
Kære venner af Kirkens Korshær i Odense. 

 

 

”Vælg mig.” 
 
Byen er fyldt med plakater på håbefulde kandidater, som gerne vil vælges til parlament og  
folketing. I medierne fylder valgene meget og det er vigtigt, at så mange som muligt kommer 
afsted og deltager i demokratiet. 
Der er mange valgløfter og næsten alt kan lade sig gøre. Og selvfølgelig håber vi på en bedre 
fremtid. 
Det gør vi også i Kirkens Korshær, hvor vi ønsker bedre forhold for de mennesker, som vi    
særligt kender. Vi håber, at der føres en politik, hvor der tages ansvar for de mennesker som 
er hjemløse, misbrugere, psykisk syge og fattige. 
Disse temaer fylder ikke meget i valget.  
 
Dem vi kender i Kirkens Korshær, har som oftest levet et liv, hvor de aldrig blev valgt. De har 
været i gruppen der stod tilbage, når de smarte, de kloge, de rige, de smukke osv blev valgt 
først. Nogle af os har selv prøvet det, f.eks. når der i skolen skulle vælges ud til fodbold. Det 
var ikke sjovt altid at være én af dem, der altid stod tilbage til sidst. Men situationen er en   
anden, når man hele livet hører til i denne gruppe. 
 

 

Kirkens Korshær har lige oplevet at blive valgt til en ny indsats i Bolbro. Her vil Odense       
Kommune gerne lave en styrket indsats og politikerne har valgt at spørge Kirkens Korshær, om 
vi vil påtage os opgaven med at oprette og stå for en ny varmestue. 
Det har vi takket ja til, fordi vi tror på, at vi kan lave et godt tilbud til mennesker, som lever et 
liv i udsathed.  

Lige nu er vi i den indledende fase, hvor mange ting skal undersøges. Det kræver god          
planlægning, hvis vi skal gøre det ordentligt. Vi har høje ambitioner for vores indsats. De   
mennesker, som opsøger os i håb om at få hjælp, fortjener at vi gør vores bedste. Det kræver 
dygtige medarbejdere, et godt samarbejde med kommunen, med misbrugsbehandling, med 
boligforeninger, med det psykiatriske system osv.  
Men vi er i gang og vi glæder os over, at politikerne har valgt Korshæren til at stå for denne 
vigtige opgave. 

 
 
Fortsættes på næste side….. 
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I dagligdagen i Kirkens Korshær ligner dagene sig selv i al sin forskellighed. Mange mennesker 
kommer til os med forventninger og vi prøver at gøre det så godt vi kan. Vi er så heldige, at 
mange mennesker støtter os på forskellige måder. Der gives penge til arbejdet, der foræres 
ting til genbrug som omsættes til penge. Der bages kager og der laves mad. Frivillige           
medarbejdere gør en kæmpe indsats, for at det hele kan fungere. De ansatte sætter            
rammerne i det sociale arbejde og sikrer en høj faglig indsats.  

 

Tak til alle Jer som har valgt at støtte Kirkens Korshærs arbejde med frivilligt arbejde, støtte og 
omsorg. Det er godt at mærke og med til at holde modet oppe i en travl hverdag. 

De bedste hilsner fra 

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 

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.  


