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De første spadestik i Ålborg:   

    Det har været godt for hele familien at flytte til Ålborg, siden 

vores flytning i oktober 2011 og vi trives alle, hvor vi hver især er. 

Dog har vi også erfaret, at det tager tid at opbygge et nyt netværk af 

gode venner og af folk, som brænder for det samme. Og det er 

vigtigt for os, at vi ikke forcerer denne del. Vi er rejst til Aalborg for 

at stå sammen med andre, der har hjerte for bøn, fordi vi virkelig 

har lært, hvor meget vi har brug for at stå sammen med andre. Men 

i en ny by og med nye mennesker, er der ikke længere en fælles 

forhistorie. Folk omkring os har ikke vandret sammen med os og 

erfaret vores trofaste tjeneste igennem mange år. I stedet har de brug for tid til at iagttage, hvem vi er og hvad vi bærer i 

vores hjerter.  

    Men selvom det af naturlige grunde tager tid at komme ind i det, som Gud har for os i Aalborg, så er der allerede sket et 

par gode ting. I slutningen af januar var Peter inviteret med til en udvidet præstesamling, så han kunne blive præsteret for 

byens præster. Ved denne anledning delte han nogle af sine tanker, om hvorfor vi er rejst til Aalborg for at arbejde med 

bøn. Derudover gav han alle præsterne en udgave af vores nyeste bog ”At bede sammen”. Alt i alt en rigtig god samling.  

    Præstenetværket og deres menigheder afholdte i januar ”21 dage med bøn og faste” for fjerde år i træk. Det var herligt 

for os at være med til dette og bl.a. deltage i de tre samlinger, hvor de forskellige kirker var samlet. Temaet i år var 

forsoning og vi tror, at Gud år for år vil gå dybere og dybere med de forskellige kirker. Under de 21 dage fik Peter to 

anledninger til at undervise om bøn i vores nye menighed, Apostolsk Kirke i Ålborg. Til en søndagsgudstjeneste og til en 

bibelstudieaften en hverdags aften. Han har fået rigtige gode tilbagemeldinger fra menigheden og det har allerede 

medført et par nye åbninger til at tale i andre sammenhænge.  

Et nyt forlag og en ny bog:    

     Omkring årsskiftet lancerede vi et nyt forlag, som udelukkende skal være fokuseret på bøn. Vi 

har kaldt den ”Forlaget Tinggaard” og du kan læse mere om den på forlagets hjemmeside: 

www.forlagettinggaard.dk  Samtidig udgav vi en ny bog om bøn, som vi har skrevet sammen. Den 

hedder ”At bede sammen” og er en praktisk manual til det at bede i grupper. Den bygger på noget 

undervisning, som Jofrid har klargjort igennem flere år, som Peter nu har formet og udvidet til en 

hel bog om emnet. Vi sælger bogen næsten uden fortjeneste, fordi vi ønsker at sprede budskabet 

så meget som muligt. Således sælger vi bogen til 10 kr. stk., hvis man køber mindst 10 stk. og vi 

har tænkt os at kontakte en lang række frikirker og menigheder og spørge præsten/deres ledere, 

om ikke de vil give en bog til alle i menigheden, som brænder for bøn. En fantastisk og billig 

anledning for kirkerne til at opmuntre og træne deres forbedere. Tænk, 30 bøger vil kun koste 

menigheden 300 kr. + forsendelse. Vi har endnu ikke kontaktet landets kirker, men har på trods af dette allerede solgt 

omkring 500 bøger og har yderligere ca. 200-300 bøger i kommission ved andre forhandlere. Og overalt hvor folk læser 

bogen, har vi fået rigtige gode tilbagemeldinger. Bl.a. i en anmeldelse i Udfordringen.   

Bedehus Danmark: 

    I uge 3 deltog Peter i bedehus Danmarks årlige ”National forbederuge” på højskolen i Kolding. Visionsgruppen for 

bedehus Danmark var meget begejstret for vores bog ”At bede sammen” og havde derfor købt nok bøger, så de kunne 

give bogen til alle deltagerne på bønneugen. En fantastisk indgang til at få spredt bogen ud til landets forbedere! Alt i alt 

fik vi solgt mere end 300 bøger på denne uge til den målgruppe, som bogen først og fremmest er skrevet for. I løbet af 

http://www.forlagettinggaard.dk/


ugen blev Peter også spurgt, om ikke han ville være med i visionsgruppen (dvs. ledergruppen) for bedehus Danmark. Det 

ville han meget gerne. Det indebærer selvfølgelig en del ekstra udgifter, som vi selv må afholde i forbindelse med de 

samlinger, visionsgruppen skal have, men det er jo præcist dette, som Gud har kaldet os til at gøre. Der findes ikke et 

bedre organ til at oprejse landets forbedere til bøn end netop bedehus Danmark.  

Ny hjemmeside for Peter:   

    I løbet af de sidste par måneder, har Peter også lavet en ny hjemmeside, 

som skal præsentere hans og hele familiens bønnetjeneste. 

www.petertinggaard.dk Den vil løbende blive opdateret og den afslører også 

nogle nye gevinster ved at støtte vores tjeneste (under afdelingen ”klub 100”)  

Arbejde til Jofrid og en sorgproces: 

    Et af vores primære bønneemner er pt at Jofrid må få et fast arbejde. Hun 

arbejder nu som tilkaldevikar og det varierer, hvor meget arbejde, hun får. 

Desuden koster det en del ekstra ressourcer ikke at have en fast plan, men at skulle tage tingene fra dag til dag – uden at 

vide, hvad dagene vil indebære. Hele situationen blev også tappet yderligere for energi, da vi mistede vores fjerde barn, 

som var i Jofrids mave. Hun var i 11 uge, da hun begyndte at bløde og en ultralydsscanning afslørede, at barnet havde 

været dødt i flere uger. Efterfølgende har vi selvfølgelig sørget og grædt – også sammen med børnene, og det går 

langsomt fremad, men det hele er fortsat lidt tungt. Især for Jofrid.   

Børnene trives: 

    Igennem den sidste lange tid har børnene været til så stor glæde for os. Det 

er godt at se, at de blomstrer og får nye venner. Samuel er begyndt i 0 klasse 

og trives dér. Sofie går i en børnehave ca. 250 meter fra vores hus og har fået 

langt flere venner, end hun havde i hendes gamle børnehave. Simeon går hos 

en dagplejemor og charmer sig frem dér. Han skal begynde i en to års gruppe 

ved en børnehave i maj.  

 

Bønneemner:  

- Fast arbejde til Jofrid.  

- En god indgang blandt byens ledere og forbedere i Aalborg for Peter.  

- Velsignelse over ”forlaget Tinggaard” – særligt over bogen ”At bede sammen” 

- Om Guds ledelse for Peter i hans indgang i bedehus Danmark. 

- Om åbne døre rundt om i landet for seminarer om bøn med Peter 

- Om at Gud må velsigne vores økonomi 

 

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er! 

Kærlige hilsener fra 

Familien Tinggaard 

Kontakt info: Familien Tinggaard, Rebildparken 29, 9220 Aalborg Ø 
Email: jptinggaard@gmail.com og jofridlovise@gmail.com 

Mobil: Peter: 61737133 og Jofrid: 61787316 
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