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Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  

Fest for Dig som er frivillig 

 

Nu vil de ansatte i SønderKorskær  forene og forkæle alle de frivil-
lige   
Er du over 18 år  og frivillig i SønderKorskær? Så kom til fest i 
Medborgerhuset Korskær. 
 

Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 16.00-22.00 
 
De ansatte på de forskellige projekter, samt Områdesekretariatet 
er værter med lækker mad. 
 
Forumteater Act. Evi kommer og underholder. 
Det koster gratis at deltage, men du skal lige melde til Område-        
sekretariatet, om du vil være med. Du kan tilmelde dig på hjemme-
siden www.sønderkorskær.dk 
 
Du kan også kontakte: 
Anni  Lindum 
402 402 36 
 
Eller udfylde talonen nederst på siden og aflevere den i din lokale  
Pavillons postkasse.      
Billetter til arrangementet hentes i Pavillonen 
————————————————————–—— 

TILMELDING TIL FEST FOR DE FRIVILLIGE 
 
 
NAVN: 
 
ADRESSE: 
TLF: 
 
Afleveres i Pavillonens postkasse senest 24/8 2011 
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Nu kan du bestille din aftensmad i hygge-krogen nemt og billigt. Bestil 
hos Kathleen på telefon 2131 0585 (træffes ikke i perioden fra den 8. au-
gust til og med den 16. august.) Angiv dit navn og antal sandwiches, som 
du gerne vil have.  
 
Torsdag den 25. august kl. 19.00 starter hyggekrogen i Sønderpar-
kens Pavillon op igen – nu med fornyet styrke !!! 
 
- Sandwiches koster kr. 15,- (husk at bestille senest to dage i forvejen) 
og må meget gerne spises i Pavillonen, hvor vi kan være sammen til hyg-
geligt samvær.  

 
Torsdag den 8. september fra kl. 19.00 – 21.00 kan du komme og 
lave dit helt eget maleri. Det koster kr. 25,- at få et lille lærred og låne 
pensler og maling. Vi glæder os til at se dig. Du kan tilmelde dig til 
Kathleen på ovenstående telefonnummer. Her kan du naturligvis også 
købe et stykke kage for kr. 5,- og få en gratis kop kaffe/the til.  
 
Torsdag den 22. september fra kl. 19.00 – 21.00 kan du komme og 
høre et fantastisk foredrag ved Jane Findahl om følgende emner: 
- hvordan kommunikerer vi med hinanden – hvilke mekanismer bruger vi 
for at få vore budskaber igennem. 
- hvordan får du indflydelse i dit nær-område. 
- Hvordan kommer vi hinanden ved – har du talt med din nabo i dag? 
- kulturelle forskelle – hvad betyder de i din hverdag og hvordan håndte-
rer du dem! 

Kathleens Aftenhyggekrog 



 

Fredag, den 2. sept. 2011 - søndag d. 4. sept. 2011 
 

Hoppeborg, taekwondoo, trylleshow,  diskotek , 

kræmmermarked,  banko, politihjemmeværnet, 

bliv fotograferet, Tre-For/Waoo!, Brandvæse-

net , 6. juli garden, jazz , country , gudstjeneste v. 

Hannerup Kirke,  fællesspisning,  Hoppe-

borg, taekwondoo, trylleshow,  diskotek,  kræm-

mermarked, gudstjeneste v. Hannerup Kirke fælles-

Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  

Sommerfest i Sønderparken 2011 
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———————— 

brandvæsnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer til festen i Sønderparken! 
I forbindelse med sommerfesten i Sønderparken den 3. september 2011 

kommer brandvæsenet på besøg med de skarpe køretøjer. Køretøjerne 

danner rammen for en stand, hvor vi vil fortælle om forebyggelse og 

værdien af en røgalarm, men også om, hvordan du skal forholde dig i 

tilfælde af brand i dit hjem. 

 

 

Vi kommer hjem til dig! 
Brandvæsenet har lavet en kampagne, hvor vi giver nye røgalarmer til 

beboerne i Sønderparken. Eneste betingelse er, at vi må komme på besøg 

og fortælle om brandsikkerhed i DIT hjem, og hvad DU kan gøre for at 

mindske risikoen for brand og skaderne som følge af en brand. Kontakt 

os på standen til festen i Sønderparken, eller kryds af i din opgang for at 

aftale et besøg. 

 

 

Vi hjælper hele vejen! 

Hvis du selv ikke er i stand til det, hjælper Fredericia Frivilligcenter ger-

ne med at montere røgalarmen i dit hjem på det sted, hvor den sidder 

mest optimalt. Tidspunktet aftales i forbindelse med brandvæsenets be-

søg, så det passer ind i din kalender. 

Gratis røgalarm 

+ hjælp til montering 



Politiet er i Medborgerhuset Korskær 

 
Du er velkommen med dine spørgsmål. 

Du finder politiet i Medborgerhuset Korskær hver  

 

MANDAG kl. 10.00 - 10.30. 

Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  

 

Tove’s strikkeklub i pavillonen i Sønderparken 
 

Er der nogen, der har lyst og tid, til at være med i en strik-

keklub. 

 

Vi strikker velgørenhedsstrik og meget andet  

hver onsdag fra kl. 14.00 -16.00 i det lille lokale i pavillonen  

i Sønderparken.  

 

Jeg strikker til fordel for et Rumæniens projekt og det giver rigtig god 

mening, og vi ved det bliver modtaget med stor glæde og forventning. Vi 

hygger os med det og glæder os til at mødes hver gang. Man kan jo også 

bare strikke til sig selv eller sin familie, hvis det er det man har mest lyst 

til.  Kom og vær med. Vi har det bare så hyggeligt  

 

Er du interesseret kan du ringe på  Tlf.4142 1008 (helst formiddag). 

Eller på mail: tove@sbb-net.dk 
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Bydelsmødre i SønderKorskær 

Projekt Bydelsmødre er kvinder, der hjælper andre kvinder. Med ud-

gangspunkt i egne erfaringer og ressourcer gennemgår en gruppe kvinder 

- primært kvinder med anden etnisk baggrund end dansk - et kursusforløb 

med emner som børneopdragelse, daginstitution- og skolesamarbejde, 

sundhed, kost, ret og pligt, uddannelsesmuligheder m.m. 

Herefter er de Bydelsmødre og kan opsøge andre mødre i deres lokalom-

råde og formidle undervisning og erfaringer. Ved regelmæssige hjemme-

besøg opnår Bydelsmødre en kontakt til de kvinder, de besøger, kan for-

midle viden og indgå i dialog med kvinderne. Bydelsmødre er rollemodel-

ler i deres boligområde og indgang til netværk. 

 

Projektet starter nu op i SønderKorskær. 

  

Vi mødes hver onsdag kl. 10.00 - 12.00 i  

Sønderparkens Pavillon, Søndermarksvej  

74 A. 

 

Første gang bliver onsdag d. 7. september kl. 

10.00-12.00 

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kon-

takte: 

Projektmedarbejder 

Louise Gyldenkrone 

Tlf. 60 93 28 14 

mail: louise.gyldenkrone@fredericia.dk 



Husker du…?  
Bibliotekets ugentlige aktiviteter i Medborgerhuset Korskær: 

Mandag: 
Avislæsning for kvinder – Vi læser avisen sammen og bliver bedre til at 

læse og tale dansk 

Tid: kl. 9.40 – 11.00 

 

Tirsdag:  
Cafébiblioteket er bemandet 

(lige uger) kl.19-21 

 

Onsdag: 
Tal dansk café/hjælp til indfødsret – uformel dansk undervisning 

kl. 10.00 – 12.00(gul stue) 

Cafébiblioteket er bemandet 

kl. 14.00-15.30 

Lektiecafe for børn i folkeskolealderen – få hjælp til lektier 

kl. 14.00 – 17.00(kælderen) 

Vejledningsbutik – få hjælp til at forstå breve fra kommunen osv./Ulla 

Spring 

kl. 16.00 – 18.00(cafe/gul stue) 

 

Torsdag: 

Torsdagsklub  - klub for mødre og børn(3-6 år) med anden etnisk bag-

grund  

end dansk.(start sep.) 

kl. 15.30 – 17.00(kælder) 

 
Det er gratis at deltage, og vi hilser alle nye brugere og frivillige velkom-

men. 

 

Kontakt: 

Lissi: 4124  8242 / Nisanthi: 6093 2817  

Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  

Andre aktiviteter: 

Skriv din livshistorie, læsekreds 

 

Aktiviteter på vej: 

Filmklub, It café , lær om demokrati  

Klip ud og hæng 

mig op 



Sundhedsprojektet i SønderKorskær orienterer 
 

Lørdag d 27/8 2011 inviterer Sundheds Projektet alle interessere-

de beboere i Sønderparken til dialogmøde i Sønderparkens pavillon  – 

Kom og vær med til at sætte dit præg på aktiviteter der kan fremme trivsel 

i Sønderparken det kan både være med ideer, og hvis du har lyst til at væ-

re med i nogle arbejdsgrupper. Mødet er fra kl. 11 – til ca. 13.30 Der ser-

veres gratis mad og drikke. 

 

Få målt din bodyage 

Sundhedsprojektet har købt en avanceret vægt, der kan måle hvordan for-

delingen mellem dine muskler, knogler og fedt er  – og herfra beregne din 

krops-alder.   Målingen kan være med til at skærpe din motivation, når du 

gerne vil styrke din krop – og du kan præcis følge med i, hvordan din 

sundhed kan bevæge sig.  

 

Vi tilbyder sundhedstjek og vejledning hver 2. onsdag (ulige uger) fra kl. 

15.00 til 17.00 i Medborgerhuset Korskær samt en torsdag om måneden i 

Sønderparkens Pavillion kl 14.00-16.30. Næste gang bliver d. 25. au-

gust2011 Husk at skrive dig på tilmeldingslisten i Pavillonen. 

 

Har du lyst til at være med til at starte nye, spændende trivselsfremmende 

aktiviteter op, hører vi meget gerne fra dig. 

Du kan også kontakte Sundhedsprojektet for nærmere aftale. 

 

Shamsiye Raofi tlf. 22 76 56 90,  

Susanne Andersen tlf. 41 17 28 31,  

Karen Ingrid Jensen tlf. 60 93 24 52 

__________________________________________________ 
Meld dig ind i grupperne Sønderparkens Bibliotek og Idébutik og        

Sønderparkens Sundhed og Trivsel på :                              

 

 

 Hilsen Louise og Susanne. 

Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  



Motionsforeningen Sønder-Korskær 

 
 

 

 

 

Medlems-program for den kommende sæson 2011/2012. 

Fælles Ude Motion:  (hvad enten du foretrækker at gå eller løbe). 

Alle kan være med  – både medlemmer og ikke medlemmer.  

Hver søndag kl. 10.30 til 11.30.   

Ude-holdet planlægger at deltage i Hannerupløbet – og du kan nå at være 

med. (de fleste går turen). 

Kontaktpersoner:  Lars – tlf. 52 18 87 03, Lone  - tlf. 42 30 64 83, 

Frank – tlf. 42 32 53 23 

Linedans: 

Hver mandag fra kl. 19.30 til ca. 20.30 i gymanstiksalen, Alléskolen. 

Kontaktpersoner: Marianne tlf. 50 18 67 55  – tlf.  & - Lone 42 30 64 

83 

Zumba for voksne (fra 14 år) 

Hver mandag fra kl. 16.30 til 17.30 i Tumlesalen, Alléskolen 

Hver onsdag fra kl. 16.30 til 17.30 i Gymnastiksalen, Alléskolen 

Cirkeltræning for voksne (styrke og konditionstræning) 

Hver onsdag fra kl. 17.45 til 18.45 i Gymnastiksalen, Alléskolen 

Motion & Afslapning i Vand – kun for kvinder. 

(vi har lejet Fredericia Badeland og Terapibassin – og minus 

svømmehallen) 

Fra kl. 19.20 til 21.30 på følgende fredage:  

16. september – 30. september – 14. oktober – 28. oktober – 18. 

november – 2. december 2011. 

Kontakt personer: Pashtoon - tlf. 31 51 38 51 ,Shamsiye - tlf. 22 76 56 

90,  Susanne  - tlf. 41 17 28 31  
 

Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  
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Krolf i Korskærparken   - NYHED 

Vi indvier foreningens nye Krolf bane den 4. september kl. 14.00. Krolf 

banen vil blive anlagt  midt i det grønne område. Krolf vil være endnu et 

tilbud for medlemmer af foreningen.  

Foreningen har inviteret Dansk Arbejder Idrætsforbund, som vil 

introducere Krolf Spillet. 

I dagens anledning serverer bestyrelsen kaffe/the m.m. 

 

Planlagte tiltag i fremtiden, når foreningen er klar med trænere. 

Chinaball  (Træningsform der kombinerer østens Tai Chi og Yoga med de 

nyeste vestlige træningsformer. 

Har en gavnlig virkning på fordøjelsen, kropsholdning og nattesøvn.) 

Volleyball  

Priser for medlemmer: 

Pris for nye medlemmer: kr. 150,-   (engangsbeløb på kr. 50 til foreningen 

og kr. 100 i kontingent) 

Pris for gamle medlemmer: kr. 100,-  (kontingent for efterårs-sæsonen 

kan overføres til konto 1551-10840473 med oplysning om medlems nr. 

og navn, hvorefter du modtager et nyt og gyldigt medlemskort) 

 

Indmeldelse i Motionsforeningen Sønder-Korskær 

Hvordan: Se under www.korskaerparken.dk .  Klik på fanen: Indmeldelse 

i Motionsforeningen og se hvordan.  

Foreningen har også åbent for indmeldelse hver mandag kl. 16.30 til 

18.00 – hvor vi gerne hjælper.   

 

Du er velkommen til at skrive til foreningens e-mail:  motionsforeningen-

soender-korskaer@hotmail.com eller du kan kontakte Sundhedsprojektet 

på tlf. 41 17 28 31   

Med venlig hilsen 

 

Motionsforeningen Sønder Korskær/bestyrelsen:  

 Manija Rahman, Pashtoon Ebrahimi, Marianne Kristensen, Lone 

Hartung, Spogmai Ebrahimi, Gashaw Farai, Shajwan Omar, Mina 

Hedayatullh , Shamsiye Raofi, Hosai Ahmadzai, Inga Pedersen 
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IT-undervisning for begyndere i Pavillonen i                    

Sønderparken.  
 

Undervisningen starter helt fra bunden og får styr på hvordan du skriver 

et brev, opretter en e-mail adresse og skriver mails, surfer på internettet 

og bruger de forskellige programmer.  

 

 

 

Der er undervisning for nybegyndere hver tirsdag kl. 10.00-12.00. 

Er du lettere øvet, er der begynderhold, ligeledes hver tirsdag kl. 

13.30-16.00.  

 

 

 

 

 

 

Ring og hør nærmere:  Anni Lindum 402 402 36 

___________________________________________________________ 

 

Fra fodbold til arbejde mandag aften i Sønderparken 

 
Tovholder Allan Wiemann, er stoppet som medarbejder pr. 19. august 

2011. Det betyder at fodboldarrangementet holder pause indtil en ny     

tovholder er fundet. 

 

Alle aktører i SønderKorskær ønsker Allan god 

vind fremover.  

 

 

 

Tak for godt samarbejde.  
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Få gratis coaching 

 
Få frigivet dine potentialer! 

 

Har du brug for øget motivation i forhold til jobsøgningen, en højere grad 

af afklaring om, hvad du er god til og vil med din karriere - eller er det 

konkrete elementer af din jobsøgningsproces, der ikke virker for dig - 

som samtalen? 

 

Du kan med coaching få mere styr på alle disse ting og give dig selv moti-

vation, afklaring og retning i forhold til karrieren.  

 

Coaching som metode vinder ved 

dets strukturerede og konkretiseren-

de form, der på anerkendende og 

professionel vis leder den enkelte 

frem mod den forandring, der samti-

dig ønskes og kan realiseres – coa-

ching skaber som metode forandring. 

 

Som Einstein udtrykte det: 

 

Vi kan ikke løse et problem med samme bevidsthed, som skabte det,” 

Coachingen vil hovedsageligt adressere personlige projekter, arbejdsrela-

terede mål og/eller generelle forhold i dit privat- eller arbejdsliv. Coachin-

gen kan bl.a. bestå af værdiafklaring, udarbejdelse af handlingsplaner, 

brainstorming og effektfulde spørgsmål, som har til formål at fremme be-

vidstgørelse, handling og læring 

 

Coachingen foretages af medarbejder i Områdesekretariatet Anni Lin-

dum. Og Anni garanterer fuld fortrolighed.  

Ring og få en aftale om en tid på: 402 402 36.  

Det er vigtigt at fastslå, at coachingsamarbejdet får den værdi, du selv 

lægger i det. 
 



Nyheder fra Sundhedsprojektet 
   

Kvindeklubben Svanerne 

 

e-mail: kvindeklubben.svanerne@hotmail.dk 

Svaneklubben afholder et arrangement i måneden, hvor alle kvinder er 

velkomne.  

 

Næste arrangement er: 

Fredag den 9. september kl. 18.30 til 20.30: Fællesspisning med/   ”Id 

fest menu”. Alle deltagende kvinder medbringer en ret til menuen.  

Mødested: Daginstitutionen Korskær.  

 

Med venlig hilsen/Kvindeklubben Svanerne 

 

Kontaktpersoner: Litta  -  tlf. 61 46 35 38, Kala  -  tlf. 51 80 78 18, 

Gashaw  - tlf. 24 21 27 41, Else Dam 

 

Værestedet ”Hyggen” i Medborgerhuset Korskær 

 

Værestedet Hyggen er et tilbud til alle over 18 år, som ønsker at bryde 

isolation og derved skabe nye netværk på tværs af alder, køn, religion 

og andre sociale tilhørsforhold.  

 

Værestedet er åbent hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 til 21.00 i 

Medborgerhuset Korskær.  

 

Fra 20. september flytter Værestedet Hyggen til lokalet: 

Ullerupdalvej 83, kælderen.  

 

Indholdet er inspireret af brugernes ønsker.  

Kontaktpersoner: Grethe – tlf. 60 92 64 61, Laila – tlf. 22 33 03 02. 
 

e-mail: vaerestedet-hyggen@live.dk  

 

Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  



 
                                                        

Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  

————————————————————————— 

Kom og se de udstillede  kunstværker i Pavillonerne 

 
Pavillonerne i Korskærparken og Sønderparken er fulde af kunst til at 

pynte væggene med, men efter 31. august mangler vi nye kunstværker i 

Korskærparken.  Hvis du har en hel udstilling, som vi må hænge op i         

pavillonen,  vil det være helt fantastisk. 

Vil du gerne sælge dine kunstværker, kan vi sætte pris på dem og på den 

måde kan du få solgt nogle af dine kunstværker. Er du interesseret, så  

kontakt Områdesekretariatet  

 

Anni Lindum tlf. 402 402 36/Vibeke W. Andersen 402 402 37 

 

Det kreative Værksted.  

 

Værksted for kreative sy og strikke sjæle. Klip og sy din egen kjole eller 

tag strikketøjet med – og få en hyggestund med andre kvinder.  

 

Hver tirsdag fra kl. 15.30 til 17.30. Næste gang den 13. september. 

 

 

 

 

 

 

Det kreative Værksted flytter til lokalet, Ullerupdalvej 133, kælderen.   

Kontaktperson: Kate – tlf. 28 12 67 20.   

 

(Du kan også kontakte Susanne - tlf. 41 17 28 31 eller Shamsiye - tlf. 22 

76 56 90) 



Legestue i Hannerup Kirke 

 

 

Der er Legestue for børn mellem 0-5 år ifølge med en voksen, hver tors-

dag kl. 10-12 I Hannerup kirkes sognegård.  

Dagen i Legestuen starter med, at børnene hilser på Dukke Hanne, som er 

Legestuens hånddukke. Sammen med Dukke Hanne synger vi børnesange 

og laver gerne fagter til. Derefter er der fri leg for børnene, og forældrene 

kan tale sammen.  

Kl. 11 spiser vi medbragt frokost inden dagen slutter af med en farvelsang 

Hannerup Kirkes Legestue, Prangervej 114, 7000 Fredericia.  

http://www.hannerup-kirke.dk/ 

Nyheder fra Sundhedsprojektet 
   

PR gruppen 

 

Har skabt hjemmesiden www.korskaerparken.dk – som er en uafhængig 

beboer hjemmeside for Korskærparken.  

 

PR gruppen vil meget gerne samarbejde med endnu flere beboere. Så 

har du lyst til at hjælpe med at skrive/fortælle nogle af de mange 

historier, der illustrerer livet i Korskærparken, ja så kan du trygt 

henvende dig til beboerne bag hjemmesiden.  

 

Du er velkommen til at skrive en mail til: info@korskaerparken.dk  - og 

Web gruppen vil tage kontakt til dig.  

 

Kontaktpersoner: Steen Knudsen, Grethe Hansen, Niels Dahl og 

Susanne Andersen  
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http://www.hannerup-kirke.dk/


Efterårsyoga i Pavillonerne i  Korskærparken og  

Sønderparken  

 

Vi starter op 31. oktober i Korskærparken kl. 16.30-18.00 og  1. no-

vember kl. 10.30-12.00 i Sønderparken 

 

Giv dig selv halvanden times  

koncentreret opmærksomhed. 

Du får større smidighed og styrke. 

Gennem vejrtrækningsøvelser og dybdeafspænding lærer du, hvordan du 

selv kan afspænde krop og sind, når du har brug for det. 

 

Mød op i løstsiddende tøj og medbring liggeunderlag og evt. tæppe og 

pude. Hvis du har brug for at høre mere inden du starter, er du velkom-

men til at kontakte: underviser Lene Madsen på telefon 2463 2055 

__________________________________________________ 

Stolegymnatik i Sønderparken 

 
Kom og vær med sammen med os og Jytte til stolegymnastik hver mandag fra 

kl. 13.00-15.00 i pavillonen i Sønderparken. 
Stolegymnastik er et tilbud for alle aldre - også ældre og seniorer, der har behov 

for siddende træning eller træning med støtte til en stol. Træningen styrker krop-

pens muskler - også hjerne og lattermuskler, for det skal også være sjovt at dyr-

ke motion. Og hvad er bedre, end en god grinetur. Den er god for mavemuskler-

ne og ens velvære.  

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at     kontakte mig på telefon: 2966 

1953 eller skrive en mail til mig: jyma@boligfa.dk. 

 

 

________________________________________________________________ 

Stolegymnastik i Medborgerhuset Korskær 
 

Annette Hermansen har også et hold stolegymnaster  i Korskærparken.  

Hver torsdag i Medborgerhuset Korskær, Store sal kl. 11.00-12.00       
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————————————————————————— 
 

 



 

Lektiecaféer i SønderKorskær 

 
 

For børn i 0. – 6.  klasse 

i Pavillionen,Sønderparken hver mandag 

kl. 15.00-17.00 

 

For unge 

I Pavillonen Korskærparken, hver torsdag 

Kl. 16.00-18.00 

 

For forældre, unge og voksne 

i Pavillonen, Sønderparken hver torsdag 

kl. 18.00-20.00 

 

Bliv bedre til: 

· at hjælpe dine børn med lektierne 

· dansk, matematik, engelsk og tysk 

· at læse og skrive 

· at regne 

For tilmelding kontakt : 

 

Områdesekretariatet, Anni Lindum på telfon: 40 24 02 36,  

mail: ali@boligfa.dk  

 

Louise Gyldenkrone på telefon 60 93 28 14 

Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  
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Uddannelse for frivillige 

 

En ny modul-opbygget uddannelse for frivillige bliver præsenteret til Frivilligfe-

sten d. 30. august. 
 

Uddannelsen indeholder forskellige moduler indenfor emner som f.eks.: 
 

 Pædagogik 

 Psykologi 

 Kommunikation 

 Kultur 

 Konflikthåndtering 

 Demokrati 

 Præsentationsteknik 
 

Og  specialer som f. eks sundhedsagent og fundraising. Uddannelsen vil køre 

over 1 til 1½ år og der udstedes beviser efter deltagelse i de forskellige moduler.  
 

Uddannelsen laves i et tæt samarbejde med IBC, VUC, SOSU, Idébutikken og 

Områdesekretariatet. Ring til Anni Lindum på 402 402 36 for informationer.  

Vil du også gerne være frivillig? 

Du kan være med til at gøre en afgørende forskel for: 

 Beboerne i Sønderparken og Korskærparken 

 Dit lokalområde 

 Sammenholdet 

 Sundheden 

 Glæden ved at bo her! 

Vi har brug for dig som frivillig på mange 

områder: f. eks hjælp i køkken, mentorer, 

hjælpere til sommerfest, undervisere og lek-

tiehjælp. 

 

Ring til os på tlf.: 402 402 36 eller tilmeld 

dig på www.sønderkorskær.dk 
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Filmklub for børn & unge 
 

Er du til fede film? 

 

 

 
 

 

Så kom til filmklub en gang om måneden i Pavillon Korskær,  

hvor vi lejer en god film og ser den sammen. 

 

Filmklub for unge over 11 år: 

Første gang d. 5. september kl. 18.00 – 20.30 

 

Filmklub for børn under 11 år(forældre er velkomne):  

Første gang d. 19. september kl. 15.30 – 17.30 

 

Filmklubben arrangeres af gode frivillige beboere og biblioteksprojektet. 

Det er gratis at deltage, og der sælges billige popcorn og juice. 

Kontakt: 

 

Lissi Hygum Lind 

Tlf.:4124 8242  



Hjælp! Jeg har brug for en IT-doktor! 

 

Har du kløet dig selv i hovedet og har haft svært ved at forstå hvorfor 

din computer ikke vil, det du vil? 

 

Måske er du bare nysgerrig på, hvordan du får en e-mail adresse, Ne-

mID,  Facebook? Det kan også være et program, der skal installeres el-

ler noget andet du skal bruge en hjælpende hånd til. 

 

                     
 

Om det er noget nyt du vil lære eller have hjælp til at løse, stort som 

småt, så er du velkommen i IT-caféen i Pavillonen Korskær, hvor der 

står frivillige klar til at hjælpe dig to gange om ugen.  

 

Der er computere i pavillonen, som du er velkommen til at bruge.  Du 

må også medbringe din egen bærbare, hvis du skal have hjælp til at fikse 

den. 

 

Vi har åbent to gange om ugen: 

mandag kl. 15.30-17.30 og onsdag kl. 19-21 

 

Første gang er mandag den 5. september. 

 

Tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op. Hvis du har spørgs-

mål, er du velkommen til at ringe til: 

 

 Lissi Hygum Lind på telefon.: 4124 8242        
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Dansk undervisning for to-sprogede. 
 

Nu starter vi nye hold op i samarbejde med Sprogcenter Fredericia. 

Kom og deltag – det er helt gratis for dig som deltager. 

 

Sprogcenteret, som vi samarbejde med i forløbet vil afdække, hvilket 

niveau og hvordan du får endnu bedre kompetencer. 

 

Undervisningen foregår på computeren som værktøj 

 

Hvis du er ordblind, kan vi sagtens finde de rette tilbud til dig også. 

 

Vi tilbyder også undervisning i pensum til indfødsretsprøve. 

 

Send en mail til os eller mød op i Pavillonen, hvis du ønsker at deltage. 

Du kan også tilmelde dig på www.sønderkorskær.dk 

————————————————————————————— 

Til dig som forælder. 
 

Vi tilbyder dig gratis undervisning i at hjælpe dit barn med lektierne i 

matematik. 

 

Du kan tilmelde dig på telefon nummer: 402 402 36 eller mail: 

ali@boligfa.dk. Husk at skrive, at det er forældre-lektiehjælp i matema-

tik, du gerne vil tilmelde dig på. 

 

Vi planlægger, at undervisningen foregår en gang ugentligt tirsdag eller 

onsdag fra kl. 18.30 – 20.00 og undervisningen planlægges at foregå på 

Alléskolen. 

 

I den tid, som undervisningen varer, skal vi nok passe dine børn. 

 

Det er et tilbud, som er udviklet i tæt samarbejde mellem De Boligsoci-

ale Helhedsplaner i Korskærparken og Sønderparken, Sprogcenteret, 

Netværkslokomotivet og ikke mindst Alléskolen. 
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Som iværksætter er du fuld af gå på mod og kan ikke vente med at 
komme i gang. 
Men der er en hel masse overvejelser, som  kan gøre det lettere 
for dig. 
Vi vil gerne hjælpe dig videre i dine overvejelser og derfor tilbyder 
vi et 

Kursusforløb for kommende iværksættere! 
 
Hvis du er interesseret i at deltage i kurset og gerne vil høre mere, 
så kom til vores   
      

Introduktionsaften d. 15. september 2011 kl. 18.30.  
 
Det er i Korskærparkens Pavillon, Ullerupdalvej 9. 
Du kan også kontakte: 
 
Projektchef      Beskæftigelseskonsulent 
       
Jane Findahl     Stine B Sørensen 
40 24 02 38 (august)    40 24 02 39 (september) 
                                     
————————————–—————————–- 
 
TILMELDING TIL INTROAFTEN FOR 
IVÆRKSÆTTERE 
 
NAVN: 
 
ADRESSE: 

Vi har brug for dig, der gerne vil  være 

iværksætter 
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HOBBY HYGGEKLUB 
 

Søndermarksvej 69-70, 7000 Frede-

ricia 
 

Vi tilbyder blandt andet: 

 Bordfodbold 

 Brætspil 

 Lav perler 

 Fiskeklub 

 Hobby-hyggerum 

 Lille ungdomsklub 

 PC spil 
 

 

 

For nærmere info: 

Ring til Kim Jensen,  tlf. 60 76 84 02 

Nyt fra Hobby - Hyggeklubben 

 
Vi arrangerer en gratis udflugt med transport og forplejning for børnene i 

klubben og de børn, der deltager i mandagsfodbold bag Pavillonen i Søn-

derparken.  

 

lørdag d. 24. september 2011 kl. 10.00-16.00. 

 Turen går til Skærup Zoo. 

 

Kunne du tænke dig at komme med, kan du tilmelde dig via den flyer, der 

ligger i klubben og i Pavillonen.  

 

HUSK, dine forældre skal skrive under på tilmeldingen og aflevere den 

personligt enten i klubben eller Pavillonen SENEST 10. september 2011 



Se her!!  Tilbud fra ”SønderKorskær Uddannelse” 

 
Kurserne starter når der er nok tilmeldte. Skynd dig at tilmelde dig på 

www.sønderkorskær.dk.  
 

Kurserne er for beboerne, både i Korskærparken og Sønderparken. 

Det er gratis at deltage!!  

 

Danskundervisning for tosprogede 

Kurser med 10-12 deltagere 

Kursusvarighed 40-80 lektioner 

 

Danskundervisning for danskere 

Kurser med 10-12 deltagere 

Kursusvarighed 40-80 lektioner 

 

Regne/matematikundervisning 

Kurser med 10-12 deltagere 

Kursusvarighed 40-80 lektioner 

 

Ordblindeundervisning for voksne 

Kurser med 3-5 deltagere 
 

 

Er du i tvivl om du er ordblind, eller hvordan du er ordblind, sørger vi 

for at du får vejledning/test. 

Bare ring  
 

Kontakt Anni Lindum fra Områdesekretariatet.  

Tlf. 402 402 36 
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Har du brug for en hjælpende hånd? Eller kender du en, der har? 

Det kunne fx være til 

 Har du svært ved at få handlet ind, går vi gerne med. 

 En at gå en tur med / komme ud 

 IT-hjælp (mobiltelefonen/computeren) 

 Avislæsning 

 Ledsagning ned i Fredericia Midtby 

 Mindre flytte- og håndværksopgaver, (hvis du har 

værktøjet.) 

 

 

 

Opgangsservice 
Unge hjælper gratis beboere, der har brug for en hjælpende hånd 

Hvem er vi? 

Vi er en samling unge, som er tilknyttet 

ungeprojektet i Korskærparken, projekt 

”At lære at være ung”, der er underlagt 

Fredericia Kommune. Opgangsservice 

er en del af projektets lommepengepro-

jekter, dvs. projektet står bag os. Der er 

som udgangspunkt altid en projektmed-

arbejder med ved udførelse af opgaven. 

Det er din tryghed for at tage imod til-

buddet. 

Opgaver udføres: 

Primært i tidsrummet : 

Tirsdag og torsdag mellem 

kl. 15.00-17.00 

 

Du finder os på adressen: 

KORSKÆRVEJ 34, 1. 
Ring for at få lavet en  

aftale 

Derfor: Har du en opgave 

- Så ring på telefon 50 91 95 30 

 
Projektansvarlig Søren Madsen, mobil 20 78 88 08 



Opgangsservice er godt i gang! 

 
”Det var en utrolig fin hjælp”, siger Birthe, der havde brug for hjælp til for-

skellige computer-opgaver, bl.a. at oprette en Facebook-profil. Birthe kontak-

tede Opgangsservice, og to unge kom sammen med en projektmedarbejder på 

besøg. Birthe fik løst sit problem, men hun fik også en god oplevelse: ”De un-

ge var mere end behagelige, og service var helt i top”, siger hun. 

 

Det er præcis ideen med Opgangsservice, at unge mennesker hjælper beboere i 

Korskærparken og Sønderparken, der har brug for en hjælpende hånd. Vi har 

nu været i gang et par måneder, og i løbet af den tid har flere beboere haft glæ-

de af Opgangsservice til mange forskellige slags opgaver. 

 

Johanne havde en anden type opgave til os, nemlig nogle hylder, der var sun-

ket. Men også dette problem kunne Opgangsservice tage hånd om. Johannes 

oplevelse var også positiv: ”Det var en god oplevelse – arbejdet var udført, 

som det skulle”, siger hun, og giver gerne sin anbefaling videre til andre, der 

måtte have brug for en hjælpende hånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Opgangsservice er vi utrolig glade for Birthes og Johannes positive oplevel-

ser – det er vigtigt for os! Men vi vil gerne have endnu flere opgaver, så derfor: 

Har du brug for en hjælpende hånd, eller kender du en, der har? Så ring til os 

på telefon 50919530 (se annonce for Opgangsservice på modsatte side). 
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Vil du gerne have et fritidsjob? 

 
Er du ung og ønsker et fritidsjob? Så kig forbi Jobcafé-

en til en snak om glæder og sorger ved jobsøgning. 

Jobcaféen er en del af  Projekt At lære at være ung, og 

det handler om fritidsjob (bemærk: ikke lommepenge-

projekter).  

Du skal selv gøre en indsats, og vi kan ikke love dig et 

fritidsjob, MEN vi kan fx hjælpe dig med: 

 

Hvordan søger man arbejde? 

Hvor kan man søge henne? 

Ansøgning 

Hvad siger man til en samtale? 

Hvad når de ikke svarer? 

 

Det kræver en stor indsats at få et fritidsarbejde, og 

derfor er det godt med støtte og opbakning undervejs. 

Det kan du få i Jobcaféen, så – KIG FORBI! 

 

J 

O 

B 

C 

A 

F 

É 
Hver onsdag  

 

mellem  kl. 14.00 og 15.30 

I lejligheden, Korskærvej 34,1 
 



Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  

Tirdage kl. 19.00 kridter vi skoene og går en tur. 

 

Vi mødes i Pavillonen i Sønderparken, hvor vi kort 

fortæller om turen og hvor den går hen. 

 

Vi starter med at gå én gang om ugen, men vi sætter det gerne op til 2 - 3 

gange om ugen, hvis der er behov for dette. 

 

Startsted: 

  

Pavillonen i Sønderparken 

Søndermarksvej 74 A 

7000 Fredericia 

 

Er du til stavgang, har vi allieret os med Jenny Koudahl, som er ekspert 

indenfor stavgang. 

 

Vi starter med at gå en times tid, men det er helt op til dig hvor lang tid 

DU vil gå. 

 

 

Sundhedsprojektet 

Jenny Koudahl, Harry H Nielsen, Per U. Nielsen 

 

For nærmere info kontakt Per U. Nielsen på mail: 

per.u.nielsen.afd.12@gmail.com 
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__________________________________________________________ 

”Sundhedsfremme i Korskærparken” mgl. kvindelige     

livreddere og instruktører! 

 
Til vores kommende efterårs-sæson under aktiviteten ”Motion & Afslap-

ning i Vand”  - mangler vi kvindelige livreddere og vand-aerobic instruk-

tører. 

Det kunne jo være, at du kender nogle beboere, der  kunne have lyst til at 

kaste sig ud i denne opgave, eller måske er du selv interesseret ? – I så 

fald ville det være SUPER. 

 

Du er velkommen til at kontakte: 

 

Projektleder Susanne Andersen 

Bydelsprojektet  "Sundhedsfremme i 

Korskærparken" 

Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia  

Fredericia Kommune  

Tlf. 41 17 28 31  

E-mail:   

susanne.andersen1@fredericia.dk  
 

Kulturlegestue i Sønderparken 

SÅ starter der kulturlegestue i Sønderparken 

 

Kulturlegestuen er for nydanske børnefamilier.  

Vi leger og synger og tager på ture 

 

Vil du hører mere eller er du og dit barn interesse-

ret i og deltage kan du kontakte  

 

Louise Gyldenkrone  

Tlf.nr.: 60 93 28 14 

mailto:susanne.andersen1@fredericia.dk
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 Lær at cykle 

Sundhedsprojektet og idébutikken har i        

samarbejde med integrationsnet og dansk 

flygtningehjælp  arrangeret cykelkursus. 

Kurset henvender sig til voksne i Sønderpar-

ken og Korskærparken, som gerne vil lære at 

cykle. 

Det er gratis og du behøver ikke have en cy-

kel for at delta-

ge. 

 

 

 

 

 

 

Har du lyst til at 

deltage eller bare høre 

mere så kontakt: 

Louise Gyldenkrone 

Tlf. nr.: 60 93 28 14 

 

Susanne Salling 

Tlf. nr.: 22 52 61 43 

 

Susanne Andersen  

Tlf. nr.: 41 17 28 31 

___________________________________________________________ 

 

Lær at lave smukke 3-D kort 
Kunne du tænke dig at lære at lave smukke, personlige 3-D kort til livets 

store begivenheder? 

Måske skal du til konfirmation ,bryllup, barnedåb eller fødselsdag her i 

løbet af foråret eller sommeren? 

 

Under Lillians kyndige vejledning, kan du lære at fremstille smukke, per-

sonlige    3-D kort 

 

Hver torsdag eftermiddag i Sønderpar-

kens Pavillon,  

Store sal. 

 

TORSDAGE  KL.14.00—15.30 
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Informationsaften om arbejdet i politihjemmeværnet,    

Sønderparkens Pavillon, d. 14.09.11 kl. 19.00-22.00 

Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der hjælper Danmark 

med samfundsvigtige opgaver. I dag er der godt 50.000 medlemmer i 

hjemmeværnet, hvoraf 22.000 er i den aktive styrke. Hjemmeværnet be-

står af hærhjemmeværnet, herunder politihjemmeværnet, marine-, virk-

somheds- og flyverhjemmeværnet. 

Det er gratis at blive medlem, og det er ikke nødvendigt at have en mili-

tær baggrund. Det vigtigste er en positiv indstilling og viljen til at gøre en 

indsats. Du bestemmer selv, hvor meget tid du vil bruge på hjemmevær-

net, men for at være en aktiv del af hjemmeværnet skal du mindst bruge 

24 timer om året på funktionsrelateret uddannelse. 

 

Kom derfor og hør mere om alle de muligheder, som hjemmeværnet gi-

ver dig, når vi afholder: 

 

Informationsaften, den 14. september 2011, kl. 19-22 i  

Sønderparkens Pavillon. 
 

Der vil bliver serveret kaffe og kage. 
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Lær at lave smukke 3 D kort og  mindre lærredsmalerier i 

Korskærparkens Pavillon. 

 
Nu kan du lære at lave smukke 3 D kort og mindre malerier på lærred i 

Korskærparkens Pavillon, under Ingas kyndige vejledning 

 

Mandage kl. 14.00 - 15.30 
Første gang mandag d. 5. september 2011. 

 

Tilmelding er vigtig på grund af materialeindkøb! Vil du vide mere, er du 

velkommen til at kontakte : 

 

Inga, tlf.  75 93 44 47 

 

__________________________________________________ 

 

Danskcafé for tosprogede 

 
Uformel danskundervisning for tosprogede. 

Har du lyst til at mødes med andre og lære, høre og tale dansk? 

Så kom til danskcafé i Medborgerhuset Korskær. 

Onsdage kl. 10.00 – 12.00 

i gul stue i Medborgerhuset Korskær.  

Det er gratis at deltage. 

 

Kontakt: 

Anni: 4024 0236 

Nisanthi: 6093 2817 



Efterårs-arrangementer i SønderKorskær  

Mangler du fotokopier? 

 
Bor du i Sønderparken eller 

Korskærparken og står du og 

mangler kopier af f. eks: 

 

 Festsange 

 Indbydelser 

 Takkekort 

 Eksamenspapirer 

 CV og ansøgninger 

 

Der er hjælp at hente i Pavillonen i Korskærparken. Her råder vi over en 

stor kopimaskine, som kan klare det meste. Du betaler en mindre pris pr. 

kopi. 

Kig ind og hør nærmere om mulighederne. 

_________________________________________________________ 

 

”Værested” i Sønderparken 

 
Fra mandag den 5. september og hver mandag fremover serveres der 

morgenmad og kaffe/the i Sønderparkens Pavillonen fra 9-11. 

Gademedarbejderne Jack eller Dorrit vil være til stede i Sønderparkens 

Pavillonen hver mandag fra 9-11.  

 

Alle som har, eller har haft, et misbrug er velkomne. 
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Vinderne af forårets spørgeskemaundersøgelse er fundet 
Forårets store spørgeskemaundersøgelse, ”Hvordan har du det i dit bolig-

område” er nu fundet. 

 

Vinder af en iPhone 4 blev: 

Ahmad K. Hassan 

Korskærparken 

 

Vinder af en Nintendo Wii blev: 

Dorte Andersen 

Sønderparken 

 

Vinder af et gavekort på 1000 kr. til Føtex blev: 

Arne Christensen 

Sønderparken 

 

Spørgeskemaundersøgelsen, blev lavet i samarbejde mellem Boligkonto-

ret Fredericia, boli.nu og Sundhedsprojektet, under Fredericia Kommune. 

Undersøgelsen handlede især om sundhed, relationer og oplevelse af eget 

boligområde. 

Vi vil gerne sige mange tak til de mange beboere i både Korskærparken 

og Sønderparken, som har besvaret skemaet.  

Præmierne blev overrakt af Susanne Salling og Susanne Andersen fra Sundhedsprojektet, samt Anni Lindum 

fra Områdesekretariatet. 
 

STORT tillykke til vinderne  
 

Foto: Brian Conradsen 



 
Områdesekretariatet: 

Projektchef  

Jane Findahl: 

Socialrådgiver  

mobil: 40240238 

mail: jfi@boligfa.dk 

 

Uddannelseskonsulent  

Anni Lindum: 

Lærer 

mobil: 40240236 

mail: ali@boligfa.dk 

 

Beskæftigelseskonsulent 

 Stine Berg Sørensen: 

Jurist 

mobil: 40240239 

mail: sbs@boligfa.dk 

 

Kontorelev/Redaktør 

Vibeke Winther Andersen: 

mobil 40240237 

mail: vwa@boligfa.dk 

 

Sundhedsprojektet: 

Projektleder 

Susanne Andersen 

mobil: 41172831 

mail: 
 susanne.andersen1@fredericia.dk 

 

Projektmedarbejder 

Susanne Salling 

Tlf 12121212 

mail: 

susanne.salling@fredericia.dk 

 

Kontaktoplysninger  

 

Projekmedarbejder 

Grethe Hansen 

mobil: 60926461 

mail: 

Grethe.l.hansen@fredericia.dk 

 

Diabeteskoordinator 

Shamsiye Raofi 

mobil: 22765690 

mail:  

shamsiye.raofi@fredericia.dk 

 

Idébutikken 

Projektleder 

Lissi Hygum Lind 

mobil: 41248242 

mail: lissi.lind@fredericia.dk 

 

Projektmedarb. Sønderparken 

Louise Gyldenkrone 

mobil: 60932814 

mail:  
louise.gyldenkrone@ fredericia.dk 

 

Projektmedarb. Korskærpar-

ken 

Nisanthi Thiyaharajah 

mobil: 22568840 

mail: nt@fredericiabib.dk 

 

Ungeprojektet 

Projektleder ”At Lære At Være 

Ung” 

Michael Bjergsø 

mobil: 40746296 

mail:  

michael.bjergso@fredericia.dk 

 

Projektmedarbejder 

Søren Madsen 

mobil: 20788808 

mail:  
soren.madsen@fredericia.dk  

 

Det lokale jobcenter 

Ny medarbejder tiltræder 

snarest…. 

Du finder os på adresserne: 

Sønderparkens Pavillon   Korskærparkens Pavillon 

Søndermarksvej 74 A   Ullerupdalvej 9 

7000 Fredericia    7000 Fredericia 

mailto:jfi@boligfa.dk
mailto:ali@boligfa.dk
mailto:sbs@boligfa.dk

