
Kære modtager af nyhedsbrevet. 

Forleden dag så jeg i nyhederne på TV, at flere 
og flere unge mennesker fik både glæde og 
indhold i hverdagen ved at være besøgsvenner 
hos gamle og ensomme mennesker. Også mange 
andre områder i vores samfund bliver båret af 
frivillige hænder.  

Det er en gave, at så mange mennesker, frivilligt, 
giver af deres tid og bruger deres kræfter for at 
gøre hverdagen mere tålelig for andre, som 
trænger. Det fylder mig med glæde hver eneste 
dag, når frivillige medarbejdere møder op tidligt 
og er med til at udføre dagens mange opgaver og 
gøremål i Kirkens Korshær. 

Året rinder snart ud og vi kan se tilbage på 
mange gode og dejlige begivenheder. 
Sommerfesten i juni måned blev traditionen tro 
holdt i haven i Løgstrupgården med rigtig mange 
deltagere, der kunne nyde det gode vejr, den 
gode mad og synge med da hamonikaklubben 
spillede op til fællessang. En dejlig aften, som 
korshærspræst Lone Nyeng sluttede af for os. 

En anden begivenhed vi glæder os meget til er 
den årlige sommerlejr på Rinkenæs Efterskole. 

Her er vi i en uges tid sammen med ca. 45 børn, 
unge og voksne, der på hver deres måde nyder 
godt af at komme lidt væk fra dagligdagen. 
Børnene og de unge har deres eget program, der 
blandt andet omfatter en tur til Sommerland Syd, 
overnatning i naturen og fremstilling af mad over 
bål. I år stod menuen på brændenællesuppe…og 
tro mig, alt blev spist. De voksne havde program 
med kreative værksteder og udflugt til 
Haderslev. Hele ugen havde vi det dejligste 
solskinsvejr og det gav mulighed for at nyde den 
dejlige badestrand i Alnor. 

September måned bød på medarbejderfest i 
Fritidscentret. Vi var samlet ca. 220 frivillige 
medarbejdere fra korshærens butikker i Langå, 
Hadsten, Auning, Hobro, Grenå og Randers til en 
fornøjelig aften. Traditionen tro fik vi rigtig god 
mad, nød dejlig musikalsk underholdning ved 
Grandparents, og sidst men ikke mindst fik vi 
lejlighed til at røre lattermusklerne, da et par 
gamle kendinge i Korshæren, i hvert fald kendt i 
Randers, gjorde deres entré på scenen og fortalte 
lidt historie fra gamle dage. 

Korshæren 100 års jubilæum i oktober måned 
blev fejret med manér i Randers. Vi havde rejst 

telt ved Sct. Mortens Kirke under sloganet 
”Gøgl, Genbrug og Gule ærter”. Det blev 
rammen om mange gode tilbud og arrangementer 
i løbet af weekenden. Rigtig mange mennesker 
benyttede lejligheden til at kigge ind og for 
nogles vedkommende var det også første gang de 
fik hilst på korshæren. I løbet af den 
efterfølgende uge var der forskellige 
arrangementer i korshærens andre arbejdssteder 
rundt i byen. Et stort arbejde har det været, men 
vi kan glæde os over, at vi har mødt og snakket 
med mange mennesker og skabt megen positiv 
omtale. 

 

Vi nærmer os med hastige skridt jul og her sidst i 
november måned er årets julemarked ved at være 
på plads og ligeledes er julefrokosterne for de 
frivillige sat i kalenderen for december måned. 
Vi glæder os over, at vi med en god bid mad kan 
sige en stor tak til alle de frivillige for en stor 
arbejdsindsats og slutte året af med ønsket om en 
god jul.  

Lad os sammen med ønsket om en rigtig 
glædelig jul også minde hinanden om alle de 
mennesker i vores by, der trænger til forbøn, 
omsorg og et varmt smil. 


