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ODENSE FEBRUAR 2019
Kære venner af Kirkens Korshær i Odense.

”Vi går lysere tider i møde.”
Sådan siger vi ofte, når vi glæder os over, at det går lidt bedre i samfundet og i vores private
liv, eller når vi håber på, at problemerne i fremtiden bliver lidt mere overkommelige.
I denne tid kan vi også konstatere, at hver dag lægges der mere lys ind i dagene. For mange af
os stiger humøret for vi trives bedst med lys.
I Kirkens Korshær håber vi også at de mennesker, som kommer hos os, går lysere tider i møde.
I de seneste måneder har politikerne i Odense truffet nogle beslutninger, som gør livet lidt
lettere for mennesker der er hjemløse.
Fra midt i december kunne varmestuen i Østergade igen holde åbent om søndagen i vinterhalvåret og natvarmestuen slap for en månedlig lukkedag.
Der er også lige indgået en aftale i Odense mellem 5 boligforeninger og kommunen om, at
hjemløse skal have en garanti for at få anvist en bolig indenfor 3 måneder.
Senest har politikerne besluttet at ændrer i praksis i forhold til sanktioner for ledige på kontanthjælp. Det betyder, at man fremover vil fokusere på at hjælpe ledige, også når de har
svært ved at leve op til alle regler og forventninger. Det vil hjælpe nogle af dem vi møder, som
har mange andre problemer end ledighed.
Det er også besluttet at forstærke hjælpeindsatsen i Bolbro, hvor der bor mange mennesker,
som kæmper med misbrug, ensomhed og isolation. Tanken er at etablere et nyt værested/
varmestue i området.
Kirkens Korshær har tilbudt Odense Kommune, at den opgave vil vi gerne påtage os, hvis de vil
støtte os økonomisk. Lige nu er vi i samtale med kommunen om, hvordan vi kunne tænke os at
gøre det.
Vi ved, fra vores varmestuer i Nørregade og Østergade, at vi har gode erfaringer med at lave
tilbud, hvor vi møder brugerne med omsorg, respekt og nærvær. Det er afsæt for gode relationer, der skaber tillid mellem mennesker, som er udgangspunktet for at forandringer kan ske.
I løbet af de kommende måneder træffer politikerne den endelige beslutning om hvad de tænker vil være det bedst mulige tilbud.
Samtidig med at der sker rigtig gode ting der kan blive til hjælp for socialt udsatte, så glemmer
vi ikke de enkelte mennesker vi møder i hverdagen. De fleste har mange ting de slås med.
Afhængighed af alkohol og stoffer ødelægger liv og venskaber. Psykisk sygdom kan være invaliderende. Ensomhed kan føre til isolation. Sygdomme tager livsmod og forhindrer mennesker
i at gøre det de gerne vil.
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Vi møder dem hver dag. Vinter og sommer. Mennesker som har ondt i livet og ikke trives.
Vi kan ikke redde dem. Men vi kan skabe samvær. Vi kan være med til at gøre livet lidt lysere
for dem.
Og det sker. Hver dag. Vi møder megen taknemmelighed.
Den taknemmelighed vi jeg gerne sende videre til alle Jer, som bakker op omkring Kirkens
Korshærs arbejde med gaver og frivilligt arbejde. Tak fordi I er der og tak for den tillid I viser
os.
De bedste hilsner fra
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.

