
Kære venner af Kirkens Korshær i Odense. 

     
”Det er det bedste der er sket i Bolbro” 
 
Sådan hører jeg flere brugere sige, når jeg er i varmestuen i Bolbro. De er meget glade for, at 
Kirkens Korshær i samarbejde med Odense Kommune har åbnet et tilbud i denne bydel af 
Odense. 
Bolbro er et helt særligt sted. Bydelen har i mere end 25 år været et af de fattigste områder i 
Danmark. Selv om indkomstniveauet er lavt, er rummeligheden stor, med et slogan om, at her 
skal være plads til alle.  
I de 35 år jeg har været i Korshæren, er det et område, hvor mange hjemløse og socialt udsat-
te er blevet boligplaceret.  
Midt i august blev der indviet et nyt hellested i området. Et hellested er en avanceret form for 
”bænken”.  
Hellestedet har bænke under tag og bænke i det fri. Der er urinaler til mænd og kvinder.  
Her kan man mødes og få sig en øl, uden at noget ser skævt til en.  

Hellestedet er placeret som nabo til det hus, som vi håber bliver rammen om den permanente 
varmestue i området. Lige nu er varmestuen i midlertidig lånte lokaler, men planen er, at flytte 
til et mere centralt sted i Bolbro. Lige nu håber vi at Odense Kommune beslutter at bevilge de 
penge en om- og tilbygning koster.  
Vores håb er, at vi med varmestuen kan gøre en indsats for mennesker, som har brug for et 
sted, hvor de kan få mad, fællesskab, rådgivning og hjælp. så endnu flere kan opleve, at det er 
det bedste der er sket i Bolbro.Det kan gøre livet lidt lettere, for nogle af dem, for hvem livet 
blev anderledes end de fleste. 

 
Covid-19 sætter stadig sit præg på samfundet og Kirkens Korshær. De sidste uger har budt på 
nye meldinger om stigningen i smittetryk. Vi fortsætter derfor vores høje standard med afstand, 
håndhygiejne og afspritning.  
Vi har en hverdag der ligner, men ikke er det samme som før. Vi oplever at de fleste tager situ-
ationen alvorligt og gerne medvirker til at skabe tryghed.  
Vi har i Korshæren at gøre med en målgruppe, hvor mange er særligt udsatte grundet dårligt 
helbred. Et liv med hjemløshed, fattigdom og misbrug slider på kroppen.  
Heldigvis har vi i skrivende stund ikke set smitteudbrud blandt socialt udsatte.  

Hen over sommeren har der igen i år været fokus på bandekriminalitet i Odense. Mennesker 
med afhængighed risikerer at blive udsat for trusler og vold. I dette miljø regerer lovløshed. Det 
er svært at komme til livs, for meget få tør anmelde vold af frygt for repressalier. Samtidig er 
man også afhængig af at kunne købe sine stoffer, når man er misbruger.  
En vigtig løsning er bedre og hurtigere behandling af misbrugere.  
Sammen med kommunen og misbrugscenteret drøfter vi, hvordan det kan gøres.  
I Kirkens Korshær har vi god erfaring med at møde mennesker i øjenhøjde og være fleksible 
og vi tror, at det kan være vejen frem for at kunne hjælpe endnu flere til et bedre liv.  
Der er nogle sten på vejen der skal ryddes, men jeg tror at alle vi arbejder sammen med, gør 
deres bedste for at få fjernet forhindringerne. Vi tror på, at det kan lykkes, når vi står sammen.  

I sidste nyhedsbrev fortalte jeg om Kirkens Korshærs økonomiske udfordringer. Vi er stadig 
udfordret på økonomien i organisationen. Heldigvis er vores vigtigste indtægtskilde, genbrug, i 
gang igen med fuld fart. Det har været helt fantastisk at opleve, hvordan de frivillige  
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medarbejdere har knoklet for at gøre butikkerne klar og holde dem kørende på en måde som 
er sikker for medarbejdere og kunder.  
Kunderne har virkeligt savnet butikkerne og mange steder har man haft omsætningsrekord ef-
ter genåbningen. Det har givet penge i kassen til det sociale arbejde. 

Samtidig har mange mennesker, organisationer og fonde, doneret ekstra ordinært mange pen-
ge.  
Det betyder at vi er forsigtigt optimistiske. Hvis vi afvikler gælden hen over de næste tre år, kan 
vi med ekstraordinær sparsomhed klarer os igennem. Enkelte stillinger bliver ikke genbesat, 
og nogle aktiviteter bliver reduceret. Vores mål er, at vi kan holde alle basisfunktioner kørende 
indtil vi igen får lidt økonomisk luft under vingerne. 
Vi er en stor tak skyldig til alle, som har hjulpet os igennem en meget svær tid. Vi håber, at vi 
er godt rustet til at klare perioder, hvor smittetrykket igen stiger. Vi ved nu hvad vi kan og skal 
gøre. 

Tak for hjælpen, indsatsen og forbøn til alle jer, som bakker op om Kirkens Korshærs arbejde. 
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Side 2 

Kirkens Korshærs arbejdssteder:  

Byarbejde & varmestue 
Nørregade 48 

Tlf. 66 12 92 42 

Dag- & natvarmestuen 
Østergade 55 

Tlf. 66 12 91 53  

Varmestuen Bolbro 
Højstrupvej 59 

Tlf. 91 17 73 29 
       91 17 73 27 

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 au-
tomatisk. Ellers ring til os med dine informationer.  


