
”Det giver mig nyt livsmod, når jeg 
kommer herind og møder alle disse 
taknemmelige mennesker.” 

Således sagde en frivillig til 
mig en dag hun var på vej 
hjem efter dagens arbejde i 
varmestuen. 

Dette udsagn ligner andre ud-
talelser, jeg hører fra frivillige 
medarbejdere, som erfarer, at 
det at komme og være med i 
et arbejdsfællesskab, hvor 
man gør noget godt for andre, 
giver så meget igen. 

De senere år har flere psykolo-
ger været ude og sige, at man 
bliver lykkeligere, når man gør 
noget meningsfyldt og godt for 
andre. 

Det ligger helt i tråd med det 
Jesus sagde: ”det er ved at gi-
ve, at man får”. 

 

I Kirkens Korshær møder vi 
mange taknemmelige menne-
sker. De sætter pris på, at der 
ér et sted, hvor de kan komme 
og være. Et sted, hvor der er 
tid til at snakke og få hjælp. Et 
sted, hvor det er mad på bor-
det. 

I bund og grund er det helt en-
kelt. Det er så enkelt, at det 
næsten lyder banalt. Det hand-
ler om medmenneskelighed. 
Om at vi er mennesker, der vil 
hinanden det godt. Om at vi 
giver hinanden livsmod. 

 

Mod til livet.  

 

Vi lever i et dejligt land, hvor få 
har for meget og færre for lidt. 
De fleste mennesker i Dan-
mark bekymrer sig ikke om fø-
de og klæder eller hvor de skal 
sove i nat.  

Sådan er det ikke for alle. 
Nogle er hjemløse, har ingen 
penge og må hutle sig igen-
nem og få, hvad andre giver. 
Vi ser flere og flere, som roder 
i skraldespande efter pantfla-
sker eller som skraller 
madcontainere ved supermar-
keder for at finde madrester 
der er for gamle eller kun lidt 
fordærvet.  
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En dag mødte jeg i varmestu-
en en mand, som levede af det 
Brugsen smed ud. Han boede 
i et kælderrum, fik ikke penge 
nogen steder fra. For år tilbage 
havde han haft selvstændig 
virksomhed, men tingene var 
smuldret for ham, vennerne 
forsvundet og nu var han dybt 
ensom. 

En dag dukkede han op i var-
mestuen og efter at have set 
os an en tid,  sagde han en af-
ten, at han gerne ville snakke 
med mig i morgen. 

Han fortalte sin historie og bad 
mig hjælpe ham, så han kunne 
få lidt styr på sit liv.  

Vi fik kontakt til myndigheder-
ne og fik ham genoprettet i fol-
keregisteret, hvor han var rø-
get ud. Stille og roligt fik han 
igen livsmod og tro på, at der 
også var en fremtid for Ham.   

 

Sådanne skæbner møder vi af 
og til. Det som især gjorde ind-
tryk var, at han var over 60 år 
og næsten kunne være min 
far.  

I Kirkens Korshær møder vi 
rigtig mange mennesker. De-
res liv og skæbne er meget 
forskellige. De har perioder 
hvor det går godt, hvor de har 
mod på livet og ting lykkes for 
dem. I andre perioder mister 
de modet, håbløshed og op-
givenhed dominerer. For nogle 
er det håbløs økonomi. Mang-
lende eller elendige boligfor-
hold. Misbrug. Psykiske pro-
blemer. Ensomhed.   

Der er nok at slås med.  

Det er særligt når livet gør 
ondt, vi skal være der. 

 

For at det kan lade sig gøre er 
vi afhængige af de mange 
mennesker, der hjælper til og 
bakker op. Vi er glade og tak-
nemmelige for alle, som hjæl-
per og for de gaver vi får til Kir-
kens Korshærs arbejde i 
Odense, så vi kan skabe livs-
mod for og med hinanden. 

 

Med ønsket om en dejlig som-
mer. 

Kaj Skjølstrup – korshærsleder  
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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 

 

Facebook: 

Søg på Kirkens 

Korshær Odense 

Kontakt til  
Kirkens Korshær i 
Odense 
 
66129242 
 

Du kan støtte Kirkens Korshærs arbejde i Odense med en 

netbanksoverførsel til  

Reg.nr.: 3574  Konto-nr.: 35744700161269 

 

Du kan også overføre gaver via mobilepay på  

nummer 5186 1199, husk at skriv dit navn i tekstfeltet. 

 

Gaver til Kirkens Korshær kan trækkes fra i Skat. 

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 


