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Siden sidst

    Sl 84,12b: ”Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt.”

    I løbet af det sidste år har vi virkelig smagt sandheden af dette vers. At vi som kristne ikke behøver at være fuldkomne 
eller perfekte, før Gud velsigner os. Heldigvis! Han forventer blot, at vi er oprigtige. Så kan vi regne med hans velsignelser. 
Vi har i dette år haft en bedre økonomi end på noget andet tidspunkt, siden vi trådte ud i fuldtidstjeneste, og der er sket 
noget i os, der gør, at vi stoler langt mere på Guds forsørgelse – også når hans indgreb ikke kommer ligeså hurtigt, som vi 
synes, de burde. De første måneder af 2014 har netop været en sådan tid, hvor vi har måttet vente lidt for længe (ud fra 
vores følelser), men så har vi også prøvet at få nogle flotte og store gaver, som var mere end nok til at dække alle vores 
regninger.  

    Ved indgangen til 2014 skete der også noget for Peter. Allerede i de første dage af januar var det som om, det pludselig 
blev lettere at bede; i modsætning til mange måneders oplevelse af modvind. Desuden har Peter fået en stærk, voksende 
forventning om, at 2014 vil være et år med gennembrud for vores tjeneste. Det bliver spændende at se, hvad Gud vil gøre!

Studieindspilning:

    Efter længere tids overvejelse og mange tanker frem og tilbage, er det nu blevet 
tid til at forfølge en af Peters drømme. Mens børnene og Jofrid skal til Norge og 
fejre påskeferien med vores norske familie, skal Peter i et lydstudie i Randers og 
indspille en Bønne CD med otte sange. Det er en af Peters gode venner, der ejer 
studiet og derfor har vi fået en rigtig god pris. Der skal indspilles otte af Peters 
bedste bønnesange. Hvis alt går godt vil Cden blive færdig i løbet af sommerferien, 
så vi kan begynde at sælge den efter sommerferien. Vi regner med en salgspris på 
50 kr. 

    Vi aner faktisk ikke, om der er interesse for en sådan bønne CD, da der ikke er 
andre lignende Cder på markedet. Men vi oplever, at Gud er med i dette nye 
projekt og vi tror, at den kan være med til at inspirere landets forbedere til at 
drage nærmere til Gud. 

Bønneseminar i Ikast:

    En af mine største glæder fra de sidste par år har været 
bønneseminaret ”Bønnen efter Guds hjerte”. Jeg har på 
nuværende tidspunkt afholdt 10-12 af disse seminarer og Gud gør 
altid noget særligt, når jeg afholder et af dem. Derfor oplever jeg 
også, at det er en af de vigtigtste og mest givende ting, som jeg gør. 
Jeg afholdt det første seminar i Randers i foråret 2012 og havde 
derefter en lang periode, hvor Gud åbnede dørene til ca. 1 af disse 
seminarer om måneden. Men så kom der en periode på ca. 9 mdr 
uden et eneste af disse bønneseminarer ... indtil jeg endelig fik en 
ny åbning. Et bønneseminar i Ikast d. 8 marts. 

 Det blev en meget stærk lørdag sammen med en flok forbedere fra 
Aglow. Her kan I læse et kort uddrag fra to af de skriftlige tilbagemeldinger/evalueringer, som jeg har fået: 

– ”Der var en stærk salvelse over Peter, og Helligåndens nærvær var mærkbar under hele undervisningen. Det gik 
meget dybt. Det var som at sidde ved Faderens fødder og lytte til Ham. Det har virkelig forvandlet mig.”

– ” ... Det kom dybt fra Peters hjerte, og det faldt dybt i vore hjerter.”



To nye bøger på vej:

    Om en lille måneds tid har vi en ny børnebog, som går i trykken. Den hedder ”Louises mange tegninger” og handler om 
en lille pige, som elsker at tegne. Den er mest af alt lavet som en fejring af vores Sofie Louise og hun glæder sig helt vildt til 
at se den. (I kan se en tegning af Sofie længere nede, som også vil være i bogen). Men vi håber også, at bogen kan blive til 
en velsignelse for mange andre danske børn, som også elsker at tegne. 

    Ellers er Peter i gang med en bog, der skal hedde ”Guds fundament af nåde”, som vi håber at kunne sende i trykken i 
starten af efteråret. Den er uden sammenligning den mest personlige bog, som Peter har skrevet og den afspejler den 
proces af genoprettelse og lægedom, som han selv har været igennem. Vi håber, at den vil medføre lægedom og 
genoprettelse for mange andre også. 

Pædagogstudierne:

    Jofrid har nu været i gang med at studere til pædagog i over et halvt år og hun trives med det. Hun 
har fået en god klasse og en rigtig god veninde, hvilket selvfølgelig også hjælper på trivlsen. Dog er 
det ikke altid helt let at nå alle lektierne, når man også har en mand og tre små børn, men hun giver 
alt, hvad hun har. Hun har for nylig bestået hendes første praktik.

Børnene:

    Vores tre børn, Samuel på 8, Sofie på 6 1/2 og Simeon på 3 1/2, har det også godt. De to ældste er rigtig glade for at gå i 
skole og de går også til FDF (spejder) sammen. Simeon trives i sin børnehave og kommer træt, men glad hjem. Han 
kæmper lidt med at komme af med bleen og det kan gøre ham meget frustreret, men det går langsomt den rigtige vej. 

Bønneemner: 

- Tak til Gud for hans mærkbare godhed og for hans mange gaver! Især for konkrete bønnesvar!

- Om mange nye åbninger til seminaret ”Bønnen efter Guds hjerte”

- Om Guds velsignelse og salvelse over den kommende bønne Cd og de kommende bøger

- Om beskyttelse og velsignelse ind over vores tre børn. 

- En ny bil til familien – og en strategi for hvordan vi skal få den (da vi egentlig ikke har råd).

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