
Familien Tinggaard – med et kald til bøn
Nyhedsbrev nr. 1 – 2022

Skrifterne trøster og opmuntrer os 

Rom 15,4: ”Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, 
for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den 
trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet.” 
Hvor er det godt, at Gud har givet os Bibelen, til at opmuntre 

og trøste os, så vi kan bevare håbet – selv i de perioder, hvor vi ellers ville blive modløse og give op. For 
vi kan fx læse om troende folk, som var i langt større vanskeligheder end os, hvor Gud greb ind og hvor 
redningen ofte kom, da det så allerværst ud. Så lad os læse Ordet med et åbent hjerte for at blive trøstet og
opmuntret af den. Lad os holde ud! Forvente mere! Stole på Gud! For Han holder ALTID, hvad han lover!

Corona udfordringer og nye kriser

Når jeg (Peter) sammenligner mine indtægter (opgivet til skat) med de indtægter, som jeg havde før 
Corona årene, viser talene, at Corona årene (samt nogle andre faktorer) har kostet mig over 50.000 kr. om 
året. Bl.a. pga langt færre taleopgaver, som også medfører, at jeg sælger langt færre bøger. Samtidigt har 
vi haft flere udgifter end nogensinde. Men Gud har været trofast og har dækket de fleste huller ved en 
række forældregaver og andre store gaver fra den nærmeste familie. Derudover gjorde Gud noget særligt i
det første Corona år, 2020, hvor en stor kærlighedsgave indsamling medførte, at vi kunne få en langt 
bedre bil, samt få tilbagebetalt det meste af vores gæld fra vores første år i tjenesten. Men vi har fået så 
mange ekstra udgifter de seneste måneder, at vi har brug for Guds hjælp igen. Fx fik vi en ekstra 
varmeregning på 18746 kr. samme dag, som bilens motor brændte
sammen – hvilket kom til at koste os 26500 kr. Derudover har der
været en række pludselige, uforudsete udgifter, som har presset os.
Men vi oplever samtidigt, at Gud er i gang med at vende situationen.
Fx fik vi i går en uventet gave på 3000 kr. fra nogen, som slet ikke
kendte til vores nuværende udfordringer, og dagen før fik vi en
støttegave på 2000 kr. fra en nær ven. 

Jofrids dansetjeneste 
En af de mest spændende ting, som er vokset meget i løbet af det
sidste halve år, er Jofrids dansetjeneste. Hun kom med i en danse-
gruppe for ca. tre år siden, og det har givet en del inspiration, og en
række gode oplevelser med at danse. Men det er som om, at tingene
har taget mere fart i år. Hun opførte en dans ved en Kvinder i Net-
værk konference i marts, hvor mange blev berørt og velsignet. Det
samme skete igen ved en Aglow konference i juni, hvor hun dansede
på scenen, før jeg skulle tale. Denne dans medførte, at hun efter-
følgende blev inviteret til at tale om dans ved flere lokale Aglow
grupper. (Hun var faktisk på vej til hendes første danse under-
visnings opgave, da bilens motor brændte sammen.) I hører
selvfølgelig mere om denne dansetjeneste i kommende nyhedsbreve ...

3 bogprojekter i gang 

På bogfronten har jeg fortsat 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). MEN
jeg er over 2/3 med bogen om ”Barnabas”, som jeg skriver på, når jeg
har tid til det. Jeg glæder mig virkelig til at udgive denne bog, og jeg
kommer også til at få lavet en engelsk udgave af den, fordi jeg er
overbevist om, at den skal spredes til mange. 



Gavebog fonden

Sidste år fortalte jeg om den gavebog fond, som vi havde oprettet, for at få vores mange børnebøger væk 
fra lageret og ud til børnefamilier. Kort sagt: Hver gang vi får vores trykpris udgift dækket for en bog (ca. 
12-15 kr.), giver vi en bog væk. Med andre ord medfører en gave på 500 kr. til bogfonden, at vi kan give 
ca. 40 bøger væk. Og vi har pt. omkring 4 tusind børnebøger på lageret. Samlet set har vi fået gaver ind til
at betale for omkring halvdelen af disse børnebøger (og det er vi MEGET TAKNEMLIGE FOR), men vi 
mangler fortsat at få kontakt til flere hjælpeorganisationer og netværk, som vil videreformidle bøgerne til 
familier, som modtager støtte. Så tag gerne kontakt, hvis du/I har kontakt med nogen, som har lyst og 
mulighed for at videreformidle nogle virkelig gode børnebøger til børnefamilier. Hvis du/I hellere vil give
en gave til bogfonden, kan du give en gave via mobilepay nr. 42717816 med teksten ”bogfonden”. 

Update på familien
Jofrid trives på arbejdet i vuggestuen, men
det tager mange kræfter; særligt i denne 
tid, hvor de skal flytte over i midlertidige 
lokaler, mens vuggestuen bygges om. Hun 
er tilknyttet en dansegruppe i Aarhus, og 
nyder både dansen og fællesskabet. 
Samuel bliver snart 17 år. Han er nu i 
Berlin, Tyskland, hvor han er giv et år 
medarbejder ved en kirke i et belastet 
område. Han bevarer det gode humor 
igennem mange udfordringer, og vi er så 

stolte af ham. Billedet til venstre er fra Berlin, da vi afleverede
ham dernede. Sofie er nu 15 år og er kommet på Frydensberg
efterskole. Hun trives virkelig og klarer sig forbavsende godt i
skolen (når man tænker på, at hun kun kunne klare at være i
skolen ca. hver anden dag sidste år). Billedet til højre er fra 
Sofies sommer rejse til Irland med Jofrid. Simeon er blevet 11 år. 
Jofrid og jeg nyder at have et år med ham alene, og vi laver
mange ting sammen. Han er også rigtig trofast og hjælpsom i
forhold til vores hund, Daisy. Billedet herunder, til venstre er fra
Simeons rejse med sin far, sin bedste ven og dennes far til
Brochen bjerget (Bloksbjerg), som han besteg denne sommer. 

Tusind tak
Tusind, tusind tak for al
jeres trofaste støtte,
forbøn, opbakning,
medvandring og meget
mere. Vi er så velsignet
og vi kunne ikke klare 
det uden jer!

Bønneemner

• Styrke og hjælp til Peter med at få skrevet og afsluttet de 
bøger, han arbejder på. 

• Åbne døre og gennembrud for Jofrids dansetjeneste. 
• Beskyttelse og styrke til vores tre børn; Samuel i Berlin, 

Sofie på efterskole og Simeon herhjemme. 
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