
 

 

 

 

”Vi skal give dem, den bedste tid på jorden” 

                                                                                                                                Februar 2020 

Kære venner af Kirkens Korshær i Odense 

 

Sådan udtrykte en medarbejder det en dag, da vi talte om Kirkens Korshærs arbejde. Medarbejderen er ret 

ny i varmestuen, og hun har gennem mange år arbejdet forskellige steder, hvor man altid skulle noget 

bestemt med borgerne. 

Hun oplevede det som meget befriende at komme i varmestuen, for her arbejder vi på kanten, og skal ikke 

noget bestemt med brugerne, men vi skal give dem, den bedste tid på jorden! 

Og hun har jo ganske ret. Kirkens Korshærs vigtigste opgave er, at give de mennesker der kommer til os, 

den bedste tid på jorden. 

Vi ved aldrig hvor folk er i deres livsbane. Vi møder dem der hvor de er. Med de udfordringer og glæder de 

står i lige nu. 

Nogle er på vej til at få et bedre liv og andre kommer længere og længere ud på et skråplan. Vi aner aldrig 

hvilken vej det går. Men vi skal være der hvor de er. Med nærvær, omsorg og respekt.  

Nogle gange siger jeg, at Kirkens Korshærs varmestue er som en købmandsbutik. Der må gerne være 

mange varer og tilbud på hylderne, men der er ingen købetvang. Man vælger selv hvilke varer og tilbud 

man tager. 

Og vi har mange tilbud i Kirkens Korshær. Tilbud om overnatning, mad, tøj, fodpleje, sygepleje, tandpleje, 

samtaler, sagsbehandling osv. Men det er tilbud. Man vælger selv.  

 

Det er vores erfaring, at når man ikke skal noget, er det lettere at ville noget.  

Mange af os kender det godt fra os selv. Hvis vi gerne vil lave noget om i vores liv, sker det ikke fordi andre 

siger vi skal, men først når vi selv beslutter at vi vil. Det vi selv vil lykkes oftere at ændre.  

 

Hvad der er den bedste tid på jorden, er meget forskellig for hvert enkelt menneske. Vi ved det ikke helt. 

Men alligevel ved vi godt, at det bl.a. handler om at blive set, at blive mødt med godhed og mildhed, at 

nogen gider lytte og forstå.  

 

Så lad os her i starten af et nyt årti fortsætte arbejdet med at gøre tiden til den bedste tid for andre, der hvor 

vi bor, arbejder og færdes. Lad os ikke være smålige med godheden. 

Tak til alle jer, som følger Kirkens Korshærs arbejde, til jer som arbejder frivilligt i varmestuer eller 

genbrugsbutikker og til alle jer, som sender penge til os. 

Det er fantastisk at være omsluttet af så meget godhed. 

 

Med ønsket om alt det bedste 

 

Kaj Skjølstrup  

Korshærsleder 

 

 

 



Gaver kan overføres via netbank til: 

Indbetalingskort: Kortart: 01 og kreditornr: 9280936   I meddelelse til beløbsmodtager skriv dit 

navn. 

Du kan også indbetale på Reg. 3574 og kontonr. 4700161269 

Savner du et girokort, så giv besked til os. 

 

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. 

 

Kontakt os på telefon 66 12 92 42 eller mail: odense@kirkenskorshaer.dk 

Læs mere om Kirkens Korshær på vores hjemmeside: www.kkodense.dk 

Følg os på Facebook på siden: Kirkens Korshær Odense  

 

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet på mail, så skriv til odense@kirkenskorshaer.dk 

 

Genbrugsbutikker  

Albanigade 19 Tlf. 65 91 51 62 

Dalumvej 28 i Dalum Tlf. 66 12 15 88 

Kochsgade 120 Tlf. 51 86 11 99 

Nørregade 18 i Munkebo Tlf. 65 97 78 99 

Afhentning i Odense Tlf. 51 86 11 99 

  

Kirkens Korshær, Nørregade 48 

 

Kirkens Korshærs Varmestue 

Højstrupvej 55 

Tlf. 66 12 92 42 

 

Tlf. 91 17 73 27 

Tlf. 91 17 73 29 

 

Kirkens Korshærs Dag- og natvarmestue 

Østergade 55 

 

Tlf. 66 12 91 53 

 

Kirkens Korshærs Herberg  

Benediktsgade 23 

 

Tlf. 66 12 15 93 

 

Korshærspræst Peder Thyssen 

 

Tlf. 20 45 56 30 

 

 

 

Ansvarlig for Nyhedsbreve er Korshærsleder Kaj Skjølstrup. 

Ønsker du ikke længere at modtage breve fra os, så ring eller skriv og vi sletter dig fra 

listen. 
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