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Beskæftigelse og uddannelse 

Danskundervisning - Opstart 19/8 

FVU-læsning i Medborgerhuset 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.  
 

Opstart 19. august kl. 09.00 - 13.30 
 

OBS: Test på Sprogskolen, Prangervej 111, d. 15. august kl. 10.00 
 

     Undervisning foregår hver 
     Tirsdag kl. 09.00 - 13.30 
     Fredag kl. 09.00 - 13.30 

For flere informationer og tilmelding, kontakt: 
 

Karen-Lise     Anni Lindum 
Tlf. 76 81 38 61    Tlf. 402 402 36 
 

Mail: kalli@vejle.dk   Mail: ali@boligfa.dk 
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Beskæftigelse og uddannelse 

Job - Bazar i Medborgerhuset 

Hvis du vil høre mere: 
 
Frank Høgh 
Tlf. 3050 1626 
Mail: frh@boligfa.dk 
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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 

Der er i efterspørgsel efter folk i byggebranchen og andre brancher.  
 
Kontakt os - vi støtter dig på vejen til: 
 at lære nyt 
 at øge dine kompetencer 

 

 
 

Kontakt: 
Anni Lindum 

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

Udvikle dine kompetencer 

Kom og hør om din mulig-
hed for at op-kvalificere 
dig, så du også kan komme 
med i betragtning til et af 
de ledige jobs her.   
 
I dag er der plads til både 
kvinder og mænd i alle 
brancher!  
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 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Lær alt om biavl og honningproduktion! 

    
   Nu skal vi op på ”stikkerne”.  
  
 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. 
 
 

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

Kontaktperson og tilmelding:  
Tilmelding skal foretages til:  
 
Uddannelseskonsulent Anni Lindum 
Telefon: 402 402 36, Mail: ali@boligfa.dk 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2Wx-DYbs8LDQPM&tbnid=jwQ0dwyuLRObzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Freadingticket.blogspot.com%2F&ei=xChrU6r6LsbEOb7PgcAE&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNE_KEIXutk30t5yO
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 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 
 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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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 kl. 10.30-11.30 Multirum 3 
 Hver torsdag kl. 12.00 - 13.00 og kl. 13.00-14.00 Multirum 3 

 
Den 1. november skal vi alle være klar til 
at modtage post fra det  
offentlige via internettet.  
 

Vær i god tid - kom og øv dig i at bruge 
den digitale postkasse, så du bliver fortro-
lig med den og kan bruge den, når vi når 
frem til den 1. november. 

 
Vi stiller en bærbar pc til rådighed i undervisningen. 

Vil du med på et hold så kontakt: 
 
Lissi Hygum Lind 
Mobil: 4124 8242 
Mail: lissi.lind@fredericia.dk 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 
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Børn/unge og familie 

Korskærparken fejrer sommeren 

Korskærparken holder igen i år sommerfest for alle beboerne.  
 

Medborgerhuset og de grønne områder bliver taget i brug, og vil danne 
rammen om sommerfesten. Igen i år er der underholdning for alle aldre, 
bl.a. hoppeborge, kræmmermarked, banko, ponyridning m.m.  

Sommerfesten afholdes lørdag den 14. juni 2014 
 
Bag sommerfesten står en gruppe frivillige beboere fra Korskær-
parken, som glæder sig til at give alle beboere en god og dejlig dag.  
 
Derfor opfordres alle beboere til at  
bakke op om arrangementet og  
deltage i festdagen:-)  

 
 
Hvis du har brug for at høre mere eller vil melde dig som frivillig til 
sommerfesten, er du velkommen til at kontakte:  
Per Hermansen på Tlf. 42 75 21 27  
 
Programmet for sommerfesten omdeles i din postkasse inden længe.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OQazGEAHVPqf4M&tbnid=ni_Ba-IVLUSRFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvoices.yahoo.com%2Ffrugal-fun-summer-party-tips-8311231.html&ei=ISprU9bSBcboOoXhgbgJ&bvm=bv.66330100,d
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Nu har du og din familie mulighed for at tage en tur med ud til Trelde 
Næs, hvor dagen byder på forskellige aktiviteter. 
Der vil bl.a. være mulighed for at spille rundbold, spille fodbold, flyve 
med drage, opdage arkæologiske fund, lave snobrød og mm. Så husk 
praktisk tøj! 

Turen er GRATIS og arrangeres i et samarbejde ml. Hannerup Kirke, 
Sundhedsprojektet i Sønderparken og de boligsociale helhedsplaner. 
 
Dato:   21. juni 2014 
 
Afgang:  Kl. 11.00 fra Hannerup Kirke 
 
Opsamling:  Kl. 11.15 fra Korskærparkens Medborgerhus 
 
Hjemkomst: Kl. 16.00 (ca.) 
 
Vi tænder op i grillen derude og du skal blot medbringe egne grillpølser 
mv. samt drikkevarer, som du ønsker til frokost.  
 
Salaten sørger vi for:-) 

Du kan tilmelde dig turen til Stine Berg Sørensen på tlf. 40 24 02 39.  
    

NB! Der er kun 30 pladser til rådighed, så tilmelding sker 
efter ”først til mølle princippet”.  
 
Frist for tilmelding er den 12. juni 2014. 

Tur til Trelde Næs den 21. juni 2014 

Børn/unge og familie 
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Børn/unge og familie 

Sankt Hans i Sønderparken 

Husk der er Sankt Hans Bål i Sønderparken. 
 

Det sker d. 23. juni, nærmere info tilkommer. 

 
På gensyn 
 
Festudvalget i Sønderparken 
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Børn/unge og familie 

Sønderparkens sommerfest d. 30. og 31. august 
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Beboerbladet Parkposten søger 
frivillige beboerjournalister, der 
brænder 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 interessan-
te historier fra både Sønderpar-
ken og Korskærparken. 
 
Bladet er også tilgængeligt 
på hjemmesiden 
www.sønderkorskær.dk. Det ud-
kommer 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-netværksaften 

Beboer-netværk 
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 Trivsel og sundhed 

Du har mulighed for at få et individuelt mindfulness forløb  i pavillonen 
 
Du kan evt. starte med at få en intro time.  
 
Der kan du danne dig et indryk om det er noget du har lyst til at starte  
på. 

Kontakt:  
 
Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   
Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Mindfulness i Sønderparken 

mailto:susanne.salling@fredericia.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 

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

 Kom og vær med det er gratis at komme i klubben 
 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Ønsker du at være med i en pige 
klub?  
 
Så har du nu muligheden! 
 
Er du mellem 8 og 14 år?  
 
Så kontakt Susanne. 
 
 Vi glæder os til at se dig . 

 

 

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  
 

OBS: vores instruktør holder sommerferie fra uge 

24 til 32. (fra d. 9. juni - 10. august) 

 

Efter sommerferien kan vi evt. ændre tiden til senere, hvis det ønskes. 

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. 
   
 
 

 
 
 
 
Kontakt Louise Gyldenkrone for tid og dag der 
cykles. 
 

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 

Kontakt Susanne  

For en personlig aftale med dag og tidspunkt der kan passe. 

 

OBS:  

Der er ingen sundhedstjek i juli måned. 

Kontakt:  
 
Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   
 

Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

Trivsel og sundhed 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
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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 til efteråret?  

Kontakt:  
 
Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   
Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk


26 

Trivsel og sundhed 

Fodbold og andet ude motion  

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

D. 29. juni kl. 11.00 til 15.00 holder vi en aktivitets dag.  
 

Kom og vær med, det GRATIS - så kom og vær med. 

Vi bager snobrød laver forskellige aktiviteter mm. 

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 - kroket eller an-
det sjov.  
 
Det er gratis at deltage 

Kontakt:  
 
Susanne Salling: 2252 6143 send SMS   
Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

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. 
 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Vi cykler en god lang tur hver lørdag eftermiddag. 
 
Vi starter ved Pavillonen hver lørdag kl. 14.00, når vi har nogle på 
holdet 
 
Kontakt Jørgen på Tlf: 2553 0742 
 

Kom som du er - 
Kom og vær med! 

Kontakt:  
 
Susanne Salling: 2252 6143 send SMS   
Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

 

 

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. 3  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 i efteråret. 

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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Trivsel og sundhed 

Løb i Sønderparken 

Vi løber hver onsdag kl 19.00 - du kan sagtens være med, uanset om du 

er øvet eller ej - vi tilpasser os hinanden. 

 

Sundhedsprojektet i Sønderparken 

Martin er kontakt - person på løb og vil også gerne tilbyde  

cirkel træning til dem, der er interesseret, det er 

GRATIS at deltage. 

 

Kontakt Martin på Tlf: 50478957 

Kontakt:  
 
Susanne Salling: 2252 6143 ring eller send SMS   
Mail: susanne.salling@fredericia.dk 

Sheila har løbet i to måneder, og har tabt 10 kg. 
Samtidig har hun været bevidst om hendes kost, det-
te har også været medvirkende til vægttabet. Derud-

over har hun fået meget mere ener-
gi, ikke mindst selvtillid og humø-
ret er steget gevaldigt!  

Løbeklubben 

mailto:susanne.salling@fredericia.dk
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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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Politi i Korskær– og Sønder Parken 

 
Kom og få en uformel snak med 

 politiet i Korskær – og Sønderparken.  

Korskærparken 
 
Hver mandag kl. 10.00 –10.30 i Medborgerhusets Café 
 
 

Sønderparken 
1. tirsdag i hver måned kl. 10.00 - 11.00 i pavillonen  
(dog ikke juli måned)  
 

Kultur og fritid 
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Kultur og fritid 

 

Har du lyst til at være 

frivillig i køkkenet i 

Medborgerhuset,  

Korskær? 

 

Kom forbi og få en 

snak med Gitte. 

 

For yderlige information 

Gitte Tlf.: 3050 3475 
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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 Klub Korskær har sommerferie i 
   ugerne: 28-29-30-31 

 

 
 
 

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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Kultur og fritid 

Har du brug for at snakke med hus-bestyrelsen? 
(Medborgerhuset i Korskær Parken)  

 
    Kom forbi til en snak! 

 
Husbestyrelsen vil være at træffe på følgende tidspunkter i 
Medborgerhusets café: 
 

Første onsdag i måneden kl. 14.00 - 16.00 
 

Tredje onsdag i måneden kl. 18.00 - 20.00 
 
Du/I har måske nogle gode idéer til, hvordan vi kan skabe i 
fællesskab skabe flere hyggelige stunder. 

 
     På gensyn 
Sammen skaber vi et rart og hyggeligt miljø i Medborgerhuset. 
 
Hus-bestyrelsen, Medborgerhuset Korskær 

Hus-bestyrelsens træffetider i Medborgerhuset 
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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.  
    Vi glæder os til at se 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 Gitte. 
 

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 

Stolegymnastik i Medborgerhuset Korskær 

Kultur og fritid 
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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 

Kultur og fritid 
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