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 Undervisning og uddannelse 

Dansk for to-sprogede 

- nyt tilbud om undervisning på nettet 
 

Vil du gerne blive bedre til dansk, men har vanskeligt ved 

at møde op til undervisning på bestemte tidspunkter, så 
kan du nu får adgang til undervisning i dansk på nettet. 

Hvis du kan sige ja til ovenstående, så kontakt Anni Lin-

dum, som vil sende dig en mail med link og  
adgangskode til netbaseret undervisning i dansk for  

to-sprogede. 
 

Anni træffes på telefon: 40 24 02 36 eller på  
E-mail: ali@boligfa.dk 
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 Undervisning og uddannelse 

Har du brug for fif og hjælp til et konkret IT-
problem? 

 
Så kan du komme til Nethood i Korskærparken, hvor du 

kan få gratis IT-hjælp to gange om ugen.  
 

Her kan du få hjælp til: 
- at få NemID 

- at skrive dit barn op til vuggestue/børnehave 
- at skrive i word eller et andet tekstbehandlingsprogram 

- sende email 
- scanne 

- printe 
- og meget meget mere: 

 

Udnytte internettet...søge job og udd… bruge Nem ID… 
skrive jobansøgning… få lektiehjælp… tjekke SU… finde 

praktikplads… downloade billeder - m.m. … ligge filmclip 
på nettet… bruge biblioteket.dk … lave Microsoft word… 

bruge regneark… gå på Facebook og Twitter… læse nyhe-
der… bruge Skype… Dropbox… og meget mere 

 
Vores IT-café er åben hver:  

mandag kl. 15.30 – 17.30 
onsdag kl. 15.30 – 17.30 

i Korskærparkens pavillon foran Ulleupdalvej 129 
 

Her vil der være dygtige frivillige til at tage udfordringen 
op og vejlede dig med lige netop dine IT-relaterede udfor-

dringer. 
 

Kontakt: 
Lissi Hygum Lind. 

lhl@fredericiabib.dk 
tlf.:  4124 8242 

mailto:lhl@fredericiabib.dk
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Lektiecaféer i SønderKorskær  
 

For børn i 0. – 9. klasse 
I Pavillonen Korskærparken 

Hver onsdag Kl. 14.00-17.00,  
Kontakt: Litta Paulsen Mobil: 61 46 35 38  

 
For unge  

I Pavillonen Korskærparken, 
Kontakt: Anni Lindum Mobil: 40 24 02 36 

 
For børn i 0. – 9. klasse  

i Pavillonen, Sønderparken  
Hver mandag kl. 15.30-17.30,  
Kontakt: Louise Gyldenkrone Mobil: 60 93 28 14  

 
For forældre, unge og voksne  

i Pavillonen, Sønderparken 
Hver torsdag kl. 18.30-20.30 

Kontakt: Anni Lindum Mobil: 40 24 02 36 
 

Bliv bedre til:  
· at hjælpe dine børn med lektierne  

· dansk, matematik, engelsk og tysk  
· at læse og skrive  

· at regne  
 

Andre kontaktpersoner:  
Områdesekretariatet, Anni Lindum på tlf: 40 24 02 36,  

mail: ali@boligfa.dk  
 
Bibliotek, Louise Gyldenkrone på tlf: 60 93 28 14 
mail: louise.gyldenkrone@frederica.dk 

 Undervisning og uddannelse 
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 Undervisning og uddannelse 

Har du et travlt hjerte? 
 
Er du en af de fantastiske frivillige som holder hjerte og 

krop i gang som frivillig i SønderKorskær? 
Kan du se en idé i at samle alle frivillige fra begge områ-

der? 
 

Workshop om at danne en frivillig forening 
Så er det helt sikkert dig, som skal deltage i vores work-

shop, som handler om at danne en forening for alle frivilli-
ge i SønderKorskær. 

 
Hvad f***** skal det til for? 

Med en frivillig forening får frivillige i SønderKorskær mu-
lighed for at have et rum, hvor der kan tales samarbejde, 

udveksles erfaringer og ideer med hinanden. Som en for-

ening kan vi samtidig høste alle de fordele, der følger med 
det at være en forening. 

 
Er du interesseret i at høre mere om de fordele og være 

med til at udvikle det frivillige nærmiljø i Korskærparken 
og i Sønderparken, skal du holde øje med din postkasse.  

 
Her vil du i august måned finde en invitation til workshop-

pen. 
 

Vi ses! 
 

Hjertelige hilsener fra 
FRUD, helhedsplanerne og biblioteksprojektet 

 

Kontakt  
Lissi tlf.: 4124 8242 
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Nærbibliotek 
 

Leder du efter en bestemt bog – et tidsskrift - eller 
mangler du inspiration til læsning? 

 
Kom forbi dit lokale nærbibliotek, hvor du kan: 
 

 Låne, ønske og reservere bøger – vi skaffer gerne bø-

ger fra hovedbiblioteket 
 

 Lære at downloade lydbøger til din mobiltelefon eller 

computer 
 

 Lære at downloade musik gratis (www.bibzoom.dk) 
 

 Aflevere og hente bøger hver onsdag kl. 12.30 – 14.00 
i pavillonen i Sønderparken og hver torsdag kl. 11-12 i 

Korskærparken. 
 

 

Hvis det du har brug for - ikke står her – så kig forbi og 

spørg! 
  Træffetid: 

  Sønderparken  onsdag kl. 12.30 – 14.00 
  Korskærparken torsdag kl. 10.00 – 11.00 

 
 

Kontakt: 
Lissi på tlf.: 41 24 82 42 

Mail: lhl@fredericiabib.dk  
 

 

 

 Undervisning og uddannelse 

mailto:lhl@fredericiabib.dk
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Arabisk undervisning 
 
 

Til beboere  
i Korskærparken og Sønderparken  

tilbydes gratis undervisning i arabisk 
i Pavillonen i Sønderparken 

 
Hver lørdag fra kl. 10.00—14.00 

Hver søndag fra kl. 10.00—14.00 
 

I Pavillonen i Korskærparken 
 

Hver fredag fra kl. 17.00-19.00 
Hver mandag fra kl. 16.30-18.00 

 
 

 

Underviser er: Fayek Ibrahim 
 

Der er gratis kaffe, the og vand og nogle 
hyggelige rammer omkring undervisnin-

gen. 
 

 
Vi glæder os til at se dig. 
 

Hvis du har yderligere spørgsmål til undervisningen, er du 
velkommen til at kontakte:  
 

Kontakt:  

 
(Sønderparken) Hassan Aziz på tlf: 26 13 70 34 

(Korskærparken) Fayek Ibrahim på tlf: 52 80 53 07 

 Undervisning og uddannelse 
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 Undervisning og uddannelse 

It-kursus 
 

Så starter der nyt hold op for alle, som vil lære noget om 

computere og internettet. 
 

Her vil du lære: 
- grundlæggende IT-færdigheder 

- at oprette e-mail og lære at skrive, sende osv. 
- sociale medier som facebook 

- søgninger på internettet 
og meget meget mere. 
 

Når der er samlet en gruppe af elever, der er på samme 
niveau, starter der hold op. 
 

Er du interesseret, skal du ringe til: 
 

Lissi Hygum Lind 

lhl@fredericiabib.dk 

tlf.: 41 24 82 42 

mailto:lhl@fredericiabib.dk
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 Undervisning og uddannelse 

Sønderparken og Korskærparken har været heldige at få 
en Kidsmart computer af IBM og Kulturstyrelsen.  

 
Computeren har programmer der styrker børns IT-

læring og er for børn mellem 3 og 6 år.  
 

 
På computeren kan man løse opgaver, der har fokus på: 

- sprogstimulering  
- læselyst 

- talforståelse 
- begrebsdannelse 

 
 

 

Hver tirsdag fra 10.00 – 
11.00 i Korskærparken 

kan du modtage gratis vej-
ledning i, hvordan du kan 

bruge computeren sammen 
med dine børn. 

 
 

 
 

 
Kontakt: 

Lissi Hygum Lind. 
lhl@fredericiabib.dk 

Kidsmart 

mailto:lhl@fredericiabib.dk
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 Undervisning og uddannelse 

Deltag på FRUD efter sommer! 
 

Går du med en drøm om at blive projektmager, at 

blive mentor eller sundhedsagent eller ambassadør? 
 

Så er FRUD modul 3 uddannelsen lige noget for dig. 
Varighed:  3 timer fra kl. 17.00-20.00 hver tirsdag i 

32 uger. 
 

Uddannelsen starter op tirsdag den 4. september kl. 
17.00 i pavillonen i Korskærparken. Du kan sagtens 

deltage—også selvom du ikke har taget modul 1 el-
ler 2. Se nedenfor, hvilke kompetencer, uddannelsen 

giver dig: 

Du får kompetencer indenfor:  

 at være ambassadør 
 konkretisering af projekter 

 anerkendende kommuni-
kation 

 find talenter og det udvik-
lende fællesskab 

 pædagogik og kultur 
 fællesskaber i klubber 

 hvad vil det sige at være 
mentor/rollemodel? 

 fundraising 
 coaching 

 hvad kan en sundhedsagent til-
byde? 

 livskvalitet og sundhedsfremme 

 empowerment 
 etablering af formelt samarbej-

de 

Tilmeld dig til: 
 

Anni Lindum 
 

Tlf.: 402 402 36 

 
Mail: 

ali@boligfa.dk 
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 Hjælp og vejledning 

Få hjælp til at: 
 

...Søge job..skrive en ansøgning...finde en praktikplads 

...bekræfte jobsøgning på Jobnet.dk 

...forstå breve fra kommunen...komme i kontakt med din 

sagsbehandler 
...undersøge dine muligheder for job og uddannelse 

...og meget mere 
 

Du er også altid velkommen til at komme forbi til en kop 
kaffe/te og  

en uformel snak. 
 

Du finder mig i: 
Pavillonen ved Ullerupdalvej 129 - Torsdage kl. 13.00 –

15.00 
 

Anne Aas Andersen, tlf. 22 17 81 31 
Anne.a.andersen@fredericia.dk 
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Natteravnene 

 

 

Natteravnene er frivillige mænd 
og kvinder, som går på gaden, 

hvor de møder unge, som de 

snakker med. 
 

I natteravnenes lommer, er der 
bolsjer og kondomer som deles 

ud til de unge. 
 

Natteravnene i Fredericia går i to områder Byen og Vest-
byen.  

 
Natteravnene i Vestbyen holder til i Korskærparken, her 

mødes vi, inden vi går ud i Korskærparken, Sønderpar-
ken og Madsby.  

 
Vil du være frivillig Natteravn i Vestbyen?  

 

Kontakt: 
Karsten Mikkelsen, tlf.: 29 44 69 79 eller  

Louise Gyldenkrone, tlf.: 60 93 28 14  
 

Læs mere om Natteravnene på 

www.natteravnene.dk 

 Hjælp og vejledning 
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 Hjælp og vejledning 

 

Inspirationsdag for 

enlige mødre! 
 

Er du enlig mor og tænker du også, at det ville være 
skønt, hvis I kunne samles om forskellige arrangementer.  

 
Her kunne I få passet børnene i fællesskab og lave fælles 

aktiviteter med børnene af og til? 

Hvis du kan sige ja til ovenstående, så kontakt Anni 

Lindum, som vil stå for at samle enlige mødre i områ-
det. 

 
På den måde kan I støtte op om hinanden i hverdagen 

og skabe fælles muligheder og indholdsrigt samvær.  
 

Anni træffes på tlf: 40 24 02 36 
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Vi har tøj, ting og sager, som du 

kan afhente, hvis der er noget, 
du eller din familie lige står og 

mangler eller har brug for.  
 

Det er helt gratis! 
 

Vi tager også gerne imod dine brugte sager, hvis de er i 
god stand til genbrug.  

 
Hvis du har lyst til at være frivillig i Byttecentralen, 

kan du kontakte Tove Betelsen, tlf. 41 42 10 08 
 

Mange hilsner 
 

”Strikkedamerne” 

 
Byttecentralen er åben hver onsdag fra kl. 14.00-

17.00. 
 

Du finder Byttecentralen på Prangervej 166 i kælderen 
(indgang i gavlen) 

 
Vi glæder os til at hilse på dig, når du kigger forbi! 

 
Byttecentralen holder sommerferie-

lukket i juli måned.  

 Hjælp og vejledning 

Byttecentral  

i 

Sønderparken 
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 Kreative aktiviteter 

Et sy & strikke værksted for kvinder. 

 
Lige nu er 11 kvinder på sy-kursus med målet at blive fri-

villige hjælpere, således de kan vejlede andre kvinder, der 
besøger Sy-værkstedet.  

 
Derfor genåbner Sy-værkstedet først igen: 

D. 5. juni kl. 16.00 - 18.00 på adr. Ullerupdalvej 41 
 

 
 

I værkstedet arbejdes med kreati-
vitet, men du er også velkommen 

selvom du blot vil hygge-snakke 
med andre kvinder. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Du kan henvende dig til Sundhedsprojektet: 
 

Shamsiye Raofi – tlf. 22 76 56 90 
 

Susanne Andersen – tlf. 41 17 28 31  
 

På gensyn 

Det kreative Sy-Værksted 

Det kreative Sy-Værksted 
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 KREATIVE AKTIVITETER 

Kom til kreative aftener 
 
Vi starter op mandag den 6. august fra kl. 19.00 – 

21.00, hvor vi arbejder med alt lige fra: 
 

kreation af smykker 
3D kort 

Patchwork 

Malerier 
Billeder 

At lave tasker eller sy net 
Opsætning af blomster på lærred 

At strikke, hækle og sy 
 

Vi inspirerer hinanden og henter også gerne inspiration 
udefra.  

 
Kom og vær med. Vi kan skaffe barnepige/barnepiger i 

tidsrummet, hvis du har behov for det.  
 

Ring til Anni på tlf: 402 402 36 og meld dig til og husk at 
meddele det, hvis du ønsker barnepasning.  

 

Det koster ikke noget at være med, men vi har brug for at 
vide, hvor mange vi bliver, da vi skal købe ind til de krea-

tive sysler.  
 

Vel mødt – vi glæder os til at se dig! 
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Værestedet Hyggen  
 

Værestedet Hyggen holder åbent: 
 

Sønderparken, Søndermarksvej 32 
Hver mandag og onsdag fra kl. 18.00 til 21.00  
 

Korskærparken, Ullerupdalvej 83, kælderen 
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 til 21.00 

 

Værestedet er til for ALLE over 18 år.  
 
 

Målet med Hyggen er at tilbyde et Være-sted i lokal om-
rådet, hvor alle er velkomne. 
 
 

I Hyggen kan du skabe nye venskaber – 
på tværs af alder, religion og andre sociale 

tilhørsforhold.  
 

I Være-stedet er der plads til alle og alle 

har indflydelse på indholdet. 
 

Værestedet lever helt op til navnet ”Hyggen” – og sæt-

ter stor pris på hygge over en kop varm kaffe m.m.  

Over dette forår er der sket 2 positive begivenheder for 

Hyggen: 
 

Hyggen har åbnet endnu et Værested i Sønderparken,  

og er blevet en selvstændig forening.  
 

Husk! – Du er meget velkommen.  
 

Du kan også ringe til Værestedsmedarbejder Grethe 

Hansen/Sundhedsprojektet på tlf. 60 92 64 61. 
Eller Alex Paxing på tlf.: 28 52 38 69. 

Klubber og foreninger 
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 Klubber og foreninger 

Kvindeklubben Svanerne 
 

Et fristed for kvinder på tværs af kulturer. 

Åbent for kvinder fra 16 år.  
 

Kvindeklubben afholder éet arrangement i 
måneden.  
 

Indholdet er mangfoldigt – og kan være in-

denfor kultur, sundhed & trivsel, fælles ople-

velser m.v. 
 

Efterårsprogrammet for Kvindeklubben Sva-
nerne vil være klar efter sommerferien.  

 

Næste planlagte arrangement er:  

29. juni fra kl. 18.30-20.30. Hold øje med hjemmesiden: 
www.korskaerparken.dk 

 
    

Alle kvinder er meget velkomne til vores arrangementer. 
 

Litta Poulsen: tlf. 61 46 35 38 

 
Gashaw Farai: 24 21 27 41 

 
Kala Sockalingam: 51 80 78 18 

 
Siva Mahendran 

 
Else Dam: e-mail: kvindeklubben.svanerne@hotmail.dk 
 

 

(i samarbejde med Sundhedsprojektet –  
kontakt tlf. 41 17 28 31) 

Design af: 

Niels Dahl 

mailto:kvindeklubben.svanerne@hotmail.dk
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 Klubber og foreninger 

Klubben Korskær 

Er du mellem 8 og 12 år? 
Bor du i Korskærparken ? 

Har du besøgt Klubben Korskær?  
 

Klubben har et lokale på: 
Ullerupdalvej 73 i kælderen 

 
Her er vi en gang imellem, men for det meste 

er vi ude i Korskærparken.  

 
Klubben har åben mellem  

kl. 17-20, fra mandag til torsdag.  
 

Det er gratis og være med i klubben. 
 

Der er voksne i klubben, som kommer ud og 
leger med dig og de andre børn i  

Korskærparken.  

Vil du gerne vide mere så kontakt: 

Klubben på 

Tlf. 30 44 91 64  
 

Louise Gyldenkrone 

Tlf. 60 93 28 14  

Mail: louise.gyldenkrone@frederica.dk 
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 Klubber og foreninger 

Samarbejde med  

klubben på Damvejen 

Efter sommer intensiveres samarbejdet med 
klubben på Damvejen. 
 

Der er planer om at lave et stort fælles 

spisearrangement for forældre med børn under 10 
år. 
 

Damvejen har lokaler, hvor vi kan være over 100 

til fælles spisning. 
 

Til sommerfesten den 31. august vil medarbejdere 
fra Damvejen lave noget for børnene.  
 

Der vil blive arrangeret nogle konkurrencer og 

spændende ting, børnene kan prøve. 
 

Aktiviteterne den 31. august henvender sig 
primært til børn fra 9—13/14 år.  

Nyt tilbud på vej til  

alle i SønderKorskær  
motionsforening. 

Efter sommerferien tilbydes alle medlemmer af 

SønderKorskær motionsforening nye 
træningsmuligheder i FIC. 

 
Du vil blive informeret om de nye muligheder via 

flyer i din postkasse og gennem 
motionsforeningen.  
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Ferie-sjov arrangementer 
for børn & deres familier 

 

En lille arbejdsgruppe bestående af meget kre-

ative beboere - er ved at planlægge nogle sjo-

ve, hyggelige arrangementer over sommerferien. Hold 
øje med hjemmesiden.  
 

Vil du være med i arbejdsgruppen, er du særdeles vel-
kommen.  
 

Vi kan nemt bruge flere hoveder & hænder og ser frem 

til at høre fra dig. 
 

På gensyn  

Sundhedsprojektet 

Susanne Andersen, Tlf. 41 17 28 31  

 Klubber og foreninger 

Der er stadig midler tilbage at søge i frivillighedspuljerne.  

 
Hvis du ønsker at starte dit eget projekt eller stå for et  

initiativ, som gør en forskel for beboerne i Sønderparken 
og Korskærparken, som: 

 
 Forandrer noget for ufrivilligt ensomme beboere. 

 Fremmer det gode naboskab. 
 Fremmer beboerdemokratiet. 

 
Kan dit projekt rumme flere eller alle tre dele, så er det 

kun en fordel.  
 

Hent et ansøgningsskema i en af pavillonerne. 

Frivillighedspuljer  
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 Klubber og foreninger 

Projekt ALAVU har pr. 1. maj 2012 fået ny projektleder. 

 
Kristoffer Riddersholm 34 år, kommer 

fra en stilling som Distriktks-klubleder i 
Fredericia Kommune. 

 
Kristoffer vil frem til projektets afvikling 

lede projektet, og arbejde mod at unge 
får optimale muligheder for at leve og 

udvikle deres ungdomsliv. 
 

Projekt ALAVU har kontor på  
Korskærvej 34, lejl. 1. 

Ny projektleder ansat i ungeprojekt 

 

 
 

 
 

3. juli kl. 1400 til 1500 Zumba for piger  
 

10. juli kl. 1400 til 1500 Street fight for drenge  6 – 12 år  
 

Cirkus skole i uge 31 i Korskær parken  
 

Mødested i Sønderparkens pavillon Søndermarksvej 

74 a 
 

Tilmelding via Skolernes ferie sjov katalog 

Kristoffer Riddersholm 
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 Sundhed og trivsel 

Vil du være ”styrmand” i dit eget liv? 
 

Vil du gerne have mere at tage dig til?  
Ønsker du dig mere gåpåmod?  

Har du lyst til mere indhold i din hverdag?  
Vil du blive bedre til at se dine egne mulighe-

der?  
 

Kort sagt - vil du være ”styrmanden” i dit eget liv?  
 

Hvis du kan sige ja til ovenstående, så kontakt: 
Anne Aas Andersen på tlf.: 22 17 81 31,  

mail: anne.a.andersen@fredericia.dk eller  
 

Anni Lindum på tlf.: 40 24 02 36,  

mail: ali@boligfa.dk,  
 

Og få startet op på et samtaleforløb med fokus på dine 

muligheder. 
 

Udtalelser fra andre, som har været igennem et for-
løb: ”Den anderledes tilgang til tingene herude er det, der 

gør en forskel oplever jeg” og en anden udtaler: ”Det har 
været positivt for mit selvværd”, ”det har gjort, at jeg i 

dag tør påtage mig ansvar og opgaver, som var direkte 

utænkelige for bare 1 år siden”.  
 

”Af negative ting omkring forløbet, har jeg ikke noget at 
komme med, da det hele har været en positiv oplevelse 

for mig, men det er måske fordi jeg efterhånden har prø-
vet så mange forskellige forløb, uden nogen nævneværdig 

succes. Når der så kommer noget, der rent faktisk virker, 
tjah så kan jeg kun se positivt på det”. 
 

- helt gratis for dig som beboer i Sønderparken og  
Korskærparken! 

mailto:anne.a.andersen@fredericia.dk
mailto:ali@boligfa.dk
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 Sundhed og trivsel 

Har du diabetes? 
 
Hvis du allerede har fået konstateret diabetes – og 

mangler at lære mere om praktisk madlavning for 
diabetikere, ja så er chancen her.  

 
Vi starter madlavningshold for 

diabetikere efter sommeren, så 
snart vi har fået samlet et hold.  

 
Underviser er diætist  

Gitte Kramer Jensen.  
 

Kurset vil foregå i skolekøkkenet på Alléskolen. Sund-

hedsprojektet har før udbudt et lig-
nende kursus, og her udtrykte del-

tagerne stor tilfredshed.  
 

Derfor gentager vi muligheden for 

at lære at tilberede sunde og lækre 

retter hverdagsretter.  

 

Eksempler på diabetes madopskrifter fra første kursus 

kan findes på hjemmesiden: www.korskaerparken.dk – 

under fanen: madopskrifter og andre kostråd 

 

http://www.korskaerparken.dk


27 

Meditation 
 
Giv dig selv en times koncenteret opmærksomhed. Lær at 

mærke dig selv og være til stede i nuet. Få øget indre ro, 
klarhed og overskud. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Det foregår hver torsdag fra kl. 13.00-14.00 i Sønder-
parkens Pavillon.  

 
Vi starter op igen fra torsdag den 30. august 2012. 

 
Mød op i behageligt tøj. 

 
Husk at medbringe et liggeunderlag og evt. tæppe 

og en pude. 
 

Hvis du har brug for at høre mere, er du velkommen til at 
kontakte underviser Lene Madsen tlf. 24 63 20 55 

Sundhed og trivsel 
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Sundhed og trivsel 

Yoga 
– helt gratis for dig som beboer i Sønderparken og 

Korskærparken 

 

Giv dig selv et par timers koncentreret opmærksomhed 
om ugen!  

Yoga 
 

Giv dig selv halvanden times koncentreret opmærksom-

hed. 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. 
 

Det foregår hver tirsdag formiddag kl. 10.30-12.00 i 
Sønderparkens Pavillon. 

 
Mød op i løstsiddende 

tøj. 
 

Husk at medbringe 
et liggeunderlag og 

evt. tæppe og en pu-

de. 
 

 
Hvis du har brug for at 

høre mere, er du velkommen til at kontakte underviser 
Lene Madsen tlf. 24 63 20 55 
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 Sport og motion 

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

Alle kan være med – både medlemmer og ikke medlem-
mer.  
 

Hver søndag kl. 10.30 til 11.30 
 

Medlemmer opnår fordele såsom betaling til stævne,     

arrangementer m.m.  
 

Kontakt: 
Lars tlf. 52 18 87 03 

Lone tlf. 42 30 64 83  
Frank tlf. 42 32 53 23 

 
 

Linedans: 
Fortsætter til skolen holder ferie. 
 

Hver mandag fra kl. 19.30 i gymnastiksalen, 
Alléskolen.  

 
Kontakt:  

Marianne  tlf. 50 18 67 55 
Lone  tlf. 42 30 64 83 



30 

 Sport og motion 

Zumba for voksne (fra 14 år) 
Fortsætter til skolen holder ferie. 
 

Hver mandag fra kl. 16.30 til 17.30 i Tumlesalen, Allésko-
len.  
 

Trænere Shajwan og Selina. 
 

Hver onsdag fra kl. 16.30 til 17.30 i Gymnastiksalen, Allé-

skolen.  
 

Trænere Fatima, Idil og Asha. 

Vibeke er sygemeldt og vender tilbage til efterårs-

sæsonen. 

Kontakt: 

Shamsiye tlf. 22 76 56 90 

Manija  tlf. 58 51 06 25  

Fitness i Fredericia Idrætscenter 
 

Du kan opnå den fordelagtige pris på kr. 500 år-

ligt til Fitness medlemskab, så snart du har teg-

net medlemskab til Motionsforeningen Sønder-Korskær.  

Krolf i Korskærparken 
 

Hver søndag kl. 14.00. Vi mødes i Pavil-

lonen.  
 

Kontakt:  Inga, tlf. 23 28 63 12 eller  

   Erik, tlf. 21 19 98 37  
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 Sport og motion 

Cirkeltræning for voksne 

(styrke og konditionstræning) 
 

Forårs-sæsonen 12 er afsluttet. Opstart til september 

igen.  
 

Lars skriver om Cirkeltræning:  

Hej. Jeg vil her fortælle om, hvad jeg har fået ud af cirkel-
træning. Det har været meget godt for mig at komme til 

træning, da man får rørt mange af de muskler, som der 

ikke bliver brugt ved eks. løb, som jeg også dyrker meget.  
 

Vi har en god og kompetent instruktør, som tager hensyn 
til vores forskelligheder, således at alle uanset niveau kan 

deltage i øvelserne.  
 

Vi er en fast kerne på en 4 til 5 mand, der kommer, 

men for at holdet kan fortsætte vil det være dejligt, om 
der var flere der kunne deltage. Vi har stoppet sæso-

nen lidt før tid, da vi ikke kunne samle nok, men vi håber 
at kunne få nogle flere med i efteråret, for at kunne fort-

sætte holdet. 
 

Jeg kan kun anbefale det, vi tager også gerne kvinder 
med på holdet . 
 

M.V.H. Lars Thomsen 

Ullerupdalvej 93  2th. 

7000 Fredericia 

Kontaktpersoner Lars, tlf. 52 18 87 03 &                        

    Lone, tlf. 42 30 64 83 
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 Sport og motion 

Motion & Afslapning i Vand – kun for kvinder 
(vi har lejet Fredericia Badeland og Terapibassin 

– og minus svømmehallen) 
 

Forårs-sæsonen er sluttet – og vi starter igen i september 

måned.  
 

Kontakt:    Pashtoon, tlf. 31 51 38 51 

     Shamsiye, tlf. 22 76 56 90        

     Susanne, tlf. 41 17 28 31  

Sundhedsprojektet flytter !! 
til en lejlighed på Ullerupdalvej 41 
 

Der er gang i rigtig mange ting i pavillonen, og det er  

positivt!  
 

Men det kan godt være vanskeligt at få plads til det hele 

….sundhedstjek, syklub mm. Derfor flytter Sundhedspro-
jektet nu til ny adresse. I den nye lejlighed, som ligger i 

stueplan, bliver der mulighed for at afholde forskellige ak-

tiviteter. Der er også mulighed for bare at kigge ind til en 
kop kaffe/the fra kl. 14.00 og kl. 16.00. Vi arbejder på, 

sammen med frivillige beboere, at få aftalt en fast åb-
ningstid over eftermiddagen.       
 

Når Medborgerhuset står færdig efter ombygningen er pla-
nen at aktiviteterne under sundhedsprojektet flytter tilba-

ge i huset. Indtil da glæder vi os til at byde gamle såvel 

som nye ansigter velkomne i den nye lejlighed. 
 

Med venlig hilsen Sundhedsprojektet  

v/Grethe, Shamsiye, Karen Ingrid og Susanne  
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Sport og motion 

Chiball for voksne kvinder 

Forårs-sæsonen er afsluttet. Starter igen til september, 
såfremt der er nok tilmeldinger.  
 

Træningsform, der kombinerer østens Tai Chi og Yoga 

med de nyeste vestlige træningsformer.  
 

Har en gavnlig virkning på fordøjelsen, kropsholdning, 

søvn. Chiball giver en god følelse velvære. 
 

Kontakt: Hosai, tlf 75 92 21 27 

  Susanne, tlf. 41 17 28 31  

Priser for medlemmer: 

Nye medlemmer: kr. 150,-  
Nuværende medlemmer: kr. 100,-  

(forbehold for mindre pris ændringer til efterårs-sæsonen) 
 

Indmeldelse i Motionsforeningen Sønder-Korskær 
 

Tilmelding via hjemmesiden: www.msk7000.dk  
 

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

motionsforeningen-soender-korskaer@hotmail.com  
 

Du kan også Sundhedsprojektet på tlf. 41 17 28 31   
 

Venlig hilsen 
Motionsforeningen Sønder Korskær/bestyrelsen:  

 Inga, Lone, Marianne, Pashtoon, Frank, Gashaw, 

Shajwan, Manija, Mina, Shamsiye, Hosai, Saleh og Doris.  

Hjerte bussen kommer på besøg,  
hold øje med opslag! 

http://www.msk7000.dk
mailto:motionsforeningen-soender-korskaer@hotmail.com
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Sport og motion 

Stolegymnastik er et tilbud for ældre og seniorer der har 

behov for siddende træning eller træning med støtte til 
en stol. 
 

Træningen styrker kroppens muskler-- også lattermusk-
lerne. for det skal også være sjovt at dyrke motion, og 

hvad er bedre end en god grinetur? Den er god for ma-
vemusklerne og ens velvære. 

Det lyder måske lidt mærkeligt med stolegymnastik, 
men det gir en tryghed at stolen er der, der er mange 

øvelser vi sidder ned til, andre står vi bag stolen som og-
så hjælper med at holde balancen. 
 

Vi skal træne vores muskler og balance bl. a, vi skal og-

så lære at fokusere ved at fastholde et punkt og vende 
hovedet uden at flytte øjnene fra punktet. 
 

Med hensyn til balancen -- har I så tænkt på hvor mange 
ting vi står på et ben til? Når vi skal ha tøj af og på, når 

vi går op og ned af trapper--eller skal ind i bussen. 
 

Ja rigtig mange ting vil vi gå igennem og jeg vil håbe, I 
vil få stor glæde af at komme her, også for det fælles 

samvær som også har stor betydning. Efter gymnastik-
ken hygger vi med kaffe, sang og en dejlig snak. 
 

Jeg glæder mig til, vi ses den 4. September 
Mange hilsner fra Jytte Matthiesen tlf. 29 66 19 53 

Opstart tirsdag den 4 September kl. 13.00 

Søndermarksvej 104 i festsalen 

Stolegymnastik 
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Faste aktiviteter  
Tirsdage: 
Zumba i festlokalet Prangervej 

130 fra 16.30-17.30 
holder sommerferie fra uge 26 til uge 32 

 

Tirsdag: 
Syklub i SP pavillon fra 1200 – 14.00  

holder sommerferie fra uge 26 til uge 32 
 

Onsdag i lige uger 

Pigeklub 17 .00 – 18.30 for piger fra 10 til 15 år 
holder sommerferie fra uge 26 til 32 
 

Torsdag; den sidste torsdag hver md. 
sundhedstjek fra kl. 1400 – 16.30 i pavillo-

nen. Kom og få målt dit BMI, blodsukker og 

blodtryk, få evt. en snak om din sundhed.  
Det er muligt at skrive sig på listen med ledi-

ge tider om mandagen før sundhedstjekket 
holder ferie i juli 
 

Søndag ude motion ved SP pavillon fra  
kl. 12.00 til ca. 14.00 hold øje med opslag i montre for 

ferietidspunkt 
 

Kom og vær med om søndagen til fodbold. Du 

må gerne tage en kammerat med - vi spiller 
kun for sjov. Det foretår på græsplænen bag SP 

pavillon kl.12.00 – 13.30. Hold øje med opslag 
i montre for ferietidspunkt 

 

Walk the park - kom på sms kæde, så sms er 
vi når vi går. Kontakt Per Ussing for nærmere 

info tlf 31 41 98 80 

Sport og motion 
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KOM TIL SOMMERFEST I KORSKÆRPARKEN 
– VI GARANTERER EN SJOV DAG  

Så er det tid til sommerfest igen  
lørdag den 4. august 2012 

fyldes Korskærparken med fest og farverJ 

 
Du kan bl.a.; 

Spille banko 

Spise brunch 
Hoppe i hoppeborg 

Deltage i sjove lege 

Se Parkour opvisning 
Og meget mereJ 

 

Sommerfesten arrangeres af beboerne og for beboer-
ne. ALLE er derfor velkommen til at være med. 

 

Så hold øje med programmet, der kommer i juni 
2012! 

 

Mange hilsner fra Korskærparkens festudvalg. 
 

NB! Har du lyst til at give en hjælpende hånd til 

sommerfesten, så kontakt Stine B. Sørensen på     

tlf. 4024 02 39. 

Opslagstavlen 
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Sommerfest i Sønderparken 
 

Sæt (X) i kalenderen 31. august, 1. og 2. september 
2012.  

Fredag den 31. august 
 

6. juligarden åbner festen kl. 16.00, hvor en kendis holder 

åbningstale. Der er alkoholfri fest for de unge om aftenen. 
En aften, hvor de unge er med til at vælge, hvordan afte-

nen skal være. Så er du ung og bor i Sønderparken, så 
kontakt Anni Lindum på telefon: 402 402 36 og vær 

med til at arrangere en uforglemmelig fest for unge 
i Sønderparken! 

Lørdag den 1. september  
 

Gratis Brunch kl. 10.00 og masser af underholdning med 

værnsfælles udstilling, marked på pladsen og forskellige 
tiltag for både børn og voksne. Country-musik og fælles-

spisning om aftenen i det store telt. 

Der er mulighed for at bestille billetter til spisning senere.  

Søndag den 2. september  
 

Søndag er der masser af arrangementer for børnene   

med fodbold og spejdere, der bager sno-brød og laver an-
dre sjove ting. Der vil være musik-underholdning om ef-

termiddagen.  
 

Ovenstående er nævnt med forbehold for ændringer i pla-

nerne inden festen. Du vil få et program leveret direkte i 
din postkasse inden festen, men sæt alligevel kryds i ka-

lenderen.  

Opslagstavlen 
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Opslagstavlen 

Alle børn over 8 år i Fredericia er velkomne 

Cirkusskolen foregår i uge 31 - 

Mandag d. 30. juli - torsdag d. 2. august 

Kl. 11.00 – 15.00 hver dag 

Er du vild med cirkus eller bare nysgerrig på at lære fede tricks? 
 

Så vær med i vores cirkusskole, hvor du lærer at jonglere, gå på line, cykle på ethjuletcykel m.m. Vi fortæller dig mere om aktiviteterne om mandagen den 30. juli, som er din første træningsdag.   

Du træner i det opslåede cirkustelt, som kommer op midt på græsplæ-nen i Korskærparken. 

Vi slutter af med en stor cirkus-forestilling for dine venner og familie torsdag den 2. august kl. 18.00. 
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Opslagstavlen 

Datoer og Tidspunkter for Cirkusskole 
 

Fra den 4. juni kan du melde dig til på www.ferie-

sjov.dk, hvor du kan læse om cirkusskolen og Cirkus 
Panik.  
 
 

Til forældre 
Har du brug for hjælp til at melde dit/dine børn ind i cir-

kusskolen:  

I Korskærparken er du velkommen i IT-caféen i pavillo-
nen foran Ullerupdalvej 129 - efter den 4. juni: 

mandag fra 15.30 – 17.30 & onsdag fra 15.30 – 17.30.  
 

I Sønderparken er du velkommen i pa-

villonen på Søndermarksvej 74A – ef-
ter 4. juni: mandag fra 16.30 – 17.00 

& tirsdag fra 12.00 – 14.00. 
 

Husk at tage dit barns cpr. nummer 
med, når du kommer, da vi skal bru-

ge tallene ved tilmeldingen på 
www.ferie-sjov.dk 

 
Har du spørgsmål, kan du kontak-

te: 
Lissi Hygum Lind 

lhl@fredericiabib.dk 

tlf.:  4124 8242 
 

Mange cirkushilsener fra: 

Frivilliggruppen bag cirkusskolen 
De Boligsociale Helhedsplaner i SønderKorskær, Sund-

hedsprojekterne i SønderKorskær  
& Fredericia Biblioteks projekter i SønderKorskær  

http://www.ferie-sjov.dk
http://www.ferie-sjov.dk
http://www.ferie-sjov.dk
mailto:lhl@fredericiabib.dk
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Opslagstavlen 

Festudvalgs-arrangementer i 

Sønderparken 2012 
Stort (X) i kalenderen, så du kan være med til følgende: 

 

Den 23. juni er der fælles Sankt Hans aften  
fra kl. 18.00 på den grønne plæne. 

 

Kl. 18.00 – 19.00 kan der købes pølser og vand/øl. 

Kl. 19.00 – 20.00 musik ved Jernbaneorkestret 
Kl. 20.00 – ca. 20.15 båltale ved Søren Møller, direktør på 

Fredericia Teater og Musicalakademi. 
 

Herefter spiller Jernbaneorkestret 
Midsommervisen 

 
Kl. 21.00 ca. tændes 

bålet… 
 

 
 

4. august er der frokost-

jazz fra kl. 12.00 
 
Hvor du kan købe håndmadder og 

øl/vand og hygge dig til Jenners 
jazzband. 

 
 

 
Alle festudvalgets arrangementer vil du kunne læse om 

via opslag i opgangene – så husk at holde øje og sæt 
kryds i kalenderen! 
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Opslagstavlen 

Kontakt Person: 

Anni Lindum  

tlf.: 40 24 02 36 

E-mail: ali@boligfa.dk 

HAR DU LYST TIL AT TAGE MED PÅ FISKE-TUR MED 

TENNA II !  

Tag på fisketur med Tenna II. Vi fisker på stenrevene 

ved Samsø, hvor der er gode fangstpladser. 

1 dages tur á 13 timer (ca.8 timers fisketid). 

Husk praktisk tøj og fodtøj. Medbring også din 

egen forplejning. Der kan købes ekstra drikkeva-

rer. 

Det koster gratis at være med.  

Har du lyst til at være med, så ring til nedenstående 

kontaktperson, her gælder ”først til mølle”-princippet.  

FISKEkutter-TUR 
Til samsø 
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 Opslagstavlen 

Hjemmesiden 
www.korskaerparken.dk  

 

Redaktionen bag den beboerejet hjemmeside er altid inte-
resseret i at udgive din historie.  
 

Du kan trygt skrive til: ino@korskaerparken.dk  
 

Venlig hilsen  

PR – gruppen  

Vi vil gerne se, om der er tilslutning for et Lan-party 

(computer– og ps3 spil ) 
 

Det bliver et forum for voksne, hvor der vil blive serveret 
vådt og tørt. Det anbefales du selv tager din computer 

med. 
 

Vi tænker at det bliver en fredag aften.  
 

Du er velkommen til at komme forbi Korskærparkens pa-
villon hver mandag imellem 15:30 og 17:30 og melde 

dig til. 
 

På gensyn 
Det frivillige Nethod  

http://www.korskaerparken.dk
mailto:info@korskaerparken.dk
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Kom til aktivitets dag søndag  d 1 juli i Sønder-

parken fra kl 12.00 til 15.00  Det hele foregår på græs-
plænen  bag pavillonen Vi spiller rundbold, spiller fod-

bold, leger gamle lege, sækkeløb, kartoffel på ske, tov-
trækning mm der vil være præmier til konkurrencerne . 

Hvis vejret tillader det afslutter vi med snobrød og pan-
dekage bagning. Det er gratis at være med. Der vil være 

aktiviteter både for børn og voksne. Kom og vær med til 

nogle hyggelige timer.    

Kom med på virksomhedsturné  
torsdag d. 21. juni fra 9-13.30 
 

Torsdag den 21. juni tager vi på besøg hos tre forskellige 
virksomheder for at se forskellige jobfunktioner og for at 

lære nye virksomheder at kende. 
 

Program for dagen: 
 

Kl. 9.00 afgang med bus fra Medborgerhuset, Korskær-
parken ved Busstoppestedet  
 

Kl. 9.30-10.30 besøg hos SCA DieNamic  
 

Kl. 11-12 besøg hos Fælleskøkkenet Elbo 
 

Kl. 12 frokost (sandwich) 
 

Kl. 12.30-13.30 Besøg hos Super Gros i Vejle 
 

Kl. 14. hjemkomst Medborgerhuset, Korskærparken 
 

Jeg håber, at du har lyst til at komme med! 
 

Da der er begrænsede pladser bedes du tilmelde dig hur-
tigst muligt på telefon 22178131. 
 

Med venlig hilsen 

Anne Aas Andersen 

Opslagstavlen 

For ledige 
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Opslagstavlen 

Sønderkær – en ghetto’gether musical 2012 
 

Vores filmhold, som består af unge dygtige mennesker, 
har dokumenteret hele den spændende proces, det er at 

sætte så stor en 
musical op. De 

er nu ved at re-
digere deres 

materiale og det 
kommer der en 

film ud af. 
 

 

 

 

 

 

 

Den film vil I alle få mu-

lighed for at se. Efter 
sommerferien går vi i 

gang med at planlægge 
filmfremvisning. Så hold 

bare øje med materiale 

om hvornår i jeres post-
kasser og på hjemmesiderne. 

 

Der er blevet holdt et evalueringsmøde efterfølgende med 

alle medvirkende i musicalen, og det stopper ikke her.  
 

Der vil ske ting og sager i det kommende år, så I kan godt 
glæde jer allerede! 

 
På vegne af områdesekretariatet 

Jane Findahl 
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Opslagstavlen 

HAR DU LYST TIL AT TAGE MED PÅ TUR MED KUT-

TEREN OG FISKE MED GARN!  

Første dag sætter vi garnet ud i Lillebælt og anden dag 

henter vi det ind igen og ser, hvad vi har fanget. Turen 

varer 3-4 timer pr. dag. 

Husk praktisk tøj og fodtøj. Medbring også din 

egen forplejning.  

Det koster gratis at være med.  

Har du lyst til at være med, så ring til nedenstående 

kontaktperson. Der er plads til 3 voksne ad gangen, så 

her gælder ”først til mølle”-princippet.  

FISKEKUTTER-TUR 

Kontakt Person: Anni Lindum  

tlf.: 40 24 02 36 

E-mail: ali@boligfa.dk 
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L i s e  E g h o l m   H e n r i k  R i n d o m  

R u s h y  R a s h i d   H ø j b j e r g   

A n n e tt e   S t e e n b a ch    K a a r e  R. S k 

o v     H e n r i k   D a h l        G e o r g  M e t z  

F a r s h a d  K o l g h i     M e t t e    D e F i n e  

L i c h t & L a r s  L i n d s k o v  

Byhøjskolen Korskær 
 

Inspirerende, motiverende, relevant og givende er nogen 

af de ord, som kursisterne har brugt om Byhøjskolen 

Korskær. 
 

I forårssæsonen har vi haft fokus på:  

Familie & teenageliv 

Demokrati – Hvad rager det mig? 

Forfatter på fire formiddage 

Glæd dig til efterårssæsonen 2012!!!!  
 

Hold øje med opslag i pavillonerne og på hjemmesider-
ne: 

www.sønderkorskær.dk og www.korskaerparken.dk 
 

De bedste hilsener 

Nisanthi tlf.: 6093 2817 

Opslagstavlen 

http://www.sønderkorskær.dk
http://www.korskaerparken.dk
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Feriesjov; se 

feriesjov katalog – og 
hold øje med opslag 
 

 

 
 

 
 

 
Kogebog: 

Arbejdsgruppen i sundheds projektet, vil meget gerne ha-
ve nogle spændende opskrifter fra jer beboere som vi vil 

samle i en koge bog ”Sønderparkens verdens kogebog” i 
kan aflevere dem i pavillonen eller putte dem i brevkassen 

– gerne med en lille historie el et minde om retten. 

 
Har I et billede af retten er det meget fint, men ikke et 

must. Vi glæder os til at modtage en masse spændende 
opskrifter.  

 
Har du en god ide til en aktivitet, spørgsmål om en igang-

værende, eller lyst til at være frivillig på en aktivitet, så 
tøv ikke med at kontakte projektleder Susanne Salling  

tlf. 22 52 61 43 mail susanne.salling@fredericia.dk 
 

Udover tilbuddene i Sønderparken henvises til motionsfor-
eningen SønderKorskær der med glæde modtager nye 

medlemmer fra Sønderparken også.  

Opslagstavlen 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
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Områdesekretaria-
tet: 
Projektchef  
Jane Findahl 
Mobil: 40240238 

E-mail:  
jfi@boligfa.dk 
 
 

Uddannelses- 
konsulent  
Anni Lindum 
Mobil: 40240236 
E-mail:  
ali@boligfa.dk 
 
 

Beskæftigelses-
konsulent 
Stine Berg Sørensen 
Mobil: 40240239 
E-mail:  
sbs@boligfa.dk 
 
 

Kontorassistent 
Annika Jensen 
Mobil 40240237 
E-mail:  
anj@boligfa.dk 

 
 

 

Kontaktoplysninger  

 
Sundhedsprojektet: 
Projektleder  
Susanne Andersen 
Mobil: 4117 2831 
E-mail:  
susanne.andersen1@fredericia.dk 

 
 
Projektleder 

Susanne Salling 
Mobil: 2252 6143 
E-mail: 
susanne.salling@fredericia.dk 
 

 
Projektmedarbejder 
Grethe Hansen 

Mobil: 6092 6461 
E-mail: 
grethe.l.hansen@fredericia.dk 

 
 

Projektmedarbejder 
Shamsiye Raofi 
Mobil: 2276 5690 

E-mail: 
shamsiye.raofi@fredericia.dk 
 

 

 

Jobcenteret: 

Socialrådgiver 

Anne Aas Andersen 
Mobil: 2217 8131 
E-mail:  
anne.a.andersen@fredericia.dk 

 

 

 
Biblioteket: 
Projektleder 
Lissi Hygum Lind 
Mobil: 4124 8242 

E-mail: 
lissi.lind@fredericia.dk 

 

 
Projektmedarbejder 
Nisanthi Thiyaharajah: 
Mobil: 6039 2817 
E-mail: 
nt@fredericiabib.dk 

 

 
Projektmedarbejder 

Louise Gyldenkrone 
Mobil: 6093 2814 
E-mail: 
louise.gyldenkrone@fredericia.dk 

 
 
Ungeprojekt: 

Projektleder 
Kristoffer Riddersholm 

Mobil: 2546 6637 
E-mail: 
kristoffer.riddersholm@fredericia.dk 

 

 

Projektmedarbejder 
Søren Madsen 

Mobil: 2078 8808 
E-mail: 
soren.madsen@fredericia.dk 

 

 

 
 

 
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

