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HVORFOR ?

Hvorfor er der nogen, der ud-
stråler lys og varme, og som træk-
ker mennesker til, når de træder 
ind i et lokale ?
Mens andre fokuserer på hullerne 
i osten, og helst ikke går hjemme-
fra uden nej hatten på.
Er vi blevet et “ find fem fejl folk 
“ der står op om morgenen, kig-
ger ud af vinduet og siger: Øv, det 
regner, det er koldt, eller solen 
skinner, det er alt for varmt, og 
jeg skal være inde hele dagen? Ser 
os i spejlet og mukker.
Sådan kan en hel dag gå.

MEN!

En god øvelse for os alle er, at 
prøve for en lille stund at forestille 
os, at vi en dag forsøger at gøre 
nøjagtig det samme, men bare i 
stedet finder fem positive ting ved 
os selv og vore omgivelser.
Hvordan ville det så være at være 
dig ?
Prøv at se positivt på dine omgiv-

elser, at være flink over for andre. 
Der er noget godt i alle mennesk-
er. Se lyst på tilværelsen! 

Prøv med et smil til dine med-
mennesker - smilet er den kort-
este afstand mellem 2 personer.
Så finder vi alle hurtigt ud af, at 
omgivelserne ændrer sig i samme 
positive retning.
Skulle du møde mennesker, som 
ikke har fattet noget som helst af 
det hele, så lad dem gå.
Livet er for kort til at bruge tid på 
mennesker som suger glæden og 
livslysten ud af dig!

PRØV DET

DET VIRKER

Har vi alle den trælse nej-hat på alt for meget?
Redaktion:

Mail: parkposten@gmail.com

Christine Giebel
(CG) 
Fotograf / Layout 

Edvin Steiness
(ERS) 
Redaktør

Else Hejl
(EH) 
Korrekturlæser

Tove Bertelsen
(TB)
Beboerjournalist

Vibeke Winther
(VW)
Beboerjournalist
Fotograf

Skal dette  
være dig?  

Går du rundt med en lille  
journalist i maven? var det 
måske noget for dig at blive en 
del af teamet bag parkposten.
Vi kan altid bruge flere gode 
folk, der vil yde en indsat for 
at formidle livet i og omkring  
Sønder- og Korskærparken

?

Leder.

Har du et tip 
Parkpostens redaktion?
Der er opsat postkasser i pavillonen i  Sønderparken og Korskærparkens 
medborgerhus. Har du en artikel eller en ide til Parkposten så kontakt 
redaktionen eller læg det i postkassen. 

Vinderen af find 5 fejl blev:
Tony Nielsen

Sønderparken

Gevinsten kan afhentes i sønderparkens 
pavillion.

Tillykke fra os i 

Parkposten
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Kreativiteten blomstrer i Sønderparken.
I Sønderparken er der både en strik-
keklub og en kreativ  kaffepose klub, hvor 
der bliver lavet mange flotte ting. Der 
bliver også lavet andre ting, og det er helt 
frivilligt, hvad man har lyst til at lave. Det 
kan være til os selv eller familien eller an-
dre, som kan bruge, det vi laver.
I strikkeklubben mødes vi hver onsdag 
eftermiddag fra kl. 13.30 og fortsætter til 
kl. ca . 16.00 alt efter, hvor travlt vi har.
Vi strikker fortsat til børnehjemmene i 
Rumænien og der bliver fremstillet rigtig 
mange flotte ting, som bliver rigtig godt 
modtaget af børnene, og de har fortsat 
behov for alt den hjælp, vi kan sende til 
dem.
Vi strikker også tæpper, som mest går 
til de hjemløse her i Fredericia, og de får 
også både hjemmestrikkede strømper, 
huer og halstørklæder. Der er stor glæde, 
når vi dukker op med en stor pose til 
dem.
Hvis alle kunne se den glæde, de viser, 
tror jeg, at mange flere ville være med i 
vores strikke klub.
Det gælder også børnene på børne-
hjemmene.  

Vi har billeder derfra, når de får udlev-
eret en pakke med alle de rare ting, vi har 
lavet til dem.
I vores kreative torsdagsklub er det om 
aftenen, vi mødes fra kl. 18.30 og så hyg-
ger vi os til kl. ca 21.00, hvor vi så får kaffe 
og brød, som vi skiftes til at have med. 
Det er rigtig hyggeligt og vi opfordrer til, 
at flere får lyst til at deltage.
Torsdag aften sidder vi også sammen 
med lektiehjælpen. Dem hygger vi også 

sammen med, selvom de jo skal arbejde 
seriøst med lektielæsningen, men lidt 
kage kan vi altid deles om.
Kom og besøg os og se, hvor rart vi har 
det, både med det vi laver og med hin-
anden.
Torsdag aften er der flere, som er med, 
der er på arbejdsmarkedet, så det er ikke 
kun for pensionister. Vi er også åbne for 
deltagere fra andre dele af byen. Alle er 
hjerteligt velkomne. 

Hyggeligt samvær.

Pr. 1. Februar 2014 kom Sønderparken 
på ghettolisten. For at komme på denne 
liste skal et boligområde opfylde 3 af 5 
kriterier.

Sønderparken opfylder kriterie nr. 1, 4 
og 5 - se nedenfor. 

Herfra kan vi heldigvis sige, at både 
Sønderparken og Korskærparken er  
rigtig gode og sikre steder at bo. 

De 5 kriterier for Sønderparken er:

1. Andelen af 18-64 årige uden tilkny-
tning til arbejdsmarkedet eller uddan-
nelse      overstiger 40 pct. (gennemsnit 
for de seneste 2 år)

2. Andelen af indvandrere og efterkom-

mere fra ikke-vestlige lande overstiger 
50 pct.

3. Antal dømte for overtrædelse af 
straffeloven, våbenloven eller lov om 
euforiserende stoffer overstiger 2,70 
pct. af beboere på 18 år og derover 
(gennemsnit for de seneste 2 år).

4.  Andelen af beboere i alderen 30-59 
år, der alene har en grunduddannelse 
(inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 
50 pct. af samtlige beboere i samme 
aldersgruppe

5. Den gennemsnitlige bruttoind-
komst for skattepligtige i alderen 
15-64 år i området eksklusive ud-
dannelsessøgende er mindre end 55 
pct. af den gennemsnitlige bruttoind-

komst for samme gruppe i regionen

Sønderparken på ghettolisten
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Festudvalget, som består af nogle beboere 
fra Korskærparken, havde i fællesskab ar-
rangeret en helt fantastisk festdag. 
”Sikke’n dejlig dag det er i dag!” Sådan 
kunne det have lydt (ligesom sangen) fra de 
deltagende beboere, der mødte talstærkt op 
på den solbeskinnede lørdag. 
Dagen startede med brunch i Medborger-
huset, hvor koret fra Hannerup Kirke sang 
nogle skønne og glade sange om forår og 
sommer. Der mødte så mange beboere op, 
at festudvalget måtte sende bud efter flere 
rundstykker. 
Der var marked, hvor beboere havde salg 
fra boder. Der var salg af pølser fra grill 
udenfor Medborgerhuset hele dagen, hvor 

der også kunne købes candyfloss og popcorn. 
I caféen blev der solgt slush ice. Candyfloss 
og slush ice var et stort hit blandt børnene. 
Der blev også ringet til leverandøren efter 
mere candyfloss. 

Ude på det store grønne fælles-areal havde 
FDF Fredericia Søndermarken stillet op 
med snobrøds-bagning og de havde selv 
produceret en karussel, som vakte stor 
jubel blandt børnene i Korskærparken. Ja, 
selv snobrødsdejen slap op, så der måtte 
laves mere dej. Også de opstillede hoppe-
borge blev flittigt brugt. 
Til at afrunde den skønne dag spillede 
to musikanter fra FDF skøn musik foran 
Medborgerhuset. 
Parkposten sender en stor hyldest til Fes-
tudvalget og alle medvirkende for en skøn 
sommerfest i Korskærparken og en tak til 
alle de beboere, som bakkede op om fæl-
lesskabet med deres deltagelse på dagen.

Sommerfesten i Korskærparken den 14. juni 2014 var en kæmpe succes!

Sommerfesten i Korskærparken 

En god dag på Depotgården
Sammen med en medarbejder fra pavil-
lionen deltog jeg, Tove og  to andre piger, 
som fik mulighed for at komme med på de-
potgården og lære at lave smykker af glas. 
Det var rigtig spændende, men også rigtig 
svært. Men vi fik da lavet nogle smykker. 
Der var planlagt 2 dage, men jeg havde kun 
mulighed for at deltage den ene dag. Derfor 
fik medarbejdere arrangeret en dag mere, så 
vi også kunne snuse til, hvordan man laver 
glasting i det, der kaldes kold glas. Vi skulle 
også prøve stenslibning, men det lykkedes 
desværre ikke at få koordineret alles kalen-
dre. Meningen med dette arrangement var 
jo at få lidt indblik i, hvordan man starter 
sådanne aktiviteter op, når vi nu får vores 
eget aktivitetshus. Vi var hurtigt enige om, 
at det er nogle gode aktiviteter, men vi fandt 
også hurtigt ud af, at det ikke er sådan lige at 
gøre. Der skal både maskiner og ansvarlige 
til at tage sig af det, så det er godt, at vi har 
et sted som Depotgården.

Måske kunne vi skaffe de ansvarlige, men 
hvordan skulle vi få penge til køb af maskiner 
og andet materiale. Det må vi jo undersøge, 
når vi skal i gang med at planlægge aktiviteter 
i vort helt eget hus, som nu er under opbygn-
ing. .
Udover Tove, deltog Mette og Inge i  arrange-
mentet sammen med medarbejderen Lene. 

Vi syntes, det var en god og lærerig dag, 
og fik mod på at arbejde videre med dette 
projekt.
Når tiden kommer, og vores hus er fær-
digt, håber vi, at mange vil møde op og 
være med til at sætte sådan nogle aktiv-
iteter i gang.  Vi er helt sikkert mange her i 
området, der kan rigtig mange ting .
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Fodbold på tværs.
Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia indbød til en fodboldturnering på tværs af det 
frivillige sociale arbejde, på tværs af kultur, på tværs af alder, på tværs af erfaring. 

Team Terminator deltog i turneringen d. 
10 april i idrætshallen med et hold, der 
havde folk fra Sønderparken og Korskær-
parken med.
Holdet bestod af både unge og voksne, 
og må siges at være et hold, der formåede 
at være forskelligt hvad angår både alder, 
køn og kultur - frivilligheden har nemlig 
mange ansigter.
Holdet vandt/tabte og  spillede uafgjort, og  
fik en pokal med hjem for bedste kamme-
ratskab.

Navne på deltagerne:
1. Abdul Abdullahi 
 frivillig fodboldtræner i street  
 fodboldturneringen v. Laudrup &  
 Høgh
2. Mohamed Abdullahi
 frivillig fodboldtræner i street  
 fodboldturneringen v. Laudrup &  
 Høgh
3. Martin Kirkegaard
 Frivillig fodboldtræner i Sønder 
 parken

4. Henrik Hansen
 Frivillig på løbeholdet i Sønder 
 parken
5. Patrick Kirkegaard
 Frivillig hjælpe træner i fodbold i  
 Sønderparken
6. Annika Jensen
 Frivillig i Danmarks Naturfredn 
 ings Forening, Veterans and Kins- 
 hip Aid og ansat i Medborger- 
 huset Korskær og Sønderparken  
 under De Boligsociale Helhed- 
 splaner
7. Stine Berg Sørensen
 Ansat i Medborgerhuset Korskær  
 og Sønderparken under De bolig 
 sociale Helhedsplaner. Frivillig  
 ved “Rock under Broen” og Lille- 
 bælt halvmaraton.
8. Nisanthi Thiyaharajah
 Frivillig på Fredericia Krisecenter  
 og ansat i Medborgerhuset Kor- 
 skær under Fredericia Bibliotek

Nyt i Sønderparken.
Vi har fået vores egen kontaktper-
son i form Politiassistent Paw Pe-
ters, som har fået Sønderparken 
som sit område at tage vare på.

Han vil være at træffe den 1. tirsdag 
i måneden mellem 10.00- 11.00 i 
pavillonen, og samtidig vil han være 
synlig i området.

Vi vil opleve Paw både på cykel, gå-
ben og i patruljebilen rundt i Søn-
derparken, så vi fortsat kan være 
trygge her i vores boligområde.
Som beboer kan du kontakte Paw 
Peters, når du har konkrete em-ner 
at drøfte med ham. Han skal jo  hol-
de ro og orden, og det vil han gerne 
gøre sammen med os beboere og 
varmemestrene.
Det er okay at ringe via mobil eller 
skrive via mail, når det ikke er “her 
og nu” problemer. 

Politiets træffetider:
Sønderparken: 1. tirsdag hver 
måned i pavillonen mellem 
10.00- 11.00
Korskærparken: Hver mandag 
10.00 – 10.30 i Medborger-
husets café
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Sommerferieaktiviteter.

Fodboldskole 
3 dage i korskærparken.
Mandag tirsdag onsdag
30 juni, 1 og 2 juli. kl 9-13
Børn og unge i alderen 10-14 år

Klatrearrangement

www.sønderkorskær.dk
 for flere informationer.

Powerspring på Alleskolen
Tirsdag 9. juli kl. 11.00 - 13.00
Korskærparken og G94.

Helle Jensen. 
Telefon: 51 21 48 63.
helleg94@post.cybercity.dk 
Kræver tilmelding igennem 
www.ferie-sjov.dk 

Sønderparkens
Sommerfest.

Så er forberedelserne igang til 
årest sommerfest
Sommerfesten 2014 afholdes på 
følgende dage:

Lørdag d. 30/8 og 
Søndag d. 31/8. 

Så sæt kryds i din kalender, 
så du ikke går glip af Brunch, 
stor fællesspisning, musik i 
teltet, det fantastiske marked og 
masser af sjove events og aktiv-
iteter for både store og små.

Festudvalget i 
Korskærparken.

Mogens Sandbæk
Tina Sandbæk
Tina Olander
Lea Ørnebjerg
Christina Wackerhagen
Anelise Ebdrup
Inga Pedersen
Per Hermansen
Rene Hansen
Christa Arge

Festudvalget i 
Sønderparken.

Edvin Steiness
Bjarne Kaas
Christine Giebel
Dorit Kragh Kyndesen
Brian Conradsen
Edith Christensen
Kim Petersen
Kontakt gerne Christine på 
mail: 
christine@christineg.dk,
hvis du også gerne vil være 
med i Festudvalget

OBS!!
Ændrede køkkentider

i medborgerhuset.

Ændrede åbningstider i sommerperi-
oden.
fra d. 7 Juli til den 3 Aug, begge dage inkl.

Åbningstider i denne persiode er 10-14
     Der vil ikke være salg af dagens ret.

Men kig forbi alligevel og se, hvad køk-
kenet tilbyder i stedet for.

Bliv beboer-journalist i 
Parkposten.

Beboerbladet Parkposten søger 
frivillige beboerjournalister, der 
brænder for lokalområdet og livet 
i Sønderparken og Korskærpark-
en. Du skal have lyst til – i tekst 
og billeder – at fortælle de gode 
historier om hverdagen her.
Du kan være med til at bringe de 
sjove, inspirerende og interessante 
historier fra området. 
Kom og vær med til at fortælle de 
gode historier!
Vi i redaktionen glæder os til at 
høre fra dig.
For flere informationer:
Anni Lindum
Tlf.: 402 402 36
Mail: ali@boligfa.dk

Opslagstavlen.
Sommerferiearrangmenter

Sommermindfullness

Med. Lousie Vælds
Torsdag d. 24 og fredag d. 25 juni
kl 9.30 – 12.30
Kun for voksne

Rundboldturnering

Spontan aktivitet, hvor alle der 
har lyst kan deltage. Jo flere der 
er med jo sjovere er det.

Læs mere på 
www.sønderkorskær.dk
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iLab 
i Medborgerhuset.

iLab er lukket i sommerferie peri-
oden, men åbner igen efter ferien.

Få styr på dine lektier og få hjælp
til det du synes er svært. Begge 
steder står der søde mennesker 
klar med hjælp.

Ferie-sjov løbet

Tirsdag 5. August kl. 17.00

Tilmeld et barn(2-16 år) og få familier 
og søskende med.

Mødested - Start og mål
Boldbanerne ved Fag og Firma. 
Hannerup Engvej 1 A.
7000 Fredericia. 

2-16 år – 2,5 km
16 – 99 år – 5 km

Tilmelding via www.ferie-sjov.dk

Job-bazar i 
Korskærparken

Her kan du få hjælp til at lave 
jobansøgninger og udfylde dit CV, 
lægge budget, blive klogere på ud-
dannelser og få gratis hjælp i job-
bazaren.

Det sker hver tirsdag mellem 
kl. 12-14 i Medborgerhuset 
på Ullerupdalvej.

Fælles hjemmeside!

Vidste du at korskærparken og 
Sønderparken har fælles webside?

http://sønderkorskær.dk/

Her kan du finde alle informa-
tioner om alt, hvad der sker af ak-
tiviteter for unge som ældre i og 
omkring Korskærparken og Søn-
derparken.
Så ved du ikke lige, hvad du skal 
bruge din dag eller aften til, så tag 
et kig på websidens kalender. Der 
er også noget for dig.

Feriesjov 
i  Fredericia.

Nu er tiden kommet og sommer-
ferien begynder snart. Men hvad 
skal man lave?

BMX, bueskydning, cricket, dart, 
risning, skydning, skak og sor-
keldygning er bare nogle af de 
tilbud der er.

På internet siden: 
www.ferie-sjov.dk 
kan du se, hvad du kan lave og 
tilmelde dig med det samme.

Det er bare ikke sjovt, når man 
ikke har noget at lave i ferien!

Du kan tilmelde dig løbende hele 
sommeren, indtil de enkelte hold 
er fyldt op, så skynd dig!

Opslagstavlen.

Lektie cafeén i 
Sønder Parken

Torsdag  kl. 18.30 – 20.30, for både 
børn og voksne.

Feri  sjoVe

Sjove aktiviteter i Sommerferien 2014 · Ugerne 27 – 32

www.ferie-sjov.dk

2014

Mød 
os på 

facebook oNLINe 
TILMeLdING

Se de mere end 100 hold på

www.ferie-sjov.dk
og se med det samme, 

om der er plads på holdet!
online tilmelding åbner: 

2. juni 2014

ferIesjov
LøbeT

5. august
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Nu sker der noget!
Efter 4 års ventetid sker der endelig 
noget i forbindelse med opførelsen af 
aktivitetshuset i Sønderparken. Vi har 
ventet og ventet, og der er helt sikkert 
mange, der har opgivet troen på, at det 
nogen sinde blev bygget. Men nu har 
boli.nu besluttet at spaden skal i jorden, 
så byggeriet påbegyndes inden som-
merferien 2014. 
Mange kan sikkert huske datoen 
d.11.11.2011 kl.11.00, hvor vi dengang 
forventede at kunne indvie vores akti-
vitetshus. Vi var rigtig mange frivillige, 
der havde masser ideer til aktiviteter, 
som skulle starte op i vores flotte hus.
Men ak, sådan skulle det ikke gå. En 
mand kom i vejen med en klage, og fik 
medhold, og så rullede sagen helt til 
tops og i demokratiets hellige navn blev 
alt trukket i langdrag.
Der skete mange fejl i sagsbehandlingen 
og en ting er helt sikkert, boli.nu har 
brugt rigtig meget tid og rigtig mange 
penge på denne sag. Men nu sker der 
endelig noget, så vi kan godt begynde at 
glæde os til vores fælles hus.
Men der er et lille men! For nu har vi 
levet på en byggeplads i et år, og vi er 
langt fra færdige endnu. Og så kommer 
der en byggeaktivitet mere, men da vi er 

nogle meget tålmodige beboere, vil vi al-
ligevel glæde os og følge opbygningen af 
huset meget tæt. Vi kan glæde os over, at 
der endelig sker noget, og når det så står 
færdigt, kan vi alle sige til hinanden, at 
det var hele besværet værd.
Det kunstværk, som vi fik af kommunen 
for 4 år siden, til brug i 10 år kan endeligt 
komme til sin ret, og flyttes fra pladsen, 
hvor det opbevares til sin rette plads ved 
Sønderparkens nye aktivitetshus. 
Nu er der måske mange, der synes, at det 
lille stykke jeg har skrevet her, ikke helt 
svarer til beboernes forventninger og 
oplevelser i Sønderparken, men jeg tror 

på, at alle også vælger at se positivt på 
fremtiden for vores aktivitetshus.
Der er vigtigt at vide, at det ikke kommer 
til at koste beboerne højere husleje, da 
det jo er en del af helhedsplanerne. 

Til sidst opfordrer jeg til, at vi begynder at 
tænke på at komme med ideer til aktivi-
teter, vi kan have i det nye aktivitetshus.

Her er det Festudvalget, man bør kon-
takte.

Skrevet af Tove Bertelsen.

En god historie fra hverdagen i Søn-
derparken.
En aften ved otte tiden bankede det 
på døren ved John og Bente, og uden 
for stod der en ung mand.
Den unge mand var Kim Rasmussen, 
som er 22 år, og arbejder som alt-
muligmand ved Entreprenør Morten 
Balle. Han havde arbejdet længe, og 
skulle overnatte i deres skurvogn. 
Han var nu blevet sulten, og da han 
skulle have sin madpakke, var hans 
kollega kørt med den, da han skulle 
hjem til fyraften. De kommer begge 
to helt fra Ryomgård.
”Ingen madpakke og ingen bil, så 
gode råd var dyre.”

Derfor bankede han på hos John og 
Bente, og spurgte, om de kunne und-
være et par stykker brød til ham.
Han havde før talt med dem, og de in-
viterede ham selvfølgelig ind på mid-
dag, da de skulle til at spise med et par 
naboer. Så Kim fik dejlig aftensmad 
og et godt glas vin, og så kunne han 
gå hen og sove i deres skurvogn, som 
han har gjort flere gange, for at spare 
den lange transport.
Denne lille hverdags historie fortæller, 
at vi her i Sønderparken er gode til at 
gøre noget for hinanden
Vi hjælper, hvis der er behov for det.
Her ser I hvor glad, mæt og tilfreds 
Kim er. så nu kan han gå hen i skur-

Hverdagen i Sønderparken

Aktivitetshuset

vognen og få en god nattesøvn.
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Hår på brystet.

Hår på brystet går ud på følgende: 
Det er en gåtur på 42 km, hvor der er 
poster undervejs. Hvis man går 
forkert ifølge det udleverede kort, kan 
ruten sagtens blive længere end de 42 
km. 
Vejret var desværre ikke med vores 
super drenge, idet silende regn fik 
humøret til at dale til tider på gåturen. 
Nogle faldt fra og andre gennemførte 
Hår På Brystet 2014. Modigt af de, der 
valgte at stille op!

Byg bro og netværk
Et godt samfund med 
gode naboskaber.

I forbindelse med, at der er blevet bevil-
liget midler fra Realdania, var afdelings-
bestyrelserne i afd. 12, 217, 310 og 406 
sammen med boli.nu, Boligkontoret, 
bygherrerne og andre interesserede in-
viteret til at deltage i en workshop ons-
dag d. 9 april på Hannerup sognegård.
Vi var ikke så mange, der deltog, men 
dem der var med, var rigtig aktive, og 
forsøgte at få så meget indflydelse på 
projektet som muligt, hvilket lykkedes 
meget godt.
Jeg (Tove Bertelsen) var med på afbud, 
og det var jeg rigtig glad for. Det blev 
en rigtig spændende dag med oplæg til, 
hvad der var af muligheder, og arkitek-
terne havde et oplæg, der handlede om 
fire porte til Sønderparken.
I den forbindelse drøftede vi, at porte 
kunne jo tolkes på flere måder .
Der er porte,  som fortæller, at her er der 
ingen adgang. Men det skulle jo være 
porte, som byder indenfor og fortæller, 
hvem vi er, og hvor dejligt det er at bo 
her. Vi gik i samlet flok rundt om hele 
Sønderparken og drøftede, hvordan vi 
fik åbnet op for ”vores porte”, og alle 
havde gode ideer til, hvordan det skal 
gøres.
Vi syntes rigtig godt om ideen med de 
fire porte, og vi kunne også blive enige 
om, hvor de skulle placeres.
Det skulle så være omkring de naturlige 
indgange, som allerede er i vores om-

råde. Men det kan sagtens flyttes lidt 
rundt, og der bliver jo alligevel ændret på 
nogle af adgangsvejene.
Flere af deltagerne syntes, der skulle være 
meget lys og luft omkring vores område, 
og det var der bred enighed om. Jeg 
syntes Århus-arkitekterne havde 
nogle rigtig spændende ideer, og de 
lyttede meget til os deltagere fra afde-
lingerne. De kunne høre på os, at vi 
brænder for vores boligområde, og gerne 
vil have det gjort mere attraktivt, så flere 
kunne tænke sig at bo her.
Hele dagen handlede om vores udeareal-
er, og hvordan vi får åbnet op for dialo-
gen ind til Fredericia by indenfor vold-
ene, samt hvordan der kunne åbnes op 
for den modsatte vej.
Det syntes jeg måske nok var lidt for 
moderne tænkt , men det er somme tider 
sådan nogle arkitekter har en sjov måde 
at udtrykke sig på.
Alle disse muligheder ligger jo i, hvor 
mange penge der er at gøre godt med, 
og jeg mener at beløbet på ca. 5 mill blev 
nævnt. Men inden dagen var gået, tror 
jeg, vi havde brugt flere, så det er jo ikke 
sikkert vi får alle ønsker opfyldt .

Hvis de bare lytter lidt til de forslag, vi 
kom med og tager dem med i det videre 
forløb, er jeg sikker på, at vi får et endnu 
dejligere område at færdes i her.
De fysiske helhedsplaner for Sønder-
parken og Korskærparken har jo allerede 
fat i, med enkle og effektfulde midler, at 
skabe variation, forskellighed og nye mu-
ligheder i områderne.

Feri  sjoVe

Sjove aktiviteter i Sommerferien 2014 · Ugerne 27 – 32

www.ferie-sjov.dk
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En herlig dag, hvor flere af deltagerne 
fik skubbet til egne grænser ved at 
rappelle ved Medborgerhuset med 
opmuntrende snak fra instruktøren, 
Søren. 

Nisanthi kom forbi med kage til stor 
glæde for dagens fremmødte. 
Deltagerne kunne gå hjem og trække 
vejret til næste udfordring skulle 
prøves. Det var klatrevæggen i FIC. 
Her blev fysikken stillet på en hård 
prøve med instruktører til at give en 
hjælpende hånd eller et godt råd, for at 
nå til tops på klatrevæggen. 
Afslutningen på udfordringerne bliver, 
at deltagerene skal rappelle 16 meter 
ned af det Hvide Vandtårn. Denne tur 
kan du også læse om her i bladet

Rappelling ved medborgerhuset.

”Aaaaargh, jeg tør ikke” efterfulgt at ordene 
”yes, jeg gjorde det” prægede hele lørdagen, 
hvor børn, forældre fra klub korskær og friv-
illige fra ilab rapellede ned af det hvide van-
dtårn en vindfyldt eftermiddag  i juni.
Børnene fra Klub Korskær har været igen-

nem et adventure-forløb, hvor de har rap-
pellet ned af Medborgerhuset, klatret på kla-
trevæggen i FIC og som afslutning rappellet 
ned af Fredericia’s vartegn ”Det Hvide Van-
dtårn”. Vandtårnet troner stolt på volden med 
sine 16 meter, der føltes som det dobbelte for 
de fleste deltagere, da de stod på toppen af 
det og øjnede de røde hustage. Så var der lige 
pludselig langt ned!
Søren Madsen fra ALAVU, fik god brug af 
sine 15 års erfaringer som klatreinstruktør, 
da han fik beroliget og coachet alle ned af 
vandtårnet. Søren fik hjælp af to frivillige 
drenge, som gik til hånde både oppe på top-
pen af vandtårnet og nede ved foden af tår-
net, hvor selen skulle spændes af.
Der var mange modige børn blandt delt-
agerne, hvoraf de yngste var 9-10 år. Flere 
fik lov til at rappelle 2 gange og vise mor og 
far, hvor dygtige de var. Enkelte havde svært 
ved at kravle op på kanten. Men med Sørens 
beroligende og guidende ord kom de, der var 

mest bange, ned af vandtårnet.  Blandt de 
modige var også iLab’ere (frivillige lektie-
hjælpere i iLab i Medborgerhuset), som be-
nyttede dagen til at sige farvel til hinanden 
og de børn, som de har leget læringslege 
med i snart 8 måneder. Alle børn, unge som 
voksne gik der fra med en adrenalin kick og 
en succesoplevelse med sig – sikke en fan-
tastisk måde at starte sommerferien på!  Tak 
til forældre, børn og frivillige for en rigtig 
dejlig familiedag!
 

Rappelling fra vandtårnet.
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Vind et gavekort på 100 kr. pr. opgave. Udfyld nederste billede med fundne fejl samt navn og adresse og aflever den i postkassen Sønder-
parkens pavillon, eller Korskærparkens medborgerhus. Vinderne får direkte besked og offentliggøres samme med løsning i næste nummer 
af Parkposten.   
Sidste afleveringsfrist for alle opgaver er 25. aug 2014. 

Navn: ____________________________________________    Telefonnr.: ________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________

Noget at tænke over.
Den kedsom vinter gik sin gang
Den dag så kort, den nat så lang

Forandre sig
Så lempelig!

Den barske vind, den mørke sky
Må fly
Man frygter ej, at sne og slud
Skal møde dem, som vil gå ud”
Ti lad os gå,
At skue på
Hvor smukt naturen sig beter og 
ler.
Ak se, hvor pyntet solen går
Med lange stråler i sit hår!
Den varme krans er rette kans
For alle ting, som nu må gry på 
ny.

Se fuglene i flokkedal
I luftens vide sommersal!
Her flyver en jo med sin gren
En anden sanker hår og strå så 
små-
Ak!se et meget yndigt syn
På skovens grønne øjenbryn!
Den høje topskal klædes op
Og våren pynter bøgen ud til 
brud.

Hist vogter hyrden kvæg og korn
Et hundebjæf en lyd af horn
Er alt hans spil! men hør blot til
Hvor smukt den skov han svare 
må, derpå.

Ambrosius Stub.
f.1705-d.1758

Find 5 fejl.
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Husk næste deadline: 1. Aug 2014

   Det er godt
      AT BO GODT
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