Kære venner af Kirkens Korshær i Odense

Vinter 2022

Det nye år er godt i gang. Dagene bliver lysere og vintergækkerne vidner om at foråret er på vej. Det kan
godt være det blæser ind i mellem og vejret er noget fugtigt. Men lige om lidt, så er foråret der for alvor med
liv over alt.
De sidste måneder har været travle i Kirkens Korshær. Fugt og kulde har få flere til at trække indenfor i
varmen. Der rykkes sammen ved bordene og der er mange gode timer. Samtidig har brugerne af
varmestuerne mange frustrationer og der opstår konflikter. Medarbejderne gør en stor og god indsats for at
få det hele til at glide. Og alle glæder sig til det igen er tiden til mere udeliv.
Vi har lige deltaget i den nationale hjemløsetælling og vi ved at der er en hjemløsereform på vej. Målet er at
færre mennesker skal være hjemløse i Danmark. Et godt og vigtigt mål, for det ødelægger liv at være
hjemløs.
Sammen med kommunen har vi i Kirkens Korshær i mange år gjort en god indsat for at hjælpe med at
skaffe boliger. Vi har hjulpet med at flytte og fra vores genbrugsbutikker har vi skaffet møbler og alt muligt
andet udstyr man har brug for, når man går fra at være hjemløs til at have egen bolig.
Det er ofte gået rigtig godt og det er dejligt.
Men andre gange lykkes det ikke helt så godt. Jeg har gennem årerne været på besøg hos mange og jeg
husker f.eks. tydeligt et besøg, hvor en mand i et års tid havde boet i sin nye lejlighed. Hans indbo bestod
af to madrasser. Den i stuen sov han på og den i soveværelset fungerede som kontor. Der lå bunker af
uåbnede breve med rudekuverter på madrassen. Det var lige før jul og hans belysning bestod af lys i
emhætten og et lys over vasken på toilettet.
Det kan gøres bedre og vi har her vi årsskiftet oprustet indsatsen og har startet et projekt ”I bolig til halsen”.
Formålet er at hjælpe nogle af dem, som har en bolig, hvor de ikke har det godt. De kan ikke overskue
tingene og er aldrig rigtig kommet helt på plads. Der mangler oprydning, møbler, lys, gardiner, billeder og
alt muligt andet, som kan være med til at gøre en bolig hjemlig.
Samtidig rækker vi ud med en hjælpende hånd til dem, som får en ny bolig og ikke har andre der kan træde
til.
Vi forsøger at være ”den ven der lige kommer forbi med en værktøjskasse og en hjælpende hånd.”
Samtidig er der ofte en masse praktiske ting der skal gøres, så der også er styr på de økonomiske ting, der
skal sikre at man ikke bliver smidt ud igen.
I projektet har vi ansat en ny medarbejder, som også har sin gang i varmestuerne. Hun er allerede godt i
gang og har været ude på flere opgaver. Flere er på vej og lige nu opbygges relationer, så flere tør åbne op
og fortælle, at man har brug for hjælp, når det hele er vokset over hovedet på én derhjemme.
Det er vores plan og håb, at vi kan få tilknyttet nogle frivillige, der med nænsomhed og respekt for andres
måde at leve på, kan indgå i et hjælpekorps, som kan træde til, når der skal laves forskellige praktiske ting i
boligerne.
Dette projekt finansierer vi for penge vi har arvet fra en ven af Kirkens Korshær. Vi er meget taknemmelige
for al den hjælp vi modtager hvert eneste år, både de løbende gaver og en gang imellem, når der dukker
en arv op til Kirkens Korshær i Odense.
Med ønsket om alt godt.
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

