
En anden begivenhed, vi ser frem til i maj, er den årlige minilejr, hvor 

en flok kvinder tager af sted 3 dage for at nyde hinandens gode 

selskab, havet og naturen. I år går turen til Sæby Strand  

Ind imellem de store begivenheder, er der så hverdagene, som jo 

heldigvis er de fleste. Almindelig uger, hvor vi holder ”systue” om 

mandagen. Damerne her har ekstra travlt lige nu, for Randers 

Egnsteater har spurgt, om systuen kan fremstille et meget stort antal 

hæklede giraffer, som skal sælges som maskotter for deres 

børneteaterafdeling, og hvor overskuddet skal gå til Korshærens 

arbejde. Det er et stort arbejde – og det er sjovt at være fælles om at 

løse den.  

Og så er torsdage, hvor der er café om eftermiddagen. Antallet af 

gæster ligger typisk på 15 – 25, og en god del af dem er ”stamgæster” 

som i snakken omkring bordet finder et godt fællesskab med 

hinanden, og snakken går lystigt.  

Til slut skal nævnes de hverdage, hvor utallige frivillige trofast 

kommer og passer deres opgave i sorteringen, i køkkenet, med 

rengøring, på møbelbilen med at bringe møbler ud, som folk har købt 

eller med at afhente møbler til genbrug - eller som sælger i en af 

genbrugsbutikkerne. Vi glæder os dagligt over at møde dem i de 

forskellige sammenhænge. Tak til alle, der på den ene eller den 

anden måde er med til at gøre vores forskellige aktiviteter mulige, 

hvad enten det er gennem økonomiske bidrag eller som frivilligt 

arbejde. 

Med venlig hilsen  
Inge Rørbæk 

 

Nyhedsbrev maj 2014 

Kirkens Korshærs byarbejde, Randers 

 

Kære venner af Kirkens Korshær! 

Det er forår, og udenfor bliver alt grønt, blomsterne står i fuldt flor, 

og det er mærkbart, at dagene bliver længere. Det er årets mest 

fantastiske årstid i Danmark, og vi kan glædes over at kunne færdes 

meget i det fri. 

Efter omkring 9 måneder i jobbet i Løgstrupgården, har jeg lyst til at 

gøre en form for status: Jeg er kommet et fantastisk sted, hvor jeg 

dagligt møder mange energiske og hyggelige mennesker. Jeg møder 

også personer, som i en kortere eller længere periode er udfordrede 

af tilværelsen, og det er dejligt livsbekræftende at være del af et 

fællesskab, hvor vi gør os umage med at kunne rumme alle. For mig 

har det været en chance for at få flyttet på mine overbevisninger. 

Inden jeg begyndte i jobbet, havde jeg en forestilling om, at her var 

der nogle frivillige, som mest gav omsorg og andre som i højere grad 

var modtagere. Sådan er virkeligheden ikke! Alle giver og alle får, for 

det er ikke hver dag, vi har de samme behov. Det mest fantastiske er 

den daglige fornemmelse af, at her er der TID – til at se den enkelte, 

til at slå en sludder af eller til en dybere samtale med en, der ønsker 

det. Vi lever i en tidsalder, hvor alt gøres op i effektivitet. Sosu-



hjælperen har måske 5 min. hos fru Jensen, og det giver altså ikke 

meget tid til også at tale med hende om det, der måske fylder 

allermest i hendes tankeverden. Oplevelsen af, at her har vi tid og 

plads til hver enkelt, uden der stilles krav og uanset baggrund, det er 

noget, der giver mening. Og det er en gave at møde frivillige, som vil 

give deres tid og lægge arbejde og engagement i de projekter, vi har 

gang i her i Randers. 

Traditionen tro afholdt vi julemarked i slutningen af november. 

Julemarkedet var rigtig godt besøgt, og vi havde den fornøjelse, at 

der var rekordomsætning. Det er dejligt på den måde at kunne få 

mulighed for bl.a. at hjælpe økonomisk klemte familier med et beløb 

til julehjælp. Mange mennesker havde forud for julemarkedet lagt et 

stort arbejde i at fremstille fine ting til salg, samle gevinster hos en 

stor del af byens handlende, bage boller og småkager til salg, 

udarbejde lotterier osv. osv. Og ud over det gode formål i at stå 

sammen om forberedelser og afvikling af julemarkedet, så er det 

også en rigtig festlig dag at være med til i Løgstrupgården, og det 

giver god mening at have et stort og godt arbejdsfællesskab mellem 

frivillige og lønnede. 

I februar afholdt vi den årlige medarbejderdag, som i år var lagt i 

Kristrup Sognegård. Vi hørte først Vibeke Lind fra landskontoret 

holde et foredrag, som hun havde kaldt ”Hvornår er Korshæren et 

godt sted at være?” Det var tankevækkende og inspirerende at høre 

Vibeke, og snakken gik lystigt, når der som en del af foredraget blev 

stillet spørgsmål, som forsamlingen skulle summe over. Efter middag 

havde vi besøg af Henry Hedelund, som gav os eksempler på, hvad 

forskellige rekvisitter kan koste i genbrugsbutikker. Også her var der 

livlig deltagelse fra alle sider, og vi sluttede midt på eftermiddagen en 

særdeles indholdsrig dag af. 

I begyndelsen af februar var der travlhed i Auning. Det har gennem 

nogen tid været et ønske at få bedre lokaler til butikken, og da 

egnede lokaler viste sig, blev flytningen fra Østergade til Vestergade 

planlagt. Butiksudvalget lagde et stort arbejde i at få indrettet den 

nye forretning, og åbningen den 5.2. blev imødeset med travlhed, 

spænding og forventning. Det blev en festlig og fornøjelig åbning med 

masser af gæster og rigtig god omsætning. Butikken er flot og 

indbydende – kig indenfor, hvis I kommer på de kanter! 

I marts tog vi afsked med Jens Aage Andersen, som siden 2004 har 

været afdelingsleder på Rytterknægten. Der blev afholdt reception i 

den anledning, og mange kom forbi for at tage afsked med Jens Aage, 

som har valgt at gå på pension. I hans sted er Per Meldgaard 

Andersen, som tidligere var ansat som assistent, tiltrådt som ny 

afdelingsleder. Først i maj begynder den nye assistent, Jeppe Koch 

Carlsen, og vi glæder os til samarbejdet og til igen at blive fuldtallige.  

 

 

I midten af maj afvikles den årlige medarbejderudflugt, som i år går til 

egnen omkring Horsens. Her skal vi bl.a. besøge Industrimuseet, hvor 

der helt sikkert bliver mulighed for at genkende og huske tilbage. Det 

er dejligt også at opleve fællesskabet gennem gode fælles oplevelser.  


