Håb for Thy
Jeg ved hvilke planer jeg har for jer,
planer om fred fremtid og håb
Jer. 29.11

Præstetanker
2020 er fuld af overraskelser. Årstemaet er stadig Fællesskaber i forventning – men hvad skal vi snart
forvente? Vi startede året med at få
skruet forventningerne helt op igennem ”21 dage med fokus på Gud”,
hvorefter hele verden blev ramt af
corona pandemien, og alting gik i stå.
Men jeg tror, at noget af det vi skal
forvente er, at Gud gør noget, når vi
ER et fællesskab i forventning.
En af mine læringer igennem dette
forår er netop, hvor vigtigt fællesskabet er for kirkens og de kristnes udvikling. Når Jesus siger “For hvor to
eller tre er forsamlet i mit navn, dér er
jeg midt iblandt dem.«” (Mat. 18:20)
så er det sandt! Det Gud sagde til os
igennem de 21 dage, havde vi ikke
opfattet og forstået, hvis ikke vi havde været et fællesskab. Det stykket
sammen af åbenbaringer, ord og billeder som Gud gav til den enkelte
under bøn og tilbedelse, og som hver
for sig giver mening, men som sat
sammen med det Han gav til alle de
andre, pludselig giver sammenhæng
og overblik.
Paulus siger “For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis,” (1 Kor.
13:9) og derfor har vi brug for fælles-

skabet, for sammen ser vi en større
del af Guds plan og tanker. Når vi er
sammen, så er Jesus midt iblandt os,
og derfor er det også så vigtigt, at vi
sætter tid af til at anerkende, at Han
er midt iblandt os og lytte til, hvad
han har at sige. Derfor håber jeg også, at I vil være med til 14 dage med
fokus på Gud, og nogle af alle de andre arrangementer med bøn i fokus
her i efteråret, for vi har brug for, at
det er Ham der sætter dagsordenen.
Så lad os gøre som den første menighed gjorde:
De deltog fremover ivrigt i
apostlenes undervisning og
var aktivt med i fællesskabet.
De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var
med, når man samledes til
bøn.
I den følgende tid udførte
Gud mange undere og tegn
gennem apostlene, så alle i
byen blev grebet af ærefrygt.
(Apg. 2, 42-43)
Kærlig hilsen Svend

2

Tanker fra formanden
Kære Menighed
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer. I
år holder vi sommergudstjeneste
hver søndag i juli. Det bliver søndage
med enkelt indhold og hygge. Vi håber, I har lyst til at møde op og være
en del af fællesskabet disse søndage.
Jeg håber, I får en god sommerferie,
og får ladet batterierne op.
Der er meget at glæde sig til. Mød op
til de 14 dage med bøn før menighedslejren. Derefter kommer Menighedslejren (se særskilt brochure),
hvor Rhonda Hughey kommer og deler hendes vision om håb for din by.
Vi glæder os meget til at se, hvad Gud
har til os som menighed. Må vi være
åbne og modtagelige fællesskaber,
som er villige til at gå, når Herren kalder.

Efter årsmødet d. 14. juni konstituerede menighedsrådet sig således:
Præst: Svend Ryborg
Formand: Bodil Marie Fodgaard
Næstformand: Henrik Engelbrechtsen
Sekretær : Bjørn Sode Carlsen

Kasserer: Elis Pedersen
Øvrig medlem: Carsten Gunst
De øvrige arbejdsopgavers fordeling
tager vi fat på efter sommerferien.

Velkommen til Carsten Gunst, som er
nyvalgt medlem af
En kærlig sommerhilsen med en stor
menighedsrådet.
tak til jer alle for indsatsen de sidste
Carsten er 53 år og
måneder.
gift med Nana, og
Læs Salme 25.
de har Debora på 11
Kh Menighedsrådet/ år.
Bodil Marie Fodgaard
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Juli 2020
Dato: Tid:

Aktivitet:

Taler:

Søn. 5 10.30

Sommergudstjeneste m. nadver og inds.

Bent Fodgaard

Søn.12 10.30

Sommergudstjeneste

Bjørn S. Carlsen

Søn.19 10.30

Sommergudstjeneste

Søn.26 10.30

Sommergudstjeneste

Henrik
Engelbrechtsen
Elis Pedersen

Leder:

August 2020
Dato: Tid:

Aktivitet

Taler:

Leder:

Søn. 2 10.30

Gudstjeneste m. nadver og indsamling

Svend Ryborg

Bodil

Ons. 5 19.00
Tors. 6 19.30

Rådsmøde
Bøn & Lovsang

Søn. 9 10.30

Gudstjeneste

Tors.13 16.30

Bønnevandring - mødested Store Torv

Søn.16 10.30

Gudstjeneste m. indsamling og
Frikirkelig konfirmatiuon

Tors.20 19.30

Bøn & Lovsang - Opstart af ”14 dage med fokus
på Gud”

Fre. 21 16.30
Lør. 22 10.00

Bedemøde
Bøn for syge

Søn.23 10.30

Gudstjeneste

Henrik
Engelbrechtsen

Søn.23
Man.24
Tirs.25
Tirs.25
Ons.26
Tors.27
Fre. 28

Familienetværk
Bedemøde
Seniorsamling
Bedemøde
Bedemøde
Bedemøde
Bedemøde

Svend & Lilian

Søn.30 10.30

Gudstjeneste

Michael
Christensen

Man.31 16.30

Bedemøde

17.00
16.30
14.30
17.00
16.30
16.30
16.30

Lilian

4

Svend Ryborg/
Clara Lynglund

Svend

Svend Ryborg

Lilian
Svend

Bjørn

Jytte

September 2020
Dato:
Tirs. 1
Ons. 2
Ons. 2
Tors. 3

Tid:
16.30
16.30
19.00
19.30
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Aktivitet
Taler:
Bedemøde
Bedemøde
Rådsmøde
Bøn & Lovsang - Afslutning på ”14 dage m. fokus”
Menighedslejr - Se særskilt program

Tors.10 16.30
Fre. 11 18.00

Foodparty med Kærshovedgård koret

Lør. 12 10.00

Bøn for syge

Søn.13 10.30

Gudstjeneste

Søn. 13
Tors.17
Søn.20
Søn. 20
Tors.24
Søn.27
Tirs.29

Kort menighedsmøde vedr. navneskifte for DDM
Bøn & Lovsang
Gudstjeneste - indsamling
Familie netværk
Bøn for byen (se notits)
Gudstjeneste
Seniorsamling

12.30
19.30
10.30
17.00
16.30
10.30
14.30

Carsten

Rhonda Hughey

Familiegudstjeneste på Thy sportsefterskole
m. nadver og indsamling
Bønnevandring - mødested Store Torv

Søn. 6 10.00

Leder:

Rhonda Hughey Svend

Svend Ryborg

Svend

Henrik
Bent Fodgaard Bodil
Svend & Lilian
Svend Ryborg

Michael

Café Kronborg:

Mad onsdag:

Er lukket i juli måned.
Starter op igen onsdag d. 5. august.
Caféen har åben hver onsdag
Fra kl. 19.00 - 21.00
Alle er velkomne til hygge og fællesskab.

er 1. onsdag i hver måned. Dog
ikke i juli.
Husk tilmelding senest
mandagen før.
I kirken eller tlf. 9155 8099

Børnekirke:
Der afholdes børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Dog ikke i
forbindelse med skoleferierne.
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Notitser
14 dage med fokus på Gud

Bøn for syge

Vi oplevede en fantastisk tid de tre første
uger af året, da vi havde 21 dage med
fokus på Gud. Derfor vil vi som optakt til
menighedslejren gentage succesen – dog
i en lidt kortere udgave. Perioden starter
med Bøn og Lovsang d. 20/8, og slutter
med Bøn og Lovsang torsdag den 3/9 lige
inden vi tager på menighedslejr. Der vil i
denne periode være bedemøder alle
hverdage, og vi opfordrer til, at man på
en særlig måde gør plads til Gud i sin kalender i denne periode.

D. 22/8 og d. 12/9 kl. 10.00-12.00 er der
”Bøn for Syge”. Det er et tilbud, der er
åbent for alle, og det er et sted, hvor der
vil være bedre tid til at bede for den enkelte, end der er på en gudstjeneste. Du
kan læse mere om, hvordan det foregår
på kirkens hjemmeside eller i folderne,
der ligger i kirken. Tanken er, at man kan
”droppe ind” på et tidspunkt imellem 10
og 12, og så vil man blive hentet ind efter
tur.

Familienetværk
Et arrangement for familier med børn 3.
søndag i måneden, hvor vi spiser sammen og deler liv. Maden koster 40kr/
voksen, og 20kr/barn over 3 år. Tilmelding til liry@kkirkecenter.dk senest onsdagen inden.

Så hvis du selv har brug for forbøn, eller
der er nogen i din omgangskreds, der har,
så er I velkomne til Bøn for Syge. Man
behøver ikke være kirkegænger eller kristen for at møde op.

Bøn for byen

D. 24/9 er der Bøn for byen, som er et
tværkirkeligt arrangement, der afholdes i
Frikirkelig konfirmation
Kronborgvejens Kirkecenter. Se særskilt
D. 16/8 kl. 10.30 er der som en del af
flyer, eller læs mere på kirkens hjemmegudstjenesten også frikirkelig konfirmati- side.
on.
Konfirmand er Johanne Sode Carlsen
Bønnevandring
Alle er velkomne.
De torsdage hvor der ikke er Bøn & Lovsang eller Bøn for byen, er der bønnevandring i Thisted. Vi mødes på Store torv
ved det gamle rådhus, og så går vi i mindre grupper ud i byen, og beder for den.
Alle er velkomne.
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Notitser
Det er et lille fortroligt fællesskab, hvor
der er plads til at snakke om det, der røVi har vist alle fået øjnene op for, hvor
vigtigt fællesskabet er i dette forår, hvor rer sig i ens liv, og ikke mindst at man
fællesskabet ikke har været en mulighed, som gruppe sammen kan lægge det frem
som vi normal vis kender det. Fællesska- for Gud i bøn. Det er også et fællesskab
ber findes i mange størrelser, og de kan hvor man sammen kan øve sig i at bede
hver især noget specielt. Her vil vi gerne for hinanden, spørge Gud til råds i forgøre opmærksom på det, et mindre fæl- skellige situationer, og i det hele taget
hjælpe hinanden på den trosvandring
lesskab som en netværksgruppe kan.
man er på.
Der er typisk 8-10 personer i sådan en
Selvfølgelig bestemmer man selv, hvor
gruppe, som mødes med den frekvens,
man bliver enige om i gruppen. Man kan meget og hvor lidt man vil dele, men det
samles om mange forskellige ting i grup- viser sig som regel, at jo mere man giver,
jo mere får man også igen.
perne.
Det kan være bibelstudie, gennemgang af Hvis du har lyst til at være med i en grupen bog, snakke om hvordan man forstår pe, så kan du kontakte
Svend Ryborg på
og praktiserer troen, undervisning eller
andet som man bliver enige om. Det kan svry@kkirkecenter.dk eller tlf. 4032 1644
og få en snak omkring hvilken type grupogså være, du har en idé til en gruppe,
pe, du har lyst til at være en del af.
som vi slet ikke har endnu? Men fælles
for alle grupperne er, at der bliver delt
liv.

Netværksgrupper:

Foodparty:

Asylkoret fra Udrejsecenter Kærshovedgård besøger os d. 11.sept.
Koret består af 10 -15 kristne afviste
asylansøgere.
De synger af hjertet om noget, der virkelig har fået en betydning for dem, siger
ANNA LISBETH SONNE, KORLEDER Aftenen begynder med iransk mad kl
18.00 .Husk tilmelding til Per eller Sia
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Adresser
Præst
Svend Ryborg tlf. 4032 1644
mail: svry@kkirkecenter.dk

Lovsangsgruppen
Lillian Ryborg, tlf. 2164 1644
mail: liry@kkirkecenter.dk

Formand
Bodil Marie Fodgaard, tlf. 3030 2955
mail: bofo@kkirkecenter.dk

International mission
Jorunn Misund tlf. 6179 6008
mail: jorunnmisund@gmail.com

Næstformand
Henrik Engelbrechtsen, tlf. 2331 5469
mail: heen@kkirkecenter.dk

Nødhjælpsgruppen
Lis Egeberg: tlf. 9792 2249

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

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

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

Redaktionen
Bent Fodgaard
tlf. 2544 4183
mail: bent.fodgaard@gmail.com
og Lilian Ryborg
Stof til næste blad: Senest 1. sept. 2020

Kronborgvejens Kirkecenter
Missionsforbundet
Kronborgvej 66, 7700 Thisted
www.kkirkecenter.dk

