
Seminar med Peter Tinggaard
“Bønnen efter GudS hjerte”

“Det er den bedste undervisning om bøn, jeg nogensinde har hørt.”
- Jette Jepsen, Bønnekoordinator ved Aglow i Ikast

“Peter Tinggaards evne til at formidle grundlæggende principper for 
bøn er en gave til kirke-Danmark.”

- Lisbeth Thomsen, Udfordringen

“Hvad kan sådan en ung knægt lære os om bøn?  
Vi begyndte at bede, før han blev født.” 

    Sådan tænker mange forbedere måske, og de synes også, at de  
har hørt nok undervisning om bøn. de vil langt hellere samles for 
at bede - så de kan fortsætte i det samme spor, som de altid 
har vandret i. Men sandheden er, at selv om den karismatiske 
fornyelse har forvandlet vores møder med lovsang og nådegavernes 
velsignelser, så mangler vi fortsat at se en lignende forvandling af 
vores bedemøder. Helligånden længes efter at hjælpe os, og han har 
givet Peter en brand efter at stå sammen med ham i denne opgave.  

dette er nogle af de ting, som forskellige  
deltagere har skrevet efter et seminar:

”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.”

- Jette Jepsen, Bønnekoordinator ved Aglow i Ikast

“Personligt oplevede jeg stor velsignelse og berigelse af den  
undervisning, vi modtog om bøn, og som gruppe var det  
meget stærkt at træde åbent og ærligt ind for Gud sammen.”

- Lone Ørsøe, Greve Frikirke

”Seminaret med teolog Peter Tinggaard satte dybe spor. Peters  
undervisning om ”Bønnen efter GUDS hjerte” førte os ind TIL  
Guds hjerte. Gennem den salvede undervisning blev vi alle  
bevidste om, at al sand forbøn udspringer fra fællesskabet  
med Gud og det, HAN lægger på vore hjerter at bede om.”

- Anni Sørensen, Pinsekirken i Randers

“Peters undervisning ”Bøn efter Guds hjerte” har været til  
dyb inspiration for mig. Inspiration til at søge Guds hjerte  
når jeg beder og inspiration til at leve et liv i frihed, fordi  
Jesus virkelig har sat mig fri til at være mig med alt,  
hvad det indebærer.”

- Erik Dencker Andersen, Missionsforbundet i Haderslev

“Kurset var en øjenåbner for mig omkring Guds plan for bøn. ...  
Kurset har været til stor inspiration og hjælp for mig i mit  
forhold til Gud, ikke kun i forhold til bøn.”

- Bente Overgaard, Den Evangeliske Frikirke i Randers

“Alle bedende mennesker kan få et stort udbytte af dette seminar.”

- Mary Martinussen, Aglow i Ikast



 

Kontakt informationer:
Mobil: 61737133
Email: jptinggaard@gmail.com
Adresse: Rebildparken 29, 9220 Aalborg Ø
Om Peter: www.petertinggaard.dk
Om Forlaget: www.forlagettinggaard.dk
Kirkeligt bagland: Apostolsk kirke i Aalborg, 
ledet af Else-Marie og Johannes Hansen

En kort præsentation af Peter

Seminaret “Bønnen efter Guds hjerte”

Økonomi og praktiske informationer:

    Peter er uddannet teolog fra Århus universitet, men har valgt et helt  
andet spor end de fleste teologer. Han oplever et kald til at oprejse en ny  
generation af forbedere i Danmark, og han går målrettet efter det. Han har 
ingen fast indtægt, men investerer det meste af sin tid og sine ressourcer på 
selv at bede og på at undervise andre om bønnen. I januar 2012 startede han 
sammen med sin kone et forlag om bøn, forlaget Tinggaard, og de har indtil 
videre skrevet og udgivet fire bøger om bøn. “Gud sprænger alle rammer”,  
“At bede sammen”, “Mægtige kilder af visdom” og “Max og Mikro”.  

    Peter har ikke noget fast honorar og er tilfreds med en indsamling under 
seminaret + dækning af hans transport udgifter. Indtil nu har honoraret  
typisk været i størrelsesordenen 300 til 1000 kr. pr. sektion (dvs. mellem 1200 
og 4000 kr. i alt), og Peter har følt sig velsignet hver gang. Han oplever det 
som en gave fra Gud, hver gang han får anledning til at holde dette seminar. 
    Hvis afstanden fra Aalborg medfører en overnatning, så overnatter han 
gerne i et privat hjem (og foretrækker faktisk dette). 
    Flere af de sammenhænge, hvor seminaret er blevet holdt, har lagt de  
første 3 sektioner om lørdagen, og den sidste sektion om søndagen som  
en del af den almindelige gudstjeneste. Dette har fungeret rigtig godt.  
Alternativt kan seminaret koges ned til 3 sektioner, hvis det af en eller  
anden grund synes for langt med de 4 sektioner. 
    Peter kommer typisk med tog - hvis ikke seminaret skal afholdes for- 
holdsvis tæt på hans hjemby, Aalborg. Han har altid bøger med, som sælges 
ved seminaret, og han har også altid sin guitar med, som han bruger under-
vejs, når han vil bede for forsamlingen og lede dem ind i Guds nærvær. 

  Selve seminaret består af 4 sektioner på ca. 60 min. hver:

1) Bønnen skaber nye begyndelser
2) Ægte bøn strømmer igennem hjertet
3) Forbønnens tjeneste
4) At se som Gud ser

[Alle 4 sektioner kan høres online via Peters hjemmeside.]

    I starten af 2012 oplevede Peter under en lovsangsstund, at 
Gud ville have ham til at holde et helt konkret bønneseminar 
i Danmark. Emnet skulle være “Bønnen efter Guds hjerte”, og 
den skulle indeholde 4 lektioner af en lille times varighed. 

Et par måneder senere afholdt han det første af disse seminarer i Randers 
med fantastiske tilbagemeldinger. Siden da er seminaret blevet afholdt i 
mange forskellige byer og i de fleste danske kirkelige sammenhænge. 
    Seminarets titel rummer en dobbelthed, som er den røde tråd igennem 
undervisningen. For bøn er først og fremmest det sted, hvor vi målrettet 
søger efter Guds hjerte. Men Guds hjerte er mere end et mål for bønnen, den 
er også bønnens primære ressource. Når vi forstår Guds tanker om bønnen, 
ændres vores måde at bede på, så vi holder op med at diktere Guds veje og 
i stedet begynder at lade hans nåde og kærlighed strømme igennem vores 
hjerter, således at Gud kan bede for verden igennem os. 

Her ses Peter med sin  
kone og deres tre børn.


