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Kære venner af Kirkens Korshær i Odense 

 

Kirkens Korshær har lige nu fokus på ”hjem til hjemløse”. 

Jeg starter med at citerer fra kampagnematerialet: 

”Et hjem er meget mere end en bolig. Hjem er også en følelse af at høre til, at blive set, hørt og 

accepteret for den man er. Mange af de mennesker som kommer hos os, er ensomme, kæmper 

med psykiske problemer, har et misbrug og mangler basale relationer. 

Deres liv og hverdag er svær og for en dels vedkommende umulig at håndtere alene. De har brug 

for mennesker, som kan være der for dem, som ser dem, lytter til dem og accepterer dem, for dem 

de er. De har brug for os. 

En del af vores brugere lever på gaden, andre har en bolig, men fælles for dem er, at de mangler 

et sted at høre til - et sted at føle sig hjemme. 

Hos Kirkens Korshær tilbyder vi mad, en seng at sove i - basale behov som er livsnødvendige. 

Men vigtigst af alt møder vi mennesker i øjenhøjde, vi er HJEM, i alle ordets betydninger, for dem 

der ikke har andre steder at gå hen.” 

Også i Odense er Kirkens Korshær hjem for mange mennesker. For nogle, er det i en kortere 

periode i deres liv, hvor de har brug for hjælp. Andre har vi kendt gennem rigtig mange år. Her 

opstår ofte en tæt forbundethed og tryghed ved at kende hinanden, gennem gode og dårlige tider.  

 

Nogle gange kan vi blive udfordret af, at nogle tager det for bogstaveligt, at vi i varmestuerne er 

hjem. Nogle får i perioder opbevaret deres ting og poser hos os.  

Og her hen over sommeren har vi oplevet at en gruppe mennesker nærmest har slået lejr foran 

varmestuen i Østergade.  

Det er ikke meningen og det vidner om, at der er mange andre problemer i tilværelsen.  

Vi arbejder på at finde løsninger, som er mere værdige og attraktive for denne gruppe mennesker. 

På varmestuerne hører vi jævnligt nogen fortælle om deres bolig. Nogle er glade for deres 

lejlighed. For andre er problemerne med affald og kaos, vokset dem over hovedet. De magter ikke 

selv at gøre noget ved det og de er ofte frygtelig flove over, at de ikke selv kan passe deres bolig.  

Enkelte gange kan vi hjælpe, andre gange skal der meget mere til. Vi arbejder lige nu på at få et 

projekt sat på skinner, som vi har kaldt ”i bolig til halsen”.  

Vi vil gerne hjælpe, så boligen bliver et rart og hyggeligt sted at være, med gardiner for vinduerne, 

billeder på væggene, lys i lamper og rare møbler. Vi tror på, at det vil kunne lykkes at omdanne 

nogle boliger til hjem. Hjem, hvor man kan li at være og føler sig godt tilpas.  

 
Tak til alle, som på den ene eller anden måde bakker op omkring Kirkens Korshærs arbejde for at 
være hjem for hjemløse mennesker.  

Med ønsket om alt godt. 
                                                                                                                   
                                                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 

Tlf.  

 

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

