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Håbet står fast! Men den ændrer form. 

    Rom 5,5: ”Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os.”

    Som mennesker ønsker vi ofte noget håndgribeligt og synligt, som kan give os tryghed og sikkerhed igennem livets 
storme, men Gud tilbyder os i stedet sit levende nærvær og sin kærlighed. Han siger derved: Stol på mig. JEG vil aldrig 
svigte jer! Og det gør vi så – så længe han både giver os sig selv og alt, hvad vi har brug. Men så rammer vi ind i en tid, hvor 
vi må ”nøjes” med Guds nærvær og Guds kærlighed. Sådanne gaver er selvfølgelig langt mere værd end alt, hvad der er i 
verden, men det er dog ikke muligt for os at bruge dem som valuta i vores verden. Desværre!?! Når Gud fx sagde ”Min 
nåde er dig nok” til Paulus, så var det samtidigt et NEJ til det andet, som han havde håbet på at få. Igennem livets prøvelser 
kan det derfor føles som om Gud giver os en sten, når vi beder om brød (jf Matt 7,9), fordi hans gaver ofte kommer i en 
anden udgave og på et andet plan, end det, vi håbede på. Det er sådanne tider, der helt automatisk får vores håb til at 
ændre form. Enten vælger vi at anklage Gud for det, vi ikke fik, således at håbet fremover bliver krydret med bitterhed, 
eller også lærer vi i stedet at lade Gud omforme vores håb, så den i stedet bliver rettet mod Guds nærvær og kærlighed. 

Siden sidst

   I sidste nyhedsbrev delte jeg (Peter), hvordan indre sår over mange års prøvelser var blevet 
åbnet op. De fik mig til at overveje, om jeg skulle sætte bønnetjenesten på standby. Jeg havde to 
krav til Gud, hvis jeg skulle fortsætte. For det første skulle vi have et markant løft i vores 
økonomi. For det andet skulle Gud komme med tydelige bekræftelser på min tjeneste. 

    Gud begyndte allerede at besvare mit første krav i månederne efter ”krisen” (som beskrevet i 
forrige nyhedsbrev), og han fortsætter stadig med at demonstrere sin godhed. Siden sidste brev 
har vi fået en lang række flotte gaver, som har medført, at vores efterår har været LANGT bedre 
end sidste år. Jofrid fik (som sagt) den helt perfekte mængde arbejde i sommerferien, hvor hun 
sidste år ikke fik et hak. Derudover har vi fået en el-cykel, penge til en bærbar computer, flere 
store pengebeløb, et par guldøreringe og nogle ekstra store honorarer for taler. Der har været 
en masse ekstra udgifter i forbindelse med Jofrids studiestart, men Gud har været trofast. 

Med Aglow i Florida

    Fx var jeg inviteret en uge til Florida, USA, til en Aglow konference. Jeg skulle være tolk og fik både rejsen, opholdet og 
deltagergebyret dækket. Jeg skulle blot betale for maden af egen lomme, troede jeg. Men det var faktisk noget, som 
virkelig bekymrede mig. Vi havde ingen penge, da jeg skulle afsted, og jeg frygtede, at jeg ville føle mig som en fattiglus, 
når jeg boede på et luksushotel, men måtte spinke og spare mig igennem hvert måltid. Jeg fik dog en afskeds SMS fra min 
mor med Sl 84,12, lige før jeg skulle med flyveren. ”... Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt.” Jeg læste 
verset om og om igen på rejsen, og jeg oplevede virkelig Guds stærke nærvær. Jeg fik tårer i øjnene og det føltes, som om 
der var en vind, der blæste, mens jeg læste verset. 

    Kort efter jeg ankom til hotellet, mødte jeg den danske leder for Aglow. Hun sagde, at jeg skulle beholde mine 
kvitteringer for mad, for de ville gerne dække dem (jeg havde ikke selv bragt det på banen). Men næste dag blev det endnu 
bedre. Jeg fik en penge i en konvolut fra Aglows hovedkontor. Der var $300 til mad og $750 som en kærlighedsgave til mig 
som tolk. (I alt næsten 6000 kr.) Dermed behøvede jeg ikke at spare mere, men kunne til og med købe nogle rigtige flotte 
gaver til min kone og børn og endda have penge i overskud med mig hjem. 

Fokus på skam og en ny julebog

    Sidste efterår var Peter af sted på en fem dages stille retræte ved Ådalen retræte. Den var til stor velsignelse for ham og 
den satte flere ting i gang. Bl.a. en ny julebog, som blev skabt og skrevet under retræten og som nu er ved at blive solgt. 



Den handler om en lille dreng med et stort hjerte, som lærte en hel by om julens allerstørste glæde. Historien er inspireret 
af den lille dreng, som gav sin madpakke til Jesus, og vi tror, at den vil blive til stor velsignelse for mange danske hjem. Den 
anden ting, som retræten satte i gang, var et fokus på skam / frihed fra skam. Noget, som Peter tror, vil være et 
fokusområde og en tjeneste for ham resten af livet. 

Jofrid trives på studiet – men har travlt:

     Som I sikkert husker, så begyndte Jofrid at studere til pædagog i dette efterår. Hun er kommet 
i en god klasse og har fået en rigtig god veninde. Hun trives med at studere og med 
studiemiljøet, men har også meget travlt, når der samtidigt skal være tid til manden og tre små 
børn. Hele efteråret – lige fra Jofrids studiestart – har været en meget travl tid for familien. Det 
er også noget af forklaringen til, at nogen ting er blevet udsat. Fx dette nyhedsbrev, som blev 
indledt for flere måneder siden :-(

Nye muligheder i Aglow:

    Siden Peter sagde ja til at være rådgiver for Aglow i Danmark, har det været med til at åbne 
døre for vores tjeneste ind i Aglow. Således var der tre Aglow grupper, som havde inviteret Peter 
/ os til at tale. I Vejle, Slagelse og Kolding. Peter var alene i Slagelse, men de to andre steder kom 
vi sammen. Jofrid underviste om ”Gud kan også bruge mig og dig!” i Vejle med en sådan 
salvelse, at mange fik tårer i øjnene, mens hun talte. I Kolding talte Peter om Guds glæde og 
efterfølgende ledte Helligånden Jofrid til at danse en profetisk dans, mens Peter sang en af sine 
sange. Alle blev stærkt berørt af dansen. I foråret 2014 har Peter allerede aftaler med to Aglow-grupper, hvor han det ene 
sted skal holde et seminar om bøn. 

Update på børnene:

    Vores børn har det godt i Aalborg, men de har hver især noget, som udfordrer dem. Vi mærker (som mange andre 
forældre også), at der virkelig er behov for bøn for vores bøn. Samuel er lige blevet 8 år og går i anden klasse. Han læser 
næsten ligeså hurtigt som sine forældre og er blevet rigtig dygtig til matematik. Han og Sofie er blevet rigtig glade for at gå 
til FDF spejder en gang om ugen + udflugter. Hans primære udfordring er miljøet i klassen og skolen, som ofte er hårdt og 
negativt. Han bliver meget præget af det, men ønsker ikke at være det. Sofie er snart 6 1/2 år og går i 0 klasse. Hun er glad 
for skolen, men har ofte brug for lidt ekstra tid til at blive tryg i noget nyt. Hun kæmper med en masse frygt, som til tider 
gør livet vanskeligt for hende. Simeon er 3 1/2 år og går i børnehave, 200 meter fra vores hus. Hans store udfordring er at 
komme af med bleerne. Han er meget hård ved sig selv, når han får et uheld og går let i baglås, så han får endnu flere 
uheld. Så bed gerne for vores børn også! De hører sammen med os – og med vores tjeneste. 

Bønneemner: 

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

- At Gud må vise Peter, hvornår det er tid til at begynde at holde seminarer om skam.

- 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).

- At Gud må forøge antallet af medlemmer i vores klub100

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