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Gud er ALTID GOD!!!!

    Jak 1,17: ”Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned 
fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes
forandring eller skiftende skygge.”

    Alle gode gaver kommer fra Gud ... og der findes ingen
forandring eller skiftende skygge i hans natur. Dvs. han 
er konstant ligeså gavmild og god, som han var det på
den dag, hvor han gav os allermest. Med andre ord har 
han ALTID det samme store hjerte for at frelse, velsigne 
og hjælpe os som det, han demonstrerede på korsets dag.

    Faktisk tager Paulus denne tanke et skridt videre, når 
vi samler hans tanker fra henholdsvis Rom 5,10a og 8,32: 
”For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde.” [Derfor konkluderer han senere] 
”Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?”  Korset 
afspejlede Guds grænseløse gavmildhed overfor et folk som var hans fjender. Et folk, som absolut ikke fortjente 
noget. Men nu er vi ved korsets byttehandel blevet placeret i Kristus, hvilket betyder, at Gud i dag kan give os alt, 
hvad Jesus fortjener at få. Vi er blevet ægte børn af himmelens Gud, og vi bør derfor forvente mindst ligeså meget fra
Gud som det, han gav til et oprørsk folk, der ikke fortjente noget. Ja, vi burde faktisk forvente endnu mere ... 

Gud er trofast!

   I forbindelse med at Jofrid afsluttede studierne i januar og ikke har haft andet end lidt vikararbejde i februar og 
marts, så ville det ellers have været en enorm udfordring for vores økonomi, hvis ikke Gud havde været så trofast. 
Han inspirerede en ven, som også deltager aktivt i Faste for Danmark, til at give os en gave på 20.000 kr. i januar, så vi
havde nok til at bære os igennem et par måneder med næsten ingen indtægter for Jofrid. Det er den største gave, 
som vi nogensinde har fået, og den kom forud for ”trængslerne”, så vi kunne slappe af og hvile i Guds godhed. 

    Vi har også oplevet Guds godhed og trofasthed på andre områder. Lige efter 
at Jofrid blevet færdiguddannet, var Jofrid og jeg på kærestetur – et kroophold 
med to overnatninger, som mine forældre havde vundet og givet til os. Senere –
i vinterferien – var hele familien på ferie på Sjælland, hvor vi var på 
Eksperimentarium og en lang række museer, fordi vi kunne bo gratis hos nogle 
venner i en lille uge og fordi Jofrids familie havde givet hende en god gave til en 
ferie med familien i forbindelse med at hun havde gennemført pædagog-
uddannelsen. (Billedet er taget fra Vikingemuseet i Roskilde. Det er Simeon, der
tog billedet.)

Fælles tjeneste ved Aglow 

    Igennem de sidste par år har Jofrid haft så travlt med studierne og børnene, at 
det er meget længe siden, at hun har været sammen med mig, Peter, når jeg underviser og afholder seminarer. Men 
lørdag d. 11 marts blev Aglow i Ikast velsignet med et besøg af os begge to, da vi skulle undervise om ”Helligånden og
gaverne i funktion”. Det blev en fantastisk dag med mere end 40 deltagere, og vi fik nogle rigtige gode 
tilbagemeldinger. Vi solgte samtidigt 25 stk. af min nye bog og ville have solgt flere, hvis vi havde haft flere med. 

    For mig var det en stor glæde at høre Jofrid undervise igen. Hun har en helt unik gave til at gøre vanskelige ting 
simple og nærværende. Vi håber begge to, at vi kan få mange flere anledninger til at tjene sammen i fremtiden.



Bogen ”Faderens nådige hjerte”

    Fredag d. 10 februar ankom min tiende bog fra trykkeriet i Letland. 39 kasser med i 
alt 1014 bøger. Det var uden sammenligning den bog, som jeg har glædet mig mest til 
at få hjem – og jeg er ikke blevet skuffet. Vi har allerede solgt eller givet væk over 200
bøger og i dette tempo, vil det ikke vare alt for længe, før bogen skal genoptrykkes :-)
Samtidigt har vi fået nogle fantastiske tilbagemeldinger fra dem, der har læst bogen.
Som en person udtrykte det: ”Gud bor i den bog!” En anden læser skrev følgende: 
”[Jeg] græder den gode og forløsende gråd på næsten hver anden side...tusind, tusind
tak fordi du skrev den bog...!”

    Bogen kan købes for 150 kr. via min hjemmeside www.petertinggaard.dk, hvis nogen
måtte være interesseret i det. Eller ved at sende mig en mail. 

Vi flytter til Randers-området igen

    Efter mere end et år med overvejelser frem og tilbage, har vi langt om længe besluttet os for, at vi som familie vil 
tilbage til Randers. Tilbage til den by, hvor hele Peters familie bor. For derved kan vores tre børn endelig være mere 
sammen med deres fætre og kusiner, som alle er omkring deres alder og samtidigt er nogle af deres bedste venner i 
hele verden. Desuden savner hele familien at se mere til Peters familie. Det trækker heller ikke ned, at vi allerede har 
en masse gode venner i Randers-omådet ... men på den anden side er der mange gode venner i Aalborg, som vi 
kommer til at savne i stedet :-(

    Jofrid blev færdig med hendes pædagogstudier i slutningen af januar, og Gud har allerede velsignet hende med et 
fast arbejde i vuggestuen Minimax i Randers. Hun har første arbejdsdag d. 3 April, og hun glæder sig rigtig meget. Det
gør vores flytning meget lettere, at hun allerede har fundet dette arbejde – i hvert fald den økonomiske side af sagen,
men der bliver nogle lange måneder, hvor hun skal pendle frem og tilbage, mens vi fortsat bor til leje i Aalborg. 

    Vi har opsagt huset til d. 1 august, men vi håber at huset bliver solgt hurtigt, og at det kan åbne vejen for, at vi kan 
flytte til Randers allerede i juni. Dog er vi udfordret af, at der er SÅ mange ting, der skal gøres i vores nuværende hus 
med dens tilhørende have. Sandheden om haven er desværre, at vi igennem flere år har halset bagefter – bl.a. fordi 
haven er ret stor og med mange bede, mens vi begge har haft travlt med mange ting og har haft en række mennesker
og projekter på hjertet, som vi har prioriteret højere end haven. Husets ejere har sat huset til salg, og de har 
samtidigt bedt os om at få shinet haven og huset op (jf. de nedskrevne forventninger i lejekontrakten), så huset kan 
blive fremvist til potentielle købere allerede fra april måned. Dette er selvfølgelig også i vores interesse. 

    MEN vi er i en situation, hvor vi får svært ved at nå det hele uden hjælp. Så hvis der er nogen, der har tid og lyst og 
mulighed for at give en dag eller to for at hjælpe os med have og med klargøring af hus (male mv.), så må I meget 
gerne tage kontakt. Fra nu af og indtil d. 3 april vil både Jofrid og jeg stort set dagligt arbejde med disse projekter. 
(Kontakt info står nederst på siden) 

Bønneemner: 

- Tak til Gud for hans godhed og trofasthed!!
- At Gud må give os det rigtige hus i Randers-området. (Og vi har brug for det inden længe ... )
- At vi må få en god afslutning på vores tid i Aalborg og en god indgang i Frikirken i Assentoft. 
- At Gud må give børnene en fantastisk start i Randers: Den rigtige skole og en masse nye venner. 
- Bed om Guds beskyttelse over hele familien og specielt over vores økonomi. 

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!
  Kærlige hilsener fra Familien Tinggaard
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