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præsentation
Stine Roager

• Født 20. marts 1987.
• Uddannet Jordemoder.
• Gift med Rasmus Christian Roager. Født 8. juli 1984. Selvstændig tækkemand.
• Børn:

Anders Christian Roager (07.03.08)

		

Ingrid Marie Roager (21.10.11)

		

Alfred Johan Roager(19.11.14)

• Udsendes til Iringa, Tanzania af Luthersk Mission i 2016.

Missionærindvielse og udsendelsesfest
for Stine og Rasmus Roager med børnene Alfred, Ingrid og
Anders, som rejser til Tanzania.
Søndag den 10. apri kl. 13.30 på Sædding Efterskole,
Astrupvej 3, 6900 Skjern
Til festen er der indvielses- og forbønshandling, prædiken ved LM´s nye generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, kaffe, samt børnearrangementer i 2 grupper efter
kaffen. Der vil være mulighed for at komme med korte hilsner til Stine og Rasmus.
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Vi er født og opvokset i hver sit kristne hjem
i Sønderjylland. Vi blev gift i juli, 2006. Rasmus er tækkemand og har sit eget tækkefirma. Stine er jordemoder og har arbejdet
på fødeafdelingen i Esbjerg. Lige nu er hun
hjemmegående med de to yngste af vores
børn. Vi har vort åndelige hjem dels i LMEsbjerg og dels i folkekirken Zions Kirke i
Esbjerg. Vi har børnene Anders (8 år), Ingrid
(4 år) og Alfred (1 år).
I 2007 var vi udsendt af Luthersk Mission
(LM) som volontører i Tanzania (TZ). Vi
fik TZ og det tanzanianske folk ind i vores
hjerter. Og vi så hvilken stor betydning missionsarbejdet har. Siden vi kom hjem, har
vi begge hørt Gud kalde os til at arbejde
i international mission igen. Vi har ofte talt
om, hvad Guds plan mon var. Mest af alt
ønsker vi at være der, hvor han vil have os
og at være med til at række evangeliet videre til mennesker, der ikke kender Jesus.
I hele processen hen mod de opgaver, der
nu venter os, har vi erfaret Guds forunderlige ledelse. Vi er blevet ansat af LM til en
tjeneste med evangelisation blandt nomadestammer i TZ (MUWA kaldes arbejdet).
Vi skal bo i Iringa. Rasmus skal planlægge
og deltage i evangelisationsture til bopladser sammen med lokale evangelister. Han
skal også være praktisk ansvarlig for LM’s
compound i Iringa og bibelskolen tilknyttet
MUWA. Desuden skal han være bogholder for MUWA og føre regnskab med LM’s
økonomi i Iringa. Stines opgaver bliver dels
pasning og danskundervisning af vores egne
børn og dels jordemoderfaglige opgaver.
De jordemoderfaglige opgaver er ikke helt
fastlagt endnu, men bliver formodentlig af
undervisende karakter.
Vi skal først på et missionsforberedende
kursus på All Nations Christian College i

England fra 21. april - 2. juli. Herefter venter
ca. 1,5 mdr. i Danmark. Midt i august 2016
rejser vi til Iringa. Her skal vi gå på sprogskole indtil midten af januar 2017, hvor efter
vi starter op i vores opgaver. Mens vi er på
kursus i England og på sprogskole i Iringa,
har vi volontørerne Ulla og Benjamin Due
Christensen til at tage sig af pasning og undervisning af vores børn. Anders skal starte
i Iringa International School, når vi kommer
til Iringa. Her følger en af volontørerne med,
indtil han kan begå sig på engelsk. Ulla og
Benjamin er børnenes faster og onkel, så
det er en stor gave og tryghed for både os
og børnene i den kommende omskiftelige
tid, at vi kender hinanden så godt.
Det er meget betydningsfuldt at vide, at vi
som missionærer bliver en del af den medleven og forbøn som foregår rundt i de lokale SMF-kredse. Vi har så meget brug for,
at alle ting lægges i Guds stærke hænder.
»Men at være Gud nær er min lykke, jeg
tager min tilflugt til Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger« Salme 73,
28.
Bedeemner:
• Tak for Guds kald og ledelse.
• Forberedelsestiden: Afskeden, udbyttet
på All Nations og sprogskolen.
• At familien og børnene må trives og 		
falde godt til i Tanzania.
• Rasmus og Stines arbejde og 			
samarbejdspartnere i Iringa.
• Nomadearbejdet og at flere nomader 		
må lære Jesus at kende.
• Volontørerne Ulla og Benjamin.

