
  

Alle indbydes til at deltage i visionsdagen 
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Præstetanker 

21 dage med fokus på Gud 
Igen i år vil vi starte det nye år ved at lægge det i Guds hånd. Det sker i erken-
delse af, at Hans planer er over vores planer, og at vi ønsker at gå den vej, han 
har banet for os. Vi gør det fordi uden Guds ånd og vejledning, så er kirken 
blot en klub af mennesker, som opfører sig relativt pænt – og det ønsker vi 
ikke at være. Derfor har vi sat de 3 første uger af 2019 af til at ære Gud, og at 
søge ham for hvilke planer han har for os i den kommende tid. Der vil være 
en lille andagt til hver dag, skrevet af folk der kommer i kirken. Temaet for 
andagterne er det samme som det nye årstema for 2019: 
 
Sammen på vej! 
I 2018 undersøgte vi, hvad det vil sige at være kirke i virkeligheden. En af 
konklusionerne var, at det er at være på vej med de mennesker, der på en eller 
anden måde er på vej mod Jesus. Det behøver ikke nødvendigvis at være dem, 
der allerede sidder på kirkebænken, men kan være dem, der går med længslen 
i deres hjerte om at lære Gud at kende. Husk f.eks. på Levi som Jesus mødte 
ved toldboden. Han var ikke en del af den daværende kirke, men han længtes 
efter at lære Jesus at kende. Da Jesus tilbød, at han kunne følges med ham, var 
han derfor straks villig til at bryde op. 
Derfor vil vi i 2019 sætte fokus på, at vi alle er på vej et eller andet sted hen, 
og at nogen af os er ”Sammen på vej”. Hvor og hvordan møder vi ”Levi”? 
Hvad gør vi, og hvad siger vi, når vi følges ad? 

I 1. kvartal spørger vi os selv: Sammen på vej – men hvorhen? 
2. kvartal går vi Sammen på vej med Jesus. 
3. kvartal skal vi Sammen på vej med dem du møder. 
4. kvartal er vi Sammen på vej med samfundet omkring dig. 

Så vores håb og vores bøn er, at vi i 2019 som menighed må vandre med hin-
anden, uanset hvor langt vi er kommet ned ad troens vej – men også at vi må 
slå følgeskab med de mennesker, vi møder rundt omkring, som har længslen 
efter at lære Gud bedre at kende. At vi må få modet til at tale med de menne-
sker, vi møder og se dem, som dem de er, sådan som Jesus gjorde. 
 

Kærlig hilsen Svend 
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Nyt fra menighedsrådet 

Kære Menighed                                                                                              

I ønskes alle et godt nytår med alle de nye muligheder, der ligger foran. 

En stor tak skal her lyde til alle i menigheden, der er med til at tjene med 

forskellige opgaver. Vi kunne ikke drive kirke, hvis I ikke var med. TAK. 

Vi gør det i fællesskab. Vi gør hver især, hvad vi kan, og bidrager med, 

hvad Gud har givet os af talenter. VI ER SAMMEN PÅ VEJ, som er årste-

maet i 2019. Svend har netop færdiggjort en pjece, som fortæller om temaet. 

Vær alle sammen med til at gøre det til et fællesskabsår. 

 Det bliver spændende, hvad Gud har til os i det kommende i 2019. I 1. Kor 

15.58 skriver Paulus: stå urokkelig fast, og giv jer hen i arbejdet for Her-

ren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. 

D. 19. januar er der inspirationsdag for alle i Grindsted. Lad os komme af 

sted og få en fælles oplevelse. Det er for alle. Vi må arrangere fælles kør-

sel.  Der bliver gode input og inspiration om vision 2022: Menigheder der 

lever og vokser. Kontakt Bodil F så finder vi ud af noget. Kom med ud og 

bliv inspireret. 

Reserver d.24. februar til menighedens årsmøde, hvor der bliver mulighed 

for at drøfte menighedens anliggender. 

Svend har jo i et lille omfang efter beslutning på menighedsmøde  arbejdet 

for Elsk Thisted i nogle projekter i 2018. I 2019 har menigheden søgt om 

tilskud til at frikøbe Svend 3 dage om måneden. Vi ved endnu ikke om be-

villingen går igennem, men hvis den gør, vil det betyde, at der er nogle af 

Svends opgaver, som bliver lagt over på andre. Det er så spændende, hvad 

der kommer til at ske. 

I det kommende kvartal, vil Svend afvikle resten at sine feriedage., så hvis I 

får et autosvar på telefonen, er det forklaringen. 

Må Gud rigt velsigne Kronborgvejens Kirkecenter og hjælpe os 

med sammen på vej at være kirke i Virkeligheden.                                                      

      Kærlig hilsen Bodil Marie Fodgaard 



4 

  Januar 2019   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Ons. 2 19.00 Rådsmøde   

Tors.3 19.30 Bøn & Lovsang  Svend 

Søn. 6 10.30 Gudstjeneste   m. nadver og  indsamling Bent Fodgaard Bodil 

Man. 7 19.00 Bedealliance Indre Mission Henrik Jørgensen  

Tirs. 8 19.00 Bedealliance Pinsekirken Bent O. Højegaard  

Ons. 9 19.00 Bedealliance BMC Kim Torp  

Tors.10 19.00 Bedealliance Kronborgvejens Kirkecenter Svend Ryborg  

Fre. 11 19.00 Bedealliance i Pinsek.  - de unge har ansvaret Amalie K. Wæver  

Søn. 13 10.30 Fælles afslutning på Allianceugen i BMC Peter Tinggaard  

Tors.17 19.30 Bøn & Lovsang  Carsten 

Lør. 19  Inspirationsdag i Grindsted - se notits   

Søn. 20  10.30 ”Sammen på vej” Gudstjeneste   -  Indsamling Svend Ryborg Bodil 

Tors. 24 19.30 Bøn & Lovsang  Svend 

Fre. 25 18.00 Foodparty  Per/Sia 

Søn. 27 10.30 Gudstjeneste   Henrik  
Engelbrechtsen Henrik 

Ons. 30 19.00 Rådsmøde   

Cafe Kronborg: 
Cafeen har åben hver onsdag  

Fra kl. 19.00 - 21.00 
Alle er velkommen til hygge og fællesskab. 
 
Bemærk 2 spændende arrangementer: 
Onsdag d. 20 feb. Foredrag ved Psykolog Jørn 
Braûner 
Onsdag d. 13. marts Foredrag om hjælpearbej-
de i Uganda v/Farming4Live  
 
Se mere information senere -  reserver dagene 

Madonsdag:   
 
Madonsdag starter 
igen op onsdag d. 
30. januar Kl.17.30. 
 
Tilmelding på liste i 
kirken senest søn-
dag kl. 12 eller på 
tlf. 9155 8099 se-
nest mandag.  
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  Februar 2019   

Dato: Tid: Aktivitet Taler: Leder: 

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

Søn. 3 17.00 Familienetværk  S & L 

Tors. 7 19.30 Bøn & Lovsang   Lars 

Søn.10 10.30 
Familiegudstjeneste  m/ dåb og eft. Spisning  
se notits 

Svend Ryborg 
 Jytte 

Søn.17 10.30 Gudstjeneste m. indsamling mv  - se notits Rubin Fodgaard Bodil 

Tors. 21 19.30 Bøn & Lovsang  Svend 

Fre. 22 18.00 Food party  Per/Sia 

Søn.24 10.30 Gudstjeneste  - Årsmøde efter gudstjenesten Michael  
Christensen Bent 

Tirs. 26  14.30 Seniorsamling Bodil og Bent  

Tirs 26 19.00 GU møde  Svend 

  Marts 2019   

Dato: Tid: Aktivitet Taler: Leder: 

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

Ons. 6 19.00 Rådsmøde   

Tors. 7 19.30 Bøn & Lovsang  Svend 

Søn. 10 10.30 Gudstjeneste   Svend Ryborg Svend 

Søn.17 10.30 Gudstjeneste -  Indsamling Michael  
Christensen Bodil 

Tors. 21 19.30 Bøn & Lovsang  Carsten 

Søn. 24 10.30 ”Sammen på vej” Gudstjeneste     Svend Ryborg Bjørn 

Tirs. 26 14.30 Seniorsamling Ingrid og Henrik  

Fre. 29 18.00 Food Party  Per/Sia 

Søn.31 10.30 Familie Gudstjeneste   Henrik  
Engelbrechtsen Jytte 

Børnekirke: Der afholdes børnekirke hver søndag under  gudstjene-
sten.  
Dog ikke i forbindelse med skoleferierne.  
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Notitser 

”Sammen på vej” Gudstjenester 
Årstemaet for 2019 er ”Sammen 
på vej”, og vi vil ca. et par gange i 
kvartalet afholde nogle ”Sammen 
på vej” Gudstjenester. Det er guds-
tjenester, hvor vi bryder den tradi-
tionelle gudstjenesteform og gør 
tingene lidt anderledes. Det kan 
være, at det bliver en Café gudstje-
neste, eller hvor vi gør noget an-
det, som understreger, at vi er 
sammen på vej.  
 

Bedealliancen 
2. uge i januar, går Pinsekirken, 
IM, BMC og Kronborgvejens Kir-
kecenter sammen i bøn for hinan-
den og vores by og land. Der vil 
være bedemøder i de forskellige 
kirker mandag-fredag, og vi slutter 
af med en fantastisk fællesgudstje-
neste om søndagen, som holdes i 
BMC’s lokaler. Så kom og støt op 
om disse vigtige samlinger, som er 
med til at skabe bånd og forbrød-
ring imellem kirkerne i byen. Der 
findes et særskilt program for 
ugen, hvor de præcise tider og ste-
der fremgår. 
 

 
 
 
 
 

Fællesspisning d. 10/2 
Denne dag skal Sara og Samuel 
have deres yngste barn døbt i kir-
ken, og de har efterfølgende invi-
teret alle på frokost. Ønsker du at 
spise med, kan du tilmelde dig til 
Samuel på tlf. 42608044, eller 
skrive dig på den seddel, der hæn-
ger på opslagstavlen i kirken. Sid-
ste tilmeldingsfrist er d. 27/1. 
 

Familienetværk 
Den 3 februar kl. 17.00-19.00 er 
der Familienetværk. Det er et ar-
rangement for familier med børn, 
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.  
 

Søndag d. 17. februar - besøg af 
Christina og Rubin Fodgaard. 
Rubin og Christina  er begge vokset 
op i Missionsforbundet her i Thy.    
De er begge to lærere og er en del af 
Missionsforbundet i Aalborg. Rubin 
vil prædike og Christina vil fortælle 
om Eden, som er et arbejde, der støt-
ter kvinder, der er blevet solgt og mis-
brugt. Læs mere www.eden   
Christina vil medbringe et udvalg af 
smykker, som kan købes. 

mailto:liry@kkirkecenter.dk
http://www.eden
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Volontøren takker af 
Jeg vil gerne sige tusind tak for 
jeres støtte, opbakning og forbøn i 
den tid, jeg har været ansat i kir-
ken. Det har været dejligt at være 
med til at se noget vokse frem og 
mærke den begejstring, der har 
været fra dem, der har deltaget i 
arrangementerne. Tusind tak til 
Jer, der har gjort arrangementerne 
mulige. Jeg kunne ikke have kla-
ret det uden Jer. 
 

Kærlig hilsen Lilian Ryborg 
MBU’s årsmøde 
Missionsforbundets Børn og Unge 

afholder årsmøde torsdag den 
21/2 2019 kl. 19.30. Der vil blive 
hængt et opslag op på børnekir-
kens dør i løbet af januar, så hold 
øje med det. 
 

Lilian Ryborg,  
BUS formand 

Nyt fra volontøren 

I Elsk Thsited  
har vi stadig  
fokus på at gøre  
en forskel for  
mennesker som  
ønsker vores hjælp. 
 
Har du overskud, og vil du gøre 
en ekstra indsats, vil vi gerne høre 
fra dig. Vi vil gerne have flere 
med i vort hjælpearbejde.  
 
Kontakt Elis Pedersen, på tlf. 4140 

6553  så kan du blive skrevet op i 
vores ressource kartotek.  

På vegne af styregruppen  
Bent Fodgaard 

 
 
Mærkedage: 
 
70 år.   
9 februar 2019  
Joan Janne Pehrsson Overby 
Storegade 24, 1. Thisted  
 
Krondiamant Bryllup.   
20 februar 2019  
Astrid og Gunnar Bonnerup  
Aspevej 6.  Thisted  
 
Hjertelig tillykke med festdagene 



 Kronborgvejens  Kirkecenter 
 Missionsforbundet   
 Kronborgvej 66, 7700 Thisted  
  

 www.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 
 
Cafe Kronborg 
Hanne Jensen  tlf. 6049 0599 
mail: hannetjensen@gmail.com 
 
Legestue 
Maria Hedegaard Larsen tlf. 9793 3892 
mail: mariahlarsen89@live.dk 
 
Organist 
Eva Filipsen, tlf. 9792 5069 
 
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 
 
Stof til næste blad: Senest 1. marts. 2019 

Præst  
Svend Ryborg tlf. 4032 1644 
mail: svry@kkirkecenter.dk 
 
Formand  
Bodil Marie Fodgaard, tlf. 3030 2955 
mail: bofo@kkirkecenter.dk 
 
Næstformand & Økonomi  
Henrik Engelbrechtsen, tlf. 2331 5469 
mail: heen@kkirkecenter.dk 
 
Områdeleder for Omsorg 
Michael Christensen tlf. 2122 6002 
mail: mich@kkirkecenter.dk 
 
Områdeleder for  Administration 
Jytte Pedersen tlf. 5192 6553 
mail: jype@kkirkecenter.dk  
 
Områdeleder for Outreach 
Bodil Marie Fodgaard 
 
Områdeleder for Discipelskab 
Henrik Engelbrechtsen 
 
Områdleder for Gudstjenester 
Svend Ryborg 
 
Øvrige rådsmedlemmer 
Bjørn Sode-Carlsen tlf. 4232 0495  
mail: bjsc@kkirkecenter.dk 
 
 
 
 
Kasserer 
Elis Pedersen  
tlf. 4140 6553 

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

Adresser 


