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Kære venner af Kirkens Korshær i Odense
For et år siden lærte vi at hilse uden håndtryk. Siden har vi skulle lære mange nye ting. Vi har lært at
holde afstand. Vaske hænder. Gå med maske. Holde jul uden salmesang.
Det sidste år har virkelig været forandringernes år. Der var meget, vi troede ikke kunne lade sig gøre.
Men nød lærer nøgen kvinde at spinde, og det viser sig ofte, at vi kan mere end vi tror.
I Kirkens Korshær blev det den mærkeligste jul, jeg har været med til i de 35 år, jeg har været en del af
korshæren. Alle vores traditioner, og glæden ved at sidde tæt om et veldækket bord lod sig ikke gøre –
for vi passer godt på hinanden.
Alligevel blev det jul. Glæden og håbet kan ikke slås ud af en virus.
Der blev hygget. Der blev spist. Der blev snakket. Der blev grinet. Der blev grædt.
Vi kom igennem julen, og mange åndede lettede op, da det igen blev januar.
Og så kom kulden. Vinteren har i år været rigtig kold. Sammen med kommunen har vi et
vinterberedskab, hvor vi sikrer, at der er ekstra sovepladser på natvarmestuen, så ingen ufrivilligt skal
være ude om natten.
Når det er rigtig koldt, oplever vi også, at brugerne er rigtig gode til at hjælpe hinanden indenfor om
natten. Det betød, at hverken herberg eller natvarmestue havde mangel på pladser i den mest kolde
tid.
De sidste dage er vinteren lynhurtigt blevet afløst af forår. Det er så dejligt, og vi mærker glæden på
varmestuerne. Smilene bliver større, og maden kan tages med ud og nydes i solskinnet. Det letter
presset i stuerne, hvor der skal holdes afstand.
Coronaen sætter stadig sin tydelige dagsorden. Trætheden melder sig hos både brugere og
medarbejdere. Alle glæder sig til mere normale tider, hvor vi kan hilse ordentligt, sidde tæt, spise og
synge.
Sammen med kommunen har vi lavet planer, om hvad vi gør, hvis mange hjemløse og socialt udsatte
bliver smittede. Vi har også planer for, hvordan vi kan gennemføre vaccination. Lige nu venter vi på, at
vaccinen bliver tilgængelig i løbet af den kommende tid.
Vi venter også på, at vores genbrugsbutikker kan åbne igen. Overskuddet fra genbrug udgør en meget
stor del af Kirkens Korshær indtægter. Ti ugers lukning har medført, at vi mangler mange penge. Indtil
nu har ingen hjælpepakker dækket tabet. Nogle steder har varmestuer måtte lukkes og medarbejdere
hjemsendes. I Odense har vi klaret os til nu, men vi frygter den regning, der skal betales senere.
Så tak til alle Jer, som har været der med penge og tak til jer, som fortsat vil hjælpe med at få enderne
til at nå sammen, så vi kan fortsætte med tilbud om samvær, samtale og mad til mennesker, der
savner hjem, fællesskab og nærvær.

De bedste hilsner fra os i Kirkens Korshær
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.
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

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. Kontakt os på 66 12 92 42 eller odense@kirkenskorshaer.dk
Genbrugsbutikker
Albanigade 19
Dalumvej 28 i Dalum
Kochsgade 120
Nørregade 18 i Munkebo
Afhentning i Odense

Tlf. 65 91 51 62
Tlf. 66 12 15 88
Tlf. 51 86 11 99
Tlf. 65 97 78 99
Tlf. 51 86 11 99

Find alle Kirkens Korshærs butikker på
www.kirkenskorshaer.dk

Kirkens Korshærs varmestue, Nørregade 48

Tlf. 66 12 92 42

Kirkens Korshærs Varmestue, Højstrupvej 55

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

