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Beskæftigelse og uddannelse 

Danskundervisning 

FVU-læsning i Korskærparken 
Kursus i læsning, stavning og skrivning 

 

På kurset lærer du at:  

 

Stave svære ord, nye ord og fremmedord. 

 

Læse og forstå forskellige tekster. 

 

Skrive en besked, et brev eller en e-mail.  

 

Start onsdag den 22. januar kl. 9:00 

For flere informationer og tilmelding, kontakt: 
 

Anne Aas Andersen 

Tlf. 2217 8131 

Email: anne.a.andersen@fredericia 
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Beskæftigelse og uddannelse 

Åben rådgivning 

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

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

Kontaktperson: 
 
Anne Aas Andersen  
Tlf. 22 17 81 31 
Email: anne.a.andersen@fredericia.dk 
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FVU matematik for tosprogede 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

 Har du lyst til at lære mere matematik? 

 Vil du gerne blive bedre til at hjælpe dine børn 

med lektierne? 

Regning og matematik til hjælp i hverdagen. 

Du arbejder med forskellige matematiske problemer, 

som vi alle møder i vores hverdag. 
 

F.eks. Når vi er på arbejde, køber ind, kontrollerer  

vores lønsedler eller hjælper 

børnene med lektier. 

 

Start mandag den 13. januar  

kl. 11:30 i Medborgerhuset 

For flere informationer og tilmelding, kontakt: 

Anne Aas Andersen 

Tlf. 2217 8131 

Anne.a.andersen@fredericia.dk 



7 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Ordblinde-undervisning 

Er det svært at læse ord, du ikke har set før? Er det svært at stave?  

Det kan være tegn på ordblindhed, som kan være arveligt. Der er værk-

tøjer og metoder, der kan gøre det lettere at læse og skrive. 

 Lyder det bekendt, så kan du gratis deltage på ordblindekursus. Vi 

starter gerne hold op i Korskærparken, så kontakt os, hvis du kun-

ne tænke dig at starte på et hold i Medborgerhuset Korskær. 
 

 Når der er 6 deltagere, kan vi starte et hold op, så skynd dig at 

melde dig.  

 

Kontaktperson er:  

 

Uddannelseskonsulent Anni Lindum, Områdesekretariatet. 

Telefon: 402 402 36 

Mail: ali@boligfa.dk 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Uddannelsesbazaren 21. november 2013 

Kontaktperson er: 

 

Uddannelseskonsulent Anni Lindum, Områdesekretariatet 

Telefon: 402 402 36 

Mail: ali@boligfa.dk 

Her vil være uddannelsesboder og virksomheder, du kan besøge.  

Andre unge fortæller om deres uddannelse. Der vil være spændende 

indslag og underholdning. Der gives også information om praktikmu-

ligheder. Du kan endda vinde en iPad ved at udfylde tipskuponen. 
 

Vi giver lidt mad til alle, der kommer og er med på 

selve dagen. 
 

Der vil blive sendt yderligere informationer 

ud om Uddannelsesbazaren i din postkasse 

inden længe, så hold øje med din 

post.  
 

 

 

Vi glæder os til at se dig kl. 16.00– 19.00 

 

VIND EN IPAD ! 

Uddannelsesbazaren afholdes 21. november i Medborgerhuset. 

Kl. 16.00 - 19.00 

Her får du viden om uddannelsesmuligheder for unge som voksne. Du 

vil også kunne få information om lærepladser og videregående uddan-

nelser. For unge, voksne og arbejdsledige! 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Danskundervisning 

Danskkursus for dig, der søger arbejde og som ønsker 

at blive bedre til dansk 

Kurset er gratis.  

På kurset er der fokus på: 

 jobsøgning 

 Kendskab til arbejdspladser og arbejdsopga-

ver 

 Samtale med kollegaer og ledere 

 Egne kompetencer 

 

Start tirsdag den 21. januar kl. 8:30 

Undervisningen foregår tirsdage og torsdage 

Kl. 8:30 til 11:00  

For flere informationer og tilmelding, kontakt: 

Anne Aas Andersen 

Tlf. 2217 8131 

Email: anne.a.andersen@fredericia 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Gratis dansk-undervisning for kvinder 

Har du svært ved at kommunikere med andre i det danske samfund. 

Hvis du har vilje til at lære dansk, er du meget velkommen til at  

kontakte os, så er vi klar til at hjælpe dig med det.  

Samtidig er der god plads til det sociale samvær. 

ALLE kvinder er velkomne, det er lige gyldigt, om man kan tale meget 

eller lidt dansk.  
  

Medborgerhuset Korskær: 

Mandag og Tirsdag kl. 9.30 - 12.00 

 

Sønderparkens pavillon: 

Onsdag og Torsdag kl. 9.00 – 11.00  
 

Husk at undervisning er helt gratis! 

 

I øvrigt vil vi også hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskema til 

kommune, indfødsrets m.m.  

Kontakt underviser: 

 

Shaima Katie 

Tlf. nr.: 4018 8568 

Email: kaka10@live.dk 
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Beskæftigelse og uddannelse 

 Vend konflikter til læring og udvikling 

 Sæt pris på forskellighed og anerkend selvstændighed 

 Find et fælles sprog, som skaber klarhed og nærhed. 

 

Efter et par udbytterige timer er du klogere på, hvordan du lærer bedst 

og vil derigennem bedre kunne forstå og støtte dit barn. Du får nye stra-

tegier til at navigere trygt og sjovt sammen med dine børn i en travl 

hverdag. 
 

Dato: Den 4. februar 2014 fra kl. 19.00-21.00.  
 

Du kan tilmelde dig enten via nettet eller på mail til Anni Lindum. 

Kontaktperson og tilmelding:  

Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærparken. 

 

Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Anni Lindum 

Telefon: 402 402 36, Mail: ali@boligfa.dk 

Skab en gladere familie - rykket til 4/2 2014! 
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 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Dansk kurser for to-sprogede ! 

Kursus for dig, der ønsker arbejde, og som ønsker at blive bedre til at 

tale og forstå dansk. På kurset er der fokus på arbejdspladskultur, plan-

lægning og organisering af opgaver, fremlæggelse af viden samt samta-

ler med kolleger og ledelse.  

 Kurset er helt gratis for dig, som er ledig. 

 

 Der afholdes flere dansk-kurser for to-sprogede i år 2014, så kon-

takt os for at høre nærmere. 

 

 Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13 (Multirum 3) 

 

 

Kom over i Medborgerhuset i Korskærparken eller pavillonen i Sønder-

parken og tal med nedenstående kontaktpesoner for at melde dig til. Du 

kan også sende en mail med dit navn og de første 6 cifre af CPR-nr. 

Tilmelding, kontaktperson og information hos:  
 

 

Anne Aas Andersen, Jobkonsulent 

Telefon: 2217 8131, Mail: anne.a.andersen@fredericia.dk 
 

Anni Lindum, uddannelseskonsulent  

Telefon: 402 402 36, Mail: ali@boligfa.dk 
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 Beskæftigelse og uddannelse 

Hvad er stress og ledighedsstress? Hvad længes du efter? 

 

Hvad kan du lære af de langtidsfriske og hvordan bliver du selv både 

langtidsfrisk og langtidsholdbar? 

 Kurset er helt gratis for dig. 

 

 Dato: Tirsdag den 3. dec. fra kl. 19.00-21.00 

 

 Sted: Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13 i sal 2 (store sal) 

 

Dette seminar kræver minimum 20 tilmeldte deltagere, for at blive gen-

nemført, så skynd dig at tilmelde dig og giv inspirer gerne dine venner 

og bekendte til at tilmelde dig. Tilmelding er bindende. 

 

Du kan tilmelde dig på nettet eller via mail til Anni Lindum. 

Kontaktperson og tilmelding:  

Tilmelding: www.sønderkorskær.dk, Kalender og Korskærparken. 

 

Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Anni Lindum 

Telefon: 402 402 36, Mail: ali@boligfa.dk 

Fra overlevelse til overskud! 
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 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Lær alt om biavl og honningproduktion! 

Nu skal vi op på ”stikkerne”. Har du lyst til en 

”bibeskæftigelse”? Kan du ”bidrage” med noget? Er du ty-

pen, der ”stikker” næsen frem? Ja, kært barn har mange nav-

ne . Vi og bierne i SønderKorskær har brug for dig!  

Derfor søger vi interesserede frivillige, der går rundt med en biavler i 

maven. Bierne står i gå-afstand fra Medborgerhuset i Korskærparken. 

Vi vil en gang i ugen skiftevis se til bierne, om de trives. Målet er den 

søde Honning, som skal på glas sidst på sæsonen.  
 

Du vil efter en sæson kunne kalde dig Biavler, og om 3 år, kyndig biav-

ler, såfremt dette ønskes.  
 

Det er et utroligt spændende projekt at tage del i, som giver stor forstå-

else for naturen og øget livsglæde.  Vi skal ligeledes bistå, når skole-

børn kommer og skal lære om bier, og hvordan man udvinder honning. 

Nej, bier stikker ikke, når man har det rigtige udstyr på - og det har vi! 

Der er kun et begrænset antal pladser, så skynd dig at tilmelde dig.  

Kontaktperson og tilmelding:  

Tilmelding skal foretages til:  

 

Uddannelseskonsulent Anni Lindum 

Telefon: 402 402 36, Mail: ali@boligfa.dk 



15 

 Beskæftigelse og uddannelse 

Her får du kvalificeret hjælp til at blive bedre til: 

 Dansk, matematik, engelsk, fysik, natur– og  

 teknik, tysk etc. 

 Læse, skrive, regne og skrive opgaver 

 Lektiecafe i Sønderparkens pavillon i kontorlokalet 

 hver torsdag fra kl. 18.30 - 20.30 
 

 iLab i Korskærparken - under-etagen i Medborgerhuset Korskær 

 hver tirsdag fra kl. 16.00 - 18.00 (i november) 

 og (fra december) også hver torsdag fra kl. 18.00 - 20.00 

 iLab er en lektiecafe, som bygger på arbejdet med læringsstile 
 

 Begge steder har vi nogle dygtige og engagerede frivillige lektie- 

 hjælpere. 

 

 Der findes også gratis lektie-hjælp på www.lektier-online.dk  

Kontaktperson og nærmere informationer:  

 

Anni Lindum, uddannelseskonsulent 

Telefon: 402 402 36, Mail: ali@boligfa.dk 

Lektie-café og iLab for unge og voksne 
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Den 15. januar fra kl 13.00 - 15.00 er der café-arrangement  

i Sønderparkens Pavillon, Søndermarksvej 74A. 

 

Vi gi’r kaffe og kage.  

Café-dialog: 

 

Her har vi plads til at danne netværk - høre om nye muligheder for os. 

 

Vi kan måske få inspiration fra  

hinanden. 

 

Mød nogle, der allerede har fået job. 

Kan vi lære af dem? 

 

Ellers er her plads til også at høre, 

om tilbud i områderne herude.  

Kontaktperson og tilmelding: 

 

Anne Aas Andersen. 

Telefon: 2217 8131 

Mail: anne.a.andersen@fredericia.dk 

Café-arrangement for ledige 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Den 28. november i Medborgerhuset fra kl. 09.00 - 15.00. 
 

Læs mere om Powerjobsøgerne på nettet:  

www.sønderkorskær eller 

www.korskaerparken.dk/2013/11/07/powerjobsogere-i-fredericia 

Programmet for dagen ser sådan ud: 
Kl. 09.00 - 10.00 Historien om Powerjobsøgerne 
 

Kl. 10.00 - 11.30 Hvad er din drøm og dit mål og hvad skal der til for at nå det 
 

Kl. 11.30 - 12.30 Frokost  
 

Kl. 12.30 - 13.30 Hvad er et netværk og hvordan kan du bruge det i jobsøgningen 

       og fastholde det? 
 

Kl. 13.30 - 14.00 Skal Fredericia have en gruppe Powerjobsøgere / Fest for fyrede? 
 

Kl. 14.00 - 15.00 For de som er interesserede i at være med, laver vi første udkast til 

        projektplanen. Her vil der også være Powerjobsøgere med fra  

       Trekantsområdet.  
 

D. 28. november i Medborgerhuset fra kl. 09.00 - 15.00. 

Kontaktperson og tilmelding: 

 

Nisanthi Thiyaharajah, Byhøjskolen Korskær. 

Telefon: 609 328 17 

Mail: nisanthi.t@fredericia.dk 

Powerjobsøgerne 
Arrangeret i samarbejde med Byhøjskolen Korskær.  
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Nyt byggeri—nye jobs, praktikpladser m.m. 

Byggeriet i Sønderparken og Korskærparken fortsætter, og det har alle-

rede skabt jobs til beboere fra områderne. 

 

Der er flere muligheder—det kræver bare, at DU griber chancen! 

Boligkontoret Fredericia og boli.nu har indgået partnerskabsaftaler 

med de entreprenører, der bygger i DIT boligområde. Det betyder, at 

DU har mulighed for at få et job, praktikplads, lærlingeplads, fritids-

job mm. 

 

Vil du høre mere om dine muligheder for job eller 

uddannelse inden for bygge/anlæg, så kontakt os endelig. 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan kontakte: 

 

Frank Høgh på tlf. 3050 1626 el. Stine Berg Sørensen på tlf. 4024 0239. 

 

Vi glæder os til at høre fra DIG! 
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IT– Undervisning i Korskærparken 

IT-kurset er GRATIS og for dig, som vil lære det mest grundlæggende: 

 NemID, e-boks, e-mail, digital postkasse 

 Tekstbehandling i Word 

 Lidt af hvert om internettet 

Det foregår i Korskærparken: 

  

 hver tirsdag kl. 9.30-10.30 og 10.30-11.30 Multirum 5 

 hver torsdag kl. 12.00-13.00 og kl. 13-14 Multirum 3 

 

Vi stiller en bærbar pc til rådighed i undervisningen. 

 

 

Kontakt: 

Lissi Hygum Lind 

Mobil: 4124 8242 

lissi.lind@fredericia.dk 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 
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Børn/unge og familie 

Fritidsklub på Damvej 

På Damvej kan du som medlem være sammen dine klassekammerater, 

om eftermiddagen.  

 

Om aftenen kan du komme i aftenklub. 

Eftermiddagsklubben er for medlemmer fra 3. klasse 

til 7. klasse. 
 

Vi har åben fra 12.00-17.30 alle hverdage. 
 

Aftenklubben er fra 6. klasse og op til og med 17 år 

Mandag og torsdag fra kl. 18.00 - 22.00. Det er gratis. 
 

Aftenklub for 5. - 6. klasse  

Tirsdag fra 18.00 - 22.00. Det er gratis. 
 

Her kan du lave kreative aktiviteter, spille musik, spille på Ipad, wii 

eller ps3 og meget meget mere. 
 

På vores byggelegeplads leger og spiller vi alle mulige 

udendørslege. Vi har heste, marsvin og kaniner. 
 

På Damvej er der børn og voksne, der kan lide at være sammen. 

Har du brug for at få mere af vide, så ring eller kom over og 

besøg os på: 

 

Fredericia Fritidscenter, Damvej 1 

   Tlf. 72105810 

                  Email: bente.hedemann@fredericia.dk 
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Kom og vær med til kreative aftener, hvor vi i fællesskab inspirerer hin-

anden. Vi kan lave juleting, kort, strik, patchwork, malerier, rørperler 

på høretelefon-ledninger. Vinduesmaling og masser af andre sjove til-

tag. Alle er med til at forme og bestemme, hvad vi skal lave.  

Vi glæder os til at se dig til kreative aftener, som afholdes: 

 

Hver anden mandag i måneden i lige uger (start fra 25. nov. 2013) 

 

I Medborgerhuset Korskær i Multirum 5 i 

underetagen. 

 

Tidspunkt: kl. 19.00 - 21.00. 

 

Medbring selv kaffe og kage.  

Kontaktoplysninger: 

 

Inga Pedersen, tlf.: 23286312 ell. mail: ingaevald.pedersen@gmail.com 

eller 

Tina Sandbæk, tlf.: 50507366 ell. mail: never-

dal30@jubii.dk 

Kreative aftener for familier 

Børn/unge og familie 
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Beboerbladet Parkposten søger frivillige beboerjournalister, der bræn-

der for livet i lokalområdet i Sønderkorskær, og som har lyst til - i tekst 

og fotos - at fortælle de gode historier om hverdagen her.  

 

Du kan være med til at bringe de sjove, inspirerende og interessante hi-

storier fra både Sønderparken og Korskærparken. Bladet er også tilgæn-

geligt på hjemmesiden www.sønderkorskær.dk. Det udkommer ca. fire 

gange årligt, så vi har brug for dig i redaktionen! 

 

Kom og vær med til at fortælle de gode historier! 

Du kan kontakte personalet på redaktionen via: 

 

Anni fra Områdesekretariatet, som sender din henvendelse videre til de 

frivillige i redaktionen.  
 

Anni Lindum kontaktes på Tlf.: 402 402 36. eller mail: ali@boligfa.dk 

Vær med - og sæt dit præg på beboerbladet 

Beboer-netværk 
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Forældre-netværket 

Et større netværk er startet op! 

 

Et netværk, hvor beboere hygger sig sammen og finder fælles interes-

ser, som så arrangeres i form at ture eller arrangementer.  

Har du lyst til at høre om de forskellige ar-

rangementer og få tilbud, så meld dig til for-

ældre-netværket. Så får du automatisk be-

sked, når der sker noget sjovt og spændende 

 

Ideen med forældrenetværket er også, at 

vi her kan inddrage vore børn og unge, så 

vi skaber de bedste rammer sammen for 

alle. 

 

Områdesekretariatet støtter op omkring netværket og bistår med at ar-

rangere ture, fællesspisninger eller finde relevante foredragsholdere. 

Kontaktperson og nærmere information:  

 

Anni Lindum, tlf.: 402 402 36, mail: 

ali@boligfa.dk  

 

Beboer-netværk 
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Julefest lørdag den 7. december i Korskærparken 

Alle beboere i Korskærparken inviteres til juletræsfest i 

Medborgerhuset Korskær, 7. december kl. 12.00 - 16.00, hvor der 

skal hygges, danses om juletræet og børnene får en snolderpose mod 

fremvisning af billet. 

Juletræsfesten arrangeres af festudvalget i 

Korskærparken. 

Billetter koster kr. 25,- pr. voksen/barn. 
 

Billetter kan betales og afhentes i caféen i 

Medborgerhuset på følgende dage: 
 

Mandag den 25. november 2013 fra kl. 17.00 - 20.00 eller 

Tirsdag den 26. november 2013 fra kl. 17.00 - 20.00 eller 

Onsdag den 27. november 2013 fra kl. 17.00 - 20.00. 

 

Sidste frist for tilmelding er den 27. nov. ved billetsalget. 
 

Måske kommer julemanden også på besøg HO HO HO !!!!! 

Kontaktpersoner:  
 

Mogens Sandbæk: Telefon: 5052 0358  

Annelise Ebdrup:  Telefon: 2890 9989  

Inga Pedersen:  Telefon: 2328 6312 

Beboer-netværk 
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Kom og få en dialog om, hvad der sker i dit boligområde.  

 

Er du beboer i Sønderparken eller Korskærparken, så kan du tilmelde 

dig til nedenstående, og være med til en skøn eftermiddag i fællesskab. 

Kontaktperson og tilmelding:  

Tilmelding er mulig på: www.sønderkorskær.dk. Klik på Kalender og 

Korskærparken - find dernæst på listen ”Sønderjysk kaffebord” og vælg 

Tilmeld. 

 

Kontaktperson: Anni Lindum, tlf.: 402 402 36, mail: ali@boligfa.dk 

Kom til Sønderjysk kaffebord 

Beboer-netværk 

HUSK at tilmelde dig på www.sønderkorskær.dk  

senest d- 10/12: 
 
 

Sønderjysk kaffebord afholdes i Medborgerhusets Café  

søndag den 15. december fra kl. 15.00 - 17.00,  

hvor vi lægger op til nye sjove indslag i det nye år.  
  

Der vil kun være adgang for de, som har tilmeldt sig via: 

www.sønderkorskær.dk 
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Stolegymnastik i Medborgerhuset Korskær 

Kom og vær med til stolegymnastikken, hvor vi bevæger os til musik 

og i det tempo, vi hver især kan. Der er ingen krav om, at du skal være 

medlem eller have tilladelse til at være med. Du kan bare komme og 

være med. Vi glæder os til at se dig og træne sammen med dig! 

Dine gevinster ved at være med: Du bliver 

gladere, smidigere og får styrke i dine 

muskler. Alt i alt en styrkende fælles ople-

velse hver uge. 

 

Vi dyrker stolegymnastik hver torsdag  

fra kl. 10.30 - 11.30 i Sal 2 (store sal) 

I Medborgerhuset Korskær. 

 

Nogle gange sætter vi os ud i den 

skønne café bagefter og køber os 

hver især en kop kaffe eller lidt 

mad hos Karin 

 

Kontaktoplysninger: 
 

Inga Pedersen, tlf.: 23286312. 

Mail: ingaevald.pedersen@gmail.com 
 

Henny Händel, tlf.: 75925404/24489831 

Mail: henny@profibermail.dk 
 

Ingrid Torp Jørgensen, tlf.: 75954238. 

Mail: ingridtoppj@gmail.com 

Trivsel og sundhed 
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 SPORT OG MOTION 

Motionsforeningen Sønder-Korskær blev stiftet i januar 2011, som en 

lokal forening, der prioriterer lave kontingenter.  

Den frivillige bestyrelsen vægter et tæt samarbejde med alle aktive i 

foreningen og har tillige samarbejde med øvrige foreninger i området.  

Vi arbejder på at skabe en mangfoldig forening med forskellige tilbud, 

og vi har løbende fokus på udvikling af nye motionstilbud i takt med de 

behov & ønsker, vi møder. 

 

Går du med et ønske om at være frivillig træner, så kontakt os. :-) 

Vi hjælper dig med trænerkursus og igangsætningen af dit hold.   

 Prøv vores nyeste tilbud:  

 Boksning/styrketræning for unge fra  

 12-17 år.  

 Tumlesalen, Ullerupbækskolen. 

 Torsdag fra kl. 17.00 til 18.00  

 Tilmelding ved træner Kenn Majgaard, 

når du møder op på holdet.  

  Det er gratis at deltage året ud.   

Venlig hilsen  

Bestyrelsen/ Motionsforeningen Sønder Korskær  

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

 

Se også kontaktpersoner /tlf. nr. på: 

 www.msk7000.dk eller www.korskaerparken.dk  
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Syklub for kvinder i Pavillon 

Trivsel og sundhed 

Det er bare lidt mere hyggeligt , at være sammen med andre kreative 

kvinder.  

Så kom over i Pavillonen. 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Hver torsdag er vi nogle kvinder der syr og hygger  

i pavillon kl. 11.15 - 13.15  

 

Vi har plads til flere så kom endelig forbi. Vi har en symaskine du kan 

låne, og mens du arbejder kan du få en hyggelig snak og en kop kaffe. 

Vi tager også på udflugt af og til.  

 

Kom— kig ind og se om du  

kunne tænke dig at være med,  

det er gratis at deltage. 

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
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Trivsel og sundhed 

Kom og vær med det er gratis at komme i klubben  

 du skal være mellem 8 og 14 år.  

Vi glæder os til at se dig  

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Vi mødes hver anden onsdag lige uger 

kl 17.00 til 18.30 

  

Vi laver smykker, bager, klippe klistre, 

tager på udflugt og meget meget  mere.  

 

Tovholder er voksne frivillige der gerne 

vil hygge med jer.  

  

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Du eller dine forældre kan ringe eller 

SMS’e til  

 

Susanne Salling 2252 6143  

Hvis I har nogen spørgsmål. 

Pige klub i pavillon 
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Trivsel og sundhed 

Fitness  

Har du lyst til at komme over og træne i 

FIC? 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

- eller mangler nogen at træne med,   

eller har du lyst til personlig undervisning i fitness,  

så kan du rette henvendelse til,  

sundhedsprojektet i 

Sønderparken  

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
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Trivsel og sundhed 

Zumba for kvinder 

Man bliver glad, når man danser Zumba. 

 

Iris, vores dygtige instruktør guider dig til  

fede zumba rytmer, hvor sveden nok skal komme på panden. 

Kom og dans Zumba hver onsdag kl 17.45 til kl 19.00  

Det er gratis at deltage det foregår på Fritidscenteret på Damvej  

 

Du skal have behagelig tøj på og indendørs sko du kan danse i  

Vel mødt  

 

 

 

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
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Trivsel og sundhed 

Cykelkursus for voksne 

 

Kurset henvender sig til dig som gerne vil lære og cykle,  

eller vil lære mere om trafiksikkerhed og færdselsregler. 

Kurset er gratis og du behøver ikke have en cykel  

for at deltage. 

   

Vi cykler hver onsdag kl. 16-17.30  

Vi mødes ved Medborgerhuset i Korskær-

parken bor du i sønderparken er du og 

også hjertelig velkommen 

 

Vi er gået i vinter hi frem til foråret men er 

du interesseret kan du kontakte Louise og 

komme på cykel listen for foråret . 

 

 

Kontakt:  

 

Louise Gyldenkrone tlf. 2398 6297 
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 Sundhedstjek i pavillon 

Du kan få en snak om trivsel og det sunde valg  

- med bl.a. en snak om kost, få målt din BMI, 

dit blodtryk og blodsukker. 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Du kan kontakte mig for at få lavet en aftale. Send mig en mail el 

sms  og jeg kontakter dig for en  aftale .  

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

Trivsel og sundhed 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk


34 

 

Trivsel og sundhed 

Madhold 

Vi har med stor succes afholdt madlavning kurser i foråret. 

Nu gentager vi succesen.  

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Vil du være med! 

 

Vi laver sunde frokost og 

middagsretter,  

er du interesseret i at deltage i 

et hold  så send en mail el 

sms, og jeg vil tage kontakt til 

dig.  

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
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Trivsel og sundhed 

Fodbold og andet ude motion  

Er du dreng, pige, kvinde eller mand så er her et sjovt tilbud til dig. 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Kom og vær med til at spille fodbold,  

hver søndag i Sønderparken på plænen ved pavillon,  

vi spiller kl. 12.00 til 14.00  

 

Hvis din far og mor har lyst til at komme med  

- så tag dem endelig med så har de mulighed 

for at være med,  

eller vi kan spille rundbold  

. Vi holder vinter pause frem til april.  

 

Det er gratis at deltage 

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
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Cykelmotion, Sønderparken på cykel 

Kan du også lide at dyrke motion på cykel, så vil du  

måske være med på vores cykelhold. 

 

 

Vi cykler en god lang tur hver lørdag eftermiddag. 

 

Kom som du er! 

 

Kom og vær med. 

 

Vi holder vinterpause til april—du er 

velkommen til at kontakte os hvis du 

er interesseret i at være med til foråret 

så skriver vi dig på listen .  

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Trivsel og sundhed 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0nnVwyUarB2PvM&tbnid=T2RC-lip1N-A6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fosto%2F6930680768%2F&ei=VzmBUq7FKOTh4QTgy4GYAQ&psig=AFQjCNHIpelCe80u3_wCVX7DV
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2t0jky6tX26JjM&tbnid=AOz6bd2xPGQaVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.blogher.com%2Fstaying-healthy-myself-and-my-son&ei=wjmBUr7vD5T44QTd3oGYCA&psig=AFQjCNHIpelCe80u3_wC
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Trivsel og sundhed 

Sundhedsfremmegruppe 

Sundhedsprojektet i Sønderparken har en Sundhedsfremme-

gruppe.  

 

Har du en idé til en aktivitet, så hører vi meget gerne fra dig.  

Vi mødes ca. 4 gange om året. 

Vi planlægger nye spændende tiltag, 

bl.a. forskellige foredrag 

Og feriesjov for børn. 

 

 

OBS: Vi fortsætter muligheden for at 

deltage i psykinfo's fantastiske fore-

drag, med fælles kørsel, så hold øje 

med flyer for nye spændende foredrags rækker til foråret 

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kBNjhzwn2KYWFM&tbnid=gJxyhGrZLm23rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgeorgeessien.com%2Fhow-to-turn-your-ideas-into-reality%2F&ei=XjiBUpunLJLZ4QS19YDwDQ&psig=AFQjCNH5sVWgUd
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=efV6tiNVFj03KM&tbnid=m7rSXONVY_jISM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_14437744_crumpled-paper-with-a-lightbulb-idea-concept-and-crumpled-paper-attempts
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Trivsel og sundhed 

Rygestop 

 

Går du og overvejer et rygestop, så kan du 

få hjælp. 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken vil gerne 

hjælpe dig og andre der gerne vil kvitte ciga-

retterne. 

 

 

Vi arbejder på at starte et eller flere hold op til 

efteråret og vinteren. 

Kontakt:  

 

Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V1G7x_G3DlgSeM&tbnid=VTGRMdVFTZJd1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.thecigaretteisdead.com%2Fsmoking-alternatives-to-help-you-quit%2F&ei=nDqBUsvlEomn4gT1x4CIBQ&psig=AF
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Inddragelse og demokrati 

Foreningen Korskær 

En paraplyforening, som har til formål at fremme sundhed og trivsel 

blandt beboerne, og som pt. omfatter følgende foreninger/grupper: 

 

Motionsforeningen Sønder-Korskær 

Kvindeforeningen Svanerne 

Imellem os (nabohjælpsforening) 

Værestedet Hyggen.  

Mandegruppen 

Sy-gruppen 

Sundhedsfremme Gruppen 

Pr. Gruppen.  

 Formål:  Understøtte grupper og foreninger i arbejdet med admi-

nistration,  PR via hjemmesiden www.korskaerparken.dk , idéud-

vikling, problemknusning, praktisk hjælp til pulje ansøgninger.. 

 

 Træffetid: Hver torsdag fra kl. 17.00 til 19.00. 

 Sted: Frivilligkontoret, Medborgerhuset Korskær (under-etagen) 

 

Bestyrelsen: Steen Knudsen, Timm D. Nielsen, Else Hejl, Erik H. Pe-

tersson, Niels Dahl.  Suppleanter: Henrik Rúsz, Youzuan Feng.  

 

Kontaktperson:  Steen Knudsen 

Tlf. 31904212 

Email: steen.knudsen@me.com  

Foreningen KORSKÆR 
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Kultur og fritid 

Uformel vejledning fra borger til borger 

Vi hjælper med at oversætte breve fra kommunen 

kontakte kommunen 

tilmelde børn institutionsplads 

oprette NemID, e-boks, email 

Skrive CV og ansøgninger 

Ansøge om familiesammenføring 

Digital postkasse 

Det hele er GRATIS og ANONYMT! 

Det foregår hver mandag kl. 15.00 - 17.00 i Korskærparken. 
 
Du finder os i caféen eller i underste etage i Medborgerhuset.  
 
Mød bare op så finder vi ud af at hjælpe dig eller henvise til 
andre, som hjælper. 
 

Vejledningsbutik 

Mød bare op. 
Har du spørgsmål så kontakt : 

Lissi Hygum Lind      Ulla Spring  

Mobil: 4124 8242    Telefon:  7551 4747 

Mail: lissi.lind@fredericia.dk  Mail: ulla.spring@live.dk 
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Kultur og fritid 

Holder du af at læse? Så kom og lån bøger i  biblioteket i Medborgerhu-

set Korskærparken. Du er også velkommen til at  ønske bøger—så 

køber vi dem. Vi hjælper dig også gerne med at søge litteratur, som du 

skal bruge til enten skole, uddannelse eller interesse. Bare SPØRG! 

Du kan træffe bibliotekets personale: 

 

 Hver mandag  kl. 15.00 - 17.00 

 Hver torsdag  kl. 14.00 - 16.00 
 

For at låne bøger skal du have lavet et lånerkort. 

Henvend dig til Litta og Lissi, så laver vi et til dig.  

Det er ganske GRATIS! 

 

Har du spørgsmål så kontakt : 

  

Lissi Hygum Lind, mobil: 4124 8242 mail: lissi.lind@fredericia.dk  

eller 

Litta Poulsen, mobil: 6146 3538 mail: litta.poulsen@gmail.com 

Bibliotek i Korskærparken 
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Julemarked og koncert i Hannerup Kirke 

JULEMARKED - Søndag den 24/11 – kl. 11.00 – 15.00 

 
Støt en god sag og kom og køb lidt godt til ganen, vind en 
gave i tombolaen eller køb juleting. 

Boder med salg af smykker, juleting, genbrugsting og 

juledekorationer, tombola og mulighed for at købe fro-

kost, kaffe og kage. 
 

Julemarkedet er et samarbejde mellem Hannerup Kirke og Områdese-

kretariatet Sønderkorskær. Overskuddet af arrangementet går til udde-

ling af Julehjælp i sognet. 

KONCERT - Søndag den 24/11 – kl. 15.00 
 

Århus Gospel Kvartet og gæstesolist 

Laura Kjærgaard 
 

Billetter sælges ved døren fra kl. 14.00. 

Entré kr. 100,00 / Gratis for børn under 15 år 
 

Gæstesolist Laura Kjærgaards passion er at 

synge gospel med energi, indlevelse og et 

humør, der smitter helt ned på de bagerste rækker. Hun har fået tilnav-

net ”Danmarks nye diva”, er kendt fra første sæson af X-Factor.  
 

Århus Gospel Kvartet beskæftiger sig professionelt med musik og har 

optrådt og indspillet med navne som Erann DD, Søs Fenger, Martin 

Brygmann, Julie Berthelsen, James Sampson m.fl. De spiller både nye 

gospelsange og gamle ”kendinge”, når de optræder. Kvartetten med-

lemmer er Hanne Dalsgaard, Marlene Andersen, Andreas Hejslet og 

Jakob Gunnergoft. 

Kultur og fritid 
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 Kultur og fritid 

Klubben Korskær for 8 - 12 årige 

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

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

Klubben har åben alle hverdage - undtagen fredag.  
 

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

 

 

Husk at kigge på opslag vedrørende  

ændret åbningstider i december måned. 

Kontaktperson:  
 

Jacob B. Hansen, tlf.: 3044 9164
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Kultur og fritid 

Husk og kig på www.sønderkorskær.dk 

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

derne. 
 Uddannelse - Sønderkorskær Uddannelse rummer masser 

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

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

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

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

Kontaktpersoner/webmastere: 
 

Anni Lindum, uddannelseskonsulent 
Tlf.: 4024 0236. Mail: ali@boligfa.dk 
 
Annika Jensen, grafisk medarbejder 
Tlf.: 4024 0237. Mail: anj@boligfa.dk 
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Der er dannet et fiske-laug med beboere fra både Sønderparken og Kor-

skærparken. Vi har allerede været på et par fisketure i år. 

 

Har du lyst til at være med, så kontakt nedenstående. 

I fiske-lauget er der allerede 18 glade fritids-fiskere, som ser frem til at 

komme ud i naturen på forskellige ture og fiske sammen med mange 

flere andre beboere fra området.  
 

Har du en fiskestang, og har du lyst til at være med til at bestemme, 

hvor næste tur skal gå hen og hvornår, så tilmeld dig til Fiske-lauget 

med det samme. 
 

Næste møde i Fiske-lauget bliver i februar 

måned 2014. Du får direkte besked via SMS 

om tid og sted. Vi giver kage og kaffe og glæ-

der os til at planlægge næste fisketur - så kom 

og vær med! 

Kontaktperson:  
 

Anni Lindum, Uddannelseskonsulent i Områdesekretariatet. 

Tlf.: 402 402 36. Mail: ali@boligfa.dk 
 

Meld lige til hvis du deltager, så vi sikrer, at der er nok kage ;) 

Sønderkorskær Fiske-laug 

Kultur og fritid 
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Kultur og fritid 

Kom og deltag i Tove’s strikkeklub.  

 

Vi er nogle kvinder, der mødes hver onsdag, hvor vi 

strikker til fordel for Rumæniens projekt.  

Velgørenhedsstrik giver rigtig god mening, og vi 

ved det bliver modtaget med stor glæde og for-

ventning. Vi hygger os med det og glæder os til at 

mødes hver gang.  
 

Vi strikker naturligvis også til os selv og familien, 

når vi har lyst til det. En strikker strømper, som 

        går til Kirkens Korshær.  
 

Er du interesseret i at være med i strikkeklubben, så 

kan du bare komme og være med.  

Kontaktperson:  

 

Ønsker du at vide mere, er du naturligvis vel-

kommen til at kontakte Tove på tlf.: 2135 0200 

(bedst om formiddagen). 

 

Velgørenheds-strik i Sønderparken 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=28Eucj3cUvublM&tbnid=YzQlPK2zu_VRTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ioffer.com%2Fi%2Flady-knitting-knitted-mid-calf-flat-casual-boots-shoes-512538834&ei=EzeBUqmHIsGh4g
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Har du lyst til at være frivillig i 
køkkenet i Medborgerhuset, 
Korskær? 
 
Kom forbi og få en snak med 
Karin. 
 
For yderlige information 
kontakt: 
 
Karin Tlf.: 3050 3475 

 


