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PRESSEMEDDELELSE  
København, 18. december 2018 

 

Merrild donerer 100.000 kopper kaffe til Kirkens Korshær  
I Danmark er det ofte kaffe, der får samtalen i gang. Det er der god brug for, når Kirkens Korshær inviterer 
et stigende antal udsatte og ensomme ind i sine varmestuer. Merrild overrækker i dag en julegave i form af 
100.000 kopper kaffe til Kirkens Korshær i København - og hjælper samtidig med at sætte fokus på Kirkens 
Korshærs juleønske om flere frivillige hele året. 
 
Merrild leverer i dag, hvad der svarer til 100.000 kopper kaffe til 
Kirkens Korshær i København. Det betyder, at varmestuerne på 
Amager, Christianshavn, Vesterbro, Nørrebro, Nordvest og 
Lyngby, samt Det Sociale Vaskeri på Frederiksberg i år får et 
ekstra og tiltrængt tilskud. Flere og flere udsatte besøger nemlig 
varmestuerne i hovedstaden – og mange af dem er unge.  
 
Kirkens Korshær driver herberger og varmestuer i 29 byer over hele Danmark. Her kan mennesker ramt af 
hjemløshed og andre sociale problemer få en pause fra det pres, de dagligt lever under. Hos Kirkens 
Korshær bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor man er kommet. For Kirkens Korshær hjælper 
alle, der har behov for det. Her er der plads til både hjemløse, misbrugere, ensomme og fattige 
børnefamilier. Sådan har det været i over 100 år. 
 
Bare det var jul hele året 
Kirkens Korshær driver knap 250 genbrugsbutikker over hele Danmark, som er med til at finansiere det 
sociale arbejde i varmestuerne sammen med private donationer, offentlige tilskud, fondsmidler med mere. 
Frivillige udgør alene arbejdskraften i genbrugsbutikkerne, men der er også mange frivillige engageret i 
varmestuerne. 
 
”Donationen fra Merrild er en stor hjælp for de mange udsatte, som dagligt bruger vores forskellige tilbud.   

Vi ser det som en julegave til hele året, da gaven giver lidt større økonomisk 
råderum i vores meget stramme budgetter. Julen er ikke nødvendigvis vores 
største udfordring. For i julen er der stor lyst til at hjælpe udsatte som 
hjemløse og ensomme. Men I Kirkens Korshær ser vi mennesker, der slås 
med de samme problemer hele året, hvor vi derfor har brug for flere midler 
og frivillige til at hjælpe med arbejdet i genbrugsbutikkerne og 
varmestuerne,” udtaler chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen. 
 
Merrild Kaffe har siden 2009 på forskellig vis hjulpet Kirkens korshær med 
kaffe, men også med tøjindsamlinger. ”Det er trist, at stadigt flere mennesker 
har behov for varmestuer, og særlig trist er det, at så mange af dem, er unge. 
Men det er glædeligt, at der er mennesker, der vil bruge noget af deres fritid 
på at hjælpe. Hos Merrild er vi glade for, at vi kan støtte samfundets udsatte 
og vi håber, at vores donation kan være med til at gøre en positiv forskel for 
dem, der besøger varmestuerne”, udtaler Peter Falk, direktør for Merrild 
Kaffe. 
Kontakt: 
Peter Falk, Direktør for Merrild Kaffe, +45 63 10 31 03 peter.falk@merrild-
kaffe.dk 
Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, +45 33 12 16 00, 
helle.christiansen@kirkenskorshaer.dk 

Kirkens Korshær har brug 

for flere frivillige 

Mere end 9.000 frivillige 

hjælper samfundets udsatte 

i Kirkens Korshær, men der 

er brug for flere 

Hør mere om arbejdet som 

frivillig ved at skrive til 

frivillig@kirkenskorshaer.dk 

eller mød op i en af Kirkens 

Korshærs butikker eller 

varmestuer. Det kræver 

blot, at man har lyst og kan 

undvære et par timer eller 

mere om ugen til at hjælpe 

udsatte borgere.  
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Download pressefotos: 

http://download.rostrapr.com/?path=download/Kirkens%20Korshaer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om partnerskabet mellem Merrild Kaffe og Kirkens Korshær 

Merrild Kaffe og Kirkens Korshær har siden 2009 samarbejdet om at skabe gode øjeblikke for 

samfundets udsatte. Merrild Kaffe har, udover kaffe til varmestuerne og ved forskellige events i bl.a. 

Tivoli og på Folkemødet på Bornholm, også støttet med tøjindsamlinger blandt medarbejderne.  
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