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Lektiecaféer i SønderKorskær  
 
For børn i 0. – 6. klasse  

i Pavillionen,Sønderparken hver mandag  
kl. 15.30-17.30  

 
For børn og unge  

I Pavillonen Korskærparken, hver onsdag 
Kl. 14.00-17.00 

 
For unge  

I Pavillonen Korskærparken, hver torsdag  
Kl. 16.00-18.00  

 
For forældre, unge og voksne  
i Pavillonen, Sønderparken hver torsdag  

kl. 18.30-20.30  
 

Bliv bedre til:  
· at hjælpe dine børn med lektierne  

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

· at regne  
 

kontaktpersoner:  
Områdesekretariatet, Anni Lindum på tlf.: 402 402 36,  

mail: ali@boligfa.dk  
 

Louise Gyldenkrone på telefon 609 328 14 
 

 Undervisning og uddannelse 
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Stå ved dig selv! 

Foredrag om løgn 

og sandhed  
 

 

Kom til foredrag i Hannerup Kirke  

tirsdag den 24. jan. 2012 kl. 19.00  
– gratis entre 
 
Først menneske siden? 
 

Hvad sker der i et menneskes liv, når vi 
møder løgnen og måske mister tilliden til 

nogen, vi troede, vi kunne stole på?  
 

Hvorfor lyver vi selv, og er løgnen altid af 
det onde?  

 
Med udgangspunkt i en indkredsning af 
begreberne løgn og sandhed i forskellige 

perspektiver, tager foredraget fat i at be-
lyse løgnen og ærlighedens konsekvenser 

for os mennesker i vores dagligliv og på 
det samfundsmæssige plan.  

 
Foredraget lægger op til en debat om 

etik, moral og en søgen efter værdi for os 
selv og vores fællesskaber.  

 
Et foredrag med Pernille Hornum efterla-

der tilhøreren i et rum for eftertanke og 
refleksion.  

 

 Undervisning og uddannelse 

9. nov. 2011 ud-
kom Pernille Hor-
num med  
bogen:  

Sandheder om 

Løgn og Bedrag.  
 
I denne bog fortæl-
ler en række men-
nesker om deres 
erfaringer med løg-

nen. Blandt andre 
taler filminstruktør  
Thomas Vinterberg 

og skuespiller  
Paprika Steen om 
løgn og sandhed i 

filmkunsten og i 
kunsten generelt. 
Sexolog Joan  
Ørting fortæller 
om, hvad løgn og 

bedrag gør ved 
parforholdet.  

Psykolog Svend 
Brinkmann og 
præst Preben Kok 
belyser, hvilke 
konsekvenser både 
løgn og ærlighed 

kan have for men-

neskets tilværelse, 
vores tro og vores 
tillid. Og journalist 
Christoffer  
Guldbrandsen taler 
om den mere poli-

tiske løgn og me-

diernes jagt på 
sandheden eller 
blot den gode  
historie.  
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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 bøger 
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.:  4124 8242 / 

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 og  
hver søndag fra kl. 10.00—14.00 

 

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 un-

dervisningen, er du velkommen til at kontakte:  
 

Hassan Aziz på telefon: 2613 7034 
————————————————————————————— 

Få IT-assistance  
hjemme hos dig selv ved din egen pc’er! 
 
Ring til Frank Hartung på tlf.: 42 325 323 

og aftal et tidspunkt, hvor Frank kan komme forbi hos 
dig og hjælpe dig med din pc’er, din printer, dit internet 

eller andet, du ikke lige kan finde ud af. 

 
Alt sker på dine præmisser og Frank har gode erfaringer 

med at hjælpe med tekniske udfordringer.  
 

 Undervisning og uddannelse 
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FRUD 
FRivillighedsUDdannelsens  

Modul 2 
 

I marts starter modul 2 af frivillighedsuddannelsen, som 

primært henvender sig til de beboere, som ønsker at 
fungere som nøglepersoner og ansvarlige/tovholdere ved 

nye projekter og/aktiviteter.  
 

På modul 2 arbejdes der med. 
 

 Projektarbejde 

 Etablering af selvstyrende gruppe 
 Etablering af foreninger 

 Ledelse af frivillige 
 Konflikthåndtering 

 Eget miniprojekt 
 Brugerinvolvering og kommunikation 

 Det midlertidige fællesskab 
 Nøglepersoner 

 Facilitering 

 Grænser og træning af egne situationer 
 Feedback og vejledning 

 Kommunikation og medier 
 Hvor skal du hen? 
 

Modulet kører (præcis startdato oplyses senere: 

tirsdage kl. 16.00-19.00 og  
torsdage kl. 18.00-21.00 
 

Kontakt Anni Lindum på tlf.: 402 402 36 for information 
og tilmelding. Der er kun få ledige pladser, så her gælder 

”først til mølle”-princippet.  
 

Kurset er kompetencegivende. 

 Undervisning og uddannelse 
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Ordblinde-undervisning 
 

Til beboere  

i Korskærparken 
tilbydes gratis undervisning 

for ordblinde. 
 

Opstart tirsdag fra kl. 09.00—11.00 
Der skal minimum være 6 deltagere, 

før holdet startes op,  
så tøv ikke—skynd dig at melde dig til! 

 
Underviser er fra VUC og tidspunktet kan blive 

ændret ,såfremt vi mangler deltagere på holdet, 
eller hvis der er så mange tilmeldte, at vi skal 

oprette to hold. 
 

Der er gratis kaffe, the og vand og nogle hyggeli-
ge rammer omkring undervisningen. 

 

Vi glæder os til at se dig. 
 

Hvis du har yderligere spørgsmål til undervisnin-
gen, er du velkommen til at kontakte:  

 
Anni Lindum på telefon: 402 402 36 
 

 Undervisning og uddannelse 
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Lær det journalistiske 

håndværk 
 

I det nye år vil der blive udbudt et kursus for beboere i 

SønderKorskær, der hedder ”Lær det journalistiske 
håndværk”. 
 

Du bliver naturligvis ikke uddannet journalist på dette 
kursus, men du undervises i at:  
 

 Formulere præcise og fængende vinkler til dine artikler 

 Skrive artikler med journalistisk nyhedsværdi 
 Overholde en redaktionel deadline 

 Foretage målrettede interviews og stille de rette 

spørgsmål 
 Researche og skabe overblik 

 Spotte de gode historier 
 Skrive inden for de forskellige journalistiske genrer 

 Kende og forstå dine læsere. 
 

Der er allerede flere tilmeldte fra redaktionen bag Park-
posten. Redaktionen består af engagerede og dedikerede 

beboere fra Sønderparken og Korskærparken, som gerne 

vil lære mere om interviewteknik og journalistik.  
 

Da der givetvis er flere af jer, som skriver til enten hjem-
mesider, blade eller andet, så tilbydes dette kursus gra-

tis for jer som beboere i SønderKorskær.  
 

Tilmelding skal ske til Anni Lindum, tlf.: 402 402 36 eller 

via mail: ali@boligfa.dk 
 

Her gælder ”først til mølle”-princippet og kurset starter 

ligeså snart der er tilmeldinger nok. 
 

Kurset afholdes enten om aftenen 
eller i weekender. 

 Undervisning og uddannelse 
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Dansk for to-sprogede 

 
 

Vi arbejder i øjeblikket 

på at få flere tosproge-
de beboere på kursus i 

dansk for to-sprogede. 
 

Der er etableret samar-

bejde med en frivillig 
underviser, en undervi-

ser fra kommunen samt 
Sprogcenteret. 
 

Ring til Anni på tlf.: 402 402 36 eller kig indenfor til 
en kop kaffe i pavillonen enten i Sønderparken eller i 

Korskærparken, så vi kan finde den bedste løsning for 
dig, som er beboer her. 
 

Vi kan tilbyde individuelle forløb, som tilpasses dit sprog-

lige niveau. 
 

IT for to-sprogede 
 
Du kan også komme forbi hos Qasem, som 

tilbyder  
IT-undervisning i form af hjælp til at benytte 

Nem-Id og e-Boks. 

 
 

Kontakt Stine på tlf.: 402 402 39 

 Undervisning og uddannelse 
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Avislæsning for kvinder 
 

Læselystne og nysgerrige kvinder søges! 
 

 Er du interesseret i Fredericia, og hvad der sker om-

kring dig i verden? 
 

 Ønsker du at få viden og samtidig blive bedre til at for-

stå dansk? 
 

Så kom til avis- og nyhedslæsning for kvinder, hvor vi 
læser, lytter og diskuterer dagens nyheder. 
 

Du skal kunne læse og tale dansk på mere end  
begynderniveau for at være med. 
 

Alle voksne kvinder er velkomne. 
 

Vi mødes i pavillonen i Korskærparken, foran  
Ullerupdalvej 129, hver onsdag fra kl. 17.00 – 18.00. 

Vi serverer kaffe og te, og vi glæder os til at læse og  
diskutere med dig. 

 
Kontakt: 

Nisanthi på tlf.: 6093 2817 

 

 Undervisning og uddannelse 
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Uformel Danskundervisning 

for voksne 
 

Går du ikke på sprogskole, og vil du gerne starte på at 
lære dansk? Så kan du komme til uformel danskunder-

visning. Det er gratis at deltage. 
 

Uformel danskundervisning – 

Absolut begynderniveau 
 

Taler du ikke dansk og skal lære et nyt sprog fra starten? 
 

Vi starter med at lære alfabetet og arbejder os op til små 

ord og små tekster. 
 

Hvornår: onsdag kl. 09.00 – 10.00 

Hvor: Korskærparkens Pavillon, foran Ullerupdalvej 129 
 

 
 

 

Uformel danskundervisning  

– begynderniveau 
Kan du tale lidt dansk og ønsker at blive bedre? 

Vi læser små tekster, lærer nye ord og øver os I at tale 
og skrive. 
 

Er du på barsel, må du gerne tage dit barn med.  
 

Hvornår: onsdag kl. 10.00 – 12.00 
Hvor: Korskærparkens Pavillon, foran Ullerupdalvej 129 
 

Vi begynder i det nye år.  

Første gang er onsdag d. 4. januar 2012 
 

Kontakt: 
Nisanthi tlf: 6093 2817 

 Undervisning og uddannelse 
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Åben rådgivning 
 
Har du lyst til en uformel snak med en socialrådgiver,  

så kig forbi Korskærvej 34, 1. 
 

Du kan møde os mandag og tirsdag fra kl. 10.00-12.00 
 

Du kan tale med os om: 
 

Job 
Uddannelse 

Økonomi 

Udfyldning af papirer til kommunen 
 

Vi står også til rådighed, hvis du har brug for at tale med 
en professionel om udfordringer i din dagligdag. 

 
Vi kan f.eks. støtte dig, hvis du skal til samtale på job-

centret, kommunen eller ved din læge. 
 

Vi glæder os til at se dig! 
 

Med venlig hilsen  
 

Anne Aas Andersen og Gry Birgitte Bornø 
Socialrådgiverne i Korskærparken  

 Hjælp og vejledning 
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Coaching 
 

Ring og bestil et gratis coaching-forløb 
 
Få frigivet dine potentialer!  

 

Har du brug for øget motivation i forhold til jobsøgning 

eller for at finde ud af, hvad du er rigtig god til – eller har 

du brug for at få lidt mere retning i dit liv. Så prøv et 
coaching-forløb.  

Med coaching kan du få hjælp til at få styr på nogle af de 
ting, du går og tumler med og samtidig få motivation til 

at ændre på nogle forhold, som i dag hindrer dig i at gø-

re det, du helst vil.  

Under et coaching-forløb arbejdes der med at afdække 

de ting, du går og tumler med, og du vil selv ende op 
med at kunne lave en handlingsplan for, hvordan du kan 

påvirke tingene i den retning, du ønsker.  

Det er vigtigt at fastslå, at coachingarbejdet får den vær-
di, du selv lægger i det.  

Coachingen foretages af Anni Lindum, som er uddannel-

seskonsulent i Områdesekretariatet og Anni garanterer 
selvfølgelig fuld fortrolighed.  

 

Ring til Anni og fortæl, hvad du gerne vil coaches i, 

så aftaler vi tid og sted. Tlf.: 402 402 36  

 

 
 

 Hjælp og vejledning 
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Café Mamma 
 

Har du brug for en snak om børn, unge, kost og sund-

hed? 
 

Café Mamma er en gratis og frivillig netværks- og hygge-
gruppe for kvinder med børn i alle aldre(0-16 år). 
 

Sundhedsplejersken deltager og fortæller om et tema. 
Du kan også selv komme med idéer til, hvad du kunne 

tænke dig at høre mere om. Du må gerne tage dine børn 
med. 
 

Hvad kan du i Café Mamma?: 

- møde andre mødre fra dit område  
- få luft for dine frustrationer  

- få viden om de udfordringer du står med som mor  
- dine ideer  
 

Vi mødes i Cafe Mamma hver onsdag  

– skiftevis i Sønderparken og Korskærparken. 
 

Du kan se planen for mødetidspunkterne i Café Mamma 
på næste side. 
 

PS.  
I Sønderparken er der hygge fra 11.00 – 12.00. 

Sundhedsplejersken kommer kl. 12.00 begge steder og 
fortæller om forskellige temaer. 
 

Du kan hente listen med temaer i begge pavilloner fra 

uge 52. 
 

 

 Hjælp og vejledning 



17 

Café Mamma 
 

Vi mødes i Cafe Mamma hver onsdag på følgende tids-

punkter og steder: 

 
 
 Vi glæder os til at se dig og dine børn i det nye år! 

 

De bedste hilsner 
 

Louise - Sønderparken tlf.: 6093 2814 
Nisanthi - Korskærparken tlf.: 6093 2817 

Dag Dato Tid Sted 

Onsdag 4. januar 2012 11.00 – 
13.30 

Sønderparkens pavillon, Sønder-
marksvej 74A 

Onsdag 11. januar 
2012 

12.00 – 
13.30 

Korskærparkens pavillon, 
Foran Ullerupdalvej 129 

Onsdag 18. januar 

2012 

11.00 – 

13.30 

Sønderparkens pavillon, Sønder-

marksvej 74A 

Onsdag 25. januar 
2012 

12.00 – 
13.30 

Korskærparkens pavillon, 
Foran Ullerupdalvej 129 

Onsdag 1.februar 2012 11.00 – 
13.30 

Sønderparkens pavillon, Sønder-
marksvej 74A 

Onsdag 8. februar 
2012 

12.00 – 
13.30 

Korskærparkens pavillon, 
Foran Ullerupdalvej 129 

Onsdag 15. februar 
2012 

11.00 – 
13.30 

Sønderparkens pavillon, Sønder-
marksvej 74A 

Onsdag 22. februar 
2012 

12.00 – 
13.30 

Korskærparkens pavillon, 
Foran Ullerupdalvej 129 

Onsdag 29. februar 
2012 

11.00 – 
13.30 

Sønderparkens pavillon, Sønder-
marksvej 74A 

 Hjælp og vejledning 
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Nyhed 
 

Det hedder Beboerinfo og det foregår 

på onsdage fra 18-20. 

Helt konkret er der Beboerinfo på følgende onsdage: 

Sønderparken, den første onsdag i måneden  

– første gang onsdag den 4. januar i pavillonen 
Korskærparken, den anden onsdag i måneden  

– første gang onsdag den 11. januar i pavillonen 
Til hver Beboerinfo bydes der på lidt let mad 

 

Hvad sker der til Beboerinfo? 
Områdesekretariatet fortæller om alt, hvad der foregår  
i Sønderparken og Korskærparken 

Musical, sang og musik 
Parkposten og nyheder  

Foredrag, avislæsning og kreativitet  
Motion, stolegymnastik, yoga, meditation  

Uddannelser, jobmuligheder og iværksætteri 
IT, nem ID og foto 

Lektiecaféer, vejledning og café Mamma  
Korskær klubben, hyggekrogen og væresteder 

Kvarterråd, velkomstgrupper og spiseaftner  
Osv. Osv. 

Idébutikken, Sundhedsprojektet, jobcentret og ALAVU vil 

også være i Beboerinfo efter behov 
 

I Beboerinfo glæder vi os til at se dig og høre, hvad 

du har lyst til at være med til— måske vil du være 
med i fællesskabet som frivillig?  
 

Mange hilsner 
Områdesekretariatet 

 Hjælp og vejledning 
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Har du brug for en hjælpende hånd? eller kender 
du en, der har? Så ring på tlf.: 50 91 95 30 
 

Det kunne fx være hjælp til at: 
 handle, hvis du har svært ved at få handlet 

ind?       Så går vi gerne med 
 gå en tur med / komme ud  

 ledsage dig ned i Fredericia Midtby 
 hjælpe med IT (mobiltelefonen/computeren) 

 få udført mindre flytte- og håndværkeropgaver 
(hvis du har værktøjet) 

 

Opgaverne udføres primært i tidsrummet 

tirsdag og torsdag mellem kl. 15 og 17 

Ring gerne først for at lave en aftale 

Har du en opgave, har du brug for hjælp 

- Så kontakt Opgangsservice! 

Telefon 50 91 95 30 

 Hjælp og vejledning 

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 lommepengeprojekter, dvs. projektet 

står bag os. Der er som udgangspunkt altid en projekt-
medarbejder med ved udførelsen af opgaven. Det er din 

tryghed for at tage imod tilbuddet! 
 

Ansvarlig: Projektmedarbejder Søren Madsen, mobil 20 78 88 08  
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Velkomst-koncept 
Sønderparken 

 

Et af initiativerne i Helhedsplanerne er Velkomst-

konceptet. Vi har i Sønderparken udfærdiget fælles  
folder og informationsbrev til nye beboere.  
 

Heri får nye beboere information om alt lige fra  
praktiske detaljer i forbindelse med lejemålet til aktivite-

terne i området og info om indkøbsmuligheder. 
 

Hver ny beboer får besøg af en af vores ambassadører, 
som samtidig inviterer nye beboere til en dejlig middag.  
 

Imidlertid har vores valgte koordinator af Velkomst-
konceptet ikke længere mulighed for at varetage denne 

vigtige opgave. 
 

Vi, der sidder i dette samarbejde søger hermed bl.a. en 

ny koordinator og vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du 
har lyst til at hjælpe os ved at være en af  

Sønderparkens ambassadører, som byder nye beboere 
velkommen i Sønderparken. 
 

Som ambassadør får du vort informationsmateriale samt 
en lille velkomstgave at tage med til nye beboere. Sam-

tidig får du til opgave at vise beboeren pavillonen og se-
nere Aktivitetshuset naturligvis.  
 

Alle nye beboere inviteres til en fælles middag—ca. en 

gang i kvartalet afholdes disse middage. Hvis du er ny 

beboer og ikke har fået denne invitation, så ring til Anni 
på: 402 402 36 

 Hjælp og vejledning 
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Fra og med den 1. februar 2012 kan du komme og bytte 

tøj, sko, tasker, brugbare ting og sager. 
 

Du kan også komme med dine brugte sager, såfremt de 

ikke er i stykker eller tøjet ikke er helt slidt.  
 

Måske står der lige en familie eller en ung, der lige netop 

kan bruge præcist den del, som du ikke længere har 
brug for.  

 

Du finder Byttecentralen fra den 1. februar 2012 på  

adressen:  

En stor tak til damerne i strikkeklubben,  
som frivilligt vil stå for initiativet. 

 Hjælp og vejledning 

Byttecentralen 

i  

Sønderparken 

Byttecentralen 
Prangervej 168 i kælderen 

 

Planen er, at der er åbent 2 gange om ugen - en 
gang i dagtimerne og  
- en gang i aftentimerne. 
Der kommer opslag i pavillonen om tiderne. 
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Det kreative Værksted. 
 

Et sy & strikke værksted for kvinder. 

 
Vi mødes hver tirsdag på adressen: 

 Ullerupdalvej 133, kælderen  

fra kl. 16.00 til 18.00. 
 

I værkstedet arbejdes med kreativitet, men du er også 
velkommen, selvom du blot vil hygge-snakke med andre 

kvinder. 

 
 

Og til kvinderne i området. 

 
Værkstedet søger & ønsker en ny frivillig, som er dygtig 

til at sy, og har lyst til at lære fra sig.  
 

 

Er det dig, er du velkommen til at henvende dig til: 

Sundhedsprojektet – på tlf. 41 17 28 31. 

 

 

 Kreative aktiviteter 



23 

Kreative aftener for kvinder 
 
Den 18. januar laver vi tasker af 

cykelslange—medbring en metal-
lynlås på 15 cm og kig i gemmer-

ne efter ex. Blonde, stofrester, 
knapper eller andet materiale, du 

vil have på din taske. Tilmelding 
senest d. 10. januar. 

 

Den 1. februar laver vi kyllinger og 
påsketing i skæve former—medbring 

en spids tang og en bide tang 
Tilmelding senest d. 24. januar. 

 
 

Den 15. februar laver vi glas 

maling, hyggelige kort og tasker 
til mobiltelefonen. 

Tilmelding senest d. 8. febr. 
 

Den 29. februar laver vi små 

naivistiske malerier 

Tilmelding senest d. 20 febr. 

 
Dorte Stoltenberg kommer 4 aftener, som nævnt oven-
for, hvor hun viser, hvordan man laver anderledes ta-

sker, påsketing, kort, malerier og meget mere.  
 

Alle aftener er fra kl. 18.30—21.00 i Inga’s kælder, 

Ullerupdalvej 133.  
 

Det koster 25 kr. pr. person pr. aften og tilmelding er  

efter ”først til mølle” princippet.  
 

Tilmeld til Anni på: 402 402 36 

 KREATIVE AKTIVITETER 
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 Kreative aktiviteter 

Fotohyggeklubben i SønderKorskær er for alle beboere over 18 
år, som ikke er fagnørder, men bare elsker at  
fotografere. 
 
Vi har plads til flere, som har lyst til hyggeligt samvær over en 
kop kaffe/te . Vi mødes hver tirsdag og dyrker  vores fælles 
hobby.  Aktiviteterne bestemmer vi i fællesskab, f. eks fototure 
ud-af-huset, foredrag m.m. 

 

Mødested: Sønderparkens Pavillon 
Mødetid: TIRSDAGE KL. 19.00-21.00 

 
Klubben holder juleferie fra 20. december 2011 .  

Vi ses igen 10. januar 2012 
 

RIGTIG GLÆDELIG JUL 
 

 

Kontakt: 
Brian Conradsen 

itcafeen7000@gmail.com  
(hele døgnet) 

Tlf. 50 43 22 39  
(kl. 10.00-20.00 på hverdage) 

fotohyggeklubben 
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Graffiti projekt 
 
I helhedsplanerne er et af projekterne en 

”Kunstkonkurrence for unge graf-
fitikunstnere”. 

 
I den forbindelse var vi med 

sammen med Alléskolen, da de 
med 2 8’ende klasser udsmykke-

de tunnellen fra Medborgerhuset 
over til Alléskolen. 

 
Der er faktisk to tunneller mere, 

som vi har mod på at udsmykke i 

samarbejde med eksterne kunst-
nere fra Gambia. 

 
Hvis du er mellem 14 og 18 år, 

og gerne vil lære at arbejde kunstnerisk med graffiti, de-
sign og planlægning af udsmykningen af tunnellerne, så 

kontakt Anni på tlf.: 402 402 36. 
 

 

 KREATIVE AKTIVITETER 
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"Hold øje med opslag for at se, hvornår du kan afhente 
billetter i pavillonerne."  

         Det er helt gratis og sjovt! 

 Kultur og film 

Børneteatret Det Rullende Eventyr, 

kommer til SønderKorskær den 23. januar 
 

Kom og se forestillingen  
 

i Hannerup Kirke 23/1 2012 kl. 16.30. 

Tommelise handler om en meget lille pige, der fødes i en 

blomst, vokser op hos en elskelig gammel kone, og bli-

ver bortført af den slimede og ulækre tudse. 

Snart oplever Tommelise de mørke og dystre sider af li-

vet, gennem mødet med bl.a. den evige mørkegænger 

muldvarpen. 

Hendes dystre rejse bliver indimellem afbrudt af den rig-

tige følelse af lykke. 

Trods adskillige ægteskabstilbud, søger Tommelise vide-

re for at møde den ægte lykke....  
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Sommerfest i Korskærparken i 2012 
 

Kan du få Korskærparken til at summe af liv og glade da-
ge? 
 

Er du beboeren, idémageren, bankoopråberen, fidusma-
geren, praktikeren, magikeren eller musikeren, som vi 

lige står og mangler? 
 

Vi drømmer om at holde en sommerfest, som du har lyst 

til at komme til; allerhelst med alle aldersgrupper repræ-
senterede.  
 

Mød op og sæt dit præg på næste års sommerfest; må-

ske er det dig og din idé, vi lige står og mangler! 

Kom til en uformel idéaften, hvor du kan snuse lidt til det 
frivillige arbejde i festudvalget: 

 

Idéaften om sommerfesten i 2012 

onsdag d. 18. januar 2012  
kl. 18.30 – 20.30 

Pavillonen i Korskærparken 
(Foran Ullerupdalvej 129) 

 

Alle beboere i Korskærparken er velkomne til at deltage. 
Vi serverer en sandwich og te&kaffe . 
 

Vi glæder os til at se dig! 
 

De bedste hilsner fra Festudvalget 2011/2012. 
Du kan kontakte Stine Berg Sørensen, tlf.: 40 24 02 39.  
 

NB:  
En kæmpe tak til alle vores engagerede frivillige i festud-

valget fra sidste år, som sørgede for at give os alle sam-
men et brag af en sommerfest.  

 

Vi håber vi ser dig igen i år! 

 Kultur og Film 
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Sønderparken  

i sangen og musikkens tegn 
 

Festudvalget og Kvarterrådet i Sønderparken har 
besluttet, at i 2012  

skal der fokuseres på  

sang og musik i Sønderparken. 
 

Det betyder, at der bliver sang og musik for enhver 
smag – f.eks.:  

60’er og 70’er musik, jazzmusik, countrymusik, børne-
musik, sangaftener/-eftermiddage osv. 

 
Festudvalget lægger ud med en sang-eftermiddag  

søndag den 22. januar 2012 kl. 15.00 i pavillonen  
 

Husk også: 

Sommerfest i Sønderparken  
Sæt X i kalenderen allerede nu: 

Alle dage fra den 31. aug til den 2. sept. 

2012 
 

Vi arbejder for fællesskabet i Sønderparken.  

Kom og vær med.  

Arrangementerne skaber sammenhold, spreder smil, liv 

og glæde! 

Festudvalget i Sønderparken 

 Kultur og film 
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Unik Musical  

for alle beboere i  
Korskærparken og Sønderparken 

 

 

 

Vær med til at skabe  

en uforglemmelig musical  
i samarbejde med Fredericia Teater 

 

Nu har du mulighed for at være aktiv deltager i en unik 

musical, hvor det er dig og dine naboer, der fortæller, 
skriver, synger, danser og formidler en historie, der ud-

springer af din og dine naboers virkelighed i SønderKors-

kær.  
 

I samarbejde med professionel instruktør og koreograf 
beslutter I musik, scenografi, koreografi, kostumer og 

selve den historie, musicalen bygges op omkring. 
For alle jer der har lyst og mod på at vise jeres talenter 

til en audition, enten som skuespiller, sanger, sangskri-
ver, danser, historiefortæller, scenograf eller skribent 

kan I kontakte:  

Projektkoordinator Pernille Hornum på tlf.nr. 22154252 
Udd.konsulent Anni Lindum på tlf.nr. 40240236 

Besk.konsulent Stine Berg Sørensen, tlf.nr. 40240239 
Projektchef Jane Findahl tlf.nr. 40240238 
 

N.B. Audition vil blive afholdt i februar og den endelige 

       dato meldt ud efter jul 
       Musicalen får premiere i maj 2012 

 Kultur og film 
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Læseklub 
” 
...Hun havde taget kniven fra køkkenskuffen og gjort det 

uden at tøve. Det eneste der var tilbage, var blodaftryk-
ket på trappen. Hun stod et øjeblik og overvejede, om 

hun skulle fjerne det... det var jo ikke hendes blod...” 
 

Er du vild med at læse?  

Savner du nogen at diskutere bøger med? 
 

Så meld dig ind i læseklubben Sønderparken eller læse-
klubben Korskærparken. Biblioteket leverer bøgerne og 

en bibliotekar vil starte læseklubben op. 
 

Ring til Lissi på tlf.: 4124 8242 for at høre mere. 

 Kultur og film 
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”Gidslet” - Teateroplevelse  

 for unge&voksne  
 med opgang2 
 

Anette og Finns møde med ghettoen - og Abdi 
Antennemontøren Finn og hans kone Anette sælger par-

celhuset og flytter ud i ghettoen for at gøre en forskel og 
realisere sig selv og integrationsprojektet MUG - Menne-

sker Uden Grænser. Allerede efter to måneder må de to 
ildsjæle indse, at ikke alt går, som de havde forventet. I 

takt med at parrets frustrationer vokser, går en ung 
mand ved navn Abdi rundt i boligområdet og bliver mere 

og mere stresset. Da han pludselig står i parrets lejlig-

hed, tager det hele en helt ny drejning… 
 

Højaktuel og debatskabende forestilling 
GIDSLET er en højaktuel, debatskabende og ikke mindst 

humoristisk hverdagshistorie fra en såkaldt ghetto et 
sted i Danmark. Forestillingen tager fat i temaer som til-

lid, respekt, fremmedangst, kultursammenstød og vel-
mente intentioner. Kan vi lave om på nogen uden at lave 

om på os selv? Skal vi aktivt forsøge at gøre en forskel 
og bidrage til fællesskabet eller er det bedre at forholde 

sig passiv? Hvad plejer du at gøre? 
 

Hvornår: torsdag d. 9. februar 2012 kl. 19.00 – 20.00. 
Hvor:   Tumlesalen på Alléskolen 

Der er gratis billetter i begge pavilloner fra mandag  

d. 30. januar kl. 11.00. Først til mølle princip. 
NB.: Der er aldersgrænse på forestillingen min. 14 år.  

For børn under 14 år er der tryl&sjov i et lokale tæt på 
tumlesalen. 

Kontakt:  Lissi – tlf.: 4124 8242 
   Nisanthi – tlf.: 6093 2817 

 Kultur og film 
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 Klubber og foreninger 

Ny klub i 

Korskærparken 

”Klubben Korskær”  
Er du mellem 8 og 12 år,  
bor du i Korskærparken 

- så åbner der en Klub for dig.  
 

Klubben har et lokale på: 
Ullerupdalvej 73 i kælderen 

 
- her er vi en gang imellem, men for det 

meste er vi ude i Korskærparken. Der er 

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

Korskærparken.  
 

Klubben har åben mellem  
kl. 17-20, fra mandag til torsdag.  

Det er gratis og være med i klubben. 

Vil du gerne vide mere så kontakt 

os: 

Morten Schultz 

Tlf. nr. 25 46 71 17 

Eller  

Louise Gyldenkrone 

Tlf.nr. 60 93 28 14  
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 Klubber og foreninger 

Kvinde klub 

Er du kvinde og har du lyst til og bruge et par 

timer i godt selskab sammen med andre kvinder.  
Vi laver f.eks. håndarbejde, afspænding, danser, 

snakker og hygger. 

 
Vi mødes hver anden onsdag (i ulige uger)  

kl. 10-12.  

 

Har du lyst til og deltage eller bare høre mere så 

kontakt: 
 

Susanne Salling 
Tlf. nr.: 22 52 61 43 

Facebook: Sønderparkens sundhed og trivsel 

 
Eller  

Louise Gyldenkrone 
Tlf. nr.: 60 93 28 14 

Facebook: Sønderparkens Bibliotek og Idébutik 
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Information fra 
Korskærparkens Kvartersråd 

 

Vi arbejder i Kvartersrådet med det formål at skabe fæl-
lesskab og sammenhold i Korskærparken – på tværs af 

alle afdelinger. 
 

I kvartersrådet er vi en blandet skare bestående af:  
Ikke-bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer,   

afdelingsbestyrelsesformænd og en medarbejder 
fra Områdesekretariatet.  
 

For os er det afgørende, at du som beboer oplever, at du  
inddrages i fælleskabet og sammenholdet. At du oplever, 

at der lyttes til dine ønsker og ideer.  
 Måske er der en aktivitet, du har lyst til at deltage i?  

 Måske har du lyst til at stå for en ny aktivitet?  
 Måske har du en ny ide/emne, som du ønsker, at vi i 

Kvartersrådet tager op eller arbejder videre med?  
Vi arbejder naturligvis sammen med dig som beboer. 
 

Sæt X i kalenderen den 3. april kl. 18.30,  

hvor vi inviterer  

til Stormøde  
for beboerne i Korskærparken.  

 

Du skal nok få nærmere information herom fra os i Kvar-

tersrådet senere. 
 

I alle tilfælde kan du kontakte Kvartersrådet via:  
Anni Lindum, tlf.: 402 402 36 eller på mail: 

ali@boligfa.dk.  
 

Anni medbringer dine input til Kvartersrådet. 
 

Husk, at vi i Kvartersrådet er til for dig 
som beboer. 

 Klubber og foreninger 

mailto:ali@boligfa.dk
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Friske unge omdelere  

i SønderKorskær! 
 

Drengene suser mellem blokkene i 
Korskærparken og Sønderparken 

med en stak nyhedsbreve, flyers 

eller Parkposten, der skal omdeles 
til beboerne. Der er tryk på, og hu-

møret er højt. Nogle gange går der 
lidt sport i, hvor hurtigt man kan klare Korskærparken 

eller Sønderparken – men det bliver gjort ordentligt, og 
drengene sætter en ære i at levere et godt stykke arbej-

de! De tre drenge er Shahroz, Yasian og Dragan, der alle 
bor i Korskærparken, og til dagligt går på Alléskolen.  
 

Uddelingsjobbet er en del af ungeprojektet At lære at 

være ungs (ALAVU) lommepengeprojekter, dvs. de unge 
får et honorar for opgaven. ”Og det er helt på sin plads, 

for de gør et godt stykke arbejde”, siger projektleder Mi-
chael Bjergsø, og fortsætter: ”Derudover er det også en 

rigtig god måde for drengene at lære, hvad det vil sige at 

tjene sine egne penge og passe et arbejde – det gør det 
også nemmere for dem at få et fritidsjob, når de får al-

deren til det, fordi så har de allerede erfaring og referen-
cer”. Men det er faktisk ikke kun pengene, der tæller for 

drengene. ”Det er mere at vi har noget at lave, end det 
egentlig er for pengenes skyld”, siger Shahroz. ”Og for 

vores fremtid – det er bedre, vi laver det her, end vi la-
ver ballade”, supplerer Dragan – han vil gerne være me-

kaniker, mens Shahroz drømmer om at blive advokat; 
Yasian ved endnu ikke helt hvad han skal være. Men han 

synes, jobbet med at dele ud er sjovt. ”Det er sjovere, 
end bare at gå og kede sig”, siger han, 

og det er de to andre helt enige i. 

 Klubber og foreninger 
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Frivillighedspuljer 
i Sønderparken og Korskærparken 
Frivillighedspuljen indeholder for 2012: 
 

10.000 kr. i Sønderparken og  
10.000 kr. i Korskærparken 

 

Har I lyst til at gå i gang med frivillige indsatser, som gør 
noget ved tre udfordringer, så har I to muligheder: 
 

1. Kom hen i en af pavillonerne og fortæl, hvad I kan 

tænke jer at bruge penge til, og en af medarbejder-
ne hjælper jer med at lave en ansøgning 

2. Send os en ansøgning. I kan hente et ansøgnings-
skema i en af pavillonerne eller på 

www.sønderkorskær.dk 
 

De tre udfordringer er: 
1. Indsats i forhold til ufrivillige ensomme beboere som 

bor i hhv. Sønderparken og Korskærparken 

2. Indsats i forhold til at fremme det gode naboskab i 
hhv. Sønderparken og Korskærparken 

3. Indsats i forhold til at fremme beboerdemokratiet i 
hhv. Sønderparken og Korskærparken 

 

Områdesekretariatet har fastsat to frivillighedspuljer, 

hvor beboere fra hhv. Sønderparken og Korskærparken 
kan søge midler til frivilligt arbejde. Puljerne er fastsat 

på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen i 2011. Heri 
kunne læses, at beboerne ønsker, der laves forebyggen-

de indsats omkring de tre udfordringer. 
 

Eksempler på, hvad man f.eks. kan søge penge til:  

besøgsvenner, deltagelse i motion, foredrag, sang- og 
musikarrangementer, spisearrangemen-

ter, grillarrangementer, biografture etc.  
 

Mange hilsner - Områdesekretariatet 

 Sundhed og trivsel 

http://www.sønderkorskær.dk
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Yoga og meditation 
 

Kom til gratis yoga i Pavillonen  

fra og med den 16. januar 2012 
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. 
 
Det foregår hver: 
mandag formiddag kl. 18.30-20.00 i Korskærparkens Pavillon. 
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 pude. 

 

Kom til gratis meditation i Pavillonen  

fra og med den 19. januar 2012. 
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 Sønderparkens Pavillon. 
 
Mød op i behageligt tøj. 
Husk at medbringe et liggeunderlag og evt. tæppe og en pude. 
 
 
Hvis du har brug for at høre mere inden du starter, er du velkom-
men til at kontakte underviser Lene Madsen 
tlf. 24 63 20 55 

 Sundhed og trivsel 
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www.korskaerparken.dk og/eller 

www.sønderkorskær.dk 
 

Værestedet Hyggen 
Værestedet er til for ALLE over 18 år.  

 
Målet med stedet er, at tilbyde et Værested i lokalområ-

det, som kan støtte mennesker i at bryde ensomhed.   
 

På Værestedet er det muligt at skabe et netværk gen-
nem nye venskaber - på tværs af alder, religion og andre 

sociale tilhørsforhold. 

Værestedet går meget op i begrebet ”hygge”, og derfor 

hygger vi sammen over en kop varm kaffe m.m. 

 

 
 

 

 
 

Værestedet Hyggen holder åbent  

hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 til 21.00  
– også mellem jul og nytår.  
 

Du kan finde os på adressen: 

Ullerupdalvej 83 i kælderen og alle er velkomne.  
 

Du er også velkommen til at ringe til Sundhedsprojektet, 

Grethe Hansen, tlf. 60 92 64 61 

 Sundhed og trivsel 

Efter skulptur  

af Keld  

Moseholm 
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Kvindeklubben Svanerne 
 

Et fristed for kvinder  

på tværs af  
kulturer. 

 

Åbent for kvinder fra 16 år.  
 

Kvindeklubben afholder et arrangement i må-

neden. 
 

Indholdet er mangfoldigt – og kan være indenfor: kultur, 
sundhed & trivsel, fælles oplevelser m.v.  
 

Forårsprogrammet er snart på vej  
- og når det er færdigt,  

kan du se det nærmere beskrevet på hjemmesiden:  
 

                www.korskaerparken.dk   

 
 

 
 

 
 
 

Med venlig hilsen  
Litta Poulsen: tlf. 61 46 35 38 

Gashaw Farai: 24 21 27 41  
Kala Sockalingam: 51 80 78 18  

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

 

Du er også velkommen til at kontakte Sundhedsprojek-

tet, Korskærparken - tlf. 41 17 28 31 

 

 Sundhed og trivsel 

Design af: 

Niels Dahl 

http://www.korskaerparken.dk
mailto:kvindeklubben.svanerne@hotmail.dk
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Arbejdsgruppen  

Sundhedsfremme 
 

Arbejder aktuelt med det kommende forårsprogram, som 

vil omhandle arrangementer indenfor sundhed & trivsel. 
 

 

Vi har plads til flere frivillige beboere i arbejdsgruppen/
fællesskabet – og du kan sammen med gruppen have 

indflydelse på programmet.   
 

Du er velkomme til at henvende dig til  

Sundhedsprojektet, Korskærparken – tlf. 41 17 28 31  

 

 

 Sundhed og trivsel 
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Har du diabetes – type 2 ? 
 

Så se her! 
 

I januar tilbyder vi et madlavningskursus for diabetikere. 

Kurset afholdes i køkkenet på Alléskolen. 
 

Kurset strækker sig over 5 gange  

på følgende tirsdage: 
 

Den 10/1 2012 kl. 16.00 til 18.00:  

Undervisning og aftale om forløb. 
 

Den 17/1 2012 kl. 16.00 til 19.30:  

Madlavning – vi laver mad sammen.  
 

Den 24/1 2012 kl. 16.00 til 19.30:  
Madlavning – vi laver mad sammen. 
 

Den 31/1 2012 kl. 16.00 til 19.30:  
Madlavning – vi laver mad sammen. 
 

Den 7/2 2012 kl. 16.00 til 19.30:  
Madlavning – vi laver mad sammen. 
 

Kurset er gratis og en enestående chance for at lære  

mere om diabetes og sund madlavning.  
 

Du er velkommen til at tage din ægtefælle med den  

første undervisningstime den 10/1. 
 

Undervisning: Diætist Gitte Kramer Jensen 

Du kan kontakte Sundhedsprojektet på tlf. 41 17 28 31.  

 Sundhed og trivsel 



42 

Sundhedstjek  
 

den første onsdag hver måned  
fra kl. 14.00 til 16.00  

i Pavillonen, Korskærparken  
 

 

Vi tilbyder at måle dit:  

Blodtryk 
Blodsukker 

Vægt, herunder: 
fedtprocent, muskelprocent og bodyage.   

 
Vi har naturligvis tavshedspligt  

– og er sundhedsuddannet.   
 

 

Med venlig hilsen  
Sundhedsprojektet – tlf. 41 17 28 31  

 

 Sundhed og trivsel 
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Er du mand  

og kan det give mening at: 
 

 

Mødes med andre mænd  
 

– og i fællesskab finde ud, hvad og hvordan I kan bruge 
jer selv som frivillige/deltagere i nye sammenhænge? 

 
Mange ideer skaber nye veje – og måske resultater! 

 
Kontakt Sundhedsprojektet 

i Sønderparken Tlf. 22 52 61 43  

eller Korskærparken Tlf. 41 17 28 31  
 

PR-Gruppen 
Redaktionen bag hjemmesiden www.korskaerparken.dk 

er meget interesseret i at få flere beboere med i grup-
pen, som kan være med til at skrive de positive historier 

om livet i Korskærparken.  

 
 

Kontakt: info@korskaerparken.dk  
 

 Sundhed og trivsel 

http://www.korskaerparken.dk
mailto:info@korskaerparken.dk
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www.korskaerparken.dk  
E-mail:  

motionsforeningen-soender-korskær@hotmail.com 
 

Fantastisk introduktionstilbud 
Motionsforeningen Sønder-Korskær udbyder nu Fit-
ness træning i Fredericia Idrætscenter fra januar 

2012!  
Alle, der er fyldt 15 år, kan benytte tilbuddet. 

Du kan, med et medlemskab af foreningen, få ad-
gang til at benytte det top moderne Fitness Center 

indenfor centrets åbningstid. Hvornår? 
Pris 

Et nyt medlemskab af Motionsforeningen Sønder-
Korskær koster kr. 250,- pr. år. 

Dertil betales en ekstra pris som Fitness bruger på 

kr. 500,- pr. år. 
Pris i alt: 

Pr. år: Kr. 750,-  
Pr. måned: Kr. 62,50,- 

_____________________________ 

Motionsforeningen Sønder-Korskær har, i et samarbejde 

med Helhedsplanen og Sundhedsprojeket, indgået afta-
len med Fredericia Idrætscenter.  

_______________________________________ 

Helhedsplanen & Sundhedsprojektet fra begge om-
råder vil gerne premiere de første 50 tilmeldte  

Læs mere på næste side……….. 

 Sport og motion 

http://www.korskaerparken.dk
mailto:motionsforeningen-soender-korskær@hotmail.com
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De første 50 tilmeldte  

med et bidrag på kr. 250,- pr. medlem,  

som går til Fitness medlemskabet  
 

Så vi tilbyder hermed en endnu lavere intro-pris til  
medlemmer, som bor i Sønderparken og Korskærparken. 
 

Intro-pris for de første 50 tilmeldte: 
 

Pr. år: Kr. 500,-  

Pr. måned: Kr. 41,67,-  
_____________________________________________________________ 

Medlemskab til Fitness tegnes minimum for 1 år. 
 

Medlemskab: Vi har åben for indmeldelse hver mandag 

kl. 16.30 til 18.00 ved Tumlesalen, Alléskolen.   

Fra 1. januar kan du også indmelde dig direkte på for-
eningens hjemmeside www.msk7000.dk  
 

Som en del af introduktionstilbuddet arrangeres  

fælles transport på følgende tirsdage i det nye år:  
Den 10. – 17. – 24. og 31. januar 2012. 

Afgang ca. kl. 12.00 Sønderparken (ved Kirken)  
Afgang ca. 12.10 Korskærparken (ved Medborgerhuset) 

Hjemkomst ca. kl. 14.20 Korskærparken og 14.30 Søn-
derparken 

Medarbejdere deltager for at instruere de fire tirsdage! 
Husk træningstøj, håndklæde og vand 

 

Med sportslig hilsen  
Bestyrelsen 

Motionsforeningen Sønder-Korskær  

 Sport og motion 

http://www.msk7000.dk
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Nyt fra  
Motionsforeningen Sønder-Korskær 

 

Bestyrelsen arbejder på en ny hjemmeside 
www.msk7000.dk – som gerne skal være klar 1. januar 

2012. Her kan medlemmer direkte melde sig på hold og 
betale. Vi informerer mere om dette på hjemmesiden 

www.korskaerparken.dk. – hvor nyheder er beskrevet.  
 

Tak til alle medlemmer for en god efterårs-sæson 
med ”Motion & Afslapning i Vand – kun for kvinder ”. 
 

Nye tider gældende for foråret 2012 vil fremgå på 

www.korskaerparken.dk, så snart aftalen er på plads 
med Fredericia Badeland.   
 

Zumba og Linedance fortsætter som hidtil på Alléskolen.  
Linedance hver mandag kl. 19.30, gymnastiksalen. 

Zumba hver mandag kl. 16.30 i Tumlesalen og  
hver onsdag kl. 16.30 i gymnastiksalen på Alléskolen.  

Til begge motionsgrene er flot opbakning, men stadig 
plads til nye medlemmer. Zumba holdene er dog tæt ved 

at være fyldt op. Cirkeltræning. Træningen styrker 

muskler, balance og kondition.  
Cirkeltræning hver onsdag kl. 17.45 til 18.45, gym-

nastiksalen på Alléskolen.   
Her er plads til mange flere mænd og kvinder. Prøv en 

time og se om det er noget for dig.  
Husk du kan være med på dine egne betingelser og ikke 

behøver at konkurrere med andre end dig selv.  
 

Fortsættes næste side….. 

 

 Sport og motion 

Motionsforeningen 

Sønder - Korskær 

http://www.msk7000.dk
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  Sport og motion  

 
 

E-mail:  
motionsforeningen-soender-korskær@hotmail.com 

 

De seje fra Ude-Motionsholdet trodser vinteren.  

Nogle løber, nogle går og mødes hver søndag kl. 10.30 
til 11.30 i Pavillonen og slutter af med en fælles kop 

varm kaffe, som Erik er så god at sørge for.  
Holdet kan rumme hele Korskærparken . Alle kan del-

tage. Det sociale fællesskab, frisk luft og et øget fysisk 

velvære kommer alle til gode -uanset medlems status. 
Så mød op – og brug en time af din søndag på en energi 

berigende aktivitet.   
 

Krolf – et nyt motions tilbud fra foreningen, har haft 
sin debut i efteråret med en lille gruppe voksne beboere 

fra Korskærparken, som efter eget udsagn har hygget 
sig meget med denne sport. I efteråret har Krolf-holdet 

spillet hver søndag fra kl. 14.00. Krolf er for medlem-
mer - og der er plads til dig også! Krolf går i gang igen til 

foråret . Se mere på hjemmesiden / kontakt bestyrelsen.  
 

Vi introducerer en nyt tilbud i starten af år 2012, 
som kaldes CHI-BALL.  

Chiball er en motionsform, som er en blanding af Yoga 
og Tha-Chi. Alle kan deltage i motionen, som især har en 

lindrende eller ligefrem forebyggende effekt på lidelser, 

som f.eks. muskelspændinger, stress, mgl. nattesøvn og 
træg mavefunktion. Foreningens bestyrelse vil gerne ud-

danne flere egne instruktører, så henvend dig blot til:  
 

Marianne (tlf. 50186755), Lone (tlf. 42306483),  
Pashtoon (tlf 31513851),  

Shamsiye (tlf. 22765690) eller e-mail. 
 

Motionsforeningen 

Sønder - Korskær 

mailto:motionsforeningen-soender-korskær@hotmail.com
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Unge træner unge i fodbold. 
 

”Vi er ved at gå den rigtige vej – både med holdet, men 

også hele Korskærparken; der sker hele tiden noget. Det 
er godt, der sker noget i Korskærparken”. De stærke ord 

kommer fra fodboldtræner Aleksander. 
 

Og fodbold i Korskærparken har på mere end én måde 

været en succes! I efterhånden lang tid har Miodrag og 
Aleksander – måske bedre kendt som Mile og Aca – træ-

net 8-12-årige drenge i fodbold i Korskærparken.  
 

En af succeserne er, at de lidt ældre 13-16-årige drenge 
nu også er begyndt at træne, og derfor er fodbold udvi-

det: Bilal og Mohamad er hentet ind som trænerassisten-
ter, og nu er der træning hver mandag og onsdag for 

de små, og hver tirsdag og torsdag for de store.  
 

En anden succes er, at der er lavet aftale med fritids-
klubben i Midtbyen, så der spilles fællesbold i De 

Orange Haller for de små hver onsdag.  
 

Jeg har talt med trænerteamet om fodbold i Korskærpar-
ken. ”Hvad er det bedste ved jeres fodboldhold”? 
 

Alle: ”Det sociale! Det er venskabet og det sociale, der er 
det bedste. Drengene hygger sig rigtig meget, og vi er 

unge trænere, og vores øvelser er både alvorlige og sjo-
ve. Det skal være sjovt! Men vores rolle er ikke kun som 

fodboldtrænere – vi skal også være rollemodeller for de 
unge. Det er faktisk en af de største opgaver, vi har. Vi 

ser jo drengene nærmest hver dag her i vores park, og 
mange af dem ser op til os, og derfor skal vi være gode 

forbilleder for dem.” 
 

(fortsættes næste side….) 

 Sport og motion 
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Unge træner unge i fodbold. 
 

”Hvad er jeres visioner for alt det, der er sat i gang med 

fodbold i Korskærparken”? 
Aca: ”Min vision er at skabe et hold, der repræsenterer 

Korskærparken og Fredericia – der spiller og bliver set. 

Så alle kan se – både i den her by, men også andre ste-
der – hvordan de unge fra Korskærpar-

ken er; at de faktisk ikke er så slemme, 
at det ikke er kriminelle unge, der bare 

går og laver ballade. Men at de spiller 
fodbold og faktisk er meget sjove at væ-

re sammen med…” 
 

Mile: ”Det er også vigtigt, at drengene 
skubbes så langt de kan med fodbolden. 

Vi har nogle meget, meget dygtige spille-
re, og vi skal hjælpe dem til at komme 

så langt som muligt. Vi vil også lave en stor Street fod-
bold-turnering i Korskærparken med hold andre steder 

fra – måske bliver det en dag Danmarks største Street-
turnering i Korskærparken…” 
 

”Kan man spille hos jer, hvis man i forvejen går til fod-
bold”? 

Alle: ”Det kan man sagtens – der er mange af vores 
drenge, der også spiller hos fx FfF’erne . Faktisk er vi 

med til at bringe unge tilbage til fodboldklubberne. Vi har 
mange, der havde mistet lysten og var holdt op, men 

fordi de fik glæden og lysten tilbage hos os, har de meldt 
sig ind i klub samtidig med at de spiller hos os. Det er 

der ikke noget problem i! ” 
Det er gratis at spille, og man kan kontakte Mile eller 

Aca, eller ungeprojektet, der står for 
fodbolden (se kontaktinfo på bagsiden). 

 Sport og motion 
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Forslag til  

SønderKorskær  

Cykelløb i 2012  
 

Fredericia er en cykelby, og vi arbejder i  

SønderKorskær på at blive en endnu bedre sundheds-

bydel med gåture, Fodslaw, fitness tilbud, maratonløb, 
motionsforening etc. Så hvad med et lokalt cykelløb? 
 

Et cykelløb med start/mål i Korskærparken i lige år  

og start/mål i Sønderparken i ulige år.  
 

Formålet er - udover endnu bedre sundhed - naturligvis 
at øge sammenholdet i SønderKorskær. 
 

Der vil blive: 

 Underholdning ved start, såsom musik, lokalt orkester. 
 Indskrivning (i forbindelse med medalje, diplom og 

vandrepokal) 
 Velkomsttale og igangsat cykel-/gåtur. Kendis-besøg. 

 Underholdning på pladsen for dem, der bliver.  
 Evt. konkurrencer. 

 Medalje og diplom gives til dem, der kommer i mål. 

 Vandrepokal gives, når alt er slut.  
Planlægges evt. i forbindelse med sommerfesten. 
 

Evt. sponsorer: Virksomheder og forretninger her fra 

Vestbyen samt de forskellige projekter i Fællessekretari-
atet og Fredericia Cykelby. 
 

Hvis du ønsker at være med enten som frivillig eller aktiv 

deltager, så kontakt Mogens Sandbæk, Tlf.: 5052 0358 
Mail: mogens1968@ofir.dk 

eller Anni fra Områdesekretariatet   
på tlf.: 402 402 36 

 Sport og motion 
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”LØB FOR LIVET” ! 

 
Nu har du chance for at komme i form  

i det nye år med  

 

Sønderkorskær  

maratontræning. 
 

Tør du tage udfordringen op sammen 

med os og være med til at træne op til 2 

km, 5 km, 10 km, 21 km eller 42 km? 

 

Alle kan deltage i træningen og være med når ”SønderKorskær løbet 

2012” afholdes i efteråret 2012. 

 

Vi starter træningen i januar måned og træner i grupper alt efter 

distance. 

 

Kom og hør meget mere om det spændende løb  

 

den 4. januar 2012 kl. 18 i Sønderparkens pavillon,  

Søndermarksvej 74A,  

 

eller  

 

den 11. januar kl. 18 i Korskærparkens pavillon,  

Ullerupdalvej 129. 

 

For mere info kan du også kontakte Stine på tlf. 40 24 02 39. 

 Sport og motion 

Deltag og få en 

gratis T-shirt, 

og vær med i 

konkurrencen 

om  

fede præmier! 
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Vi søger frivillige hjælpere 

til følgende projekter: 
 

 Sommerfesten i Korskærparken 
 Sommerfesten i Sønderparken 

 Som ambassadører i Velkomstkoncept i Sønderparken 

 Som koordinator i Velkomstkonceptet i Sønderparken 
 Lektiehjælpere i pavillonerne, som kan tysk, engelsk, 

matematik og/eller dansk på min. 10. klasses niveau. 
 Som sanger, musiker, designer, forfatter, syerske, 

scenearbejder, praktisk hjælper, korsanger, danser el-
ler andet til årets store Musical i SønderKorskær. 

 Temaet sang og musik i Sønderparken, hvor vi vil væ-
re dig taknemmelig, hvis du engang imellem vil spille 

eller synge for os. 
 Mentor-ordninger. 

 
Der er masser af andre projekter, hvortil vi har brug for 

frivilliges indsats.  
 

Vil du være med i gruppen af frivillige og opleve fælles-

skabet, glæden ved at give noget af dig selv og folks 
taknemmelighed, så hører vi gerne fra dig.  

 
Vi vil notere os dit navn, og hvad du gerne vil være be-

hjælpelig med, så vil du komme med i truppen af frivilli-
ge.  

 
Kontakt Anni på tlf.: 402 402 36, hvis du føler, at du har 

ekstra overskud til at give lidt af dig selv.  

 Opslagstavlen 
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Frivillig It-underviser søges 
 
Er du en IT-haj, der søger udfordringer i et frivilligt og 

fredeligt farvand? 
 

Kan du beskrive dig selv, som en person der har: 
 

 lysten til at undervise begyndere og/eller let øvede i IT 

 besidder en stor portion tålmodighed 
 er positiv over for dine kursister og de udfordringer de 

har 
 godt styr på ”almene” It-kundskaber som tekstbehand-

ling, mail, downloade programmer, lave søgninger på 
Google o. lign.  

 

Så er posten som underviser i IT for begyndere/ let øve-

de måske noget for dig? 
 

Målgruppen er fredelige fisk i deres bedste alder, der er 
som flest fisk er. 
 

De er lidt forsigtige over for IT-hajer og skal lære at leve 

med dem i fremtiden. 
 

Er du frisk på at lære dem, at det kan lade sig gøre? 

Så ring til Lissi på tlf.: 4124 8242 for at høre mere. 
 

 

 Opslagstavlen 
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IT-cafeen i Korskærparken 
 

Står du nogle gange og undrer dig over, at din computer 

ikke vil, det du vil? 
 

Eller drømmer du om at lave en flot invitation på compu-
teren til din næste fest, men mangler en hjælpende 

hånd? Så kan du besøge os i IT-cafeen to gange om 

ugen. 
 

Hvad kan du bruge os til? 
Vi er din lokale og gratis IT problemknuser/hjælper, hvor 

du kan komme med stort som småt.  
Vi er ret skrappe til: 

 NemID 
 til at installere programmer og vejlede dig i forskellige 

programmer 
 guide dig rundt på forskellige hjemmesider 

 oprette en facebook profi 
 printe en festsang ud 

 skrive en tekst i et tekstbehandlingsprogram  
 

Kom med det du har - vi er altid friske på en udfordring. 

Vi har computere til rådighed, men du kan også tage din 
egen bærbare computer under armen og vise os proble-

met. 
 

Hvor:  
Korskærparkens Pavillon,  

foran Ullerupdalvej 129 
 

Hvornår:  
Mandag kl. 15.30 – 17.30  

og onsdag kl. 15.30 – 17.30 
 

Kontakt Lissi på tlf.: 4124 8242 
 

NB: Det er ikke holdundervisning i IT. 

 Opslagstavlen 
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Den nye bus-rute fra 

SønderKorskær parkerne 
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Områdesekretariatet: 
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 
 
 
Kontorelev/Redaktør 

Vibeke Winther  
Andersen 
Mobil 40240237 
E-mail:  
vwa@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 
 

 

 

 

 

 

 
Idé-butikken/
biblioteket: 
Projektleder 
Lissi Hygum Lind 

Mobil: 4124 8242 

E-mail: 
Lissi.lind@fredericia.dk 

 

 
Projektmedarbejder 
Nisanthi Thiyaharajah: 
Mobil: 6092 6461 
E-mail: 
Grethe.l.hansen@fredericia.dk 

 
 

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

 
 

Ungeprojekt: 
Projektleder 

Michael Bjergsø 
Mobil: 4074 6296 
E-mail: 
Michael.bjergso@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

