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  En juletid med Jesus i centrum 

Hebr 13,8: ”Jesus Kristus er den samme i går og i 

dag og til evig tid.” 

I denne juletid, hvor vi fejrer, at Jesus blev 

menneske og kom til os, elsker jeg at minde mig 

selv om dette: Jesus er den samme ”i går og i dag 

og til evig tid”. Vi fejrer en levende Gud og ikke bare 

noget, der skete en gang. Vi fejrer en Gud, som ofrede alt for at blive menneske, fordi han altid – i går og i dag 

og til evig tid – har det samme hjerte overfor os. For sådan er han. Og sådan vil han altid være. I går og i dag og 

til evig tid! Desværre er der alt for mange mennesker, som i julen nøjes med at mindes, hvad han gjorde en gang 

for længe siden. De forventer ikke, at Gud fortsat har lyst til at komme nær. Ja, at han fortsat er villig til at gøre 

alt, hvad han kan, for at komme nær til os. Lad os i stedet gøre årets juletid til en tid, hvor vi faktisk forventer, at 

Jesus vil tale til os. Lad os give ham plads til igen at blive hovedpersonen for vores julefejringer. 

Et år med Corona 

2021 blev et år med rigtig mange online møder for mig (bedemøder med Bedehus Danmark, facebook live 

videoer med forskellige talere i studiet, bestyrelses- og ledelsesmøder mv). Men det blev også et år med langt 

færre taler opgaver, end jeg plejede at have. Umiddelbart skulle færre taleraftaler give mig mere tid til andre 

ting, fx til at skrive bøger, men mine faste opgaver med at lede både Assentoft Frikirke og Lykkeskær Bedehus 

(som tidligere hed Pottemagerens Hus), samt Faste for Danmark bevægelsen kom ofte til at fylde så meget, at 

jeg fik svært ved at finde tid og overskud til at komme videre med mine bogprojekter. Men jeg har da fået 

skrevet lidt ... 

3 bogprojekter i gang 

På nuværende tidspunkt har jeg 3 bogprojekter i gang. Jeg er lidt under halvvejs med en bog om ”GLÆDE” 

(startet i 2019) og jeg er omtrent halvvejs med min bog om ”Guds fulde rustning” (startet i 2020). Derfor var det 

menneskelig set lidt underligt, at Gud ledte mig til at skrive en bog om ”Barnabas” i løbet af dette år. Men det 

kom midt i en krisetid for mig, hvor jeg følte mig overdynget med ansvar og opgaver, som var ved at dræne mig 

for glæde og overskud, fordi jeg brugte det meste af min tid på ting, som var udenfor mine primære 

gaveområder. Her talte Gud til mig, mens jeg gik en længere tur og plantede tanken om, at jeg skulle skrive en 

kort bog om Barnabas – først og fremmest for min egen skyld. For det ville give mig et overskueligt projekt, som 

ville give mig masser af glæde og opmuntring. Og det viste sig at være helt rigtigt. Jeg er over halvvejs med 

bogen og jeg er blevet så velsignet og opløftet af den. (I har noget at glæde jer til       )    

Gavebogsfonden 

Som noget nyt har vi i 2021 lavet en gavebogs fond, så andre mennesker kan stå sammen med os og dække 

trykudgifterne for de mange bøger, som vi giver væk. Det drejer sig især om vores 5 børnebøger. Vi har omtrent 

tusind eksemplarer af hver bog på lageret, og med den fart, som vi sælger bøger i denne tid, vil det tage over 50 

år at få afsat disse børnebøger. Men for hver 10-15 kr., vi får i gavebogsfonden, kan vi give en børnebog væk. Vi 

har allerede givet hundredvis af børnebøger væk alene i 2021, og vi står klar til at tilbyde mange gratis bøger til 

fx Frelsens Hær eller Familienetværket. Med andre ord medfører en gave på 500 kr. til bogfonden, at vi kan give 

ca. 45 bøger til fattige familier. Skriv ”bogfonden”, hvis du vil give en sådan gave via mobilepay 42717816. 

 



Et udfordrende år, hvor vi lærte udholdenhed … 

Selv om der også har været rigtig mange velsignelser i 

2021, har det alt i alt været et udfordrende og tungt år af 

en række grunde. For det første oplevede jeg enten 

tilbagegang eller meget få frugter på de områder, hvor jeg 

brugte det meste af min tid. I perioder føltes det som om, 

at jeg knoklede og knoklede med ting, hvor jeg alligevel 

ikke kunne ændre den nedadgående spiral eller længere tids stagnation. For det andet har Corona-tiden 

medført, at jeg har fået en del mindre indtægter end tidligere år, samtidig med at vi har flere udgifter end 

nogensinde, bl.a. med vores ældste søn på Euroclass. For det tredje har vores datter, Sofie, været igennem nogle 

vanskelige år, som i dette efterår har medført, at hun har fået en diagnose med ADD (passiv udgave af ADHD). 

Gud har dog brugt dette år til at træne os i at finde vores glæde i ham i stedet for at lade diverse tunge 

omstændigheder afgøre, hvordan vi har det. Og særligt i den sidste måned har vi oplevet hans trofasthed i form 

af nogle store gaver, som han har inspireret folk til at give os på de helt rigtige tidspunkter. 

Update på familien 

Vi har fået nyt familiemedlem, hunden Daisy - og det har medført en masse 

forandringer og udfordringer, men også en masse glæder (særligt for Jofrid og 

børnene). Jofrid trives på arbejdet i vuggestuen, men det tager mange kræfter. 

Hun har derfor ikke overskud til så meget udover arbejdet. Hun er tilknyttet en 

dansegruppe i Aarhus, og nyder både dansen og fællesskabet. Gruppen deltog på 

en dansekonference i Sverige for et par måneder siden, hvor hun både fik 

inspiration og flere nye kontakter. Samuel er blevet 16 år og går på Euroclass i 

Kolding. Det kan bedst beskrives som et års bibelskole med fokus på mission, der 

er tilrettelagt teenagere. Han trives og blomstrer, både åndeligt og socialt. Sofie 

er nu 14 år og har haft nogle tunge år med energiforladthed og mange sygedage. 

Men hun har gode lærere og en god klasse, og hun får en del hjælp og støtte. Hun blev ungdomsvelsignet 

(konfirmeret) i 2021 og hun glæder sig rigtig meget til, at hun skal på efterskole i skoleåret 22/23. Simeon er 

blevet 11 år. Han bærer trofast en stor del af ansvaret for hunden og får derfor ekstra lommepenge. Han går til 

svømning og er blevet rigtig glad for dette. Han elsker bøger og klarer sig rigtig godt i skolen. 

 

Tusind tak 

Tusind, tusind tak for al jeres trofaste støtte, forbøn, opbakning, medvandring og meget mere. Vi ved, at vi 

har været ekstra dårlige til at skrive nyhedsbreve og takkekort mv i dette år … og dog har vi oplevet så meget 

trofast opbakning og støtte. Tak! 

Bønneemner: 

- Tak Gud for hans trofasthed og nærvær igennem forskellige udfordringer 

- At Gud må åbne en dør for salg af flere bøger, specielt vores børnebøger (også igennem bogfonden)  

- Om åbne døre til tjenesten, så jeg må komme ud til de helt rette kirker og mennesker. 

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