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Beskæftigelse og uddannelse 

Slip Ledigheden 

Den 20. maj 2014 startede et nyt forløb op i SønderKorskær for 
områdernes ledige beboere. 
Forløbet indeholder både tilbud inden for IT, jobsøgning, personlig gen-
nemslagskraft, motion, kost, økonomi, besøg på virksomheder og meget 
mere.  

 Forløbet er et tæt samarbejde mellem Den Boligsociale Helheds-
plan og Fredericia Jobcenter, som hver dag stiller en sagsbehand-
ler til rådighed. 

 Både Sønderparken og Korskærparken lægger lokaler til forløbet.  
 Forløbet kører mandag til torsdag fra kl. 09.00 -14.00 
 
Hvad er så status? 
 30 deltagere er lige nu i gang og flere kommer til løbende, i alt 

kan der være 50 deltagere på samme tid. 
 6 tidligere deltagere har fået ordinært job 
 3 tidligere deltagere er påbegyndt ordinær uddannelse 

Kontaktperson (er) 
 
Hvis du vil høre mere om forløbet 
kan du kontakte: 
Jette Domine Dunn, tlf. 21 53 17 14 eller  
Stine Berg Sørensen, tlf. 40 24 02 39   
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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 

Kom og få hjælp til din jobsøgning, CV, ansøgning, regler og pligter - 
mød jobcenter medarbejdere og jobkonsulenten fra Områdesekretaria-
tet .  
 

Hver tirsdag fra 12.00 til 14.00, opstart d. 11. november 
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Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
Mail: ali@boligfa.dk 
  

Uddannelsesbazar i Medborgerhuset, Korskærparken 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Færdig med folkeskolen - hvad skal dit barn nu? 

 

Kom og hør om dit barns 
muligheder efter folkeskolen. 

 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(UU)  
fortæller om dit barns/dine børns  
muligheder efter folkeskolen.  
 
Tid:  Torsdag den 11. december  
 kl. 19.00 - 20.00 
 
Sted: 
Medborgerhuset, Korskærparken, Ullerupdalvej 13. 
 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
Mail: ali@boligfa.dk 
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 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Spændende uddannelsesforløb - instruktører 

Motions-instruktører 
  Livreddere  
    Idrætsledere  
          Kost-instruktører  

Er det noget for dig at få en af ovenstående fire uddannelsesforløb? 
 
Vil du gerne vide mere om uddannelserne? 
 
Vil du gerne vide  
noget om, 
hvad du kan bruge  
uddannelserne til i  
dit boligområde? 
 

Kontaktperson 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum 
Tlf. 402 402 36 
Mail: ali@boligfa.dk 
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 Beskæftigelse og uddannelse 

Lektiehjælpen er her, lige hvor du bor  
 

Hver torsdag finder du 3-4 frivillige lektiehjælpere i underetagen i 
Medborgerhuset. De fleste af dem, er igang med eller har afsluttet en 
gymnasial uddannelse, så de ved, hvad du får brug for at lære.  

I iLab laver vi lektier på en måde, der passer til dig. Vi arbejder altid 
med at gøre læring spændende og sjov. Nogle af os lærer bedst ved 
at: 
 Se og læse 
 Høre og visualisere 
 Føle og gøre 
 Bevæge os og skrive 
 
Du finder os i Medborgerhuset 
Ullerupdalvej 13 i underetagen 
 
Hver torsdag kl. 18.00 - 20.00, Medborgerhuset 
 
Hver tirsdag kl. 15.00 - 17.00 Ullerupbæk skolen, Nørre Allé,  

Kontaktperson og nærmere informationer:  
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, uddannelseskonsulent 
Telefon: 402 402 36, Mail: ali@boligfa.dk 
     
      Du kan også finde os på Facebook  

Lektie-café og iLab for unge og voksne 
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For forældre i Sønderparken og i Korskærparken, som har børn, der 
snart afslutter folkeskolen, afholder vi en fælles tilmeldings-aften.  
 
Også for dig, som selv ønsker optagelse - tag dine forældre med! 

Kom og få hjælp til udfyldelse af ansøgnings-skema, så dit barn får søgt 
om optagelse på en ungdomsuddannelse eller få hjælp til at få igangsat 
et læreforløb. 
 
Tid: Tirsdag den 17. februar kl. 17.00 - kl. 20.00. 
Sted:  Medborgerhuset, Korskærparken, Ullerupdalvej 13. 
 
Husk at medbringe Nem-ID. 
 
Vi tilbyder gratis aftensmad til to perso-
ner efter endt udfyldning af en ansøg-
ning.  

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
  

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Tilmeldingsaften. Hjælp dit barn til at få uddannelse 
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Beskæftigelse og uddannelse 

Modulopbygget kursus-forløb 

Gratis kurser!  
Du kan tilmelde dig til alle moduler på én gang - eller  
tilmelde dig til et eller flere af modulerne.  
Find mere information om de enkelte moduler på de følgende sider, 
hvor tid og sted også er beskrevet. 

Modul   1: De gode vaner 
Modul   2: Lær om kropssprog 
Modul   3: Kommunikation 
Modul   4: Pædagogik  
         - Hvordan påvirkes vore børn?  
Modul   5: Konstruktiv konflikthåndtering 
Modul   6: Relationer og netværk  
Modul   7: Ildsjæle 
Modul   8: Tro på dig selv! - lær om psykologi 
Modul   9: Metoder til velvære 
Modul 10: IT og digitalisering.  
Modul 11: Økonomi, selvangivelse og skat.  
Modul 12: Din indflydelse som borger - lovgivning og demokrati. 
 

Tilmelding og yderligere oplysninger kan du få hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
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Modul 1 – De gode vaner! 
 
Hvad betyder det at være hverdagsparat? Hvordan håndterer vi daglig-
dagen, hvor vi udvikler os og tager vare på os selv og familien?  

Vi skærper opmærksomheden på eget tidsforbrug. Hvordan prioriterer 
vi, og hvordan får vi endnu mere ud af hverdagen? 
 
Kurset foregår 26 januar 2015,  
kl. 17.00 -19.00 i Medborgerhu-
set, Sal 1, Korskærparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads 
til max 15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
  

Modul 1 - De gode vaner! 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 2 - Lær om kropssprog! 

Modul 2 - Lær om kropssprog! 
 
Hvad betyder kropssproget? Kan kropssprog styrke ens selvtillid? 
Hvordan styrker det vores kommunikation? 

Modulet indeholder værktøjer til, hvor-
dan du arbejder med kropssproget, så du 
bliver bedre til at kommunikere! 
 
Kurset foregår 23 februar 2015,  
kl. 17.00 - 19.00 i Pavillonen i  
Sønderparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til max 
15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 3 - Kommunikation! 
 
Lær om assertiv kommunikation og få introduktion til transaktions-
analyse. 

Her lærer du, hvad det kræver at kunne 
bevare fokus og overblik, mens du stadig 
får dit budskab klart og tydeligt igen-
nem. Lær om dine kommunikations-
mønstre. 
 
Kurset foregår 16 marts 2015,  
kl. 17.00 - 19.00 i Medborgerhuset, sal 1 
i Korskærparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til max 15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
  

Modul 3 - Kommunikation! 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 4 - Pædagogik! 

Modul 4 - Pædagogik - hvordan påvirkes vore børn?   
 
Hvad påvirker vore børn? Hvordan påvirkes børn af medierne? Hvad 
betyder søvn, kost og motion for børnene? 

Lær om, hvad vi kan gøre for, at vore børn trives og er glade i hverda-
gen.  
 
Kurset foregår 13 april 2015,  
kl. 17.00 - 19.00 i salen i pavillonen,  
Sønderparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til 
max 15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 5  handler om, hvordan vi agerer, når vi oplever uenighed om en 
sag, som er vigtig for begge parter.  

Denne aften lærer du om teknikker til at nedtrappe en konflikt og at se 
hvad , der som regel ligger bag, når en 
konflikt optrappes. 
 
Kurset foregår 4 maj 2015,  
kl. 17.00 - 19.00 i Medborgerhuset,  
Korskærparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til max 
15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
  

Modul 5 - Konstruktiv konflikthåndtering! 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 6 - Relationer og netværk! 

Modul 6 - Relationer og netværk. 
 
Styrk dine muligheder via relationer og netværk. Hør om netværksmu-
ligheder, og hvorfor de er så vigtige i dag! 

Hvilke netværk er du med i nu? 
 

Hvordan bruger du dem?  
 

Hvordan styrker du dine relationer 
og netværk?  
 

Hvad er formålet for dig? 
 

Kurset foregår 1. juni 2015,  
kl. 17.00 - 19.00 i lille sal,  
Aktivitetshuset i Sønderparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til max 15 personer. 

Tilmelding og yderligere oplysninger kan du få hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 7 – Ildsjæle 
En ildsjæl er både en person, der brænder efter at gøre en forskel i sit 
eget liv - men så sandelig også i andre menneskers liv!  

Vi arbejder på holdet med hvad det vil sige at være en ildsjæl?  
Hvor får de energien fra? Og hvad giver det dem i deres liv? 
 
Kurset foregår 22 juni 2015,  
kl. 17.00 -19.00 i Medborgerhuset,  
Korskærparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til 
max 15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
  

Modul 7—Ildsjæle 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 8—Tro på dig selv! 

Modul 8 - Tro på dig selv! 
 
Modulet er en psykologisk indgangsvinkel til begreberne selvværd og 
selvtillid. 
 

Modulet indeholder værktøjer til hvordan du arbejder med dig selv, og 
bliver bevidst om dig selv! 
 
Kurset foregår 10 august 2015,  
kl. 17.00 - 19.00 i Aktivitetshuset,  
Sønderparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til max 
15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 9—Metoder til velvære! 
 
Hvad kan jeg gøre? Og hvorfor er det vigtigt? 

Det er en aften, hvor vi taler om betydningen af bl.a. kost, motion og 
søvn for din krop. Hvad betyder det for din 
hverdag, dit liv, og dine omgivelser? Og 
hvad er mindfullness? 
 
Kurset foregår 31 august 2015,  
kl. 17.00 -19.00 i Medborgerhuset,  
Korskærparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til max 15 
personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
  

Modul 9 - Metoder til velvære! 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 10 - IT og digitalisering 

På modul 10 arbejder vi med it og digitalisering, som er kommet for at 
blive!  

Hvad bruger du det til? Hvor vil du 
gerne være bedre? Hvor kan vi hjælpe 
dig? 
 
 
Kurset foregår 21. september 2015,  
kl. 17.00 - 19.00 i Aktivitetshuset,  
Sønderparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til 
max 15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 11 drejer sig om det de fleste af os ikke synes vi har helt styr på, 
men som vi alle kan blive bedre til at forstå.  

Aftenen bliver fuld af tips, forklaringer og opklaringer. Du lærer at lave 
et budget, så du har bedre overblik over, hvordan du får pengene til at 
slå til. Vi ser på hvordan du læser din selvangivelse. 
 
Kurset foregår 19 oktober 2015,  
kl. 17-19 i Medborgerhuset,  
Korskærparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til max 
15 personer. 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
  

Modul 11 - Økonomi, selvangivelse og SKAT 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Modul 12 - Din indflydelse som borger 

Modul 12 drejer sig om din indflydelse som borger set ud fra vores lov-
givning og det demokrati vi lever i. 

Hvad er demokrati? Hvad betyder 
det for mig? Hvad er min rolle i et 
samfund, styret af et demokrati? 
Hvilke muligheder giver det? 
 
Kurset foregår 30 november 2015,  
kl. 17-19 i Aktivitetshuset,  
Sønderparken. 
 
Modulet er gratis, og der er plads til max 15 personer. 

Tilmelding og yderligere oplysninger kan du få hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE 

Lektiecafé i Sønderparken 

 
Her er frivillige, både med gymnasial uddannelse og mere, som gennem 
de senere år hjulpet mange børn og unge videre til ungdomsuddannelse.  

Du kan få hjælp til lektierne her: 
 
Sønderparkens Pavillon  
Hver torsdag fra kl. 18.30 - kl. 20.30 
 

 
 
Fra april måned vil vi flytte over i det nye Aktivitetshus, og så kan 

vi lave nogle sjove ting sammen med lektiecaféen i Korskærparken, 
som hedder iLab. 
 
Vi glæder os til også at hjælpe dig til en sjovere hverdag i din skole  
 
 
 

Du kan få yderligere oplysninger hos: 
SønderKorskær Uddannelse 
 
Anni Lindum, 
mobil: 402 402 36 
email: ali@boligfa.dk 
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IT– Undervisning i Korskærparken 

IT-kurset er GRATIS og for dig, som vil lære det mest grundlæggende: 
 
 NemID, digital postkasse, e-boks, e-mail 
 Tekstbehandling i Word 
 Lidt af hvert om internettet blandt andet www.borger.dk 

 
Det foregår i Korskærparken:  
 
 Hver tirsdag kl. 9.30-10.30 og 10.30-11.30 Multirum 3 

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

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 

Socialpædagogen og børnehjemsbarnet  
24. november kl. 18.30 - 21.00 

Lisbeth Zornig Andersen brød den sociale arv og fik både en videregå-

ende uddannelse og  et godt voksenliv. Det skete ikke ved en tilfældig-

hed. Oftest er mønsterbrud kendetegnet ved at en eller flere særlige 

voksne har givet en særlig støtte på et kritisk tidspunkt i livet. 

Hør socialpædagog og Karen Gjesing og 

børnehjemsungen Lisbeth Zornig Ander-

sens historie om, hvordan de sammen 

skabte et godt ungdomsliv for Lisbeth, og 

hvordan det blev til et livslangt venskab 

og partnerskab.  

 

Som voksen er den tid du investerer i et 

barn eller en ung aldrig spildt, og du kan 

som borger, nabo, frivillig og professionel være med til at gøre en     

positiv forskel.  

Kom og hør historien og bliv inspireret til, hvad du kan gøre. 

Mandag d. 24. november kl. 18.30 – 21.00 

i Medborgerhuset Korskær, Ullerupdalvej 13. 

 

Tilmelding kun via mail: nisanthi.t@fredericia.dk   

Foredraget er arrangeret af Byhøjskolen Korskær – et projekt under  

Fredericia Bibliotek 
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Julen er i centrum i december måned i Medborgerhuset og medarbej-
derne og beboerne på ”Slip Ledigheden” vil sørge for at lave god jule-
mad og selvfølgelig skabe julestemning. 
 
Vi håber at se rigtig mange beboere til arrangementerne. 

 Den 10. november, Mortensaften serveres and og risalamande 
kl. 11.30 - 13.00 og 17.30 - 19.00 

 PRIS: 38,00 kr. + 12,00 kr. 
 
 Den 3. december, ”Slip Ledigheden” serverer and med      

lækkert tilbehør  
 kl. 11.30 - 13.00 og 17.30 -19.00  
 PRIS: 38,00 kr. 
 
 Den 4. december, ”Slip Ledigheden” bager julesmåkager, som 

kan købes med hjem. 
 
 Den 22. december, Køkkenet serverer juleplatte med sild,   

fiskefilet, ribbenssteg og risalamande og kaffe kl. 11.30 - 13.00 
 PRIS: 55,00 kr. 

Kontaktperson: 
 
Helle Domine Gamst 
Tlf. 3050 3475—Mail: hdg@boligfa.dk 
 
OBS: Det er en god idé at bestille juleplatte til den 22. december, 
hvis I er flere som vil spise julefrokost sammen! 

Jul i Caféen i Medborgerhuset 

Børn/unge og familie 
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Børn/unge og familie 

Se finalen i Vild med Dans på storskærm 

Kom i Medborgerhuset fredag d. 28 november og se finalen i Vild 
med Dans sammen med dine naboer og venner.  
Vi starter aften med spisning, derefter opvisning af lokalt dansepar. 
Hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og se flotte kjoler. 

Fællesspisning       kl. 18.00 – 19.15 
Danseopvisning      kl. 19.30 – 19.55  
Vild med Dans finalen på storskærm  kl. 20.00 – 22.00 

Menu: 
Weinerschnitzel af kalv, med tilbehør og en lækker dessert, med efter-
følgende kaffe og kage til dansen. 
Prisen er 100,-  kr. excl. drikkevarer, som skal købes i 
Medborgerhuset`s Café. 
 

Køb af billetter i caféen senest onsdag d. 27 november kl. 13.00 
 

Kontakt for yderligere info: 
 
Frank Høgh  Tlf. 3050 1626 Mail: frh@boligfa.dk  
Annelise Ebdrup  Tlf: 2890 9989  Mail: ebdrup@youmail.dk  

Vind billetter til VM i Latin for professionelle på din indgangsbillet. 

mailto:ebdrup@youmail.dk
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Børn/unge og familie 

Kæmpe sportsevent: ”Fredericia Legene” 

Det kommer til at foregå i og omkring Fredericia Idrætscenter, og hele Frede-
ricia by inviteres til at være med til at deltage i de forskellige konkurrencer 
som ”Fredericia Legene” byder på. 
 
 
 
 
 
 
Vi har brug for alle frivillige kræfter til at gøre ”Fredericia Legene” til en suc-
ces, så sæt kryds i kalenderen allerede nu  og glæd dig til at høre mere om, 
hvordan du kan hjælpe til. 

5. og 6. september 2015 kommer til at stå i fællesskabets tegn, når den 
boligsociale helhedsplan i samarbejde med forskellige parter,  
bl.a. Fredericia Idrætscenter og SønderKorskær Motionsforening, afhol-
der  ”Fredericia Legene” 

Du kan følge med på hjemmesiden www.skparken.dk  
og hold øje med løbesedler i din postkasse.  
 
Vi holder dig opdateret begge steder, 
når vi har konkrete opgaver, som du 
kan hjælpe med.  
 

http://www.skparken.dk
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Børn/unge og familie 

Vi laver et spisearrangement for familier, der kunne tænke sig, at blive 

klogere på det, de putter i munden, eller der bare godt kunne bruge lidt 

inspiration til madplanen. 

Arrangementet består af fælles ind-

køb, fælles madlavning med tips un-

dervejs, og til slut spiser vi sammen! 
 
Det ene arrangement er i  

Korskærparken d. 19. marts 2015, 

 
og det andet arrangement er i  

Sønderparken, d. 8. oktober 2015.  

 
Arrangementet er gratis og vi har plads til otte familier! 

Du kan tilmelde dig og din familie allerede nu hos: 
 
Beatrice Neckelmann, 
mobil: 2495 5505 
email: ben@boligfa.dk 
 
  

Mad til dig og din familie 
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 Beboer-netværk 

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 Sønder-
parken 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 
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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. 
  

 

 

 
 
 

Kontaktperson:  
 

Jacob B. Hansen, tlf.: 3044 9164

Kultur og fritid 
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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 institutions-
plads, oprette NemID, e-boks, email. Skrive CV og  ansøgninger. 
Ansøge om familiesammenføring.  
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        
 
Mobil: 4124 8242     
Mail: lissi.lind@fredericia.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 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,  
vi laver hurtigt et til dig.  
 
Det er ganske GRATIS! 
 

Har du spørgsmål så kontakt : 
  
Lissi Hygum Lind, mobil: 4124 8242 mail: lissi.lind@fredericia.dk  
 
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 

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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Jule-Åbningstider i Caféen  

Caféen har lukket i julen. 
 
Den 22. december er der åbent 

fra kl 08.30 - til 14.30 
 
Herefter holder medarbejderne juleferie og møder friske og velud-
hvilede til et nyt år med masser af lækkert mad den 5. januar 2015 
 
Hvis du har brug for at vide mere om dagenes menuer, 
så kig på hjemmesiden: www.sønderkorskær.dk. 

 
Har du brug for bestillinger til særlige 
arrangementer så kontakt: 
 
Helle Domine Gamst 
Tlf. 3050 3475 - mail: hdg@boligfa.dk 
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Læs hvad der bl.a. sker i Sønder - og Korskærparken 
 

Nyhedsbrev nr. 13 
God fornøjelse! 


