
”Et klap på skulderen  
i stedet for et slag i maven”  

Sådan udtrykte en af Kir-
kens Korshærs brugere 
sig en dag, hvor vi sad 
og talte sammen om livet 
og de ting der gør godt 
og der gør ondt.  

Ofte følte han, at han fik 
mange slag i maven, når 
han blev mødt af krav 
eller afvisninger i kontak-
ten med myndighederne, 
misbrugsbehandlingen 
eller psykiatrien. Billed-
ligt trak det luften ud af 
ham og trak tæppet væk 
under livslysten. 

Midt i en svær situation, 
mødte han en dag kors-
hærspræsten som i ste-
det gav han et klap på 
skulderen. Det gav ham 
lidt mod til at fortsætte 
livet.  

Verden er ikke så sort/
hvid. Vi ved, at rigtig 
mange af vores brugere 
bliver mødt af gode og 
kompetente medarbejde-
re, som også giver gode 
klap på skulderen og gør 
en god indsats for at 
hjælpe. 

 

Men det opleves som et 
slag i maven, når kon-
tanthjælpen bliver tilba-
geholdt eller skåret ned. 
Det opleves som et slag i 
maven, når man ikke kan 
få psykiatrisk hjælp fordi 
man har et misbrug. Det 
opleves som et slag i 
maven, når man ikke for-
stå de krav, der stilles til 
en. 

 

Der laves mange nye 
regler hele tiden, der om-
struktureres og digitalise-
res. For nogen er det 
med til at fremmedgøre 
og vanskeliggøre tilvæ-
relsen, uagtet at hensig-
ten er at gøre samfundet 
til et bedre sted at være 
for alle. 

Der er efter min mening 
for lidt fokus på at give et 
klap på skulderen! De 
fleste af os har brug for 
at føle og mærke, at vi er 
gode nok, at vi er noget 
værd, at vi betyder no-
get, at vi er en del af no-
get.  

Det har vi sat os for, at vi 
vil sætte fokus på i Kir-
kens Korshær. 
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Denne vinter har 
været mild. Det 
har været lidt lette-
re at klare sig, 
især for dem, som 
tilbringer meget tid 
udenfor. 

Alligevel har vi haft 
travlt i Kirkens 
Korshær. Hver 
dag opsøges vi af 
rigtig mange men-
nesker.  

Flytningen af den 
ene dagvarmestue 
fra Pantheonsgade 
til Østergade har 
medført, at der 
hver dag kommer 
endnu flere bruge-
re, både i Østerga-
de og i Nørregade. 
Nye er kommet til 
og andre har æn-
dret mønster.  

 

Indtil nu har vi kun-
net rumme alle og 
det er stort set og-
så lykkedes at ha-
ve mad nok til alle.  

Det lykkes også at 
skabe og oprethol-
de en god stem-
ning i varmestuer-
ne.  

Flytningen af varmestuen 

Nyt syn på livet 

over 30 nåede at få 
testet synet og det 
viste sig, at alle og-
så trængte til at få 
lavet et par briller.  

 Nu håber vi, at der 
kommer en ny mu-
lighed, for der er 
stadig en del som 
trænger til at få et 
nyt syn på livet! 

Sådanne oplevel-
ser og tilbud, hvor 
nogen gør noget 
for andre, uden 
bagtanker, opleves 
som et klap på 
skulderen. 

 

 

 

 

 

Tak til alle Jer, som 

året rundt hjælper 

os i Kirkens Kors-

hær med at kunne 

hjælpe. Det er en 

glæde, at vi har så 

mange, som følger 

med og er villige til 

at give en hånd, 

som kan blive til et 

klap på skulderen. 

  

Kærlig hilsen 

 

Kaj Skjølstrup 

Korshærsleder 

En af de sjove ting i 
Kirkens Korshær 
er, når der pludse-
lig er nogen der får 
en god ide og det 
bliver til virkelighed. 

I december kom 
Louis Nielsen, bril-
leforretningen, en 
dag på herberget 
og tilbød en gratis 
synsprøve til Kir-
kens Korshærs 
brugere. Endvidere 
tilbød de alle, som 
trængte til briller, et 
par gratis briller, 
som de kunne hen-
te i januar.  

Det blev et sandt 
tilløbsstykke, hvor 

Flere og flere 

finder vej til 

Kirkens 

Korshær. 
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Tak til alle, som 

året rundt 

hjælper Kirkens 

Korshær med at 

kunne hjælpe. 
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Kirkens Korshærs byarbejde og varmestue 

Nørregade 48, 5000 Odense C …………. tlf. 6612 9242 

 

Korshærspræst Peder Thyssen....  tlf. 2045 5630 

   

Kirkens Korshærs Dagvarmestue 

Østergade 55 ……….....................  tlf. 6612 9153 

     

Kirkens Korshærs natvarmestue 

Østergade 55 ................................  tlf. 6591 6320 

     

Kirkens Korshærs Herberg 

Benediktsgade 23.........................  tlf.6612 1593 

        

 

E-mail: 
kkodense@gmail.com 
 

Hjemmeside: 

www.kkodense.dk 

 

Bank: 

3574-4700161269 

Kontakt til  
Kirkens Korshær i 
Odense 
 
66129242 
 

Ønsker du at 

overføre gaver 

via netbank, kan 

du i kodelinjen 

skrive  

01-9280936  

og i meddelelse 

til 

beløbsmodtager 

skrive dit giver nr 

og navn. 

Genbrugsbutikker: 

Overgade 27........................  tlf. 6591 6761 

Albanigade 19......................  tlf. 6591 5162 

Dalumvej 28 i Dalum...............  tlf. 6612 3588 

Højstrupvej 20 i Bolbro............  tlf. 6618 2637  

Bycenteret 104 st i Munkebo...... tlf. 6597 7899 

Ansvarlig for Nyhedsbreve er  

Korshærsleder Kaj Skjølstrup 

Kontaktes på kkodense@gmail.com 


