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Guds nåde er ny til hver en tid
Klage 3,22-23: ”Herrens troskab er ikke hørt op, hans 
barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din 
trofasthed er stor.” 

Det er af de skønneste og tydeligste løfter, som vi har i Bibelen. Gud fortæller os, at hans 
barmhjertighed/nåde er ny hver en morgen. Med andre ord er han dag efter dag klar til at give os nye og 
friske begyndelser, der ikke er ødelagt eller bundet eller undermineret af vores mange fejl og mangler. 
Han tilgiver os og renser os fra al uretfærdighed, når vi bekender vores synder, så vi i stedet kan vandre i 
hans lys (jf. 1 Joh 1,7-9). Løftet gælder selvfølgelig for enkelte dage, men det gælder også for tider og år. 

Og det er med dette løfte, at vi som familie vil bevæge os ind i 2023. Guds nåde vil give os en ny og 
frisk begyndelse i 2023. Hans trofasthed står fast i forhold til alt det gode, som han ønsker at holde fast i, 
men hans barmhjertighed og tilgivelse renser og dækker alt, som er ikke godt for os, når vi overgiver det 
til ham. Det er på denne måde han vil bygge fremtiden sammen med os. Med trofasthed og nåde. 

Behov for renselse og fornyelse af den karismatiske bevægelse
Gennem de sidste par år er jeg (Peter) blevet mere og mere optaget af problemer og udfordringer ved den 
moderne karismatiske bevægelse, som jeg er en del af. Jeg har brugt hundredvis af timer på at se videoer, 
læse bøger og på anden vis arbejdet med at forstå bevægelsens rødder, for at få en dybere forståelse af, 
hvad der driver bevægelsen i dag. Og jo mere jeg har arbejdet med emnet, jo mere jeg er blevet overbevist
om, at store dele af nutidens karismatiske bevægelse er fyldt med usunde og urene elementer, som 
desværre har bevæget sig langt væk fra Bibelens normative fundament. Jeg kunne skrive en hel bog om 
emnet, men det tror jeg ikke, at jeg skal. Jeg planlægger i stedet at lave en række udsendelser, hvor jeg 
både vil dele min egen vandring med at afdække bevægelsens sygdomme og min længsel efter at se 
bevægelsen renset og ført tilbage til en dybere forankring i Bibelen. Meget mere om dette i 2023.

Lykkeskær Bedehus (tidligere Pottemagerens Hus)
Hvis jeg skulle pege på en ting, blandt de mange ting, jeg arbejder
med, som giver mig tro på vækkelse og forvandling af vores
nation, ville det være Lykkeskær Bedehus. Måned efter måned
samles en moden skare af ca. 25-30 forbedere ved vores bøn- og
delvis faste-stævner, og jeg er fuldt overbevist om, at stedet
allerede gør en kæmpe forskel og at det vil komme til at vokse og
blomstre i fremtiden. Dog har stedet – ligesom mange andre steder
– blevet rystet både af Corona årene og af voksende udgifter, som
truer stedets fremtid, hvis ikke vi får løst udfordringerne. Fx har
stedet brug for et nyt tag til 400.000 kr., hvor vi indtil videre kun
har samlet lidt over 100.000 kr. ind. Jeg er ved at klargøre en
andagtsbog med 30 af mine ”bedste” andagter fra Faste for
Danmark, som vi vil udgive og give til enhver, der giver en gave
på mindst 1000 kr. til stedet. Hvis I vil læse mere om dette eller
evt. overvejer at tage nogle dage med Gud, væk fra hverdagen, kan
jeg varmt anbefale Lykkeskær Bedehus. Www.lykkeskaer.dk. På
billedet til højre kan I se stedets nye logo, som jeg var med til at
sætte op på husets facade. 

Update på familien: 
Jofrid arbejder fortsat i en vuggestue i Randers midtby. Pt er de flyttet til nogle midlertidige boliger, 

http://Www.lykkeskaer.dk/


mens stedet bliver udbygget og udvidet. Det giver lidt længere cykelture til arbejde og en del ekstra 
udfordringer, men hun har nogle gode kollegaer, og trives for det meste. Som nævnt i sidste nyhedsbrev 
har hendes dansetjeneste vokset i 2022, og det ser ud til, at det vil fortsætte i 2023. Hun håber på at holde 
et seminar om dans i løbet af 2023. 
  

Samuel André var en slags giv et år-medarbejder 
ved en kirke i Berlin i efteråret 2022, men selv om 
det var planen, at han også skulle være det i foråret
2023, er dette blevet ændret. Han fik nogle gode 
oplevelser dernede og det var samlet set en sejr for
ham (og vi er mega stolte af ham), men der var 
samtidigt ting, der ikke fungerede og derfor endte 
det med, at han flyttede hjem til Danmark igen, 
kort før jul. Planen for det næste halve år er nu, at 
han skal tage sit kørekort og ellers finde et arbejde,
som han kan have, indtil han skal starte på en 
gymnasial uddannelse i efteråret 2023. 

Sofie Louise går på Frydensberg efterskole, hvor 
hun trives og har fået en masse gode venner. Vi var
tidligere usikre på, om det ville gå, siden hun har 
en del ekstra udfordringer, som bl.a. har medført, 
at hun kun magtede at være i skole ca. halvdelen af
tiden i hendes ottende skoleår. Men rammerne på 
skolen har fungeret godt for hende, og hun har 
endda fået nogle rigtige flotte karakterer (hvilket er
meget imponerende, når man ser på, hvor meget 
hun har været væk fra skolen). Derfor har vi også 
meldt hende til at tage næste år på skolen også. 

Simeon Sejer går i sjette klasse på den lokale 
skole, Assentoft skole. Han har tidligere haft nogle tunge perioder i skolen, hvor han også blev mobbet, 
men det virker nu som om, at klassen har fået lukket ned for den slags. Derfor er det generelt en glad og 
sprudlende dreng, som kommer hjem fra skole i det daglige. Han var i efteråret vores eneste 
hjemmeboende barn, og det var til stor glæde og hygge for hans forældre at have ham for sig selv. Det 
blev til mange hyggelige stunder. 

Tusind tak for 2022
Tusind, tusind tak for al jeres trofaste støtte, forbøn, opbakning, medvandring og meget mere i det år, som
vi afslutter i dag. 2022 blev alt i alt et velsignet år for os med mange gode og velsignede stunder. Vi 
oplevede på den ene side en markant stigning i vores udgifter, men vi oplevede også Guds godhed 
igennem mange forskellige mennesker. Derudover blev vi gang efter gang opmærksomme på, hvor mange
skønne og trofaste mennesker, som Gud har givet til os – til at stå sammen med os i de opgaver, som vi 
står i. Både i kirken, i Bedehus Danmark, på Lykkeskær Bedehus og i flere andre sammenhænge. 

Bønneemner
• Styrke og hjælp til Peter med at få skrevet og afsluttet de 3 bøger, han arbejder på. 
• Åbne døre og gennembrud for Jofrids dansetjeneste. 
• Visdom og støtte til Peter i hans vandring med at udfordre den karismatiske bevægelse til fornyelse.
• Beskyttelse og styrke til vores tre børn; Samuel, Sofie og Simeon. 
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