
Gudenåen, den blå bro 

Ingen træffer livets Gud 

mellem fjerne stjerneskud. 

Han er Gud blandt mænd og kvinder, 

der hvor han hver morgen finder 

redskab for sin kærlighed. 

 

Menneske, dit liv er stort, 

uden dig blir intet gjort, 

synker du til bunds i sorgen, 

rejser Gud dig op i morgen 

med din næstes milde hånd. 

 

I det blanke morgengry 

skaber Gud dit liv på ny. 

Dag er optakt, muligheder 

for at hjælpe dem, der beder 

om et værdigt liv på jord. 
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Kære modtager af nyhedsbrevet  

Kirkens Korshær står foran sin første landsindsamling.                                             

Alle segl sættes til for at finde så mange indsamlere som muligt.                               

Det er vigtigt for Kirkens Korshærs arbejde både for at få flere midler til 

arbejdet, men også for at mange flere får kendskab til Kirkens Korshær. 

Landsindsamlingen finder sted søndag den 27. november.                                             

I Randers samler vi ind fra kl.12-15 fra henholdsvis Løgstrupgården og 

Rytterknægten. Man kan melde sig på danmarkmodfattigdom.dk eller 

kontakte os på tlf.86420380.                                                                                        

Der er også indsamling fra genbrugsbutikken i Langå.                                               

Du er velkommen til at opfordre andre til at være med! 

I Løgstrupgården holder vi julemarked fredag den 25.november 

kl.13.00-16.30. Lige nu samles tombola- og lotterigevinster fra byens 

forretninger m.fl. og snart går vi i gang med at finde frem af gemmerne 

vaske porcelæn, pudse sølv, prise flotte varer fra vores kreative 

håndarbejdsstue, der skal bages, ryddes og pyntes op.                                    

Mange frivillige arbejder på højtryk i ugerne op til markedet. En travl 

tid, men også en tid fuld af glæde og forventning. 

I efteråret har tøjbutikken på Rytterknægten og i Kirkegade 

gennemgået en forvandling. Der er renoveret, malet og nyindrettet. 

Der er lagt mange kræfter i at få det klaret midt i hverdagens mange 

andre gøremål.   Og hverdagens andre gøremål er mangesidige: 

fællesspisning, café, kreative aktiviteter, samtaler, besøg, 

etableringshjælp, julehjælp, juleaften m.m. 

Midt i travle dage glædes vi over, at mennesker trives i vore 

fællesskaber. Det er selve grundkernen i arbejdet.                                                         

At vi gerne vil være, hvor mødet med andre giver mening, og hvor 

ensomheden forhåbentlig fortoner sig lidt.                                                                          

”I Kirkens Korshærs hjælper mennesker hinanden” står der i Kirkens 

Korshærs grundfortælling. Det er sådan, vi gerne vil det.   

Grundfortællingen lyder i sin helhed sådan: 

”Man siger, at intet menneske er en ø. Alligevel bliver mennesker i Danmark 
i stigende grad overladt til at klare sig selv. Samfundets krav vokser. 
Netværk brister. Uligheden og ensomheden følger med. Flere mister 
fodfæste i livet. Det er her, Kirkens Korshær træder til. Hver dag møder vi 
mennesker, der lever på kanten af samfundet - udsatte og sårbare 
mennesker med svære sociale, psykiske og økonomiske problemer. 
Misbrug, fattigdom, ensomhed.  
Vi møder dem i øjenhøjde, også når de ligger ned, og vi møder dem, også 
uden krav om forandring. Fordi ethvert menneske er enestående og har 
umistelig værdi, og fordi vi nægter at acceptere, at menneskers værdi 
nedskrives til deres evne til at klare sig selv.  
I Kirkens Korshær hjælper mennesker hinanden. Vi tilbyder omsorg, nærvær 
og respekt - et måltid mad, et varmt bad, en samtale. Værdighed og 
fælleskab. Det ændrer ikke altid på nøden og elendigheden. Men det 
etablerer små øjeblikke af kontakt, som fylder tilværelsen med mening, 
forbundethed og livslyst. For de mennesker, vi møder. Og for de mennesker, 
vi er.”  
 

De bedste hilsener fra                                                                                     
Kirkens Korshærs Byarbejde i Randers                                                                
Karen Kviesgaard 

Se mere på www.kirkenskorshaerranders.dk samt via facebook 


