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Præstetanker 
 

Så står vi overfor et nyt år, og hvem ved, 
hvad det bringer? Jeg tror ikke nogen, 
ved indgangen til 2020, havde forestillet 
sig at hele verden på den måde blev sat 
på den anden ende af en lille virus, som 
vi ikke engang kan se med det blotte øje.  
Og hvad har det gjort ved os - den frygt -
som denne lille virus har inficeret mange 
med? Frygten for at komme tæt på hin-
anden og røre ved hinanden. Frygten for 
at smitte eller blive smittet af andre. Iso-
lation og ensomhed. 
 
Gud siger, at ”det er ikke godt for menne-
sket at være alene” (1. Mos 2, 18), og 
Jesus siger, at “…hvor to eller tre er for-
samlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt 
dem.«” (Mat. 18:20), og derfor kan det 
kristne fællesskab ikke fungere uden 
FÆLLESSKAB. Og det kristne fællesskab er 
ikke et hvilket som helst fællesskab. Det 
er et fællesskab, der er sat i verden for at 
pege hen på Gud, give håb, og skabe for-
vandling. Derfor vil vi i 2021 have Fokus 
på Fællesskab, Frelse og Forvandling.  
 
Årstemaet refererer tilbage til vores rød-
der i Det Danske Missionsforbund, hvor 
slagordet var ”Guds børns enhed 
(fællesskab) og synderes frelse (frelse)”. 
Men samtidig er det er også et redskab, 
der kan bruges til at starte samtaler om, 
hvor vi har vores fokus, når vi samles som 
kirke, som netværksgruppe, som arbejds-

gren eller som familie. Når vi er sammen 
som fællesskab, hvad er så fokus for fæl-
lesskabet? Er fællesskabet til for os selv, 
eller er det et missionalt fællesskab, der 
søger at lede mennesker til frelse?  
Og hvad betyder frelse overhovedet? 
Mange ser frelsen som målet – men i 
virkeligheden er frelsen blot begyndelsen 
på det nye liv med Jesus. For frelsen må 
lede til forvandling. Vi må fødes på ny. Vi 
skal have skiftet vores stenhjerte ud med 
et af kød og blod. Vi må lade vores sind 
fornyes i lyset af Guds ord og Hans for-
vandlende nærvær. Hvordan hjælper vi 
mennesker i denne proces? Hvordan gør 
vi mennesker til disciple? 
Når mennesker får lov til at opleve denne 
forvandling, så kan det ikke skjules. For-
vandlingen skal bruges til at forvandle 
det, der er omkring os. Gud kalder os alle 
sammen til at bringe denne forvandling 
med ind i de fællesskaber, vi er en del af 
som mennesker, og nogle får måske et 
kald til at starte nye fællesskaber op, som 
så igen kan lede nye til tro. 
Som Guds børn har vi heldigvis fået lov-
ning på, at Jesus er med os ALLE dage 
indtil verdens ende – uanset hvordan 
verden så end måtte se ud. Så lad os vise 
frygten bort, og træde ind i 2021 med nyt 
håb og mod SAMMEN. 
 

Kærlig hilsen Svend 
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Tanker fra for- 
manden 

Kære Menighed 
I ønskes alle et rigt velsignet nytår. Må 
dette nye år rumme nye muligheder for 
os alle. 
2020 har været det mærkeligste år i mit 
liv med skiftende udfordringer og restrik-
tioner pga. covid 19. Der har været 
skiftende aflysninger.  Vi har tilmed haft 
kontrolbesøg i kirken af politiet, som tjek-
kede, at diverse retningslinjer blev over-
holdt. Det blev de heldigvis. Covid 19 har 
påvirket os alle både privat, i kirken og 
offentligt. Vi skal agere anderledes, og 
det gør vi.  
Men Gud Herren er heldigvis den sam-
me. Så det har også været en tid til re-
fleksion, eftertanke og bøn. Det har også 
været en tid, hvor vi har mærket, at fæl-
lesskabet bærer. Vi har rakt ud til hinan-
den i små grupper og med enkle besøg, 
invitationer, telefonopkald og prøvet at 
hjælpe hinanden igennem forvirringen.  
Og vi har set og mærket, at Jesus og fæl-
lesskabet bærer os igennem det svære. 
Også i 2021 begynder vi året med an-
dagtshæfte – skrevet af vores medlem-
mer og fokus på bøn både i Kronborgve-
jens Kirkecenter og fælles med kirkerne i 
byen med fælles bedealliance. Kom og 
deltag. Vi holder afstand, men fællesska-
bet omkring Gud holder os sammen.  
Vi rækker ud mod året 2021 med alle de 
muligheder, det gi’r. 
Vi afholder menighedens årsmøde d. 7. 

marts kl. 12.30. Mød op denne dag og 
vær med til at præge menighedens arbej-
de. 
Der skal vælges to nye til menighedsrå-
det, da Elis og jeg begge går ud af rådet. 
Elis fortsætter dog det kommende år som 
kasserer. Tak for det. 
Jeg har været formand for menigheden i 
15 år, og det er nu tiden, hvor nye 
kræfter må træde til. Jeg stopper med 
taknemlighed til Gud og menigheden for 
gode, sjove, frugtbare, arbejdsomme, 
vidunderlige år, hvor vi har oplevet så 
mange fantastiske ting, og hvor Gud har 
talt til os om vores opgave som kirke.  
Vi rækker forsat ud som et fyrtårn i by-
en, og det er mit håb og bøn, at nye må 
komme til tro og slutte sig til fællesska-
bet. 
 
 

Forslag til årsmødet afleveres i post-
kassen ved kontoret senest d. 5 ja-
nuar. 

 

Sidste frist for arbejdsgrenenes ind-
levering til årsskriftet er d. 24 januar. 
Sendes til Bent Fodgaard. 
 
         Kærlig hilsen  Bodil Marie Fodgaard 
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  Januar 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Søn. 3 10.30 Gudstjeneste m. nadver og indsamling Svend Ryborg Bodil 

Man. 4 16.30 Bedemøde   

Tirs. 5 16.30 Bedemøde   

Ons. 6 16.30 Bedemøde   

Tors. 7 19.30 Bøn & Lovsang  Lilian 

Fre. 8 16.30 Bedemøde   

Søn. 10 10.30 Gudstjeneste    Bent Fodgaard Jytte 

Man. 11 19.00 Bedealliance i Indre Mission Heri Elttør   

Tirs.12 19.00 Bedealliance i Pinsekirken Kim Torp  

Ons.13 19.00 Bedealliance i BMC Svend Ryborg  

Tors.14 19.00 Bedealliance i K.K. M. Schlosser Svend 

Fre. 15 16.30 Bedemøde   

Søn. 17 10.30 Gudstjeneste m. indsamling John Nielsen Henrik 

Man. 18 16.30 Bedemøde   

Tirs. 19 16.30 Bedemøde   

Ons. 20 16.30 Bedemøde   

Tors.21 19.30 Bøn & Lovsang  Svend 

Fre.  22 16.30 Bedemøde   

Søn. 24 10.00 Café Gudstjeneste   - se notits Svend Ryborg Bodil /Jytte  

Tors.28 19.30 Bøn & Lovsang  Carsten 

Søn. 31 10.30 Gudstjeneste Svend Ryborg Svend 

Børnekirke: 
Der afholdes  som udgangspunkt børnekirke 3 søndage om måneden 
under gudstjenesten.  Dog aldrig i forbindelse med skoleferierne. 
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  Februar 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Tors. 4 16.30 Bønnevandring  -  vi mødes på Store Torv     

Fre.  5 18.00 Food Party  Husk tilmelding - se notits   

Søn. 7 10.30 Gudstjeneste m. nadver og indsamling Svend Ryborg Bodil 

Tors.11 19.30 Bøn & Lovsang   Henrik 

Lør. 13 10.00 Bøn for syge   

Søn. 14 10.30 Gudstjeneste - fastelavn Elis Bjørn 

Tirs. 16 14.30 Seniorsamling   

Tors.18 16.30 Bønnevandring  -  vi mødes på Storetorv   

Søn. 21 10.30 Gudstjeneste m. indsamling Svend Ryborg Lilian 

Søn. 21 17.00 Familienetværk   

Tors. 25 19.30 Bøn & Lovsang    Lilian 

Søn. 28 10.30 Gudstjeneste H. Engelbrechtsen Bodil 

  Marts 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Tors. 4 16.30 Bønnevandring -  vi mødes på Store Torv    

Søn. 7 10.30 Gudstjeneste m. nadver og indsamling Svend Ryborg Bent 

Søn. 7 12.30 Årsmøde   

Tors. 11 19.30 Bøn & Lovsang  Svend 

Lør. 13 10.00 Bøn for syge   

Søn. 14 10.30 Gudstjeneste  Svend Ryborg Svend 

Tirs. 16 14.30 Seniorsamling   

Tirs. 16 19.00 Informationsmøde om medlemskab se notits   

Tors. 18 16.30 Bønnevandring  -  vi mødes på Store Torv    

Søn. 21 10.30 Gudstjeneste m. indsamling Svend Ryborg Jytte 

Søn. 21 17.00 Familienetværk   

Tors. 25 19.30 Bøn & Lovsang  Carsten 

Søn. 28 10.30 Gudstjeneste  M. Christensen Henrik 



21 dage med fokus på Gud 
starter d. 3/1 og slutter med gudstjene-
sten d. 24/1. Det er en periode, hvor vi 
på en særlig måde vil søge Gud. Det gør 
vi ved at opfordre alle, der kan og vil, til 
at deltage i følgende tre udfordringer: 
 
Første udfordring går på, hver dag at 
sætte tid af til at læse dagens andagts-
stykke og bede over dagens bedeemner, i 
det andagtshæfte som menighedens 
medlemmer selv har skrevet til de 21 
dage. Hæftet kan findes elektronisk på 
kirkens hjemmeside, eller i trykt udgave i 
kirken. 
 
Anden udfordring går på at faste fra TV, 
computer og telefon. Vores hverdag er 
fyldt med information fra hele verden, 
som vi på en eller anden måde skal for-
holde os til, selvom vi sjældent kan gøre 
noget ved dét, vi hører og ser. Så udfor-
dringen går på at skrue ned for denne 
”baggrundsstøj” i dit liv i de 21 dage, så 
du får så meget ro på, at du faktisk kan 
høre, hvad Gud siger til dig. 
 
Tredje udfordring går på at deltage i be-
demøderne, som er næsten hver dag, 
enten kl. 16.30 eller kl. 19.30. Det kan 
man gøre ved at møde op fysisk i kirken, 
eller ved at bede med hjemmefra.  
Se særskilt flyer eller kirkens hjemmeside  

Café Gudstjeneste 
Søndag d. 24. januar 
Dette markerer den officielle afslutning 
på de 21 dage med fokus på Gud, og der-
for vil vi gøre lidt ekstra ud af den. Allere-
de kl. 10.00 er der rundstykker til dem, 
der har lyst til det, og kl. 10.30 går vi så i 
gang med selve Gudstjenesten. Der vil 
være opsamling og vidnesbyrd omkring 
hvad vi har oplevet, og hvad Gud har 
gjort igennem de 21 dage. 

 
Bedealliance 
Det er ugen, hvor vi på en særlig måde 
mødes på tværs af kirker for at bede til 
vores fælles far i 
himlen. Der vil 
være nogle ting, 
der er lidt ander-
ledes i år: Talerne 
fra frikirkerne 
taler i en anden 
kirke end deres 
egen, og så har vi desværre pga. corona 
set os nødsaget til at aflyse den fælleskir-
kelige afslutningsgudstjeneste. Den søn-
dag får vi så til gengæld besøg af Det 
Danske Missionsforbunds Generalsekre-
tær John Nielsen. 
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Notitser 
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Notitser 

Café Kronborg et godt sted at 
mødes - og dele liv. 
Vi håber, at det snart er muligt igen at 
samles i Café Kronborg. Vi holder åbent 
hver onsdag fra kl. 19 - 21.  
 
Et spændende arrangement d. 3. feb. 
Besøg fra Åbne Døre, hvor de vil fortælle 
om,  hvad der sker hos forfulgte kristne 
rundt  om i verden.   Alle er velkommen 

Informationsmøde om evt. 
medlemsoptagelse 
Her kan du helt uforpligtende få lidt mere 
at vide om, hvad det vil sige at være 
medlem af Kronborgvejens Kirkecenter: 
Hvordan er kirken bygget op, hvad læg-
ger vi vægt på, hvilke forventninger kan 
du have til kirken, og hvilke forventninger 
har kirken til dig. Tilmelding til Svend 
Ryborg på svry@kkirkecenter.dk 

Mærkedage      
 

60 år 
27. feb 2021 
 
Hanne Jensen 
Tor Skolevej  26 , Tæbring 
7900 Nykøbing Mors 
 
Vil du høre kirkens prædikener 
online? 
Du kan finde dem under "Ressourcer" 
på kkirkecenter.dk, eller gå direkte ind på 
YouTube og søge på Kronborgvejens Kir-
kecenter. 
           Kh Svend  
 

Elsk Thisted  er stadig i   
 gang med at gøre en for 
 skel for mennesker i vor 
by. 
 Lige  nu er der desværre   
 pause med aktiviteterne, 

da forsamlingsforbuddet rammer os. 
Vi kan dog stadig, hver for sig,  gøre en 
forskel. Lad os være opmærksom på 
mennesker vi møder, og må vore værdi-
er: Hjælpsomhed, Gæstfrihed, Venlighed 
være virksomme. 
Hvis du ønsker at være frivillig, så hen-
vend dig til Bent Fodgaard eller klik ind 
på hjemmesiden. 

mailto:svry@kkirkecenter.dk
http://kkirkecenter.dk/


Lovsangsgruppen 
Lillian Ryborg, tlf. 2164 1644 
mail: liry@kkirkecenter.dk 
 
International mission 
Jorunn Misund tlf. 6179 6008 
mail: jorunnmisund@gmail.com 
 
Nødhjælpsgruppen 
Lis Egeberg: tlf. 9792 2249 
 
Café Kronborg 
Hanne Jensen  tlf. 6049 0599 
mail: hannetjensen@gmail.com 
 
Pianist 
Hanne Lynglund Kristensen  
tlf. 6174 7179 
 
MBU formand   
Lillian Ryborg, tlf. 2164 1644 
mail: liry@kkirkecenter.dk 
 
Pedelpar 
Rita og Søren Kjær Nielsen 
tlf. 9792 4582 /  srkjaer@gmail.com 
 
Tolk:  
Siavash Eriksen Tlf. 2247 5091  
Mail: siaoghelle@yahoo.dk 
 
 
 
 
 
 
Redaktionen 
Bent Fodgaard  
tlf. 2544 4183 
mail: bent.fodgaard@gmail.com 
og Lilian Ryborg 
 
Stof til næste blad: Senest 1. marts. 2021 

 Kronborgvejens  Kirkecenter 
 Missionsforbundet   
 Kronborgvej 66, 7700 Thisted  
  

 www.kkirkecenter.dk 

Præst  
Svend Ryborg tlf. 4032 1644 
mail: svry@kkirkecenter.dk 
 
Formand  
Bodil Marie Fodgaard, tlf. 3030 2955 
mail: bofo@kkirkecenter.dk 
 
Næstformand   
Henrik Engelbrechtsen, tlf. 2331 5469 
mail: heen@kkirkecenter.dk 
 
Sekretær 
Bjørn Sode-Carlsen tlf. 4232 0495  
mail: bjsc@kkirkecenter.dk 
 
Områdeleder for Administration 
Elis Pedersen tlf. 4140 6553 
mail: kasserer@kkirkecenter.dk  
 
Områdeleder for Omsorg 
Henrik Engelbrechtsen  
 
Områdeleder for Outreach 
Bodil Marie Fodgaard 
 
Områdeleder for Discipelskab 
Svend Ryborg 
 
Områdleder for Gudstjenester 
Svend Ryborg 
 
Rådsmedlem 
Carsten Gunst tlf. 4029 2850 
mail: cagu@kkirkecenter.dk 
 
Kasserer 
Elis Pedersen  
tlf. 4140 6553 

mail: kasserer@kkirkecenter.dk 
Bank: Konto nr. 9090 058 5644900   
Mobilepay 32993 

Adresser 


