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Stor velvilje i Randers
Kirkens foodbank har fået en dejlig, tiltrængt saltvandsindsprøjtning.
Efter en massiv tilstrømning af modtagere, kunne vi ikke følge med og besluttede at spørge Facebook Randers-gruppen; ”Er der interesse i at hjælpe eller er det bedre at lukke foodbank?” Gruppen har over 44.000 medlemmer. Forespørgslen gav næsten 8000 kr. og vi kan derfor holde foodbank kørende ind i 2021 også.

Er det Coronas skyld?
Om den øgede interesse skyldes
Corona-pandemien og alle dens
efter– og bivirkninger, er ikke nemt
at svare på. Vi kan blot konstatere,
at vi som mennesker lever med forskellige vilkår.

Julehjælpen skal ud
Også i år deles der julehjælp ud til sognets mest trængte. Normalt er vores Kreativ Klub på banen og samler store beløb ind via deres basar.
Basaren er desværre aflyst i år, netop pga. corona-situationen, så har du
lyst til at støtte årets julehjælp / ”Hjælp i sognet” alligevel, kan du gøre
det via MobilePay på 783815. På forhånd tak!

➔

Hemmeligheder til jul
Men også før… Nu tør vi godt fortælle det...
Menighedsrådet har besluttet at der skal udgives
et kirkemagasin.
Det er vi enormt spændte på og stolte over. Magasinet skal fortælle om Sct. Peders Kirke og liv, i
både ord og billeder.
Vi har brain-stormet og lavet blyantstreger i metervis. Vi har også hvisket ud igen og lavet nye
streger. For det er en proces.
Men målet er, at vi er klar til at husstandsomdele magasinet i sognet i forbindelse med åbningen af det nye Sct. Peders Hus.
Vi håber I glæder jer sammen med os.

Kirkekaffe
Fra 11. oktober er der igen kirkekaffe efter
gudstjenesten. Vi har skærpet kravene endnu mere, så der kun sidder 2 pers. ved hvert
bord.
I smalle rum som entréer og på gange er det
ligeledes vigtigt at holde afstand og udvise
tålmodighed.
Vi skal stadig holde god afstand og passe på
hinanden - for vores alles skyld. Glædeligt er
det, at vi KAN mødes over kaffen.
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