
 

 

Nyhedsbrev, Kirkens Korshærs byarbejde i Randers. Maj 2020 

 

Kære modtager af nyhedsbrev 

Det er længe siden, at vi har skrevet ud til jer, og meget er sket. Jeg vil forsøge at få de vigtigste ændringer 

med i dette brev, og er der spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte byarbejdet. 

Dette nyhedsbrev vil også bære præg af den situation, som Danmark står i lige nu, og som også har store 

konsekvenser for vort arbejde i Randers og Kirkens Korshær på landsplan. Kirkens Korshær har igennem 

nedlukningen mistet 12,5 mio. kr. om ugen, som under normale omstændigheder blandt andet ville gå til 

drift af varmestuer, familiearbejder, byarbejder og forsorgshjem. Nedlukningen af vores butikker samt 

sociale aktiviteter har helt konkret betydet, at vi i Randers ikke har kunnet tilbyde det daglige nærvær og 

den omsorg, som er vital for vores frivillige. Vi har ikke kunne afholde nogle af vores faste arrangementer 

(som vil fremgå senere i nyhedsbrevet), og fra 1.4.20 er to medarbejdere sendt hjem med 

lønkompensation. Jeg vil i resten af nyhedsbrevet beskrive, hvordan vores hverdag ser ud under normale 

omstændigheder, så I får et indblik i det arbejde, som vi normalt udfører, og som er savnet. 

 

1.5.2019 blev jeg ansat som leder for byarbejdet i Randers, med base i Løgstrupgården. Derudover er der to 

fuldtidsansatte samt en regnskabsmedarbejder én dag om ugen. I løbet af efteråret 2019 afhændende 

byarbejdet to genbrugsbutikker; henholdsvis i Langå og i Kirkegade (Randers) til genbrugsleder i Kirkens 

Korshær, Peter Højer. Dermed er der nu to butikker tilbage, som fortsat danner rammerne for byarbejdet; 

Rytterknægten og Løgstrupgården. 

De to butikker drives af godt 100 frivillige, som varetager mange forskellige funktioner.  

Rytterknægten: 

Udover at være en genbrugsbutik, serveres der hver fredag eftermiddag kaffe og kage. Dette er et åbent 

tilbud. Der er tre aktivitetshold, som er henholdsvis engelsk, knipling- og kreahold. De frivillige står for flere 

markedsdage i løbet af året samt et julemarked. Der afholdes julefrokost for de frivillige. Èn gang om ugen 

afholdes der andagt for de frivillige ved korshærspræsten. 

Løgstrupgården: 

Udover at være tre genbrugsbutikker (møbel, tøj- og bogantikvariat), serveres der også her kaffe og kage 

hver torsdag eftermiddag. Hertil er der dagligt fælles morgenkaffe samt andagt og fælles frokost for de 

frivillige, der er på arbejde den pågældende dag. Der afholdes også her julemarked, og julefrokost for de 

frivillige. Èn dag om ugen afholdes der andagt for de frivillige ved korshærspræsten. 

Hver anden tirsdag i foråret samt efteråret er der fællesspisning om aftenen. Dette er et åbent 

arrangement. Hver anden gang er der indlagt andagt ved vores korshærspræst Stine Tougaard, som oftest 



afholdes på klosteret. De øvrige gange er der forskellige indslag; det kan være en film, spilleaften, foredrag 

etc.  

Fælles: 

Der afholdes årligt en medarbejderdag i foråret for de frivillige med spisning samt forskellige indslag. Om 

efteråret afholdes en medarbejderfest (med ledsager) i fritidscentret. Der plejer at deltage godt 100 ved 

begge arrangementer. 

Hvert år afholdes der en sommerfest i et telt i baghaven ved Løgstrupgården. Dette er et åbent 

arrangement. Der bliver grillet og så er der et musikalsk indslag. I 2019 havde vi besøg af Bo Young. 

Der afholdes årligt en sommerlejr for ca.50 deltagere, primært børnefamilier, men også en del ældre, som 

enten er eller har været frivillige i Kirkens Korshær.  

I 2019 indførte Kirkens Korshær ”Korshærsdage” på landsplan. Det var en uge i november, hvor alle byer, 

hvor Kirkens Korshær er til stede, kunne lave forskellige arrangementer for at øge fokus på det arbejde, 

som udføres. I Randers havde vi bl.a. en happening i midtbyen med lystænding for de hjemløse i Randers, 

der var fællesspisning og andagt, uddeling af suppe og kaffe i midtbyen, julemarked på Rytterknægten samt 

husstandsindsamling. I år vil vi have et øget fokus på korshærsdagene, som løber af stablen i uge 47. 

I 2019 uddelte vi i december 75 poser med mad samt gavekort til Fætter BR til trængte børnefamilier, som 

havde været til samtale forinden.  

 

Vi har i Randers genåbnet Rytterknægten, på halv tid, d.11.5. Der er endnu ikke en dato for, hvornår 

Løgstrupgården åbner igen. Det forventes ikke, at omsætningen fra vore genbrugsbutikker på landsplan vil 

nå den ”normale” omsætning før andet kvartal 2021. 

 

Sådan kan du støtte Kirkens Korshær økonomisk  

Kirkens Korshærs byarbejde i Randers har to muligheder for overførsel af bidrag:  

  

1. MobilePay dit bidrag til: 596436  

2.  Overførsel via netbank til vores konto i sparekassen Kronjylland reg. 6187 konto 3130100820. 

For indberetning til SKAT for fradrag på selvangivelsen: Ved bankoverførsel bedes du skrive dit CPR-

nummer / CVRnummer i beskedfeltet, så indberetter vi til SKAT.   

 

 

 

Med ønsket om alt godt 

På vegne af byarbejdet i Randers 

Sarah Lund Christensen, leder af byarbejdet 


