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Jubilæumsskrift
1996-2016
Du sidder nu med Jubilæumsskriftet fra
Kronjyllands Frimenighed i hånden – og
jeg vil ønske dig god læselyst! På de følgende sider kan du læse om arbejdet i en
menighed, hvor frivillighed, vedholdenhed
og modet til at eksperimentere har været
koblet med en dyb Jesus-afhængighed.
Tilsammen har det været en levedygtig
cocktail, og jeg føler mig privilegeret ved
at være en del af menighedens historie.
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dannelsen af cellegrupper og klynger,
Ægteskabskurser og lignende; og vi har
søgt inspiration gennem Willow Creeks
kirke- og lederkonferencer, Kirke Planter
Net i Århus Valgmenighed og meget mere.

Jeg blev præst for menigheden i 2001, og
min familie og jeg blev budt velkommen af
en varm og imødekommende menighed.
Som det fremgår af et par artikler i skriftet
her, var menighedens opstart et resultat af
kirkelige uoverensstemmelser i byen, men
efter 5 år med en selvforståelse som midlertidig nødvendighed var menigheden klar
til at begynde en vandring i retning af en
ny selvforståelse: Et blivende, kirkeligt alternativ, som ikke blot ville være Klub Kristen for de allerede overbeviste, men bevidst ville stræbe efter at række evangeliet
videre til vores by.

Arbejdet med gudstjenesterne har også
forandret sig dramatisk i løbet af årene.
Jeg husker, at jeg i de første år sjældent
udsendte gudstjenesteplan til mere end 5
personer. Til sammenligning udsendte jeg
sidste uges gudstjenesteplan til 20 medarbejdere, og denne vækst er både udtryk
for menighedens vækst i mellemtiden - og
i særdeleshed en iver efter, at det skal være
godt at komme til gudstjeneste i Kronjyllands Frimenighed!

Jeg er dybt taknemlig over at have været
vidne til Guds godhed mod os gennem
disse mange år. Vi har arbejdet med en stor
variation af arbejdsgrene. Vi kan nævne
Kirke Til Tiden, Alpha, Kristendomskursus, Børnekoret Twist & Shout, koncerter,
Smittende Tro, Børnekirke, Juniorkirke,

Vi har oplevet Guds ledelse til at etablere
os på Grenåvej 34. Et hav af mande- og
kvindetimer blev sat i spil i byggefasen - alt
imens Gud støt og roligt lod menigheden
vokse. Vi har mødt et nødråb fra en socialrådgiver ved Randers Kommune - og det
blev starten på Kirkernes Familiehjælp,

som nu arbejder til glæde og velsignelse
på 7. år. Vi har glædet os over at se unge
fra menigheden blive engagerede frivillige rundt om i landet - og pt. nyder vi
velsignelsen af et godt ungdomsarbejde i
vores egen kirke.
Min bøn for KFM er som for 16 år siden,
da jeg lærte menigheden at kende: Gud,
hjælp os til ikke blot at være kirke for dem,
der allerede kender dig. Send os til den
verden, du elsker - og lad os være til velsignelse!
Peter Kofoed Herbst,
ledende præst

Den ringe begyndelse

fald talte med stor visdom, da hun sagde:
”I skal gøre det for jeres børns skyld!”
Og det gjorde vi så. Med en ildsjæl som
Martinus Langer Nielsen i spidsen gik vi i
gang med at indsamle de påkrævede 50
underskrifter fra folk, der ville støtte sagen.
Den 28. januar 1996 blev jeg indsat som
præst for den nystartede Kronjyllands Valgmenighed. Det skete i Kristrup kirke, hvor
vi også begyndte at afholde vore gudstjenester. Men her var vi stadig gæster et
fremmed sted, hvor vi ikke måtte efterlade
så meget som et farvekridt, så det blev
oplevet som et fremskridt, da vi to år senere kom videre til missionshuset Bethania, og - da det blev for lille - kunne flytte til
missionshuset Saron.

De første tanker om en valgmenighed i
Randers opstod efter flere præstevalg,
der var gået missionsfolkene imod. Man
var begyndt at holde regelmæssige tilkaldegudstjenester - først i Johanneskirken i Vorup og siden i Kristrup kirke. Det
kunne betragtes som et første skridt på
vejen. Men skulle der overhovedet tages
flere? Det var bestemt ikke alle i missionsforeningerne, der syntes, det var en god
idé. Og ville der være nok til at bære det
igennem?

I Zakarias’ bog står: ”De, der følte foragt
for den ringe begyndelse, skal glæde sig,
når de ser bly-stenen i Zerubbabels hånd.”
(Zak.4,10). Blystenen repræsenterede afslutningen af byggeriet af templet. Nok er
vi endnu ikke nået frem til at skulle lægge
bly-stenen for det, der nu er Kronjyllands
Frimenighed, men når jeg er til gudstjeneste i vores dejlige menighed, tager jeg
hver gang forskud på glæden ved at se det,
der begyndte helt i det små, tage form og
blive til velsignelse for så mange mennesker - store såvel som små.

På et møde blev argumenterne for og imod
lagt frem, og vi lagde i fællesskab sagen i
Guds hånd. Da var der en, som ”slog hovedet på sømmet”. Om hun talte profetisk,
ved jeg ikke, men jeg ved, at hun i hvert

Ingolf Henoch Pedersen,
menighedens første præst
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Behovet for en ny menighed
Den kirkelige højrefløj blev tilsidesat ved
to præstevalg i Randers midt i 90’erne. Det
var frustrerende og smerteligt for mange.
Rundt om i missionshuse og hjem drøftede man derfor situationen. Der var ikke
tiltro til, at man kunne få indflydelse på
valg af præst andre steder i byen. En valgmenighed kom derfor ret hurtigt på tale.
En del møder blev afholdt, og der kom
tilkaldegudstjenester med et pænt fremmøde. Ordningen fungerede et års tid.
Herefter mistede vi lidt pusten. Det var en
besværlig ordning, og vi oplevede ikke os
selv som en menighed.
Efter en kort pause, blev der indkaldt til
møde om stiftelse af en valgmenighed.
Ved stiftelsen bestod menigheden af 24
voksne. Det var primært folk med baggrund i missionsforeningerne i Randers.
Kronjyllands Valgmenighed (KVM) blev
valgt som navn, fordi vi fra starten af ønskede at være menighed for mere end bare
Randers by. Menigheden lejede sig ind
i en sognekirke og senere i to missionshuse. Vores første præst, Ingolf Henoch
Pedersen, blev delt med Indre Mission og
Fjellerup Valgmenighed, som vi også på
anden vis fik stor hjælp fra. Det var især ønsket om af få ”vores egen menighed” og en
præst, der havde en forkyndelse, vi kunne
leve af, som var drivkraften. Menigheden
voksede støt og roligt, fortrinsvis med folk,
som i forvejen var overbeviste kristne.
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KVM’s og senere KFM’s historie er fyldt
med et stærkt engagement fra medlemmerne. Helt fra starten var alle indstillet
på at bruge mange timer og penge på
at få menigheden til at fungere. Gennem
kirkens åndelige vejleder, Flemming Baatz
Kristensen, fik vi syn for vigtigheden af at
være kirke også for de kirkefremmede. Det
skabte ny vækst både åndeligt og i antal
medlemmer. Med ansættelsen af en ny
præst, Peter Kofoed Herbst, og køb af egne
lokaler på Grenåvej, blev nye drømme og
visioner født.
Kronjyllands Frimenighed vokser stadig,
og det glæder en gammel formand.
Martinus Langer Nielsen
(menighedens første bestyrelsesformand)

Tillykke til Kronjyllands
Frimenighed
I dag er Kronjyllands Frimenighed en del af
en større familie af fri- og valgmenigheder.
Men for tyve år siden var et sådant nybrud
relativt ukendt i de gamle vækkelsesbevægelser. Det krævede en ukuelig tro og
en stædig vision at etablere en selvstændig
menighed i Randers. Siden er menigheden
år for år vokset, har fået egne lokaler og har
skabt et etableret menighedsarbejde for
børn, unge og ældre. Sidst har I fået ansat
en ungdomspræst til at give lidt særforplejning netop til de unge.

Fra starten ønskede menigheden ikke at
være en isoleret ø i det kirkelige landskab,
men valgte en åndelig vejleder og fandt
dermed den model, som Evangelisk Luthersk Netværk på landsplan senere har taget til sig. Det betyder, at jeg en årrække
har været tilknyttet menigheden som åndelig vejleder. Jeg har aflagt menigheden
et årligt besøg, har prædiket ved en gudstjeneste, drøftet vigtige spørgsmål med
menigheden efter kirkefrokosten og haft
tilbagevendende samtaler med præst og
bestyrelse.
Når en kristen menighed vokser og trives,
skyldes det Guds velsignelse. Gud kalder
nogle til at lægge tid, kræfter, penge, vidnesbyrd og engagement i det kristne fællesskab. Gud giver væksten og skaber troens liv. Gud skal have al ære. Men tak til alle
jer i Randers, som lod jer
bruge som en lille del af
hans plan. Tillykke og
Guds velsignelse over
fremtiden.
Børge Haahr Andersen,
åndelig vejleder for KFM

20 år – så er man myndig
Vi vil ønske hjertelig tillykke med 20-års
jubilæet til Kronjyllands Frimenighed fra
Evangelisk Luthersk Netværk (ELN). Det
er en stor glæde at opleve fællesskabet
med jer til forskellige arrangementer, kon-

firmand-lejre og netværk for præster og
ledere. ELN’s seneste kirkefest i 2013 havde
vi jo også stor fornøjelse af at kunne fejre
sammen med jer i de gode lokaler, I har
fået.
20 år er en alder, hvor man som menneske har opnået selvstændighed og myndighed. Det samme kan man sige om jer
som menighed, og jeg ser jer som et åndeligt forbillede for menigheder i vores
netværk, med en god solid forkyndelse,
fremsynet lederskab og en menighed for
alle aldre.
Man kan undre sig over, at de 20 år er gået
så hurtigt. Men når vi mødes i menigheden
til gudstjeneste, taler den evige Gud sit
ord til os. Og evighedens tid er på én og
samme tid uendeligheden og øjeblikket. Gud er over tiden, og når vi mødes til
gudstjeneste, løftes vi op over tiden sammen med ham. Gud forkynder for os, at
kærligheden aldrig hører op; livet hører
aldrig op for den, som tror på Jesus Kristus.
Derfor er det ikke så vigtigt, om der er gået
20, 50 eller 100 år. Gud er den samme, og
han taler sit ord til os i dag. Det er i dette
øjeblik, at vi skal tro og følge ham. Tak for
at vi i ELN må have lov
til at gøre det sammen
med jer.

Brian Christensen,
Landssekretær i ELN
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TJENESTEGRUPPER
I MENIGHEDEN
Assistent under gudstjenesten
Opgaven som kordegn i Kronjyllands Frimenighed varetages af tre kordegne på
skift.
Vi er alle glade for at kunne medvirke i
gudstjenesten via tjenesten som kordegn.
Når man er kordegn, er det vigtigt at sætte
sig grundigt ind i gudstjenestens forløb,
således at man kender programmet og
ved, i hvilken rækkefølge tingene kommer. Selvom gudstjenesterne ikke afviger
meget i den praktiske form, kan der være
små forskelle. Man skal forberede sig på
læsningen af teksten, således at den formidles klart og tydeligt. Der skal endvidere
deles brød ud under nadveren.
Inden gudstjenesten er der også nogle
praktiske forberedelser, som for eksempel at hejse flaget, tænde for varmen i
lokalerne, hvor der skal være børne- og
juniorundervisning og gøre klar til nadver. Desuden skal tegninger gøres klar til
børnene, ligesom der efter gudstjenesten
skal ryddes op, og dagens kollekt optælles
sammen med kirketjeneren.
Vores tjeneste som kordegn er lykkedes,
når de fremmødte kirkegængere hører
ordet fra bibelen klart og tydeligt - uden
“støj”.
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Vi har en drøm om, at vi i 2016 må få et par
kordegne mere, så vi ikke er så sårbare ved
sygdom og ferie.
Søren Grinderslev,
på vegne af kordegneteamet

Med skærmen kan alle følge med
Hvem sidder der bag skærmen,
med krampe i sin hånd?
Sangteksten skal på storskærm,
og prædiken’ på bånd.
Det er såmænd ”Team storskærm”,
os strømsvigt huer ikk’
Vi Gud og hvermand tjene,
hver søndag, med et klik.

Ja, Jeppe Aakjær ville nok ikke have brudt
sig om det, men hermed er storskærmsteamets opgave sat på vers.
Storskærmsteamet er en lille tjenestegruppe, fire mand stærk, gemt bag skærmen ved teknikøen. Vores opgave er at få
gudstjenestens liturgi, bibel- og sangtekster op på storskærmen, så alle kan følge
med. Desuden optager vi prædikenen,
som derefter lægges op som podcast på
kirkens hjemmeside.
Vores mål er, at menigheden kan følge med
- som om man selv sad med salmebogen i
hånden. Bortset fra at man så var nødt til
at sidde med mindst fem forskellige sangbøger…
2016 bliver året, hvor der sker store ændringer for os bag skærmen. Programmet
til afvikling af dias og sangtekster, Easy
Worship, erstattes af programmet ProPresenter med bedre flow, grafik og brugervenlighed. Vi håber også på en erstatning
af PC’en, der, som mange nok har lagt
mærke til, lidt for ofte strejker eller modarbejder os. Desuden ser vi frem til sparring
og samarbejde med skærmfolkene fra
Unite.
Vi glæder os over tjenesten - det er fedt at
være en del af tjenestefællesskabet i kirken, til gavn for menigheden og til Guds
ære.
Kristian Korsholm,
på vegne af storskærmsteamet

Kast alle jeres bekymringer…
Hver gang der tilbydes nadver i kirken, tilbydes der også forbøn i samme tidsrum
- eller så længe der er et behov. Det må
være naturligt, at det er sådan. Det er derfor muligt at søge forbøn for alt, hvad der
nu kan røre sig i livet af glæder og sorger.
Gud opfordrer os til at kaste alle vore bekymringer på ham, da han har omsorg for
os - ligesom han udfordrer os til at prise
ham. Det forsøger vi at skabe rammen for i
forbønsteamet.
Vores vision er, at det må blive ganske
naturligt at søge forbøn med alt, hvad vi indeholder, for derigennem at blive knyttet
tættere til Gud. Vi ønsker, at de der søger
forbøn må erfare, at det gør en forskel i
deres liv på den ene eller anden måde.
Glæden i tjenesten er først og fremmest
at kunne lægge mennesker frem for Gud
i tillid til, at han griber ind - men også at
erfare, at Gud hører bøn.
Steen Palmqvist,
på vegne af forbønsteamet

Når Gud taler direkte
Profetisk tjeneste er et nyt tiltag i kirken,
der handler om, at vi prøver at lytte til
det, som Gud gennem personer taler ind
menigheden. Det er ikke nyt, at Gud taler
på denne måde. Det har han gjort op gennem tiderne. Vi har bare ikke tidligere haft
Jubilæumsskrift 2016 i Kronjyllands Frimenighed
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det med i gudstjenesten, som der nu lægges op til. Det har været med spænding og
ydmyghed, at vi som team er gået ind i opgaven. Oprindelig var det Kent Andersen,
der sammen med Peter Herbst satte gang
i den profetiske tjeneste. Kent Andersen er
nu i Cambodia, så vi er en gruppe af lægfolk, der har opgaven. Vi oplever det som
at være Guds værktøj, eller som at være i
Guds værksted, hvor vi skal lære noget
nyt. Det er ind imellem svært at vide, om
de billeder og opmuntringer, som den enkelte har, er til hele menigheden, eller blot
er til enkeltpersoner.
Det er spændende at være med i profetisk
team. Vores håb er, at vi ved brug af denne
nådegave bliver beriget i menigheden, og
at vi i teamet må blive rustet til tjenesten.
Vi ser frem til, at vi fortsat må se mere af
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Guds fylde og opmuntring i 2016. Tak at vi
også må være med i menighedens forbøn.
Vores drøm for 2016 er, at menigheden
med frimodighed må se ord og billeder fra
Gud som en nådegave, der må komme i
anvendelse.
Anders Nielsen,
på vegne af profetisk tjeneste

God lyd kræver teknik
og samarbejde
Vores opgave i lydteamet går i al sin enkelhed ud på at videreformidle lyd i kirken - tale, sang og musik, så alle får en god
og forståelig oplevelse. Vi er selvfølgelig
meget afhængige af, at udstyret er i orden
for at vores arbejde lykkes, og derfor er der

en del teknik, som man er nødt til at sætte
sig ind i og arbejde med. Men det, der faktisk har størst betydning for lyden, er den
der taler, synger eller spiller. Derfor har vi
et tæt samarbejde med lovsangsteam,
skærmteam og vores præster.
Vi har det sidste års tid arbejdet på en ny
investering: en lydmixer. Det er der brugt
en del tid og samtaler på. Det har været
svært, for der findes mange muligheder, så
der er blevet diskuteret og afprøvet.
Heldigvis oplever vi også, at mange uden
for lydteamet har ideer og holdninger, som
vi kan få glæde af. Lydniveauet: Er det for
højt? Er det for lavt? Det har de fleste en
mening om! Vi oplever alle lyden forskelligt. Smag og behag er meget forskellig.
Her er der ikke noget, som er rigtigt eller
forkert. Alle har deres egen oplevelse, og
det må vi respektere.
En af de bedste ting ved at stå/sidde ved
lydmixeren er, når ting pludselig lykkes.
Øjeblikket hvor alle er med i sangen, eller
man ser folk berørte, når Gud møder det
enkelte menneske igennem vores gudstjeneste. Det er skønt at være en del af det.

tjenesterne. Lovsangstjenesten består af
tre teams, som alle har pianist, guitarist,
bassist, trommeslager og to-tre sangere. Vi
øver typisk en gang før hver gudstjeneste for Unite-teamets vedkommende en gang
hver uge.
De tre teams er ret forskellige, både hvad
angår alder og måden at udtrykke sig på
gennem sang og musik. Det ser vi som
en stor styrke – at vi kan spille, synge og
lovprise, som vi er. Vi håber, at de forskellige måder at spille på rammer nogle forskellige i menigheden. Vi vil nemlig gerne
spille både gammelt og nyt, vildt og stille,
begejstret og sjælfuldt og på den måde
give plads og rum for et møde med Gud.

Tilbedelse gennem lovsang

Vi ønsker, at Jesus er centrum for ord og
tone - at mennesker gennem sang og
musik må ledes ind i en tættere relation til
Ham, og vi beder ham udruste os til at lede
menigheden i tilbedelse.

Lovsangstjenesten i Kronjyllands Frimenighed er de sangere og musikere, der
leder og akkompagnerer sangen til guds-

Den største glæde og opmuntring for os
i lovsangstjenesten er at se menigheden i
lovsang og tilbedelse. Det er en umådelig

Henrik Pihl, på vegne af lydteamet
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stor glæde at se og høre menigheden løfte
stemmer og hænder i lovsang. Derudover
er det i selve tjenesten godt at mærke en
trofasthed og stabilitet fra de tre teams. Vi
ønsker til stadighed at udvikle os åndeligt
og musisk.
Mikael Maksten,
på vegne af de tre lovsangsteams

Blomster til hverdag og fest
I blomsterteamet er vores hovedopgave at
sørge for alterbuket til søndagens gudstjeneste. Til højtiderne i årets løb pynter vi op
i hele kirkerummet og caféområdet. En opgave, som vi løser i fællesskab – et arbejdsfællesskab til inspiration, kreativitet, hygge
og latter. Til de større opgaver benytter vi
os af, at der er flere med ”grønne fingre” i
KFM.
Endvidere bliver der pyntet op i plantekasserne på terrassen.
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Vores ønske er, at vi med blomster, lys og
lignende må være med til at påvirke sindet
til at kunne tage imod Guds ord.
I 2015 var der to konfirmandhold, så da var
det kun en glæde, at pyntningen kunne
bruges to gange. Vi har også den glæde at
blive brugt, når der for eksempel er bryllup
i kirken. Det er en dejlig udfordring i fællesskab med brudepar og forældre at finde
frem til netop det, som kan være med til at
gøre dagen til noget helt særligt.
For 2016 vil vi ønske, at 20 års jubilæet må
blive en dag, som vi vil tænke tilbage på med
taknemmelighed – en dag med lovprisning
til Gud, der så rigt har velsignet KFM.
Har du en drøm om at være med på holdet, eller kender du nogen, som du tænker,
det er lige noget for, så giv mig gerne en
melding.
Karen Friis Sørensen,
på vegne af blomsterteamet

Inspiration til menighedens hjerter
”Hvad hjertet er fyldt af, løber munden
over med”. Derfor vil KFM-shoppens team
gerne være med til at fylde menighedens
hjerter op med inspirerende, udfordrende
og opmuntrende tanker fra mennesker,
der har ladet sig inspirere af Helligånden.
Vi sælger bøger og CD’er, som vi mener,
kan fylde børn og voksnes hjerter op og
give mod på og inspiration til at vandre i
Guds Rige. Man kan også købe små figurer, der er med til at vise skønheden i Guds
skaberværk.
Vi glæder os, når vi sælger en bog, som vi
selv har oplevet giver stor opmuntring i
livet, og når vi får lov at vejlede i valget af
lige præcis den bog, den enkelte synes at
have brug for.
En udfordring er det, når nogle uden for
shoppens åbningstider, tager en bog eller
lignende med hjem, som de så vil betale
senere. Det glæder os, at man gerne vil
købe en bog, men vi beder om, at det kun
sker efter aftale med teamleder Jane-Lis
Kjeldsen (tlf. 50 84 22 27), enten via sms
eller opkald.
Vores drøm for 2016 er, at mange flere vil
kigge forbi shoppen. Jo flere der køber, jo
flere bøger kan vi have hjemme.
Jane-Lis Kjeldsen,
på vegne af KFM-shoppens team

Tovholdere på husets
mange opgaver
Husudvalgets opgave består i at have styr
på hele Grenåvej 34 ude og inde og sørge
for, at alt, der er gået i stykker eller trænger
til renovering eller vedligehold, bliver
lavet. Vi skal også sørge for, at forbruget
på el, vand og varme ikke løber løbsk. Vi
prøver at vælge de bedste løsninger for
kirken og økonomien, hvilket til tider kan
være en udfordring.
Som det har været indtil nu, har vi også
stået for halvårlige arbejdslørdage, hvor 20
til 30 voksne og børn deltager. På disse arbejdsdage tages der ofte et stort ryk med
rengøring, oprydning og diverse vedligehold. Det er en skøn dag at tage del i, hvor
der også er stor mulighed for at få relationer på tværs i kirken.
Vi har igennem lang tid prøvet at finde flere
medlemmer til husudvalget, dog uden
held. Så derfor er det blot Finn Henriksen
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og undertegnede, der har vores ugentlige
gang på Grenåvej 34. Ved større opgaver
får vi ofte hjælp fra personer, der kommer
i kirken, og som har diverse kompetencer.
Hvis du går med en gør-det-selv-mand
indeni, så kontakt os endelig. Vi vil meget
gerne dele ud af opgaverne.
Bent Kristensen Maksten,
på vegne af husudvalget

Praktisk før, under og efter
gudstjenesten
Kirketjenernes største opgave er ikke at
blive set, eller er det modsat? Hvis kirketjeneren ikke er der, vil det helt sikkert
blive bemærket af mange.
Ved normale gudstjenester består opgaven i, at vi møder cirka 20 minutter før
start, checker om flugtveje og sikkerhed er
ok, og om de cirka 260 stole står, som de
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skal. Undervejs i gudstjenesten åbner og
lukker vi døre, hvis temperaturen kræver
det, og varetager diverse praktiske opgaver for præsten. Efter gudstjenesten rydder vi op og låser af.
Ved de store gudstjenester er vi to personer på opgaven. Vi mødes som regel en dag
eller to i forvejen for at fjerne bordene i
cafeen og stille ekstra stole op i kirkesalen
(cirka 320 stk.) og i cafeen (cirka 150 stk.).
Bagefter sættes alt på plads, så kirken er
klar igen til ugens program.
Når det er vinter, møder vi tidligere for at
rydde sne ved alle flugtveje og smide sand.
Når tingene bare går nemt, er det egentlig
en meget let opgave at være kirketjener.
Men til de store gudstjenester, eller når
der er meget sne, slider vi lidt mere i det.
Vi kan til gengæld også blive helt høje, når
vi har de store gudstjenester med mange
mennesker, for det er skønt at se tingene
fungere.

Et stort ønske for os er en til to ekstra personer i teamet. Det ville gøre planlægning
og bytninger meget nemmere. Så har du
lyst til en lille praktisk opgave, så kontakt
endelig en af os.
Bent Kristensen Maksten,
på vegne af kirketjenerne

En ren og ryddelig kirke
Rengøringen i KFM varetages dels af frivillige og dels af et lønnet ungt team. Tilsammen forsøger vi at komme rundt i alle
hjørner af vores dejlige kirke. De fleste rum
rengøres hver uge, andre rum lidt sjældnere.
To gange om året afholdes der en arbejdsdag, hvor der bliver gået lidt mere i dybden med rengøringen.
Det er vort mål, at kirken er ryddelig og
ren i løbet af ugen, når der er forskellige
arrangementer, men at den især fremstår
indbydende til gudstjenesten om søndagen. Vi vil gerne, at alle kan føle sig tilpas
i lokalerne. Det betyder også noget, at der
er frisk luft, rene håndklæder og at der er
fyldt op med sæbe og toiletpapir. Snavs og
rod skal helst ikke tage fokus fra indholdet
i gudstjenesten eller mødet.
I 2015 har det været let at finde afløsere
for dem, der er stoppet i teamet. Vi har endog haft flere unge ansøgere, end vi skulle
bruge. Vi oplever også, at forældrene tager

affære, når der er udfordringer i det unge
team. Det er dejligt at mærke opbakning.
Eftersom kirken bliver flittigt brugt, kan
det faktisk være svært at finde et tidspunkt,
hvor der kan gøres rent.
Det letter vort arbejde, hvis hver især rydder op efter sig selv og husker at tage
eventuelle madrester med hjem efter fællesspisning.
Marianne Grinderslev, på vegne af
rengøringsteamet

KFM på nettet
Som webmaster på kfm-randers.dk er nogle af mine vigtigste opgaver, at hjemmesiden er opdateret med:
• Oplysninger omkring aktuelle begivenheder i forhold til kirken.
Jubilæumsskrift 2016 i Kronjyllands Frimenighed 13

• Generelle oplysninger om os som kirke,
så kirkesøgende kan finde os og få et
indblik i, hvem vi er, og hvad vi står for.
• Information om tilbud som fælleskaber,
klynger, cellegrupper og lignende.
• Podcasts af prædikener, så dem, der
ikke kunne deltage i gudstjenesten,
som bor langt væk eller som bare vil
lytte til en god prædiken på farten, kan
hente dem.
Ud over vedligeholdelse af relevante informationer, er det også vigtigt, at siden er
imødekommende og moderne. Det vil der
blive særligt fokus på i 2016.
Mogens Brødsgaard Lund, webmaster

Fælleskabet - en gave og
en opgave
Det kristne fællesskab er på én gang en
gave og en opgave, når vi som menighed

ønsker at fastholde den indbyrdes kærlighed.
I takt med menighedens vækst er vi i omsorgsudvalget gået fra at kunne kende
hver enkelt, til i højere grad at være opmærksom på at skabe rum for fællesskaber.
Vi ser det som yderst vigtigt, at alle får
tilbud om at være med i en cellegruppe i
menigheden. Herudover arbejder vi på, at
nye mennesker bliver set i kirken blandt
andet via velkomstteamet, og ved at opfordre hinanden til at kontakte nye og invitere med ind i de mindre fællesskaber.
Et andet af vores fokusområder er at være
opmærksomme på, om der er personer i
menigheden med særligt behov for omsorg, specielt i tilfælde hvor netværket ikke
er tilstrækkeligt. Her er vi afhængige af, at
alle i menigheden bærer med.
Af konkrete initiativer til styrkelse af fællesskabet kan nævnes:
Kirkekaffe efter gudstjenesterne, kirkefrokoster, Sct. Hans fest, madordning til
nybagte forældre eller ved sygdom/krise.
For at give mulighed for nye relationer
har vi i årenes løb eksempelvis arrangeret
Store Gæstedag, sommertræf og - udflugter, biografture, foredragsaftener og
kvindeaftener.
Hvad enten der har været mange eller få
deltagere i de forskellige arrangementer,
glæder vi os over positive tilkendegivel-
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ser. Især vores sidste kvindeaften har givet
efterspørgsel på flere, ligesom vi oplever
kirkefrokosterne som en rigtig god ramme
for styrkelse af fællesskabet.
Maja Brøns Jensen,
på vegne af Omsorgsudvalget
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Mission og diakoni

…er en forening, som vil give børn reel og
varig adgang til hjælp i 3. verdens lande.
Ønsket er at hjælpe flere børn for få penge.
”Medicin til børn” ønsker at give lokale
kræfter mulighed for at gøre en forskel i
lokalsamfundet.
I 2015 har vi sendt cirka 83.000 kroner ned
til at hjælpe Jeffelo Kamara med at hjælpe
sit lokalsamfund i Liberia – en landsby lidt
uden for hovedstaden Monrovia. Det er en
stor hjælp, som KFM har bidraget væsentligt til.
Vores drøm for 2016 er, at flere vil hjælpe
med arbejdet på frivillig basis. Vi vil gerne
lave en ramme for en udvidelse af konceptet, så der kan samles flere penge ind
og samtidig skabe basis for at dele vores

glæder fra arbejdet på en ny og smart
måde - samle erfaringerne og vise, hvor
billigt vi hjælper til inspiration for mange.
Vores håb er at uddanne endnu ti sygeplejersker, når midlerne er der, samt at bygge
en stor klinik i lokalområdet. Vi har byggetegninger og byggegrund, og byggeriet er estimeret til cirka én million danske
kroner. Vi ved, vi kan gøre det billigere og
bedre end mange andre organisationer,
men vi har brug for et netværk af frivillige,
der vil arbejde med, for at kunne realisere
ideen.
Jette og Peter Hyldgaard

En hilsen fra Cambodja
Vi er familien Andersen på fem personer,
der siden 2014 har været udsendt af Luthersk Mission til Cambodja. Vi har været en
del af KFM siden 2006. Christina arbejder
som forbønskoordinator i organisationen
Daugthers of Cambodia, der hjælper tidJubilæumsskrift 2016 i Kronjyllands Frimenighed 15

en af de hurtigst voksende kirker i verden,
hvilket afføder en efterspørgsel på kristen
undervisning og uddannelse.
Vi befinder os alle godt i Cambodja, og
glæder os over tjenesten.
2016 byder på et forlænget ophold i Danmark i forbindelse med fødslen af vores
fjerde barn, men vi ser frem til at returnere
til Cambodja og igen tage del i Guds mission i landet.
Vi vil gerne sige tak for jeres medleven,
forbøn og for personlige hilsner. I er i vores
bønner og tanker.
Kent Andersen,
på vegne af familien Andersen

Hjælp til mange familier
ligere prostituerede. Kent underviser i
Systematisk teologi på Phnom Penh Bible
School.
Vi oplever vores tjenester som både
glædelige og udfordrende. Christina sætter stor pris på at få lov at bede for både
organisationen, ansatte og klienter, og
hun ser glæden og vigtigheden af bønnen
for andre, ligesom vi selv oplever at være
omsluttet af forbøn.
Kent oplever iveren hos de kristne efter at
lære mere om Gud. Kirken i Cambodja er
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Fra januar 2012 til ultimo 2015 har 195
familier fået madhjælp fra Kirkernes Familiehjælp (KFH) i 2-6 måneder. Det svarer
til 48,75 visiteringer pr. år. 242 voksne og
403 børn har fået hjælp. Der er i alt bevilget hjælp i 850 måneder – det svarer til,
at én familie har fået hjælp i 70 år. Udgiften
til hjælp er cirka 120.000 kroner om året.
Alle familier har også fået bevilget hjælp
til tøj. Ultimo 2014 blev tøjuddelingen
opsagt på kasernen. Det gav os store udfordringer. Vi havde et ønske om, at kommunen fandt et nyt lokale til os, men de
lokaliteter, som kommunen foreslog, var

uegnede, og tøjuddelingen blev derfor flyttet til KFM. Det er småt og kræver struktur.
Men det er også dejligt at have en del af
arbejdet i kirken.
I bestyrelsen arbejder vi med vision og
strategi – en ongoing proces. Det står os
klart, at vi ønsker at gøre det, vi gør, godt.
Kvalitet vægter højere end nye arbejdsKirkernes I foråret arrangeres en dag
grene/opgaver.
for familierne, og der er forslag om at samle de familier, der tidligere har været tilknyttet, da værdifulde venskaber etableres
gennem arbejdet.

Familiehjælp

Tak til alle trofaste frivillige. I er en gave. Vi
ønsker
os også yngre frivillige til at skabe
Kirkernes
bro til familiernes teenagere - et ønske for
2016.

Familiehjælp

Gitte Wengel,
formand for Kirkernes Familiehjælp

Kirkernes

Familiehjælp

Når verden kommer til Randers
Powerpointen er klar, stearinlys tændte og
blomster på det dækkede bord, himmelske dufte fra gryderne i køkkenet. Vi er klar
til alpha… på engelsk. Hvor mange mon
kommer i aften?

Vi har kørt vores første alpha-kursus på
engelsk for flygtninge og andre fra byen.
Vi vidste, det kunne blive en udfordring
med vores danske tilmeldingskultur og var
fra starten indstillede på en vis fleksibilitet
med hensyn til fremmødet. Det svingede
mellem tre og ni deltagere fra henholdsvis Congo, Cameroun, Iran, Afghanistan,
Italien, Honduras – hertil alle de trofaste
medarbejdere.
Mange hænder og fødder var i gang;
madlavning og koordinering deraf, børnepasning, transport, undervisning, gruppeledelse, lovsang med mere. Engagementet
blev ikke mindre på grund af få deltagere.
Der var enighed om, at aftenerne skulle
gennemføres, om der så kun dukkede én
deltager op. En skøn samfølelse af at være
kirke i mission.
Alpha-kurset har båret frugt. En trofast
farsi-talende gruppe har fortsat bibelstudierne og mødes i kirken hver mandag
- og de trækker flere med. Det er sjovt og
berigende, og vidste du, at Bibelen læses
bagfra på farsi?
Verden kommer til Randers med flygtningestrømmen, og vores flygtninge skal
mødes med evangeliet. Visionen er flere
alpha-kurser, der kan give smag for Jesus,
samt dybere relationer til Gud og mennesker gennem fællesskab.
Camilla Blay Steiner, Alpha på engelsk
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Vitaminindsprøjtning til
kærligheden
Gennem de senere år er det blevet tydeligt, at mange par har det svært med at få
deres kærlighedsrelation til at bære frugt.
Konsekvensen er skilsmisser og par, som
ikke trives optimalt.
”7 dates for par” danner grundlag for netop at tilbyde syv dates for par, som har
til formål at skabe fokus på parforholdet
og give hjælp til, at kærlighedsrelationen
kan udvikle sig gennem hele livet - ganske
som Gud ønsker, det skal være.
Der findes vist ikke en større glæde end at
elske og blive elsket, netop af denne ene derfor ”7 dates for par”.
Indholdet i ”7 dates for par” er undervisning - og rigeligt med tid til personlig
privat snak for de par, der deltager. Vi er
bevidste om, at det netop er den personlige snak, som gør den store forskel - ikke
vores undervisning.
Det er til stor opmuntring, når par kommer
og udtrykker glæde over det, de fik igennem ”7 dates for par”. Vi håber, de bringer
den glæde videre, så vi stadig må se par,
der ønsker at deltage i forløbet.
Steen Palmqvist, på vegne af udvalget bag
”7 dates for par”.
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Børn og unge
Børnekirke for sjov og alvor
Vi brænder for at ”give det største til de
mindste” - Jesus til børene! Vores overordnede værdier er, at i børnekirken skal
det være: trygt, rummeligt og kærligt, det
skal være Jesus- centreret og sidst men
ikke mindst skal det være sjovt og kreativt.
Vi har hver søndag mellem 15 og 25 skønne
og livlige børn i alderen 3 – 9 år. Vi går ikke
ud til børnekirke, så de voksne kan få ro. Vi
går ind til børnekirke, så børnene kan høre
om Jesus og opleve fællesskab.
Vi synger og bevæger os. Vi hører bibelhistorie og finder ro. Vi griner, leger og
laver sjov. Alt sammen på mange forskellige måder og målrettet aldersgruppen.
Vi er for nuværende ni engagerede voksne fordelt på tre faste teams, som tjener
i børnekirken. Alle søndage med almindelige gudstjenester er der et tilbud til
børnene, hvilket vi er meget glade for og
stolte over. Vi nyder at opleve børnenes
glæde i sang og bevægelse, deres ro, når
børnekirkens bedeslag lyder, og deres engagement, når vi fortæller om Jesus eller
laver noget kreativt.
Ind imellem er det naturligvis en stor
sæk lopper, der følges med Ægon ind til
børnekirken, og det kan være svært at skabe ro og nå alle børnene. Da kan det være
en stor opgave at tjene i børnekirken. Men
mest af alt er det en givende, meningsfuld

delene, og hvor man så småt er begyndt at
sige farvel til den helt trygge barndom. Vi
ønsker, at hver eneste dreng og pige i Juniorkirken lærer Jesus at kende og får lyst til
at følges med ham, uanset hvad fremtiden
bringer.

og trosstyrkende tjeneste. Vi vil gerne have
flere voksne med i vores teams, så kom endelig og vær med i et fantastisk arbejde.
Kristina Larsen,
på vegne af børnekirken

Jesus til juniorerne
I Juniorkirken vil vi gerne give de større
børn (3.-6.klasse) i menigheden mulighed
for at høre om Jesus på deres præmisser. Vi
vil også gerne give dem rammen om deres
eget fælleskab, så de kan lære hinanden
godt at kende.

Den sidste halvdel af en gudstjeneste i
Juniorkirken står den på sjov og ballade leg ude eller inde og gerne tilsat guf. Den
slags bliver der meget mere af til sommerens juniordøgn d.11.-12. juni, hvor vi overnatter i kirken. Sæt gerne kryds.
Vores store håb for 2016 er én voksen
mere. Lige nu er vi fem, og med to på hver
søndag går den ikke rigtigt op. Hvis du har
lyst til at hygge og høre om Jesus sammen
med os, så giv os endelig et praj.
Christina Brorson,
på vegne af Juniorkirken

En klub til hygge og svære
Vi er hver søndag mellem 10 og 20 skønne, spørgsmål
spørgelystne juniorer og to ledere i vores
eget lokale med indgang fra caféen ved
KFM-shoppen.

I forkyndelsen bruger vi materialet ”Juniorfrø” fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler – en aktuel og kreativ håndsrækning,
når vi som ledere skal oversætte evangeliet
ind i en hverdag, hvor skole, venner, familie
og fritidsinteresser udgør hovedbestand-

Vi startede teenklubben ”Unik” op i januar 2015 med en vision om blandt andet at
være et bindeled mellem konfirmandforberedelsen og Unite. Vi syntes, det var vigtigt, at der var et tilbud, som var målrettet
lige den aldersgruppe. I starten af teenage-årene begynder man at tænke over:
Hvem er jeg? Hvad laver jeg her? Hvad betyder tro på Gud for mig?
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En aften i Unite

De spørgsmål vil vi rigtig gerne hjælpe
teenagerne med at svare på gennem
forkyndelse, gruppesnakke, lovsang, bøn
og et fællesskab, hvor der er plads til den
enkelte.
For os ledere er det fedt at være med til at
give det kristne budskab og vores erfaring
videre til en lille flok teenagere. Og så er de
bare hyggelige at hænge ud med og udfordre lidt en gang imellem.
Vi er taknemmelige over, at vi nu er syv
ledere og vores ungdomspræst, Simon
Struntze, der kan deltage nogle gange.
Vores udfordring i 2016 er at bevare det
gode fremmøde. Det har været ret svingende i 2015. Så vores håb er at samle
endnu flere teenagere, som vil bruge hver
anden tirsdag aften i Unik.
Anna-Kirstine, på vegne af teenklubben Unik
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Det er onsdag aften, og klokken har netop
passeret 19.30. Lovsangsbandet har spillet
den første sang og inviteret folk ind i kirkesalen. Mødelederen står nu på scenen og
byder de 40 unge fremmødte velkommen
til Unite. Han introducerer aftenens program og emne, hvorefter lovsangs-bandet
går på scenen. Under lovsangen bliver der
knælet, løftet hænder, bedt og sat fokus
på at møde Gud og høre, hvad han har at
sige. Efter nogle sange går taleren på. Han
deler sit vidnesbyrd og taler om, hvorfor
han tror på Gud. Efterfølgende opmuntrer
han de unge til at dele deres vidnesbyrd
med hinanden i mindre grupper. Der bliver
snakket og delt ivrigt, indtil mødelederen
afslutter mødet og fortæller, at caféen er
åben. Her kan man købe slik, nachos, toast,
sodavand med mere, og snart er fire-fem
borde fyldte med unge, der snakker, hygger, griner og spiller spil. Stemningen er i
top, og den fortsætter, indtil uret har rundet 22.00.
Fællesskabet i Unite er noget særligt, og
passionen for at gøre sådan en almindelig onsdag aften til noget ekstraordinært
er stor. Der er gået mange ting forud for
sådan en vellykket aften. Allerede klokken
17.30 mødte de første unge op. Det er som
regel lovsangsbandet, der lige skal finpudse håndværket. Lidt senere møder praktisk
team op. De pynter, ommøblerer og stiller
lys og skillevægge op i kirkesalen, så der
er en hyggelig og indbydende atmosfære.

Omkring klokken 19.00 er skærm-team og
lyd-team på plads, mens velkomst-teamet
står udenfor og byder folk velkommen.
Mange hjul er i sving sådan en aften, men
netop derfor bliver det tydeligt for os alle
sammen, at Unite er et fællesskab, hvor vi
er samlet om noget større.
Simon Struntze, ungdomspræst

Unge for Jesus
Unite er for Jesus. Vi er for kærlighed. Vi
ønsker at elske mennesker, som Gud elsker os. Vi ønsker at være et fællesskab, hvor
mennesker kan komme og først og fremmest føle sig set for dem, Gud har skabt
dem til at være og ikke for det, de kan.

Unite er Kronjyllands Frimenigheds ungdomsfælleskab, som blev startet i 2012 af
passionerede unge, der ønskede at mødes
om Gud og det utrolige, Han har gjort for
os.
I dag samles omkring 40 mennesker hver
uge for at mødes og lære Gud bedre at
kende eller måske møde Ham for første
gang. I Unite ønsker vi at give mennesker muligheden for at møde Gud og indse
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Hans uendelige kærlighed til det enkelte
menneske, så de kan opdage, hvad Jesus
gjorde for os på korset.
I os selv kan vi intet, men for Gud er alt
muligt. Han er i stand til at overgå selv
vores vildeste drømme og forventninger.
Det er det, vi ønsker: At sætte Gud øverst
og give Ham al vor pris.
Derfor ønsker vi at følge Jesu eksempel og
leve fuldt ud i den frihed, Gud har skabt os
til og elske med alt, vi er.
Vi tror på, at Gud vil overskride alt, vi drømmer og forventer, når vi overgiver alt, vi har
til Ham og altid holder Ham for øje som
vores eneste pejlemærke.
Silas Brøns, på vegne af Unites udvalg

Cellegrupper og
Klyngefællesskaber
Cellegrupper - det lille
fællesskabs gave
Der er i øjeblikket 11 cellegrupper i menigheden, og der er omkring 70 deltagere. Hvert halve år samles cellelederne til
samtale, inspiration og erfaringsdeling, og
på det seneste møde var der nogle gennemgående træk for cellegrupperne, som
giver håb for fremtiden.
For det første mærkes det, at cellegrupperne engagerer sig i hinandens liv. Der
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deles livserfaringer på godt og ondt, og
vi beder for hinanden og de sorger og
glæder, vi hver især står midt i. I takt med
at fortroligheden i cellegruppen vokser,
bliver det naturligt at inddrage hinanden i
livets kampe, og det er opmuntrende at se,
at denne funktion i cellegrupperne lever
og trives: Vi fejrer sejrene med hinanden
og står bag hinanden i kampene.
Dernæst er der mange cellegrupper, som
er åbne for nye deltagere. Det er godt og
vigtigt, så hvis du går med overvejelser om
at gå i en cellegruppe, så tag endelig kontakt til os i cellearbejdet!
Til efteråret bliver der 4 aftener i menigheden, hvor vi sætter fokus på Bibelens
Røde Tråd. Det er vores håb, at cellegrupperne vil prioritere at deltage i disse aftener som gruppe, så vi derigennem kan styrke bibelkundskaben og bibelglæden.
Peter Kofoed Herbst,
på vegne af Cellearbejdet

Ro til eftertanke
Med stillegudstjenesterne håber vi at give
et rum for ro og eftertanke med Gud i centrum. Stillegudstjenesterne afholdes på de
fleste af klyngesøndagene, hvor de ”rigtige” gudstjenester jo holder pause.
Stilhed og langsomhed er den atmosfære, vi
ønsker at afvikle stillegudstjenester i. Derfor
er stillegudstjenesterne ret simple. Vi synger sammen. Der er nogle refleksioner, som
man får tid og ro til at tænke videre over –
eller bare være stille på. Og så er der nadver.
Alt sammen med det simple, men kraftfulde
kors som baggrund og centrum. Bagefter er
der mulighed for en kop kaffe/the, et stykke
kage og en snak med de andre.

Refleksionerne tager udgangspunkt i et
emne fra bibelen. Sidste forår var det søndagens tekst, og i efteråret har den fælles
overskrift være ”Åndens frugter” ud fra Galaterbrevet 5,22. Der er stadig flere frugter
at hente, så vi fortsætter med den samme
overskrift i starten af 2016.
Fra årets start var det lidt en udfordring,
at gruppen kun omfattede Ingolf Henoch
Pedersen og undertegnede, men i årets
løb er gruppen blevet udvidet med Gitte
og Bent Byskov Andersen. Derudover får vi
hjælp fra flere til teknik, musik og praktiske
opgaver.
Eva og Lars Jødal,
på vegne gruppen bag stillegudstjenester
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Her deler vi liv

For mænd i alderen 16 - 160 år

I 2014 startede vi en klynge i kirken med
navnet Cafe Liv. Vi kunne se en udfordring i
at lave et mindre fællesskab i det store fællesskab. Det at vandre sammen som kristne og dele livet sammen har meget stor
værdi. En klynge kan selvsagt ikke erstatte
vores gudstjeneste. Men klyngen kan blive
det sted, hvor mennesker kan få tilknytning til kirken - nogle for første gang, andre
måske i et fornyet møde med kirken. Det er
lykkedes med Cafe Liv, føler vi.

Hvad er en mandeklynge? Skal man være
så fuld af testosteron, at man skal barbere
sig mellem tænderne hver morgen for at
være med?

Vi har ikke noget stort program for vores
klynge. Dog er der nogle faste punkter, vi
følger hver gang. Vi starter med at spise
sammen. Derefter giver vi hinanden god
tid til at fortælle om, hvad der rører sig i
vores liv. Til sidst slutter vi af med fællesbøn. Vores vision for 2016 og videre frem
er, at mange flere må bruge de klynger, der
er i vores kirke. Fra Cafe Liv skal der lyde et
stort velkommen i vores klynge.
Lene og Carsten Christiansen,
på vegne af teamet bag Café Liv
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Vi er faktisk bare nogle mænd fra KFM, der
mødes en gang imellem, som regel den
sidste søndag i måneden, og vi hygger os
sammen med noget, vi synes er sjovt, rart
eller spændende. Det kan være alt fra det
mest vilde, som at overnatte i det fri, sejle i kano på havet, klatre op af lodrette
klatrevægge, gå på undervandsjagt eller
skyde på hinanden med paintballpistoler,
til det mest afslappede, hvor vi bare taler
sammen omkring et bål, er på stadion til
fodbold eller ser formel 1 i tv!
Formålet med at mødes er, at vi får mulighed for at skabe relationer til hinanden.
Det er et rigtig godt sted at finde en ven,
man ikke kendte i forvejen. Alle mænd fra
16 - 160 år er velkomne.
Der er enkelte elementer, som vi prøver at
få til at gå igen fra gang til gang, nemlig

at vi holder en lille kort andagt og beder
en bøn. Andre elementer kommer helt af
sig selv. Det ender nemlig ganske ofte med
at en øl og en grillpølse sniger sig med på
programmet!
Følg os på Facebook-gruppen: Kun for
mænd, eller endnu bedre: Kom og vær
med!
Nikolaj Nikolajsen,
på vegne af teamet bag For Mænd

Bestyrelsen
20 år med trofasthed og engagement
I Kronjyllands frimenighed er vi engagerede og medlevende. Vi elsker vores gudstjenester og kommer der trofast. Vi synes,
at vores kirke er moderne, afslappet og højtidelig. Og så er vi glade og trofaste givere.
Kan man forestille sig noget bedre udgangspunkt for at fejre og glæde sig over
et 20 års jubilæum. De flotte ord er resultatet af den spørgeskemaundersøgelse, som
kirkens medlemmer havde mulighed for at
svare på sidste år.
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Med det resultat prøver vi i bestyrelsen frimodigt at leve vores vision ud i dagligdagen.
KFM’s ”Vision 2017” handler om vækst i liv
og tro. Vi har sat tre mål op for visionen:
Disciple i vækst:
Vi har de senere år haft et særligt fokus på
frivillighedskulturen i KFM. Vi er dybt afhængige af frivillige. Uden frivillige ingen
kirke, så enkelt kan det siges.
Fællesskaber i vækst:
Vi har sat os et mål om, at vi i Kronjyllands
Frimenighed vil have fællesskaber for alle
aldersgrupper. Med oprettelse af klynger,
ungdomsarbejdet Unite og teenarbejdet
Unik er vi nået i mål.
Stab i vækst:
Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da vi
i sommer kunne ansatte endnu en præst.
Det gav mulighed for fuldt fokus på kirkens ungdoms- og teenarbejde.
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Som nævnt giver resultatet af spørgeskemaundersøgelsen et godt udgangspunkt
for at holde fest. Men den gav også et
fingerpeg om, hvad vi skal arbejde med i
fremtiden. For eksempel skal vi blive endnu bedre til at have omsorg for hinanden,
og vi skal blive bedre til at invitere naboer
og venner med i kirke.
Vi vil være en kirke, som skaber hele kristne, der ikke kun er disciple af Jesus, når vi
sidder til gudstjenesten eller udfører frivilligt arbejde her, men i alle hverdagens
gøremål.
Med Guds rige velsignelse har Kronjyllands Frimenighed i løbet af de første 20 år
udviklet sig til en kirke med liv og vækst.
Det bliver spændende at se, hvor Gud vil
bringe os hen de næste 20 år.
Rolf Weber,
formand for bestyrelsen i KFM
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Velkommen til Kronjyllands Frimenighed!
Vi vil gerne byde dig velkommen i et fællesskab præget af tillid,
kærlighed, respekt og en stærk tro på noget større end os selv.
Vi er en kristen kirke, der holder gudstjeneste næsten hver søndag
kl. 10.30, og besøger du vores gudstjeneste, vil du opleve en gudstjeneste, hvor vi søger en god balance mellem det traditionelle og
det moderne.
Vores ønske er, at gudstjenesten må være en levende og vedkommende oplevelse, hvor sammenhængen mellem Bibelens budskab
og hverdagen er tydelig.
Vi tror på, at troen på Jesus gælder livet 24/7 og ikke blot når vi
samlet til fælles gudstjeneste. Ud over gudstjenesten om søndagen
mødes vi derfor i mindre fællesskaber i løbet af ugen, og én søndag
i måneden (typisk sidste søndag i måneden) er der Klyngesøndag,
hvor vi mødes i interessebaserede fællesskaber.
CMYK: 40, 60, 90, 35
#745129
CMYK: 0, 0, 70, 0
#FFF46D

CMYK: 0, 0, 90, 0
FFF229

Vi forstår kirken som et fællesskab af mennesker, som er på vandring
sammen – for at vokse sammen i liv og tro, og for give Guds kærlighed
videre til andre i vores dagligdag.
CMYK: 50, 0, 100, 0
#8CC63E

CMYK: 40, 50, 80, 40
#389A48
CMYK: 0, 0, 0, X
231F20

KONTAKT

ANSATTE
Frimenighedspræst
Peter Kofoed Herbst
Tlf. 22 85 68 69
pkh@kfm-randers.dk

Grenåvej 34
8960 Randers SØ
www.kfm-randers.dk
info@kfm-randers.dk
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Ungdoms- og hjælpepræst
Simon Struntze
Tlf. 31 95 25 99
sst@kfm-randers.dk

