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Kære venner af Kirkens Korshær i Odense 

 

Udenfor viser naturen sine livskræfter og beriger os med marker, blomster og træer i alle farver. Det er 

helt fantastisk efter den lange og triste vinter. 

Indenfor er der også nye livskræfter og håb. Vi oplever, at flere og flere ting bliver normaliseret. På 

varmestuerne og herberget er næsten alle brugerne færdigvaccineret og genbrugsbutikkerne er også i 

gang igen til glæde for kunder, frivillige og Kirkens Korshærs økonomi. 

Sammen med Odense Kommune har vi gennem to måneder haft et vaccinationstilbud for socialt 

udsatte i Odense. De personer, som har været brugere af vores tilbud og andre lignende tilbud, har 

fået tilbud om vaccine hver tirsdag. Det har fungeret fantastisk. Man har bare kunne møde op, og så 

har man fået vaccinen. Over 500 har benyttet sig af denne mulighed. 

 

Alle der har været igennem det almindelige system, ved at det kræver en del overskud og overblik at 

skulle benytte NemID, bestille tider, møde op på et bestemt sted osv. En del mennesker, har haft brug 

for hjælp fra børn eller andre, for at få det til at lykkes. I vores miljø har man ikke altid nogen der kan 

bistå med den hjælp, så vi er meget taknemmelige for, at vi i samarbejde med kommunen har kunnet 

lavet et særligt tilbud. 

Heldigvis er vi i Odense kommet vel igennem. Kun ganske få i brugergruppen har været smittet. Andre 

steder i landet er det ikke gået helt så godt.  

Så vi er taknemmelige. Og jeg har stor respekt for brugerne, som virkelig har lært at vaske hænde, 

spritte af, holde afstand og for den kæmpe indsats de frivillige og ansatte medarbejdere har gjort, for at 

det er gået godt. 

Så her på kanten af sommeren oplever vi en ny livsglæde. Livsglæden var også temaet, da brugerne i 

varmestuen i Nørregade skulle male et billede i fællesskab forleden dag. Med iver og fantasi blev det 

til et sammensurium af små personlige ting, som betyder noget for den enkelte.  

Vi håber også at kunne skabe fornyet livsglæde gennem de oplevelser, vi er i gang med at planlægge. 

Kirkens Korshær har fået en del penge fra folketinget til at skabe oplevelser for brugerne. Samtidig kan 

vi hjælpe nødlidende erhverv og turisme i gang. Vi planlægger ting, som skal ske på vores steder og vi 

forbereder ture, hvor vi kan se noget andet end det vante. 

Vi er også meget taknemmelig for den store hjælp og støtte vi har oplevet. Mange har sendt penge til 
Kirkens Korshærs arbejde. Nedlukningen af genbrug i 2½ måned kostede mange penge. Vi er rigtig 
glade for at de er i gang igen. De frivillige har benyttet lukketiden til at gøre butikkerne endnu mere 
lækre, og de har haft et godt salg siden genåbningen.  
Tak til alle, som på den ene eller anden måde bakker op omkring Kirkens Korshærs arbejde for at lette 
livet for mennesker, som bærer på mange byrder.  

Med ønsket om en god sommer. 
                                                                                                                   
                                                 

                                                  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 

 

Genbrugsbutikker  

Albanigade 19 Tlf. 65 91 51 62 

Dalumvej 28 i Dalum Tlf. 66 12 35 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 Korshærs varmestue, 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. Kontakt os på 66 12 92 42 eller odense@kirkenskorshaer.dk 

http://www.kkodense.dk/
mailto:odense@kirkenskorshaer.dk

