Her finder du Kirkens Korshær i Randers:

Byarbejdet i Randers
www.kirkenskorshaerranders.dk

Rytterknægten:

Løgstrupgården:

Mandag – Fredag

kl. 10 – 17

Genbrugsmøbler: Man – tors. 10 - 16.30
Fredag . 10 - 15.00

2. lørdag i måneden

kl. 10 – 14
Tøj og ting:

Butikken i Kirkegade 15
ved Sct. Mortens Kirke.
Mandag – fredag. kl. 10.00 – 17.00
Lørdag
kl. 09.30 –12.30

Antikvariatet:

Man – tirs. 13 - 17.00
Ons – fre. 10 - 17.00

Tirsdag
13 - 17.00
Torsdag
13 - 17.00
Fredag
13 - 17.00
1. lørdag i måneden…………...10 - 14.00

Rytterknægten
Marienborgvej 28
8930 Randers NØ

Løgstrupgården
Vestertorv 16
8900 Randers C

Tlf. 86 41 08 78

Tlf. 86 42 03 80

rytterknaegten@pc.dk

randersby.kk@gmail.com

Nyhedsbrev
November 2011

Kære modtager af nyhedsbrevet
I sidste nyhedsbrev nævnte vi, at
vores hjemmeside var undervejs.
Den er nu åbnet og kan findes på
www.kirkenskorshaerranders.dk
Den elektroniske tidsalder giver
sig til kende overalt. Den skaber
mange fornøjelser, senest da
urene skulle stilles til vintertid.
Alt elektronisk stiller automatisk
ind og meget præcist. Det er
noget sværere at ramme tiden,
når man skal finde den på
urskiven.
Der er meget at forholde sig til:
digitalt tv og radio, krav til
borgere fra kommuner og banker
for at nævne noget af det.
Fagre nye verden, som hele tiden
forandrer sig.
Men til alle tider har vi noget,
som ikke forandrer sig. Kirkeåret,
hvor vi får lov at starte forfra
hvert år, når det bliver advent.
Det skaber ægte forventning.
Forventning om, at Gud bliver
ved med at komme til os og
møde os – i højtiderne og i
hverdagene.

Og det skaber en grundlæggende
glæde, en glæde der varer ved
livet igennem. En glæde og
fortrøstning til, at Gud kommer
til os og er hos os gennem livet
og til alle tider.
Vi nærmer os tiden, hvor alt
begynder med ”jul”. I november
har vi samtaler med familier
forud for årets juleuddeling.
Sidste år modtog 85 familier
hjælp til julen. Vi kunne samtidig
glæde familier‐ne med fribilletter
til Randers Regnskov og Randers
Legeland.
November måned bliver fyldt af
forberedelser til julemarkedet.
Årets håndarbejder findes frem
og prismærkes, porcelæn vaskes
af, sølvtøj pudses, der bages
småkager og samles gevinster ind
til tombolaer og lotterier. En travl
måned, som kulminerer, når
boderne skal gøres klar og de
sidste forberedelser skal klares.
Der er et stort arbejde, som
kræver mange frivillige hænder.
Og det er det hele værd.

Der er forventning og også en vis
spænding over det, når markedet
nærmer sig. Og køen vokser, jo
nærmere vi kommer. Nogle kan
næsten ikke vente, til
åbningstalen er holdt og ”der er
noget i luften” er sunget. Og så
går det også løs med livlig handel
i boderne, med lotterierne og
med salg i café og vaffelbod. Og
nogle får også købt et juletræ
med hjem.
Vi glæder
os til også i år at se og møde
rigtig mange i Løgstrupgården
fredag den 2.december kl.13‐
16.30.

I både Løgstrupgården og på
Rytterknægten har vi forskellige
arrangementer i løbet af
julemåneden.
Juleaften åbner vi for 35‐40
gæster i Løgstrupgården.

Vi holder en traditionel juleaften
med flæskesteg, and og risala‐
mande. Der synges og læses
juleevangelium, og der er kaffe
og julegodter og en gave til hver
gæst

Vi vil herfra sige tak til alle, der
følger vores arbejde og tak for
alle bidrag, vi modtager.
Vi sender alle gode ønsker for en
god og forventningsfuld advents‐
og juletid
De bedste hilsener fra Kirkens
Korshærs Byarbejde i Randers
Karen Kviesgaard
Send os en mail på
randersby.kk@gmail.com, hvis
du fremover ønsker at modtage
nyhedsbrevet på email.

