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Guds vil helbrede vores land

    2 Krøn 7,13-14: ”“Hvis jeg lukker himlen, så der ikke kommer regn, hvis jeg
befaler græshopper at æde landet, eller hvis jeg sender pest over mit folk, og mit
folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og
vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres
synd og læge deres land.”

    Som moderne mennesker forsøger vi altid først at finde menneskelige og fornuftige løsninger på landets problemer. 
Men Guds løsning går i en helt anden retning. Når katastroferne rammer landet, fordi landets folk år efter år har bevæget 
sig længere og længere væk fra Gud, er der en klar, gudgiven løsning i Bibelen. Den hedder BØN OG FASTE! Det er ikke en 
løsning, som vi mennesker kan lide, men det er alligevel Guds løsning. Det er også Guds løsning for Danmark i dag!

En ny bevægelse – faste for Danmark

    Igennem de sidste 2 år har Gud langsomt, men sikkert, ledt mig til at starte en ny bevægelse af forbedere i Danmark. En
bevægelse, som er sammensat af vægtere, som vil forpligte sig til at faste en dag om ugen for Danmark. Jeg tager ikke 
dette skridt, fordi jeg ved, at det er det eneste rigtige skridt i en tid med klare nedadgående tendenser i vores samfund 
eller fordi jeg har lyst til at stå i spidsen for en sådan bevægelse. Jeg gør det, fordi Helligånden har ledt mig til at gøre det. 

    I dette nyhedsbrev har jeg desværre ikke plads til at dele hele historien, men hvis du er interesseret i den, kan den 
allerede nu læses via den hjemmeside, som jeg er ved at lave. Den hedder: www.fastefordanmark.dk og den kommer til 
at fungere som bevægelsens primære center. Jeg er også ved at samle en gruppe modne forbedere, som vil stå sammen 
med mig om at lede bevægelsen. Vores mål er at samle 1000 vægtere, som vil forpligte sig på at faste og bede en fast dag 
om ugen for Danmark. Disse 1000 vægtere skal stå sammen som vægtere for Danmark, indtil vækkelsen bryder igennem. 
Jeg håber inderligt, at nogle af vores venner og støtter vil blive ledt til at stå sammen med os i denne bevægelse, når vi 
skyder den rigtig i gang, men jeg ønsker IKKE, at nogen skal gøre det for vores skyld. Det er Gud, der må kalde hver enkelt.

Bedehus Danmark – bøn for byerne fortsætter

   I vores sidste nyhedsbrev beskrev jeg, hvorledes Bedehus Danmark i 2014 begyndte at afholde inspirationsdage i 
forskellige byer. Først i Ribe og så i København. Gud var mærkbart tilstede begge steder, og han gjorde det meget tydeligt, 
at hans velsignelse var over dette tiltag. Vi kommer til at afholde 3 sådanne inspirationsdage i 2015. I Odense d. 18 april, i 
Aarhus d. 5 sept., og i Næstved d. 28 nov.  Vi glæder os til at se, hvad Gud vil gøre – og du er meget velkommen også! 

Bedeugen 2015

   De sidste par år er bedeugen (dvs. Bedehus Danmarks årlige bedeuge i Kolding) blevet bedre og stærkere år for år. 
Specielt efter at vi har ændret programmet, så vi som udgangspunkt bruger ligeså meget tid på lovsang og bøn, som vi 
bruger på undervisning. Samtidigt har vi inviteret færre ”store” talere udefra, men har givet mere plads til en del af 
Bedehus Danmarks egne folk. Dette har selvfølgelig bevirket, at der ikke har været de samme store navne som 
trækplastre for bedeugen. Men heldigvis oplever vi, at antallet af deltagere ved bedeugen vokser alligevel. I 2014 var der 
ca. 35-40 forbedere samlet, mens der i 2015 var ca. 60. Vi forventer selvfølgelig endnu flere i 2016 :-) Vores optimisme 
skyldes også, at vores nye tiltag med bøn for byerne (med trofast støtte fra Udfordringen) har lykkes i at åbne døren for 
en del nye forbedere, som ikke havde været med på bedeugen før. 

Herlig vækst af medlemmer i klub 100

    Da jeg for ca. 6 år siden trådte ud i fuldtidstjeneste med bønnen, gav Gud os en 
plan for, hvordan vi skulle oprejse den støtte, som vi havde brug for. Vi skulle 
starte en klub 100 for mennesker, som ville give 100 kr. eller mere om måneden, 
ford de havde lyst til at stå sammen med os. Målet var at få 100 medlemmer af 
klubben, så jeg/vi ville få over 10.000 kr. om måneden i fast støtte.  Vi fik de første
10 medlemmer ret hurtigt, men derefter gik det kun langsomt fremad, og det har

http://www.fastefordanmark.dk/


også været en af de vigtigste grunde til, at vores økonomi har været så tung. Efter 5 år i fuldtidstjeneste havde vi kun fået 
17 medlemmer af vores klub. 

    Men i efteråret 2014 blev jeg inviteret til Pottemagerens Hus, hvor Moses Hansen blev så begejstret for min og senere 
for vores fælles tjeneste, at han er blevet en uvurderlig PR-mand for vores tjeneste. Han meldte sig selv ind i klub 100 og 
sammen med ham kom der ca. 30 nye medlemmer, som et direkte resultat af vores tjeneste over to weekender på 
Pottemagerens Hus. Det har givet et direkte løft af vores økonomi på ca. 40.000 kr. om året. Og det kan mærkes!

Drømmen om en fælles tjeneste

    For 6 år siden, da jeg/vi trådte ud i fuldtidstjeneste, var det vores drøm, at dette skulle være en fælles tjeneste. Men 
tingene udviklede sig ikke, som vi havde forventet. Vi flyttede først ud på Ungdom med Opgaves træningscenter for at 
pionere en bønnetjeneste derude, men rejste derfra efter knap to år, fordi Peter mistrivedes på stedet. Derefter flyttede 
vi til Aalborg, hvor vi valgte, at Jofrid skulle have et almindeligt arbejde, fordi vores økonomi slet ikke hang sammen. Jofrid
brugte således det meste af hendes tid på først vikararbejde og senere på studiet, og det medførte en naturlig 
forskubning i vores tjeneste, så det mere og mere blev Peter, der kom til at bære bønnetjenesten alene. 

    Men løftet i vores økonomi og vores fortsatte glæde over at tjene sammen, når vi får anledning dertil, har bragt 
drømmen lidt ”frem i lyset” igen. Vi ved ærlig talt ikke, om det er Guds tanke, at vi en gang i fremtiden skal have en fælles 
fuldtidstjeneste med at oprejse bønnen i Danmark, eller om vi begge ville trives med en sådan fælles fuldtidstjeneste. 
Men det er i hvert fald dejligt at opleve en vækst i økonomien, som giver os mere frihed til at drømme. 

Ønsket om at oprejse unge forbedere

    Vores erklærede mål med bønnetjenesten har længe været ”at oprejse en ny generation af forbedere”, men indtil nu 
har jeg kun fået meget få anledninger til at tale for eller netværke med unge mennesker. Det har primært været folk over 
50 år, som har købt mine bøger om bøn og som har deltaget i mine seminarer. Selv i min egen menighed bliver jeg ikke 
inviteret til at tale til de unge, og det har primært været mindre menigheder med en overvægt af modne mennesker, som 
har inviteret mig til holde et bønneseminar. Derfor er det blevet tydeligt for mig, at jeg på nuværende tidspunkt ikke 
lykkes i det kald, som Gud har givet mig. Jeg har virkelig brug for Guds hjælp til at åbne døre, som jeg ikke selv er i stand 
til at åbne. I må meget gerne stå sammen med mig i bøn for nye kontakter til de unge!!! Det gælder ikke bare min 
fremtid, men Danmarks. 

Sidste nyt om familien

    Jofrid er fortsat i gang med hendes første lønnede praktik ved
pædagogstudiet. Hun er i en specialgruppe for børn med kontakt- og
adfærdsproblemer i en børnehave, og hun trives virkelig med hendes
kollegaer. Vores tre børn, Samuel (9 ½ år), Sofie (snart 8 år), og Simeon 
(snart 5 år), fortsætter med at vokse og modnes. De holder meget af
hinanden og leger rigtig godt sammen. Heldigvis! De har hver især haft
nogle ting, som de kæmpede med, men det går i den rigtige retning for
alle tre. Tak for forbøn!

Bønneemner: 

- Tak til Gud for væksten i vores økonomi!! Må Gud velsigne alle vores klub 100 medlemmer!!!!
- Bed om Guds fortsatte velsignelse og beskyttelse over hele familien
- Bed om en vækst i salget af vores bøger
- Bed om åbne døre for undervisning og netværk med unge mennesker

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: 42717816 og Jofrid: 61787316, Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614
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