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Forandringens tid
Da Joan Møller Molbo stopper som sognepræst ved Sct.
Peders Kirke, sker der et par omrokeringer i Randers Nordre provsti. Det betyder blandt andet at Steen Uhre Knudsen, som er sognepræst ved Skt. Andreas Kirke i Randers,
vil være at finde på søndagens prædikepult i Sct. Peders ca.
6 gange årligt.
Go dag til Kirken og Menigheden på Bakken.
Det er med stor glæde, at jeg fra 1. marts påtager mig at
dække 6 lørdage/søndage hvert år i Sct. Peders Kirke.
Min kollega Merete Lindhardt og jeg har den aftale i vort præstearbejde, at vi hver især skal stå til rådighed i 15 % af vort arbejde
for tjeneste i Randers Nordre Provsti. Det bliver nu fortrinsvis i
Sct. Peders Kirke, at vi skal honorere denne rådighedsforpligtelse.
Det bliver generelt mig, der tager sig af søndagsgudstjenesterne,
mens Merete og jeg fordeler de kirkelige tjenester, som vi bliver
tillagt fra Sct. Peders mellem os.
Ingen kan jo tjene to herrer, som Vorherre jo vist nok har været inde på. Mit hovedarbejde vil fortsat ligge i Skt. Andreas og Lem. Men I skal da ikke være i tvivl om
i Peders, at jeg også glæder mig til at stifte bekendtskab med jer. Og jeg tager ikke
kun min opgave som triviel afløsning, men føler vel også, at jeg i tiden, der kommer, vil komme lidt tættere på jer end som så.
Jeg ser frem til at dele gudstjenestefællesskabet med jer og gå i gang med det arbejde hos jer, som bliver mig tillagt. /Steen Uhre
Vi siger pænt goddag til begge præster ved kirkekaffen søndag d. 1. marts

➔

Nyt navn - Samme café
Caféen har som vanligt åbent hver torsdag
fra 10.30-12.30. Dog lukket i uge 7. Det er
en café for alle over 18 år, hvor der er mulighed for at drikke kaffe/te, få en bid brød og
snakke med de øvrige gæster og de frivillige. Kom og vær en del af fællesskabet.
Vi hører til i lokalerne på Fabersvej 45, med indgang i gavlen i gadeplan
samt handicaptoilet. For yderligere informationer om caféen, kontakt
Socialfaglig projekt-koordinator Anne-Mette Pedersen på tlf. 22 91 68 22
”Jeg begyndte at komme i Café 30+ i november 2019. På det tidspunkt havde jeg arbejdet meget med mig selv for at få det bedre, men også levet uden tætte relationer og været i sammenhænge, hvor det ikke var muligt med andet end overfladiske samtaler
(small talk). […]
I Cafeen blev jeg set og mødt, der blev ofte lyttet og mine svære følelser blev rummet. Så
der var plads til de dybe og eksistentielle samtaler, som var absolut nødvendige for mig,
og som jeg ikke kunne få andre steder.
I dag har jeg fået det meget bedre. Jeg har lært nogle
Sct. Peders Kirke
dejlige mennesker at kende, blot ved at møde op til
Fabersvej 47
en kop gratis kaffe og brød - torsdag formiddage i et
8900 Randers C
86 42 24 03
par timer. Så tak af hjertet fra mig til dem,
som står for og arbejder i Café Kaffekoppen” 
www.sct-peders.dk

-Kirsten Hur Jørgensen
Sanktpeders.sognranders@km.dk
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På denne skæbnesvangre
dag, blev ko-elefanten en
udryddet race og det
blev forbudt at lege
”apport” med dyrene på
arken ☺

