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Præstetanker 
 

Da første halvdel af 2021 mildest talt har 
været anderledes pga. Covid 19, så kick-
starter vi vores årstema igen i andet halv-
år. I september måned havde vi fokus på 
”Fællesskab”, og vi vil have fokus på 
”Frelse” i oktober måned og fokus på 
”Forvandling” i november måned. 
 ”Frelse” og ”Forvandling” er to meget 
centrale ord i den kristne tro, som begge 
emmer af håb og nye begyndelser. Ord 
som minder os om, at alt ikke behøver at 
forblive som det er, og at Jesus er større 
end vores omstændigheder. At vi i Jesus 
får lov til at glemme hvad der ligger bag-
ude, og strække os frem mod det der lig-
ger forude (Fil. 3,13). Er det ikke fanta-
stisk? 
Jeg elsker at frelsen ikke kun handler om 
at ”blive reddet”, men handler om at 
blive ”fri-halset” – blive sat fri fra det der 
binder os. Frelsen er til frihed for alle. Og 
ikke nok med det: Vi bliver også forvand-
let igennem frelsen: Altså: Er nogen i Kri-
stus, er han en ny skabning. Det gamle er 
forbi, se, noget nyt er blevet til! (2. Kor. 
5,17). Og forvandlingen starter med vo-
res hjerter, for derfra udgår livet (Ordspr. 
4,23): Jeg giver dem et andet hjerte og en 
ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjer-
tet fra deres krop og giver dem et hjerte 
af kød (Ez. 11,19).  
Som Guds børn har vi verdens bedste 
budskab at bringe verden og mennesker 
omkring os. Det er ikke bare ord men 

også liv. Så lad os gå ud i alverden og 
prædik evangeliet for hele skabningen. 
Den, der tror og bliver døbt, skal frelses;  
men den, der ikke tror, skal dømmes. Og 
disse tegn skal følge dem, der tror: I mit 
navn skal de uddrive dæmoner, de skal 
tale med nye tunger, og de skal tage på 
slanger med deres hænder, og drikker de 
dødbringende gift, skal det ikke skade 
dem; de skal lægge hænderne på syge, så 
de bliver raske (Mark. 16,15–18). 
 
Kærlig hilsen Svend 
 

Udfordring 
Hvis du på en eller anden kreativ måde 
kan illustrere årstemaet, så er du meget 
velkommen til at stille dit værk ind i kir-
ken til inspiration for os andre. 
D. 21/10 vil vi holde ”fernisering”, hvor 
alle kunstnere, der har lyst, kan præsen-
tere deres værker. 
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Tanker fra  
formanden 

Kære Menighed 
KIRKEN ER ÅBEN Vi er i gang igen med et 
nyt arbejdsår efter sommerferien. De 
forskellige arbejdsgrene er startet op 
igen. Ferietiden er for længst forbi, forhå-
bentlig har du haft en god ferie, hvor du 
har nyt sommeren og er blevet ladet op. 
Vi har alle brug for pauser indimellem.  
Restriktionerne er faldet bort. Og ja hvor 
er det skønt. Men der er stadig nogle, 
som har svært ved den tætte kontakt. 
Derfor opfordres alle stadig til at vise 
hensyn til hinanden og vise mådehold i 
respekt for hinandens grænser. 
 
Kære menighed. Løft blikket. GUD er ikke 
mådeholden, og ønsker ikke at være det. 
Han ønsker at velsigne vores menighed 
og den enkelte. Vi har også her efter feri-
en oplevet så meget med og af ham. 
De historier skal vi fortælle og opmuntre 
hinanden med, ikke alene os her i kirken, 
men også i vores omgangskreds udenfor 
kirken. Du kender sikkert figurerne af to 
spurve, figurerne hedder pessimist og 
optimist den ene sidder og kigger ned, 
den anden kigger op. Lad os være som 
optimisten der kigger op. Ser op på bjer-
gene hvorfra vores hjælp skal komme. 
Salme 121. 
Det kan godt være, at vi sommetider kan 
være trykkede. Men Gud har lovet at 
være med os. Det har vi fået mange løfter  
omkring. 

Der sker rigtig mange glædelige ting i 
menigheden, nye tiltag ser dagens lys. I 
Elsk Thisted regi er der i samarbejde med 
Home Start startet en familie cafe op, 
hvor der kommer en del nye folk. Som 
noget nyt bliver der oprettet en pige 
teenager gruppe, hvor der er fokus på 
den aldersklasse. Du kan også være med i 
fællesskabet, ved at være med i bøn for 
lederne, og dem der kommer. 
Når dette læses er vi godt i gang med at 
sætte fokus på vores Årstema. 
”Fællesskab, Frelse, Forvandling” I sep-
tember var det fællesskab, der var i fo-
kus. 
I bybilledet kører der nogle biler fra Thy 
Mors energi rundt med et slogan, der 
lyder sådan her: 
”I kraft af fællesskabet” Kære menighed, 
lidt omskrevet forståelsesmæssigt kunne 
det være vores slogan. I Herrens kraft 
opbygges fællesskabet, og i fællesskabet 
oplever vi Herrens kraft. 
Lad os begynde og fortsætte det sidste 
kvartal med optimisme, tro og tillid til 
Gud. 
 
Hilsen med  1. Johannes brev 1:5-7 
 

Kh. Henrik Engelbrechtsen 
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Børnekirke: 
Der afholdes  som udgangspunkt 
børnekirke under gudstjenesten.  
Ellers vil der være en aktivitet 
for børnene.  Dog aldrig i forbin-
delse med skoleferierne.  

  Oktober 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Søn. 3 10.30 
Gudstjeneste - nadver og indsamling - bytte 
præst dag.  Husk fællesspisning Svend Jensen Bjørn 

Ons. 6 16.00 Opstart GO Girls Only   

Ons. 6 17.30 Mad Onsdag    

Lør. 9 10.00 Bøn for syge   

Søn. 10 10.30 
Nordjysk Takke og Høstfest i Stenum. Husk 
tilmelding. Ingen gudstjeneste i Thisted    

Søn. 17 10.30 Gudstjeneste - indsamling Bent Fodgaard Bodil 

Søn. 17 17.00 Familienetværk   

Ons. 20 16.00 GO Girls Only udvidet program   

Søn. 24 10.30 Gudstjeneste   Svend Ryborg Svend 

Tirs. 26 14.30 Seniorsamling   

Fre. 29 18.00 Food Party   

Søn. 31 10.30 Gudstjeneste -  indsamling til Rumænien Michael  
Christensen Bent 

Fællesspisning i kirken: 
Den 3. oktober og 7. november er 
der fællesspisning efter gudstje-
nesten. Tag mad med til dig selv 
og en mere til det store fælles 
frokostbord. Der er brød og smør. 

BØN:  
Der er bøn og lovsang kl. 19.30 i lige uger og bønnevandring kl. 16.30 i 
ulige uger, hvor vi mødes på Store Torv.  
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  November 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Ons. 3 16.00 GO Girls Only   

Ons. 3 17.30 Mad Onsdag   

Søn. 7 10.30 Gudstjeneste -  nadver og indsamling 
Husk fællesspisning Svend Ryborg Henrik 

Tirs. 9 18.00 Sponsormiddag - se notits   

Lør. 13 10.00 Bøn for syge   

Søn. 14 10.30 Gudstjeneste  - let servering efterfølgende Svend Ryborg Svend 

Søn. 14 12.30 Menighedens kvartalsmøde - se notits   

Ons. 17 16.00 GO Girls Only   

Søn. 21 10.30 Gudstjeneste  - Indsamling / Fernisering Svend Ryborg Lilian 

Søn. 21 17.00 Familienetværk   

Fre. 26 18.00 Foodparty   

Søn. 28 10.30 Gudstjeneste 1. søndag i advent Bodil Fodgaard Bent 

  December 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Ons. 1 16.00 GO Girls Only   

Ons. 1 17.30 Mad Onsdag   

Fre. 3  18.00 Julefrokost -  se flyer i kirken   

Søn. 5 10.30 Gudstjeneste - nadver og indsamling Svend Ryborg Henrik 

Søn. 12 14.30 Julecafé    

Ons. 15 16.00 GO Girls Only   

Søn. 19 10.30 Gudstjeneste m. indsamling Henrik Engel-
brechtsen Bjørn 

Fre. 24 14.30 Julegudstjeneste Svend Ryborg Svend 

Søn. 26 10.30 Gudstjeneste  Elis Pedersen Jytte 



EFTERLYSNING  
Vi mangler en, der vil lave mad til familie-
netværk 3. søndag i måneden eller en-
gang imellem.  

Kontakt Lilian Ryborg på tlf. 21641644 for 
nærmere oplysninger.                       
      Mvh Lilian  

Indsamling til Missionsforbundets 
Missionsarbejde i Rumænien. 
Søndag d. 31. oktober bliver der en speci-
el indsamling til arbejdet i Rumænien. 
Der bliver fortalt om det sidste nye, som 
sker der.  
På vegne af missionsudvalget. 

Bent Fodgaard 

 

Sponsormiddag 

Igen i år bliver der mulighed for at støtte 
kirkens børne- og teen arbejde og samti-
dig komme med til fest med tre retters 
menu, sang og underholdning. Det bliver 
den 9. november kl. 18.00. Nærmere om 
sted senere. Prisen er 500 kr. for et spon-
sorbevis. Ægtefælle kan komme med for 
100 kr. Sponsorbeviser kan købes hos 
Bent Fodgaard og Lilian Ryborg. Kontakt-
oplysninger fremgår af bladets bagside. 
 

Kærlig hilsen Lilian  

 

Ny arbejdsgren under MBU 
  GO Girls Only 

 
Efter mange år med ønske om at starte 
noget op ud over børnekirken, har Bodil 
og jeg fået lagt på hjerte at starte en klub 
op for piger i alderen 11 - ca. 14 år.  
Det bliver onsdag i lige uger i tidsrummet 
16.00 - 18.00. Første gang bliver den 6/10 
2021.  
Vi er så spændte på at komme i gang. Vi 
ønsker, at pigerne skal møde Jesu kærlig-
hed og opleve at blive set og hørt. Vi vil 
bestræbe os på, at der hver gang bliver 
noget for hoved, hjerte, hænder og ma-
ve. MBU på landsplan har bevilget 9.600 
kr. til opstart af Girls Only, så der er mu-
lighed for at få indrettet ungdomslokalet 
hyggeligt og få investeret i nogle spil, 
materialer og andet.  
Vi vil være med til madonsdag den 1. 
onsdag i måneden, og her bliver pigernes 
familier opfordret til at komme og være 
med. Vær med til at bede for dette nye 
tiltag, at det må blive godt for de piger, 
der kommer. 

Kærlig hilsen Bodil og Lilian  
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Notitser 
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Notitser 

Mærkedage      
 

80 år  
Kjeld Bislev 
Islandsvej 25 R , Thisted 
Den 9. dec. 2021 

 
80 år 
Ebba Sørensen 
Dr. Louisegade 24, b, Thisted 
Den 31. dec.2021 

 
Menigheden ønsker hjertelig tillykke med 
dagen. 

Menighedsmøde 
Menighedens kvartalsmøde afholdes 
søndag d. 14/11 kl. 12.30 efter gudstjene-
sten. 
Der vil være en let anretning. 
Forslag til behandling på menighedsmø-
det skal afleveres i postkassen ved konto-
ret senest søndag d. 31/10.  

Hilsen menighedsrådet 
 

Café Kronborg 
Der er Café Kronborg hver onsdag kl. 
19.00 frem til og med 15/12. Se flyer. 
 
 



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 
Christina Egeberg 
tlf. 2266 5228 
 
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. december. 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 


