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Find mennesket
Kære venner af Kirkens Korshær.
Engang imellem melder en sætning sig i ens hoved. Nogle gange kan det være ret så
irriterende, andre gange går man og funderer over, hvad det mon betyder.
Således kom overskriften: Find mennesket!
Sætningen kom efter at jeg hørte én sige: ”Når du taler til mennesket, får du svar fra
mennesket. Når du taler til stodderen, får du svar fra stodderen.”
Her er vi ved et af fundamenterne, som bærer det vi gør i Kirkens Korshær. Det er i
mødet med andre mennesker alting begynder. Et dårligt møde kan give en dårlig
relation. Et godt møde kan starte en god relation.
Find mennesket. Jeg tror, verden ville være anderledes, hvis vi altid forsøgte at finde
mennesket bag facaden. Bag ”den fremmede” ”den handikappede” ”misbrugeren” ”den
hjemløse” ”den syge” ”de fattige” ”de arbejdsløse” osv.
Find mennesket. Gå efter at se bagom det vi umiddelbart ser. Forsøg at finde det gode
og værdifulde i andre mennesker.
For nylig døde Prins
Henrik. I sommeren
2014 besøgte han
Kirkens Korshærs
varmestue i Østergade.
På forhånd havde han
sagt, at han gerne ville
møde brugerne af
stedet.
Da han kom, gik han
efter at finde
mennesket.
Han var interesseret i de
mennesker, han talte
med. Spurgte ind til
deres interesser og
hvad de var optaget af.
På den måde blev
besøget en stor succes
og en kæmpe oplevelse
for mange af dem, som
fik lejlighed til at møde én fra den anden ende af samfundets rangstige. Men Prinsen
holdt sig ikke for god og fin til at sætte sig ned på bænken og drikke en kop kaffe. Se
folk i øjnene. Lytte til deres fortællinger. En meget fin måde at anerkende mennesket
bag den hjemløse og misbrugeren på.
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Det nye år er efterhånden godt i gang. Her i den kolde tid rykker flere inden døre, og
der er en særlig hygge i varmestuerne. Der er mere ro på, for det er for koldt til at fare
byen rundt for at finde ud af hvor ”de andre” er lige nu.
Roen giver mange gode øjeblikke med samtaler om problemerne i livet, håb og drømme om en bedre fremtid. Vi er med på en lytter, og vi tilbyder vores hjælp hvis det
ønskes.
Nogle vil gerne have hjælp. De allerfleste gange i form af samtaler, hvorigennem der
nogle gange skabes lidt klarhed i mørket, som sætter mennesker i stand til at tage
nogle små skridt på vejen til et lidt bedre liv.
Tak fordi du følger med og bidrager til, at vi fortsat kan finde mennesket.
Kærlig hilsen
Kaj Skjølstrup, Korshærsleder.
Kirkens Korshærs byarbejde og varmestue
Nørregade 48, 5000 Odense C …………. ………………….

tlf. 66 12 92 42

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

Kontakt til
Kirkens Korshær i Odense

Højstrupvej 20 i Bolbro................
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Kochsgade 120 …………………..
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Nørregade 18 i Munkebo……….....
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Afhentning Odense ……………….

tlf. 51 86 11 99

E-mail:

odense@kirkenskorshaer.dk
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