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Guds mægtige ord

    Matt 24,35: “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal
aldrig forgå.”

     Guds ord består for evigt. Selv om selve jordens grundvold
vakler og hele jorden går under, vil det ikke rokke det mindste
ved Guds uforanderlige ord. For Guds ord er levende og af-
spejler Guds karakter og væsen. Den er givet til os som et
levende spejl ind i Guds eget hjerte, og den er derved en åben
dør ind i alt, hvad himmelen rummer. Og fordi Gud er evig og
uforanderlig, er hans Ord det også.

     Faktisk er Guds ord så sprængfyldt med kraft og liv, at vi 
aldrig nogensinde kan udtømme dets kraft. Overvej fx hvor
mange løfter, Bibelen indeholder – og lad så dit hjerte “smage”
et vers som 2 Kor 1,20a : ” … for alle Guds løfter har fået deres ja i ham (Jesus) … “ Dvs når vi er i Kristus, har vi fået 
en forhåndsgodkendelse på alle Bibelens løfter. Alt, hvad Bibelen siger om Guds forsørgelse, om hans helbredelse, 
om hans genoprettelse, om hans beskyttelse og om meget mere, har fået et kæmpestort JA i Jesus. Hvis vi virkelig 
forstod dette, ville vi behandle Bibelen som en fantastisk skattekiste, der dagligt flyder over med himmelske 
velsignelser. 

Flyttedato - 7-16 juli

    I vores sidste nyhedsbrev fortalte vi, 
at vi skulle flytte til Randers området 
igen i løbet af sommeren 2017. Den 
altovervejende grund til dette var og 
er, at vi vil bo nærmere på min familie. 
Denne flytning vil løbe af staben i løbet
af den kommende måned. På billedet 
til venstre bliver familien sendt afsted 
med forbøn fra vores fantastiske kirke i
Aalborg. Vi har alt i alt fået en rigtig

god afslutning på vores tid i Aalborg - hvilket var vigtigt for os. Det hus, som vi har lejet i snart 6 år i Aalborg, er blevet
solgt, og vores sidste dag i huset bliver d. 16 juli. Vi har fundet et hus i Assentoft, som vi skal leje i et halvt års tid med
overtagelse d. 7 juli. Altså har vi også god tid til flytning mv. 

    Vi har oplevet nogle fantastiske bønnesvar i denne flytteproces. Fx skrev vi i sidste nyhedsbrev, at vi havde brug for 
en del hjælp med haven, maling mv. - og det medførte at tre skønne venner fra Sønderjylland gav en weekend for at 
hjælpe os. Det er ærlig talt en af de skønneste gaver, som vi har fået i mange, mange år. Vi følte os så velsignet! Det 
var en helt anden have, som de efterlod, end den delvise vildmark, som vi havde før denne weekend. 

    Et andet stort bønnesvar kom i forhold til vores afgang fra huset. Da køberne af huset først meldte sig på banen, 
blev det aftalt, at de kunne overtage huset d. 1 juli - og husets nuværende ejere fortalte os direkte, at de forventede, 
at vi overlod huset i samme stand, som det, vi overtog i 2011. Dvs. alle trægulve skulle slibes og pudses, vægge, døre,
skabsdøre mv. skulle males osv ... . Det betød, at vi allerede måtte finde et sted at bo i Randers fra midten af juni, da 
det ville kræve 2-3 ugers arbejde at klargøre huset. Men så ville vi skulle flytte før børnenes skoleår var afsluttet, og 
siden vi først kunne overtage huset i Assentoft i juli måned, måtte vi finde en anden midlertidig løsning. Vi 



overvejede forskellige muligheder, men gjorde intet konkret, fordi vi ikke oplevede fred i forhold til noget. Jeg afsatte 
i stedet en dag til bøn og faste, og på et tidspunkt i løbet af dagen fik jeg en meget stærk frimodig overfor Gud. Jeg 
erklærede, at disse praktiske omstændigheder var hans ansvar - siden han havde kaldt os til at lægge vores liv i hans 
hænder, og siden han også havde givet os en række konkrete løfter fra Bibelen. Derefter krævede jeg, at han allerede 
i dag skulle gøre noget, som demonstrerede, at han var herre over vores flytning. Senere samme dag kom der en mail
fra husets ejere. De skrev, at der var blevet forhandlet en endelig konkrakt med en senere overtagelsesdato, så vi 
kunne være i huset indtil d. 16 juli. Desuden var prisen på huset blevet nedsat - mod at de overtog huset i sin 
nuværende stand. Dermed skulle vi ikke gøre noget ekstra arbejde i huset før vores afrejse. Som kompensation for 
dette ville husets nuværende ejere tage vores depositum (på 22500 kr.), men det var helt fint med os, for vi vidste, at 
det ville koste os omkring dette beløb at slibe gulve, male, fikse mv. 

Bogen ”Faderens nådige hjerte”

    Af de 1000 bøger, som vi fik fra trykkeriet i April, har vi snart afsat halvdelen af
bøgerne. Og vi får løbende nogle rigtig gode tilbagemeldinger. To gange har nogen
skrevet eller sagt: "Gud bor i den bog!" - hvilket er min favorit udtalelse. En norsk
læser, som har købt bogen, har udtalt et stærkt ønske om, at den skulle over-
sættes til norsk, og der er allerede en, som arbejder med at oversætte bogen til
engelsk. Fællesnævneren for de fleste af de tilbagemeldinger, vi får, er dette:
Næsten alle kommer til at græde, når de læser bogen. For den rører noget dybt
nede i hver enkelts hjerte. 

    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. Min mor har
indtalt hele bogen, og hendes oplæsning af bogen kan nu høres helt gratis via min
hjemmeside. 

Update om familien

    Jofrid har på nuværende tidspunkt arbejdet som pædagog i en vuggestue i Randers i 2 1/2 måned, og hun er rigtig 
glad for det. Men rejsetiden frem og tilbage fra Aalborg, som typisk tager omkring 2 timer hver vej, giver os en del 
udfordringer. Derfor glæder vi os alle til at flytte tættere på. Flytningen betyder dog også, at bønene skal starte i en 
ny skole efter sommerferien - og det er både spændende og lidt skummelt. Men det bedste er dog, at vi som familie 
snart vil se meget mere til Peters familie i dagligdagen. Alle 3 børn skal gå i Kristrup skole. Samuel på 11 år skal starte 
i 6B efter sommerferien, Sofie på snart 10 år skal starte i 4D og Simeon på 7 år skal starte i 1C.

    Sommerens ferieplaner er i år blevet barberet ned til et minimum, da vi skulle bruge en del tid og ressourcer på 
flytningen, og Jofrid har kun et par ugers ferie. Men jeg (Peter) skal i uge 26 sammen med vores tre børn på en lille 
uges Børn og Tro sommerlejr, og Samuel og Simeon skal deltage i en 3-4 dages FDF lejr i uge 27. Ellers regner vi med 
at tage en del ture i Djurs Sommerland, hvor vi har købt årskort til alle 5 (til stor glæde for børnene :-) ).

Bønneemner: 

- Tak til Gud for hans godhed og trofasthed!! Med hussalg, hushjælp, og meget, meget mere!
- At Gud må give børnene og hele familien en fantastisk start i Randers.
- At Gud må velsigne vores indgang i menigheden i Assentoft. 
- 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

Kontakt info: Familien Tinggaard, Rebildparken 29, 9220 Aalborg Ø
Email: jptinggaard@gmail.com og jofridlovise@gmail.com
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