
Kære venner af Kirkens Korshær… 
 
Det går mod lysere tider, dagene bliver længere og vi får solen 

at se. Teksten i dette vers bliver aktuel her i foråret: 

 

”Du, som gir os liv og gør os glade, 

du, som holder af os, som vi er, 

du, som åbner bøgehækkens blade, 

du, som skaber blomst og bi og bær, 

uden dig var alle marker golde, 

uden dig var alle hjerter kolde.” 

 

Det er en dejlig salme som vi ofte synger i fællesskab med 

andre mennesker. Det er netop det vi ønsker at skabe i 

korshæren – fællesskaber – vi ønsker at ingen skal være 

udenfor fællesskabet. 

Mange føler sig og oplever at være uden for fællesskabet.    

Der er mange årsager til at man er udenfor – arbejdsløshed, 

ensomhed, psykisk sygdom, sociale eller økonomiske 

problemer. Der er rigtig mange der har svært ved at få deres 

dagligdag til at fungere og vi oplever at der er flere og flere 

der har brug for vores hjælp og støtte. 

 

I Kirkens Korshærs byarbejde ønsker vi at møde mennesker, 

frivillige, brugere af vores tilbud og kunder som de 

mennesker de er, uden betingelser for at være med i 

fællesskabet. Vi ønsker at frivillige skal have en oplevelse at 

der er plads til lige netop ”mig”, 

med min baggrund, og den hverdag der er min. På den måde 

møder vi hinanden med ligeværd og det er fundamentet i 

korshæren – at møde mennesker med ligeværd. 

 

Hen over efteråret og vinteren har korshæren dannet ramme 

for mange forskellige arrangementer. I september har vi 

afholdt medarbejderfest for alle frivillige. Vi nød en aften med 

god mad og godt humør, hjulpet fint på vej at 

Jernbaneorkesterets blæsere som underholdt os på bedste 

vis. Dejligt denne aften at sige hinanden tak for det store 

arbejde der gøres for Kirkens Korshær. 

Markedsdagen på Rytterknægten og julemarkedet i 

Løgstrupgården i november er også dage, hvor der ydes et 

stort stykke arbejde til glæde for mange besøgende. Der er 

mange kunder og der handles livligt.  

Julehjælp og juleaften for dem der trænger hører december 

til. Mange har brug for hjælp her sidst på året for at skabe 

rammerne for en juleaften midt i en kaotisk hverdag. Juleaften 

er stuen i Løgstrupgården fyldt med gæster der fejrer en aften 

i hinandens selskab med andesteg, risalamande og gaver. 

Julesalmer og juleevangeliet er også en del af festen. Jeg tror 

man denne aften føler sig som en stor familie. 

I februar har vi afholdt medarbejderdag. Her præsenterede 

teatergruppen Kastalia hverdagssituationer og dilemmaer for 

os. Det gav anledning til morskab og mange gode samtaler. 

Senere på dagen fik vi inspiration til hvad der kan sælges til 

hvilke priser. En rigtig god dag for os alle sammen. 

Butikken med tøj og ting i Løgstrupgården er blevet flot 

renoveret og Rytterknægten følger efter her i foråret.  



 

 

 

 

Kirkens Korshær i Randers kan fejre 90 års jubilæum i år. Det 

markeres den 1. juni hvor der i løbet af dagen vil være 

arrangementer rundt i alle korshærens tilbud i byen. Vi 

glæder os til at fejre dagen sammen med byen. 

Vi glæder os til stadighed over alle de mennesker der finder 

vej til vores butikker og aktiviteter. Vi glæder os over alle de 

frivillige der gør en stor forskel. Vi glæder os i det hele taget 

over mødet med mennesker. 

En stor og varm tak til jer der støtter op om arbejdet i Kirkens 

Korshær. Der er brug for alle bidrag til arbejdet og vi siger en 

stor til for hver en gave. 

 

Med ønsket om et godt forår til alle 

Per M. Andersen 

”Rytterknægten” 
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