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Præstetanker 
 

Vores himmelske Far er en Fantastisk 
Gud. Han startede verdenshistorien 
med at skabe nyt: 
“I begyndelsen skabte Gud himlen og 
jorden.” (Første Mosebog 1.1)  
 
 Undervejs i historien skaber han nyt: 
“Husk ikke på det, der skete tidligere, 
giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg 
nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? 
Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i 
ødemarken;” (Esajas' Bog 43.18–19)  
 
Og når denne verdens historie slutter, 
så skaber han nyt igen: 
“Og han, der sidder på tronen, sagde: 
»Se, jeg gør alting nyt!« Og han sag-
de: »Skriv! For disse ord er troværdige 
og sande.« Og han sagde til mig: 
»Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, 
begyndelsen og enden. Den, der tør-
ster, vil jeg give af kilden med livets 
vand for intet. Den, der sejrer, skal 
arve dette, og jeg vil være hans Gud, 
og han skal være min 
søn.” (Johannes' Åbenbaring 21.5–7)  
 
Hvorfor gør Han det? Jeg tror ikke 
Han kan lade være. Det er den Han 
er. Han er livets kilde, og alt, der  
 

kommer i forbindelse med Ham, bli-
ver forvandlet. 
 
Så hvis du er et sted i dit liv, hvor du 
synes, du er gået i stå, eller du synes 
livet er en ørkenvandring, så er der 
kun ét sted at henvende sig: Hos vo-
res himmelske Far: 
“Herre, din godhed når til himlen, din 
trofasthed til skyerne. Din retfærdig-
hed er som Guds bjerge, dine domme 
som det store dyb. Herre, du frelser 
mennesker og dyr. Hvor dyrebar er 
dog din godhed, Gud! Mennesker sø-
ger tilflugt i dine vingers skygge. De 
mætter sig ved overfloden i dit hus, 
du lader dem drikke af din herlige 
bæk; for hos dig er livets kilde, i dit lys 
ser vi lyset.” (Salmernes Bog 36.6–10)  
 

Kærlig hilsen Svend 
 
 

Jeg afholder ferie fra den 8. til den 
28. juli.  
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Tanker fra  
formanden 

Kære Menighed 
 
Vi har, når dette læses, taget hul på 
sommeren. Men inden vi kom så 
langt, har vi fejret påsken, hvor Jesus 
gav sit liv for dig og mig, fejret op-
standelses kraften påske morgen. 
Hvor vi derefter oplevede, at Jesus 
ikke efterlod os faderløse men sendte 
sin Ånd, Helligånden på pinsedagen. 
For at være vor rådgiver, talsmand og 
bedste ven. På det samfundsmæssige 
plan oplever vi, at de forskellige re-
striktioner lempes, vi må være flere 
forsamlede, og vi håber, at vi til sidst 
kan få normale tilstande.  
Alt dette får mig til at tænke på et 
slogan som DBU, Dansk Boldspil Uni-
on, har lanceret. Det lyder sådan her: 
”En del af noget større” 
 
Kære menighed vi er også en del af 
noget større. En del af Kristi legeme 
ud over jorden, en del af den kristne 
kirke i Danmark, en del af de kristne i 
vor by og på vor egn. Men ikke 
mindst er du og jeg en del af fælles-
skabet i vor menighed. Derfor er det 
vidunderligt at opleve, når vi sammen 
deler opmuntringer, glæder, såvel 
som de svære ting, der kan komme 

ind over vore liv. Lad os blive ved 
med dette.  Den gode historie, eller 
nødråbet, er med til at binde os sam-
men i Kristus.  
 
I efteråret vil vi en søndag i hver af 
tre måneder gennemgå de tre temaer 
i dette års tema. Frelse, Forvandling, 
Fællesskab. 
 
Men nu, som jeg skrev til indledning 
står sommeren for døren, det bety-
der også ferietid. Dog er der ingen 
sommerstævne. Juli er den stille må-
ned, hvor midt uge arrangementer er 
på pause. Dog holder vi sommer 
gudstjenester. De kan blive lidt an-
derledes på grund af ferie. Rigtig god 
ferie til alle. 
 
Hilsen med 1. Kor. 1, 8-9 
 

Kh. Henrik Engelbrechtsen 
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  Juli 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Søn. 4 10.30 Sommer Gudstjeneste - nadver og inds. Svend Ryborg Svend 

Søn. 11 10.30 Sommer Gudstjeneste    Bent Fodgaard Bodil 

Søn. 18 10.30 Sommer Gudstjeneste Elis Pedersen Jytte 

Søn. 25 10.30 Sommer Gudstjeneste   Henrik  
Engelbrechtsen Ingrid 

  August 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Søn.1 10.30 Gudstjeneste m. nadver og indsamling Svend Ryborg Lilian 

Tors. 5 16.30 Bønnevandring - Storetorv     

Søn. 8 10.30 Gudstjeneste  Svend Ryborg Svend 

Søn. 8 17.00 Familienetværk    

Tors. 12 19.30 Bøn & Lovsang  Svend 

Lør. 14 10.00 Bøn for syge   

Søn. 15 10.30 Gudstjeneste  m. indsamling Clara  Bodil 

Tors. 19 16.30 Bønnevandring - Storetorv   

Søn. 22 10.30 Gudstjeneste  Michael  
Christensen Bjørn 

Tors. 26 19.30 Bøn & Lovsang    Carsten 

Fre. 27 18.00 Foodparty   

Søn. 29 10.30 Gudstjeneste Svend Ryborg Svend 

Tirs. 31 14.30 Seniorsamling - se notits   
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Børnekirke: 
Der afholdes  som udgangspunkt børnekirke under gudstjenesten, hvis 
ikke vil der være en aktivitet for børnene.  Dog aldrig i forbindelse med 
skoleferierne.  

  September 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Tors. 2 16.30 Bønnevandring - Storetorv    

Søn. 5 10.30 Gudstjeneste m. nadver og indsamling 
Henrik  
Engelbrechtsen Bodil 

Tors. 9 19.30 Bøn & Lovsang  Lilian 

Lør. 11 10.00 Bøn for syge   

Søn. 12 10.30 Gudstjeneste  Svend Ryborg Jytte 

Man.13 16.00 Bedemøde   

Tirs. 14 16.00 Bedemøde   

Ons. 15 16.00 Bedemøde   

Tors. 16 16.00 Bedemøde    

Fre. 17 16.00 Bedemøde   

Søn. 19 10.30 Gudstjeneste m. indsamling Svend Ryborg Lilian 

Søn. 19 17.00 Familienetværk   

Man. 20 16.00 Bedemøde   

Tirs. 21 16.00 Bedemøde   

Ons. 22 16.00 Bedemøde   

Tors. 23 19.30 Bøn & Lovsang   

Fre. 24 16.00 Bedemøde   

Fre. 24 18.00 Foodparty   

Lør. 25  Menighedsdag i kirken se særskilt program Gunni Bjørsted Svend 

Søn. 26 10.00 Gudstjeneste  starter med kaffe og brød Gunni Bjørsted Svend 

Tirs. 28 14.30 Seniorsamling   

Tors. 30 16.00 Online konference om ” Når kirken svigter” Se notits  



Sommergudstjenester i juli  
måned 
De fleste har mange ferieplaner i juli må-
ned, og derfor skruer vi også ned for 
blusset mht. Gudstjenester i den måned. 
Vi holder ”Sommergudstjenester” som 
kan variere lidt i udtryk og indhold alt 
efter, hvem der står for det. De afholdes i 
Caféen, og det vil være fællesskabet og 
hyggen er i fokus. Der vil dog minimum 
være en prædiken hver gang. 
 

Årstema 
Da første halvdel af 2021 mildest talt har 
været anderledes pga Covid 19, så kick-
starter vi vores årstema igen i andet halv-
år. Det gør vi ved at have særligt fokus på 
””Fællesskab” i september måned, fokus 
på ”Frelse” i oktober måned og fokus på 
”Forvandling” i november måned.  
 

Menighedsdag 
I år holder vi ikke en menighedslejr, men 
en menighedsdag d. 25/9 i kirken, hvor vi 
får besøg af Gunni Bjørsted. Se særskilt 
program. 

Bemærk gudstjenesten d. 26 star-
ter med rundstykker og kaffe kl. 
10.00. 
 
 
 

14 dage med fokus på Gud 
Normalt starter vi året med 21 dage med 
fokus på Gud, hvor vi fælles gennemgår 
et andagtshæfte skrevet af menigheden, 
og så mødes vi til bedemøder næsten 
hver dag igennem hele perioden – inklu-
siv den Evangeliske Bedealliance, som 
ligger i uge 2. 
Det blev desværre ikke til andet end nog-
le få fysiske bedemøder i år pga. Covid 19 
nedlukning. Derfor tager vi revanche de 
14 dage op til menighedsdagen. 
Perioden starter søndag d. 12/9 og 
slutter med gudstjenesten d. 26/9. Der vil 
i denne periode være bedemøder alle 
hverdage kl. 16.00 i kirken, undtagen d. 
23/9, hvor der er Bøn og Lovsang kl. 
19.30 i stedet.  Vi opfordrer til at man på 
en særlig måde gør plads til Gud i sin ka-
lender i denne periode. 
 

Kirken har fået en KirkeApp 
Kronborgvejens Kirkecenter har fået en 
KirkeApp, som du kan bruge både på din 
PC, din tablet og din smartphone. Kirke-
App'en er på dansk (andre sprog kan væl-
ges hvis det ønskes), og er meget nem at 
bruge. I KirkeApp’en får du adgang til 
kirkens opdaterede kalender, dine egne 
oplysninger som du kan rette i, kirken 
prædikener og meget mere. Læs mere på 
kirkens hjemmeside kkirkecenter.dk/
kirkeapp.  
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Notitser 
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Notitser 

Mærkedage      
 

70 år 
21. august  
Bodil Andersen 
Klitmøllervej 17, 7700 Thisted 
 
Menigheden ønsker hjertelig tillykke med 
dagen. 

 

Café Kronborg  
afholder ferie i perioden fra d. 16. juni og 
starter op igen d. 11. august. 

Seniorsamlinger 
Kære seniorer i Kronborgvejens 
Kirkecenter 
Året 2020 og halvdelen af 2021 har for 
seniorerne i Kronborgvejens kirkecenter 
haft en krank skæbne, idet vi af hensyn til 
seniorernes helbred, har set os nødsaget 
til at lukke seniorarbejdet ned under co-
vid-19 pandemien. 
Da vi formoder, at de fleste seniorer er 
blevet vaccineret mod Corona, har vi 
besluttet, at vi åbner op for denne aktivi-
tet tirsdag den 29. juni 2021 kl. 14.30. 
Denne samling bliver præget af sang, 
kaffe og kage samt hyggeligt samvær. 
Programmet for efterårets samlinger vil 
blive bekendtgjort ved samlingen den 29. 
juni. 
På seniorudvalgets vegne 

Elis Pedersen 

Online konference:  
Når kirken svigter 

Den 30/9 kl. 16.00 – 20.00 vil der være 
mulighed for at deltage i en online kon-
ference i kirken over temaet ”Når kirken 
svigter”. Gennem tiden er der menne-
sker, som har brændt sig på kristne fæl-
lesskaber, selvom de burde være et trygt 
og sikkert sted for alle. ”Når kirken svig-
ter” er en konference om at opdage og 

imødegå usunde tendenser eller kræn-
kende adfærd. Bag konferencen står en 
bred gruppe fra både folkekirken og fri-
kirker. Se mere her: 
www.naarkirkensvigter.dk 
Konferencen er gratis. Du kan dog ved 
tilmeldingen vælge at bestille en sand-
wich og en sodavand til 50kr. Du er også 
velkommen til selv at medbringe mad. 
Tilmelding i kirkens kalender, eller ved at 
skrive på svry@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 
Anette Sørensen tlf. 2536 5776 
Mail: anettehgaard@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. september. 2021 

 Kronborgvejens  Kirkecenter 
 Missionsforbundet   
 Kronborgvej 66, 7700 Thisted  
  

 www.kkirkecenter.dk 

Adresser 

Præst  
Svend Ryborg tlf. 4032 1644 
mail: svry@kkirkecenter.dk 
 
Formand  
Henrik Engelbrechtsen, tlf. 2331 5469 
mail: heen@kkirkecenter.dk 
 
Næstformand   
Gunner Andersen tlf. 2162 9402 
mail:  guan@kkirkecenter.dk 
 
Sekretær 
Bjørn Sode-Carlsen tlf. 4232 0495  
mail: bjsc@kkirkecenter.dk 
 
Områdeleder for Administration 
Bjørn Sode-Carlsen 
 
Områdeleder for Omsorg 
Gunner Andersen 
 
Områdeleder for Outreach 
Carsten Gunst tlf. 4029 2850 
mail: cagu@kkirkecenter.dk 
 
Områdeleder for Discipelskab 
Svend Ryborg 
 
Områdleder for Gudstjenester 
Svend Ryborg 
 
 
 
 
Kasserer 
Elis Pedersen  
tlf. 4140 6553 

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


