KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV
ODENSE ADVENT 2016

”Så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte”
Sådan slutter Johannes Johansen
sin adventssalme.
Vi sang den ved sidste korshærsgudstjeneste, hvor vi tog lidt forskud
på adventstiden.
I Kirkens Korshær hjælper vi hver
dag mange mennesker med et
måltid mad, en seng at sove i, et
bad, tøj og rådgivning, men vil
gerne lidt mere. Vi vil også gerne
tænde en lille kerte, for dem der
intet lys kan se!
Vi er nu i den mørke tid af året, men
for nogle mennesker er der mørke,
også når det er lyst. Formørkede
tanker over sin egen uformåenhed,
sine tab og sin skyld, sin dårlige
økonomi osv. Der er så meget, der
kan tage livsmodet og lyset i livet.
I en af vores genbrugsbutikker talte
jeg en dag med en kvinde. Hun
fortalte, at hun var blevet sat godt
3.000 kr ned i hjælp om måneden
fra oktober, fordi hun blev ramt af
kontanthjælpsloftet.
Undrende spurgte jeg hende,
hvordan i alverden hun klarede det?
”Jeg er vant til at vende hver en
mønt, for at få pengene til at
strække til – nu vender jeg dem to
gange.”

Det er beundringsværdigt, når
nogen har overskud til at vende en
svær situation med humor og troen
på, at det nok skal gå.
Andre har ikke det overskud og
synker mere og mere ned, hvor der
intet lys er at se !
I den seneste tid, har Kirkens
Korshær været meget i medierne i
anledning af landsindsamlingen.
Temaet for indsamlingen var: ”hjælp
til fattige i Danmark”.
Det har sat debatter i gang, for står
det virkelig så slemt til i Danmark?
På vores herberg og varmestuer,
møder vi hver dag fattige
mennesker.
Mennesker som har svært ved at få
økonomien til at hænge sammen,
fordi indtægter og udgifter ikke
passer til hinanden.

Hver dag deles masser af gratis brød ud i Kirkens Korshær.
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Vi møder nogle, som kun har det,
de står og går i og så en
plasticpose med de vigtigste ting.
Med et glimt i øjet fortalte en af
medarbejderne i varmestuen
forleden om en bruger, at han i dag
havde været i gang med en
ommøblering af sin bolig.
Det dækkede over, at han flyttede
ting fra den ene plasticpose til den
anden!
Vi er mange i Danmark, som tager
det for givet, at vi har et sted at
sove og et sted at bo.
Men sådan er virkeligheden ikke for
alle.
Derfor har vi igen i denne vinter
ekstra plads i vores natvarmestue.
Her kan man komme ind for natten
og finde hvile på en madras, ly for
vind og vejr, tryghed og omsorg.
Andre får et værelse på herberget
for en periode. Her kan man også
hjælpe dem, der ønsker det med at
finde en bolig og få styr på økonomi
og hvad der ellers kan være af
hindringer, for at få et liv op at stå.
Julen banker snart på døren.
Udenfor er lysene tændt i guirlander
og juletræer. Julen er en god tid,
hvor vi i højere grad tænker på

hinanden og gavmildheden er større.
I Kirkens Korshær juler vi også. Men
måske lidt mindre end så mange andre,
for julen er også en svær tid, hvor
mange savner det de drømte om, men
som ikke blev til noget.
Men julen er også der hvor Gud brød
ind i verdenshistorien og tændte et lys
og håb for os mennesker, som intet lys
ku se.
Det fejrer vi og glædes over.
Tak fordi du følger Kirkens Korshær.
Tak fordi du hjælper os med din tid og
dine gaver.
Vi vil gerne ønske dig en glædelig jul
og et godt nytår.
Kærlig hilsen
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 …………………...

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

