
Kære venner af Kirkens Korshær i Odense. 

     
Go’ nu nat 
og gå nu lige hjem. 
Der er dem der holder dørene på klem. 
Jeg tar hele døren a’ 
venter på dig nat og da’ 
 
Sådan skriver Benny Andersen i en af sine sange, som er med i Højskole sangbogen. 
Benny Andersen er lige død og vi har mistet en af de store digtere, som har taget  
mange af os om hjertet. 
Jeg har altid syntes at netop dette vers er sjovt og der er kommet billeder frem på min 
nethinde af en person, som virkelig gør sit yderste for at hjælpe. Her holdes døren ikke 
på klem, men den tages simpelthen af, så der er plads til at komme ind. 
Denne rummelighed er noget af det vi gerne vil i Kirkens Korshær.  
Vi møder mange mennesker, der har svært ved at gå lige, både bogstaveligt og i over-
ført betydning.  De bliver ofte mødt af en lukket dør eller en dør der står på klem, hvor 
man må komme ind hvis man er i stand til at opfylde betingelserne for at være et or-
dentligt menneske. 
Der er alt for få steder, hvor man ta’r hele døren af, hvor man kan komme ind som den 
man er med de fejl og mangler man nu har. 
 
Gå nu lige hjem, skriver han, men for en del af de mennesker vi møder i Korshæren er 
spørgsmålet: ”Hjem, hvor er det?”. Nogle har simpelthen ingen bolig og overnatter på 
Kirkens Korshærs Natvarmestue, Kirkens Korshærs Herberg eller er ”sofasurfere” hos 
andre i kortere eller længere perioder. 
Andre har en bolig, men føler ikke de har et hjem. De har et sted de overnatter og får 
post, men trives ikke med at være alene eller fordi de er utrygge ved naboer. Jeg har 
besøgt mange gennem årerne, og nogle har (efter min smag) pæne hjem og andre 
steder ligner det mere et bombet lokum. Uanset hvad, så er der mange følelser knyttet 
op på ordet hjem. 
På varmestuerne ser vi mange, som kommer og bruger dem som et hjem. Her kan 
man få en kop kaffe, læse avisen, ryge en smøg og ikke mindst møde nogle andre 
mennesker, som man kan snakke med om glæder og sorger, bekymringer og gode  
oplevelser. 
Det betyder meget, at der er sådanne steder, hvor man kan komme og være sammen 
og føle en form for fællesskab. Steder, hvor man får hjælp, når ting går i skuder mud-
der. Steder, hvor man kan få god mad og drikke. Steder, hvor der er medarbejdere, 
der kan hjælpe med sygdom og sundhed osv. 
 
Vi ta’r hele døren af, for vi vil gerne de mennesker, som nogle kalder skæve. Vi gør det 
vi kan med de muligheder og ressourcer vi har til rådighed, menneskeligt og  
økonomisk. 

 

fortsættes på bagsiden……  
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I Kirkens Korshær har vi mange venner. Mennesker som bakker os op, hjælper os og 
tænker på os, så vi kan gøre mere for dem, der har brug for os. 
De frivillige står for vores genbrugsbutikker og skaffer på den måde penge til vores ar-
bejde. I varmestuerne er de frivillige en forudsætning for at vi kan få opgaverne løst.  

 
Og tak til alle Jer som sender penge til Kirkens Korshær. Det er med stor taknemmelig-
hed og ydmyghed, vi skriver til Jer, for vi har brug for alle midler vi får, så vi fortsat kan 
holde døren mere end på klem. 

 
Lige nu er vi ved at forberede landsindsamlingen søndag d. 25. november, hvor vi 
gerne skal nå ud til endnu flere danskere, som får muligheden for at bidrage. Der bliver 
indsamlinger ud fra alle vores genbrugsbutikker og fra varmestuerne. Hvis nogen har 
mulighed for at gå en tur med en indsamlingsbøsse, vil det være en stor hjælp. Man 
kan melde sig i en af butikkerne eller kontakte os i Kirkens Korshær. 

Med ønsket om alt godt 
Kaj Skjølstrup – Korshærsleder  

 

 

KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV  

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 

 

Ansvarlig for Nyhedsbreve er  

Korshærsleder Kaj Skjølstrup 

tlf 22 56 37 48 

Kontaktes på  

odense@kirkenskorshaer.dk 

Ønsker du ikke længere at 

modtage breve fra os, så ring 

eller skriv og vi sletter dig fra 

listen. 

Side 2 

Kirkens Korshærs arbejdssteder:  

Byarbejde & varmestue 
Nørregade 48 

Tlf. 66 12 92 42 

Dag- & natvarmestuen 
Østergade 55 

Tlf. 66 12 91 53  

Herberget 
Benediktsgade 23 

Tlf. 66 12 15 93  

Korshærspræst Peder Thyssen Tlf. 20 45 56 30  

  

Genbrugsbutikker:  

Albanigade 19 Tlf. 65 91 51 62  

Dalumvej 28 i Dalum Tlf. 66 12 15 88  

Kochsgade 120  Tlf. 63 12 15 94  

Nørregade 18 i Munkebo Tlf. 65 97 78 99  

Afhentning Odense Tlf. 51 86 11 99 

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 


