
”Du kender mit navn, ikke min historie. 

  Du ved hvad jeg har gjort,  

  men ikke hvad jeg er gået igennem.” 

Kære læsere 

 

Ovenstående citat læ-
ste jeg en dag, og det 
sagde mig en hel mas-
se om essensen af Kir-
kens Korshærs arbejde 
og, tror jeg, mange an-
dre situationer her i li-
vet. 

Vi læser i avisen om 
hvad mennesker har 
gjort, nogen gange får 
vi også et navn, men vi 
får ikke historien om, 
hvad de har gået igen-
nem. 

Det samme oplever vi i 
Kirkens Korshær.  

Derfor skal vi til stadig-
hed minde os selv om 
ikke at ”skue hunden på 
hårene”, men ”se nær-
mere til”. Som en kolle-
ga engang sagde: ”Der 
er altid noget mere at 
sige, end det værste!” 

Det viser sig at være 
sandt. 

Det oplever vi igen og 
igen, når vi får sat os  

 

 

ned og snakket over en 
kop kaffe eller et måltid 
mad. Så lærer vi hinan-
den at kende og får lov 
til at se lidt om bagved, 
får en lille fornemmelse 
af historien, og hvad 
vedkommende har gået 
igennem.  

Forståelse er første 
skridt på en vandring, 
hvor vi kan være sam-
men på en anden må-
de, så vi kan gøre livet 
lettere for hinanden, og 
samle nye kræfter til det 
vi skal gå igennem. 

Det sker i Kirkens Kors-
hær og det sker overalt 
i verden, hvor vi møder 
hinanden med ydmyg-
hed og nysgerrighed 
frem for afvisning og 
fordømmelse. 

 

I Kirkens Korshær for-
søger vi at skabe rum-
melighed med plads til 
mange forskellige men- 

 

 

nesker. Steder, hvor 
man kan komme som 
man er, og man kan gå 
som man er. Vi har ikke 
skjult dagsorden med 
mennesker, men vil ger-
ne møde dem i øjenhøj-
de, der hvor de er lige 
nu. 

Vi oplever dagligt, at 
brugere regner med os i 
Kirkens Korshær. For 
mange er vi dem, der 
altid er der. De kommer 
og spiser noget mad, 
læser en avis, får et 
bad, noget varmt tøj 
osv. De basale livsfor-
nødenheder skal være i 
orden. Men de fleste 
kommer for mere end 
det. De kommer, fordi 
her er godt at være. Her 
er der nogen der vil lytte 
til min historie. Her er 
der nogen, som bekym-
rer sig om mig. Her bli-
ver jeg ikke fordømt. 
Her vil man mig det 
godt.  
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KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV  



Nu er vi godt i gang 
med det nye år. 2014 er 
historie nu. Vi kan se 
tilbage på et år, hvor vi i 
Kirkens Korshær i 
Odense har haft kontakt 
med endnu flere men-
nesker, end vi før har 
oplevet.  

Der har været rekord-
søgning til varmestuer-
ne, de daglige spisnin-
ger, sundhedstilbud og 
stofindtagelsesrum. 

Desværre har vi også 
oplevet rekordagtig 
mange dødsfald blandt 
Korshærens brugere. 
Nogle er død af en 
overdosis, men de fle-
ste er døde fordi deres 
krop og organer er slidt 

ned efter et hårdt liv med 
misbrug og ringe livsvil-
kår.  

Det er trist, og det er 
hård at være vidne til. 

Samtidig ved vi, at vi for 
mange har været en oa-
se, hvor de har fået 
hjælp og kræfter til at 
leve, også når det har 
været hårdt og lidelses-
fyldt.  

For ikke længe siden var 
jeg selv med til en bisæt-
telse, som Peder Præst 
stod for 
(korshærspræsten). Her 
oplevede jeg igen, hvor 
meget det betød for mig 
og de andre brugere fra 
Korshæren, at det var en 
præst der kendte den 

afdøde, der stod for bi-
sættelse. Han talte om 
den døde, om hans hi-
storie og noget om, 
hvad han havde gået 
igennem. 

Det blev gjort med hu-
mor, kærlighed og 
nænsomhed. Det var 
helt tydeligt at mærke, 
at det gjorde godt og 
skabte forløsning.  

Det at være med til en 
god begravelse hjælper 
til at komme videre. 
Samtidig er det også et 
signal om, at man selv 
kan forvente at komme 
ordentligt herfra.  

Side 2 

Mange mennesker giver  
glæder og sorger 

En af varmestuens brugere 
har skrevet dagens menu 
på opslagstavlen, med  
personlig kommentar. 

Kirkens Korshær vil gerne 
gøre livet lettere for udsatte 
mennesker. 

Mad og omsorg er på me-
nuen hver dag - året rundt. 
For alle mennesker har 
brug for noget at leve af - 
både til krop og sjæl.  

Din støtte til Korshærens 
arbejde er med til at gøre 
det muligt. 



Kirkens Korshærs Nyhedsbrev 
Side 3 

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 

Her i 2015 håber vi, at vi igen kan være i stand til at være 
der for dem, som har brug for os. At de må opleve at blive 
mødt som medmennesker.  

Tak til alle Jer, som følger os i arbejdet og hjælper med at 
få det hele til at hænge sammen med frivilligt arbejde og 
med bidrag. 

 

De bedste hilsner fra alle os i Kirkens Korshærs i Odense. 

 

Kaj Skjølstrup  

Korshærsleder 


