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Et nyt år med nye udfordringer – og nye muligheder!   

    Vi fejrede vores jul og nytår i Norge med en del af Jofrids familie, og 

indledte derefter vores rejse tilbage til Danmark den 1. januar. Men vi nåede 

ikke så langt, før problemer med bilen tvang os tilbage til udgangspunktet. 

Bilen skulle på værksted, og vi skulle købe nogle nye færgebilletter. Æv! Men 

vi havde begge en klar oplevelse af, at Gud var med i denne forsinkelse. Og 

forsinkelsen banede faktisk vejen for en situation, hvor Samuel, vores ældste 

søn, helt spontant lagde sin hånd på sin norske bedstefar for at bede om 

helbredelse.  

Gud bruger også vores børn til at bede! 

   Det hele startede tilbage i Danmark i 2012, da Peters far havde store søvnproblemer efter en hofteoperation. Vi tænkte: 

Simeon (vores yngste søn på 2 ½ år) har et fantastisk sovehjerte. Måske kan vi få ham til at bede for sin farfar. Vi fik ham 

derfor til at lægge hånden på sin farfar og sige tre gange: ”Farfar, sove, 

Amen!” Hans to store søskende stod ved siden af og ville også være med i 

bønnen. Et par dage senere erklærede farfar om morgenen: ”Det er et 

mirakel! Jeg har sovet igennem i nat!” Vi delte dette bønnesvar med børnene 

og det blev starten på en tid, hvor især Samuel begyndte at bede for 

forskellige ting.  

    Da bilens problemer tvang os til at blive nogle flere dage i Norge, fik vi en 

ekstra anledning til at besøge Jofrids far. Vi kontaktede ham og blev faktisk 

forbavset over, at han ville have besøg, da hans kæreste skulle noget andet, 

hvilket betød, at han selv måtte lave maden – selv om hans helbred ikke er det bedste. Derfor gjorde vi det også tydeligt 

for børnene på vej til bedstefars hus, at bedstefar er syg og ikke kan klare for meget larm. Alt dette medførte, at Samuel 

midt under måltidet rejste sig, gik hen til sin bedstefar, lagde hånden på ham og hviskede en stille bøn for sin syge farfar 

inde i sit hoved. Der skete ikke noget synligt, men vi tror alligevel, at bønnen gjorde en forskel. 

En bønnetjeneste for hele familien: 

    Selv om det ofte er Peter, som kommer til at bære vores bønnetjeneste i det 

daglige, så længes vi efter, at hele familien inddrages i den. Derfor var det virkelig 

herligt for os, da Jofrid og Peter blev inviteret til en frikirke i Løkken, hvor de begge 

skulle medvirke. Jofrid skulle holde et oplæg om ”bøn med børn” på 45 minutter, 

mens Peter senere skulle stå for forkyndelsen under selve gudstjenesten. Jofrids 

oplæg indeholdt en skøn blanding af undervisning i børnehøjde og forskellige 

bønnelege, hvor vores egne børn hellere end gerne ville hjælpe deres mor med både 

det ene og det andet. Efter gudstjenesten gav vi en gratis ”At bede sammen”-bog til 

alle de voksne, fordi vi som familie ville fejre, at Gud havde givet os denne mulighed 

for at tjene sammen.  

Gud fortsætter med at åbne døre: 

     Siden årsskiftet har Peter afholdt to bønneseminarer, et i København og et i Jyderup. Gud bliver ved med at velsigne 

disse seminarer og derfor kommer der hver gang nogle virkelig gode tilbagemeldinger. Udover seminarerne har Peter haft 

en række taleopgaver i forskellige menigheder, i Aalborg (x3), Hjørring, Øster Vrå, Kolding Internationale Højskole og 

Løkken. Alle disse opgaver har tilsammen givet et tiltrængt løft til vores økonomi. Det er faktisk interessant at følge, 



hvordan Gud måned for måned åbner nye døre for tjenesten. Især fordi invitationerne kommer fra vidt forskellige steder i 

landet og fra vidt forskellige kirkelige baggrunde. Baptistkirker, apostolske kirker, missionsforbundet, Oasemenigheder, 

folkekirken, uafhængige frikirker, pinsekirker, Aglow, og højskolen i Kolding. Næsten hver eneste gang jeg har afholdt 

bønneseminaret et sted, bruger Gud seminaret til at åbne døren for en undervisningsopgave i en ny sammenhæng.  

Rådgiver for Aglow: 

    Siden sidste nyhedsbrev har Peter også takket ”ja” til at fungere som rådgiver for Aglows nationale ledelse. De har altid 

to eller tre officielle rådgivere og inddrager dem løbende, når der opstår noget, hvor de måtte ønske vejledning og input 

udefra. Således er vi – Jofrid og Peter – også inviteret med til National Aglowkonference d. 12-14 april, så han kan lære 

Aglow folkene at kende. Det bliver samtidigt lidt af en kæresteweekend for os – siden Jofrids mor kommer ned fra Norge 

for at passe vores børn.  

Jofrid står overfor et vigtigt valg:  

    I denne uge er Jofrid ved at lægge sidste hånd på hendes ansøgninger til to forskellige 

uddannelser. Valget står imellem at blive pædagog og at blive grafisk designer, og hun har 

ærlig talt svært ved at afgøre, hvad der står højest på ønskesedlen. Pædagogstudiet er det 

valg, som giver flest jobmuligheder, men uddannelsen som grafisk designer rummer nogle 

spændende muligheder. Den vil give hende den helt rette træning til en række forskellige 

forlagsopgaver, hvilket sandsynligvis ville medføre, at forlagsarbejdet i langt større grad 

kunne blive et fælles projekt i stedet for noget, som primært er Peters personlige projekt.   

Et konkret bønnesvar: 

    Da et par tandlæge besøg gav os en ekstra udgift på ca. 7500 kr., havde vi brug for en ekstra velsignelse. Helt konkret 

skulle ca. 6000 kr. betales, og vi manglede ca. 2000 kr. et par dage før pengene skulle falde. Men en ven fra gamle dage, 

som vi ikke har snakket med i mange år, fik i denne tid et stærkt møde med Gud i et fremmed land, hvilket medførte 

genoprettelse og heling for ham – og i denne proces mindede Gud ham om 2150 kr., som han skyldte Peter. Penge, som 

Peter helt havde glemt.  

Bønneemner:  

- Et løft i vores økonomi og at Gud må bane vejen for flere vikartimer 

til Jofrid eller allerhelst et fast vikariat. 

- At Gud må give endnu flere åbne døre for vores bønnetjeneste! 

- Godt helbred til hele familien – der har været rigtig mange dage med 

syge børn.  

- Visdom til Jofrid, så hun kan træffe det rigtige valg af studium.  

- Guds velsignelse over vores forlag på alle områder. 

- Bøn for ”Englevagt 2013” under årets karneval, hvor Peter skal være 

med til at lede forbederne. (se mere: http://www.englevagt.nu/) 

 

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 

Familiens bidrag til kirkens 
kagekonkurrence 

http://www.englevagt.nu/
mailto:jptinggaard@gmail.com
mailto:jofridlovise@gmail.com

