
Mange tak til alle Jer, som har 
hjulpet os i Kirkens Korshær med 
at lette livet for dem, som har det 
svært! 

Dagligt møder mange frivillige 
medarbejdere op i genbrugsbutik-
kerne og på varmestuerne og gør 
en stor indsats på mange forskelli-
ge felter.  
Og næsten dagligt sender nogle 
en kontant gave til Kirkens Kors-
hær. 

Det er vi meget taknemmelige for, 
for uden den opbakning og hjælp, 
kunne Kirkens Korshær ikke gøre 
meget.  

Dagligt møder jeg i Korshæren 
mennesker, som kommer til os på 
herberget og på varmestuerne, 
fordi de ved, at her bliver de mødt 
med varme, omsorg og nærvær. 
Mange viser og udtrykker deres 
taknemmelighed for at vi er der. 

Forleden kom der f.eks. en mand 
med to pakker chokolade – han 
ville bare lige sige tak for, at vi 
hjalp ham, så han kunne få sin 
post mens han var hjemløs. Nu 
havde han fået et sted at bo og 
der var kommet lidt mere styr på 
hans liv.  

 

 

I mit perspektiv var det kun en lille 
hjælp, men for ham, var det en 
stor hjælp, så han kunne have 
kontakt til boligforening, jobcenter 
og andre, som skulle have fat i 
ham.  

Meget af det vi kan hjælpe med er 
meget konkret. Men det må gerne 
mærkes som varme, på mere end 
én måde.  

 

For 4 år siden fejrede vi Kirkens 
Korshærs i Danmark 100 års jubi-
læum. I år fejrer vi 90 års fødsels-
dag i Odense. 

17. maj 1926 påbegyndte en flok 
frivillige medarbejdere officielt et 
Kirkens Korshærs arbejde i Oden-
se. Gennem de mange år har 
Korshæren været i gang med 
mange forskellige former for ind-
satser, alt efter hvad der var tidens 
behov.  
Odense Stadsarkiv udgav i 2003 
en lille bog om Kirkens Korshærs 
første 75 års arbejde i Odense 
med den sigende titel: ”En åben 
dør”. 

Gennem snart 90 år har vi forsøgt 
at holde døren åben for menne-
sker, som på en eller anden måde 
har brug for støtte og fællesskab.  
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Nogle af værdierne og arbejdsme-
toderne er stadig de samme, men 
der sker også altid en udvikling. 
F.eks. er der nu gået tre år siden, 
vi åbnede et stofindtagelsesrum 
(fixerum) i forbindelse med dag-
varmestuen. På de tre år har det 
været brugt mere end 25.000 gan-
ge af mennesker, som har brug for 
et trygt sted at indtage deres stof-
fer.  

Mange er blevet reddet, fordi der 
er kompetente medarbejdere til 
stede, som ved hvad de skal gøre, 
når nogen bliver dårlige af deres 
stof.  
En del har ønsket at få hjælp til at 
komme i stofmisbrugsbehandling. 
Mange andre har kunnet indtage 
stoffer på en mere værdig måde i 
stofindtagelsesrummet frem for i 
en baggård eller på et offentlig toi-
let.  

Det er en meget konkret måde at 
lette livet på, og vi ved, at når vi 
letter livet, så er der nogen der får 
overskud til at tage andre valg i 
deres liv.  

For andre lykkes det ikke og vi op-
lever mange, som er slidt ned af 
misbrug og et hårdt liv. Gennem 
de seneste år, har vi taget afsked 
med rigtig mange, som vi har 
kendt og fulgtes med gennem kor-
tere eller længere perioder. Men vi 
ved, at deres liv blev lidt lettere, 
fordi der var steder som Kirkens 
Korshær, hvor de kunne komme 
og få en snak og et måltid mad! 

 

 

 

I Kochsgade 120 kunne vi 15. januar 
åbne en ny stor genbrugsbutik. Det 
har været en overvældende succes. 
Hver dag kommer der utrolig mange 
mennesker for at se og handle. Det er 
kommet lidt bag på mig, at så mange 
mennesker så hurtigt har fundet os. 
Rigtig mange kommer igen og igen, 
for der kommer hele tiden nye varer 
og det er hyggeligt at trisse rundt og 
se, om man kan finde lige det, man 
ikke vidste, at man manglede.  

En ny stor gruppe frivillige er gået ind 
i arbejdet med liv og sjæl, så det har 
været en fornøjelse, at være leder. 
Denne butik er sammen med de an-
dre genbrugsbutikker vigtige aktiver 
for Kirkens Korshær i Odense. Over-
skuddet er med til, at vi kan fortsætte 
arbejdet med at hjælpe og lette livet 
for udsatte mennesker. 
 
Tak til alle Jer som arbejder og bidra-
ger til at gøre det muligt. 

 

Kaj Skjølstrup – korshærsleder 

Side 2 

Stemningsbilleder fra butikken i Kochsgade 120 
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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       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 


