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”ALLE MENNESKER ER NOGET VÆRD”
Alle mennesker er noget værd, var budskabet på indsamlingsbøsserne, da vi søndag
d. 26. november var ude at samle ind til Kirkens Korshærs arbejde i Danmark.
Et vigtigt budskab i en tid, hvor mennesker ofte bliver værdsat efter evnen til at
præstere og have succes. Det er et politisk budskab ind i en tid, hvor vi oplever, at der
gøres stor forskel på de livsvilkår, der gives forskellige befolkningsgrupper, også i
Danmark.
Men det er også et kristent budskab om, at alle mennesker har værdi, fordi vi er skabt i
Guds billede. Og her ved juletid bliver vi mindet om det igen, at Gud elskede os så
højt, at han sendte sine egen søn til jorden.
I varmestuen i Nørregade er det første man møder, når man kommer ind af døren, et
stort billede med budskabet om at alle mennesker er noget værd. Det har affødt en del
kommentarer fra brugerne, for det er ikke altid, de oplever det sådan. Hjemløse,
misbrugere, arbejdsløse osv får ofte at vide, at de er en belastning og en omkostning
for samfundet. Faktisk burde de bare tage sig sammen og blive ordentlige
samfundsborgere.
Når billedet hænger der, er det for at signalere, at her i varmestuen er man værdsat.
Samtidig er det også en forpligtigelse for os, som arbejder i Kirkens Korshær! For det
er så let at glemme, når nogen er træls, råber højt, lugter eller bare er irriterende. Det
kræver nogle gange ekstra tålmodighed, men vi vil gerne påmindes om, at alle
mennesker er noget værd. Også i mødet med et andet menneske.
Endnu et år er ved at rinde ud. Et år i rækken, som på mange måder ligner de mange
andre i Kirkens Korshær. Vi har gennem året været i kontakt med utroligt mange
mennesker. For en del af disse mennesker er vi deres faste holdepunkt i livet. Varmestuerne er deres dagligstue, hvor de hygger sig med hinanden, drikker kaffe og spiser
den varme mad. Det er her, de finder fred i et stresset liv, som kan være fyldt med så
mange bekymringer og problemer.
Vi kan skabe trygge steder, fordi vi har mange dygtige medarbejdere, engagerede
frivillige og mange venner. Sammen skaber vi fællesskaber og muligheder.
Alle mennesker har brug for at høre til.
Tak for hjælp og støtte til alle i det forgangne år. Det er fantastisk at være en del af alt
det gode.
Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Kærlig hilsen
Kaj Skjølstrup – Korshærsleder
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Kirkens Korshærs byarbejde og varmestue
Nørregade 48, 5000 Odense C …………. tlf. 66 12 92 42
Korshærsleder Kaj Skjølstrup………….. Tlf. 22 56 37 48
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

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

Kontakt til
Kirkens Korshær i
Odense
66129242
E-mail:

odense@kirkenskorshaer.dk

Hjemmeside:
www.kkodense.dk
Bank:
3574-4700161269
SE nr. 25 20 62 15

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

Ansvarlig for Nyhedsbreve er
Korshærsleder Kaj Skjølstrup
Kontaktes på odense@kirkenskorshaer.dk

