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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 på 
mail christine@christineg.dk eller læg 
det i postkassen.

Med venlig hilsen  
Redaktionen, Parkposten. 

Vinderene af find nissen 
blev:

Andreas og Malthe Kristiansen 
Sønderparken.
 
Patrick Larsen, Sønderparken 

Gevinsten leveres til døren.

Tillykke fra os i 

Parkposten

Synlige netværk

N.B.
Parkpostens redaktion vil  
gerne takke Niels Dahl, for 
levering af billeder til Decem-
berudgavens artikel om Flittige 
hænder på side 10.

Aktivitetshuset i Sønderparken nærmer sig sin færdiggørelse

Jan Hessel
(JH)
Beboerjournalist
Janhessel@godmail.dk

Resultat:

Der var gemt 18 
nisser i bladet

Aktivitetshuset i Sønderparken står snart 
færdig til indvielse og dermed beboernes 
overtagelse. Snart vil huset bliver fyldt af en-
gagerede frivillige beboere, aktive besøgende, 
børn, voksne og ældre,  boligsociale medar-
bejdere, kommunale medarbejdere og øvrige 
ansatte, som vil styrke mangfoldigheden og 
sikre fællesskabet i Sønderparken.
Gennem de sidste 4 år har et utal af engage-
rede beboere, rådgivere og håndværkere ar-
bejdet med udvikling og færdiggørelse af det 
nye Aktivitetshus i Sønderparken. Vi star-
tede med afholdelsen af en workshop, hvor 
indhold og rammer for Aktivitetshuset blev 
skabt af de deltagende beboere. Herefter blev 
den bedst egnede placering for huset udpe-
get i fællesskab af endnu en workshop. Med 
baggrund heri designede Dorte Mandrups 
Tegnestue det kommende Aktivitetshus, som 
med sin placering arbejdede sig ind i den 
eksisterende bakke i Sønderparkens grønne 
fællesareal. 
Materialevalget er nøje afstemt i emalitglas, 
cortenstål og beton, som med de grønne 
skråninger som skabelon, vil skabe et visuelt 
udtryk for alle besøgende.
Huset er indrettet med multisal til møder, 
foredrag, undervisning, dans, gymnastik 
m.m. Huset er også indrettet med café, læ-
secafé, it-café, kreative værksteder, øverum 

til musik, ungerum, mødelokaler, pusleafsnit 
til børn samt knallert/cykel/metal-værksted 
med adgang fra det fri. Dertil kommer uden-
dørs terrasser og amfi-scene. Aktivitetshuset 
er udstyret med elevator, som betjener de 3 
etager samt handicaptoiletter og alm. toilet-
ter. Alt sammen udsprunget af de afholdte 
workshops og dermed beboernes ønsker.
Aktivitetshuset vil stå færdigt til aflevering i 
starten af marts måned. Herefter vil der gå 
en periode med at få huset driftet og lære alle 
dets funktioner at kende, ligesom konstate-
rede mangler og afsluttende arbejder skal 
udbedres og udføres i samme periode. Huset 
vil i samme periode  løbende blive møbleret 
og udsmykket, ligesom alle igangværende 
aktiviteter og indsatser vil flytte ind i de nye 
omgivelser.
Når alt står færdigt og forår/sommer står over 
land vil Bestyrelsen for Aktivitetshuset invi-
tere samtlige beboere i Sønderparken samt 
øvrige interessenter til den officielle indvielse 
af det nye Aktivitetshus i Sønderparken.

Tillykke med det nye Aktivitetshus.

Jens Christian Lybecker
Direktør boli.nu 
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Byg bro og Netværk.

Synlige netværk

Vi er nogle beboere i Sønderparken, der den 
4. februar deltog i et nyt møde med boli.nu og 
Boligkontoret samt arkitekterne, der arbejder 
med projektet ”byg bro og netværk” som er 
økonomisk støttet af Realdania.

Vi fik fremvist planerne og tegningerne og 
arkitekterne var kommet langt med arbejdet 
omkring de 4 porte rundt om Sønderparken. 
Portene placeres i det naturlige stiforløb i 
Sønderparken i en nordlig, østlig, sydlig og 
vestlig indgang / udgang.

Det var rigtig spændende at se, hvordan de 4 
porte kommer til at se ud, når de står færdige. 
Ved porten mod nord arbejdes der bl.a. med 
en rund bænk med lys, som en lysende ring. 
Det så rigtig spændende ud.
Ved Kolonaden, som en af portene også er 
navngivet, bliver der høje søjler med lys, 
og det bliver der også mod syd, som udfø-

res med en ide om at lyseffekten skal kastes 
lodret opad. Mod vest ved brandvejen bliver 
porten udformet som et cirkulært opholds-
sted, hvor man vil kunne mødes og hygge sig 
med hinanden, og hvor tanken er, at stedet 
kan udvikle sig til en oase med mange mulig-
heder, hvis beboerne vil udnytte disse.
Det bliver rigtig flot, og jeg er ret sikker på, 
at det bliver de flotteste indgange til Sønder-
parken. Det er svært at beskrive, hvordan det 
bliver, når det hele står færdigt, men først på 
sommeren skulle det færdige projekt være 
klart til godkendelse. Der var en god debat på 
mødet og der blev foreslået nogle ændringer 
fra beboerne, som blev hørt, og vi talte også 
lidt om belysningsforholdene i Sønderpar-
ken. 
Jeg tror ikke der her i Fredericia er noget, der 
vil kunne stå mål med vores projekt. Det kan 
i glæde jer rigtig meget til.   

Hvordan styrker du dig selv og dine mulighe-
der via dine netværk i dag?

Ved du f.eks. at rigtig mange får job i dag – 
netop fordi, de kender nogen, som kender 
nogen, som måske igen kender nogen, som 
lige står og har brug for en som dig. 

Selvom vi er på Facebook og andre digitale 
netværk, så giver vores personlige netværk 
og relationer de bedste muligheder i forhold 
til at:  

- fremme karrieren.
- synliggøre, hvad vi kan bidrage med i  
   forskellige sammenhænge.
- få adgang til viden og ressourcer hos andre, 
  som du ikke anede eksisterede.
- få glæde, overskud og energi.
- få ajourført vores viden.
- få mulighed for hurtigere og bedre  
  opgaveløsning.

For at være god til at ”netværke”, er det 
vigtigt, at vi kan:

- huske den andens navn
- markere vore synspunkter samtidig med,  
   at vi lytter til andre
- undgå at være tillukkede som person. Dog 
   uden at vi behøver at  fortælle om alle de-  

   taljerne i vores seneste ferie eller weekend
- være ærlige og diplomatiske
- give ros og opmuntringer – her kan en kort 
   mail som opfølgning være nok til, at ens  
   omgivelser ved, at vi lægger mærke til  
   dem. 
- videregive relevant information og viden 
   til en anden, som vi tænker, den anden  
   har brug for
- bringe mennesker sammen – ikke primært  
   for vores egen skyld, men fordi de kan have 
   glæde af at møde hinanden.

Hvor kan vi starte med at opbygge net-
værk?

I dag er der rigtig mange, der oparbejder net-
værk via frivilligt arbejde. Nedenfor er listet 
frivillige indsatser, som flere beboere i Søn-
derparken og Korskærparken allerede i dag 
har glæde af. Her kan du hjælpe dig selv ved 
at hjælpe andre i dit boligområde.

Frivillige netværk/foreninger i Sønderpar-
ken og Korskærparken:

- Boligorganisationernes afdelingsbestyrelser
- Køkken og caféer i Medborgerhusets og det  
   kommende Aktivitetshus
- Lektiecaféer i Sønderparken og Korskær- 
   parken

- Dansk-undervisning for to-sprogede om 
   aftenen
- Parkpostens redaktion
- Motionsforeningen SønderKorskær
- Foreningen Korskær
- Sønderkorskær Fiskelaug
- Festudvalg i Sønderparken 
- Festudvalg i Korskærparken
- PR-gruppen i Korskærparken
- Danmark-C TV hver mandag aften i  
   Medborgerhuset
- Kvindeklubben Svanerne
- Mandeklubben i Korskærparken
- Værestedet i Medborgerhuset, Korskær- 
   parken

Tøv ikke med at give dit bidrag – der er 
brug for dig!

Der er gratis gevinster ved netværk og frivilligt arbejde 
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Beskæftigelse og uddannelse
Slip Ledigheden

Den 20/5 2014 startede et 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 jobcentermedarbejdere 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

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 an-
det www.borger.dk

Det foregår i Korskærparken:
Tirsdag kl. 9.30-10.30 og 10.30-11.30 
Multirummet i underetagen.
Hver torsdag kl. 12.00-13.00 og  kl. 13-14 
Multirummet i underetagen.
Vi stiller en bærbar pc til rådighed i un-
dervisningen.

Vil du med på et hold så kontakt:
Lissi Hygum Lind
Mobil: 4124 8242
Mail: lissi.lind@fredericia.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 sjov 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 16.00 - 18.00, Medborger-
huset.

 
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 maj måned vil vi flytte over i 
det nye Aktivitetshus, og så kan vi 
lave nogle sjove ting efter sommer-
ferien sammen med lektiecaféen i 
Korskærparken, som hedder iLab. 

Vi glæder os til også at hjælpe dig til en 
sjovere hverdag i din skole

Kom og hør om, hvordan du 
bliver ”moneymaker”…

Er du mellem 14 og 18 år og mangler du 
et fritidsarbejde, tilbyder vi dig et Mo-
neymaker kursus, så du kan blive endnu 
bedre i din jobsøgning. 

Vi tilbyder dig et kursus over to moduler 
,hvor du får viden om, hvordan du kan få 
et fritidsarbejde. 
Du får mulighed for at lave et CV og skri-
ve en ansøgning, som du vil få feedback 
på. Du får muligheden for at øve dig på 
jobsamtaler. 

Det eneste du skal gøre er at møde op 
Medborgerhuset Korskær, Multirum 1 
den 20. og 22. april klokken 18:00-20:00. 

Venlig hilsen
Gizem Canik
Relationsmedarbejder
Sønderparken og Korskærparken
Mobil: 2495 5003
Email: gic@boligfa.dk
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Møde I sognegården omkring vores aktivitetshus

Aktiviteter i vores nye aktivitetshus

Beboerne glæder sig til deres nye Aktivitetshus

Kvartersrådet havde inviteret til møde i Han-
nerup Sognegård med henblik på at at drøfte, 
hvad vi skal have af aktiviteter i vores nye 
hus. Per Ussing Nielsen bød velkommen og 
gennemgik dagsorden for mødet og hvad 
formålet med mødet var. Derefter gennem-
gik   Jens Christian Lybecker hele forløbet fra 
starten af projektet og hvornår det forventes 
at være færdigt til indvielse og hvornår be-
boerne vil få nøglen til huset udleveret, det 
bliver omkring første april.

Der var mødt mange op og der var mange 
spørgsmål og mange forslag til, hvordan vi 
så overtager det, og hvad med den daglige 
drift? Der bliver en ansvarlig bestyrelse, som 
har det overordnede ansvar og derefter bliver 
der brug for rigtig mange frivillige, som skal 

bakke op om de mange aktiviteter, der kom-
mer til at foregå.

Projektchef Jane Findahl fra Områdesekreta-
riatet, Den Boligsociale Helhedsplan fortalte 
om alle aktiviteterne, der er beskrevet heri. 
Aktiviteter, som både bliver gennemført i 
Medborgerhuset i Korskærparken, og som 
også vil komme til at foregå i det nye Akti-
vitetshus. 

Der bliver en Cafe, hvor der bliver mulighed 
for at købe et måltid mad til en fornuftig pris, 
og her skal der bruges frivillige, som skal 
have et hygiejnekursus for at få lov til at være 
i køkkenet. Der var en lille debat om dette 
emne, hvor der var en bred opfattelse af, hvad 
et anretterkøkken kan bruges til.

Huset bliver indrettet så der kan foregå man-
ge aktiviteter samtidig, og der bliver også 
indrettet et cykel/knallertrum  med en an-
svarlig frivillig som hjælper. Der bliver klub 
for de 8 til 12 årige fra kl.17.00 til kl. 20.00 
de første 4 dage i ugen. Der vil blive beboer-
service hver mandag fra kl.15.00-17.00, hvor 
spørgsmål vil blive taget alvorligt. Mange fle-
re tilbud vil komme efterhånden som huset 
bliver taget i brug af vores  dygtige aktivitets-
medarbejdere.
På mødet var der mulighed for at melde sig 
som frivillig, og dem der var interesseret i et 
hygiejnekursus.

Dette indlæg skrevet af Tove Bertelsen.

Anette, som har boet i Sønderparken i snart 
13 år, glæder sig til, at Aktivitetshuset snart 
står færdigt. Hun håber på, at det bliver lidt 
ligesom det er ovre i Medborgerhuset i Kor-
skærparken. Her deltager Anette i et kur-
susforløb, og synes der er så hyggeligt og at 
huset summer af liv og aktiviteter. 

Anette har arbejdet i køkken i et halvt års 
tid tidligere, og har hygiejnebevis, så hun 
kan godt se sig selv give en hånd med som 
frivillig i det nye hus, hvor der er brug for 
hænder i køkkenet. Som Anette siger ”Jeg 
har i forvejen et berigende og stort netværk 
her i Sønderparken og er ofte sammen med 
mine naboer, men det bliver da vidunderligt 
at kunne mødes alle sammen i det nye hus, 
hvor jeg også får mulighed for at udvide mit 
netværk.

Også Nadja glæder sig rigtig meget til Akti-
vitetshuset åbner. Hun har boet i Sønderpar-
ken i et års tid nu, og glæder sig til at komme 
i det nye hus. Nadja siger: ”Jeg er så heldig at 
have en mand, der er uddannet kok, og han 
laver selvfølgelig fantastisk mad, men det 
bliver da også skønt engang imellem bare at 
kunne gå over sammen med ham og spise i 
Aktivitetshuset. Snart kan også Parkpostens 
redaktion sidde i det nye hus og lave bladet, 
hvor Nadja gerne vil deltage fremover som 
frivillig, da hun elsker at fotografere, og ger-
ne vil levere billeder til bladet.

På billedet til højre er det Nadja til venstre og 
Anette til højre. 

Foto er fra Medborgerhuset i Korskærpar-
ken.
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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. 16. april 2015, og det andet 
arrangement er i Sønderparken, hvor 
datoen offentligøres senere. 

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

Er du særligt Sensitiv?
Møde i Medborgerhuset Korskær omkring 
emnet” er du særligt Sensitiv?”

Mødet var et foredrag af Anette Christensen 
som er trivselsguide. Et meget spændende  
foredrag, hvor man virkelig fik sat nogle tan-
ker i gang omkring dette emne.

Er man det selv, eller har man kun nogle en-
kelte tegn på at man er sensitiv. Der var en 
del, som stillede mange spørgsmål omkring 
oplevelser, man havde i forhold til børn, som 
også kan være særlig sensitive. ”Det har jeg 
aldrig tænkt over selvom jeg selv har haft 
børn”.

Anette Christensen tager meget rundt i lan-
det og holder foredrag om dette emne, og 
hun har også en hjemmeside, man kan søge 
ind på og læse mere om hende og emnet.
Der var god opbakning til foredraget og ved 
at skrive denne lille artikel, vil jeg håbe at 

der er flere, der vil deltage i sådanne arran-
gementer. Der var efter mødet mulighed for 
at få en snak med Anette Christensen og det 
var der flere der benyttede sig af. Hun havde 
også et skema med 12 spørgsmål som man 

kunne udfylde og så finde ud af om man var 
særlig sensitiv. Det var jeg ikke fandt jeg ud 
af.

Skrevet af Tove Bertelsen.
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Beskæftigelse og uddannelse
Projektsporet 

Projektsporet er en kursusrække, der giver 
dig praktiske redskaber til, hvordan du kan 
virkeliggøre din idé i Sønderparken eller Kor-
skærparken, baseret på frivillige kræfter. Din 
idé kan være alt fra at starte dans for børn, 
en læseklub, en juletræsfest eller en gruppe af 
hundelufte-hjælpere. 

Projektsporet - det at være ildsjæl
- Et frivilligt projekt, der kører godt, drives 
af ildsjæle og engagerede frivillige. På kurset 
taler vi om det at være ildsjæl, og om hvordan 
man passer på sig selv, så man ikke brænder 
ud. 

Projektsporet – gør din idé skarp
- Vi arbejder med din idé og har fokus på for-
skellige  redskaber til at få idéer. Derudover 
ser vi på hvem, der er din målgruppe? Og 
hvordan du får fat i den?

Projektsporet - projektbeskrivelsen 
- Du er næsten klar med din projektbeskri-
velse, så vi laver en handlingsplan for pro-
jektet med tidsfrister, der sikrer, at du når i 
mål. Du får også værktøjer til din rolle som 
projektleder, og til hvordan du holder modet 
oppe, hvis du rammer problemer på din vej.

Projektsporet – præsentationen
 -Hver gang du møder et nyt menneske, er 
det en ny chance for dig, for at fortælle om 
det dine medfrivillige og dig brænder for. 
Lær forskellige præsentationsteknikker, som 
tager udgangspunkt i dig, din stemme og dit 
kropssprog.

 Projektsporet - fortsættelse af dit arbejde 
 - Bliv skarp på hvordan du får dit projekt til 
at vokse ved tidligt at lære en projektleder/
frivillig op på sidelinjen. 

Projektsporet 
- workshopdag om rekruttering, sponsore-
ring, økonomi, evaluering, sociale medier og 
presse.

Projektsporet – pecha kucha

Her er datoerne til projektsporet:

7 maj, kl. 17.00-21.00 - Kick off – det at være 
ildsjæl
21 maj, kl. 18.30-21.00 - Gør din idé skarp

Sommerpause, hvor du arbejder videre selv, 
og kan kontakte  områdesekretariatet, hvis 
du har brug for hjælp til afklaring i forhold 
til dit projekt!

Der kommer info senere om, hvem man kan 
kontakte i  de forskellige uger.

- 10. september, kl. 18.30-21.00 - Projektbe-
skrivelse
- 17. september, kl. 18.30-21.00 – Præsenta-
tion

- 7. oktober, kl. 18.30-21.00 – Fortsættelse af 
dit arbejde
- 29. oktober, kl. 18.30-21.00 – Workshopdag
- 19. november, kl. 18.30-21.00 – Pecha 
kucha

Der bliver serveret sandwich på kursusda-
gene

Vi har 15 pladser til 15 gode idéer, så hvis du 
vil med på projektsporet ring eller skriv til:
Beatrice Neckelmann, 
tlf.: 249 555 05. 
Mail:ben@boligfa.dk

Og vi tager en snak om din ide.

Suk.... 
Ikke nu igen Tage

Jeg keder mig.
Sådan ser man ud, 
Tage, når man  
brænder for noget

Kan man få 
superhelte-
træning her 
i Fredericia?

Jeps! Kom Tage 
jeg ved hvor det er! 
Vi skal over på side 10.

Hej Søren.
Er du blevet superhelt?

Mar_2015_Parkposten.indd   7 18-03-2015   12:06:12



8

Opslagstavlen.
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

Cafeen holder desuden åbent alle dage 
imellem jul og nytår.
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 ser frem til du kommer og hygger sam-
men 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

Maldiverne, Sri Lanka og Emi-
raterne, Sri Lanka, Maldiverne 

og De Forenede Arabiske 
Emirater.

Kridhvide strande, svajende palmer, tur-
kisblåt vand og eksotisk liv under
vandet. Det er sådan de fleste mennesker 
kender Maldiverne. I sommeren 2014
besøgte Ole Hansen og familie landet, 
som viste sig at være meget andet end
det.
Fra Maldiverne gik turen videre til Sri 
Lanka - den kulturelle perle ved Det
Indiske Ocean med den pragtfulde natur. 
De sluttede vores rejse af i Dubai, hvor 
gammelt mødes med nyt.

Tag med på en rejse i ord og billeder til Sri 
Lanka, Maldiverne og
Emiraterne, når Ole Hansen fortæller om 
familiens tur til disse lande. 

Eftermiddagsmøde i Hannerup kirke, 
Prangervej 114, den 10.04.2015 kl. 14:30
- 16:30, Gratis entré – kaffe 20. kr.

En hilsen og en venlig  
opfordring fra varmemestrene.

Først en stor tak til alle jer beboere, 
som er gode til at passe på områderne 
og behandle affald og bygninger med 
omhu og ansvarlighed.
Der er mange steder opstillet nye 
postkasser ved opgange til lejligheder, 
og her oplever vi af og til, at der læg-
ges gratisaviser på hylder eller gulv. 
Vi vil gerne opfordre til, at disse tages 
med op i lejligheden ligesom anden 
post, man modtager som beboer. 

Såfremt man ikke ønsker gratisaviser 
eller reklame, så er det muligt at sige 
”Nej tak til reklamer” på internettet 
på siden: 

http://www.postdanmark.dk/da/
nej-tak-til-reklamer/Sider/tilmeld-
afmeld-aendre.aspx

Vi vil få mere tid til at gøre det bedre 
for jer som beboere, når vi ikke behø-
ver bruge tid på at samle aviser og re-
klamer op i opgange og udenfor. 
Det sker også af og til, at nogle enkelte 
beboere stiller affald i opgangene. Her 
vil vi også gerne opfordre til, at affal-
det bæres ud i dertil hørende miljø-
stationer. 
Vi siger tak til alle jer beboere, som til 
daglig udviser respekt for vort arbejde 
og naturligvis altid håndterer egen 
post og affald på behørig vis.

Masser af hilsner fra os varmemestre

Baby-salme-sang 
Et tæt samvær mellem baby og foræl-
der. Hver gang synges der børnesange og 
salmer, børnene vugges i tæpper og der 
blæses sæbebobler mens vi lytter til skøn 
musik. Efterfølgende er der mulighed for 
at drikke en kop kaffe eller te, pusle og give 
børnene mad og snakke sammen. Baby-
salme-sang er for børn i alderen cirka 0 - 
11 mdr. og deres forældre. 

Vi begynder ..... 
Start : Tirsdag d. 12. maj  2015 kl. 10– 11 
i Hannerup Kirke, Prangervej 114, 7000 
Fredericia. 
Baby-salme-sang strækker sig over 5 tirs-
dage frem til og med den 9. juni. 

Baby-salme-sang er et gratis tilbud og 
man er velkommen til at komme første 
gang og se hvad Babysalmesang er. 
Tilmelding til: Sognemedhjælper Mette-
lene S. Kristensen 
75 93 25 06 / sms: 30 50 17 71 / sogne-
medhj@hannerup-kirke.dk
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Opslagstavlen.

Frokost klubben 
- kun for mænd

Et åbent samlingssted 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:

17/3-15 Overraskelsesdag.

Det (u)lykkelige Arabien og 
terroren i Danmark. 

Hvorfor begår en ung mand med rødder i 
Mellemøsten terror i Danmark? Hvordan 
tænker sådan en mand? Har det sammen-
hæng med det sker i Mellemøsten ? Skal vi 
være bange for Islamisk Stat og dens sym-
patisører her i Danmark ? Mange spørgs-
mål har trængt sig på efter terroren kom 
til Danmark.

Kom og hør Naser Khaders vurdering.

I løbet af årene har Naser Khader været i 
Mellemøsten i mange forskellige
sammenhænge. Han har besøgt ca. 20 af 
de i alt 23 arabiske lande. 
I Danmark er der en tendens til at skære 
alle med arabisk baggrund over en
kam, men i virkeligheden er der markante 
forskelle. 

Foredraget tager derfor udgangspunkt i de 
forskellige befolkninger og
kulturer og det meget aktuelle terroran-
greb i Danmark.

Naser Khader er født i Syrien og kom til 
Danmark som 11-årig. Han uddannede
sig som cand.polit. og arbejdede i en år-
række som tolk og konsulent, inden
han gik ind i politik. 

FOREDRAG I HANNERUP KIRKE, 
PRANGERVEJ 114  DEN 15.04.2015 KL. 
19:00 - 21:00.

GRATIS ENTRÉ – KAFFE 20 KR.

Ghita Nørby & Lars Hannibal i 
ORD OG TONER

En eftermiddag, hvor Danmarks store 
skuespiller Ghita Nørby bl.a. vil læse 
nogle af sine favorit-eventyr af H. C. An-
dersen samt Johannes Møllehaves sprud-
lende oversættelse af La Fontaines under-
fundige og livskloge fabler.

Guitaristen Lars Hannibal spiller smukke 
og populære toner fra det klassiske gui-
tarrepertoire, der skaber laguner til efter-
tænksomhed.

Eventyrene, fablerne, de små anekdoter, 
musikken, historierne fra et langt liv på 
scenen og deres samtaler om aktuelle te-
maer formidles til publikum i en intens 
og intim atmosfære, hvor man fornem-
mer deres årelange venskab.

SØNDAG D. 31. MAJ KL. 15
Entré: 100 kr. / gratis for børn under 15 
år. Billetsalg fra d. 18. maj på kirkekonto-
ret i åbningstiden. 

Evt. resterende billetter sælges ved døren 
fra kl. 14.15.

Sognecafé - ”Mød verden over 
en kop kaffe”

”Mød verden over en kop kaffe” er sog-
necaféens motto. Her er der nemlig hver 
tirsdag mulighed for en kop kaffe og en 
samtale over et aktuelt emne.

Der møder ca. 40-50 mennesker op hver 
gang – og flere er meget velkomne. Her-
under kan man læse om Sognecaféens 
program.  Sognecafe hver tirsdag. Tirs-
dage kl. 14.3o-16.30 i  Søndermarkshus 
på Prangervej 75. 
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Tanker om det nye  
Aktivitetshus

Som en af Pavillonens faste brugere i form 
af lektiecafé er jeg meget spændt på, hvor-
dan forholdene vil blive, når vi flytter til 
det nye Aktivitetshus. 

Umiddelbart lover det godt med sådan 
en helt ny flot bygning. Jeg håber, at der 
i tilknytning til undervisningslokalet bli-
ver et mindre rum, som kan benyttes til at 
trække sig tilbage til, når der er brug for 
fordybelse i stoffet. 

Jeg ser i øvrigt også frem til at der, via det 
fælles samarbejde blandt de mange frivil-
lige og husbestyrelsen, udarbejdes en op-
gaveliste med fordeling af vigtige, prakti-
ske småopgaver som f.eks.: Daglig opvask 
og køkkenopgaver, at der er papir, toner 
til printerne, og at der er styr på, hvem der 
åbner og lukker huset af. 

Nogle af tingene kan vi til tider savne i 
Pavillonen i dag. Samtidig glæder jeg mig 
til, at der i lighed med Medborgerhuset, 
bliver mulighed for at kunne købe god 
mad m.v. til rimelige priser. Endelig ser 
jeg frem til arrangementer i den store sal. 
Her tænker jeg blandt andet på vore ban-
kospil, hvor vi fint kan bruge den ekstra 
plads vi får, og spændende foredrag. 

Vi ser med forventning frem til vort flotte 
nye hus, og håber at det må blive til stor 
glæde for alle beboere. Også de naboer, 
som har kæmpet så meget imod 

Jan Hessel

Fastelavnssøndag den 15. februar var der 
stor Fastelavnsfest i Hannerup kirke. Der 
var som altid stor opbakning fra folk i 
Sønderparken. Der kom således mellem 
350-400 mennesker der deltog i gudstjene-
ste i kirken og efterfølgende tøndeslagning 
ved de 10 tønder. Her kan du se fotos fra 
den skønne dag.  

Flere hundrede til Fastelavnsfest.

Projekt ”Slip ledigheden” fortsætter i 2 
år mere.

Igennem projekt Slip ledigheden sam-
arbejder vi i områdesekretariatet og 
Jobcenteret fra mandag – torsdag hver 
uge med ml. 40 og 50 ledige fra Sønder-
parken og Korskærparken. Målet er, at 
de ledige kommer i praktik, løntilskud, 
uddannelsesforløb, voksenlære og får 
jobs. Vi samarbejder om helhedsorien-
terede indsatser for hver enkelt deltager, 
hvor motion, sund kost og meningsgi-
vende træningsarenaer er grundlæg-
gende elementer i processen. 
Derudover har vi via partnerskabsaftaler 
med lokale entreprenører og samar-

bejder med de to boligorganisationer 
boli.nu og Boligkontoret nogle unikke 
muligheder for at gøre brug af  trænings-
arealer her. Og selvfølgelig også i tæt 
samarbejde med øvrige virksomheder i 
Fredericia Kommune.
De gode resultater, vi opnår via fælles 
målrettet indsats, har nu betydet, at Fre-
dericia Kommune har besluttet at støtte 
op med bevilling, som gør, at vi kan 
fortsætte arbejdet de næste 2 år. 
Så, hvis du er ledig og bosat i områderne 
i Sønderparken og Korskærparken, og 
ønsker at komme med på ”Slip ledig-
heden”, så kan du henvende dig til din 
sagsbehandler, som kan indstille dig til 
at deltage i dette tilbud.  

Projekt ”Slip ledigheden”
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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
Hver mandag kl. 13.00 - 14.00 i pavil-
lonen indtil Aktivitetshuset er åbnet. 
Dog ikke i juli måned. 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 kontakte Beatrice på nedenstå-
ende telefonnummer, hvor du også kan 
tilmelde dig til forløbet. Det er gratis at 
deltage.

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

Kurset starter op 7. maj 2015  kl. 17.00 
- 21.00, hvor du får yderligere informa-
tioner om forløbet.  
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
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Velkommen til vores nye Nærbetjente i Sønderparken og Korskærparken.

Hamed Jookrei er navnet på ham der er 
tilknyttet Sønderparken og Kim Eriksen er 
tilknyttet Korsparken, men vi vil komme 
til at se dem begge i vores områder, da de 
samarbejder og afløser hinanden.

Hamed vil være at træffe i Sønderparkens 
pavillon, hver mandag mellem kl.13.00- 
14.00, intil vores nye hus er færdigt. Her-
efter vil du kunne træffe ham i Aktivitets-
huset i Sønderparken. I korskærparken vil 
du kunne træffe Kim hver mandag fra kl. 
10.00 - 11.00.
Hamed er 33 år, født og opvokset i Iran 
og kom til Danmark i 1989 sammen med 
sine forældre og søskende, og kom til at bo 
i Sønderjylland. I dag er han gift og bor i 
Kolding og har et barn og et på vej. 

Han er uddannet ved politiet i København 
og har i en del år arbejdet som betjent på 
Vestegnen og har rigtig god erfaring med 
store boligområder.
Hamed virker som er rigtig god og interes-
seret samarbejdspartner og han kommer til 
at færdes i vores område både som gående, 
cyklende og kørende betjent. Han vil altid 
være parat til en snak om eventuelle pro-
blemer i forbindelse med politiets opgaver.

Et stort velkommen til begge nye nærbe-
tjente. Vi håber på, at vi i næste nummer 
kan bringe et billede af nærbetjenten Kim 
fra Korskærparken, og bringe et mindre 
portræt af ham også.  
   Artikel af Tove
  Foto af Christine Hamed Jookrei

Vores nye Nærbetjente

Torsdag den 23. april kl. 18.30
Hør om inkontinens – og hvad du kan gøre for at forebygge.

Gratis for medlemmer
Ikke medlemmer kr. 20,-

Fredag den 29. maj kl. 18.30
Bankospil.
Vi spiller om de medbragte gaver til en værdi af ca. kr. 20,-

Gratis for medlemmer
Ikke medlemmer kr. 20,-

Lørdag den 13. juni kl. 7.30 til 17.00.  
(Bussen kører præcis kl. 07.30)
Familieudflugt til Mandø. Billetsalg i Cafeen, Medborgerhuset 
tirsdag den 2. juni kl. 16.00 til 18.00.
Mandø er en lille ø i vadehavet mellem Rømø og Fanø. Vores 
bus kører til Ribe. Herfra kører vi med en traktorbus, som 
kører os over dæmningen til Mandø. 

Turen i traktorbussen varer 45 minutter. Vi skal på en guidet 
gåtur på 1,5 km på øen.

HUSK MAD OG DRIKKE

Pris voksen: kr. 85,-
Pris barn: 0-2 år gratis – 3-13 år kr. 45,-

Kun for medlemmer og deres familier.

Forårsprogram i Kvindeforeningen Svanerne.
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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 dagligdagen, 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?

Næste kursus i Jan 2016
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, hvordan 
du arbejder med kropssproget, så du bliver 
bedre til at kommunikere!

Næste kursus i Feb 2016
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 igennem. Lær om 
dine kommunikations-mønstre.

Næste kursus i marts 2016, kl. 17.00 - 19.00 
i Medborgerhuset, sal 1 i Korskærparken.

• 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 net-
værk. Hør om netværksmuligheder, og hvor-
for 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 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.

• 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 lovgivning 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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Aktiviteter i Parkerne
Sønderparkens Lektie-Café

Eller Korskærparken. Dette og meget mere, kan 
du læse om på WWW.SKF7000.DK eller du 
kan kontakte os på BC@SKF7000.DK for mere 
info og indmeldelse.   

tekst/foto: Brian Conradsen/Formand SKF

SKF – Sønderkær fiskeklub 
- et ”Nyt” tiltag for alle beboere i Sønder- og Korskærparken med interesse i lystfiskeri

Hvad er så hele ideen med at lave sådan en 
fiskeklub? vi har jo allerede Fredericia sports- 
fiskerforening m.fl... Ideen bag klubben er at 
give folk mulighed for at møde andre med 
samme interesse, både på fisketure og under 
socialt samvær, ved vores klubaftner, hvor vi 
laver forskellige aktiviteter, f.eks. nusser med 
grej, praler om fisk, ser film og meget mere. Når 
vejret bliver lidt mere stabilt vil vi også afholde 
mindre kurser. f.eks. kasteteknik. Og kniber det 
med grej, har vi lidt grej der kan lånes.

En anden vigtig tanke vi har haft omkring klub-
ben. er, at der er beboere, der ikke har bil. Disse 
kan gennem klubben få mulighed for at komme 
på længere ture til mere interessante steder med 
lidt anderledes muligheder, da vi så vidt det er 
muligt arrangerer fælleskørsel. 
Her i første halvdel af året er der bl.a. planlagt 
ture til Vestkysten og Herning fiskepark. Tidli-
gere har vi været på tur Blue Rock, på Sydfyn, 
som er et af de, hvis ikke DET største Put & 
take anlæg i Danmark. Der vil på sigt også blive 

lavet ture med forskellige turbåde, ligesom vi 
laver smutture rundt til de fine fiskevande vi 
har i ”baghaven”.
Men ellers er det meningen, at det medlem-
merne der skal forme klubben, med ønsker og 
aktiviteter 
 
Klubben for alle.  
Uanset om du er til lidt hyggefiskeri efter af-
tensmaden, eller du fisker på et mere avanceret 
niveau, er du velkommen, da klubben er for alle 
der bor i Sønderparken og Korskærparken.
For at alle kan være med, har vi desuden valgt 
at holde kontingentet på et meget lavt niveau. 
(Se fakta boks) En del af dette vil gå til driften, 
af blandt andet vores hjemmeside  
WWW.SKF7000.DK 
samt materialer i forbindelse med klubaftnerne.  
Sidst men ikke mindst vil der også være ture 
hvor vi giver et tilskud fra klubmidlerne.

Det eneste krav for at være medlem, er som 
nævnt tidligere, at du bor enten i Sønderparken 

Den 18 nov. Sidste år blev Sønderkorskær fiskelaug, ændret til en selvstændig forening, da vi gik fra at være økonomisk støttet af De 
Boligsociale Helhedsplaner, til at skulle finansiere vores egen drift. Samtidig valgte vi at skifte navn til Sønderkær fiskeklub, i daglig 
tale SKF for at signalere de nye tider.

Medlemsskab i SKF
Ønsker du at blive medlem, kan du  
kontakte os på bc@skf7000.dk for at blive 
indmeldt
 
Kontingentet betales efter eget valg enten 
halvårligt eller helårligt og udgør for 2015

• Senior (+18 år): 150,- pr halvår
• Junior (7-17år): 90,- pr halvår
• Barn: (under 7 år) 0,- Kun ifølge  
 med betalende voksenmedlem
• Husstand: 360,- pr halvår
• Passive/Støttemedlem 10kr pr.  
 måned gerne mere!

Mine oplevelser med Lektie-Caféen i Søn-
derparken tog sin begyndelse, da Per Ussing 
Nielsen opfordrede mig til at henvende mig 
til Anni Lindum for at deltage i lektiehjælp 
til børn, unge og voksne i Sønderparken i 
matematik. 
Jeg var først noget tilbageholdende, da jeg 
ikke har nogen formel undervisningserfa-
ring. Min baggrund er revision og regnskab. 
Men da jeg havde tiden til det fik Anni mig 
overbevist, om at jeg burde prøve. Og det har 
jeg ikke fortrudt. 
Vi fandt snart ud af, at jeg ikke egnede mig 
til at undervise de helt små børn, der ikke tog 
opgaverne så seriøst, som jeg synes de skulle.
Vi fordelte så eleverne mellem os, så jeg mere 
fik en mentorrolle for de lidt større børn. Det 
passede meget bedre til mit gemyt. Når det 

drejer sig om seriøse elever, som virkelig 
gerne vil arbejde med stoffet, har jeg tilbudt 
dem, at de kunne ringe til mig og aftale eks-

tra tid i Pavillonen. Det har givet mig store 
oplevelser siden. Jeg husker tydeligt, da en 
far glædestrålende kom og fortalte os, at hans 
datter havde fået sit første 12-tal i matematik. 
Det er sådan noget, der gør det hele værd at 
beskæftige sig med.

Samtidig har samarbejdet med kolleger af 
anden etnisk herkomst (skrækkeligt udtryk) 
åbnet mit sind for fordomme, idet jeg har 
fundet ud af, at vi har de samme personlige 
mål uanset religion og fødested. Meget beri-
gende. 
Endvidere har løsningen af så forskellige 
opgaver som beskrivelse af slaveriets ophæ-
velse, teknologiudviklingens fremtid samt 
personlig skønhed været udfordrende for 
mit syn på livet og givet anledning til mange 
tanker og diskussioner med unge menne-
sker. Kort sagt har dette givet mig, som barn-
løs, et hjørne af den rigdom, som det er at 
have børn og følge deres udvikling. Endelig 
giver det mig mulighed for at give lidt tilbage 
til det samfund, som har givet mig så meget.  

Jan Hessel  - 69 år
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Gamle Danske Sange:  
Jeg vælger mig april 

Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste.
Det volder lidt rabalder,
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil!

Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter,
i den bli’r somren til!

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, 1870
Melodi: L. M. Lindeman, 1877

Find 5 fejl

Vind et gavekort på 100 kr. Udfyld med fundne fejl samt navn og adresse og aflever den i postkassen ved Sønderparkens pavillon eller i 
Korskærparkens medborgerhus. Vinderne offentliggøres samme med løsning i næste nummer af Parkposten.   
 
Sidste afleveringsfrist for opgaven er 25. juni 2015. 

Navn: ____________________________________________    Telefonnr.: ________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________
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Husk næste deadline: 25. juni 2015

Parkposten ønsker
God Påske
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