Kære modtager
Den 1.november skal alle borgere i
Danmark kunne modtage digital
post. Det er bare ikke alle, der er
parate til det. Og nogle bliver det
givetvis ikke.
Kirkens Korshær vil i den
kommende tid sætte focus på, at
der er borgere, som ikke formår at
være med. Det er vigtigt, vi ikke
glemmer at have hjælpmulighed til
alle. At der stadig må være steder
og mennesker, man kan henvende
sig til og spørge om hjælp i vort
samfund. Kirkens Korshær bygger
på det kristne menneskesyn, at vi
alle er Gudskabte og værdifulde
mennesker, og at det fordrer, at vi
også hjælper og værner om dem,
som har det svært og ikke kan leve
op til samfundets krav.
Stiller vi spørgsmålet: Hvad
betyder mest for dig? vil de mest
nærliggende svar være: familie,
venner, fællesskab, tryghed, at

høre til et sted, at nogen venter
mig, at jeg kan gøre nytte.
Fællesskab betyder rigtig meget i
vores arbejde. At vi er sammen
om noget, hvor vi lærer hinanden
at kende. Når vi lærer hinanden at
kende begynder vi også at spørge
til hinanden og have omsorg for
hinanden.
Vi bliver et sted, hvor man føler sig
hjemme, hvor man mærker, at her
vil vi hinanden noget godt. Et sted,
hvor vi kan dele livshistorier og
hvor nogen gider lytte.
Der er så meget livsbekræftende i
arbejdet.
I det daglige er det genbrugsarbejdet, vi er sammen om.
Der er brug for mange hænder og
for mennesker med forskellige
interesser og kunnen. Og vi er
sammen i forskelligheden, i
forskellige baggrunde, livsforløb og
ressourcer. Fællesskabet styrkes
af mangfoldigheden og glæde og
samhørighed vokser frem, når det

hele spiller godt sammen.
Byarbejdet er præget af et stort
engagement af frivillige, af
genbrugsarbejde, af aktiviteter,
caféliv, fællesspisning, lejre,
udflugter, juleuddeling, juleaften
og det daglige møde med
mennesker.
Kirkens Korshær er et folkekirkeligt
arbejde og vil gerne samarbejde
med sognene. Der er tegnet
mange fadderskaber med sogne
rundt i landet. I Randers har tre
sogne tegnet fadderskab til
Kirkens Korshær. Gensidigt kan vi
hjælpe og styrke hinanden i det
diakonale arbejde. Vi ser frem til
en udvikling af dette samarbejde.
Vi nærmer os tiden, hvor mange
arrangementer starter med ”jul”.
Fredag den 28.november kl.1316.30 er der julemarked i
Løgstrupgården. Vi inviterer til en
hyggelig eftermiddag med boder,
tombola, lotteri, juletræssalg, café
m.m.

I den kommende tid forberedes
der på livet løs. Porcelæn vaskes
af, sølvtøj pudses, fine håndarbejder findes frem og der bages
og kreeres dekorationer.
Julemarkedet er med til at dække
udgifterne til julearrangementer.
Byarbejdet lever af frivillige gaver.
Vi modtager gerne bidrag af
enhver art. Møbler, tøj og ting til
genbrug, gavebidrag m.m. Beløb
op til 14800 kr. er fradragsberettigede, når man oplyser cpr.nr.
Det er også muligt at donere beløb
direkte på vores hjemmeside.
Tak for enhver form for støtte!
Tak for forbøn for arbejdet!
De bedste hilsener fra Kirkens
Korshærs Byarbejde i Randers
Karen Kviesgaard
Ønskes nyhedsbrevet fremover
sendt pr. mail skriv da til
randersby.kk@gmail.com.

