Sommer 2022
Kære venner af Kirkens Korshær i Odense
For tre år siden bad Odense Kommune Kirkens Korshær om at starte en ekstra varmestue
op i Bolbro. Kommunen ville betale for driften og sørge for gode rammer for en ny
varmestue.
I oktober 2019 åbnede vi i midlertidige lokaler.
Det er gået rigtigt godt. Det viste sig at der var et behov for en varmestue i området og
mange har haft glæde af et sted at komme.
Vanskeligere har det været med at få bygget de blivende lokaler. Corona og prisstigninger
har drillet, så planerne er revideret og beskåret. Alligevel slog pengene ikke til.
Heldigvis har byrådet på sit møde 1. juni besluttet at afsætte ekstra penge til byggeriet,
som vi håber, kan blive færdigt næste sommer.
Det er en stor glæde at byrådet prioriterer, at der også skal være penge til dette formål.
Det er vigtigt, at der skabes gode og værdige rammer for en social indsats i Bolbro.
En ny varmestue på Stadionvej kan blive et godt sted. Centralt placeret og indrettet med
faciliteter til samvær, samtale og sovs. Der er plads inde og ude og med afstand til naboer.
De mennesker vi møder i varmestuerne, kommer med håb og forventning til et lidt bedre
liv.
Det er mennesker, som er vant til at nøjes. De har ofte stået sidst i køen, når der skulle
deles goder ud i form af forældre, kærlighed, økonomi, uddannelse osv.
I Kirkens Korshær tror vi på, at alle mennesker er noget værd og værd at hjælpe.
Varmestuerne i Kirkens Korshær er langt mere end en kaffeklub. Det er også samfundets
sociale forpost.
Her møder vi mennesker, der har brug for hjælp til livet. Vi arbejder på at få skabt tillid og
relation og efter en tid, lykkes det ofte at få lov til at hjælpe med det, de gerne vil have
hjælp til.
Varmestuerne er også stedet, hvor vi bygger bro til andre sociale- og sundhedsindsatser.
Medarbejdere herfra kommer jævnligt forbi, og vi et fint samarbejde.
Varmestuen er det trygge sted at starte. Her føler brugerne sig godt tilpas og de ved, at vi
vil dem det godt. Vi ved, at forandringer kun kommer, når den enkelte er klar til ændringer i
sit liv. Når vi har tålmodighed og ikke presser på, opstår der åbninger, hvor man er klar til
at få hjælp.
De små skridt og en håndholdt indsats virker.
Tak for alle bidrag til Kirkens Korshær og tak for den interesse og medleven i arbejdet. Det
giver ekstra mod og energi.
Med ønsket om en dejlig sommer
Kaj Skjølstrup - Korhærsleder

Gaver kan overføres via netbank til:

Reg. 3574 og kontonr. 4700161269
Det er også muligt at overføre gaver på vores MobilePay nr. 713350 (bemærk nyt nr)
Skriv dit navn i kommentarfeltet.
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, skriv til odense@kirkenskorshaer.dk
eller ring 89 22563748
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
Tlf. 24 65 01 83

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

Korshærsleder Kaj Skjølstrup

Tlf. 22 56 37 48

