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Beskæftigelse og uddannelse 

Iværksætterrådgivning 

Har du lyst til at vide mere om iværksætterrådgivningen, så kan 
du enten møde op på ovenstående dage eller kontakte: 
 
Stine Berg Sørensen 
Tlf. 40 24 02 39 eller  
Email: sbs@boligfa.dk 

Går DU og drømmer om din egen virksomhed? Så deltag i vores 
iværksætterrådgivning  og netværk. 

Det foregår mandage i lige uger, i Sønderparkens Pavillon, 
Søndermarksvej 74 A. Kl. 19.00 - 21.00 

 
 
Vi kan bl.a. tilbyde ; 
 Networking 
 Personlig salgstræning 
 Rådgivning om regnskab 
 
 
 

ALLE kan deltage og er velkomne til at kigge forbi til en  
uformel snak. 
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Beskæftigelse og uddannelse 

Åben rådgivning 

Få hjælp til at: 
Søge job eller praktik, skrive en ansøgning, undersøge dine ud-
dannelsesmuligheder, bekræfte jobsøgning på Jobnet.dk, forstå 
breve fra kommunen, komme i kontakt med din sagsbehandler 
og meget mere. 

 Åben rådgivning 
 Sønderparkens pavillon  
 Onsdage kl. 10.00-12.00 
 
 Åben rådgivning 
 Medborgerhuset i Korskærparken 
 Torsdage kl. 13.00-15.00 
 
Du er også altid velkommen til at  
komme forbi til en kop kaffe/the og  
en snak :) 

Kontaktperson: 
 
Anne Aas Andersen  
Tlf. 22 17 81 31 
Email: anne.a.andersen@fredericia.dk 
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Ordblinde-undervisning 

Oplever du, det er svært at læse ord, du ikke har set før, og at 
det er svært at stave? Det kan være tegn på ordblindhed. Ord-
blindhed kan være arveligt og der findes værktøjer og metoder, 
der kan gøre det lettere at læse og skrive for ordblinde. 

 Lyder ovenstående bekendt, så kan du gratis deltage på 
ordblindekursus enten her i Sønderparken, Korskærparken  
eller på VUC.   

 Det er gratis at deltage og der er allerede startet hold op i 
Sønderparken.  

 Ordblinde-undervisning tilrettelægges i områderne, når der 
nok deltagere. Der er to tirsdagshold i Sønderparken. Et 
hold fra kl. 14.00 -16.00 og et hold fra kl. 16.00 -18.00 

 

Se mere på www.sønderkorskær.dk under Kalender og vælg her 
Sønderparken. Se afholdesestidspunkt ved tryk på:  

Kontaktperson:  
 
Uddannelseskonsulent Anni Lindum, Områdesekretariatet. 
Tlf: 4024 0236 
Email: ali@boligfa.dk 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 
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Beskæftigelse og uddannelse 

Kunne du tænke dig at blive bedre til  sprog som engelsk, tysk, 
spansk, arabisk, fransk eller andre sprog, så har du mulighed for 
at få gratis undervisning. 

Som beboer i Sønderparken og Korskærparken har du mulighed 
for at modtage undervisning på VUC eller her i området, hvis der 
kan samles et helt hold.  
 
Skriv en mail eller ring, så vi sammen kan afdække hvilket be-
hov, du har og hvilket niveau, vi skal starte undervisningen på.  
 
Der er også mulighed for at få sprogundervisning på nettet eller 
på dvd. 

Kontaktperson: 
 
Uddannelseskonsulent Anni Lindum, Områdesekretariatet 
Tlf: 4024 0236 
Email: ali@boligfa.dk 

Sprog-undervisning 
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 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Undervisning i musik, dans og drama 

Kom og vær med til at lære kunsten at synge i kor, synge solo, 
danse og spille skuespil. Det er gratis for dig at deltage.  
 
Initiativ skabt på baggrund af beboeres ønske om anderledes læ-
ring. 

 Lotte Gilbert Langseth underviser i sang og musik og un-
dervisningen udvides efterhånden som flere af jer kommer 
med ønsker omkring undervisning i at spille på instrumen-
ter, dans og drama. 

 

 Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13 i den lille sal. 
 

 Tid: Hver mandag fra kl. 18.00 - 21.00 
 

Undervisningen er målrettet alle fra 12 år og opefter. Der er også 
undervisning i sang og musik for børn. 
 

Kig ind på www.sønderkorskær.dk. 
 

Vælg Korskærparken og klik evt. på 

Kontaktperson og tilmelding:  
Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærpar-
ken. 
 
Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Anni Lindum 
Tlf: 4024 0236, Mail: ali@boligfa.dk 
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 Beskæftigelse og uddannelse 

Tag dit barn med hen i Medborgerhuset, hvor børnene synger og 
arbejder med rytme og musikkens vidunderlige verden :-) 

Det er gratis for dit barn at deltage, og du må også selv gerne 
være med som forælder. 

 Det starter op fra april måned 2013 og foregår herefter 
hver mandag fra mandag den 8. april.  

 
 Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13 i den lille sal. 

 
 Tid: Fra 8. april, hver mandag fra kl. 15.00 - 17.00 
 
Vi anbefaler, at børnene minimum er fra 5 år og op til og med 11 
år. Børn fra 3 til 5 års alderen kan deltage i torsdagsklub med 
Kala. 
 
Se i Kalenderen for Kor- skærparken, hvornår på 
www.sønderkorskær.dk. 

Kontaktperson og tilmelding:  
Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærpar-
ken. 
 
Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Anni Lindum 
Tlf: 4024 0236, Mail: ali@boligfa.dk 

Musik og sang for børn m. forælder 
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 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Dansk kursus for to-sprogede - bliv klar til 
job! 

Kursus for dig, der søger arbejde, og som ønsker at blive bedre 
til at tale og forstå dansk. 
 
På kurset er der fokus på jobsøgning, afklaring af jobmuligheder, 
kendskab til arbejdspladser og arbejdsopgaver og egne kompe-
tencer. Virksomhedsbesøg er del af undervisningen . 

 Kurset er helt gratis for dig, som er ledig. 
 
 Afholdes hver mandag og fredag formiddag  
 Start: 18. februar 2013 og 12 uger frem. 
 Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13 i 

sal 1 (lille sal) 
 
 Mandage : kl. 08.30-11.00 
 Fredage :  kl. 08.30-11.00 
 
Kom over i Medborgerhuset i Korskærparken eller pavillonen i 
Sønderparken og tal med nedenstående kontaktpersoner for at 
melde dig til. 

Kontaktperson og tilmelding hos:  
 

Anne Aas Andersen, jobkonsulent 
Telefon: 2217 8131, mail: anne.a.andersen@fredericia.dk 
 

Anni Lindum, uddannelseskonsulent 
Telefon: 4024 0236, Mail: ali@boligfa.dk 
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 Beskæftigelse og uddannelse 

Kursus for dig, som ønsker at blive bedre til at tale og forstå 
dansk på dit arbejde. 
 
Fokus er på arbejdspladskultur, planlægning og organisering af 
opgaver, fremlæggelse af viden samt samtaler med kolleger og 
ledelse. Med besøg af gæstelærere eller virksomhedsbesøg. 

 Kurset er helt gratis og er for dig, som er le-
dig. 

 
 Afholdes hver tirsdag og torsdag aften  
 Start: 19. februar 2013 og 12 uger frem. 
 Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13 i sal 1 (lille sal) 
 
 Tirsdage:  kl. 19.00-21.30 
 Torsdage: kl. 18.30-21.00 
 
Kom over i Medborgerhuset i Korskærparken eller pavillonen i 
Sønderparken og tal med nedenstående kontaktpersoner for at 
melde dig til. 

Kontaktperson og tilmelding hos:  
 

Anne Aas Andersen, jobkonsulent 
Telefon: 2217 8131, mail: anne.a.andersen@fredericia.dk 
 

Anni Lindum, uddannelseskonsulent 
Telefon: 4024 0236, Mail: ali@boligfa.dk 

Dansk kursus i kommunikation på arbejds-
pladsen! 
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 Beskæftigelse og uddannelse 

Kristina Søs Henriksen, projektleder i Dansk Flygtningehjælp gi-
ver et indblik i at arbejde med fundraising. 
Hvad skal der til, for at man får succes som fundraiser, og hvor-
dan gør man i praksis?  

Du får kvalificerede bud på, hvor man kan finde relevante fonde/
puljer 

Kom og få konkrete redskaber til at skrive en målrettet og god 
fondsansøgning og hør, hvordan man får gavn af lokale samar-
bejdsaftaler.  
 

Kurset afholdes under FRUD, men er åbent for 
deltagelse fra andre i områderne. Kurset afhol-
des: 
 

Tirsdag d. 30. april 2013  
I Medborgerhuset, lille sal 

 
Husk at tilmelde dig hos Anni eller på hjemmesiden: 
www.sønderkorskær.dk 

Kontaktperson og tilmelding:  
Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærpar-
ken. 
 
Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Anni Lindum 
Tlf: 4024 02 36 
Email: ali@boligfa.dk 

Kursus i fundraising under FRUD 
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 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Lektie-café for unge, voksne og forældre med 
børn 

Her får du hjælp til at blive bedre til at: 
 hjælpe dine børn med lektierne 
 Dansk, matematik, engelsk og tysk 
 Læse, skrive og regne og skrive opgaver 

 Hver torsdag i pavillonen i Sønderparkens kontorlokaler. 
 Kl. 18.30 - 21.30 
 
Vi søger frivillige undervisere til lektiecafé i Korskærparken.  
 
Der er mulighed for at tjene lommepenge for unge under 18 år, 
som er bosiddende i Korskærparken, og som gerne vil prøve at 
undervise/hjælpe i lektiecafé i Korskærparken. 
 
 Der findes fantastisk gratis lektie-hjælp på: 

www.lektier-online.dk  

Kontaktperson:  
 
Anni Lindum, uddannelseskonsulent 
Tlf: 4024 0236 
Email: ali@boligfa.dk 
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 Beboer-netværk 

Nyt design på www.sønderkorskær.dk 

 Forside - se rulletekster med nyheder 
 Historik - se tidligere informationer og læs fra arkivet 
 Frivillige - her samles information til og fra frivillige i områ-

derne. 
 Uddannelse - Sønderkorskær Uddannelse rummer masser 

af muligheder, som der altid kan læses om i det seneste 
Nyhedsbrev. 

 Aktiviteter - her vil du kunne finde informationer om nogle af 
de aktiviteter, som finder sted i områderne. 

 Job - her findes informationer om muligheder i områderne. 
 Kontakt: Find kontaktinformationer og åbningstider (café) 

og kontaktoplysninger på projektansatte. 
 Kalender - se, hvad der sker i dit område ;-) 

Kontaktpersoner/webmastere: 
 

Anni Lindum, uddannelseskonsulent 
Tlf.: 4024 0236. Mail: ali@boligfa.dk 
 
Annika Jensen, grafisk medarbejder 
Tlf.: 4024 0237. Mail: anj@boligfa.dk 
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 Børn, unge og familie 

Flere beboere har efterspurgt netværk for enlige forsørgere i 
Sønderparken og Korskærparken. 
 
Kom og vær en del af netværket, som startes op i januar 2013. 

Næste gang vi mødes er: 
 
Tirsdag den 19. februar kl. 16.30 - 18.00 
i Medborgerhuset, store sal. 
 
Har du lyst til at mødes med andre enlige 
forsørgere, hvor I kan drage nytte af hin-
andens viden, erfaring og ressourcer. 
 
I kan tage på ture sammen eller oprette særlige inspirationsafte-
ner med børnepasning. Det er helt op til jer at finde grundlaget 
for det bedste samvær for jer alle. 

Kontaktpersoner og tilmelding:  
Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærpar-
ken. 
 

Kontaktpersoner:  
Anni Lindum     Grethe Nielsen, Tlf.: 2128 1879 
Tlf.: 4024 0236 
Email: ali@boligfa.dk 
 

Netværk for enlige forsørgere 
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 Beboer-netværk 

Stor fest for alle frivillige i SønderKorskær 

Er du over 18 år og frivillig i Sønderparken og/eller Korskærpar-
ken, så inviteres du hermed til fest, hvor du vil blive forkælet af 
de projektansatte i områderne.  
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding via den ny hjem-
meside. 

 Tid: Festen starter fredag den 
8. februar kl. 16.30 - 22.00  

 

 Sted: Medborgerhuset,  
 Ullerupdalvej 13 i salen. 
 

 Tilmeldingsfrist: 1. februar 
2013. 

 

For at tilmelde dig fra hjemmesiden www.sønderkorskær.dk, 
Klikker du på Kalender fra forsiden og dernæst på Korskærpar-
ken.  
Derefter finder du den linie, hvor der står ”Fest for frivillige”.  
Klik på ordet ”Deltag” ude til højre og udfyld felterne, så er du til-
meldt.  
Når du har modtaget godkendelse via mail eller tlf., så kan du 
hente din billet. 

Kontaktpersoner: Medarbejderne i Områdesekretariatet. 
 

Billetter udleveres efter modtagelse af godkendt tilmelding. Billet-
ter kan afhentes hos medarbejdere i Områdesekretariatet på 
kontoret i Medborgerhuset eller hos medarbejderne i pavillonen i 
Sønderparken. 
Ved spørgsmål, kontakt: Anni Lindum, tlf.: 4024 0236. 
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 Børn, unge og familie 

Kvartersrådet i Korskærparken inviterer alle beboere til et brag af 
en fastelavnsfest for alle børnene i Korskærparken. Forældre er 
naturligvis også velkomne.  
 

Meld jer til festen ved at følge vejledningen her nedenfor: 

Fastelavnsfest i Korskærparken bliver: 
 
Søndag d. 24. februar kl. 10.00 - 12.00 
 
Vi mødes i Medborgerhuset og går der 
fra i samlet flok over til Tumlesalen på 
Alléskolen, hvor vi slår katten af tøn-
den.  
 
Der er godteposer, boller og juice til 
alle børn. Der er kaffe/the og boller til 
de voksne.  
 
Af hensyn til indkøb beder vi om, at hver enkelt deltager tilmelder 
sig via www.sønderkorskær.dk, vælg ”Kalender” og vælg 
”Korskærparken” og ”Fastelavnsfest”. 

Kontaktperson og tilmelding:  
Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærparken 
og tryk ”Deltag” og udfyld felterne for hver enkelt deltager. 
 
Kontaktpersoner:  
Annelise Tlf: 2890 9989  Inga Tlf.: 2328 6312 
Else  Tlf.: 3095 0808 

Hvem bliver Korskærparkens kattekonge i år? 
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 Beboer-netværk 

Projekt Picnic - skal du med? 

Til foråret starter vi op med nogle picnic-ture (ud med madkur-
ven), men inden vi kommer så langt, er der en del arbejde, der 
skal laves. 
Derfor får vi brug for en del frivillige, der har tid og lyst til at hjæl-
pe med at få dette spændende projekt op at køre.  

Det vil bl.a. dreje sig om følgende opgaver: 
 

 Produktion af kurve 
 Syning af stof til indlæg i kurvene 
 Planlægning af picnic-events 
 Planlægning og arrangering af aktivi-

teter for børn og voksne i forbindelse 
med turene i samarbejde med festudvalg i områderne.  

 Ansvarlige for afvikling af picnic-arrangementerne.  
 

I starten vil det hele foregå i samarbejde med de projektansatte, 
sidenhen er det meningen at opgaven skal kunne varetages af 
frivillige :-) 

 Kontaktpersoner:  
 

 Brian Conradsen 
 Tlf.: 4181 8088 
 Email: brian.conradsen@gmail.com 
 

  
 Anni Lindum 

        Tlf.: 402 402 36 
        Email: ali@boligfa.dk 
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 Børn, unge og familie 

Føler du dig sommetider ensom? Mangler du nogen at tale med 
om udfordringerne i din dagligdag? Har du vanskeligt ved at 
kommunikere med familiemedlemmer? 
Så kan du kontakte nedenstående kontaktpersoner, som vil gøre 
alt, hvad de formår for dig! 

Du kan ringe til: 
 
Tove, som er frivillig og kan hjælpe dig, 
hvis du gerne vil have en besøgsven. 
 
Britta er også frivillig og super fantastisk 
til at vejlede, supervisere og rådgive, når livet føles lidt 
tungt. 
 
Anni, som er ansat i Områdesekretariatet kan coache dig, 
når du har nogle mål, du meget gerne vil opnå. Du kan også 
få vejledning i forhold til job og uddannelse.  

Kontaktpersoner: 
  
 Tove Bertelsen  Tlf.:2135 0200 
 
 Britta Svendsen  Tlf.:2166 6410 
 
 Anni Lindum  Tlf.:4024 0236 

Familie-/beboer- linjen  
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Kultur & fritid 

Bogstart 

Fra 1. marts 2013 til 2016 deler Fredericia Bibliotek gratis bog-
pakker ud til alle børn i alderen 0-3 år, som bor i Korskærparken. 
Vi besøger børnefamilierne i deres hjem. 
Børnene får en bogpakke, når barnet er 6 og 12 måneder, 1½ og 
3 år.  

Bogstart skal hjælpe børnene til at have et godt sprog ved skole-
start, så de er klar til at lære at læse. Vi opfordrer  forældrene til 
at udvikle børnenes sprog ved at dele læseoplevelser med bør-
nene.  
 
Bogstart skal samtidig give børnene gode oplevelser med bøger, 
så de får lyst til at læse selv. 

Vi er : 

 

Dorthe Grønbæk, bibliotekar 

Lissi Hygum Lind, bibliotekar 
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Kultur & fritid 

Kom og lån bøger i det nye bibliotek i Medborgerhuset.  Du kan 
også ønske bøger—så køber vi dem, du kan tilmelde dig en læ-
seklub—hvor du kan diskutere litteratur med andre, du kan få 
hjælp til at søge litteratur, som du skal bruge til enten skole , ud-
dannelse eller interesse. 

Biblioteket har træffetid: 
 
 Hver mandag kl. 15-17 
 Hver torsdag kl. 14-16 

Har du spørgsmål så kontakt : 
 
Lissi Hygum Lind   Litta Poulsen 
mobil: 4124 8242   mobil: 6146 3538  
mail: lhl@fredericiabib.dk  mail: litta.poulsen@gmail.com 
 

Bibliotek i Medborgerhuset, Korskær 
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Kultur & fritid 

IT– Undervisning for begyndere 

IT-kurset er for dig, som vil lære det mest grundlæggende: 
 
 NemID og e-boks 
 E-mail 
 Lidt af hvert om internettet 

Det foregår i multirum 3 
  
 Tirsdag kl. 09.30-10.15 og kl. 10.30-11.30 

 
 Torsdag kl. 12.00-12.45 og kl. 13.00-14.00 
 
Vi stiller en bærbar pc til rådighed i undervisningen. 
 

Tilmelding er nødvendig. 
Kontakt: 
 

Lissi Hygum Lind 
Mobil: 4124 8242 
Email: lhl@fredericiabib.dk 
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Kultur & fritid 

Uformel vejledning fra borger til borger. Vi hjælper med at over-
sætte breve fra kommunen, kontakte kommunen, tilmelde børn 
institutionsplads, oprette NemID, e-boks, skrive CV og  ansøg-
ninger - mød bare op så finder vi ud af at hjælpe dig eller henvi-
se til andre, som hjælper. 

Det foregår hver anden mandag i ulige uger kl. 15.00-17.00 
 
Du finder os i caféen eller i underste etage i Medborgerhuset.  

 

 

Mød bare op. 
Har du spørgsmål så kontakt: 
 
Lissi Hygum Lind     Ulla Spring  
Mobil: 4124 8242   Telefon: 7551 4747 
Email: lhl@fredericiabib.dk Email: ulla.spring@mail.dk 

Vejledningsbutik 
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 Kultur og Fritid 

Fastelavn 2013 - 10. februar Kl. 14.00 

Kom med til fastelavnsgudstjeneste og 
tøndeslagning ved Hannerup Kirke. 
 

ALLE er velkomne. 

 Hannerup Kirke afholder igen i år fastelavnsfest, og alle kan 
være med. Så find dit og 
børnenes kostume frem og 
deltag i festen! 

 
 Sted: 
 Hannerup Kirke, Prangervej 
 114. 
 

 Tidspunkt:  
 Søndag d. 10. feb. kl. 14.00 

Har du spørgsmål til arrangementet,kan du kontakte: 
 
Stine Berg Sørensen  
Tlf. 4024 0239 
Email: sbs@boligfa.dk. 
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Kultur & fritid 

Biblioteket i Sønderparken 

Bibliotekets projektperiode i Sønderparken udløb ved indgangen 
til 2013.  
 
Vi fortsætter dog med ét projekt - nemlig Bydelsmødre. 

Vi vil sige beboerne mange tak for jeres måde at være på—det 
har været en fornøjelse at samarbejde med jer! 
 
Vi ønsker jer held og lykke med alt det gode, I sætter i gang.  
 
Bydelsmødrene er et projekt som skal uddanne og ruste kvinder 
med etnisk minoritetsbaggrund til at hjælpe andre kvinder med at 
blive aktive medborgere, så de kan udnytte egne ressourcer til at 
skabe en bedre hverdag og integration for sig selv og deres fami-
lier. 

Kontaktperson til Projekt Bydelsmødre: 
 
Pia Lisa Hansen 
Mobil: 6093 2814 
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Kultur & frtid 

Filmklub for børn over 11 år 

Filmklubben er for alle, der må se film egnet for børn over 11 år. 
Vi viser familiefilm, animerede film, action– og spændingsfilm. 
Invitér gerne din familie eller dine venner over 11 år. 
 

Børn under 11 år skal følges med en voksen. 

Det foregår den første onsdag i hver måned kl. 18.30 - 21.00. 
 

Filmen vises i sal 1 i  
Medborgerhuset, Korskær-
parken. 

 

Den ansvarlige for filmklubben er Jeanette Hansen. 



27 

Kultur & frtid 

Lektiecaféen er for dig, som går i folkeskolens 1. til 10. klasse. 
Vi hjælper dig gerne med lektier i alle fag. 
 
Vi kan også lære dig at bruge Lektier Online. 

Det foregår i multirum 5 og 6 i Medborgerhuset. 
 

Hver onsdag kl. 14.00 - 17.00 

Mød bare op! 
Har du spørgsmål så kontakt : 
Litta Poulsen 
Tlf: 6146 3538 
Email: 
litta.poulsen@gmail.com 

Lektiecafé i Medborgerhuet, Korskær 
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Hvis du vil give en hjælpende hånd, så kontakt 
 
 
Stine Berg Sørensen 
Tlf. 40 24 02 39 
Email sbs@boligfa.dk 

Inddragelse og beboerdemokrati Inddragelse og demokrati 

Sommerfest i Korskærparken 2013 

   Nu skal vi i gang—vil DU være med?? 
  

      

Sommerfesten 2013 står 
snart for døren i Korskærpar-
ken og vi har brug for alle fri-
villige hænder—både til det 
”grove” og det sjove. 
 
ALLE beboere opfordres der-
for til at deltage og hjælpe  
med at lave en god fest i om-
rådet! 
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Festudvalget i Sønderparken 

Inddragelse og beboerdemokrati 

Vi er gået i gang med planlægningen for 2013, og vi vil gerne ha-
ve mange flere af vore beboere med i såvel planlægningen som 
gennemførelsen af arrangementerne. Har du gode ide´er til akti-
viteter, vi kan tage op, så kontakt os.   

Er du villig til at gå ind og give en hjælpende hånd, så lad os høre 
fra dig. Nedenfor kan du se arrangementer, som er fastlagte: 
 

  

 6. februar  Bankospil kl. 19:00 i pavillonen i Sønderparken 
 

10. februar Fastelavn sammen med kirken og spejderne. 
 

23. juni  Sankt Hans aften ved pavillonen i Sønderparken. 
 

30.+ 31. august samt 1. september -  Sønderparken sommerfest 
 
 

Vi håber og forventer at få mange flere ting i gang. 
 

Der bliver løbende sat opslag op i opgangene, så du kan følge 
med i hvad der sker.  

 

Henvend dig til en i din afdelingsbestyrelse og oplys, hvad du har 
på hjertet.  
 
Alle afdelingsbestyrelser i Sønderparken er med i festudvalget.  
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Inddragelse og Beboerdemokrati 

Kom og hør, hvad der sker i dit område, og lad os høre om dine 
ønsker. Ved at tilmelde dig på www.sønderkorskær.dk, sikrer du 
dig samtidig  lidt gratis aftensmad. Vi glæder os til at mødes med 
dig. Fra Kalender på hjemmesiden vælges Sønderparken  

Følgende aftener kan du melde dig til på 
www.sønderkorskær.dk: 
 
Sønderparken  on 13-02-2013 18:00 on 13-02-2013 20:00 
 
 
Sønderparken  on 08-05-2013 18:00 on 08-05-2013 20:00 
 
 
Sønderparken  on 11-09-2013 18:00 on 11-09-2013 20:00 
 
 
Sønderparken  ti 03-12-2013 18:00 ti 03-12-2013 20:00 
 

Kontaktperson og tilmelding:  
Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærparken 
eller Sønderparken - find dernæst på listen ”Beboer-info” og vælg 
Deltag. 
 

Kontaktpersoner:  
Anni Lindum, tlf.: 4024 0236, mail: ali@boligfa.dk 

Beboer-info aftener i Sønderparken 
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Beboer-info aftener i Medborgerhuset, Korskær 

Inddragelse og Beboerdemokrati 

Følgende aftener kan du melde dig til på 
www.sønderkorskær.dk: 
 
Medborgerhuset on 27-02-2013 18:00 on 27-02-2013 20:00 
 
 
Medborgerhuset on 22-05-2013 18:00 on 22-05-2013 20:00 
 
 
Medborgerhuset on 18-09-2013 18:00 on 18-09-2013 20:00 
 
 
Medborgerhuset ti 10-12-2013 18:00 ti 10-12-2013 20:00 

Kom og hør, hvad der sker i dit område, og lad os høre om dine 
ønsker. Ved at tilmelde dig på www.sønderkorskær.dk, sikrer du 
dig samtidig  lidt gratis aftensmad. Vi glæder os til at mødes med 
dig. Fra Kalender på hjemmesiden vælges Korskærparken. 

Kontaktperson og tilmelding:  
Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærparken 
eller Sønderparken - find dernæst på listen ”Beboer-info” og vælg 
Deltag. 
 

Kontaktpersoner:  
Anni Lindum, tlf.: 4024 0236, mail: ali@boligfa.dk 
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 Kultur og fritid 

Cirkus-skolen kommer igen i år - hurraaaa!! 

Det forrygende cirkus Panik, som blev holdt i år 2012 bliver gen-
taget igen i år.  
 

Igen til sommer kan børnene lære at være cirkus-artister og jong-
lører! 

Igen i år vil der være leg, godt humør og røde næser på pro-
grammet, når cirkusskolen i Korskærparken lukker teltdørene op 
for Fredericia’s børn og unge.  
 
Fire dages intens cirkustræning ender ud med en stor gallafore-
stilling for deltagernes familier og 
venner.  
 
Vi søger igen i år frivillige, som vil 
være med til at gøre en indsats for 
at børn og forældre kan få nogle 
fantastiske dage igen i år.  

Kontaktpersoner:  
 

Jane Findahl  Tlf.: 4024 0238  Email: jfi@boligfa.dk 
 
Stine B. Sørensen Tlf.: 4024 0239  Email: sbs@boligfa.dk 
 
Anni Lindum  Tlf.: 4024 0236   Email: ali@boligfa.dk 
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 Kultur og fritid 

Kom og udfold dine kreative evner. Her er mulighed for at male, 
sy, tegne, lave tasker, tøj, kort, smykker og meget mere. Det er 
kun din egen fantasi, der sætter grænsen. 
 

Du vil kunne købe materialerne meget billigt. 
Aldersgrænsen er fra 12 år og opefter. 

Følgende aftener kan du melde dig til på 
www.sønderkorskær.dk: 
 

 

Sønderparken, salen i pavillonen 
 Hver tirsdag ved Lillian kl. 19.00 - 21.00  
 Hver torsdag ved Anette kl. 18.30 - 21.00 

 
 

Korskærparken, Medborgerhuset multirum 5 og 6 
 Hver mandag ved Inga kl. 19.00 - 21.00  
 

Det er tilladt at deltage alle aftener også, hvis man bor i Sønder-
parken og gerne vil være med i Korskærparken og omvendt.  
 

Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærparken 
eller Sønderparken - find på listen ”Kreativ aften” og vælg Deltag. 

Kontaktpersoner i Sønderparken:  
 

Lillian Lange Tlf.: 6048 3890 
Anette Olsen Tlf.: 6035 4171  
 

 

Kontaktperson i Korskærparken:  
Inga Pedersen Tlf.: 2328 6312 

Kreative aftener i Sønder- og Korskærparken 
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 Kultur og fritid 

Kom og deltag i Tove’s strikkeklub.  
 
Vi er nogle kvinder, der mødes hver onsdag kl. 13.30 – 15.30, 
hvor vi strikker til fordel for Rumæniens projekt.  

Velgørenhedsstrik giver rigtig god mening, 
og vi ved det bliver modtaget med stor glæ-
de og forventning. Vi hygger os med det og 
glæder os til at mødes hver gang.  
 
 

Vi strikker naturligvis også til os selv og fa-
milien, når vi har lyst til det. En strikker 
strømper, som går til Kirkens Korshær.  
 
 

Er du interesseret i at være med i strikke-
klubben, så kan du bare komme og være 
med.  

Kontaktperson:  
 
Ønsker du at vide mere, er du naturligvis velkommen til at 
kontakte: 
Tove på Tlf.: 2135 0200 (bedst om formiddagen). 
 

Velgørenheds-strik i Sønderparken 
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 Kultur og fritid 

Klubben Korskær for 8 - 12 årige. 

Er du mellem 8 og 12 år, bor du i Korskærparken, så kom i klub-
ben i Medborgerhuset og vær sammen med en masse andre 
børn på din alder.  
Det er gratis at være med i klubben og smadder hyggeligt. 

Vi har fået et fedt lokale i Medborgerhuset, hvor vi lærer en hel 
masse og har det sjovt sammen med Jacob, som er klubbens 
pædagog.  
 

 

Klubben har åben alle hverdage - undtagen fredag.  
 
 

Åbningstider:  
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
Kl. 17.00 - 20.00.  
 

Der bliver passet godt på os, og der 
er skønne fysiske rammer til os. 

Kontaktpersoner:  
 

Morten Schultz  Tlf.: 2546 7117 
 
Jacob B. Hansen Tlf.: 3044 9164 
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Kultur og fritid 

Byhøjskolen Korskær forår 2013 

Byhøjskolens program sætter denne gang fokus på det personli-
ge og inviterer derfor Fredericia’s borgere til at blive klogere på 3 
forskellige temaer. 
Alle arrangementer er gratis at følge og foregår i Medborger-
huset Korskær, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia. 

Foredrag om Angst 
Tirsdag d. 12. marts kl. 19. - 21.00 
Bliv klogere på angst og hør Lene’s personlige historie 
om hvordan hun via terapi er kommet fri af angstens læn-
ker. 

*Gratis billet skal afhentes i Medborgerhuset på bibliotekets kon-
tor fra 6. februar: mandag 10-13, onsdag 14-18 og fredag 10-12. 
 

Få det uddybende program tilsendt på mail. 
Kontakt Nisanthi på tlf.: 609 2817 eller  
mail: nt@fredericiabib.dk  

Foredrag om borderline* 
tirsdag d. 19. marts  kl. 19. - 21.00 
Formanden for borderlinenetværket fortæller om lidelsen. 

Foredrag om spiseforstyrrelser* 
tirsdag d. 2. april kl. 19. - 21.00 
Få faglig viden om emnet og hør en personlig histo-
rie. 
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Kultur og fritid 

Jobjæger-bootcamp 
Bootcampen er til dig som mangler positive indspark til livet som 
aktiv jæger på jagt efter et nyt job. 
Bootcampen tilbydes som et forløb, så når du melder dig til den, 
siger du ja til at komme alle fire aftner. 

Jobsøgning på ondt og godt med Niels Reib 
Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 - ca. 20.30 
 
 

Hvor sidder knapperne til god jobsøgning? V. Dorthe Lundh 

Tirsdag d. 16. april  Tirsdag d. 30. april kl. 18.30 - 21.30 
 
 
Netværk dig til dit nye job v. Susie Kierkegaard 
Tirsdag d. 14. maj kl. 19.00 - ca. 21.00 

Gratis billet til de fire aftner skal afhentes i medborgerhuset på 
bibliotekets kontor fra 6. februar:  
mandag 10.00 - 13.00, onsdag 14.00 - 18.00 og fredag 10.00 - 12.00 
 
 

Få det uddybende programmet tilsendt på mail. 
Kontakt Nisanthi  
Tlf.: 609 2817 
Email: nt@fredericiabib.dk  

Byhøjskolen Korskær forår 2013 
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Kultur og fritid 

Er du mellem 6 og 14 år, bor du i Sønderparken, så kom i Hulen 
og vær sammen med andre børn på din alder.  

 

Nye Åbningstider fra d. 13. februar: 
Onsdag, Torsdag og Fredag kl. 18.00 - 20.00 

Du finder os i kælderen på Søndermarksvej under nr. 68 - 70. 
 

Vi tegner, laver ting med perler, spiller forskellige spil som bord-
tennis, skak, kortspil, playstation, pool, bordfodbold og vi har pc’-
ere med masser af spil. 
 

I forårs– og sommermånederne er vi også udendørs, måske på 
skovtur eller til en rask omgang rundbold. 
 

Hvis du har gode ideer til en spændende aktivitet, er vi lutter 
ører.  

Vi glæder os til at se dig! 

Kontakt for yderligere info: 
 

Kim Jensen 
 

Tlf: 6076 8402  
 

Email:  
fiskerkim@hotmail.com 
 

Det er gratis at være med i 
klubben og rigtigt hyggeligt.  

 

OBS: 
 

Vi mangler frivillige 
som har lyst til at 
bruge nogle timer 
sammen med de 
skønne unger i Hu-
len! 

Hulen i Sønderparken for 6 - 14 årige. 



39 

 Kultur og fritid 

Pigeklub i Sønderparken 

Kom i pigeklubben Tirsdag eftermiddag i lige uger kl. 16.00-17.30 
 

Vi starter Tirsdag d. 5 Februar. 

Vi laver smykker, tager på udflugt, spiller wii , bager, klippe kli-
stre. 
 
Kort sagt vi laver en masse sjove ting som i finder frem til vi skal 
lave. 
 
Vi danner netværk og styrker venskab. 
 
Er du pige mellem 8 og 14 år så mød op i Sønderparkens pavil-
lon. 
 
Det koster ikke noget at være med.  

Kontakt for yderlige information: 
 
Susanne Salling 
 

Tlf.: 2252 6143 
 

Email: susanne.salling@fredericia.dk 

Pigeklub i Sønderparken 
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 Trivsel og sundhed 

Yoga i Korskærparken 

Tilbudet er helt gratis og er for dig, som er beboer i Sønderpar-
ken eller Korskærparken.  
 
Giv dig selv halvanden times koncentreret opmærksomhed! 

Du får større smidighed og styrke.  
 

Gennem vejrtrækningsøvelser og dybdeaf-
spænding lærer du, hvordan du selv kan af-
spænde krop og sind, når du har brug for det.  
 
 

Opstart: Tirsdage fra og med d. 5. februar  
 

Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej, store sal  
 

Tidspunkt: kl. 13.30 - 15.00 
 

Mød op i løstsiddende tøj. Husk at medbringe et liggeunderlag 
og evt. tæppe og en pude.  
 

Vi glæder os til at se dig  

Kontaktperson og tilmelding:  
 

Hvis du har brug for at høre mere, er du velkommen til at 
kontakte: 
Underviser Lene Madsen på tlf. 2463 2055  
 
Tilmelding kan foretages på www.sønderkorskær.dk under Ka-
lender. 
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 Trivsel og sundhed 

Tilbudet er helt gratis og er for dig,  
som er beboer i Sønderparken eller Korskærparken.  
 
Få mere indre ro, klarhed og overskud! 

Giv dig selv en times koncentreret opmærksomhed.  
Lær at mærke dig selv og være til stede i nuet. Få mere indre ro, 
klarhed og overskud.  
 

Opstart: Torsdag d. 7. februar  
Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej, lille sal  
Tidspunkt: kl. 12.00 - 13.00. 
 

 
Mød op i løstsiddende tøj. Husk at medbringe 
et liggeunderlag og evt. tæppe og en pude.  
 

Vi glæder os til at se dig. 

Kontaktperson og tilmelding:  
 

Hvis du har brug for at høre mere, er du velkommen til at 
kontakte: 
Underviser Lene Madsen  Tlf. 2463 2055  
 
Tilmelding kan foretages på www.sønderkorskær.dk under Ka-
lender. 

Meditation i Korskærparken 
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Trivsel og Sundhed 

Her kan du også få målt dit blodsukker samt blodtryk, blodsuk-
ker, vægt, fedtprocent og muskelprocent.  
 
Vi er Sundhedsuddannet  - og har naturligvis tavshedspligt.  

Vi tilbyder et tjek på Sundheden den første mandag i måneden  
kl. 14.00 til 16.00 i under etagen af Medborgerhuset Korskær.  
 
 
Næste gang : Mandag den 4. februar.  
 
 
Kig forbi hver måned  
og følg med i din egen sundhed.   
 

Kontaktpersoner:  

 

Shamsiye Raofi   Tlf. 22 76 56 90 

Social - og sundhedshjælper 

 

Susanne Andersen  Tlf. 41 17 28 31  

Sygeplejerske 

Sundhedstjek i Medborgerhuset 
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Trivsel og sundhed 

Værestedet Hyggen holder åbent : 
 
Sønderparken  Søndermarksvej 40 
Onsdag   kl. 18.00 til 21.00 
 
Korskærparken  Ullerupdalvej 13 
Tirsdag og torsdag kl. 18.00 til 21.00 
Fredag   kl. 13.00 til 15.00 

Værestedet er til for Alle over 18 år. 
 

Målet med Hyggen er at tilbyde et Værested i 
lokal området, hvor alle er velkomne. 
 

I hyggen kan du skabe nye venskaber på 
tværs af alder 
religion og andre sociale tilhørsforhold 
 

I Værestedet er der plads til alle og alle har 
indflydelse på indholdet. 

Værestedet lever helt op til ” Hyggen ” og sætter stor pris på 
hygge over en kop kaffe m.m. 
 
Husk! Du er meget velkommen. 
 

Du kan også ringe til Værestedsmedarbejder Grethe Hansen/
sundhedsprojekt på Tlf. 6092 6461 
 

Per Ussing Nielsen på Tlf. 3141 9880 
 

E-mail: vaerestedet-hyggen@live.dk 

Værestedet Hyggen 
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Trivsel og sundhed 

Tilbud til alle foto og video-interesserede! 

Kom og vær med i medieværkstedet, hvor vi hygger os og snak-
ker om fotografering og videoproduktion.  
 
Har du ideer til, hvad vi kan lave, så vil vi rigtig gerne have dig 
med. 

 I dag arbejder vi med ideen om at lave fotokonkurrencer - 
måske et specielt foto-tema en gang i kvartalet eller at tage 
ud på foto-ture og fotografere/filme i naturen eller til særlige 
events.  

 

 Vi mødes hver tirsdag kl. 19.00 - 20.30 på Ullerupdalvej 
139 i kælderen. Du skal gå ind gennem gavlen ud mod 
parkeringspladsen.  

 

 Vi har altid kaffe og the på kanden. Vi glæder os til at se 
dig :-) 

 

Kontaktperson:  
 

Tommy Raun 
 

Tlf.: 2536 7150  
 

Email: tommy@dailynews.dk 
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Trivsel og Sundhed 

Vi er  en åben klub for mænd —på tværs af alder og nationalitet.  

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 16.00 til 
18.00. Vi mødes over en kop kaffe/the, 
drøfter alt lige fra det nære miljø til hele 
verdens situationen.  :-) 
 
Ja her er mange interessante  
snakke—og altid i et hyggeligt, åbent og venligt miljø.  
 
Her er også mulighed for at spille  - enten kort, brætspil, kegle-
spil, bordtennis m.m.  
Her er plads til flere mænd—og du er også velkommen.  

Mande-klubben. 
( i samarbejde med Sundhedsprojektet) 

Kontaktpersoner:  

Kahlil Raofi 

Erik Petersson Tlf. 21 19 98 37  

 

 

Se også: www.korskaerparken.dk  
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Trivsel og Sundhed 

Vi er en åben klub for kvinder —på tværs af alder og nationalitet. 
Vi mødes ca. 1 aften i måneden  til et fælles arrangement.  
Indholdet er alsidigt—og kan også være med udgangspunkt i 
dine ideer. :-)   

Vi har eks. haft hygge/spil, danse aftener såsom folkedans og 
mavedans, skønhedspleje og 
spændende kvindeforedrag om 
krop & sundhed.  
 
Første arrangement i år er den 
8. marts—Kvindernes Interna-
tionale Kampdag. Vi starter kl. 
18.30 i Medborgerhuset Kors-
kær.  
  

Arbejdsgruppen består af:  
 

Litta Poulsen:  Tlf. 61 46 35 38 

Kala Sockalingam: Tlf: 51 80 78 18 

Siva Mahendran—Sivajini Sivalingam og Else 

Dam.  
 

E-mail: kvindeklubben.svanerne@hotmail.dk  

Se også: www.korskaerparken.dk  

Kvindeklubben Svanerne.  

( i samarbejde med Sundhedsprojektet) 
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Trivsel og Sundhed 

Velkommen til din lokale forening. Foreningen vokser stille og 

roligt i medlemstal—takket være uundværlige frivillige kræfter, 

der sammen med alle medlemmerne er en forudsætning for suc-

Forårs-sæsonen 2013 er nu godt i gang.  
Vi vil gerne fremhæve Tai-Chi, som et nyt tilbud. Træneren er 
områdets egen ekspert i Tai-Chi, nemlig Youzuan Feng. Du kan 
finde aktiviteten i Medborgerhuset Korskær—hver onsdag kl. 
10.00 til 11.30.  
 
Du kan tilmelde dig de forskellige hold på foreningens egen 
hjemmeside: www.msk7000.dk  
Har du spørgsmål/ideer eller problemer med tilmeldingen, kan du 
finde svar ved foreningens bestyrelse. De vil skiftevis være at 
træffe i Medborgerhuset Korskær hver tirsdag mellem kl. 18.30 
og 19.30. 

Venlig hilsen bestyrelsen v/ 

Inga Pedersen  Tlf. 2328 6312 

Marianne Kristensen Tlf. 5018 6715 

Lone Hartung  Tlf. 4230 6483 

Pashtoon Ebrahimi Tlf. 3151 3851 

Shamsiye Raofi  Tlf. 2276 5690  

Shajwan Omar  Hosai Ahmadzai 

Mina Hedayatullh Saleh Abbas eller Manija Rahman. 
 

- du kan også kontakte Sundhedsprojektet, tlf. 4117 2831 

Design Niels Dahl 
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Trivsel og Sundhed 

Orkidéen er for dig, der bor i Korskærparken og går hjemme til 
dagligt.  
 

Det kan der være mange årsager til— du kan være mellem job, 
pensioneret, sygemeldt eller andet.  

Hos Orkidéen er mulighederne uendelige. 
 
Du kan få & give hjælp til alt mulig forskelligt.  
Du kan hygge & sludre over en kop kaffe—og her få nye ven-
ner.  
Du kan være kreativ—lære eller lære fra dig.  
Du kan være aktiv med motion f.eks. i Idræt i Dagtimerne el-
ler Motionsforeningen - sammen med os.  
Du kan nyde en bid af tilværelsen - sammen med os. 
 
Vi åbner dørene hver tirsdag kl. 11.00 hos Sundhedsprojek-
tet i under etagen i Medborgerhuset Korskær. 

 

Venlig hilsen  

Jeanette  

 

E-mail: 

benjiogvalle@hotmail.com  

Orkidéen.  

(i samarbejde med Sundhedsprojektet) 
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Trivsel og Sundhed 

Korskaerparken.dk er en beboer ejet hjemmeside.  
 
Her er plads til stor mangfoldighed— og et utal af artikler/billeder 
har fundet vej til hjemmesiden.    

Redaktionen holder fast møde hver 2. torsdag.    
 
Du er velkommen til at skrive til redaktionen på:  
info@korskaerparken.dk - med din historie. :-) 
 
Du er også velkommen til en kontakt med henblik på at få redak-
tionen til at skrive/dække din historie /aktivitet— eller til at beskri-
ve noget helt andet, du har på hjertet.  :-) 
 
Nye beboere til redaktionen er meget velkomne.  
   

 

 

Redaktionen består af:  

Steen Knudsen, Niels Dahl, Grethe Hansen,  

Tommy Raun og Afzal Vef.  

 
(i samarbejde med Sundhedsprojektet) 

www.korskaerparken.dk  
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Her kan du også få målt dit blodsukker samt blodtryk, 
blodsukker, vægt, fedtprocent og muskelprocent.  

Vi tilbyder et tjek på Sundheden den sidste torsdag i 
måneden kl. 14.00 til 16.30 i pavillonen Sønderparken. 
 
Næste gang: 28. Februar 2013 
 
Kig forbi hver måned og følg med i 
din egen sundhed. 
 
Sundheds projektet er ved at for-
berede nogle nye aktiviteter såsom 
Madlavnings hold, Rygestop hold. 
Foredrag hvor vi tager ud af huset, 
Sundheds uge for mænd. 
Besøg fra patient organisationerne. Aktivitets dag for familien. 

 
Så hold endelige øje med opslag! 

Kontaktperson:  
 

Susanne Salling 

Tlf.: 2252 6143 
Email: susanne.salling@fredericia.dk 

Sundhedstjek i Sønderparken 

Trivsel og Sundhed 
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Sport og motion 

Et tilbud til dig, som bor i Sønderparken eller Korskærparken, og 
som går ledig for øjeblikket.  
 
Er du hurtig, så kan du få følgende fantastiske tilbud helt gratis: 

Indhold i projekt ”Motion og sundhed for ledige”: 
 
 

 fælles motion i FIC 
 Sundhedscheck 
 Information og læring om madlavning og sund kost 
 Den nyeste viden om et sundt liv 
 Fælles gåture 
 Coaching-sessioner 
 Kreative tilbud 
 

Alt sammen er inkl. kontingent til motionsforeningen, indmeldelse 
i Idræt i dagtimerne og evt. konsulenttimer til udemotion. 

Kontaktpersoner: 
 

Anne Aas Andersen 
Tlf.: 2217 8131 
mail: anne.a.andersen@fredericia.dk 
 
 
 

Susanne Salling 
Tlf.: 2252 6143 
Email: susanne.salling@fredericia.dk 

Motion og sundhed for ledige 
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Byhøjskolen Korskær forår 2013 

Mindfulness for begyndere 

Øvelserne giver mere ro og overblik, så du får mere energi og mere 

glæde ind i hverdagen. De enkle mindfulness øvelser kan også hjælpe 

til at du sover bedre og har lettere ved at håndtere stress og smerter. 

Gratis billet til alle 6 gange skal afhentes i medborgerhuset på bibliote-

kets kontor fra 6. februar: mandag 10-13, onsdag 14-18 og fredag 10-12. 

 

Få det uddybende program tilsendt på email. 

Kontakt Nisanthi på tlf.: 609 2817 eller mail på nt@fredericiabib.dk  

 

Om underviseren 
Louise Vælds, bor i Fredericia og har  

mange års erfaring med undervisning 

i mindfulness og har undervist et hav 

af mennesker i mindfulness i løbet af 

de sidste 8 år.  

Seks tirsdage:  

2. april   9. april,  

16. april 23. april,  

30. april   7. maj 

Hvornår: kl. 13.00 - 15.00 

Trivsel og Sundhed 
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Trivsel og Sundhed 

Workshop - fordelt over 10 formiddage 
  - hvor du tænker tilbage og reflekterer 
  - får inspiration og vejledning 
  - skriver din egen livshistorie 
 

  Har du overvejet at skrive din livshistorie? 

Det kan være svært at tage fat på at skrive om sit liv og sine op-
levelser. Hvor skal man begynde, og hvordan overskuer man 
processen? 
 

Er mit liv nu også spændende nok til at blive skrevet ned? Til det 
sidste spørgsmål er svaret altid ja. Få hjælp i form af redskaber 
til at komme i gang og lægge en plan. 
 

Det er gratis at deltage i workshoppen og alle voksne i Korskær-
parken og Sønderparken er velkomne. Der kræves ingen særli-
ge forudsætninger, når bare lysten til at tage fat på din livshisto-
rie er der.  
 
Vi mødes første gang mandag d. 18. februar kl. 11.00- 12.00 
i Medborgerhusets, lille sal.  
De resterende 9 dage er fra kl. 9-12 mandage og torsdage 
i 5 uger. 

Underviser, kontaktperson og tilmelding:  
 

Underviser: Lone Lundsfryd 
 

Kontaktperson: Anni Lindum, Tlf.: 4024 0236 
Email: ali@boligfa.dk 
 

Tilmelding kan foretages til Anni eller via www.sønderkorskær.dk 
på kalender. 

Skriv din livshistorie! 
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Sy-klubben er et lille sy-værksted for dig, der har lyst til at være 
kreativ med at sy, strikke eller andet. 
 
Sy-klubben er også et rart mødested for kvinder, der mere har 
lyst til at hygge sig over en kop kaffe/the med andre kvinder.  

Sy –klubben har symaskiner, tråd mv. og mange stof og garn re-
ster, som vi har fået af beboere. :-) 
 
Du kan også selv tage stof /garn med—og få vejledning fra nogle 
af de dygtige og erfarne  sy/strikke kvinder.  
 
Sy-klubben mødes hver mandag fra kl. 15.00 til 18.00 i under 
etagen af Medborgerhuset Korskær.  
 
Du er altid velkommen til at kigge forbi. :-) 

Kontakt personer:  

Karima Osmai 
 

Shamsiye Raofi  Tlf. 2276 5690 

Lis Snedker  Tlf. 6080 5321 

Kvinde Sy-klubben 
( i samarbejde med Sundhedsprojektet) 

Trivsel og Sundhed 
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Trivsel og Sundhed 

Sundhedsfremme Gruppen har været i gang siden 2009 – og har 
arrangeret mange foredrag, der vedrører trivsel og sundhed.  
Emnerne tager udgangspunkt i ideer fra gruppen – eller ideer, 
der  kommer ind fra andre medborgere i området.  

Gruppen planlægger både arrangementer i Medborgerhuset Kor-
skær og foredrags ture til andre byer omkring os.  
 
Til udenbys ture arrangerer vi fællestransport med bus—og her-
med får vi set andre spændende steder i byerne omkring os.  
 

Vi præsenterer de enkelte arrangementer på  
                                                               
www.korskaerparken.dk  
Nye beboere er velkomne i gruppen. 

Arbejdsgruppen:  

Grethe, Shamsiye, Else, Karima, Pernille, Jeanette, Jan, Parvin 

og Timm.  

 

Kontakt til Sundhedsprojektet, Susanne Andersen 

Tlf. 41 17 28 31  

Sundhedsfremme Gruppen  

( i samarbejde med Sundhedsprojektet) 
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Efterlysning af frivillige! 

Har du lyst til at være frivillig i køkkenet i Medborgerhuset, 
Korskær? Kom forbi og få en snak med Karin. 
 
 

For yderlige information kontakt: 
 
Karin 
Tlf.: 3050 3475 


