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Kirkens Korshærs Varmestue, Nørregade, 2014.
Varmestuen i Nørregade har året igennem været åben for mennesker, som har haft brug for et fristed, hvor
de kan komme og gå, uden at blive mødt med krav om forandringsvillighed og omstillingsparathed.
I stedet har medarbejderne forsøgt at møde brugerne i øjenhøjde med omsorg, varme og nærhed. Det
har oftest handlet om helt basal livsnødvendig hjælp i form af mad, tøj, bad, kanylebytning, hjælp og
omsorg.
Varmestuens arbejde i 2014 er en forlængelse af den indsats der været i gang igennem mange år. Der sker
små forandringer, nye ideer kommer til, men i bund og grund er indsatsen den samme som tidligere. For
der er brug for varmestuen. Brug for, at der er et sted, hvor man bliver regnet for værdifuld, også når man
allermindst selv syntes det. Brug for et sted, hvor man er kendt, et sted man hører til. Et sted, hvor man vil
mig det godt.
Brugergruppen i varmestuen er voksne – den største gruppe er mellem 30 – 65 år. Hovedparten er mænd,
og langt størstedelen er etniske danskere. Men hver dag kommer der mennesker, som har en fremmed
baggrund, og som ikke er forankret i dansk kultur og sprog. I Kirkens Korshær siger vi velkommen til dem
som opsøger os og som har brug for os. Vi spørger ikke om hvorfor de kommer, men hvad vi kan hjælpe
med.
Det daglige brød fylder meget i varmestuen. Det varme måltid giver nærring til livet, både fysisk og psykisk.
Det at spise god mad i godt selskab, er vigtig for mennesker i al almindelighed, og i særdeles hed for de
mennesker, som kommer på varmestuen. I 2014 var der igen en lille stigning i antallet af personer, som
købte et måltid varm mad. Igen i 2014 var det frivillige, som stod ved kartoffelskrælleren, gryderne og
ovnen, så der året igennem var god og velsmagende mad i varmestuen.
Udenfor på gaden bød året på forandringer. I mange år har en større gruppe stået på pladsen på den anden
side af gaden og hygget sig i vind og vejr med en håndbajer. Pladsen ved Skulkenborg har været et hellested
for mange af gadens folk, som også er kendt i varmestuen. Men i det tidlige forår gik gravemaskiner i gang
med at grave gaden og pladsen op som led i den store byomdannelse med lukning af Thomas B. Trigesgade.
Efter nogle måneders usikkerhed blev der fundet en løsning og lavet et midlertidigt hellested ved siden af
Sankt Hans Kirke. En løsning som brugerne har været glade for. Men de nærliggende forretninger og
naboer var mindre begejstrede. Igennem flere måneder var stedet meget i medierne, og det påvirkede
mange af brugerne meget, at de på den måde skulle hænges ud og omtales i negative vendinger. Det ser
nu ud til, at der i forsommeren 2015 etableres et nyt hellested på bagsiden af Skulkenborg. Det giver
brugerne mulighed for stadig at mødes, forhåbentlig uden de bliver til gene for naboer.
I 2014 fik vi i samarbejde med Odense Kommune mere gang i ”Projekt styrket indsats på væresteder”.
Ideen i projektet er, at kommunen kommer ud på væresteder og varmestuer, hvor de kan vejlede og
rådgive brugerne. En lettere adgang kan være en stor hjælp for nogen, som har svært ved at navigere i det
kommunale system.
Det har medført, at der nu ugentlig kommer en sagsbehandler og der kommer en støtte-kontakt-person i
varmestuen. De er til rådighed for brugerne og for medarbejderne, og det er med til at gøre tingene lidt
lettere og finde løsninger hurtigere end tidligere. Men også her, er det vigtigt at det er brugerne som
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bestemmer, om det er noget de vil gøre brug af. De bliver ikke presset til at tage imod tilbud. Det er tilbud,
som man kan vælge at gøre brug af eller lade være.
I 2015 forventer vi at kunne fortsætte det daglige arbejde, så varmestuen fortsat kan være et attraktivt og
brugbart sted at komme og være for mennesker, som lever et udsat liv med hjemløshed, misbrug, psykisk
sygdom og hvad de nu ellers går og bøvler med.
Tak til alle, som har været en del af det gode liv i varmestuen i årets løb.

Tal: Dørtælleren viser, at der hver åbningsdag går 244 ind af døren. Samme person kan godt gå tælle flere
gange på en dag.
7498 brugere har spist varmt mad i varmestuen, det svarer til 37,9 pr dag. Det er stigning på 1.013 måltider
i forhold til året før.
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