
 

 

 
 

      Byarbejde & Varmestue 
      Nørregade 48,  
      5000 Odense C 
 

       Tlf. 6612 9242 (træffes hverdag 7 – 13.30) 
       Mail: kkodense@gmail.com 
       CVR.NR. 25206215 

   

Danske Bank: 3574-4700161269                                    Hjemmeside: www.kkodense.dk 

 
 
 

Kirkens Korshærs Byarbejde i Odense 2014.  

Byarbejdet har udgangspunkt i Nørregade 48, samme sted som varmestuen. Byarbejdet er 

fællesbetegnelsen for en række aktiviteter, som målretter sig forskellige mennesker.  

En af aktiviteterne er fællesspisningerne onsdag aften i Nørregade. Spisningerne er for Kirkens Korshærs 

brugere og er et gratis tilbud, hvor spisningen og fællesskabet er i højsædet. Der er især to forskelle fra de 

daglige spisningerne i varmestuen: den er gratis og den serveres ved bordene. Det giver en anden form for 

fællesskab og en følelse af, at vi gør noget sammen på samme tid. Efter spisningen er der program. To 

gange om måneden er det korshærsgudstjeneste i Sct. Hans Kirke. De øvrige gange bliver man i 

varmestuen, hvor der er sang og underholdning. Sidste onsdag i måneden er der altid bankospil.   

Et par gange om året flytter fællesspisningen til Harndrup, hvor der er grillaften på Korshærens ”landssted”. 

43,2 brugere deltog i gennemsnit i fællesspisningerne onsdag aften, en stigning på 5,3 person pr aften.  

   

Hver tirsdag kører Korshærspræsten ud i byen på sin ombyggede Christiania cykel lastet med kaffe, 

bouillon, sokker, småkager, spisebilletter og smøger. På sin tur rundt på hellesteder opsøger han gadens 

folk, som får lidt varmt til halsen og præsten lægger øre til deres historier om liv, tro og tvivl, sorger og 

glæder. Det betyder meget for mange, at der kommer en ”rigtig” præst, som ”gider at være sammen med 

sådan nogen som os”. Her skabes kontakter og har nogen brug for mere hjælp, sender præsten dem afsted 

til Kirkens Korshærs varmestuer og herberg, hvor der er medarbejdere, der kan lidt mere, end man lige kan 

klare på gaden.  

I 2014 fik vi solgt Kirkens Korshærs gamle hus i Pantheonsgade 6. Huset har været brugt til  

Korshærsarbejde siden 1956, men blev tomt da dagvarmestuen flyttede til Østergade 55 i efteråret 2013. 

Overskuddet blev anvendt til at købe anden ejendom i Munkebo.  

Byarbjedet har også ansvaret for at skaffe penge til Kirkens Korshærs arbejde. Det sker ved indsamlinger, 

basarer, markeder, kollekter, fonde og legater.   

En væsentlig indtægtskilde er Kirkens Korshærs Genbrugsbutikker. De drives udelukkende af frivillige 

medarbejdere, som selv sørger for afhentning, sortering, prismærkning, salg og kundepleje.   

De frivillige medarbejdere gør en kæmpe indsats, for at skaffe penge til Korshærens arbejde. Samtidig er 

det også levende arbejdsfællesskaber, hvor frivillige oplever, at de får meget igen i form af gode oplevelser 

og venskaber.   

I 2014 lukkede vi butikken i Overgade. Efter 29 år var butikken blevet for lille til at være attraktiv for kunder, 

som i dag forventer et større udvalg.  

Et større udvalg fik vi til gengæld i Munkebo, hvor vi købte den gamle Brugs/Fakta og indrettede til en ny 

genbrugsbutik på over 1.000 m2. Gennem mange år havde vi en butik i Munkebo Bycenter, som især solgt 

tøj, lidt ting og bøger. I den nye butik på Nørregade 18 blev der plads til møbler, mange flere ting og sager, 

masser af tøj, bøger og elektronik.   

Butikken åbnede med et brag lørdag d. 25. oktober og solgte på åbningsdagen for godt 46 t. kr. Inden da, 

var der gået nogle travle måneder med ombygning, klargøring og implementering af mange nye rutiner.  
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Det betød også velkommen til ca 40 nye frivillige medarbejdere, så der nu er ca. 60 frivillige.  

Efter den første hektiske tid, er der forsat liv og glade dage i butikken, hvor der kommer mange kunder fra 

nær og fjern. Der arbejdes og handles på livet løs, så det er en glæde at se.  

Ud over butikken i Munkebo, har Kirkens Korshærs i Odense butikker i Albanigade, Højstrupvej og Dalum.  

Genbrug er en af Kirkens Korshærs vigtigst aktiviteter og indtægtskilder. I disse år er hele 

landsorganisationen i gang med en proces, som skal skærpe vores profil på genbrugsområdet. Det sker bl.a. 

ved synlighed med fælles logoer og design, så der er større genkendelighed over hele landet i de næsten 

250 butikker. Det er også hensigten fremadrettet at starte nye butikker op, helst lidt større butikker, hvor 

der kan være et stort udbud af varer.   

Byarbejdet skal også i de kommende år synliggøre Kirkens Korshærs arbejde, så der skabes forståelse for 

mennesker, som levet et udsat liv, og samtidig skaffes midler til at gøre en indsats for at livet bliver lidt 

lettere af leve, for de mennesker vi møder i Kirkens Korshær.  

Odense 13. marts 2015  Kaj Skjølstrup, korshærsleder   

 


