
”Ikke alt, der kan tælles, tæller,  

  og ikke alt, der tæller, kan tælles ” 

Citatet er fra Albert Einstein, 
og jeg skulle læse det nogle 
gange, før jeg forstod lidt af 
det.  

Jeg har hængt citat op på min 
computerskærm i Kirkens 
Korshær, så jeg dagligt bliver 
mindet om, at der er mange 
måder at måle og tænke på. I 
tidens ånd vil man altid måle 
resultater, og der spørges ofte: 
”Kan det mon nu betale sig” 
eller ”giver det et fornuftigt ud-
bytte”. 

Forretningssproget har indta-
get omtalen af mennesker og 
medmenneskeligheden.  

Mange af os bliver let smittet 
af tidsånden, og derfor har jeg 
brug for, at minde mig selv om, 
at der er andet der tæller, end 
det der kan tælles. 

Vi kan tælle, hvor mange der 
bruger Kirkens Korshærs til-
bud, hvor mange der spiser 
her, hvor mange der sover her, 
hvor mange der får tøj osv. 
Men vi kan ikke måle de ting, 
der virkelig tæller: Hvor mange 

der følte sig set og hørt, hvor 
mange der lo og smilede, hvor 
mange der følte sig beriget af 
at være sammen med andre 
mennesker i et godt selskab! 

    

På samme computer som jeg 
sidder og skriver dette, laver 
jeg også budgetter og regn-
skab. Her tæller indtægter og 
udgifter. De to ting skal helst 
gå i balance, for ellers kan vi 
ikke lave det Korshærsarbej-
de, som vi gerne vil, og som 
der er brug for. 
    

Her tæller hver krone der går 
ind og ud, og her glæder vi os 
over alle de mennesker, som 
sender bidrag til Kirkens Kors-
hær. 
På samme måder tæller det, 
når alle de frivillige i genbrugs-
butikkerne sælger varer. Det 
tæller, og overskuddet fra gen-
brug er en helt afgørende for-
udsætning for, at Kirkens Kors-
hær overhovedet kan lave alt 
det, vi gør. 
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Sidste år udvidede vi genbrug i 
Munkebo, så vi her fik en stor 
butik på omkring 1.000 m2. 
Mange nye frivillige kom til, og 
overskuddet i butikken er ste-
get markant efter udvidelsen. 
Det har givet os mod på mere, 
og derfor har vi fra 1. septem-
ber 2015 lejet lokaler på 
Kochsgade 120 i Odense C. 
Her får vi omkring 700 m2 til 
butik plus lager mv. 

Det er vort håb og tro, at vi her 
kan lave en flot og spændende 
butik, som kan blive et godt 
aktiv for os.  

Lige nu er vi i gang med at sø-
ge frivillige medarbejdere, som 
vil hjælpe med projektet. Hvis 
det er noget for dig, eller hvis 
du kender nogen, som kunne 
have lyst til at hjælpe nogle ti-
mer hver uge, så ring eller 
skriv til os.  

Vi har i øvrigt lavet en hjem-
meside, hvor man kan se mere 
om vores drømme og ideer til 
den nye butik, se den på 
www.genbrugkk.dk 

Vi får også brug for mange go-
de varer til butikken, så tænk 
gerne på os og fortæl gerne 
venner og bekendte, at Kir-
kens Korshær gerne modtager 
møbler, tøj, ting og sager, som 
vi kan sælge og dermed skaffe 
penge, som tæller og kan lave 
røde tal sorte.  

I snart 30 år har jeg haft glæ-
den at arbejde i Kirkens Kors-
hær, de sidste 23 år som leder. 
Gennem årene har de røde tal 
givet anledning til mange be-
kymringer, for hvordan kan vi 
få det til at hænge sammen? 
Det er gået, fordi mange har 
hjulpet til på den ene eller an-
den måde. Ind i mellem har vi 
haft glæden ved, at nogen har 
skrevet testamente til Kirkens 
Korshær. Det har givet midler, 
som har kunnet dække gæld 
og givet kapital til at kunne 
dække underskud. Samtidig 
har det også muliggjort, at vi 
har kunnet udbygge Kirkens 
Korshærs arbejde. Nogen sy-
nes vi skulle sætte tæring efter 
næring, men når der hele tiden 
er brug for en indsats, hvor vi 
kan lette livet for mennesker 
der lever i svære livssituatio-
ner og omstændigheder, så er 
det det, vi forsøger at gøre, for 
dette er vigtigere end at få 
overskud.  

Tak fordi du hjælper os, så vi 
kan tælle, både det der tæller 
materielt og det der tæller i det 
stor livsperspektiv.  

 

Med ønsket om alt godt. 
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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  

Kochsgade 120 (åbner i efteråret)  tlf. 63 12 15 94 

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

Afhentning af møbler: 

Odense Kommune ..……………… Tlf 51 86 11 99 

Kerteminde Kommune …………..  Tlf 65 97 78 99 

Ansvarlig for Nyhedsbreve er  

Korshærsleder Kaj Skjølstrup 

Kontaktes på kkodense@gmail.com 


