Kære venner af Kirkens Korshær.
I skrivende stund er det tid at synge med på den dejlige
maj sang:
Kom, maj du søde milde!
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.
Det er en meget livsbekræftende forårssang og med den
kan vi se frem til nogle dejlige sommermåneder, hvor der
er tid at nyde blomster, skov og strand.
Den lange kolde, mørke vinter vi nu endelig har lagt bag
os, medførte at endnu flere har søgt til Kirkens Korshærs
væresteder for at søge ly mod sne og kulde.
I korshæren er målet at skabe rum, varme og fællesskab
for de der kommer i den ene eller anden sammenhæng.
Årsagerne kan være mange – ensomhed, psykisk sygdom,
arbejdsløshed eller andre sociale og økonomiske
omstændigheder.
Flere og flere har meget svært ved at få dagligdagen til at
hænge sammen – der er derfor fortsat stor brug for vores
hjælp.
I Kirkens Korshærs byarbejde møder vi mange, såvel
frivillige, som kunder der glæder sig over at møde et
fællesskab, hvor der ikke stilles betingelser for at være
med. Oplevelsen af at der er plads til ”mig” den enkelte
med hver sin baggrund og med hver sin ”hverdag” har
stor værdi.

D. 30. november var Løgstrupgården rammen om det
årlige julemarked. Der blev brugt mange ”frivillige
kræfter” op til dagen med at arrangere boder, lotterier og
cafe mv.. Et af eftermiddagens flotte indslag var da
Søndermarkens blæseorkester underholdt på
gårdspladsen med julemusik. Der var mange kunder, og
der blev handlet flittigt hele eftermiddagen. En dag der
bør opleves.
Juleaften er årets højdepunkt, vi var 38 der fejrede en
dejlig juleaften med andesteg, risalamande, knas og
julegave. Der blev sunget mange julesalmer,
juleevangelium m.v.. En aften hvor alle føler sig som en
del af en ”familie”.
Mandag d. 4. marts var alle frivillige medarbejdere fra
Randers og de 5 omegnsbutikker inviteret til
medarbejderdag i Johanneskirken i Vorup. Det var en
rigtig god dag med foredrag af journalist Stig Hesselaa om
”Kirkens Korshærs historie” og senere på dagen, hvor
korshærschef Helle Christiansen fortalte ”fra en
korshærschefs dagbog”. Disse foredrag gav et godt indblik
i historien og landsarbejdet. Der var 110 tilmeldte – en
festlig og udbytterig dag.
Rytterknægten har også i denne vinter og forår haft besøg
af mange kunder. Flere af kunderne kommer ofte ”som
lidt venner af huset”.
Vi har via jobcenter, daghøjskolen og sprogskolen i
Randers haft praktikanter over kortere eller længere
perioder. Det er til stadighed en udfordring for frivillige og
ansatte at være ”omstillingsparate” til at tage mod nye
praktikanter til et godt og udbytterigt ophold.

I denne vinter og forår har vi også tilbudt kurser i engelsk,
maling, knipling, EDB og korsang.
Alle kurserne afholdes ved hjælp af frivillige undervisere.
Kurserne er godt besøgt, der bliver arbejdet ihærdigt for
at opnå nogle gode færdigheder inden for diverse
fagområder og ikke mindst skaber det et godt socialt
fællesskab. Udover kurserne er der fællesspisning om
torsdagen og salg af kaffe og lagkage fredage om
eftermiddagen.
I dette tilbageblik skal også nævnes, at der er rigtig
mange frivillige som bruger mange timer i butikkerne
med salg, sortering, pyntning af butik, kørsel og værksted
mv. med det for øje, at gøre en forskel til fordel for andre
der har stort behov for hjælp.
En stor tak til alle jer der bakker op om arbejdet i Kirkens
Korshær. Der er brug for alle bidrag til arbejdet og siger
tak for en god gave.
Mange hilsner
Jens Aage Andersen
”Rytterknægten”

Ønskes nyhedsbrevet på mail bedes du sende en mail til
Randersby.kk@gmail.dk

