
Peru-arrangement 
Af Sofie Birkmose, januar 2015 

Her finder du forskellige ideer til, hvordan du kan arrangere et Peru-arrangement i din menighed. 

Indsamling  
• Auktionsaften

• Den klassiske med kurven rundt

• Banko

• Bliv fastgiver 

Skype med missionærer 
Husk på, at der er tidsforskel mellem Danmark og Peru! 

Video  
 Lille hilsen fra Mirjam og Rolf omkring opstart af ny bibelskole
 Den lutherske kirke i Peru
 Videoportrætter af peruanere

 Video fra volontørerne Ester og Karina

Videoerne finder du på LM’s Youtube-kanal (youtube.com/lutherskmission). 

Nogle ligger der allerede, andre vil blive lagt på efterhånden som de er klar. 

Få besøg af tidligere missionærer/volontører 

Forbøn  
 Evt. som forbønsstationer

 Forbøn for landet og for missionærerne og volontørerne (se forbøns-ark med specifikke bede-
emner for de enkelte familier udsendt af LM)

Generelt infoark 
Som baggrundsviden til mødelederen eller til at lægge ud på bordene, så folk kan læse lidt generelt om 

LM's arbejde i Peru. (se dokumentet infoark) 

Traditionel peruansk aftensmad  
Se dokumentet med opskrifter på arroz chaufa, panetón, chocolate caliente og gelatina. 

Traditionel peruansk aftenkaffe 
I stedet for at servere almindelig dansk aftenkaffe, kan man gøre som i Peru: servere sodavand, te og 
kaffe samt en række små 'bocaditos', som er forskellige snacks, fx chips, popcorn, kiks, frugt, nødder 

osv.  



Desuden kan der serveres varm kakao, Panetón (kage) og gelatina, som er typiske retter til et arrange-

ment i en kirke i Peru. (se dokumentet med opskrifter)  

 

For børn og barnlige sjæle  
 Piñata  

 

Piñata er en form for 'slå katten af tønden'. 'Lamaen' (- eller hvilken figur den forestiller) er fyldt 

med slik, og på samme måde som til fastelavn, slår man til den, til den smadres og slikkes flyver 

ud. Piñata'er kan købes på nettet. 

 Farvelæg tegninger (se dokumenterne tegning 1 og tegning 2) 

 Lav et armbånd i de peruanske farver.  

 

Eller en anden fysisk ting, som kan bruges til at minde sig selv om at huske at bede for Peru, 

missionærerne og kirken i Peru – også i hverdagen efterfølgende. 

 Selskabslege. 

I Peru leger man rigtig mange selskabslege, når man er samlet – fx til børnemøde, ungdoms-

møde, fødselsdage – og også blandt voksne. Unge som gamle er med!! Det kan være alt fra 

kluddermor til frugtsalat, stopdans, ballondans eller klodsmajor. Det er en god måde at få rystet 

folk sammen på og man har det altid sjovt!!  

Desuden handler det aldrig om at blive vinder, men derimod at undgå at blive taberen. For der 

skal være en eller anden straf til taberen! Der må man selv være kreativ med straffen! :) 


