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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 til 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 postkas-
sen.

Med venlig hilsen  
Redaktionen, Parkposten. 

Vinderen af find 5 fejl 
blev:

Matilde Thestrup, Korskærparken
Melissa Sørensen, Sønderparken. 

Gevinsten leveres til døren.

Tillykke fra os i 

Parkposten

Som formand for Aktivitetshuset, er jeg 
utrolig glad for, at vi endelig får vores længe 
ventede aktivitetshus. Jeg ser frem til den 
dag, vi åbner dørene til huset for beboerne. 

Aktivitetshuset skal være det nye samlings-
punkt i Sønderparken. Det er her, vi mødes 
til socialt samvær og deltager i aktiviteter.
Der er fx strikkeklub, kreative aftener, væ-
rested, SønderKær Fiskeklub, en pot billard 
eller hvad der nu kommer af aktiviteter. Det 
er jo helt op til beboerne, da det er deres 
hus, så det er dem, der bestemmer, hvordan 
det skal summe af liv.

For at holde styr på alle aktiviteterne, skal vi 
have et aktivitetsudvalg for huset. Udvalget 
skal ikke kun være behjælpelig med at få sat 
nye aktiviteter i gang, men også hjælpe med 
at finde de hænder, der bliver brug for i akti-
vitetshuset som fx i det frivillige til køkken.

Jeg har store forventninger til huset, det bli-
ver her vi, samler hele Sønderparken. Det 
er her, vi bliver samlet i et. Det vil jeg ar-
bejde på i samarbejde med bestyrelserne i 
Sønderparken.

Jeg glæder mig til at tage huset i brug, det 
håber jeg også I gør. 

Med venlig hilsen
Formand 

Kvartersrådet og Aktivitetshuset

Per Ussing Nielsen.
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Rejsegilde på aktivitetshuset i Sønderparken.

Rejsegilde

Så kom dagen, hvor vi kunne holde rejsegilde 
på vores nye hus. 

Nu glæder alle sig rigtig meget til vi kan ind-
vie det til foråret.

Formanden for hovedbestyrelsen i BOLI.nu,  
Erik Bennedsen, som er bygherre på opfø-
relsen af vores hus, holdt talen. Han var stolt 
af, at han kunne byde velkommen til alle ved  
dette rejsegilde, som var til ære for de mange 
dygtige håndværkere entreprenører og råd-
givere. Dem, der efter en lang planlægnings 
periode, endelig kunne gøre det muligt for 
Boligkontoret og boli.nu’s beboere i Søn-
derparken at modtage dette mulighedsfyldte 
byggeri, som skal rumme fællesskaberne i 
dette fantastiske boligområde i Fredericia.

Det er tradition at et rejsegilde er til ære for 
de mange dygtige håndværkere. Håndværks-
mestre og rådgivere, der med stor faglighed 
og stolte traditioner sikrer byggeriets opfø-
relse. Derfor skal der lyde en stor tak til dem 
alle for veludført arbejde.

Under talen kom formanden også ind på at 
vi har gået grueligt meget igennem inden vi 
er nået til denne dag, men at vi på trods af de 
mange gener og forhindringer, som har væ-
ret, har klaret det godt.

Aktivitetshuset opføres som en del af de fy-
siske og boligsociale helhedsplaner i Sønder-
parken og Korskærparken. Disse planer har 

dels til sigte at øge bokvaliteten, men også via 
uddannelse og beskæftigelse og styrkelse af 
fællesskabet, at sikre at Sønderparken kom-
mer ud af den negative spiral som ”udsat bo-
ligområde” og medvirke til at undgå social 
ubalance i boligområdet.

Vi har et ønske om at aktivitetshuset sammen 
med den øvrige renovering og ombygning af 
Sønderparken, vil være medvirkende til at 
byens borgere og andre besøgende til Frede-
ricia vil få lyst at komme og se, hvor flot det er 
her i Sønderparken og måske nyde områdets 
mange resultater og succes`er.

Til slut takkede formanden alle, der havde 
været med til at hjælpe projektet igennem 
alle de mange faser, som der har været intil 
nu. Han takkede for det gode samarbejde og 
den gode ånd, som han vil mene alle har nydt 
godt af.
Takken var rettet til administrationen i Dan-
marksgade, som alle har bidraget konstruk-
tivt, og med stor faglig sikkerhed til sagens 
gennemførelse.

Stor tak til vores varmemestre Bjarne og Tina, 
som har gjort en kæmpe indsats under gen-
nemførelsen af den store fysiske helhedsplan 
i vores afdeling Boli.nu. og tak til alle rådgi-
vere gennem sagens frembringelse.

Formanden sluttede med at takke Hoveden-
treprenør K.G.Hansen, specielt Kaj Nielsen 
og ikke mindst alle underentreprenører og 

håndværker på byggepladsen, uden deres 
indsats havde vi kun haft visionerne på pa-
piret.

Til slut blev der givet et stort tillykke til alle 
afdelingsbestyrelser og alle beboere i Sønder-
parken og nu kan vi glæde os til indvielsen 
af det nye hus og få overdraget nøglen og det 
store ansvar, det bliver at få aktiviteter i gang 
og dermed få fyldt huset med alle de ønsker 
og drømme, vi har haft i lang tid.

Vi skal arbejde på at styrke sammenhold og 
fællesskabet i hele vores område.
Vi udbragte et leve for alle involverede i byg-
gesagen og for det” snart færdige ”byggeri!
”Gid dette hus må bestå i så mange år, som 
dette glas går i skår ” 

Skrevet af Tove Bertelsen.
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Beskæftigelse og uddannelse
Slip Ledigheden

Den 20/5 2014 startede et nyt forløb op i 
SønderKorskær for områdets ledige be-
boere.
Forløbet indeholder både tilbud inden 
for IT, jobsøgning, personlig gennem-
slagskraft, motion, kost, økonomi, besøg 
på virksomheder og meget mere.

• Forløbet er et tæt samarbejde mellem 
Den Boligsociale Helhedsplan og Frede-
ricia Jobcenter, som hver dag stiller en 
sagsbehandler til rådighed.

• Både Sønderparken og Korskærparken 
stiller lokaler til rådighed for forløbet.

• Forløbet kører mandag til torsdag fra kl 
09.00 - 14.00

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

Job Bazar

Kom og få hjælp til din jobsøgning, CV, 
ansøgning, regler og pligter.
Mød jobcenter medarbejdere og jobkon-
sulenter fra Områdesekretariatet.

Hver tirsdag i Medborgerhuset fra  
kl 12.00 - 14.00, med opstart d. 11. no-
vember.

Hvis du vil høre mere:
Frank Høgh
Tlf:. 30 50 16 26
Mail: frh@bolligfa.dk

Instruktører.
Spændende uddannelsesforløb

• Motions-instruktører
• Livreddere
• Idrætsledere
• Kost-instruktører

Er det noget for dig at få en af overstå-
ende fire uddannelsesforløb?

Vil du gerne vide mere om uddannel-
serne?

Vil du gerne vide noget om, hvad du kan 
bruge uddannelserne til i dit boligom-
råde?

Kontaktperson
SønderKorskær Uddannelse

Anni Lindum
Tlf:. 40 24 02 36
Mail:. ali@boligfa.dk

Lektie-cafe & iLab
For unge og voksne

Hver tirsdag og torsdag finder du 3-4 fri-
villige lektiehjælpere og en voksen, som 
står klar til at hjælpe dig med dine lektier. 
De fleste af dem, er i gang 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 & læse
• Høre og visualisere
• Føle & gøre
• Bevæge os & skrive

Du finder os i Medborgerhuset, Ullerup-
dalvej 13 i underetagen.

Torsdage kl 18.00 - 20.00, Medborger-
huset.
Tirsdage kl 15.00 - 17.00, Ullerupbæk-
skolen, Nørre Allé

 
Tilmeldingsaften:

Hjælp dit barn til at få en uddannelse. 
For forældre i Sønder-og Korskærpar-
ken, som har børn, der snart afslutter 
solkeskolen, afholder vi en fælles tilmel-
dingsaften.
Også for dig, som selv ønsker optagelse - 
tag dine forældre med!
Kom og få hjælp til udfyldelse af ansøg-
ningsskema, så dit barn får søgt om opta-
gelse på en ungdomsuddannelse eller få 
hjælp til at få igangsat et læreforløb.

Tirsdag d. 17/2-2015 kl 17.00 - 20.00
Medborgerhuset, Korskærparken, Ulle-
rupdalvej 13.
Husk at medbrunge NEM-ID.

Vi byder på gratis aftensmad til to per-
soner efter endt udfyldning af en ansøg-
ning.
Kontaktperson:
Anni Lindum
Tlf:. 20 42 04 36
Mail: ali@boligfa.dk

 
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 lektieca-
féen i Korskærparken, som hedder iLab. 

Vi glæder os til også at hjælpe dig til en 
sjovere hverdag i din skole
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Historien om julekortet.

En kort julehistorie

Medborgerhusets mad

Traditionen med at sende julekort startede i 
Danmark i 1882, og lige siden har danskerne 
sendt læssevis af julekort til hinanden. Den-
gang var julekortene anderledes end i dag. 
På bagsiden af kortet måtte der kun være fri-
mærkerne og navnet på modtageren.
Derfor skrev folk deres julehilsen på forsiden 
af kortet ved siden af det fortrykte motiv.
I julekortets tidligste barndom var det ikke 
de hyggelige julemotiver, som prydede kor-
tene. Dengang var illustrationen på et kort 
typisk et byfoto, f.eks. af parker og kendte 
bygninger og pladser.

Først fra ca. 1900 blev nisser, julegæs, sne-
klædte vinterlandskaber, gran og kristtjørn, 
børn, stearinlys og postbudet, som bragte ju-
lekortene ud til folk, de typiske motiver. 
F.eks. et satirisk kort fra 1919, som viser po-
litikeren P. Alberti, der samme år blev idømt 
otte års fængsel for bedrageri. Et andet helt 
usædvanligt kort fra 1906 til »Herr Grosserer 
J. Olsen« i København har en topløs kvinde 
som motiv, hvilket må have været stærke sa-
ger på det tidspunkt. »En glad jul og et godt 
Heldbringende Nytår ønsker Kathrine og 
Fred«, lyder julehilsenen skrevet på forsiden 
af kortet – under billedet af kvinden, som har 
fået håndkoloreret mund og brystvorter med 
rød farve.

Indtil Anden Verdenskrig var det populært 
at sende både jule- og nytårskort, men under 
Besættelsen begyndte man på grund af man-
gelsituationen at sende jule- og nytårshilse-
nerne på samme kort, sådan som man gør 
det i dag. Emma Gad anbefalede i sin takt- og 
tonebog fra 1918, at man sendte jule- og nyt-
årshilsener hver for sig, så man kunne sende 
nytårskort til dem, man havde glemt at sende 
julekort til,« siger Kirsten Lykkebo.

Traditionen med julekort startede i Eng-
land, som sammen med Tyskland var først 
med et udviklet postvæsen. De første jule-
kort blev sendt i 1843 kun to år efter, at man 
havde indført en enhedsporto for at sende 
brev – en penny til hele Storbritannien. Post 

var dengang den ny og hypermoderne kom-
munikation, og julekortet vandt hurtigt stor 
udbredelse.
1905 blev en milepæl i julekortets historie i 
Danmark, blev det tilladt at have både den 
håndskrevne julehilsen samt modtagerens 
navn og adresse på modtageren samt fri-
mærket på den ene side af kortet og julemo-
tivet på den anden side. Præcis sådan, som 
kortet ser ud i dag.

Der er ikke lavet undersøgelser af, hvad folk 
typisk har skrevet på deres julekort gennem 
årene, men budskabet har typisk været at øn-
ske god jul og godt nytår, og derudover har 
folk normalt ikke skrevet lange meddelelser.

Af Henrik Dannemand
6. december 2010

http://www.b.dk/livsstil/en-kort-julehistorie

Beboerne nyder den velsmagende, gode og 
billige mad i Caféen i Medborgerhuset.

Flere og flere beboere kommer og spiser en-
ten deres middags- eller aftensmad i hverda-
gene i caféen i Medborgerhuset. 
Udtalelser fra beboere:
”Det koster kun kr. 38,- og det smager altid 
godt, og man bliver mæt”.

En anden beboer siger: ”Det er hyggeligt, og 
maden er rigtig god, og så er det endda bil-
ligt”.

En tredje beboer tilføjer: ”…og de er altid 
søde og venlige i Caféen”.

Man kan også købe mad til at tage med hjem. 

Madbestillinger til arrangementer skal be-
stilles en uge i forvejen 
på telefon: 3050 3475 eller via 
mail: hdg@boligfa.dk



6

Børn & Unge
Kæmpe sportsevent:  

Fredericia Legene

Den 5. September 2015 kommer til at stå 
i fællesskabets tegn, når den boligsociale 
helhedsplan i samarbejde med bl.a. Fre-
dericia Idrætscenter, SønderKorskær 
Motionsforening, og en masse andre lo-
kale sportsforeninger, afholder  ”Frederi-
cia Legene”.

Det kommer til at foregå i og omkring 
Fredericia Idrætscenter, og hele Frederi-
cia inviteres til at være med til at deltage i 
de forskellige konkurrencer som ”Frede-
ricia Legene” byder på.

Vi har brug for alle frivillige kræfter til 
at gøre ”Fredericia Legene” til en succes, 
så sæt kryds i kalenderen allerede nu  og 
glæd dig til at høre mere om, hvordan du 
kan hjælpe til.
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. 

Vær med - og sæt dit præg 
på beboerbladet

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 interessante historier fra 
både Sønderparken og Korskærparken.
Bladet er også tilgængeligt på hjemme-
siden www.sønderkorskær.dk. Det ud-
kommer ca. fire 
gange årligt, så vi 
har brug for dig i 
redaktionen!

KOM OG VÆR 
MED TIL AT FOR-
TÆLLE DE GODE 
HISTORIER!

Du kan kontakte personalet på redaktionen
via:
Anni fra Områdesekretariatet
Tlf:.40 24 02 36
Mail: ali@boligfa.dk

Mad til dig og din familie

Vi laver et spisearrangement for fami-
lier, der kunne tænke sig, at blive klo-
gere på det, de putter i munden, eller 
bare godt kunne bruge lidt inspiration 
til madplanen.

Arrangementet består af fælles indkøb, 
fælles madlavning med tips undervejs, 
og til slut spiser vi sammen!

Det ene arrangement er i Korskær-
parken  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 al-
lerede nu hos:
Beatrice Neckelmann,
mobil: 2495 5505
email: ben@boligfa.dk

Sæt dit præg på dit boligområde!!
Der sker rigtigt meget i vores boligområder, 
men bag det, der sker står der altid frivillige, 
der har planlagt eller hjulpet med til at få 
ført planen ud i livet. 

Mange tror fejlagtigt at det at være frivillig 
i vores parker kræver 100% af ens tid, men 
hvad kræves der egentligt af de frivillige?
Der kræves ikke mere end interessen for at 
gøre en forskel for andre og glæden ved at se 
projekterne lykkes. 

At være frivillig et ikke et fuldtidsjob, men 
det kan ses mere som en slags hobby, hvor 
man mødes på en kop kaffe af og til, for at få 
aftalt, hvad der skal ske, hvornår og hvordan. 
Når man igennem længere tid har planlagt 
et projekt, hvor alle har deltaget og arbejdet  
hen mod det fælles mål er det skønt, når 
dagen for projektet kommer. Den dag, hvor 
man kan se det færdige resultat. Hvad enten 

det er i form at sommerfesten, sct Hans fe-
sten, juletræsfesten, bankoaftenen eller må-
ske ved udgivelsen af dette blad, så er den 
glæde ved at se det lykkes stor. 

Det er dejligt at se andre bliver glade pga no-
get man selv har været med til at få stablet 
på benene. 

Så går du rundt med lysten til at ændre no-
get, lave noget godt for dit boligområde eller 
bare vil snuse til det der sker bag kulisserne, 
så tag fat i en af de andre frivillige i dit om-
råde eller ring til:
Anni Lindum på Tlf:.40 24 02 36

Vi kan altid bruge flere hænder og flere 
gode ideer. 

Korskærparken og Sønderparken mangler altid frivillige hænder til at gøre vores boligområder bedre. 
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SønderKær Fiskeklub
Den 18. november 2014 blev der oprettet 
en ny lystfiskeforening for Sønderparken og 
Korskærparken.
Der var mødt 10 deltagere op til den stiftende 
generalforsamling.
Foreningen kom til at hedde SønderKær fi-
skeklub og er for medlemmer, der bor i Søn-
derparken og i Korskærparken. 

Det var en stiftende generalforsamling og det  
var derfor forslag til vedtægter, som blev gen-
nemgået og vedtaget med enkelte ændringer.
Der blev fastsat et kontingent for medlem-
mer og støttemedlemmer, disse kan ses på 
SønderKær fiskeklub’s Facebook side eller på 
deres webside: www.skf7000.dk

Derefter skulle der vælges en bestyrelse med 
suppleanter 

• Formand blev Brian Conradsen
• Bestyrelsesmedlemmer blev Tina Sandbæk 
og Lea Ørnebjerg.
• Suppl. blev Per Ussing Nielsen og Jan Jen-
sen.
• Billagskontrollant blev Michael Nielsen.

Under Eventuelt foreslog Per at der skulle 
aftales, hvornår og, hvor der skulle holdes 
klubaftner. Dog vil dette i fremtiden blive i 
vores nye aktivitets hus, når det står færdigt.

Der blev snakket om forskellige inde og ude 
aktiviteter og alle var enige om at det både 
skulle være fiskeri fra land og til vands.
Der kommer flere oplysninger om den nye 
forening på Facebook og på deres nye web-
side www.skf7000.dk.

Vi har dannet bro over Vejlevej for første gang.

Gode råd, der kan hjælpe dig på vej!

1. Skriv dit mål ned og placer det et sted, 
    hvor du ser det flere gange dagligt.

2. Skriv målet som om, du gør det allerede 
    f.eks. ”Jeg spiser sundt her i 2015”

3. Beskriv kort, hvad og hvordan du gør. 
    Hvad spiser du? Hvor ofte? Hvor meget? 
    Hvornår?

4. Beløn dig selv. Skriv hvordan og hvor 
    ofte og med hvad.

Når du har et belønningssystem, hjælper 
du dig selv til at være fokuseret på dine 
mål. Du vil så blive bedre og bedre til det 
med tiden.

Held og lykke og Godt Nytår! 

Nytårsforsæt 2014  
– holder dit nytårsforsæt?
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Opslagstavlen.

Fastelavnsfest 
i Hannerup Kirke

Søndag d. 15/2-2015 kl 14.00

Fastelavnsgudstjeneste efterfulgt af 
udendørs tøndeslagning og faste-
lavnsboller.

Den bedst udklæte kåres igen i år. 

KOM OG VÆR MED!!

Minibibliotek

Det lille bibliotek i caféen i Medborger-
huset Korskær hedder nu Cafébiblio-
teket.

Her kan du:

• Læse dagens aviser
• Låne bøger på dansk og andre sprog  
   for børn og voksne
• Læse forskellige blade
• Låne tegneserier
• Få hjælp til at søge i basen efter bøger, 
   artikler og andet på internettet
• Bestille bøger fra Fredericia Bibliotek
   og få dem bragt til Cafébiblioteket
• Kom og få et lånerkort

Du kan træffe bibliotekets personale:
Mandag kl. 15.00 – 17.00
Torsdag kl. 14.00 – 16.00

Kontakt for information:
Lissi H. Lind Tlf.:41 24 82 42 
Mail: lissi.lind@fredericia.dk eller
Litta Poulsen  Tlf.: 61 46 35 38 
Mail: litta.poulsen@gmail.com

Medborgerhusets café

Caféen i Medborgerhuset har følgende åb-
ningstider:

Mandag - torsdag kl. 08.30 - 19.30
Fredag kl. 08.30 - 13.00

Den 22. december er der åbent
fra kl 08.30 - til 14.30

Herefter holder medarbejderne juleferie 
og møder friske og veludhvilede til et nyt 
år med masser af lækkert mad den 5. ja-
nuar 2015

Cafeen holder desuden åbent alle dage 
imellem jul og nytår.
Det er en gruppe FRIVILLIGE som holder 
åbent imellem kl 11.00-16.00
med salg af gløgg- æbleskiver- varm kaffe- 
brød. 

Dog ikke den 24 dec og den 1. Jan. 

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. 30 50 34 75 
Mail: hdg@boligfa.dk

Onsdagsklubben  
De flittige hænder

Vi mødes ONSDAG i lige uger,  
kl. 10.00 – 12.00 i Medborgerhuset 

(under-etagen) Ullerupdalvej 13

Vi er startet op d. 6 august, og ser frem til 
du kommer og hygger sammen med os. 
Vi strikker til de hjemløse, laver 3D kort 
m.m.
Det er en god idé, du selv medbringer ma-
terialer, ikke mindst dine gode idéer.
Eller har du materialer, som du ikke læn-
gere ønsker at bruge, så modtager vi gerne 
dette.

På gensyn Inga & Ella

Nytårsgudstjeneste
Torsdag d. 01.01.2015 kl. 16:00

Festlig gudstjeneste på årets første dag. 
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 
godt nytår med kransekage og et glas vin.

Et helt nyt og ubrugt år ligger foran os, 
når vi tager hul på år 2015. Det er med 
glæde, men måske også lidt ængstelse at 
vi ser frem til dette nye år. 
Hvad sker der mon i vores lille verden og 
ikke mindst ude i den store verden? Vi 
ved det ikke, men det skal i hvert fald by-
des velkommen. 

Så kom gerne til en festlig gudstjeneste kl 
16 i Hannerup Kirke, hvor vi sammen kan 
møde det nye år. 

Efter gudstjenesten er der et stykke kran-
sekage og et glas mousserende vin til alle. 

01.01.2015 kl. 16:00 - 17:00 
i Hannerup kirke, Prangervej 114
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Fælles hjemmeside!

Vidste du at korskærparken og 
Sønderparken har fælles webside?

http://sønderkorskær.dk/

Her kan du finde alle informationer om 
alt, hvad der sker af aktiviteter for unge, 
som ældre i og omkring Korskærparken 
og Sønderparken.

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.

Her kan du også finde dagens ret i Med-
borgerhuset og Informationer og events 
og kursuser. 

Opslagstavlen.

Frokost klubben 
- kun for mænd

Et åbent ssamlingssted for mænd, der har 
interesse i at mødes om noget socialt og 
oplysende.

Målgruppe:  
Yngre mænd - der er blevet ældre.

Tid: 
En tirsdag i hver måned fra kl 11.00- 13.

Sted:
Hannerup Kirkes sognegård, Prangervej 
114 i Fredericia.

Indhold:
Hyggeligt samvær og et lille oplæg ved 
dagens taler.

Medbring venligst:
Egen madpakke og lidt penge til kaffe/
drikkevareer.

Datoer:
20/1-15: Asker Nielsen fortæller om sit 
liv.
17/2-15: Psykolog Per Nielsen fortæller 
om personlighedsforstyrrelser.
17/3-15 Overraskelsesdag.

Juletræesfest  
i Hannerup Kirke

Søndag d. 28.12.2014 kl. 14:00 

Juletræsfest 
med julemand 
og godteposer. 

Juletræsfest for 
hele fami-
lien i kirkens 
mødesal, hvor 
julemanden 
sikkert også 
dukker op.

Julegudstjenester
i Hannerup kirke

Julen i Hannerup Kirke.

D. 24/12:
Kl 10.30 med Karina Dahlman.
Kl 14.30 med Kirsten Nielsen.
Kl 16.00 med Søren Thorsen.

D. 25/12:
Kl 11.00 Lukas 2,1-14 juleevangeliet med 
Søren Thorsen.

D 26/12:
KL 10.00 Mattæus 23,34-39. Forfølgelse 
med Kirsten Nielsen.

Spisekrogen
fællesspisning for seniorer

Fællesspisning og hyggeligt samvær 
for seniorer. Maden koster 60 kr. Øl og 
vand kan købes.

Sted:
Hannerup kirkes sognegård.

Tilmelding skal ske til kirkekontoret på 
Tlf:. 75 92 93 29 senset kl. 12 dagen før.

Forår 2015

Dato 21/1-15. 
Emne: En saga blot. 
Vært: Ingrid Carlsbæk. 
Menu: Flæskesteg.

Dato: 4/3-15
Emne: Turen gik til USA.
Vært: Kirsten og Per Nielsen.
Menu: Jubilæums menu.
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Flittige hænder, som startede i efteråret i 
Korskærparken, har gennem nogle måneder 
fået strikket en hel del halstørklæder , van-
ter, tæpper og andet. Alt bliver uddelt til de 
hjemløse! Derfor efterlyser Ella og Inga flere 

hænder der vil hjælpe med at glæde dem, 
der ikke har noget sted at bo, men overnatter 
forskellige steder bl.a også på Overmarksga-
arden. 
 
Der strikkes og hækles hver onsdag fra 10 
til 12.00 i lige uger! 
 
Hvis der er nogen der har garnrester, som de 
vil sponsorere er det meget velkomment 
 

Mange hilsner fra Ella og Inga 

Flittige hænder

Er du arbejdsløs og i en alder fra 18-70 år og har du lyst til at 
være sammen med ligesindede?

Vi taler om job muligheder.
Måske søger vi job og får hjælp til at søge job.
Så har vi startet en netværksgruppe i Fredericia og omegn.

Du er velkommen til at gå ind på vores facebook side eller 
komme forbi netværksgruppe mødet

Hver mandag kl. 18.30 - 20.30

Mødet foregår i Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13 (Korskær-
parken)

Har du spørgsmål, så skriv til vores kontakt email:

kpskgruppen@gmail.com

Facebook side: Klar Parat SøKo

Ny netværksgruppe for ledige
Klar parat SøKo
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Kultur og Fritid
Klubben Korskær  

for 8 - 12 årige

Er du mellem 8 og 12 år, bor du i Kor-
skærparken, så kom i klubben i Medbor-
gerhuset 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 Medborgerhu-
set, hvor vi lærer en hel masse og har det 
sjovt sammen med Jacob, som er klub-
bens pædagog.
Klubben har åben alle hverdage - undta-
gen fredag.
Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Fra 
kl. 17.00 - 20.00.

Kontaktperson:
Jacob B. Hansen, tlf.: 30 44 91 64

Vejledningsbutik

Uformel vejledning fra borger til bor-
ger. Vi hjælper med at oversætte breve 
fra kommunen, kontakte kommunen, 
tilmelde børn institutions-plads, oprette 
NemID, e-boks, email. Skrive CV og an-
søgninger som fx 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 eta-
ge i Medborgerhuset.
Mød bare op så finder vi ud af at hjælpe 
dig eller henvise til andre, som hjælper.

Mød bare op!!

Har du spørgsmål så kontakt :
Lissi Hygum Lind
Mobil: 41 24 82 42
Mail: lissi.lind@fredericia.dk

Kom og få en uformel snak med
politiet i Korskær – og Sønderparken. 

Korskærparken
Hver mandag kl. 10.00 –10.30 i Med-
borgerhusets Café

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

Husk og kig på  
www.sønderkorskær.dk

• Forside med nyheder.
• Historik fra arkitvet
• Frivillige i områderne
• SønderKorskær Uddannelse
• Aktiviteter - se også kalender
• Job informationer 
• Kontakt oplysninger
• Kalender med aktiviteter

Kontaktpersoner/webmastere:
Anni Lindum, uddannelseskonsulent
Tlf.: 4024 0236. Mail: ali@boligfa.dk
Annika Jensen, grafisk medarbejder
Tlf.: 4024 0237. Mail: anj@boligfa.dk

Projektsporet  
- et forløb for dig, der er en 

ildsjæl!

”Vi hylder den frivillige gode idé, og dig 
der vil gør en forskel! ”

Har du lyst til at starte en rulleskøjteklub 
eller dans for udsatte unge? 
Så har du nu mulighed for at tage et kur-
sus her i Fredericia, hvor du bliver klædt 
på til at gøre din idé til virkelighed! 

I løbet af de forskellige moduler bliver 
du skarp på din idé, og lærer hvordan du 
realiserer den. 
Du kan komme forbi og tale med enten 
Beatrice eller Nisanthi den 15. januar kl. 
14.00 - 17.00 i caféen i Medborgerhu-
set. Vi sidder med skilt, hvorpå der står 
projektsporet. Så kom frisk!

Kontakt: 
Beatrice i Medborgerhusets Café  
på tlf.: 24 95 55 05,  
og få en uformel snak med os, hvis du er 
i tvivl om din idé eller bare har spørgs-
mål til projektet!

Kurset bliver gratis og kommer til at 
foregå om aftenen i 2015 i  
Medborgerhuset 
Ullerupdalvej 13 
7000 Fredericia.

Hilsen fra festudvalget
Vi er nogle mennesker, der planlægger 
fastelavn, sommerfest og juletræ i kor-
skærparken. Vi søger frivillige hjælpere, 
der har lidt tid. Vi forventer naturligvis 
ikke, at du bruger al din fritid. Vi søger 
også nogle, der har ideer og nye input til 
fester og arrangementer. Du er mere end 
velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen 
Mogens Sandbæk 
Mogens1968@ofir.dk



12

Jul i andre lande

 Færøerne: Dansedage i julen

Op til jul hænger færingene en julestjerne 
(med lys i) i vinduet. De laver juledekora-
tioner, f.eks. bestående af et stort julelys om-
kranset af små grangrene. De bager klejner, 
pebernødder, jødekager og vanillekranse. 
Den 24. december er det ”Jolaaftan”, hvor 
juletræet pyntes. Nogen læser juleevange-
liet hjemme, andre går til aftengudstjeneste, 
men de fleste hører gudstjenesten i radioen. 
Om eftermiddagen/aftenen spises julemid-
dagen, der består enten af »dansk mad« som 
f.eks. gåse-, ånde- eller flæskesteg, eller også 
af færøsk mad tilberedt af fisk eller fårekød 
(færsk/”ræst”/tørret). Der spises risengrød 
med en mandel i. Juletræet tændes, og der 
danses og synges om træet. Gaverne uddeles, 
og de små børn får at vide, at det er julenissen 
(julemanden), der er kommet med dem.

Den 25. december er ”Joladagur” – en hellig-
dag hvor mange går til formiddagsgudstjene-
ste. Også den 25. er der julemad på program-
met. Den 26. december, ”Annar joladagur”, er 
julens store festdag, hvor man går på besøg 
hos slægtninge og venner, og bydes på al-
kohol og mad fra det store kolde bord. Om 
aftenen er der offentlig dans, hvor en særlig 
færøsk dans indleder til den gamle dansetid, 
som ligger fra jul til faste. Den 6. januar er 
”Trettandi”. Det er igen en offentlig danseaf-
ten, hvor der især danses færøsk dans. Nogle 
tænder juletræet for sidste gang. Også den 
13. Januar ”Tjugundahalgi” er en offentlig 
danseaften.

Grønland: De små synger julen ind

Den 1. december går de grønlandske børn fra 
hus til hus. De synger grønlandske salmer, og 
får bolsjer, kager og andre lækkerier som tak. 
Den 24. december går børn og unge rundt i 
små grupper med papirlamper i hænderne, 
og synger julen ind foran hvert hus. Disse 
lamper lyser også for familien til og fra jule-
gudstjenesten. Visse steder er der en speciel 
gudstjeneste for børnene, hvor de bliver over-
hørt i en tekst fra Bibelen.

Den 25. december går grønlænderne i kirke 
om morgenen. Middagen består af risengrød, 
samt grønlandsk proviant som lam, fugle-
vildt og sæl. Mellem jul og nytår arrangeres 

der juletræsfester. En julemand deler gaver 
ud - slikposer og godter - til børnene. Nytårs-
aften bages der bittesmå rugbrød, som siges 
at holde sulten fra døren i det følgende år. 
Rugbrødene foræres til besøgende og venner, 
som også trakteres med ”kaffemik”. På hel-
ligtrekongersaften den 5. Januar går børn og 
unge udklædte rundt fra hus til hus og laver 
løjer, hvorefter de får kager og andre godter.

Island: Brænder juletræet af

Op til jul hænger islændingene en julestjerne 
op i vinduet. De bager vanillekranse, specier, 
jødekager, klejner, tærter og roulader. Også 
de drikker juleglögg. Den 23. december er 
”Thorlåksmessa”, hvor der ofte spises ”kæst 
skata” (gravad rokke) med smeltet fåretalg 
og kartofler. Den 24. december er ”Adfanga-
dagskvold”. Man spiser lammesteg, gås eller 
flæskesteg og risengrød med mandel i. Bør-
nene får at vide, at det er ”jolasveinen”, der 
kommer med gaverne. Mange går til mid-
natsgudstjeneste.

Den 25. december er ”Joladagur” og den helt 
store familiedag, hvor der spise koldt, røget 
lammekød ”hangikjot” med varm kartoffel-
mos eller kartofler i hvid sauce.

Den 5. januar er ”Prettanda nott”, hvor man 
”brænder julen af ”. Mange brænder juletræet 
af udenfor. Man holder ”alfefest”, hvor man 
tænder bål. Man synger og leger, og klæder 
sig ud som alfepiger og alfedrenge. Med en 
alfekonge eller alfedronning i spidsen danser 
man rundt om bålet.

Kilde: http://www.julidannevang.dk/julehi-
storie/lande.shtml

Æbleskiver
Ca 30 stk.

240g mel1 tsk reven citronskal
½ tsk natron
1 spsk sukker
¼ tsk salt
Ca. 4 dl kærnemælk
3 æg
50 g smeltet smør/margarine

Til bagning : palmin el. olie.

Fremgangsmåde:
Hæld væske og øvrige ingredienser i et 
blenderglas, undtagen æggehviderne. 
Blend alt 2 min. Eller pisk alle ingredien-
ser til en tyk jævning.
Lad dejen hvile ½ time. Pisk hviderne 
meget stive. Vend dem i dejen. Hæld 
dejen i en kande. 
Smelt fedtstoffet til bagning. Varm 
æbleskivepanden op. Hæld 1 tsk smeltet 
fedtstof i hvert hul. Fyld hullerne ¾ med 
dejen. Bag æbleskiverne ved jævn varme. 
Vend dem med en kødpind, så snart de 
har dannet skorpe og er lysebrune. Der 
skal være så meget flydende dej, at æb-
leskiverne kan danne bue på den anden 
side. Vend hele tiden æbleskiverne, så de 
bliver jævnt bagt.
Tag dem af panden, og hold dem varme. 

Drys sigtet flormelis over. Spises med 
syltetøj, frugtmos el. appelsinsovs.

Vi ved hvordan vores jul er, men hvordan er det i andre lande?
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Beskæftigelse og uddannelse

Du kan tilmelde dig til alle moduler på én 
gang - eller tilmelde dig til et eller flere af 
modulerne.

• 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 fami-
lien?
Vi skærper opmærksomheden på eget tids-
forbrug. Hvordan prioriterer vi, og hvordan 
får vi endnu mere ud af hverdagen?

Kurset foregår 26 januar 2015,
kl. 17.00 -19.00 i Medborgerhuset, Sal 1, 
Korskærparken.

• Modul 2: Lær om kropssprog
Hvad betyder kropssproget? Kan kropssprog 
styrke ens selvtillid? Hvordan styrker det vo-
res 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 Sønderpar-
ken.

• Modul 3: Kommunikation
Lær om assertiv kommunikation og få intro-
duktion til transaktions-analyse.
Her lærer du, hvad det kræver at kunne be-
vare 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 Korskær-
parken.

• Modul 4: Pædagogik
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 hverdagen.

Kurset foregår 13 april 2015, kl. 17.00 - 
19.00 i salen i pavillonen, Sønderparken.

• Modul 5: Konstruktiv konflikthånd-
tering

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 ned-
trappe en konflikt og at se hvad , der som re-
gel ligger bag, når en konflikt optrappes.
 
Kurset foregår 4 maj 2015, kl. 17.00 - 19.00 
i Medborgerhuset, Korskærparken.

• 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 net-
værk?
Hvad er formålet for dig?

Kurset foregår 1. juni 2015, kl. 17.00 - 19.00 
i lille sal, Aktivitetshuset i Sønderparken.

• 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.

• Modul 8: Tro på dig selv! - psykologi
Modulet er en psykologisk indgangsvinkel til 
begreberne selvværd og selvtillid.
Modulet indeholder værktøjer til hvor-dan 
du arbejder med dig selv, og bliver bevidst 
om dig selv!

Kurset foregår 10 august 2015, kl. 17.00 - 
19.00 i Aktivitetshuset, Sønderparken.

• Modul 9: Metoder til velvære 
Hvad kan jeg gøre? Og hvorfor er det vigtigt?
Det er en aften, hvor vi taler om betydnin-
gen 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.

• Modul 10: IT og digitalisering.
På modul 10 arbejder vi med it og digitalise-
ring, 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, Sønderpar-
ken.

• Modul 11: Økonomi, selvangivelse og 
skat

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 pen-
gene til at slå til. Vi ser på hvordan du læser 
din selvangivelse.

Kurset foregår 19 oktober 2015, kl. 17-19 i 
Medborgerhuset, Korskærparken.

• Modul 12: Din indflydelse som borger 
- lovgivning og demokrati.

Modul 12 drejer sig om din indflydelse som 
borger set ud fra vores lov-givning og det de-
mokrati 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.

ALLE MODULER ER GRATIS, OG DER ER 
PLADS TIL MAX 15 PERSONER PR. MODUL.
Tilmelding og yderligere oplysninger kan du 
få hos:
SønderKorskær Uddannelse
Anni Lindum,
mobil: 402 402 36
email: ali@boligfa.dk

Modulopbygget kursus-forløb. Gratis kurser!
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Juleaften i Medborgerhuset 

Med ønsket om en rigtigt 
glædelig jul

En gruppe frivillige har i år valgt, at holde ju-
leaften i medborgerhuset.

Sammen med store og små familier, ensom-
me samt personer som bare ønsker at være 
flere sammen om denne traditionsrige aften.

Alle er velkomne.

Ønskeseddel fra de frivillige:
Økonomisk støtte til samtlige indkøb, der 
skal til , for at kunne afholde dette arranger-
ment.

Her kan nævnes bl.a. indkøb til alt, hvad 
man normalt køber ind for at kunne bespise 
og holde juleaften for gæsterne, julegaver til 
børn og pakker til pakkespil.

Til private samt virksomheder. Støtte til 
dette arrangerment er mere end velkom-
men

Tilkendegivelser til støtte bedes ringet 
ind på Tlf:. 50 52 03 58 eller 42 75 21 27

Eller på Email: mogens1968@ofir.dk

Ved mail, venlilgst vedhæft navn og tlf 
samt tidspunkt, så kontakter vi dig per-
sonligt.

Juleaften for beboerne i Korskærparken og sønderparken, d. 24/12 kl 18.00 - 22.00

VI GLÆDER OS TIL JULEAFTEN

Julemusik

Andesteg

Hjemmelavet risalamande

pakkespil

Dans om juletræet

og selvfølelig

JULEMANDEN

Uddeling af 
personlige

gaver er 
ikke tilladt
denne aften

Tilmelding

Skal ske i Medborgerhusets café i 
åbningstiden.

Som altid er det et besøg værd.

Senest d. 17/12

Vi har plads til max 40 personer.
(først til mølle)

Pris:
Voksne: kr. 75,-
Børn under 12 år kr. 50,-

Drikkevarer kan købes i cafeen.

Et lille BJÆF....
Fra de frivillige... Vi får 
travlt den dag, så delta-
gere er selvfølgelig også 
velkommen til selv at give 
en hånd med.
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Julesjov
Sne

Der er ingenting i verden så stille som 
sne, når den sagte gennem luften daler, 
dæmper dine skridt.

Tysser, tysser blidt

På de stemmer, som  før højlydt taler, 
der er ingenting i verden af en renhed 
som sne.

Svanedun fra  himlens hvide vinger,
på din hånd af fnug er som tåredug,
hvide tanker tyst i dans  sig svinger.

Der er ingenting i verden, der kan 
mildne som sne, tys, du lytter, til det 
tavse klinger, O, så fin en klang,
Sølverklokkesang
Inderst inde i dit hjerte ringer.

Digt fra 1907.

Vind et gavekort på 100 kr. pr. opgave. Udfyld med fundne nisser samt navn og adresse og aflever den i postkassen Sønderparkens 
pavillon eller Korskærparkens medborgerhus. Vinderne offentliggøres samme med løsning i næste nummer af Parkposten.   
 
Sidste afleveringsfrist for alle opgaver er 25. Feb 2015. 

Navn: ____________________________________________    Telefonnr.: ________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________

Find nissen!!
Rundt omkring i bladet er denne nisse gemt i større eller mindre 
udgave. 

Kan du finde nissen og tælle, hvor mange der er gemt? Men pas 
på, for han er en rigtig drillenisse, der gerne vil narre dig... Måske 
han kun titter frem nogle steder.

Skriv hvor mange du har fundet her: ________________________

N.B. Sidetal behøver skal ikke opgives.
Den her nisse tæller ikke med!!
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Husk næste deadline: 25. Feb 2015

Parkposten ønsker
God jul og godt nytår


