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”Vi er noget, før vi gør noget”
Denne sætning læste jeg en
dag i avisen, hvor en præst
fortalte om Guds kærlighed til
mennesker.
”I Guds rige, har mennesker
en egenværdi og ikke bare en
nytteværdi. Vi er noget, før vi
gør noget.”
Dette udsagn står i skarp kontrast til den måde hvorpå vi opfatter hinanden i hverdagens
Danmark. Her er vi først noget,
når vi har udrettet noget.
Det er meget godt for de stærke med succes i livet, men det
er rigtig hårdt for mennesker,
som ingenting rigtig vil lykkes
for.
For en del år siden sagde
Niels Hausgaard: ”Jeg glæder
mig til kristendommen slår
igennem i Danmark.”
En underfundig udtalelse, men
jeg tror han tænkte på det
menneskesyn, hvor man er
noget, før man gør noget. At
alle mennesker har en egenværdi.

Det er et budskab, som der er
hårdt brug for at få spredt ud:
- i en verden, hvor mennesker
bukker under af stress og jag.

- i en verden, hvor man dømmer de mennesker som er
arbejdsløse.
- i en verden, hvor mennesker
lider under flugt fra krig og
ufred.
- i en verden, hvor mennesker
går til grunde som følge af
misbrug og hjemløshed.
I Kirkens Korshær møder vi
mange
mennesker
som
mener, at de ikke har værdi,
fordi de ikke kan leve op til
samfundets krav.
Vi har ikke mange succeshistorier med udsatte mennesker, som er gået fra at være
arbejdsløse til at blive bankdirektører. Men vi holder
stædigt fast i, at mennesker
har en værdi i sig selv.
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Vi har længe været undervejs med en ny stor genbrugsbutik på Kochsgade
120 i Odense. Det har trukket ud med overtagelsen af lejemålet, men nu er vi
endelig i gang med at sætte op og indrette os. Godt 30 nye frivillige har meldt
sig til at være med til opgaven, og det bliver dejligt at få et nyt arbejdsfællesskab op at stå, som samtidig er med til at skaffe midler til Kirkens Korshærs
arbejde.
Er der nogen, som har gode brugte ting, som kan komme andre til gavn, så
tager vi gerne imod i butikkerne og er der brug for det, kan vi også afhente.
Vi har også brug for flere, der har lyst og mulighed for at hjælpe til. Kontakt os
på 5186 1199
Lige om lidt er der atter jul. Det glemmer man ikke sådan lige, når nu butikkerne allerede først i oktober begynder med juleudstillinger. Vi er mange der
glæder os til julen med alle de søder sager og dejligt samvær med familie og
venner.
Men i Kirkens Korshær møder vi også mennesker, som bare glæder sig til det
er forbi. Julen vækker ikke gode minder, men erindrer om familier man ikke
ser.
Uanset hvordan man har det med julen, så prøver vi at lave gode tilbud hvor vi
på god og ordentlig måde kan være sammen i juletiden. Det betyder noget, at
man også i julen kan møde nogle af dem, som man kender fra hverdagen og
som man føler sig tryg ved.
Når julen er ovre, så er vi i gang med et nyt år, og som en af brugerne på
varmestuen sagde forleden: ”Det er da godt, at der er mange der vil gøre
noget godt for os mellem jul og nytår, men det er nu mellem nytår og jul, vi har
størst behov for at nogen vil hjælpe os.”

Det er i hverdagene mennesker har brug for at møde mennesker. Det er mit
håb, at vi også i det nye år vil kunne skabe fællesskaber som må være til gavn
og glæde, så livet bliver lidt lettere for mennesker, som har det svært og de
oplever, at de er noget, før de gør noget!
Tak for Jeres opbakning til Kirkens Korshærs arbejde i året, der snart er slut.
Glædelig jul og godt nytår til alle.

Kaj Skjølstrup – korshærsleder
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Kirkens Korshærs Nyhedsbrev

Du kan støtte Kirkens Korshærs arbejde i Odense med en
netbanksoverførsel til
Reg.nr.: 3574 Konto-nr.: 35744700161269
Du kan også overføre gaver via mobilepay på
nummer 5186 1199, husk at skriv dit navn i tekstfeltet.

Gaver til Kirkens Korshær kan trækkes fra i Skat.

Kirkens Korshærs byarbejde og varmestue
Nørregade 48, 5000 Odense C …………. tlf. 66 12 9242
Korshærspræst Peder Thyssen....

tlf. 20 45 56 30

Kirkens Korshærs Dag– og natvarmestue
Østergade 55 ……….....................

Kontakt til
Kirkens Korshær i
Odense
66129242
E-mail:

kkodense@gmail.com

Hjemmeside:
www.kkodense.dk
Facebook:
Søg på Kirkens
Korshær Odense

tlf. 66 12 91 53

Kirkens Korshærs Herberg
Benediktsgade 23.........................

tlf.66 12 15 93

Genbrugsbutikker:
Albanigade 19...............................

tlf. 65 91 51 62

Dalumvej 28 i Dalum.....................

tlf. 66 12 35 88

Højstrupvej 20 i Bolbro................

tlf. 66 18 26 37

Kochsgade 120 (åbner snarest)

tlf. 63 12 15 94

Nørregade 18 i Munkebo……….....

tlf. 65 97 78 99

Afhentning af møbler:
Odense Kommune ..………………

Tlf 51 86 11 99

Kerteminde Kommune …………..

Tlf 65 97 78 99

Ansvarlig for Nyhedsbreve er
Korshærsleder Kaj Skjølstrup
Kontaktes på kkodense@gmail.com

