Maj 2011
Kære venner
En vinter er forbi og snart et forår med.
Vinteren var kold og lang, med megen sne
det mindede mange om gamle dage, en tid
hvor en mand med en skovl kunne gøre
megen gavn. Der var kolde stuer i
Løgstrupgården i begyndelsen af januar,
teknikken havde svigtet mellem jul og nytår,
to dusin radiatorer måtte skiftes. På
Rytterknægten var parkerings pladsen en
skøjtebane. En vinter vi vil huske i
fællesskab.
Dagligdagens fællesskab med de mange
gøremål, med sortering af tøj, ting, opsætning
i butikkerne og salg danner en ramme for liv
og samtale.
Gennem andagter og Korshær´s
gudstjenesterne minder vi hinanden om den
grund vi bygger på, troen på frelsen ved Jesu
død og opstandelse for vor skyld og hvert
menneske vi møder.
På årets minilejr, med deltagelse af 16
kvinder, var emnet ”glæde i hverdagen” i
erkendelse af at det ikke er en
selvfølgelighed, men for mange en ven der
er mistet.
-

På Rytterknægten fortsætter aktiviteter
med korsang, kniplerier, kunstmaling,
engelsk, træarbejde, torsdags spisninger og
fredags kaffe alle aktiviteter der giver
samvær og mulighed for kreativ udfoldelse.
Rytterknægtens ti års jubilæum blev fejret
på behørig vis, med stort telt på
parkeringspladsen og mange gæster. Der var
ekstra gode varer sat til salg til favorabel
pris. Der var ”gode mænd” fra Mariager, en
duo fra Hadsten og en tryllebi, sang, musik
og gøgl. Tak til alle som hjalp til, og tak til
de der kom forbi med feststemning.
Ny teknik når også til Korshæren, vi har
nu i alle butikkerne i Randers og opland, fået
dankort terminaler. Det har længe været
efterspurgt af vore kunder. Der var en del
bekymring om det nu var til at finde ud af,
det er der ikke længere.
Vi er også snart klar med en hjemmeside
for byarbejdet i Randers, en ny adgang til at
følge med i hvad der sker i Kirkens Korshær,
fremover vil vi også gerne sende
nyhedsbreve på mail til dem der ønsker det.
Send os din mailadresse til
randersby.kk@gmail.com.

Sommeren er lige om hjørnet, med
blomstrende haver, varme og en
sommerlejr i Rinkenæs, vi glæder os.
-

Tak for støtten til Kirkens Korshær,
i tanker, i omtale, bøn og gaver.
Vi i byarbejdet ønsker jer alle en god
sommer.
vh. J.Jørgensen

