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Årsberetning 2019 

Byarbejdet i Randers, Løgstrupgården samt Rytterknægten 

Vi har nu taget hul på 2020 efter et 2019, som på mange måder bragte mange spændende 

udfordringer med sig, både udefrakommende og interne. Et år, som vil blive husket for disse 

udfordringer, men hvor vi inden for en overskuelig fremtid forhåbentlig kan sige, at ”der var ikke 

noget, der var så skidt, at det ikke var godt for noget”. At vi kan se, at der kommer ro, afklaring 

og fælles fodslag for gode og konstruktive drøftelser vedrørende byarbejdet nu og i fremtiden. 

1.maj 2019 tiltrådte jeg stillingen som leder for byarbejdet i Randers efter at Per Meldgaard 

valgte at tiltræde en stilling som afdelingsleder ved Kirkens Korshær i Aarhus. Hertil har vi taget 

afsked med Vibeke Solhøj, som var ansat på Rytterknægten. Det betyder, at vi går ind i 2020 

med tre fuldtidsansatte og én stilling med en ugentlig arbejdsdag (bogholder). 

I oktober 2019 blev det besluttet at butikkerne i henholdsvis Kirkegade og Langå skulle overgå til 

Landsarbejdet, hvilket var en svær, men nødvendig beslutning ud fra det antal medarbejdere, 

der er tilbage i byarbejdet. Disse butikker er dog fortsat en del af Kirkens Korshær, og vil, som 

vanligt, blive inviteret med til relevante arrangementer i byarbejdets regi. 

Kirkens Korshær er på landsplan i gang med en større omstrukturering, hvilket også kan 

mærkes. Vi er overgået til at være en medlemsbaseret organisation, og der er fortsat mange 

spørgsmål i forhold til, hvad disse ændringer vil få af konsekvenser for os i Randers. Jeg håber, at 

2020 vil bringe klarhed over mange af de spørgsmål, som vi har.  

På trods af en stor nedskæring i antal medarbejdere, er der fortsat visioner og ambitioner for 

byarbejdet. Vi skal turde tænke stort og som Kirkens Korshær er kendt for, se de mennesker, 

som ingen andre ser. Derfor går jeg også ind i 2020 med en tro på, at på sigt kunne udvikle på 

det gode stykke arbejde, som allerede udføres. Hvornår, hvilken form det vil få, og i hvilke 

rammer er nogle af de spørgsmål, som vi sammen skal finde svarene på i løbet af dette år.  

Årets gang i byarbejdet: 

Tirsdagsaftener i Løgstrupgården: Hver anden tirsdag afholdes der tirsdagsaftener, hvor 

korshærspræsten hver anden gang afholder gudstjeneste i Klosterkirken. Der er mellem 20-40 

deltagere pr. gang. De øvrige tirsdage er der eksempelvis filmaften, spilleaften eller foredrag. 



Den sidste gang inden sommerferien er der en tur ud af huset, som sidste år gik til Randers 

Naturcenter. 

Medarbejderdag: Afholdt d.18.3 i Vorup. Det var en hyggelig dag, blandt andet med et foredrag 

af Inge Rørbæk om Benny Andersen og efterfølgende sang, med cirka 80 deltagere. 

Sommerfest: D.11.6 blev der afholdt sommerfest med spisning i baghaven i Løgstrupgården. Der 

var ca.110 deltagere, og Bo Young spillede op til dans og fællessang. Der var en hyggelig 

stemning, og aftenen blev rundet af ved korshærspræsten. 

Sommerlejr: Blev afholdt i uge 28 på Vesterbølle Efterskole for første gang, hvilket var en succes. 

Det blev en sommerlejr med mere fokus på børn, og det lykkedes at få skabt en unik 

kombination af børnefamilier og ældre, der mødtes i fællesskabet og gav hinanden nærvær og 

oplevelser, som ikke kan gøres op i penge. Der blev i efteråret afholdt en gensynsaften for 

deltagerne i Løgstrupgården, hvor stort set alle kom og endnu engang nød hinandens selskab. 

Medarbejderfest: Afholdt d.18.9 i Fritidscentret, hvor vi var ca.100 deltagere. En hyggelig aften 

med forskellige indslag, blandt andet et foredrag af præst Flemming Rishøj, der talte om 

”stjernestunder”, god mad og gode snakke på tværs af butikkerne, som var bredt repræsenteret. 

Korshærsdage: Som noget nyt (på landsplan) var der i uge 46 ”Korshærsdage”, hvor det var op til 

de enkelte byer at planlægge diverse arrangementer for at skabe øget fokus på Kirkens Korshær, 

og hvor ugen sluttede af med husstandsindsamling i Randers. Ugen startede med lystænding 

foran det gamle rådhus; I Randers tændtes i alt 72 lys for at symbolisere det antal hjemløse, som 

ved hjemløsetællingen blev registreret i Randers. Lystændingen foregik overalt i landet, og alle 

steder på samme tid. Slotsgården leverede kaffe og kage til begivenheden, og vi fik god 

mediedækning på aftenen. Dagen efter havde vi tirsdagsaften, hvor menuen var ekstra god, og 

maden blev akkompagneret af lirekasse og harmonika. Gudstjenesten blev denne aften afholdt i 

Sct. Mortens Kirke, og der var et flot fremmøde. Lysene, der aftenen forinden var blevet tændt 

foran rådhuset, var denne aften stillet op langs kirkegulvet. Fredag var byarbejdet synlige i 

midtbyen med uddeling af kaffe, suppe, balloner, igen med lirekassemusik i baggrunden. Lørdag 

afholdtes der, for første gang, julemarked på Rytterknægten, hvilket de frivillige selv havde 

taget initiativ til, og gennemførte. Det var en stor succes, som vil blive gentaget næste år. 

Søndag var der husstandsindsamling, hvor vi var ca. 30 indsamlere. 

Juleuddeling: D.18.11 havde vi samtaler med borgere, som gerne ville søge julehjælp. Der blev 

afholdt 120 samtaler, og i år bestod interviewerne af Korshærsrådet, en frivillig samt ut. Selve 

julehjælpen var ændret i år, så det, der blev uddelt var gavekort til Fætter BR samt en pose med 

diverse mad. Der blev uddelt hjælp til i alt 74 familier. Vi var igen i år med i Randers Amtsavis´ 

juleindsamling, hvor vi, med taknemmelighed, igen modtog et flot tilskud til vores julehjælp. 



Julemarked i Løgstrupgården: Blev afholdt d.27.11. På trods af hård konkurrence fra 

julemanden, der ankom cirka samme tid nede i byen samt Black Friday, så lykkedes det at opnå 

samme omsætning som i 2018. Det var en hyggelig dag med glade mennesker, musik fra 

Søndermarkens Nisseorkester i gården og diverse tombola. Dejligt hjemmebag i cafeen og vafler 

i gården.  

Juleaften: Blev afholdt i Løgstrupgården med 40 deltagere. Det var en hyggelig aften med god 

mad, sang, dans om juletræ, gaver, knas og masser af nærvær. 

Løbende aktiviteter på Rytterknægten: Der er fortsat hold på Rytterknægten, der mødes om 

følgende aktiviteter; klippeholdet (klipper op til klude, som kan videresælges), engelskhold, 

male- og kniplehold. Fælles for aktiviteterne er, at de er selvkørende, hvilket har vist sig i 2019 

at fungere fint. 

Løbende aktivitet, Løgstrupgården og Rytterknægten: Begge steder er der ugentlig café med 

kaffe og kage, hvor alle er velkomne. 

Frivillige: Der er cirka 100 frivillige i byarbejdet, fordelt mellem Løgstrupgården og 

Rytterknægten. 

Korshærsrådet 2019: Anne-Dorthe Bugge (formand), Per Schultz Knudsen (næstformand), 

Dorthe Adamsen, Jørgen Møller, Stine Tougaard (korshærspræst), Per Thuesen (forstander, 

Hjørnestenen), Sarah Lund Christensen (leder for byarbejdet). 

Adresser, Byarbejdet: 

Løgstrupgården, Vestertorv 16, 8900 Randers C                                                                                                

Rytterknægten, Marienborgvej 28, 8930 Randers NØ 

 

Løgstrupgården januar 2020 

Sarah Lund Christensen                                                                                                                                                  

Leder for Kirkens Korshærs byarbejde i Randers 

 

 

 


