
Overskriften er hentet fra en Gnags sang. En linje, som i flere år har fascineret og 
inspireret mig.  
 
I Norge har de gjort det meget konkret i den lille by, Rjukan. Byen er omgivet af 
nogle meget stejle bjerge, der gør, at de ingen sol har i vintermånederne. Men for 
4 år siden blev der sat kæmpe spejle op på bjergskråningen, og det har givet sol 
på byens plads, så nu kan byens indbyggere nyde sol året rundt. 

I Kirkens Korshær møder vi mange mennesker som kæmper på skyggesiden. 
Mennesker for hvem livet ikke lige kører på skinner og alting lykkes. På         
skyggesiden er der megen nød og elendighed. For der er alt for lidt lys og     
fremtiden virker håbløs og mørk.  

Så det giver god mening at sætte spejle op i solen, så lyset kan skinne ind og  
oplyse mørket. Lyset giver energi og nye kræfter. Det er vel derfor, at vi denne 
sommer har syntes, at vejret har været lidt træls. For vi har ikke fået helt det lys 
og varme, vi behøver til den kommende vinter.  

I overført betydning sætter vi spejle op i Kirkens Korshær. Her forsøger vi at    
møde andre mennesker med venlighed og varme. Det gør godt, og det virker. Det 
skaber glæde og håb. Det giver gode øjeblikke. 

Når jeg bladrer i vores dagbog, er der gode fortællinger, om hvad der sker, når 
mennesker kommer sammen i trygge rammer og bliver mødt i øjenhøjde. Hvad 
der sker, når der serveres god og nærende mad. Hvad der sker, når vi synger 
sammen, når vi tager på en udflugt, og hvad der kommer ud af en god samtale. 
Fortællinger om, at der også er lys i skyggen. Livet er værd at leve, også selv om 
der er mange tunge ting at bære på.  

I Kirkens Korshær skal vi selv skaffe mange penge til vores arbejde. Vores     
genbrugsbutikker er vores allervigtigste indtægtskilde. Herudover har vi mange 
venner, som sender penge til vores arbejde. Det er vi meget taknemmelige        
og ydmyge overfor. Sidste år havde vi vores første landsindsamling. Det var      
en god premiere, hvor vi oplevede, at mange mennesker gerne ville støtte        
arbejdet, når de blev spurgt. Søndag d. 26. november går vi igen på gaderne 
med indsamlingsbøtterne. Er der nogen, som har mulighed for at hjælpe til i nogle   
timer, hører jeg gerne fra Jer. 

 

Sammen kan vi hjælpe til med at få sendt lys og varme ind til dem, der lever på 
skyggesiden! 

Kærlig hilsen   
Kaj Skjølstrup – Korshærsleder 
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kæmper på skyggesiden” 

KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV  
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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: 
odense@kirkenskorshaer.dk 
 

Hjemmeside: 

www.kkodense.dk 

 

Bank: 

3574-4700161269 

 

SE nr. 25 20 62 15 

Kontakt til  
Kirkens Korshær i 
Odense 
 
66129242 

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 Odense ………………. Tlf. 51 86 11 99 

Ansvarlig for Nyhedsbreve er  

Korshærsleder Kaj Skjølstrup 

Kontaktes på odense@kirkenskorshaer.dk 

Alle gaver til Kirkens Korshær kan trækkes fra i 

skat. 

Gaver kan overføres via netbank enten til  

Kortart: 01 og kreditornr: 9280936  

og i meddelelse til beløbsmodtager skrive dit navn. 

Eller til vores bank 3574-4700161269 


