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En hilsen fra os til dig.
Her på kanten af sommeren en fortælling fra Kirkens Korshærs byarbejde i Randers. Et
arbejde hvor vi hele tiden er på vej i et liv som er os givet. Når vi holder andagt, går i kirke,
synger og beder sammen, er det der vi holder retningen. Håbløshed, ensomhed,
magtesløshed møder her håb, fællesskab og troshandlinger, det er kirken. Jeg har været i
Korshæren Randers i 10 år, prøvet meget, set meget, været (håber jeg) til gavn og støtte.
Jeg er i dag ikke tvivl, evangeliet om kærlighed og frelse ved Jesus Kristus, det er det
vigtigste vi har at give.

Rytterknægten.
Per har i et halvårs tid været ”lidt alene” i den daglige ledelse på Marienborgvej, Vibeke
er trådt til, det er vi rigtig glade for og Per i særdeleshed. Vibeke er en gæv pige, med
mange evner og en hel del erfaring. En dynamisk duo, som alle på Rytterknægten vil høste
glæde af.

Hjaltesvej
Byarbejdet har i et par år arbejdet på en udvidelse af genbrugsarbejdet, dels for at få et
større fundament, men også for at kunne modtage og sælge nye varegrupper, så som
byggemartrialer, kontor møbler, ting til haven etc. Der er nu åbnet med en 600 m2 stor hal.
Den er fyldt, og der er en dygtig gruppe (10-12stykker) til at køre butikken. Der er åben en
gang om ugen, (torsdag 14-18). Der har været en god strøm af kunder i maj, mellem 70 og
100 besøgende pr. åbningsdag. Vi håber kendskabet til hallen, både for indlevering af
effekter og salg herfra vil blive spredt. Tak for din opmærksomhed.

Et halvår
Med en juleaften, en frivilligdag i februar, tirsdags aftner, torsdags spisning på
Marienborgvej, cafe i Løgstrup, minilejr for kvinder, stor udflugt, lille udflugt for tidligere
frivillige og snart en sommerlejr mm.

Tak til dem som hjalp til jul
-

-

der gør rent
som står i butikkerne
laver mad
kører lastbil
sorterer
som minder os om, som træder til , siger godmorgen og farvel.

Tak til alle der støtter Kirkens Korshær i ord, tanker, bøn og gaver.
Hilsen Kirkens Korshær Randers

Jørgen Jørgensen

Nyhedsbrev

