KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV
ODENSE ADVENT 2018
Kære venner af Kirkens Korshær i Odense.
Mange mennesker har jeg mødt og meget har jeg oplevet igennem mine 33 år i Kirkens
Korshær i Odense. Når jeg på en stille søndag læner mig tilbage og tænker over tiden og
de mennesker jeg har mødt, dukker mange erindringer op. Alle disse mennesker, så forskellige og farverige, så stolte og glade, så triste og modløse, så forpinte og afhængige.
De kom til os i Kirkens Korshær i håbet om at finde hjælp og et sted at høre til.
Og selvfølgelig bliver jeg glad, når jeg ind i mellem møder nogen, som her forleden aften,
hvor en mand kom hen til mig og spurgte om jeg kunne kende ham? Hans ansigt virkede
bekendt, men jeg kunne ikke lige placere ham. Han fortalte at han havde været hjemløs
og kommet en del på varmestue, og du har nu altid behandler mig godt!
Mange hundrede har gennem årerne fundet ly for natten på natvarmestuen, eller fået et
ophold på herberget i en periode. Her har de fået hjælp til af få afklaret deres situation,
og for mange hjemløse blev det en hjælp til udflytning i egen bolig.
Der er blevet lavet i tusindvis at portioner nærende og velsmagende mad, som blev serveret med kærlighed til sultne mennesker på varmestuerne.
Dagene har været fyldt med samtaler om stort og småt. Noget var flygtigt og anden var
vigtigt. Men alt sammen med til at skabe relationer imellem mennesker. Det kan tage tid
at opbygge tillid, særligt for mennesker, som har oplevet mange skuffelser. Som en
mand i varmestuen sagde til mig: ”forventninger inviterer til skuffelser”.
Det undrer mig derfor ikke at ensomhed er en naturlig følge. En smertelig følgesvend, for
man er helt alene med den. Den fylder de fleste med skyld og skam. For ”er det mig der
er noget galt med?” ”er det min skyld?” ”er jeg et dårligt menneske?”. Sådanne tanker
kan være tunge at bære, særligt når man skal bære dem alene.
I Kirkens Korshær gør vi hvad vi kan for at skabe samvær og fællesskab. Vi prøver at se
det enkelte menneske. Prøver at møde vedkommende med respekt og i øjenhøjde. Det
skaber små gode øjeblikke med nærvær og forbundethed.
Julen har for længst meldt sin ankomst. I butikkerne er der pyntet op og gjort klar. I Kirkens Korshær har vi også lagt planer for julen og tiden deromkring. Vi ved godt, at mange af de mennesker der kommer hos os, ikke bryder sig om julen, men glæder sig til det
hele er ovre og hverdagen bliver normal. Alligevel prøver vi i juletiden at gøre lidt ekstra
for at skabe en god stemning med lækkerier og forskellige gode traditioner for at styrke
oplevelsen af fællesskabet.
Når vi i julen hører evangeliet, bliver vi mindet om at Jesus blev født i en stald, thi der var
ikke plads til dem i herberget. Et nyt liv, der startede som hjemløs.
De fleste af os er heldigvis så heldige at vi i denne tid kan gå hjem i varmen. Vi skal ikke
bekymre os om det daglige brød. Vi har mennesker, der holder af os.
Sådan er det ikke for alle og derfor fortsætter Kirkens Korshær også arbejdet i fremtiden,
så vi kan hjælpe og værne om den som er svag.
fortsættes på bagsiden……
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Tak til alle som har bidraget til at Kirkens Korshær hidtil har kunnet være der for dem der
kom til os i håbet om at finde hjælp. Uden de mange frivillige og ansatte medarbejdere i
Kirkens Korshær ville det aldrig kunne have ladet sig gøre.
Vi har brug for al den hjælp vi kan få i form af frivilligt arbejde og de gaver vi modtager
med stor taknemmelig.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle.

Kaj Skjølstrup – Korshærsleder

Kirkens Korshærs arbejdssteder:

Kontakt til
Kirkens Korshær i
Odense

Byarbejde & varmestue
Nørregade 48

Tlf. 66 12 92 42
Tlf. 66 12 91 53

66129242

Dag- & natvarmestuen
Østergade 55

E-mail:

Herberget
Benediktsgade 23

Tlf. 66 12 15 93

Korshærspræst Peder Thyssen

Tlf. 20 45 56 30

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.

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

Gaver kan overføres via netbank til:
Indbetalingskort: Kortart: 01 og kreditornr: 9280936
I meddelelse til beløbsmodtager skriv dit navn.
Du kan også indbetale på 3574-4700161269

Alle gaver til Kirkens Korshær kan trækkes fra i skat.
Hvis du tidligere har oplyst dit cpr.nr. så gør vi det automatisk. Ellers ring til os med dine informationer.

