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Tal og tendenser taler deres klare sprog om et sti-
gende behov for hjælp i Danmark. Flere hjemløse, 
flere fattige, flere og flere henvendelser til Kirkens 
Korshær. Der er desværre stadig brug for os, men 
heldigvis kan vi gøre et stort arbejde for mange 
udsatte mennesker hver dag, også i år. 

Danmark har tilsluttet sig FN’s Verdensmål, som 
omfatter hele verden og forpligter landene til at 
arbejde på forbedringer både nationalt og internati-
onalt. 

Kirkens Korshær arbejder for, at målene kan opfyl-
des i Danmark. Vi fortsætter vores daglige arbejde 
med at tage hånd om de mest udsatte og sårbare 
mennesker i det danske samfund, mænd, kvinder og 
børn, og opfordrer til politisk og personlig handling. 
Det arbejde kan man læse mere om i Kirkens Kors-
hærs årsberetning.  

1. mål: Afskaf fattigdom

Flere og flere er fattige i Dan-
mark. Det mærker vi i Kirkens 
Korshær. Fattigdom er et grund-
læggende problem, som er livsbe-

grænsende og forstærker ensomhed. Fattigdom kan 
have flere forskellige udtryk, men konkret økono-
misk fattigdom er virkeligheden for et voksende 
antal enkeltpersoner og familier i Danmark. 

2. mål: Stop sult

Børn og voksne er sultne, også 
i Danmark. Kirkens Korshær 
bespiser mennesker, som ellers 
ikke ville få nok mad eller til-

strækkeligt nærende mad, f.eks. børn.

10. mål: Mindre ulighed

Ligesom fattigdommen er ulig-
heden i Danmark stigende. Og 
ligesom fattigdom er ulighed 
ødelæggende for det enkelte men-

neske og på sigt for vores fælles samfund. Det gør vi 
opmærksom på året igennem på alle vores kanaler. 

Tag ordet

Emner som fattigdom, sult og ulighed er ikke blandt 
de populæreste emner rent politisk, og for mange 
danskere er det en fremmed verden, selv om den kan 
eksistere få hundrede meter fra ens eget hjem. 

Verdensmålene i dansk sammenhæng hjælper os til 
at tage ordet i fællesskab med mennesker over alt i 
verden. For der er flere ligheder imellem os menne-
sker, end der er forskelle. Vi deler håb og drømme, 
behov og frygt. Vi deler en jord, som vånder sig 
under rovdriften på de fælles ressourcer. Det skaber 
øget fattigdom, sult og ulighed.  

Kirkens Korshær vil tage ordet i Danmark i kor med 
verden.  Vi finder inspirationen i det kristne evan-
gelium, i troen på Guds kærlighed til mennesker og 
vores forbundethed med hinanden og med verden 
som Guds skabelse.

Helle Christiansen
Chef for Kirkens Korshær

Danmark og 
verden har fælles 
dagsorden
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Vi hjælper socialt 
udsatte i Danmark

Mission
Vi værner om vores medmennesker ved at give basal 
hjælp og protestere mod nedgøring og overgreb.

Værdier
Nærvær: 

Vi er tilstede i øjeblikket, vi 
er opmærksomme, vi lytter 
og viser interesse i enhver 
situation.

Omsorg: 

Mennesker betyder noget for 
os. Derfor bekymrer vi os for 
dem og gør, hvad der står i vores 
magt for at hjælpe dem.

 

Respekt:

Respekt handler om 
anerkendelse. Om at forstå og 
handle efter den forståelse, 
at alle mennesker har samme 
værdi.

Kirkens Korshær har siden 1912 hjulpet hjemløse, fattige, en-
somme, misbrugere og psykisk syge mennesker i Danmark. 
Der er desværre stadig behov for vores hjælp.



Hvem vi er 
Kirkens Korshær er en hjælpeorga-
nisation, der med udgangspunkt i 
folkekirkelige værdier arbejder for 
og med socialt udsatte mennesker i 
Danmark. 

Kirkens Korshær driver varmestuer, herberger, 
bofællesskaber og rådgivning for hjemløse, fatti-
ge, psykisk syge, misbrugere, tidligere indsatte, 
ensomme og andre udsatte mennesker i 29 byer 
rundt om i Danmark. 

Kirkens Korshær har omkring 450 lønnede og ca. 
9000 frivillige medarbejdere, der hjælper til i det 
sociale arbejde og driver de næsten 250 genbrugs-
butikker, som er med til at finansiere arbejdet med 
udsatte mennesker. 

Vores arbejde hviler på det kristne menneskesyn, 
at ethvert menneske er unikt og værdifuldt. Derfor 
møder vi det enkelte menneske i øjenhøjde, også 
når det ligger ned. 

5

Vores 450 lønnede og 9000 frivillige medar-
bejdere driver vores genbrugsbutikker og 
væresteder over hele landet.

I over 100 år har Kirkens Korshær hjulpet ud-
satte mennesker i Danmark.
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I 2017 oplevede Kirkens Korshær, at flere fik det 
værre. 

Fattige familier
Udsatte børnefamilier på overførselsindkomst fik i 
stigende grad sværere ved at få enderne til at mødes, 
skaffe mad på bordet og varmt tøj til børnene. 

F.eks. uddelte det familiestøttende arbejde på 
Christianshavn i København omkring 1000 flere 

madpakker i 2017 end året før, hvor tallet var 1500 
madpakker på et år. 

I 2017 havde vores familiestøttende arbejde på 
landsplan fast kontakt til omkring 1000 sårbare 
familier.

Fattigdomsydelser
I oktober var det et år siden, Folketinget indførte 
nye lave ydelser for folk på kontanthjælp. I 2016 

Kirkens Korshær har som et af sine erklærede 
mål at være insisterende talerør for udsatte 
mennesker. Det er en del af vores mission at 
protestere mod nedgøring og uretfærdighed.

Protesten
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skønnede man, at 26.000 børn ville blive berørte 
af de nye fattigdomsydelser, men et år senere stod 
det klart, at det drejede sig om langt flere, nemlig 
62.073 børn. 

Det alarmerende høje tal fik Kirkens Korshær til, 
sammen med en række andre organisationer på 
udsatte-området, at advare om de følger, det får for 
børnene at vokse op i fattigdom. 

De langsigtede konsekvenser af børnefattigdom er
blandt andre dårligere skoleresultater, større syge-
lighed, mere misbrug og kriminalitet lød det i en 
fælles kronik fra organisationerne.

Information til kommunalvalgets 
kandidater
I forbindelse med kommunalvalget i november in-
formerede Kirkens Korshær sammen med Kontant-
hjælps-Alliancen alle valgets kandidater om, hvor 
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2500

1500

20172016

Madpakker

Det familiestøttende arbejde på Christians-
havn i København uddeler madpakker til 
fattige børnefamilier. Desværre er behovet for 
madpakkerne stigende. Medarbejderne ud-
deler derfor flere madpakker: i 2017 uddelte 
de 1000 flere end året før.



mange borgere, der er ramt af de såkaldte fattig-
domsydelser i hver kommune. Fattigdomsydelser-
ne er bestemt af kontanthjælpsloftet, 225-timers 
reglen, integrationsydelsen m.fl.
I et brev fik kandidaterne tal på, hvor mange, der 
er ramt af lave ydelser og sanktioner i den enkelte 
kommune, og de fik at vide, hvor kommunen skiller 
sig negativt ud. Samtidig fik politikerne forskellige 
ideer til initiativer, såsom gældsrådgivning og sam-
arbejde med civilsamfundet. 
 
Bekymring over kommunale 
genbrugsbutikker
En væsentlig del af de penge, der driver vores socia-

le arbejde kommer fra vores genbrugsbutikker. Der-
for så vi med bekymring på et politisk forslag om 
at lade kommunerne drive genbrugsbutikker, fordi 
indtægterne fra genbrug kun bliver mere nødvendi-
ge, jo flere mennesker, der har brug for vores tilbud. 

Udenlandske hjemløse
Udenlandske hjemløse fik det også sværere i 2017. 
Politiet fik beføjelser til at rydde såkaldt utrygheds-
skabende lejre og til at udstede et zoneforbud. Det 
betyder for den hjemløse, at han eller hun kan blive 
udvist til en anden kommune.
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En rundspørge blandt de sociale ledere sidst på året 
viste, at næsten tre ud af fire oplevede, at flere af 
brugerne på vores væresteder har en psykisk lidelse. 

Kirkens Korshær opfordrede derfor til, at der fra 
offentlig side bliver taget hånd om de mennesker, 
som har en psykisk sygdom, før det bliver så slemt, 
at varmestuen er sidste mulighed.

Rådet for Socialt Udsatte
I november blev Kirkens Korshærs chef, Helle Chri-
stiansen udpeget til Rådet for Socialt Udsatte fra 
2018 af børne- og socialminister Mai Mercado (K). 
Vi glæder os til samarbejdet i rådet og ikke mindst 

til at rådgive regering og folketing om problematik-
ker inden for socialområdet.



Unge hjemløse 
Andelen af unge hjemløse mellem 18 og 24 år steg i 
2017. Fra 633 i 2009 til 1278 i 2017. 

Især var stigningen voldsom i Aarhus, hvor der i 
2017 var flere unge hjemløse end i landets andre 
byer.  Bl.a. derfor vil Kirkens Korshærs sociale ar-
bejde i Aarhus i 2018 åbne et herberg, der kan tage 
imod de unge.

Årsagerne til, at mennesker kommer hos Kirkens 
Korshær, kan bl.a. være en opvækst med omsorgs-
svigt og anbringelser. De er alene. De har ingen fa-
milie, som kan lære dem basale færdigheder, såsom 
at betale regninger eller gå ned med skraldet. 

Der er behov for boliger, som de unge har råd til, 
og væresteder, som passer til denne særlige mål-
gruppe, hvor de kan få støtte og omsorg. Nogle af 
de unge hjemløse har aldrig oplevet en ”normal” 
boligsituation før og har brug for opbakning og 
rådgivning.  

 

Flere brugere i 
Kirkens Korshær
Der er blevet flere om buddet i Kirkens Korshærs 
tilbud til socialt udsatte og sårbare mennesker i 
2017. Det er kommet flere hjemløse i det hele taget, 
flere unge hjemløse, flere med psykisk sygdom og 
flere fattige børnefamilier. 
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I rapporten Hjemløshed i Danmark 2017 fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 

Velfærd, er antallet af hjemløse i 2017 gjort op til 6635.
 

Til sammenligning var tallet 4998 i 2009, da man begyndte at tælle hjemløse.

1278

633

20172009

18-24 år
Kilde: VIVE’s hjemløsetælling 2017.



Fattige børnefamilier 
Flere af Kirkens Korshærs arbejdssteder meldte i 
2017 om en fordobling i ansøgninger om julehjælp. 

Bl.a. i Aalborg og på Drejervej i Kø-
benhavn, hvor oplevelsen samtidig var, 
at ansøgerne var mere pressede end 
tidligere. Det er typisk mødre, som 
både slås med dårlig økonomi og dårligt 
helbred, som søger om julehjælp. 

Fattigdommen og sårbarheden hos 
familierne kan mærkes i Kirkens Kors-
hær hele året, men bliver endnu tyde-
ligere ved juletid. I ansøgningerne om 
julehjælp er gæld og de lave offentlige 
ydelser nogle af de begrundelser, der 
går igen.

Psykisk sygdom
Der er også kommet flere brugere hos Kirkens Kors-
hær, som har psykiske lidelser. 

11ÅRSBERETNING 2017

37 %
53 %

2009 2017

Behovet for hjælp er stigende.

Andelen af hjemløse mennesker, der har en psykisk sygdom, er steget. 
I dag lider over halvdelen af de mennesker, der lever på gaden i Dan-
mark, af f.eks. depression eller skizofreni. Kilde: VIVE’s hjemløsetælling 
2017.



Det er sandsynligvis en konsekvens af nedskæ-
ringer i antallet af psykiatriske sengepladser og 
dagtilbud, som ligger for langt væk. 

Selv om medarbejderne i Kirkens Korshærs 
varmestuer gør, hvad de kan for at hjælpe alle 
brugere, og selvom alle med behov for hjælp er 
velkomne hos Kirkens Korshær, så er varmestuen 

ikke et behandlingssted. 

Ifølge VIVE havde 53 procent af hjemløse i 2017 
en psykisk sygdom, hvor andelen i 2009 var 37 
procent.
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Fagligheden i Kirkens Korshær er tæt knyttet til 
vores værdier: Næstekærlighed, respekten for det 
enkelte menneske, omsorg og nærvær. 

Kirkens Korshær er ikke et alternativ, men et sup-
plement til det offentliges tilbud. 

Uden krav om forandring
Det er grundlæggende, at vi møder mennesker uden 
krav om forandring. Vi støtter og hjælper, hvor vi 
kan, hvis vi bliver bedt om det, men det skal være 
op til brugeren selv, om han eller hun ønsker at æn-
dre sin situation. Det handler både om respekt, men 
også om at skabe den tillid, der skal til for at kunne 
give det lille kærlige puf, der skal til for - måske - at 
have lyst til at få hjælp.

Uddannelse  
Kirkens Korshær har i samarbejde med Den Offent-
lige Lederuddannelse, COK, skabt sin egen lederud-
dannelse. Her får lederne af vores sociale arbejde 
tilbudt uddannelse på samme diplomniveau som 
ledere i det offentlige. Ca. 50 ledere har foreløbig 
deltaget i uddannelsen, der består af modulerne: 
Personlig ledelse, Personaleledelse, Strategisk ledel-
se og Kommunikation. Fra 2019 tilbydes yderligere 
to moduler: Kvalitet, resultater og effekt til borgere 
og brugere samt Udvikling, forandring og innovati-
on. 

Som noget nyt har Kirkens Korshær i samarbejde 
med KFUM’s sociale arbejde og Blå Kors valgt også 
at etablere en uddannelse for medarbejderne.

Faglighed og frivillighed

13ÅRSBERETNING 2017

Kirkens Korshærs mange medarbejderes arbejde er baseret på vores værdier: 
nærvær, omsorg og respekt.
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Frivillige i Kirkens Korshær
De frivillige er de bærende kræfter i Kirkens Kors-
hær. F.eks. er det udelukkende frivillige, der med 
hjælp fra genbrugskonsulenterne, driver vores 250 
genbrugsbutikker. 

Mere end en fjerdedel af de midler, som finansierer 
varmestuer, herberger, familiestøttende arbejde, 
rådgivningstjenester og fortalervirksomhed, bliver 
tjent i butikkerne. 

Derudover arbejder de frivillige også på de sociale 
arbejdssteder, i Sct. Nicolai Tjenesten og med at 
organisere og samle ind til landsindsamlingen i 
november. 

To gange om året er der besøgsdag, hvor frivillige 
medarbejdere kan besøge nogle af de sociale ar-
bejdssteder, hvor udsatte og nødlidende mennesker 
får støtte og omsorg. Flere af de butiksfrivillige har 
ved selvsyn konstateret, hvad det er, pengene de 
tjener, går til i Kirkens Korshær. 

I 2017 blev der etableret et kursus i frivilligkoordi-
nering - skabt i samarbejde med Ingerfair.

Ca. 9000 frivillige og fem genbrugskonsulenter skal 
der til for at drive vores 250 genbrugsbutikker. 

De fleste af vores frivillige driver vores genbrugsbutikker, 
men vi har også mange frivillige, der hjælper på vores 
varmestuer.

Sct. Nicolai Tjenestens frivillige sidder klar til at tale med 
ensomme og udsatte mennesker over hele landet. 
Omkring 50.000 ringede i 2017.
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En vigtig forudsætning for, at Kirkens Korshærs 
arbejde med at yde støtte og omsorg til mennesker 
med svære vilkår kan lykkes, er samarbejdet med 
omverdenen. Det kan både være naboskabet med 
dem, som bor omkring et af vores sociale arbejds-
steder, samarbejdet med kommunen og andre 
offentlige instanser og samarbejdet med kirken og 
lokalmiljøet. 

Samarbejde med kommunen
Mange af Kirkens Korshærs sociale arbejdssteder 
har et nært og godt samarbejde med kommuner og 
andre offentlige instanser om at sikre de bedst muli-
ge tilbud til områdets socialt udsatte mennesker.  

Samarbejde med kirken
Kirkens Korshær har i 2017, som i tidligere år, også 
nydt godt af det nære samarbejde med folkekirken 
på flere måder. Eksempelvis er nødovernatningen 
om vinteren i både Hellig Kors Kirke i København 
og hos Kirkens Korshær i Aarhus kommet i stand 
med god støtte fra de lokale folkekirkemenigheder. 

Den nye varmestue i Nykøbing Falster har fået en 
varm lokal velkomst og støttes af stiftet, bl.a. med 
en korshærspræstestilling, og landsindsamlingen til 
Kirkens Korshær har mange steder i landet fået stor 
hjælp.

Samarbejde
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En kold vinter. Kirkens 
Korshærs nødovernatning 
for hjemløse i København 
fortsætter og forlænges 
løbende, indtil vejret bliver 
mildere.

Maria Benzon indleder 
arbejdet med at oprette 
en varmestue på Lolland 
Falster. Den åbner i 
november 2017.

Kirkens Korshær åbner 
familiestøttende arbejde i 
Silkeborg.

Kirkens Korshærs rådgiv-
ningsted for migranter, 
Kompasset, holder åbent 
møde for interesserede dan-
skere, NGO’er, journalister 
og politikere om, hvordan 
de udenlandske hjemløse 
kan hjælpes. 

Kompasset udgiver 
erfaringsrapport om de 
udenlandske hjemløse, der 
viser, at der ikke er særlig 
mange af dem, og at de 
fleste leder efter arbejde.
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2017: Et år med 
stigende behov
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Sct. Nicolai Tjenesten fylder 
60. Samtaletjenesten har 
siden 1957 taget imod opkald 
fra sårbare, ensomme og 
udsatte mennesker. Antallet 
af opkald er stigende.

”En 1-års fødselsdag, som 
ikke skal fejres” – Kirkens 
Korshær udsender sammen 
med 18 andre sociale organi-
sationer en protest mod den 
kontanthjælpsreform, der 
blev indført i 2016, og som 
presser vores brugere.

Nødovernatning for hjemløse 
åbner i Aarhus og København.

Vores anden landsindsamling.

Vi åbner familiestøttende arbejde 
i Nordborg – nu er der syv steder, 
hvor sårbare familier kan få hjælp 
af Kirkens Korshær.

Antallet af ansøgere 
til julehjælp stiger 
igen.
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Sammenhæng 
og videndeling

Videndeling og samarbejde på tværs af 
organisationen blev udbygget i løbet af 2017. 
Bl.a.  blev flere netværk og arbejdsgrupper etableret: 

Et landsdækkende netværk for børne- & familiearbejdet, hvor 
der udvikles fælles strategi og metode, øget samarbejde og 
erfaringsudveksling.

En storbyledergruppe, som har til formål at følge udviklingen i 
brugergrupperne. Sociale problemer rammer oftest først de større 
byer, så her kan med fordel videndeles til resten af landet.  

 
En landsdækkende arbejdsgruppe for arbejdet med grønlandske 
brugere i Kirkens Korshær. 

Herbergsgruppen, som udveksler erfaring og inspiration, og som 
vil gøre opmærksom på evt. specifikke problematikker i det sociale 
arbejde, der finder sted på herberger. 
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Synlighed

Vi arbejder løbende på at gøre opmærksom på vores 
sociale arbejde og nødvendigheden af det. Derfor 
arbejder vi med flere platforme, hvor vi kan oplyse 
og informere om vores arbejde - og om det behov 
for hjælp, vi ser.

Interesserede kan holde sig opdateret om socialt 
udsattes vilkår i vores trykte medier Støtten og 
Korshærsbladet, som bl.a. sendes til medlemmer og 
bidragsydere. Man kan følge vores arbejde på vores 
sociale medier, hvor vi i 2017 bl.a. gik fra ca. 35.000 
følgere på Facebook til omkring 125.000. Snart kan 
man også modtage et digitalt nyhedsbrev, så man 
fra sin indbakke kan følge udviklingen på socialom-
rådet.

Landsindsamlingen
Kirkens Korshær holdt i 2017 landsindsamling for 
anden gang. Landsindsamlingen er stadig et nyt 

projekt for os, som skal hjælpe med til at synliggøre 
vores arbejde og behovet for hjælp. Vi samlede knap 
2,2 mio. kr. ind. Vi kunne have håbet på et bedre 
økonomisk resultat, men hvad angår opbakning 
og gode øjeblikke på dagen kunne vi dårligt have 
ønsket os mere.

Vi er meget glade og taknemlige for de mange frivil-
lige og indsamlere, som støttede vores 
landsindsamling og skabte en god dag for hele orga-
nisationen. 

I takt med, at vilkårene for de mest sårbare i vores samfund bliver værre, 
bliver der mere at råbe op om og protestere imod. En af Kirkens Korshærs 
vigtige opgaver er derfor at fortælle om vilkårene og behovet for hjælp. Den 
hjælp, Kirkens Korshær kan give, beder vi om støtte til, og vi modtager støtte 
på mangfoldige måder. 
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Fundraising

Du hjælper, når du handler  
I 2017 er der kommet nyt butiksmateriale ud til 
alle genbrugsbutikker med det formål at oplyse de 
handlende i butikkerne om, at alt overskud fra salg i 
butikkerne går til det sociale hjælpearbejde. 

Vi hjælper fattige i Danmark
Budskabet om, at ”vi hjælper fattige i Danmark”, har 
været brugt både ifm. vores landsindsamling og øv-
rige kampagner. I målinger kan vi se, at danskerne 
fra 2016-2017 har fået et større kendskab til, hvem 
Kirkens Korshær er. Den udvikling vil vi arbejde 
videre på.

Kommunikation med bidragsydere 
Vi har mange loyale bidragsydere, der støtter os 
år efter år. For at pleje dem, men også tiltrække 
nye, har vi implementeret et CRM-system, der skal 
hjælpe os med at målrette vores kommunikation og 
markedsføring, så vi hele tiden er relevante for både 
eksisterende og nye medlemmer og bidragsydere. 
Systemet skal videreudvikles og testet over det kom-
mende år. 

Fonde
Kirkens Korshær har siden begyndelsen af 2017 
styrket vores samarbejde med fonde. 
 
I 2017 fik vi midler af Den A.P. Møllerske Støttefond 
til at skabe og forske i fremtidens væresteder. Es-
bjerg, Holbæk og Nykøbing får på den baggrund nye 
varmestuer. Den første varmestue står efter planen 
færdig i 2019. Projektet er også støttet af foreningen 
Realdania, fra hvem bevillingen blev givet i 2018.
 
Herudover har både Veluxfonden og Hempelfonden 
støttet vores børne- og familiearbejde med gavmilde 
donationer, og Bikubenfonden har ligeledes generøst 
støttet vores julehjælp. Flere lokale initiativer er 
desuden blevet støttet af gavmilde fonde. 
 
Vi er meget taknemmelige for den støtte, fondene 
giver os, og ser frem til et større og tættere samar-
bejde. 

Vi vil øge vores økonomiske uafhængighed, så vi kan være sikre 
på at kunne dække det behov, vi møder. Derfor har vi også i 
2017 haft fokus på at give endnu flere – både privatpersoner og 
virksomheder - mulighed for støtte vores arbejde. 



Erhverssamarbejde 
I 2017 modtog vi sponsorater og donationer til det 
sociale arbejde, og vi fortsatte det gode samarbejde 
med en række erhvervspartnere. Heriblandt: 

Brilleuddeling
I november 2017 uddelte brillekæden Smarteyes 174 
par briller til Kirkens Korshærs brugere i Aarhus. 
Siden den første gang i 2014 har uddelingerne til 
socialt udsatte været en kæmpe succes. Smarteyes 
har på tre år foræret briller væk for over 2 mio. kr. I 
dag er alle kædens 10 butikker med i uddelingen. 
 
Påske- og julefrokost
Ligesom i 2016 inviterede Netto og Kirkens Kors-
hær i 2017 op mod 500 ensomme, hjemløse og fat-
tige børnefamilier på påskefrokost. I december fik 
ca. 600 udsatte mennesker mulighed for at deltage i 
årets julefrokost. 
 
Maden blev ved begge lejligheder tilberedt af 
overskudsmad fra Netto-butikker, som ellers ville 
overskride sidste salgsdato på grund af påske- og 
julelukning. Fødevarerne blev kørt ud til varmestu-

er og væresteder i hele landet og blev tilberedt af 
dygtige kokke, heriblandt Søren Gericke og Morten 
Krogsholm fra Michelin-restauranten Kokkeriet. 
 
Soveposer og håndklæder 
JYSK donerede soveposer, liggeunderlag og hånd-
klæder til varmestuer og herberger over hele landet. 
Derudover donerede Jysk i 2017 ekstraordinært 80 
sæt sengetøj og 80 håndklæder til vores nødher-
berg i Aarhus i vinterperioden.

Grej med nyt liv 
I Spejdersport kunne kunderne igen indlevere de-
res brugte fritidsgrej i kædens butikker. Grejet blev 
herefter samlet og sorteret, og en stor del af det blev 
efterfølgende solgt i Kirkens Korshærs genbrugs-
butik i Køge. På den måde giver det midler til det 
sociale arbejde. Samarbejdet hedder Giv dit grej 
nyt liv og kører fortsat.
 
Suppe og kaffe
Mou donerede igen i 2017 suppe til vores arbejds-
steder. Og Merrild donerede mere end fire ton 
kaffe.
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Økonomi
Kirkens Korshærs regnskabsstruktur følger bran-
cheforeningens vejledning (ISOBRO). Det betyder 
bl.a., at alle udgifter forbundet med indtægtsgene-
rerende aktiviteter, såsom genbrug, bliver opgjort 
under indtægter. Det er således nettooverskuddet 
fra genbrug, der fremgår af regnskabet. 
I 2017 var der en del investeringer i genbrug og 

dermed et mindre nettooverskud. 2017 var samtidig 
et år med få testamentariske gaver, og de øvrige 
indtægtsaktiviteter gav ikke helt det forventede af-
kast. Udgifterne fulgte nogenlunde forventningerne. 
Sammenlagt betød det, at 2017 gav et underskud i 
Kirkens Korshær på ca. 5 mio.

INDTÆGTER
Tilskud og gaver 19.561.082
Testamentariske gaver  7.862.886
Kredsarbejdet  5.493.119
Andre genbrugsbutikker, loppemarkeder m.v.  54.969.396
Betaling for ophold på herberger, lejre, hjem m.m.  5.419.549
Tilskud fra det offentlige  57.989.072
Offentlige tilskud til institutioner med driftsover-
enskomst  

91.957.751

Andre indtægter    10.750.140
254.002.995

UDGIFTER
Korshærsarbejdet i København  59.804.732
Korshærsarbejdet i Aalborg  26.789.441
Korshærsarbejdet i Brønderslev  2.092.351
Korshærsarbejdet i Esbjerg  2.107.839
Korshærsarbejdet i Fredericia  1.311.577
Korshærsarbejdet i Helsingør  2.824.658
Korshærsarbejdet i Herning  4.183.444
Korshærsarbejdet i Holbæk  2.829.227
Korshærsarbejdet i Holstebro  3.495.209
Korshærsarbejdet i Horsens  3.381.876
Korshærsarbejdet på Lolland og Falster 1.175.763
Korshærsarbejdet i Odense  19.753.513
Korshærsarbejdet i Randers  16.148.393
Korshærsarbejdet i Ringsted  2.034.291
Korshærsarbejdet i Roskilde  5.061.572
Korshærsarbejdet i Silkeborg  5.026.601
Korshærsarbejdet i Midt-/vestsjælland  6.651.334
Korshærsarbejdet i Svendborg  3.285.647
Korshærsarbejdet i Sønderborg  10.591.475
Korshærsarbejdet i Vejle  8.192.759
Korshærsarbejdet i Viborg  2.532.360
Korshærsarbejdet i Århus  40.325.797
Sct. Nicolai Tjenesten  2.806.291
Arresthustjenesten  1.881.982
Slusen  1.133.740
Landsarbejdet  13.819.857
Hovedkontoret for den fælles administration  6.318.262
Tilskud til byarbejde aktiviteter 1.129.274
Andre udgifter      2.325.736

259.015.001
Balance     -5.012.006

254.002.995

Øvrige

4%

Off. driftsoverenskomst

36%

Offentlige midler

23%

Betaling for ophold mm.

2%

Genbrug mm.

25%

Gaver og arv

11%

Øvrige udgifter

1%

Fælles administration

2%
Landsarbejde

5%

Socialt arbejde

92%
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ANNONCE

DER ER ET
YNDIGT LAND
Kirkens Korshær hjælper mennesker i nød. 
Hjemløse, psykisk sårbare, børnefamilier 
uden penge til mad og tøj. Støt vores  
arbejde i dag, og hjælp fattige i Danmark. 

MobilePay dit 
bidrag på 4242

SMS ‘KK’ til 1231
og støt med 100 kr. 
(alm. SMS-takst)

60424_KK_ANN_Årsberetning_A4.indd   1 06/08/2018   15.43


