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Gud er trofast!!!!!!

    Heb 10,23: ”Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, 
for han, som gav os løftet, er trofast;”

I dette nyhedsbrev vil vi se tilbage på de sidste 10 år og fejre den 
trofasthed og nåde, som Gud har vist vores lille familie igennem vores 
10 år med fuldtidstjeneste. For det var i August 2009, at Peter afsluttede
sit sidste arbejde med en fast løn for i stedet at leve ”på Herrens mark”. 
Samlet set har vi oplevet mange kriser og masser af tårer igennem 
årene, men vores trosvandring har også medført en lang række sejre og 
Gud har trofast brugt selv vores værste kriser til at drage os endnu 
nærmere til ham. (Billedet er ca. 10 år gammel – fra den tid, hvor jeg 
netop var trådt ind i fuldtidstjenesten.)

De første år var en lang, lang ørken

Hvis vi skal være ærlige, var vi både flove og bedrøvede over, hvor
dårlig vores økonomi var i de første 5 år. For vi havde slet ikke nok folk,
der støttede os. Vi overlevede det første år ved at sælge vores koloni-
have hus og brugte ellers alt, hvad vi havde for at købe vores første bil.
Dog opstod der en række udgifter til reparation af bilen over to om-
gange, og selv om vi bad og bad Gud om hjælp, så endte vi i stedet med
at måtte låne penge af en god ven – over flere omgange. Vi lånte også
penge til at starte et bogforlag, fordi vi troede, at Gud måske ville give 
os en indtægt på denne måde (ligesom Paulus teltmagertjeneste), men
det blev aldrig den store indtægtskilde. Da vi så flyttede til Aalborg 
måtte vi igen låne penge til at betale indskud plus forudbetalt husleje,
fordi vi hele tiden halsede bagefter. Det var noget helt andet end det, som vi havde forventet at opleve med Gud. Dag
efter dag og måned efter måned lagde vi vores økonomi og vores ønsker frem for ham, men vi halsede alligevel 
bagefter det meste af tiden. Gud greb ikke ind i de første mange år, men han talte klart og tydeligt om, at denne krise 
var en del af hans plan. Han ville lære os at være magtesløse, så vores tjeneste ikke længere skulle bygge på vores 
menneskelige styrker, men på Guds styrke. Når vi i dag ser tilbage på denne tid, er der fortsat ting, som vi ikke forstår.
Men vi er samtidigt inderligt taknemlige for de livsnødvendige lektioner, som vi lærte i ørkenen. 

De følgende 5 år med langt flere indtægter

Gud brugte to vigtige begivenheder til at ændre vores situation. Den første skete ved et bryllup i Norge, hvor en 
indre byld af skuffelse og frustration over 5 år med meget få bønnesvar og med en elendig økonomi blev sprængt. 
Det var på dette tidspunkt, at jeg ramte bunden, og det blev startskuddet på tre uger, hvor jeg hulkede og græd hver 
eneste gang, jeg skulle bede for noget. På dette tidspunkt var jeg klar til at brænde alle vores bøger og droppe hele 
tjenesten med bøn, hvis ikke vores økonomiske situation blev forbedret markant. Indtil denne dag var der meget få 
mennesker, som vi havde delt vores kampe og kriser med, men denne indre nedsmeltning medførte en skrøbelighed, 
som jeg valgte at være helt åben omkring overfor andre forbedere. Og heldigvis oplevede jeg, hvordan mange 
mennesker favnede mig og os i min skrøbelige tilstand og endda begyndte at støtte os. Den næste vigtige begivenhed
skete et par måneder senere, hvor jeg blev inviteret til holde mit bønneseminar ”Bønnen efter Guds hjerte” på 
Pottemagerens hus. Min undervisning blev sendt ud via web TV og blev set af rigtig mange mennesker, samtidigt med
at stedets leder, Moses Hansen, meldte sig som en af vores støtter og opfordrede mange andre til at gøre det 
samme. Denne kontakt til Pottemagerens hus medførte næsten en fordobling af det antal folk, der støttede os, og 



det blev startskuddet på en ny tid, hvor vores økonomi blev væsentligt bedre end før. 

10 bøger på 10 år

En af de tydeligste frugter fra de sidste 10 år er de bøger, som vi har udgivet. 5 børnebøger og 5 bøger om bøn. 
Plus en CD med nogle af Peters bønnesange. Vi har fået så mange gode tilbagemeldinger fra mennesker, der er blevet
velsignet igennem vores udgivelser. Desuden har vi oplevet, at bøgerne har åbnet døre i en lang række forskellige 
kirkelige sammenhænge, hvor Peter har fået lov til at afholde seminarer og undervise om bøn. Det har også været en 
stor glæde for os, at vi selv har udgivet bøgerne, så vi kunne sælge dem billigt og endda give mange af dem væk. 

Bedehus Danmark, Faste for Danmark, Pottemagerens hus og hundredvis af skønne forbedere

Når jeg ser tilbage på de sidste 10 år, fyldes jeg med taknemlighed. Jeg har lært så mange spændende forbedere at
kende og har fået anledning til at undervise og inspirere forbedere i så mange forskellige sammenhænge. Jeg kom 
allerede med i Bedehus Danmarks ledergruppe ved bedeugen i 2012 og jeg har siden da været med til at stå for en 
bedeuge hvert år sammen med en nogle fantastiske mennesker. Derudover har vi holdt en lang række ”bøn for 
byerne” inspirations dage, i en række forskellige byer. Senere, i 2015, ledte Gud mig til at starte bevægelsen ”Faste for
Danmark”, og det har også været en glæde og en ære. Senere igen, i foråret 2018, blev jeg en del af bestyrelsen/-
ledelsen for Pottemagerens hus, landets første og største bedehus. Ingen af de 3 ansvarsområder har været uden 
udfordringer og der har været perioder ved alle 3, hvor jeg virkelig havde lyst til at smide håndklædet i ringen, men 
jeg har set og erfaret, hvordan udholdenhed og det at stå sammen med andre igennem udfordringer og endda 
uenigheder kan medføre de skønneste frugter. Efter ti år har jeg mere tro på vækkelse i Danmark end nogensinde før. 
Jeg har set og erfarer, hvordan bønnebevægelsen vokser og hvordan kristne forbedere samles i større og større antal.
Men den største og skønneste frugt, som jeg har fået igennem 10 års tjeneste, er dog fortsat de mange skønne 
mennesker, som jeg har mødt i alle mulige afkroge af landet. 

Bogen om vækkelse i Argentina

Kort efter sommerferien kom dagen langt om længe, hvor vi kunne frigive bogen ”Guds 
nøgler til vækkelse”, så den nu kan blive spredt ud til landets forbedere. Denne bog kommer 
til at bane vejen for vækkelse i Danmark, tror jeg. Man kan allerede downloade en gratis PDF
af bogen fra Faste for Danmarks hjemmeside, og vi får den trykte udgave af bogen hjem fra 
et trykkeri i Letland omkring d. 6 september. I kan finde bogen på Faste for Danmarks 
hjemmeside, hvis I vil vide mere om den. (www.fastefordanmark.dk)

Ny mulighed for at støtte os – med fradrag

Der er opstået en ny mulighed for at støtte os, som er blevet gjort mulig igennem Bedehus 
Danmark. Man kan give en gave til Bedehus Danmark og øremærke pengene til os ved at skrive ”PT” som tekst til 
betalingen. Derved vil gaven blive overført til os, samtidigt med at du vil få mulighed for at få fradrag. Bedehus 
Danmarks konto er : 15692056666. Husk at skrive ”PT” og at opgive dit CPR-nr. 

Tusind, tusind tak til alle, som har støttet os igennem årene

Når vi ser tilbage på de sidste 10 år, kan vi heller ikke lade være med at sige TAK til de mange mennesker, der har 
støttet os med økonomi, bøn og opmuntringer. Her vil jeg særligt fremhæve vores trofaste støttepartnere, som er 
med i klub 100. Uden jer ville der slet ikke være nogen bønnetjeneste nu! Må Gud belønne jer for alt, hvad I har givet
og giver til os. Må han demonstrere over jeres liv, hvor rig og gavmild, han er!

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!
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