
 

 I dette kvartal fejrer vi det nye liv i påsken,  
 forårets komme, og at vi snart kan samles igen. 

I dette blad finder du nye input, som er vigtige at stifte 
bekendtskab med. Du kan bl.a. læse om: 

 
Menighedens arbejdsområder 

Ny dato for årsmødet 
Nyt fra MBU 



                                              2 

Præstetanker 
 

“I begyndelsen var Ordet, og Ordet 
var hos Gud, og Ordet var Gud. Han 
var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til 
ved ham, og uden ham blev intet til af 
det, som er. I ham var liv, og livet var 
menneskers lys. Og lyset skinner i 
mørket, og mørket greb det ik-
ke.” (Joh. 1.1–5)  
Der har i sandhed hvilet et mørke 
over verden det sidste år. Mennesker 
har været syge, og vi har ikke kunnet 
lægge hænderne på dem. Mennesker 
er døde, og vi har ikke kunnet være 
med til at begrave dem. Børn er ble-
vet født, og vi har ikke kunnet besøge 
dem. Mennesker er blevet gift, og vi 
har ikke kunnet være med til at fejre 
dem. 
 
Nu står vi forhåbentlig overfor et 
kvartal, hvor lyset tager til i styrke. Et 
kvartal hvor vi skal til at finde ud af, 
hvordan vi lever i denne nye verden, 
som igen langsomt åbner sig op. Har 
al denne isolering og afstand mon 
gjort noget ved fællesskabet? Hvor-
dan bliver det at være sammen igen – 
og bliver det ligesom før? Skal vi igen 
til at give hånd? Skal vi kramme, eller 
skal vi stadig holde afstand og spritte 
af?  

Hvordan bliver det at synge af sine 
lungers fulde kraft i fællesskab? Hvor-
dan bliver det igen at kunne lægge 
armen om en god ven efter gudstje-
nesten og bede en bøn? 
 
Vi ved ikke helt, hvordan verden kom-
mer til at se ud – men vi ved, at det 
lys, der blev tændt, da Jesus kom til 
verden, stadig brænder. Vi ved, at 
“Jesus Kristus er den samme i går og i 
dag og til evig tid.” (Hebr. 13.8), og 
derfor ved vi også, at han lægger “…
planer om lykke, ikke om ulykke, om 
at give jer en fremtid og et håb.” (Jer. 
29.11).  
På grund af Jesus har vi både en 
fremtid og et håb. Lad os gå ind i den, 
med oprejst pande. Lad os møde hin-
anden og verden med den kærlighed, 
som Gud har vist os, og lad os dele 
det håb og den fremtid, som vi er ble-
vet givet, med dem der har brug for 
det. 
Jeg glæder mig helt enormt til at væ-
re sammen med jer igen. 
 

Kærlig hilsen Svend 
 
 
Svend afvikler ferie uge 15 & 16 
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Tanker fra  
formanden 

Kære Menighed 
Dagene bliver længere, det spirer og 
gror. Der er livskraft og optimisme i 
naturen. 
Solen skinner – varmer huden. 
Må den livskraft, optimisme og varme 
smitte af på os. 
Det bliver påske – Kristus er opstan-
den. ”Ja, han er sandelig opstanden”  
Lad os håbe og bede til, at det varsler 
forår, liv, vækst og glæde i vore liv og 
vore kirker. 
I skrivende stund er vi stadig lukket 
ned, men vi forventer at lukke op 
snart. Der er håb forude. 
Lad os stå sammen om vores årstema 
de tre F`er 
Frelse til frihed for alle 
Forvandling af hjerter, kirker og byer 
Fællesskab mellem mennesker, kirker 

og Gud. 

 

 

 
 
 
 
 

OBS 
Hvem har tid og lyst til at planlægge 
Menighedsdagen d. 25. august? 
Dagen afvikles i kirken og Gunni Bjør-
sted medvirker, men der er opgaver, 
som skal varetages. Vi har brug for 
din hjælp. Meld dig til Svend Ryborg, 
hvis det er en opgave for dig. 
 
Husk menighedens bedeemne om ny 
kasserer til Menigheden. Kontakt me-
nighedsrådet. 
Så er der jo menighedens årsmøde d. 

9. maj kl. 12.30. Mød op denne dag 

og vær med til at dele glæde, håb og 

visioner i vores kirke.  

Kærlig hilsen Bodil Marie Fodgaard 

                                             

  
Læs nyhe-   
der fra  
Missions  
Forbundet 
 
Findes ud-
skrevet i kir-
ken, eller på 
hjemmesi-
den 
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  April 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Tors. 1 16.30 Bønnevandring   

Tors. 1  19.00 Skærtorsdags Gudstjeneste  Bent Fodgaard Bodil 

Søn. 4 10.30 Påskegudstjeneste - nadver og indsamling Svend Ryborg Bodil 

Tors. 8 19.30 Bøn & Lovsang   

Lør. 10 10.00 Bøn for syge   

Søn. 11 10.30 Gudstjeneste    Svend Ryborg Svend 

Tors.15 16.30 Bønnevandring   

Søn. 18 10.30 Gudstjeneste m. indsamling Henrik  
Engelbrechtsen Jytte 

Tors. 22 19.30 Bøn & Lovsang   

Søn. 25 10.30 Gudstjeneste   - fokus på Grønland - se notits Michael  
Christensen Bent 

Tors. 29 16.30 Bønnevandring   

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

 Café Kronborg  - et godt sted at 
 mødes - og dele liv. 

Vi håber, at det snart er muligt igen at 
samles i Café Kronborg -  se mere på hjem-
mesiden om åbning.  

Åbent hver onsdag fra kl. 19 - 21   

16/5 kl. 10.30 Gudstjeneste 
med besøg af John Nielsen 
 
Denne søndag får vi besøg af 
Generalsekretæren for Det Dan-
ske Missionsforbund. Kom og 
vær med til en festlig dag. 
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  Maj 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Søn. 2 10.30 Gudstjeneste  -  Nadver og indsamling Svend Ryborg Bjørn 

Tors. 6 19.30 Bøn & Lovsang     

Lør. 8 10.00 Bøn for syge   

Søn. 9 10.30 Gudstjeneste  Svend Ryborg Henrik 

Søn. 9 12.30 Menighedens Årsmøde    

Tors. 13 16.30 Bønnevandring   

Søn. 16 10.30 Gudstjeneste  m/ indsamling John Nielsen Jytte 

Tors. 20 19.30 Bøn & Lovsang -  efterfølgende evaluering   

Søn. 23 10.30 Pinsegudstjeneste  Svend Ryborg Svend 

Tors. 27 16.30 Bønnevandring     

Søn. 30 10.30 Gudstjeneste Bent Fodgaard Bodil 

  Juni 2021   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Tors. 3 19.30 Bøn & Lovsang    

Fre. 4 18.00 Food Party    - se notits   

Søn. 6 10.30 Gudstjeneste m. nadver og indsamling Svend Ryborg Lilian 

Tors.10 16.30 Bønnevandring   

Lør. 12 10.00 Bøn for syge   

Søn. 13 10.30 Gudstjeneste  Svend Ryborg Svend 

Tors. 17 19.30 Bøn & Lovsang    

Søn. 20 10.30 Gudstjeneste m. indsamling Svend Ryborg Bjørn 

Søn. 20 17.00 Familienetværk   

Tors. 24 16.30 Bønnevandring   

Søn. 27 10.30 Gudstjeneste  Henrik  
Engelbrechtsen Jytte 



International Mission 
Indsamling til Grønland. 
 

Søndag d. 25. april er der fokus på 
Missionsforbundets indsats i Grøn-
land. 
Vi får besøg af Ane Marie Kristiansen, 
som lige nu er på højskole i Mariager. 
Hun vil give os indblik i, hvordan me-
nigheden i Uummannaq har udviklet 
sig, og hvad der sker netop nu. 
Der bliver også indsamling, og så-
fremt det er muligt at servere kaffe, 
bliver der serveret en rigtig grøn-
landsk kage. 
Under gudstjenesten bliver der ind-
samling til arbejdet. Pengene bliver 
givet til grønlandske børnebibler, som 
koster 200 kr. pr stk., og til Ane M. 
K.’s ophold på højskolen. 
 

Food Party 
D. 4. juni er der foodparty igen. Mød 
op til en festlig aften, som starter kl. 
18.00.                                                                  
Meld dig til Per Søndergaard senest 
onsdagen før på tlf. 20314484. 

 
 
 

Nyt fra MBU 
Pga. Corona restriktioner har det ikke 
været muligt at lave aktiviteter for 
børnene i kirken, og børnekirken har 
været lukket i lang tid nu. Men børne-
ne er ikke glemt, så bestyrelsen i 
MBU har i februar delt fastelavnsris 
ud med et opmuntringsbrev om snar-
ligt gensyn. Men da vi fortsat ikke må 
samles i foreningsregi indendørs, vil 
børnene også modtage en påskehil-
sen. Vi har fået dejlige tilbagemeldin-
ger fra børn og forældre, der synes, 
at det er et rigtig godt initiativ. Vi 
glæder os virkelig meget til vi alle, 
både børn og voksne, kan mødes i 
kirken igen. 
Vi glæder os også til at holde spon-
sormiddag. Vi kan desværre endnu 
ikke melde en dato ud, da vi ikke ved, 
hvornår forsamlingsloftet bliver hæ-
vet til mindst 20. Så hold ud lidt end-
nu.  Årsmøde afholdes 11. april. 
Kærlig hilsen Lilian Ryborg, formand 
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Notitser 

Vil du høre kirkens prædikener onli-
ne? 
Du kan finde dem under 
"Ressourcer" på kkirkecenter.dk, eller 
gå direkte ind på YouTube og søge på 
Kronborgvejens Kirkecenter. 

http://kkirkecenter.dk/
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Notitser 

Hvordan kan du tjene med i  
Menigheden  
Bent og jeg har 
med input fra me-
nighedsrådet, fået 
lavet en plakat, der 
illustrerer og synlig-
gør vores menig-
heds  mange for-
skellige arbejdsom-
råder. Vi har valgt 
solsikken som sym-
bol, da den strækker sig og vender sit 
hoved mod lyset. Vi som menighed 
ønsker også at strække os og vende 
vores blik mod Jesus, som er verdens 
lys. Menigheden er en levende orga-
nisme, og der er brug for mange, der 
på den ene eller anden måde vil bi-
drage. Der er 5 solsikker, som hver 
repræsenterer et af 5 fokusområder 
med dertilhørende underområder. Vi 
har udarbejdet 5 brochurer, hvor alle  
arbejdsområder er beskrevet, og hvor 
du kan blive klogere på, hvad tjene-
sten går ud på, og hvem du skal kon-
takte for mere information.  
Der er brug for dig og de evner og 
gaver, Gud har givet lige netop dig. 
Kærlig hilsen Bent og Lilian, PR grup-
pen. Maria Larsen er illustrator 

Mærkedage      
 

70 år 
9. april 2021 
Tove Elgaard Johansen 
Vestervigvej  171, Hør-
dum 
7752 Snedsted 
 
Menigheden ønsker hjer-
telig tillykke med dagen. 

 

Nyt - Nyt - Nyt 
 

Kirken har fået en KirkeApp 
Kronborgvejens Kirkecenter har fået 
en KirkeApp, som du kan bruge både 
på din PC, din tablet og din smartpho-
ne. KirkeApp'en er på dansk (andre 
sprog kan vælges, hvis det ønskes), 
og er meget nem at bruge. I Kirke-
App’en får du adgang til kirkens op-
daterede kalender, dine egne oplys-
ninger, som du kan rette i, kirkens 
prædikener og meget mere. Læs me-
re på kirkens hjemmeside kkirkecen-
ter.dk/kirkeapp. 
 

Kærlig hilsen Svend 
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