
”Vi har livet for os, selvom det er kort.  
Vi skal dele tykt og tyndt. 
Bare se at få begyndt 
Vi er her ikke kun til pynt” 
Citat Benny Andersen.” 

Vi er her ikke kun til 
pynt – vi er her for no-
get mere! Det handler 
ikke kun om at tage sig 
godt ud, det handler om 
hvordan vi tør dele livet 
i tykt og tyndt.  

Det er det, der er udfor-
dringen for os som 
mennesker. Vi skal ka-
ste os ud i det, vi skal 
turde satse, turde tage 
fejl, turde være der, når 
det er tykt og tyndt, 
sammen med de men-
nesker vi møder.  
Når vi er til pynt, så vil 
vi ikke grise os til. Så 
holder vi os for fine til at 
smøge ærmerne op.  

Det minder om den lig-
nelse, som Jesus fortal-
te om manden, der var 
slået ned af røvere. Han 
lå der i grøften og præ-
sten og degnen gik for-
bi. De havde travlt med 
vigtige ting og sager! 
Men da den foragtede 
samaritaner kom, var 
han ikke kun til pynt, 
men tog hånd om man-
den.  

Kirkens Korshær blev 
stiftet i 1912 af menne-
sker, som mente, at det 
ikke var nok at være til 
pynt. De ville ud og dele 
tykt og tyndt med men-
nesker, som på forskel-
lige måder havde brug 
for en barmhjertig sa-
maritaner.  

Denne opgave er endnu 
ikke færdiggjort. Der er 
stadig mange menne-
sker, også i Danmark, 
som har brug for om-
sorg, varme og nærhed. 

Her i den mørke og kol-
de tid bliver behovet of-
te større. Der kommer 
en ekstra dimension til 
de mange andre proble-
mer med hjemløshed, 
misbrug, psykisk syg-
dom, ensomhed m.v.  

Hver dag går døren op 
flere hundrede gange i 
Korshærens varmestuer 
i Odense og på vores 
herberg. Rigtig mange 
mennesker kommer for 
at søge ly for vejret, for 
at få mad og omsorg. 

Her er der mennesker 
at dele tanker med, an-
dre, som har oplevet 
tykt og tyndt. Ensomhe-
den er knap så tung at 
bære, og der er lyse og 
gode stunder. 

For at gøre dette muligt 
er vi afhængige af man-
ge mennesker. Rigtig 
mange mennesker 
kommer dagligt for at 
hjælpe til i Kirkens 
Korshær. Nogle på vo-
res arbejdssteder, an-
dre kommer i vores 
genbrugsbutikker. Sam-
men er de med til at gø-
re det muligt, at der 
hver dag året rundt er 
steder, som kan holde 
åbent. 
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Genbrug er lige nu på 
mode. Mange menne-
sker kommer og køber 
ind i butikkerne.  

Derfor turde vi også sat-
se på at åbne et nyt 
stort genbrugscenter i 
Munkebo. Lørdag d. 25. 
oktober blev dørene åb-
net, og det blev en 
spændende dag, hvor 
kunder strømmede til i 
en sådan grad, at der 
på det nærmeste var 
trafikkaos i byen.  

Forud var gået en kæm-
pe indsats af 60 frivillige 
medarbejdere, der hav-
de medvirket til at sam-
le effekter ind, gøre 
dem klar og sætte dem 
til salg.  

 

Siden åbninger har der 
dagligt været en stor 
tilstrømning til butikken, 
og det er dejligt at høre 
kunderne værdsætte 
den flotte butik.  

Det er også dejligt at 
opleve den store flok 
frivillige, som smøger 
ærmerne op og ikke 
kun går rundt og er til 
pynt. De skaber liv og 
glade dage i den gamle 
Fakta butik, hvor der nu 
kan købes alt fra porce-
læn, bøger, elektronik, 
tøj og møbler.  

Overskuddet fra gen-
brug går til Kirkens 
Korshærs arbejde, så 
på den måde kommer 
gamle ting til nyt liv på 
flere niveauer.  
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Kirkens Korshærs byarbejde og varmestue 

Nørregade 48, 5000 Odense C …………. tlf. 66 12 9242 

Korshærspræst Peder Thyssen....  tlf. 20 45 56 30   

Kirkens Korshærs Dag– og natvarmestue 

Østergade 55 ……….....................  tlf. 66 12 91 53      

Kirkens Korshærs Herberg 

Benediktsgade 23.........................  tlf.66 12 15 93 

 

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: 

Albanigade 19...............................  tlf. 65 91 51 62 

Dalumvej 28 i Dalum.....................  tlf. 66 12 35 88 

Højstrupvej 20 i Bolbro................  tlf. 66 18 26 37  

Nørregade 18 i Munkebo………..... tlf. 65 97 78 99 

 

Ansvarlig for Nyhedsbreve er  

Korshærsleder Kaj Skjølstrup 

Kontaktes på kkodense@gmail.com 

Nu nærmer julen sig med lys og varme. En tid, hvor vi i hø-
jere grad gør, hvad vi kan for at glæde hinanden.  

Igen i år fejres julen på de forskellige varmestuer og her-
berg, så ingen skal være ude eller alene i julen.  

 

Her hen mod årets slutning vil jeg også gerne sige tak til 
alle, som på den ene eller anden måde hjælper til, så Kir-
kens Korshær ikke kun er til pynt, men kan være der, hvor 
der er mennesker, der har brug for en hjælpende hånd med 
mad og omsorg til både krop og sjæl. 

 

Glædelig jul og godt nytår ønskes til alle læsere. 

  

Kærlig hilsen 

Kaj Skjølstrup 

Korshærsleder 


