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Kære modtager af nyhedsbrevet 

Kirkens Korshær fylder 100 år i år.  

Det vil blive fejret på forskellig vis 

over hele landet. I Randers fejrer 

vi jubilæet i perioden fra 5.-11.okt.  

Med overskriften ”Gøgl, genbrug 

og gule ærter” er der lagt op til 

festlige aktiviteter i et stort telt 

ved Sct.Mortens Kirke fra fredag 

den 5. til lørdag den 6.okt.                     

Søndag den 7.oktober er der 

festgudstjeneste i Sct.Mortens 

Kirke.                                                            

I den efterfølgende uge er der 

åbent hus med forskellige 

aktiviteter på Kirkens Korshærs 

arbejdssteder i Randers.                

Ud over spændende foredrag, 

musiske indslag, bl.a. i forb. med 

en spillemandsgudtjeneste, vil der 

være mulighed for at møde 

medarbejdere på arbejdsstederne.             

Programmet vil kunne ses på 

vores hjemmeside 

www.kirkenskorshaerranders.dk 

når jubilæet nærmer sig.                                         

Vi ser frem til at fejre dagene 

sammen med rigtig mange 

mennesker fra Randers by og 

opland.                                                       

Kirkens Korshær blev stiftet den 

12.oktober 1912 af H.P.Mollerup, 

som var præst ved Frihavnskirken i 

København. Han var i sine år som 

sømandspræst i England blevet 

stærkt  inspireret af Church Army. 

Den stærke optagethed af 

evangeliets forkyndelse og det at 

yde hjælp til mennesker i nød var 

uløseligt forbundet gennem de 

første  årtier af korshærens historie.                                        

Med Haldor Hald, korshærschef fra 

1946-1964, ændredes Kirkens 

Korshærs teologiske selvforståelse 

og Kirkens Korshærs arbejde 

formedes til det kirkeligt sociale 

hjælpearbejde, organisationen er 

kendt for i dag.                                    

I anledning af jubilæumsåret er der 

udgivet en bog med fortællinger fra 

korshærens historie.                                                          

Finn Slumstrup er forfatter til 

jubilæumsbogen med titlen     

”Der hvor ingen andre er”, udgivet 

af Unitas Forlag.            

I Kirkens Korshær i Randers har vi 

gennem længere tid gået med 

tankerne om etablering af en 

bedre kontakt til sognene.          

Det resulterede i, at vi i marts 

inviterede alle sogne i nordre og 

søndre provsti til et fyraftensmøde 

i Løgstrupgården.  

Tre sogne var repræsenteret ved 

mødet, hvor vi fortalte om 

Korshærens arbejde, og hvor vi 

efterfølgende fik indblik i, hvilke 

diakoniopgaver de tre sogne er 

optaget af.   

Det blev et godt og givende møde, 

hvor der var et fælles ønske om at 

mødes igen.                                                   

Vi vil prøve at få kontakt til 

sognene igen for et nyt møde i 

eftersommeren, når vi har vores 

jubilæumsprogram klar.   

Vi ser frem til et udvidet kendskab   

til sognenes diakonale arbejde og 

tror på, at starten er skudt i gang      

til et godt og givende samarbejde.  

Vi vil herfra sige tak til alle, der       

følger vores arbejde og tak for        

alle bidrag, vi modtager.                         

Vi gør opmærksom på forbedrede 

fradragsvilkår for gaver til frivillige 

organisationer. Reglerne kan ses      

på vedlagte girokort. 

Vi har god brug for alle bidrag til 

arbejdet og siger på forhånd tak       

for en god jubilæumsgave. 

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. 

       

http://www.kirkenskorshaerranders.dk/
mailto:randersby.kk@gmail.com


Her finder du Kirkens Korshær i Randers: 

 

 
 

Løgstrupgården: Rytterknægten:   
Møbelbutikken:  Mandag – fredag    kl.10-17 
Mandag-torsdag kl.10-16.30  2.lørdag i måneden kl.10-14  

Fredag                  kl.10-15 

Tøj og Ting:  Butikken Kirkegade 15: 
Mandag-fredag   kl.10-17 Mandag-fredag kl. 10-17 

 (Tirsdag kl.13-17)                          Lørdag               kl.  10-13  

Bogbutik/Antikvariat:                  
Tirsdag, torsdag og fredag kl.13-17 

            

Åbent i Løgstrupgårdens butikker 1.lørdag i måneden kl.10-14  
          

Afhentning af genbrug og dødsboer                               

Telefon 86 42 03 80 / 86 41 08 78 
 

 


