mere end 0. Prøv lige at tage testen igen og brug eventuelt en lommeregner denne gang  

1-7
Du er pæredansk! Lige nu sidder du sikkert iført din landsholdstrøje og spiser flæskesteg 
med brun sovs og koldskål, mens Danmarks Radios Pigekor synger nationalsangen i bag-
grunden. Når du er færdig med det, kunne du jo for eksempel spørge dine forældre, om I ikke 
nok skal tage på sommerferie til Peru næste år. Det kan nemlig være spændende at prøve 
noget nyt, selvom flæskesteg nu altså smager godt.

8-14
Nej, du er ikke peruaner, men noget kunne tyde på, at du måske har set en film om Peru 
og har hørt usandsynligt godt efter i historietimerne i skolen, for du har en smule perua-
ner-potentiale i dig. Jeg vil gætte på, at du engang imellem drysser lidt chili på dine kartof-
ler og måske endda også på havregrøden og på den måde har fundet en mellemvej. 

15-21
Uha, man kunne næsten komme i tvivl. Du er helt klart inspireret af det peruanske folk og 
deres kultur, men du har ikke helt givet slip på røde pølser og Faxe Kondi - det er der nu 
heller ikke noget galt i! Men bliv ikke overrasket, hvis folk forveksler dig med en peruaner 
og går ud fra, at du er god til at danse og godt kan lide stærk mad. 

22-26
Du er en vaskeægte peruaner! Det er godt klaret, at du overhovedet har kunnet tage denne 
test, da de jo ikke taler dansk i Peru, så måske har du fået en dansker til at hjælpe dig. Det 
kan være, du skal lade resten af din familie tage testen, så I kan finde ud af, om de også er 
peruanere, eller det bare er dig. Hils din lama derhjemme i baghaven. 

27
Det kan vist ikke passe, kan det? Er du sikker på, at du ikke har snydt? Jeg tvivler på, at selv 
peruanere ville nikke genkendende til alle disse udsagn uden undtagelse, så du er lidt af et 
pragteksemplar! Og så må du hellere advare dine forældre og fortælle dem om dine planer 
om at bo hjemme, til du bliver gift...

Mr. Perfect
Du er god til at få tro og liv til at hænge 
sammen. Du tænker altid over, hvad 
Jesus ville gøre, hvordan du kan hjæl-
pe andre og give dem Jesus. Du er helt 
sikkert et forbillede for mange, selvom 
du bare selv synes, du gør noget helt 
naturligt: Lever som kristen!

Den isolerede
Du har fundet den perfekte måde at leve på: At 
være sammen med kristne altid. Det er trygt og 
godt. Men hvornår er det, du møder ikke-kristne? 
Hvis det kun er i Netto, må 
du nok hellere finde andre 
måder at få ikke-kristne 
venner på! De er ret søde – 
og vil gerne være sammen 
med dig – og lære om 
dig og din tro!

Kamæleonen
Du kan snakke med alle og har masser af venner. Når der 
bliver snakket tro, er du med på den. Og når du er 
sammen med dine ikke-troende ven-
ner, gør du det ikke. Du er god til at 
tilpasse dig. Måske skulle du 
overveje at lade din tro være 
mere tydelig uanset, hvem 
du er sammen med?

Strudsen
Du undgår på 
alle måder at 
komme til at 
tale om tro og 
kristendom. Du 
har en evne til 
at få alle mulig-
heder for tros-
snak til at blive 
til samtaler om 
noget helt andet. 
Overvej, om det er så- dan, 
du selv gerne vil høre om tro fra andre?

Den overaktive
Du bruger alle muligheder for at fortælle om 
Jesus. Du nævner ham i så mange sætninger som 
muligt og har altid en flyer i lommen. Du har den 
effekt på nogle mennesker, at de flygter, når de 
ser dig. Måske skulle du over- veje at 
nedtone din Jesus-glæde en 
smule? Men ellers er det bare 
at fortsætte med at rykke: Alle 
mennesker skal høre om Jesus!

5 (missions)personlighedstyper
Hvilken (missions)personlighedstype er du?

Af Maria Legarth

Af Johanne Kjær Svendsen

Foto: Kristine Ballantyne
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Smag på  
PERU
Køb Chicha-bolsjer, som er fra Peru og lavet af sorte majs.

Brug bolsjerne til info om Peru, til indsamlingsaften eller som præmier til indsamlingsprojektet.

De koster 50 øre stykket inklusiv porto og kan bestilles hos Maria Legarth, maria@lmbu.dk

Velsmagende og saftig,  
dybstegt marsvin
Har du lyst til at prøve noget lækkert, du aldrig har overvejet før? Træt af kedelige koteletter og fars 
frikadeller? Prøv nogle af de mindste spareribs, du kommer i nærheden af, og smag det eksotiske i dyb-
stegt cuy. 

Af Peter-Jan Teunissen

Ingredienser:
1 helt afhåret, parteret og renset marsvin (findes 
blandt lillesøsters kæledyr eller fås hos dyrehand-
leren) 

TIP: Lad for smagens skyld både hjerte, lever og 
nyrer være tilbage. Også hovedet kan spises!

• ½ dl. hvedemel

• 1 tsk. spidskommen

• Lidt salt og peber (evt. flere krydderier efter 
smag og behag)

• 1 dl. olie til stegning

Sådan gør du:
Tør marsvinekødet med køkkenrulle med let hånd. 
Gnid spidskommen, salt og peber ind i kødet. 

Varm olien godt op i en stegepande. 

Vend kødet i melet og læg den på ryggen på pan-
den. Alternativ kan gnaveren skæres i 4 stykker, 
så kan det være lettere at styre en jævn stegning. 
Husk, at vende den, så den bliver gennemstegt og 
gyldenbrun på begge sider, ca. 15-20 minutter i alt. 

Servers med kogte ris, pommes frites og en frisk 
tomat-løg-salat (hakkede tomater og løgringe 
tilsat lidt friskpresset lime og et drys salt). Nydes 
bedst med kold Inka-kola til. Velbekomme!

5 fakta om Peru

Andesbjergene
Andesbjergene er verdens længste bjergkæ-
de på 9000 km. Der bor mennesker helt oppe 
i 4600 meter over havet. Der er luften tynd, 
så for os, der ikke er vant til at bo der, kan det 
være svært at trække vejret. 

Amazonas
Amazonas er verdens største regnskov og dæk-
ker 60 % af Perus areal, men der bor kun 5 % af 
befolkningen. De fleste af dem er indianere. I 
Amazonas er der 40 millioner forskellige slags 
insekter.

Inkariget
Inkariget var den største stat i Amerika, før 
Colombus kom til Amerika. Da Inkariget var 
størst, boede der 20 millioner mennesker, og 
det var 50 gange større end Danmark.

Kartoflen
Kartoflen stammer oprindeligt fra Peru. Der 
dyrkes 3000 varianter af kartofler. Perus natio-
nalret er grillet marsvin. 

Meget mere
Der er kun 276 km motorvej i Peru. I Danmark 
har vi over 1000 km, selvom Peru er 30 gange 
større end Danmark. Til gengæld har de 237 
lufthavne. I Peru er vejene ikke særlig gode, og 
trafikken er ret kaotisk. 

Der bor 30 millioner mennesker i Peru. I ho-
vedstaden Lima bor der 9 millioner. De fleste I 
Peru taler spansk, og der er også en del indfød-
te sprog. 80 % af befolkningen er katolikker, og 
mange tror på en blanding af guder. /ML

PERU

Foto: Peter-Jan Teunissen
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Fem forslag til, hvad du kan lave i din  
weekend i Arequipa
Komplet guide til en weekend I Arequipa:

Af Karina Jensen

Plaza de Armas (centrum): 
Plazaen, den store katedral og klosteret Santa Catalina ligger i centrum af 
Arequipa. Det er ’must see’, hvis man kommer til Arequipa. Plazaen ligger flot 
omkranset af tre koloniale bygninger med restauranter, cafeer, katedralen, 
palmetræer og et springvand. Her kan man let få en hel dag til at gå ved at 
tage en tur i klosteret, som er indrettet som en lille by, gå en tur på markeder-
ne med peruanske souvenirs og tage på forskellige traditionelle restauranter. 

Avelino:
Der er mange små lokale markeder i Arequipa. På gaden Avelino er der man-
ge små boder og steder, man kan gå ind, hvor der hver dag er travlhed, og hvor 
mange kommer og handler. Det er meget spændende at gå forbi de forskellige 
boder, hvor man kan få alt fra tasker og hatte til hønsefødder og grisehoveder. 
Det er ikke noget, man finder i Danmark og er værd at se, da det er en stor del 
af kulturen i Peru. 

Mall Aventura Plaza: 
I Arequipa er der tre store shoppingcentre. Et af dem hedder Mall Aventura 
Plaza. Det er en stor kontrast til de små lokale markeder og mest brugt af de 
mere velhavende peruanere. Her er der mange fine restauranter med lokal 
mad.

Yanahuara Plaza:
Yanahuara er en hyggelig bydel i Arequipa. Det er et flot middelklassekvarter 
med bygninger af hvide vulkansten. Torvet i Yanahuara ligger rigtig flot med 
et udkigspunkt ud over centrum med vulkanen Misti i baggrunden. Det ligger 
ikke langt fra Plazaen, og det er en hyggelig, lille gåtur fra plazaen til torvet i 
Yanahuara. 

Paucarpata:
Paucarpata er en anden 
bydel i Arequipa, som 
ligger i udkanten af 
byen. Det er et meget 
landligt distrikt, hvor 
man kommer lidt op i 
bjergene, tæt på vul-
kanen Pikchu Pikchu. 
Det er et dejligt sted at 
tage en vandretur med 
meget smuk natur. Der 
er marker og grønt, 
hvilket man ikke ser 
meget af længere inde 
i Arequipa, og man 
kan også se nogle af de 
gamle landbrugster-
rasser fra Inkariget og 
der er en god udsigt til 
Misti. 

• 

Jeg skal helt sikkert  
med på lejr næste år!
 

Sjov med vennerne, bibeltimer, lovsang, ballade og ture til stranden.  
Vi har spurgt tre deltagere fra lejrene i Peru, om hvad der er det bedste ved deres lejre.

Af Karina Jensen

Jefferson, 11: 
Jeg plejer at tage på lejr hvert år, fordi det er 
sjovt, og fordi vi har om Gud. Vi plejer at lave 
en masse forskelligt på lejrene. Jeg synes, det 
er dejligt, at vi er nede ved kysten, så man kan 

være på stranden. Ellers synes jeg, at det bedste 
ved hele lejren er, at vi læser Guds ord sammen 
og lærer mere om Gud, samtidig med at vi har 

det sjovt. 

Kamila, 15: 
Jeg kan lide at tage på teenlejr, for der sker så 

mange forskellige ting. På lejren har vi vandlege 
på stranden. Derudover danser vi, leger, laver 
skuespil, møder nye venner, og har bibeltimer 
og undervisning om Gud på mange forskellige 

måder. 

Jeg tager på lejr for at slappe af, have det sjovt 
og lære mere om Gud – at han elsker os og vil os. 

Derudover plejer jeg at hjælpe på børnelejren 
som leder, hvilket jeg godt kan lide, da jeg lærer 

at undervise børn på en sjov og spændende 
måde. 

Jeg synes alt er godt på lejren. Det, at vi lærer 
noget nyt hver dag, er dejligt. Der er tid til at 

slappe af, men samtidig også tid til at hat have 
det sjovt med sine venner. Jeg skal helt sikkert 

med på lejr næste år.

Daniela, 20: 
Jeg kan godt lide at tage på lejr, både som leder 

og som deltager, fordi det er en tid, hvor man kan 
have det sjovt, få gode minder med venner, slap-
pe af og lovsynge Gud sammen med andre. Det 
bedste ved lejrene er, at der er god bibelunder-

visning, hvor jeg kan lære Gud bedre at kende og 
dele det med mine venner. Jeg kan godt lide at 

hjælpe på lejrene og være med til, at teenagerne 
lærer Gud bedre at kende.

Vejrudsigt – Arequipa

Temp. mellem 20-22 grader året rundt, om nat-
ten dog ned til 4 grader i juli. Risiko for regn og 
tåge i jan., feb. og marts, dog ellers tørt. Mulig-
hed for sol hver dag. 

22°

Fakta om Arequipa
Perus næsstørste by, hvor der bor 800.000  
mennesker

Ligger i det sydlige Peru for foden af den 5822 
m. høje vulkan, Misti

Alle Luthersk Missions missionærer og volon-
tører bor i Arequipa

Foto: Karina Jensen

Foto: Karina Jensen

Foto: Karina Jensen

Foto: Karina Jensen

Foto: Karina Jensen
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