
 

  
 

Desværre er kirken lukket, 
foreløbig til og med d. 13. 
april, pga. corona pande-
mien. 
Derfor er alle arrange-
menter i kirken aflyst indtil 
denne dato. 

 
Vi er stadig kirke og tager an-
svar for hinanden. 
Husk vi hører sammen - hver 
for sig. 
Så dejligt, at der bliver ringet 
og skrevet på kryds og tværs. 
Telefonlinjen holdes varm til 
hinanden og til Gud. 
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Præstetanker 
 

Corona m.m. 
Det meste af det du læser i dette blad, er 
blevet skrevet for noget tid siden – inklu-
sive mit input omkring ”præstetanker”. 
Men netop nu, hvor menighedsbladet 
skal til at gå i trykken, ser verden helt 
anderledes ud, end den gjorde dengang, 
alt det andet blev skrevet. Verden er bog-
staveligt talt gået i stå pga. corona epide-
mien, og vi mødes ikke længere, som vi 
plejer – hverken i hjemmene eller i kir-
ken. Hvordan hænger det sammen med 
årstemaet? Kan vi overhovedet være et 
fællesskab i forventning, når vi ikke mø-
des som fællesskab? 
 
Svaret er JA! 
For vores forventninger afhænger ikke af 
os, men Ham som har overvundet døden! 
Corona er latinsk og betyder krans eller 
krone. Corona virussen bringer død og 
kaos med sig, og ikke så få kranse er ble-
vet lagt på kisterne af dens ofre verden 
over. Men vi nærmer os påsken, hvor vi 
fejrer, at der var én, der var villig til at 
bære en krone af torne – en krone som 
førte til Hans død, men som førte til liv 
for os: “For den død, han døde, døde han 
 fra synden én gang for alle. Det liv, 
 han lever, lever han for Gud. Så
 dan skal også I se på jer selv: I er 
 døde for synden, men levende for 
 Gud i Kristus Jesus.”  
(Rom. 6:10–11) 

Så fordi Jesus var villig til at bære kronen 
af torne, så bliver den krans, vi får, ikke 
en der skal ligge på kisten, men en vi kan 
fejre livet med: 
 “Salig er den, som holder ud i prø
 velse, for når han har stået sin 
 prøve, vil han få livets sejrskrans, 
 som Gud har lovet dem, der elsker 
 ham.” (Jak. 1:12) 
 
Og derfor behøver vi heller ikke frygte for 
vores liv, for Jesus siger: 
 ”Jeg er opstandelsen og livet; den, 
 der tror på mig, skal leve, om han 
 end dør.” (Joh. 11:25) 
 
Så lad os i denne tid ikke fokusere på 
døden, men på det liv vi har fået, og lad 
os ikke fokusere på alt det, vi ikke kan, 
men på de muligheder denne situation 
giver - for der står også: 
 “Vi ved, at alt virker sammen til 
 gode for dem, der elsker Gud, og 
 som efter hans beslutning er kal
 det.” (Rom. 8:28) 
 
Selvom verden er gået i stå, så er Gud 
ikke. Han er i går og i dag den samme – ja 
til evig tid. Han er nøjagtig lige så skaben-
de, kreativ, kærlig og omsorgsfuld i dag, 
som Han var for 2 måneder siden, og 
derfor er der også nye muligheder for os i  
netop denne situation, hvor verden ser så 
anderledes ud.  
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Fællesskaber 
 i forventning 

Så min opfordring er: 
 “Løft jeres øjne mod himlen, og se! 
 Hvem skabte den? Han, som fører 
 dens hær talstærkt ud og kalder 
 dem alle sammen ved navn. På 
 grund af hans vældige kraft og 
 mægtige styrke mangler der ikke 
 en eneste.” (Es. 40:26) 
 
Og når Han er for os, hvem kan da være 
imod os? 
 
 

Tanker om årstemaet 
Vi startede året med et nyt årstema: Fæl-
lesskaber i forventning. Og vi må sige, at 
Gud i den grad fik skruet op for vores 
forventninger som fællesskab ifm. alt det, 
han sagde til os igennem de første 3 uger 
af året, hvor vi holdt ”21 dage med fokus 
på Gud”. Der ligger både gaver og opga-
ver forude – forberedelse og praktik - 
velsignelser og kampe, og det medfører 
alt sammen forandringer. Og forandring 
fryder – og forstyrrer…  
 
Ofte kan vi tage os selv i at håbe på for-
andring, men uden at det må forstyrre 
det, vi er glade for og trygge ved. Men 
sådan hænger tingene sjældent sammen. 
Selve forandringsprocessen bringer som 
regel frustration, og en følelse af tab med  
sig – for vi ved, hvad vi har, men vi ved 
ikke helt, hvad vi får. Men min erfaring, 

når Gud kalder på forandring, er, at der 
ligger noget bedre forude. At den frustre-
rende forandringsproces, man står midt i, 
den periode hvor man for en tid synes, 
man mister fodfæste, er nødvendig for at 
kunne træde ind i Hans fremtid for os, 
som langt overgår det, vi kom fra. 
 
Så lad os være et Fællesskab i forvent-
ning om, at det Gud har til os er fanta-
stisk, og lad os samtidig være der for hin-
anden i forandringsprocessen, hvor vi 
nogle gange kan blive lidt usikre.    
 
Jesus har lovet at gå med os igennem det 
hele, og Han siger: ”Frygt ikke, for min 
hånd er over jer, og stå sammen og vid, 
at det der sker, er fra mig.” 
 

Kærlig hilsen Svend 
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Nyt fra menighedsrådet 

Kære Menighed 
 
Hvilken mærkelig tid, hvor vi ikke må 
mødes fysisk. Men hvor er det dejligt at 
opleve, at fællesskabet alligevel holder.  
Der er så mange, der er gode til at ringe 
til hinanden og hjælpe hinanden. Husk 
hvis du har brug for hjælp eller bare brug 
for én at snakke med så ring til 30302955 
eller en anden fra Rådet.  
Der står tlf nr. bag på menighedsbladet. 
Husk gudstjenesterne på You Tube og 
Den fælles bøn hver dag fra kl 16.30 til 
17.30. Det er også dejligt, når I skriver 
hilsener til os. Der er altid opmuntrende 
ord fra Herren. 
 
 
 

Det er tid til oprydning og refleksion. I 
mine gemmer fandt jeg denne profeti, 
som Lilian havde givet mig i 2011. Jeg vil 
gerne dele den med jer. Hvor er det godt 
at vide, at Jesus er med os og ønsker at 
lede og føre os uanset vore og landets 
omstændigheder. 
 

Jeg er din Gud 
Brug den tid du har 
Fordyb dig i mit ord 
Lyt til min stemme 
Jeg leder dig 
Jeg fører dig 
Du må hente kraft fra mig 
Vent på mit kald 
Jeg vil røre ved dit hjerte 
Gå med fred. Jeg er med dig 
Frygt ikke 
 
Fællesskab: 
 
 

Da vores årsmøde blev aflyst indkal-
des nu til afholdelse af årsmøde søn-
dag d. 14. juni kl. 12.30. 
 
Vi håber, at det til den tid er muligt at 
samles igen.  Så mød talstærkt op. 
 
Jeg glæder mig så meget til at mødes 
igen. Hvor bliver det skønt. 
Må Herren være med jer alle 
 

Bodil Marie Fodgaard 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fportals.clio.me%2Fdk%2Freligion%2F7-10%2Femner%2Fetik-filosofi%2Fetik%2Fvenskab%2Fhistorier-om-faellesskaber%2F&psig=AOvVaw3E2U-9SOND03jqkruB6YML&ust=1585295230547000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoT
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Årstema sang 2020 

Mel.: O store Gud 
 

Vers 1 
Treenig Gud, vi takker dig for livet  
Du skabte os til fællesskab med dig 
Vi takker dig for alt, hvad du har givet 
Hjælp os at tro og vandre på din vej 
 
Omkvæd 
Må vækkelse i landet bryde ud 
O store Gud, o store Gud  
Ja start med os så vi kan bringe bud 
O store Gud, o store Gud  
 
Vers 2 
Vi længes efter mer’ af Helligånden 
At du til tjeneste os sætter fri 
Kom led os nu og før du os ved hån-
den  
At vi din kærlighed kan vider’ gi’ 
 
Omkvæd 
Må vækkelse i landet bryde ud 
O store Gud, o store Gud  
Ja start med os så vi kan bringe bud 
O store Gud, o store Gud  
 
 
 
 

Vers 3 
Vi længes efter at vort samfund æn-
dres 
Så det dit rige ligner mer’ og mer’ 
at ondskab hindres og at smerter lin-
dres 
At håbet vokser og din vilje sker 
 
Omkvæd 
Må vækkelse i landet bryde ud 
O store Gud, o store Gud  
Ja start med os så vi kan bringe bud 
O store Gud, o store Gud  
 
Vers 4 
Vi ønsker mennesker om dig skal hø-
re 
At også de til tro på dig må nå 
Ja led du os og vis hvad vi skal gøre 
Så også de et helt nyt liv må få 
 
Omkvæd 
Må vækkelse i landet bryde ud 
O store Gud, o store Gud  
Ja start med os så vi kan bringe bud 
O store Gud, o store Gud  
 

Lilian Ryborg 
 
 



 
Mad onsdag  er  1. onsdag i hver md.  
Husk tilmelding senest mandagen før i kirken 
eller tlf.  9155 8099 
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  April 2020   

Dato: Tid: Aktivitet: Taler: Leder: 

Ons. 1 19.00 Rådsmøde   

Tors. 2 19.30 Bøn & Lovsang  - aflyst  Henrik 

Fre. 3 19.00 Evangeliets gyldne sange aflyst - se notits   Henrik 

Søn. 5 10.30 Gudstjeneste m. indsamling online Svend Ryborg Jytte 

Tors. 9 16.30 Bønnevandring - se notits   

Tors. 9 19.00 Skærtorsdags gudstjeneste online  Elis Pedersen Jytte 

Søn.12 10.30 Påske Gudstjeneste  online Bent Fodgaard Bodil 

Tors.16 19.30 Bøn & Lovsang   Svend 

Lør. 18 10.00 Bøn for syge - se notits   

Søn.19 10.30 Gudstjeneste -  m. indsamling Svend Ryborg Svend 

Søn.19 17.00 Familienetværk - se notits   

Tors.23 16.30 Bøn for byen i Plantagehuset  -  se notits   

Søn. 26 10.30 Familie Gudstjeneste   Henrik  
Engelbrechtsen Bent 

Tors.30 19.30 Bøn & Lovsang  Lilian 

Børnekirke: 
 
Der afholdes  børnekirke hver  
søndag under gudstjenesten. 
 
Dog ikke i forbindelse med 
skoleferierne. 
 

Café Kronborg: 
 
Caféen har åben hver onsdag  
Fra kl. 19.00 - 21.00 
Alle er velkomne til hygge og fællesskab 
 
Ons. 13. maj kl.19.00  
Café Kronborg får besøg fra  ”Åbne Døre” 
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  Maj 2020   

Dato: Tid: Aktivitet Taler: Leder: 

Fre.  1 18.00 Food party   

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

Ons. 6 19.00 Rådsmøde   

Tors. 7 16.30 Bønnevandring    

Søn. 10 10.00 Café Gudstjeneste  - se notits Bodil og Jytte  

Ons. 13 19.00 Cafe Kronborg besøg fra  ”Åbne Døre”   

Tors.14 19.30 Bøn & Lovsang - efterfølgende evaluering  Carsten 

Lør. 16 10.00 Bøn for syge   

Søn. 17 10.30 Gudstjeneste m. indsamling Michael  
Christensen Bjørn 

Søn. 17 17.00 Familienetværk   

Tors.21 16.30 Bønnevandring   

Søn. 24 10.30 Gudstjeneste    Svend Ryborg Svend 

Tirs. 26  14.30 Seniorsamling   Fællessange v/ Anny Jonasen   

Tors.28 19.30 Bøn & Lovsang  Svend 

Søn. 31 10.30 Pinse Gudstjeneste Svend Ryborg Bodil 

  Juni 2020   

Dato: Tid: Aktivitet Taler: Leder: 

Ons. 3 19.00 Rådsmøde   

Tors. 4 16.30 Bøn for byen i  Plantagehuset    

Søn. 7 10.30 Gudstjeneste  m. nadver og indsamling Svend Ryborg Henrik 

Tirs. 9 19.00 Info møde om medlemskab tilm. til Svend Ryborg  Svend 

Tors.11 19.30 Bøn & Lovsang   Lilian 

Søn. 14 10.30 Gudstjeneste  m. indsamling Svend Ryborg Svend 

Søn. 14 12.30 Menighedens årsmøde    

Tors.18 16.30 Bønnevandring   

Lør. 20 10.00 Bøn for syge    

Søn. 21 10.30 Gudstjeneste   Michael  Bjørn 

Søn. 21 17.00 Familie netværk   

Tors.25 19.30 Bøn & Lovsang  Carsten 

Søn. 28 10.30 Gudstjeneste  Svend Ryborg Bodil 



Café Gudstjeneste 
Den 10/5 starter vi allerede kl. 10.00 med 
rundstykker og kaffe til dem, der har lyst 
til det, og kl. 10.30 går vi så i gang med 
selve Gudstjenesten, som afholdes i kir-
kens café. Kom og nyd fællesskabet og en 
anderledes gudstjeneste. 
 

Familienetværk 
Et arrangement den 3. søndag i måneden 
for familier med børn, hvor vi spiser sam-
men og deler liv. Maden koster 40kr/
voksen, og 20kr/barn over 3 år. Tilmel-
ding til liry@kkirkecenter.dk eller på 2164 
1644 senest onsdagen inden. 
 

Informationsmøde om evt. med-
lemsoptagelse 
Den 9/6 kl. 19.00 kan du helt uforpligten-
de få lidt mere at vide om, hvad det vil 
sige at være medlem af Kronborgvejens 
Kirkecenter: Hvordan er kirken bygget op, 
hvad lægger vi vægt på, hvilke forvent-
ninger kan du have til kirken, og hvilke 
forventninger har kirken til dig.  
 
Tilmelding til Svend Ryborg på 
svry@kkirkecenter.dk 
 

Vi beder sammen hver dag 
Så længe vi ikke kan mødes i kirken, be-
der vi sammen hver for sig i tidsrummet 
kl.  16.30 - 17.30. 

Bøn for syge 
Den 18/4, d. 16/5 og d. 20/6 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 hjemme-
side, 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.  
 
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 kri-
sten for at møde op. 
 

Bøn for byen 
Den 23/4 og d. 4/6 kl. 16.30 er der Bøn 
for byen, som er et tværkirkeligt arrange-
ment i Plantagehuset. Se særskilt flyer, 
eller læs mere på kirkens hjemmeside. 
 

Bønnevandring 
De torsdage hvor der ikke er Bøn & Lov-
sang eller Bøn for byen, er der bønnevan-
dring i Thisted. Dvs. d. 9/4, d. 7/5, d. 21/5 
samt d. 18/6 kl. 16.30. 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 
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Notitser 

Foodparty  
Der er foodparty den 1. maj kl. 18.00. 
Kom og vær med til en hyggelig aften, 
hvor vi spiser iransk mad.  
Se flyer om tilmelding mv. 
 

Koret - Evangeliets gyldne sange 
Den planlagte sangaften den 3. april, med  
Evangeliets gyldne sange er aflyst. På 
baggrund af landets  situation  er det  
aftalt, at det forsøges ændres til efteråret 
2020.  
 

Frikirkelig konfirmation 
Konfirmationen for Johanne Sode Carlsen  
den  3. maj er også udskudt af samme 
årsag, og vil blive afviklet den 16. august i 
stedet for. 
 

Rengøring mv. 
Indtil videre må vi påtage os de forpligti-
gelser, vi har i kirken, så det stadig er en 
fornøjelse at komme der. 
Arbejdsdagen i kirken er udskudt til efter-
året, og I vil høre nærmere.  
 

Årsmøde 
Er flyttet til søndag den 14. juni kl. 12.30  
Mød op denne dag, og vær med til at 
samtale om menighedens anliggender. 

Mærkedage: 
 
95 år. 
22. maj 2020 
Hans Bager 
Kastet3, Thisted 
 
90 år  
15. april 2020 
Gunnar Bonnerup 
Aspevej 6, Thisted 
 
80 år 
1. maj 
Inna Sloth Jensen 
Aspevej 12, Thisted 
 
75 år 
13. maj 
AnneLise Leed 
Beerstedvej 18, Skjoldborg 
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Nye i menigheden 

Nye i menigheden 
Velkommen til Hanne Lynglund Kristen-
sen og Poul Erik Kristensen, som blev 
optaget som medlemmer i menigheden 
d. 19. januar. 
Det er dejligt, når flere slutter sig til me-
nigheden, og ønsker at være med i vort 
fællesskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjertelig velkommen og Guds velsignel-
se over jer og jeres familie. 
 
Præsentation: 
Vi hedder Hanne og Poul Erik Kristensen. 
Vi bor i Vang udenfor Thisted. 
Poul Erik er selvstændig landmand og 
arbejder desuden 4 aftener om ugen på 
Ideal Combi. Hanne er lærer og arbejder 
på Rolighedsskolen i Thisted. 
 
Vi har 3 voksne børn og et barnebarn.  
Vi er meget glade for at være en del af 
fællesskabet i kirken og ser frem til man-
ge dejlige oplevelser sammen.  
 

 Endnu engang fik jeg lov at besøge me-
nighederne i Ilulissat og i Uummannaq. 
Det var endnu en oplevelse at komme til 
dette kolde smukke land, med de varme 
hjerter. 
 
Under mit besøg fik vi afholdt årsmøder 
begge steder, og der blev drøftet hvilke 
muligheder, de har for at bringe Evangeli-
et til deres by. 
Det er opmuntrende at møde både unge 
og ældre. Nogle af dem, som var børn i  
80’erne,  er nu voksne og tager ansvar i 
menigheden.  

Jeg fik lov at tage med på besøg i byens 
kriminalforsorg, hvor menigheden jævn-
ligt aflægger besøg for at synge og vidne  
om det evangelium, der sætter i frihed. 
 
Noget nyt, der netop blev startet op un-
der mit besøg, var bønnevandring for 
byen. Familier, børn og unge, skoler og 
politiet er i fokus, når de vandrer rundt i 
byen. Tak for forbøn.        Bent Fodgaard 

Grønland  
et land på iskanten 



Missionsforbundets og Baptister-
nes fælles sommerstævne 
 
Sommerstævnet afholdes igen i år på  
Efterskolen Lindenborg ved Roskilde. Det 
er et fantastisk beliggende sted helt ned 
til Roskilde fjord. Stævnet ligger i perio-
den 19.—25. juli. 
 
Sommerstævnet er for hele familien - 
unge som ældre.  
 
Der vil være et varieret program i løbet af 
ugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette års tema er:  
 

GENOPDAG MODET 
 

Hvis du vil leje værelse, skal du være hur-
tig til at tilmelde dig, da der er rift om 
værelserne. Ellers kan du medbringe telt 
eller campingvogn. 
 
Det kunne være dejligt, hvis vi kunne 
være rigtig mange, der i år tilbringer en 
uge af sommerferien på sommerstævnet. 
 
Se i øvrigt brochure for sommerstævnet. 
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Sommerstævnet 



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

 Kronborgvejens  Kirkecenter 
 Missionsforbundet   
 Kronborgvej 66, 7700 Thisted  
  

 www.kkirkecenter.dk 

Præst  
Svend Ryborg tlf. 4032 1644 
mail: svry@kkirkecenter.dk 
 
Formand  
Bodil Marie Fodgaard, tlf. 3030 2955 
mail: bofo@kkirkecenter.dk 
 
Næstformand   
Henrik Engelbrechtsen, tlf. 2331 5469 
mail: heen@kkirkecenter.dk 
 
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 
 
 
 
Kasserer 
Elis Pedersen  
tlf. 4140 6553 

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

Adresser 


