Kære venner af Kirkens Korshær i Odense

Advent 2021

Bedst som vi så småt håbede at coronaen var ved at slippe sit tag og en mere normal hverdag kunne
vende tilbage, så oplever vi lige nu et stigende smittetal og dagligt meldes der om nye aflyste
arrangementer.
I Kirkens Korshær fortsætter vi alt det arbejde der kan lade sig gøre. Vi prøver at finde løsninger, og
navigerer os igennem denne krise. Vi er nu i en tid, hvor vi har ekstra mange brugere på herberget og i
varmestuerne.
De mennesker vi møder har mange forskellige grunde til at komme.
For nogle er det fordi de ikke har andre steder at gå hen. Andre kommer fordi de ved, at i Kirkens Korshær
er der godt at være. Her er mennesker, der vil dem det godt.
Varmestuerne er et sted man kan være, også uden at skulle præstere eller blive mødt med krav om
forandring. Her er man velkommen som man er.
Vi tror på at alle mennesker er noget værd, uanset hvilken status man har i samfundet. Vores ønske er, at
hos os mødes man menneske til menneske i øjenhøjde.
Varmestuerne er også gøre- og handlesteder. Rigtig ofte ønsker brugerne hjælp til at klare forskellige ting.
Det kan være alt fra små ting som at få strøm på en mobiltelefon, hjælp til at forstå et brev, få NemID til at
virke, tage med til et møde, kontakte en læge, bestille tid til vaccination og meget andet.
Vi vil gerne stille os til rådighed med hjælp, når det ønskes.

I Kirkens Korshær kender vi rigtig mange hjemløse. Nogle har ingen bolig og bor på herberg eller
overnatter på natvarmestuen. Andre har en bolig men mangler et hjem!
Vi er meget optaget af, hvordan vi endnu bedre kan hjælpe, så hjemløse kan få et hjem. Et sted at bo, hvor
de føler sig godt tilpas og kan trives.
Lige om lidt starter vi et bolighjælper projekt. Samtidig venter vi på den nationale hjemløseplan, hvor vi
håber, vi kan bidrage med en indsats, som kan blive til gavn, for nogle af de mennesker vi kender.
Vi tror, at vi har noget særligt at bidrage med ud fra vores menneskesyn og vores værdier. Vi er ikke
bundet op på de samme regler som kommunen, men kan nogle gange være mere fleksible.

Vi kan godt mærke at det er blevet koldere og man rykker sammen. Der er flere der giver sig god tid til
kaffen og det varme måltid mad. Det er lidt hyggeligt og snakken går godt.
I varmestuen kan man få varmen, også den indre.
Her midt i denne mørke tid mødes vi af julens budskabet om at ”Nu tændtes lys i skyggers land”. Fra
Kirkens Korshær skal lyde en stor tak til alle, som igen i år gjorde det muligt at viderebringe lyset til
skyggers land. Tak for alle gaver, tak for indsatsen til alle frivillige og ansatte. Tak for forbøn og opmuntring.

Med ønsket om en glædelig jul.
Kaj Skjølstrup - Korhærsleder

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 35 88
Tlf. 51 86 11 99
Tlf. 65 97 78 99
Tlf. 51 86 11 99

Kirkens Korshærs varmestue, Nørregade 48

Tlf. 66 12 92 42

Kirkens Korshærs Varmestue, Højstrupvej 59

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

