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Åbne døre:   

    Nu har vi efterhånden været bosat et halvt års tid i Aalborg, og selv om der ikke 

har været store og grænsesprængende gennembrud for vores tjeneste, så 

oplever vi dog en stille og nogenlunde konstant vækst med åbne døre. Fx er 

første oplag af bogen ”At bede sammen” snart udsolgt (i alt 1000 stk.) og den er 

virkelig blevet spredt ud over hele landet. Den er selvfølgelig solgt uden 

fortjeneste, men den har allerede ført til flere åbne døre for Peter´s bønne-

tjeneste.  En anden åben dør har været i forhold til landets apostolske kirker, 

efter at vi selv er blevet ”Apostolere”. Peter har allerede talt i 3 forskellige apostolske kirker i dette forår, og han har 

aftaler med 2 andre i løbet af det næste halve år.  

Seminaret: Bønnen efter Guds hjerte:   

    Ved en bønnestund omkring årsskiftet oplevede Peter pludselig, at Gud 

begyndte at tale til ham om at afholde en serie bønneseminarer. Kort sagt, 

oplevede han, at Gud på et øjeblik mindede ham om en del af den 

undervisning, han allerede har holdt om forskellige emner og udstillede i hans 

tanker, hvordan disse forskellige emner ville kunne samles til et helstøbt 

seminar om bøn. Derfor har Peter brugt en del tid i foråret på at sammen-

sætte dette seminar. Efterfølgende har han afholdt seminaret to steder; i 

Randers på en lørdag og så det i Haderslev.  Begge steder med forbavsende gode tilbagemeldinger. I forlængelse af dette 

har han nu lagt hele undervisningen fra seminaret ud på hjemmesiden, samtidigt med at han tilbyder at afholde lignende 

seminarer rundt om i hele landet.   

Bedehus Danmark: 

    I sidste nyhedsbrev beskrev Peter, at han var kommet med i visionsgruppen omkring Bedehus Danmark. Dermed mødes 

han nu ca. en gang hver anden måned med en flok dygtige ildsjæle, som brænder for at opflamme bønnen i Danmark, og 

som sammen søger Gud skridt for skridt. Det er en virkelig spændende proces med nogle meget spændende mennesker. 

Det har fx medført, at Peter for nylig har læst manuskriptet til Anders Bartholdy´s kommende bog. (Anders er også med i 

visionsgruppen). Bogen indeholder bl.a. et kapitel om den proces, som Gud har ført Bedehus Danmark igennem. Det er 

spændende læsning! Arbejdet med Bedehus Danmark koster selvfølgelig både tid og omkostninger til transport, men det 

er det helt rigtige sted for Peter. Med tiden vil det helt sikkert medføre mange åbne døre for ham og han kan allerede 

mærke, hvordan deltagelsen i denne gruppe giver ham mere og mere hjerte for hele Danmark.   

    Lidt om bogen ”At bede sammen”:  

    Der har som sagt været rigtig god efterspørgsel efter denne bog og vi er så småt ved at klargøre 

andet oplag. Det er sket en del gange, at folk selv er kommet hen til Peter for at fortælle, at de har 

været glade for bogen. Og Peter er flere gange blevet forundret over, at bogen nu også er nået ud til 

den by eller til den kirkesammenhæng. En helt konkret dør, som bogen har åbnet, var hos en præst i 

missionsforbundet i Haderslev. Han var til en gudstjeneste i en anden menighed i 

missionsforbundet, så bogen og købte den. Og efter at have læst den, inviterede han inden længe 

Peter til at holde et bønneseminar i deres kirke. Mere om dette senere. En præst i Baptist kirken i 

Nord Jylland fandt bogen i sin online udgave på Peter´s hjemmeside. Han udskrev den til alle i 

menighedsrådet, og ved næste møde besluttede de at invitere Peter til at afholde to aftener om bøn 

i deres kirke engang i efteråret. Der har også været en præst fra Apostolsk kirke i Vejle, som har bestilt 30 bøger og 

samtidigt har booket Peter til at være med på en temadag om bøn i deres kirke i efteråret.  



    Andet oplag af ”Gud sprænger alle rammer”:    

     Peter´s første bog om bøn blev udgivet i efteråret 2010 på UMO´s eget forlag i 350 eksemplarer. 

Den er nu udsolgt og derfor har vi lavet et genoptryk af den. Denne gang på eget forlag (efter 

storsind fra UMO) og nu i en rigtig flot hardcover udgave. Man kan tydeligt se, at første udgave var 

den første bog, Peter har lavet layout på, men at han siden da har lært rigtig meget. Bogen kan pt. 

kun købes igennem forlagets hjemmeside (www.forlagettinggaard.dk), men vi vil arbejde på at få 

den spredt ud til kristne boghandlere og lignende.  

Jofrid søger fortsat arbejde: 

    Det er fortsat en af vores største udfordringer og en af vores faste bønneemner: At Gud må åbne døren for et arbejde til 

Jofrid. Hun arbejder fortsat som tilkalde vikar i forskellige børnehaver og vuggestuer + som handicap hjælper. I nogle 

perioder får hun nok arbejde, men så kommer der uger uden noget som helst. Det tynger vores økonomi, men det er 

endnu tungere rent psykisk. Især for Jofrid. Det er svært at være på standby hele tiden og alligevel aldrig have helt fri. 

Særligt i de perioder, hvor der ikke bliver ringet. I April var hun langt om længe til en samtale i en børnehave og var lige 

ved at få stillingen, men de valgte alligevel en anden. Desværre. Når vi beder over vores situation, er vi åbne for ændringer 

– fx at Peter skal til at finde et arbejde, men vi oplever ikke, at Gud leder os i den retning. Tværtimod.  

Det store suttetræ: 

    Vi har i snart et år arbejdet frem mod udgivelsen af denne bog. På en måde er det 

den første rigtige bog for det børnebogsforlag, som vi har startet. Se evt. mere om 

dette på forlagets hjemmeside: www.spilopmageriet.dk Det er en bog, som Peter har 

skrevet sammen med sin søster, Else, og som så er blevet illustreret af Sara Tinggaard, 

Peter´s svigerinde. Vi har store forventninger om, at den vil sælge rigtig godt i hele 

landet. Dette forlag er tænkt som en parallel til Paulus teltmageri, hvor han i perioder 

forsørgede sin egen tjeneste igennem sit erhverv. Vi drømmer om at arbejde ca. 

halvtids med det begge to, således at vi kan fokusere resten af vores tid på at 

opflamme bønnen i Danmark. Indtil nu har den kun været en udgift, men vi tror at vinden vil vende nu.   

Børnene:  

    Alle tre børn har det rigtig godt. Den primære ændring siden sidst er, at Simeon er 

begyndt i en to-års gruppe i en børnehave. Og han trives allerede helt fra begyndelsen.  

Bønneemner:  

- Fast arbejde til Jofrid.  

- Mange åbninger for seminaret ”Bønnen efter Guds hjerte”   

- Tak til Gud for hans tydelige velsignelse over bogen ”At bede sammen” 

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

- 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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