
 

 

Husorden for Kirkens Korshærs herberg i Odense 
 

 

 

Nærværende husorden skal overholdes. 

• Huset er åbent kl. 07-23 på hverdage og kl. 08-23 i weekender og på helligdage. 

• Alle besøgende skal henvende sig til personalet ved ankomst. Gæster skal forlade 
 herberget senest kl. 22.45. 

• Der stilles krav om at beboerne samarbejder med medarbejderne under  
 opholdet. 

• Rengøring af værelset, skal efterkommes på opfordring af personalet. Hver lørdag 
 er der værelsestjek. 

• Beboerne vækkes på hverdage kl. 07. Der siges god nat alle dage ca. kl. 22.45. 

• Der må ikke være dyr på herberget. 

• Medarbejderne har altid adgang og ret til gennemgang af  værelset samt skab 
 mv., når de finder det nødvendigt. Der bankes altid på først. 

• Der må ikke spilles om penge på herberget. Der må ikke indføres eller indtages  
 alkohol, hash eller narkotika på herberget. Tomme flasker, kanyler og brugt 
 ”værktøj” skal bortskaffes ved medarbejdernes anvisning. 

• Der må ikke forefindes våben eller genstande, som personalet vurdere kan  
 bruges som våben, på herberget. Dette vil medføre politianmeldelse eller  
 konfiskering.  

• Støjende adfærd eller dårlig opførsel accepteres ikke. Der skal være ro om natten. 

• Beboeren må kun medbringe bagage eller ejendele der kan bæres i 2 hænder, 

 andet opmagasineres andet sted end her. 

• Herberget påtager sig intet ansvar for beboernes bagage eller ejendele under op
 holdet. Ved udskrivning skal beboerne selv sørge for at tage ALLE ejendele med. 
 Ellers bliver ejendelene smidt ud. 

• Ved udeblivelser i flere sammenhængende dage, uden at medarbejderne har fået 
 besked, udskrives beboeren. 

• Ved udskrivning kan der opkræves oprydningsgebyr og erstatning for manglende 
 eller ødelagt indbo eller inventar. 

• Overtrædelse af husordenen, kan medføre påtale, advarsel eller bortvisning med 
 efterfølgende karantæne. 

• Vold og trusler om vold accepteres ikke og medfører bortvisning og karantæne. 
 

Odense, den 30-03-2017  

Forstander Jan Lund Pedersen 
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