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Glædelig jul:   

    I denne tid mindes vi Guds største gave. At den hellige, evige og 

ubegrænsede Gud var så forelsket i os syndige mennesker, at han var 

villig til at gøre hvad som helst for at vinde vores hjerter. Derfor gav 

han afkald på alt for at komme til os. Ikke som en mægtig konge, men 

som et skrøbeligt og fattigt lille barn. For hans mål var ikke at blive 

hyldet eller at inkassere alt det, vi skylder ham. Slet ikke. Han blev 

menneske for at give sig selv som en slave for alle mennesker på 

jorden. Han kom ikke for at få, men for at give. Ja, han var selv gaven over alle andre gaver. For i ham gav den evige Gud 

sig selv til os - i bogstaveligste forstand.   

    Det er den samme Gud, som vi tilbeder i denne tid. Han kommer ikke for at kræve sin ret, men for at overøse os med 

nåde og kærlighed. Han har allerede givet os alt, hvad han har at give, og nu venter han med sårbarhed og med 

beundringsværdig ydmyghed på din og min respons. Han kommer som en forelsket ung mand, der kun har øjne for sin 

elskede og som inderligt håber på at opfange nogle signaler, der siger: Jeg elsker også dig!  

Et fantastisk år! 

   Når vi ser tilbage på år 2012, så fyldes vores hjerter med taknemlighed. Der har godt nok 

været mange kampe og mange vanskelige ting, vi skulle igennem, men det har samtidigt 

været et af vores allerbedste år. Både i forhold til vores familie og i forhold til vores tjeneste 

med bønnen. I dette nyhedsbrev vil vi se lidt tilbage på året, der er gået og dele nogle af 

vores bedste oplevelser med jer.   

Helbredt for skam: 

    Det største gave, som Gud har givet os i år blev afleveret igennem et retræteophold. Peter 

fik ved Guds nåde tilbudt en fem dages stilleretræte på Ådalen retræte, og imens han var på 

denne retræte, blev han på forunderlig vis helbredt for skam og mindreværd i forhold til sin 

mandighed. Det er lang historie og der er slet ikke plads til at aflevere den her, men det korte 

af det lange er dette: Den Peter, som kom hjem fra retræten, var ikke den samme Peter som 

før. Og den indre lægedom, som Gud gav ham, har allerede medført markante ændringer i 

forhold til Jofrid, og børnene, og tjenesten og i forhold til andre mennesker.  Kort før retræten 

skrev Peter et vers på en ny lovsang, som viste sig at være profetisk:  

”Du vandt mit hjerte ved at være den, du er. Din kærlighed ændrede mit liv.  

Du fandt mig i mørket, forskanset i skammen, en slave af synden.  

Du så blidt på mig og løftede mig op. Du holdt mig tæt. … ” 

Jofrid fik en måneds vikaropgave i en børnehave i december: 

     En anden skøn gave, som vi har fået, var at Jofrid fik en måneds vikaropgave på 30 timer om ugen en måneds tid fra 

sidst i november og frem til kort før jul. En skøn gave i juletiden, som både løfter vores økonomi og som giver os ro i en tid, 

som ellers kunne blive meget stressende. Det havde selvfølgelig været skønt, hvis hun havde fået en fast stilling, men den 

dør er ikke blevet åbnet endnu, og derfor glæder vi os i stedet over alle de døre, som Gud har åbnet for os. 

Bønnetjenesten fortsætter med at blomstre: 

    Det er med forundring, at vi ser tilbage på år 2012 og det, som Gud har gjort i forhold til vores bønnetjeneste.  



 Vores bønneforlag udgav bogen ”At bede sammen” og fik første oplag udsolgt i løbet af et halvt år. 1000 bøger 

spredt udover store dele af landet!  

 Vi udgav også en bog med bønnecitater ”Mægtige kilder af visdom”, som nu begynder at sælge rigtig godt.  

 Bogen ”Gud sprænger alle rammer” udkom i andet oplag – og vi fortsætter med at få fantastiske tilbagemeldinger 

på den. 

 Disse forskellige bøger har været med til at åbne dørene for en række bønneseminarer ud over landet. I 

Haderslev, Pandrup, Vester Kringel, København, Greve, Aabenraa, Randers og Dianalund – i vidt forskellige 

kirkelige kredse. Og hver gang med nogle fantastiske tilbagemeldinger. 

 Peter har fået en rigtig god indgang i Bedehus.dk og vil helt sikkert få mulighed for at nå endnu længere ud i 

Danmark igennem dette netværk.  

 For første gang oplever vi, at folk fra forskellige byer begynder at melde sig ind i klub100 med et ønske om at stå 

sammen med os i tjenesten med at oprejse forbedere i Danmark. Det giver både bedre økonomi og mere 

bønnedækning.  

 Siden sidste nyhedsbrev har vi fået flere flotte pengegaver, som også har været til STOR velsignelse for os.  

Nye børnebøger på vej igennem Spilopmageriet: 

    Der er kommet rigtig godt gang i vores børnebogsforlag Spilopmageriet. Paulus 

havde en teltmager tjeneste, som supplerede hans indtægter til tjenesten, og vi 

oplever, at Gud har givet os et børnebogsforlag, som kan gøre det muligt for os rent 

økonomisk at frigøre både Peter og Jofrid til bønnetjenesten – samtidigt med at den 

spreder en lang række gode og opbyggelige børnebøger ud på det almindelige marked. 

Som I sikkert ved, udgav vi bogen ”Det store suttetræ” i 2012. Der er på nuværende 

tidspunkt 4 bøger, som er skrevet, og som vi forventer/håber på at udgive i 2013. Læs 

evt. mere på Spilopmageriets egen hjemmeside: www.spilopmageriet.dk. (Billedet er 

fra en af de kommende børnebøger, ”Magnus – den modige struds”) 

Familien trives i Aalborg:  

    Det har taget lidt tid for familien at falde til i Aalborg, men nu trives vi alle 

sammen. Vi er glade for vores kirke og vi oplever, at børnene har det godt i 

deres børnehaver og skole. Det tager tid at opbygge et nyt netværk af 

venner, men det går stille og roligt i den rigtige retning.  

Bønneemner (som denne gang bliver til takkeemner):  

- Tak for Guds store velsignelse over vores forskellige bøger om bøn og over 

seminarerne 

- Tak for at familien trives og har det godt 

- Tak for en masse herlige mennesker, som tror på os og som beder for os 

- Tak til Gud, som giver og giver og giver …  

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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