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Odense d. 27. februar 2017 
 
Kære venner af Kirkens Korshær i Odense. 
 
Det nye år er godt i gang og for nylig har Kyndelmissen slået sin knude og vi går mod lysere tider. 
Samtidig er det blevet koldt og hver dag ser vi i Kirkens Korshær mange mennesker, som søger ly 
og varme på vores herberg, natvarmestue og to dagvarmestuer.  
 
Jeg kommer ofte rundt i vores genbrugsbutikker og på vores sociale arbejdssteder. Her ser jeg som 
regel et mylder af mennesker, som af forskellige grunde samles på de steder, hvor der står Kirkens 
Korshær over døren. Alle steder møder mennesker mennesker, som er med til at give hinanden 
værdi og betydning. 
 
Korshærens forskellige steder bliver for nogen et ”hjem” og for andre deres andet ”hjem”. Det er 
her man mødes i fællesskaber over kaffen, maden, arbejdet og samtalen.  
”Hvad skulle vi dog gøre uden Kirkens Korshær” hørte jeg en gæst i varmestuen sige til en anden 
imens de sad i sofaen og spiste et gratis måltid mad en onsdag aften. Jeg hørte ikke svaret, men 
kom efterfølgende til at tænke på, at hold da op, hvor var der mange, som ville være ilde stedt 
uden de rammer og fællesskaber, som Kirkens Korshær skaber.  
 
Behovet for indsatsen i Kirkens Korshær vokser. I Odense har vi det sidste år set en stigning i antal 
mennesker, der har søgt til vores steder og tilbud. I perioder har de frivillige og ansatte haft meget 
travlt for at nå opgaverne. Vi vil helst, at der altid er tid til nærvær og samtale, men nogle gange 
drukner det i opvask og kartofler.  
 
I Kirkens Korshærs vil vi gerne ”lette livet for andre”. Vi møder så mange mennesker, som bærer 
på ufattelige mange byrder i forhold til misbrug, sygdom, ensomhed, hjemløshed, pengemangel , 
brudte familiebånd osv.  
Vi kan ikke frelse dem, men vi kan gøre deres liv lidt lettere ved at tilbyde tid og rum, fællesskab 
og mad.  
Det er de små skridt, de daglige smil, den daglige omsorg for hinanden, der varmer og giver ny 
energi.  
 
Kirkens Korshær er heldige. Vi har mange venner, som hjælper os i arbejdet og med midler. Mange 
TAK til alle, som hjælper til med at få indsatsen til at hænge sammen. 
  
 

Kærlig hilsen 
 

Kaj Skjølstrup – Korshærsleder 
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Kirkens Korshær i Odense:  
      

Kirkens Korshærs Byarbejde & Varmestue 
Nørregade 48, 5000 Odense C  
Danske Bank reg. 3574 kt.nr.4700161269  
E-mail: odense@kirkenskorshaer.dk 

 

66 12 92 42     

 

Korshærspræst Peder Thyssen 
  

20 45 56 30 
  

Kirkens Korshærs Dagvarmestue  
Østergade 55 

   

66 12 91 53 

    

Kirkens Korshærs natvarmestue  
Østergade 55 

   

65 91 63 20 

         

Kirkens Korshærs Herberg  
Benediktsgade 23 

     

66 12 15 93 

    

 
Aftale om afhentning af møbler i Odense:    
 
Genbrugsbutikker:  
 
Albanigade 19 i Odense C 

  

 
51 86 11 99 
 
 
 
65 91 51 62 

 
Dalumvej 28 i Dalum 

 
66 12 35 88 

 
Højstrupvej 20 i Bolbro 
 
Kochsgade 120 I Odense C 

 
66 18 26 37 
 
63 12 15 94 

 
Nørregade 18 i Munkebo 

 
65 97 78 99 

    

Ønsker du at overføre gaver via netbank, kan du overføre til 
Konto i Danske Bank Reg. 3574 kt.nr. 9280936 
 

Læs mere om Kirkens Korshær I Odense på www.kkodense.dk 
Ønsker du fremover at modtage nyhedsbrevet på mail, så skriv til 
odense@kirkenskorshaer.dk  
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