
Dette digt skrev Benny Andersen i 
1997. 

Mon ikke mange af os kender til 
det. Vi vågner i vores egen seng i 
vores egen bolig og i vores eget 
land. Det tænker vi nok ikke så me-
get over, for det er det mest naturli-
ge i verden. 

Når vi tænker lidt nærmere over 
det, så er det, vi selv tager for givet, 
måske ikke så givet for alle. Det 
mest naturlige i verden, er bare ikke 
et vilkår for alle. 

Det kender vi til i Kirkens Korshær, 
hvor vi møder mange mennesker, 
som ikke bare vågner op i deres 
egen seng eller eget land! 

Lige nu sætter medierne fokus på 
ulighed i sundhed. De fortæller, at 
man lever længere når man er rig, 
end hvis man er fattig. Rigdom og 
fattigdom handler både om at have 
penge og om at have personlige 
resurser.  

Undersøgelser viser, at mennesker 
der har manglende uddannelse, 
dårlig økonomi, bor alene, ryger, 

drikker osv. har et dårligere helbred. 
De sociale og psykiske problemer 
gør ofte, at man har manglende 
egenomsorg. Det betyder, at man 
ikke kommer til lægen tidligt nok og 
man ikke får fulgt op på anbefalin-
ger om at leve sundere, for der er 
så meget andet, man skal tage vare 
på.  

I Kirkens Korshær har vi i de sidste 
15 år arbejdet for at mindske ulighe-
den i sundhed. Derfor har vi syge-
plejersker, der kommer i varmestu-
en og i vores nye varmestue i 
Østergade, er der indrettet sund-
hedsrum, hvor særligt uddannede 
medarbejdere, står klar til at hjælpe. 
Noget kan klares på stedet, men 
meget skal klares i det almindelige 
sundhedssystem. Derfor er en vigtig 
del at indsatsen at bygge bro til 
egen læge, sygehus osv.  

Medarbejderne i varmestuen tilby-
der simpelthen at tage med, når det 
er nødvendigt. Det skaber tryghed 
og nærvær, som gør at chancen for, 
at der bliver fulgt op øges væsent-
ligt. 
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Jeg vågner 

I min egen seng 

I mit eget hus 

I mit eget land 

Som det var det mest naturlige i verden. 



I Kirkens Korshær har vi også et 
tilbud om tandlægehjælp, hvor frivil-
lige tandlæger kommer en gang om 
ugen og udfører akut tandpleje. Vi 
har tilbud om fodpleje, hvor man i 
varmestuen i Nørregade kan kom-
me og få klippet negle, fjernet ligtor-
ne, hård hud osv. Tilbud som er rig-
tig vigtige, hvis vi skal lette livet for 
brugerne, så de kan finde lidt større 
overskud til at få handlet på nogle 
af deres øvrige problemer. 

 

Uligheden i sundhed betyder, at so-
cialt udsatte mennesker lever bety-
delig kortere end den øvrige del af 
befolkningen. En erfaring, som vi 
desværre også gør i Kirkens Kors-
hær, hvor vi oplever at mange dør i 
alt for ung en alder, som følge af 
sygdomme og nedslidning af krop-
pen.  

Derfor er det rigtig godt, at medier-
ne sætter fokus på at det, som 
mange af os syntes er det mest na-
turlige i verden, ikke er en selvfølge 
for alle mennesker i Danmark.  

Fornyligt har folketinget besluttet at 
forringe kontanthjælpen, så de 
mennesker, som i forvejen har pro-
blemer med at få hverdagen til at 
hænge sammen, får det endnu 
sværere. Oven i deres andre be-
kymringer, kommer flere økonomi-
ske problemer.  

Det er lidt underligt, at vi som samfund 
på den måder træder på dem, der lig-
ger ned. Det betyder, at overskuddet til 
egenomsorg forringes og at uligheden 
forøges. 

Der er brug for, at nogen råber op og 
gør opmærksom på, at der er en stor 
gruppe mennesker, som betaler prisen 
med et dårligt helbred og for tidlig død.  

I den kommende tid, vil Kirkens Kors-
hær, sammen med andre gøre en ind-
sats for, at få skabt en ny holdning i 
Danmark til de fattige.   

 

Tak til alle Jer, som har taget stilling og 
som gerne vil være med til, at vi kan 
gøre vores land lidt bedre at bo i for al-
le. 

Med ønsket om en god sommer til Jer 
alle. 

 

 

Kaj Skjølstrup – korshærsleder 

Side 2 

Kaffe og mad er vigtige elementer i Kirkens Korshær. 



Kirkens Korshærs Nyhedsbrev 
Side 3 

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 


