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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 Park-
posten.
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. 

Lærlingeprojekt

Jan Hessel
(JH)
Beboerjournalist

Mikael Paasch
(MP)
Beboerjournalist

Artikler o.l. skal sendes til:  
ali@boligfa.dk

N.B. Parkpostens redaktion forbehol-
der sig retten til at redigerer frem-
sendte tekster.

Parkposten udkommer fremover 2 
gange årligt. I maj og November.
Deadline for maj er 20. april. 
Deadline for november er 20. okto-
ber.

Vindere af sidste nummer af Parkpostens konurrence var:

Egon Christensen

Korskærparken

Hanne Olsen

Sønderparken

Tillykke
fra os på

Parkposten

Et nyt og banebrydende lærlingeprojekt 
er gået i gang i Korskærparken.   

Lærlingeprojektet har til formål 
at synliggøre, hvor attraktive 
erhvervsuddannelserne er og 
derigennem fremme søgningen til 
erhverveskolerne. Der er mangel på 
ansøgere til uddannelserne inden for 
byggeri. 

Projektet er en del af den boligsocile 
helhedsplan, der arbejder for at mindske 
den sociale ubalance i vores store 
boligområder (aktuelt i Korskærparken) 
i Fredericia.

boli.nu er den boligorganisation, der 
stiller byggesag og faciliteter til rådighed 
for projektet. Ved at lade projektet finde 
sted i en aktuel renovering får deltagerne 
mulighed for at medvirke i en rigtig 
renovering med alt, hvad det indebærer.

Beboerne i de tre lejemål støtter op om 
projektet, og har indvilliget i at acceptere 
en længere genhusningsperiode for at 
skabe en realistisk tidsramme for de 
unge lærlinge.

Egil Rasmussen er hovedentreprenør 
på gennemførelsen af den fysiske 

helhedsplan i Korskærparken og har 
indgået en frivillig partnerskabsaftale 
med boli.nu

Lærlingeprojektet er en del af partner-
skabsaftalen.

I projektet deltager der 10 lærlinge, og 
vi håber og ønsker for dem, at det kan 
føre til en uddannelse indenfor området 
eller måske muligheden for at komme 
videre i andet uddannelsesforløb. Det er 
en unik chance for at deltagerne og også 
andre unge, der følger med i, hvad der 
sker i vores boligområder, kan få prøvet 
kræfter med byggebranchen.

Lærlingeprojektet deltog også med en flot 
stand ved DM i Skills 2016 i Fredericia 
Messecenter



3

Den boligsociale Helhedsplan

Projekt ”Slip ledigheden” 1.0 fortsætter i 2 år mere.

Projektet er et samarbejde mellem Den Boligsociale 
Helhedsplan og kommunens jobcenter samt virksom-
hederne, der er etableret partnerskabsaftaler med. Hver 
uge fra mandag – torsdag arbejder vi sammen med ca. 40 
ledige fra Sønderparken og Korskærparken. Her er tale 
om ledige i alderen fra 30 år og opefter. 

Målet er, at de ledige kommer i praktik, løntilskud, ud-
dannelsesforløb, voksenlære og i bedste fald får jobs. Vi 
samarbejder helhedsorienteret omkring indsatserne for 
hver enkelt deltager, hvor motion, sund kost og menings-
givende træningsarenaer er grundlæggende elementer i 
processen. 

Derudover har vi via partnerskabsaftaler med lokale 
entreprenører og samarbejder med de to boligorganisa-
tioner boli.nu og Boligkontoret nogle unikke muligheder 
for at gøre brug af  træningsarealer her. Og selvfølgelig 
også i tæt samarbejde med øvrige virksomheder i Frede-
ricia Kommune.

De gode resultater, vi opnår via fælles målrettet ind-
sats, har betydet, at Fredericia Kommune har besluttet 
at støtte op med bevilling, som gør, at vi kan fortsætte 
arbejdet de næste 2 år. 

Som ledig kontanthjælpsmodtager og bosat i områderne 
i Sønderparken og Korskærparken, kan man få mulig-
hed for via egen sagsbehandler at få tilbud om at komme 
med på ”Slip ledigheden”. Her vurderes med jobcenteret, 
om det er det rette tilbud, og om der er ledig plads på 
forløbet. 

Projekt ”Slip ledigheden” 2.0 starter op i april.

Et nyt projekt, som adskiller sig fra det andet i forhold 
til målgruppen, som her er de 18-30 årige. Dette forløb 
starter op 4. april, hvor det primære formål er, at de unge 
kommer i uddannelse. Projektet gennemføres i tæt sam-
arbejde med Ungeteamet under jobcenteret i Fredericia 
kommune. 

Derudover samarbejdes også her med partnerskabsvirk-
somhederne samt uddannelsesinstitutionerne. Formålet 
er, at de unge kommer igang med en uddannelse, og 
klarer sig igennem, så de nærmer sig et godt arbejdsliv og 
får skabt grundlaget for at blive selvforsørgende på sigt. 

Igennem forløbet arbejdes også i høj grad med sund-
hed, kost og motion. Derudover undervises i dansk og 
matematik, så de unge bliver i stand til at gå videre i en 
ungdomsuddannelse eller i et voksenlærlingeforløb. 

Projektet støttes op af midler fra udlændinge-, integrati-
ons- og boligministeriet. 

Succeskriterier er bl.a., at der  i perioden 1. januar 2016 
til 31. december 2018 igangsættes 60 uddannelses- og 
beskæftigelsesrettede ordninger, hvoraf 15 henvender sig 
særligt til unge, som ikke har taget nogen form for ud-
dannelse. 

Skrevet af Leder Anni Lindum, 

Områdesekretariatet

Projekterne ”Slip ledigheden” 1.0 og 2.0
under den boligsociale helhedsplan

Resultater fra Slip Ledigheden 1.0
Der er siden opstarten i 2014 via projekt Slip ledigheden skabt ca. 60 ordninger for ledige. Ordninger, som har været i 
form af enten praktikforløb, løntilskudsordninger, ordinære jobs, voksenlærlinge- eller uddannelsesforløb. 

Det tætte samarbejde med jobcenterets medarbejdere i Medborgerhuset og Aktivitetshuset medvirker til, at den lediges 
adgang til egen sagsbehandler lettes. Sagsbehandlerne får bedre mulighed for at danne sig et et mere nuanceret og 
helhedsorienteret indblik i de lediges muligheder, da de via samarbejdet med Områdesekretariatets medarbejdere i 
projektet, kan følge dem på tættere hold. 

Tillykke
fra os på

Parkposten
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Beskæftigelse og uddannelse
Tai-Chi

Hver onsdag kl. 10-11.30 i 
Medborgerhuset i Korskærparken

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 Medborgerhuset:
Tirsdag kl. 10.00-11.00 og 11.00-
12.00 i underetagen.
Hver torsdag kl. 12.00-13.00 og  kl. 
13-14 i underetagen.
Bærbar pc er til rådighed.

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

Lektie-cafe & iLab

For børn, unge og voksne

To dage hver uge finder du frivillige 
lektie-hjælpere, som står klar til at 
hjælpe dig med dine lektier. De fle-
ste lektiehjælpere, er i gang med, el-
ler har afsluttet en gymnasial uddan-
nelse, så de ved, hvad du får brug for 
at lære.
Vi laver lektier på en sjov måde, der 
passer til dig. Nogle af os lærer bedst 
ved at:

• Se & læse
• Høre og visualisere
• Føle & gøre
• Bevæge os & skrive

Du finder os i Medborgerhuset, Ul-
lerupdalvej 13 i underetagen.

Torsdage kl 18.00 - 20.00, Medbor-
gerhuset.
Tirsdage kl 16.00 - 18.00, Medbor-
gerhuset.

Find iLab på Facebook!

 Lektiecafé i Sønderparken

For børn og unge

Går du eller dit barn i skole?

Så har vi et tilbud til dig!

Lektiecaféen i Sønderparken har 
udvidet åbningstiderne og holder 
nu åbent fra kl. 17.00 - 20.00 hver 
torsdag i Aktivitetshuset.

De nye tider åbner op for, at mindre 
børn også kan deltage i lektie-caféen, 
og samtidig nå hjem til fornuftig tid. 

Kig gerne indenfor en torsdag, og se, 
hvem vi er, og hvordan vi arbejder.

Med venlig hilsen

Jan, Kamilla og Naia Sophie i 
samarbejde med Dansk Røde Kors 
Ungdom

Du er også velkommen til at kon-
takte Jan på telefon: 21658699

Ny computer til 

nybegyndere

Til dig, der aldrig har brugt en com-
puter: NU har du mulighed for at lære 
at bruge en computer! 
En venlig mand fra Korskærparken 
har nemlig valgt at donere sin flotte 
DUKA pc til Medborgerhuset.  
En DUKA pc er en ekstra brugerven-
lig computer – den er meget nem at 
bruge. 

Kig forbi Medborgerhuset i Korskær-
parken og prøv om det er noget for 
dig. Du er velkommen i vores IT-
værksted hver tirsdag kl. 10-11 eller 
11-12, hvor jeg vil hjælpe dig i gang. 
Eller du kan kigge forbi IT-værkstedet 
hver torsdag kl. 12-13 eller 13-14.

Lissi Hygum Lind
Mobil:  4124 8242

Vær med - og sæt dit præg 
på beboerbladet

Beboerbladet Parkposten søger fri-
villige beboerjournalister, der bræn-
der for livet i lokalområdet i Sønder-
korskær, 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 hjem-
mesiden www.sønderkorskær.dk. 
Det udkommer to gange årligt, så vi 
har brug for dig i redaktionen!

Du kan kontakteos via personalet i 
helhedsplanen:

Anni, Tlf:.40 24 02 36
Mail: ali@boligfa.dk
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Beskæftigelse og uddannelse
Så udbyder vi igen kurset som sundhedsambassadør!

Sidste år uddannede vi 11 sundhedsambassadører, og tirsdag d. 16. august 2016 
er vi igen klar til at uddanne et nyt hold i Sønderparken og Korskærparken.  

Kurset er gratis og afholdes tirsdage i Medborgerhuset:

16. august  kl. 18.30-20.30
23. august  kl. 18.30-20.30
30. august  kl. 18.30-20.30
  6. sept.  kl. 18.30-20.30
13. sept.  kl. 18.30-20.30
20. sept.  kl. 18.30-20.30
27. sept.  kl. 18.30-20.30
4. oktober  kl. 18.30-20.30

Hvis du har spørgsmål til forløbet eller bare ved, at det lige er noget for dig, 
så kontakt:

Beatrice Neckelmann på 2495 5505 eller på ben@boligfa.dk

At blive sundhedsambassadør er din mulighed for at være et vigtigt bindeled 
mellem beboerne i dit område og kommunens sundhedstilbud, og for at få ind-
flydelse på sundhed i Sønderparken og Korskærparken! 

Vi tilbyder dig et kursusforløb, hvor du undervises i emner som: 
sund kost, motion, trivsel, livsstilssygdomme og stress. Vi arbejder bl.a. med at få 
øje på behov for initiativer indenfor sundhed og hvordan du kommer igennem 
med dit budskab. 

Du vil også kunne bruge dine erfaringer i forhold til andre mulige jobområder, 
hvor der sættes pris på viden indenfor dette felt. 

Kurset afsluttes med et kursusbevis, som også er godt at have på dit CV! 

Hygiejnekursus

Så udbyder vi igen hygiejnekursus for
Sønderparken og Korskærparken 

Kurset er hovedsageligt for frivillige, 
der gerne vil hjælpe til i caféerne i Ak-
tivitetshuset og Medborgerhuset eller 
ved madarrangementer i områderne. 
Kurset bliver afholdt i Aktivitetshuset 
på nedenstående dage, såfremt der er 
tilmeldinger nok. Ellers bliver det 
flyttet til september/oktober:

Tirsdag og onsdag, d. 26.-27.april 2016 
Tirsdag og onsdag, d. 3.-4. maj 2016 

Kurset er AMU-godkendt og afhol-
des af underviser Birgit Petersen.

Udover at du kan deltage aktivt i dit 
nærmiljø, er kursusbeviset også godt 
at have på dit CV. Er du interesseret i 
at deltage eller har spørgsmål, så kon-
takt:

Beatrice Neckelmann 
Mail: ben@boligfa.dk 
Tlf.: 2495 5505

Lektiecaféen i Sønderparken
	  

Vi fik for nylig en henvendelse fra Dansk 
Røde Kors, som mente, at der var behov 
for en lektiecafé for børn i Sønderparken. 
De havde derfor rettet henvendelse til 
Tove Bertelsen p.g.a hendes funktion som 
medlem af husbestyrelsen i Aktivitetshu-
set. Hun oplyste dem om, at der allerede 
kørte en lektiecafé, og tilkaldte underteg-
nede, som er tovholder for denne, til et 
kort møde med repræsentanten fra Dansk 
Røde Kors. 

Jeg gav straks udtryk for at være interes-
seret i et samarbejde, da jeg er klar over, 
at der er behov for at få genoplivet en lek-
tiecafé for mindre børn, som den vi havde 
i pavillonen. 

Den kunne placeres kl. 16 og 18. Samtidig 
blev jeg opmærksom på, hvor ringe kend-
skabet til vore nuværende aktiviteter er. 
Det må vi få rettet op på. 

Repræsentanten fra Røde Kors oplyste, 
at hun søgte inspiration til dette i Århus, 
hvor de havde et lignende arrangement 
kørende. Vi blev enige om, at arbejde vi-
dere med disse planer til gavn for børnene 
i vort område. Vi udsender nærmere, når 
vi har nyt.

Venlig hilsen 
Jan Hessel
Tovholder 
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Sønderparken
Motions & Selvforsvars - Karaté-Dó

ÅBNINGSTIDER KØKKEN 
I SDR.PARKENS AKTIVITETSHUS

Mandag 08.00 - 19.00
Tirsdag 08.00 - 19.00
Onsdag 08.00 - 19.00
Torsdag 08.00 - 19.00
Fredag 08.00 - 13.00

SALG AF MAD I CAFÉ

Middag varm ret kl. 11.30 - 13.00 
Aftensmad varm ret kl. 17.30 - 18.30 
(ingen salg af aftensmad, fredag, i dette 
tidsrum)

Dagen igennem er der mulighed for køb af
kaffe, kage og håndmadder.

CAFÉEN LUKKER KL. 19.00 FOR SALG.

Nu er det jo længe siden, der sidst er 
kommet nyt fra vores aktivitetshus og 
jeg kan da fortælle at det begynder at gå 
rigtig godt, både i det daglige cafearbej-
de og alle andre arrangementer i huset.

Vi afholdt ”Mortensaften” med andesteg 

og diverse, hvor deltagerantallet var på 
ca. 85 spisende gæster, hvilket var rig-
tig flot og alt var lavet af frivillige med 
hjælp fra Annemette.

Vi afholder bankospil første mandag i 
måneden, og der er rigtig god deltagelse 
af vore beboere. Indtil videre er der af-
talt banko indtil april måned, så må vi 
se, om det skal fortsætte.

Vi holdt også juletræsfest i december  
for første gang for hele Sønderparken 

og der deltog ca. 70 børn og næsten li-
geså mange voksne. 2 dejlige timer med 
glade børn og en rigtig aktiv julemand, 
som de fleste børn blev fotograferet på 
skødet af. 
Børnene fik også godteposer og soda-
vand samt pølser med brød. De voksne 
fik kaffe og æbleskiver. Alt sammen stod 
frivillige kræfter for.

Onsdag d.27 januar 2016 startede bib-
lioteket et nyt projekt op i aktivitets-
huset. Projektet hedder ”med lykkelig 
slutning” En rigtig god eftermiddag, 

hvor bibliotekarerne Katrine Bolton og 
Marion Tirsgaard kiggede nærmere på 
feel good genren og anbefalede hyggeli-
ge bøger, der ender godt. Vi fik kaffe og 
kage og arrangementet varede  omkring 
1 time. Vi var ca. 20 deltagere.

Næste projekt blev den 9 marts, hvor 
der blev serveret Sønderjysk kaffebord. 
Her var det danske forfattere vi talte 

om. Biblioteket gav sandelig også kaf-
fen. Et hyggeligt engagement, som trak 
folk til huset.
Vi afholdt også et spisearrangement 
lørdag d. 30. januar med fælles frokost. 
Her deltog omkring 40, som alle nød at 
få en god snak med naboerne. 

Som alle læserne kan se, er der stor 
opbakning til vores fælles arrangementer 
og vi vil selvfølgelig rigtig gerne have, at 
der komme mange flere, både børn og 
voksne og gerne mange flere, der vil 
være frivillige til de forskellige opgaver, 
der følger med sådanne tiltag.

Skrevet af Tove Bertelsen.

Nyt fra Aktivitetshuset.

Julemarked  i  Aktivitetshuset   
Lørdag den 14. november 2015 var der 
Julemarked i Aktivitetshuset. De 15 stande 
var hurtigt reserveret og vi kunne godt have 
brugt flere, men 15 stande, er hvad der kan 
være i salen. Der var rigtig stor søgning til 
julemarkedet. Mange fik gjort en god handel. 
Der var juledekorationer, mange fine hob-
byting, meget brugt børnetøj og  mange andre 
gode ting. Der var også mulighed for at købe 
lodder til amerikansk lotteri, og det var så 
stor en succes, at der hurtigt var udsolgt. 
Hanne varetog opgaven så perfekt, at hun er 
udnævnt til fast sælger af lodder ved kom-
mende markeder. I Cafeen var der mulighed 
for at købe tarteletter, æbleskiver og gløgg. 
Det var så stor en succes, at alt blev udsolgt 
længe før markedet lukkede.Der bliver også 
julemarked i 2016, og i år udvider vi, så der 
bliver marked i 3 etager – så glæd jer.
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Et tilbud om at dyrke Karaté-Dó i Akti-
vietshuset
Undervisnings- og træningsdagene er:

Fredage fra kl. 16:00 – 18:00
Søndage fra kl. 14:00 – 16:00

Alle deltagere i nedennævnte grupper, 
træner indtil videre på samme tidpunk-
ter. 

1. Ungdoms Gruppe:  
 Alder 08 - 17 årig 
2. Voksen Gruppe:  
 Alder 18 - 28 
3. Voksen Gruppe:  
 Alder 29 - 85 eller over.

Der forsøges en blandet gruppe (nr.3), 
specielt tilpasset dem, som vil prøve 
Motions-Karaté. 

Der vil blive taget særligt individuelt 
hensyn til personer med mindre motori-
ske skavanker, som dog ønsker at prøve 
og teste sig inden for Motions-Karaté og 
af selvforsvars teknik øvelser og Katá’s.

Om træner og underviser:
Sensei R. Paacks, startede sin optræning 

og indlæring tilbage i år 1973 med bl.a. 
stilarten Shotokan, i daværende; Hoved 
Dojó: Kumikatá Budoskolen (ved Møl-
leparken) i Århus. Sensei her var John 
Jensen. I år 1978 på Kumikata Karaté 
Skolen gik Paacks over til stilarten Wa-
doryu Karaté for Danmark; herved skete 
indlæringen samt optræningen inden 
for stilarten Wadoryu. 

For første gang år 1982 opnåede to per-
soner i Danmark graden som Sensei’s af 
Shodan, inden for stilarten Wadoryu, 
og med praktiserende udgangspunkt i 
Danmark, som blev varetaget af Paacks. 

Derudover trænede R. Paacks også lidt 
inden for Judo, Jujutsu samt Jijutsu i 

den daværende Gamle Kumikata klub 
i Århus. Han Studerede også nogle år 
lidt inden for Aikido under en engelsk 
Aikido-Master: Paul Rabble. 
Sensei: R. Paacks har desuden ved si-
den af, deltaget i en del Karaté-kurser 
under japansk Mester/Sensei’s in-
struktioner, dels her hjemme og ud-
landet. Har også ved siden af deltaget 
op til 8 Karaté-DÓ’s sommerlejre. bl.a. 
under Stormesteren: Tatsuo Suzuki 

Sensei: R. Paacks, har aldrig haft, og har 
ikke nogen ambition om at være mere 
eller andet, end han personligt er. Hans 
filosofi samt grundholdning er, at titler 
ikke ændrer en persons indre.

Sønderparken
Motions & Selvforsvars - Karaté-Dó

Et Potentielt Sundheds - Projekt for alle i Sønderparkens aktivitets hus.

Den 9. marts inviterede biblioteket 
beboerne til Sønderjysk kaffebord i 

Sønderparken. Der var masser af spæn-
dende kager og kaffe, der kunne nydes 
i caféen.

Samtidig var der rig mulighed for at 
høre om, hvor nemt det er at låne bøger 
i Aktivitetshuset eller melde sig til en 
læsegruppe, hvor det at drøfte bøger, 
der læses giver inspiration og fælles-
skab med andre læselystne beboere. 

Stor interesse for Sønderjysk kaffebord i AktivitetshusetKlub Sønderkær 
Åbningstider:

 Mandag kl. 17.00 – 20.00
 Tirsdag  kl. 17.00 – 20.00
 Onsdag  kl. 17.00 – 20.00
 Torsdag  kl. 17.00 - 20.00

Kontakt info:
Mette tlf. 2244 8403
Morten tlf. 2243 9676
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Korskærparken

Hyggen afholdt stort loppemarked

Lørdag den 5. marts blev der afholdt 
loppemarked i Medborgerhusets store 
sal! Alle borde var i brug, så der var 

nok af effekter at se på, lige fra legetøj til 
strikketøj og bestik, som det tydeligt ses 
på billederne. 

Det nystiftede kor underholdt med 
danske sange af forskellige kunstnere!  

Christa Arge og Torben Lykou var  hoved 
entreprenørerne på dette arrangement,

 der trak en hel del besøgende til!

Foto og tekst af Niels Dahl

En dejlig overraskelse 
på 25.000 kr. fra Lions 
Club

Foreningen Korskær holdt deres 
årlige generalforsamling mandag 
den 7. marts, hvor alt forløb som 
en generalforsamling plejer at gøre! 
Med formandens beretning, og en del 
punkter på agendaen!

Det var dog en stor overraskelse for 
de fleste, da der pludselig kom et eks-
tra punkt på agendaen! Det var Lions 
Club der dukkede op med en glæde-
lig overraskelse til de fremmødte på 
Generalforsamlingen!

Ny pris

I jubilæumsåret har klubben indstiftet 
en Lions pris, som skal uddeles hvert 
år på klubbens fødselsdag, den 26. 
januar. Det er en pris, som udeluk-
kende skal gå til støtte i lokalsamfun-
det. Dette års modtager af jubilæums 
prisen blev Foreningen Korskær. Det 
var man både stolte og meget glade 
for, så der blev klappet højt da Præsi-
denten Tommy Henriksen meddelte 

forsamlingen den glædelige nyhed! 
Der er 10 klubber under paraply 
organisationen, Foreningen Korskær, 
så pengene er en meget stor hjælp til 
driften af disse! Foreningen takkede 
mange gange for den flotte gave!

Erik Petterson som er manden der 
ved alt i og om Medborgerhuset, viste 
vore gæster husets indretning og for-

talte en del om de forskellige aktivite-
ter der foregår i lokalerne!

Foto og tekst af Niels Dahl

Tillykke fra Parkposten!
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Korskærparken

Værestedet Hyggen
Værestedet Hyggen er åben:

Tirsdage og torsdage       kl. 18.00 til 21.00
Fredag                               kl. 13.00 til 15.00
Søndag                              kl. 18.30 til 21.30

Du er altid velkommen til at komme forbi, 
vi hygger sammen over en kop kaffe og 
kage. 

Værestedet er til for ALLE over 18 år. Målet 
med stedet er, at tilbyde et værested i selve 

lokalområdet og dermed støtte og hjælpe 
mennesker til at bryde den sociale isolation.

Ønsker du flere oplysninger omkring 
Værestedet Hyggen så ring til

Grethe på tlf.:  60 92 64 61, eller skriv til 
vaerestedet-hyggen@live.dk

Imellem Os - Korskær

Kan du klare det hele selv? Ellers kan 
"Imellem Os" hjælpe dig!

Du kan få hjælp til: 

• Samle "saml selv" møbler
• Opsætning af nye rullegardiner
• Digital Post
• Skiftning af pæren i loftet
• Computer
• og mange andre opgaver. 

Imellem Os består af en lille gruppe 
frivillige, som er gået sammen om 

hjælp til det, du ikke selv kan klare. Vi 
samarbejder med Fredericia Kom-
mune. 

Du betaler for de materialer, der skal 
bruges. Du eller vi køber det ind. Skal 
vi handle materialer ind, så gøres dette 
kun mod forudbetaling. (bon retur til 
dig).

Alt udført arbejde er gratis - alt vi 
ønsker er et 

"tak for hjælpen!"

Ring til os på tlf.: 2119 9837

Motionsforeningen Korskær - forårsprogram 2016

Tilmelding på www.msk7000.dk

Vandmotion i FIC svømmehal         

Datoer for sæson 2016:

Den 15. april 
Den 20. maj

Tid: kl. 20.00-22.00

Ti-Chi for alle
hver mandag fra kl. 10.00-11.30

Linedance 
hver mandag fra kl. 18.30-20.00

Cirkeltræning 
hver onsdag fra kl. 18.15-19.15

Dance it for kvinder
hver torsdag fra kl. 18.00-19.00

Dans dig glad sammen med 
Tanja og Marya :)

Hver torsdag fra og med den 31/3
fra kl. 16.00-18.00 kan du være med til 
at danse en blanding af:

HIP-HOP, street-
dance, salsa og tango.

Kom bare og 
vær med, det er 
helt gratis.
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Kalender-siden

KALENDER FOR SØNDERPARKEN

KALENDER FOR KORSKÆRPARKEN

MARTS

     7. BANKO
 
*17. BIBLIO-
         TEKAR
         KL. 12.00

19. FORÅRS-
        FEST M.
        DANS

*27. MOTION
         & SELV-
         FORSVAR
          KL. 14.00

31. FORE-
       DRAG:
 "HINANDENS
  VERDEN" I 
  HANNERUP
  KIRKE
  KL. 19.00

MARTS

   . 

   . 
  
 *15. DANSK
          KURSUS
          FOR TO-
     SPROGEDE
     KL. 16.00

*28. VEJLED-
NINGSBUTIK 
KL. 15.00

*28. ROPE-
       SKIPPING
       KL. 16.00

*28. LINE-
       DANCE
       KL. 18.15

MAJ

*5. KREATIV
       AKTIVITET   
       KL. 18.30  

7. LOPPE-
      MARKED
      PÅ MULTI-
      PLADSEN

*7. ARABISK
      SPROG
      KL. 09.30

*8. ARABISK
      SPROG
      KL. 09.30

 15. FREDE-
        RICIA 
        LEGENE
        I FIC

MAJ

*4. CIRKEL-
      TRÆNING 
      KL. 18.15

*5. STOLE-
      GYMNA-
      STIK
      KL. 10.00

11. SUND-
       HEDSTJEK
    14.00-17.00

 15. FREDE-
        RICIA 
        LEGENE
        I FIC

23. KURSUS:
       KONFLIKT
       HÅND-
       TERING.
       KL. 18.00

JULI

  . FERIE-
     SJOV FOR
     BØRN 
     HELE 
     SOMMER-
     FERIEN

    SØG PÅ
    GOOGLE.  

   

JULI

   . FERIE-
     SJOV FOR
     BØRN 
     HELE 
     SOMMER-
     FERIEN

    SØG PÅ
    GOOGLE.

   .

   .
 
 

SEPTEMBER

  3. LOPPE-
       MARKED

  5. BANKO

  

SEPTEMBER

  6. FILM-
       KLUB
       KL. 18.00

 *8. BANKO
       KL. 12.00
       *= HVER 
             2. UGE

19. FORE-
       DRAG:
  "SÆRLIGT 
   SENSITIV"
   KL. 18.30

  

APRIL

  2. LOPPE-
      MARKED

  4. BANKO

 *6. STRIKKE-
       KLUB
       2016
       KL. 13.30

*14. LÆSE-
         KLUB 
         KL. 13.00

  18. FORE-
         DRAG:
    "ILDSJÆLE"
     KL. 18.30

 30. TYSK-  
    LANDS TUR
        KL. 10.00

APRIL

 * 7.  DANS:
       HIPHOP,
       STREET-
       DANCE
       KL. 16.00

  5. FILMKLUB
       KL. 18.00

  *5. VÆRE-
        STEDET
        KL. 18.00

  *6. ROPE-
        SKIPPING
        KL. 16.00

  *6. DANCE-
         FITNESS
         KL. 19.30

JUNI

 * 9. LÆSE-
         KLUB 
         KL. 13.00
  (GENTAGES
  2. TORSDAG
  HVER MDR)
  
20 . KURSUS
        PSYKO-
        LOGI
        KL. 18.00

23.  SANKT-
        HANS-
        FEST

JUNI

 *2. VÆRE-
        STEDET
        KL. 18.00
  
 *5. VÆRE-
        STEDET
        KL. 18.30

*2. ILAB
       LEKTIE-
      CAFE´
      KL. 18.00

*6. SYKLUB
      KL. 14.00

*6. TAI-CHI
      KL. 10.00

*7. ILAB
       LEKTIE-
      CAFE´
      KL. 16.00

AUGUST

   . 

   . 

   .

   .

   .

27. BØRNE-
       DISCO 
OG SOMMER-
       FEST

AUGUST

   2. FILM-
       KLUB
       KL. 18.00

*3. PORCE-
      LÆNS-
     MALING
     KL. 08.30

*10. FLITTIGE
        HÆNDER
       KL. 10.00
       *= HVER 
             2. UGE

11. BANKO
       KL. 12.00

25. BANKO 
       KL. 12.00

   . 

OKTOBER

 9. SØNDER-
      JYSK
      KAFFE-
      BORD

24. KURSUS:
       KROPS-
      SPROG 
      OG SELV-
      VÆRD 
      KL. 18.00

OKTOBER

 4.   FILM-
       KLUB
       KL. 18.00

     (*) Hvis der er en * foran datoen, så betyder det, at det gentages samme dag og på samme tidspunkt hver 
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Fredericia Legene 15. maj 2016

I samarbejde med en gruppe frivillige beboere fra Sønder- og Korskærparken 
planlægger SønderKorskær Motionsforening, Den Boligsociale Helhedsplan og 
byens idrætsforeninger et stort GRATIS sportsevent, hvor alle byens borgere 
inviteres til venskabelige dyster og konkurrencer inden for 
flere discipliner.

Du kan deltage i følgende discipliner:

* Håndbold  * Tai-Chi
* Fodbold  * Svømning (få målt din tid på 50 m) 
* Basket  * Badminton
* Mini Triathlon og mange, mange flere.......

Konkurrencerne afholdes i samarbejde med idrætsforeningerne.

  Find Fredericia Legene 15-5-2016 på Facebook 
  og meld dig som deltager eller tilmeld dig på 
  www.msk7000.dk

Tilmeld dit hold ved at sende en mail til:  
        tilmeld1505@gmail.com

Læs mere om Fredericia Legene og se programmet (inden længe) på
www.facebook.dk/Fredericia Legene 15-5-2016

OPLEV BYENS SPORTS-EVENT SØNDAG D. 15. MAJ 

Vi støtter Fredericia Legene

Åben og gratis adgang i svømmehallen 
og hallerne 

fra kl. 10.00 - 18.00VIND
FLOTTE

PRÆMIER
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Beskæftigelse og uddannelse

Kom og oplev Tommy Krabbe's foredrag

" Ildsjæle " i Aktivitetshuset 18. april kl. 18.30

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Dato for foredrag:
Mandag den 18. april 2016

Tidspunkt for foredrag:
kl. 18.30 til kl. ca. 20.00

Adressen for afholdelse af foredrag:

Aktivitetshuset i Sønderparken, Søndermarksvej 74A, 7000 Fredericia

Kontaktperson:

Beatrice Neckelmann 
Mail: ben@boligfa.dk 
Tlf.: 2495 5505

Kursus i konstruktiv

konflikthåndtering

Anni Lindum har ofte undervist i 
konflikthåndtering, og gør det ty-
deligt og håndgribeligt at forstå, 
hvordan du undgår at optrappe en 
konflikt

Dato: 23. maj 2016, 

kl. 18.00 - 18.30 
      Spisning

kl. 18.30 - 20.00 
      Kursus 

Sted: Medborgerhuset Korskær 
          i den lille sal. 

Deltagelse og aftensmad er gratis.

Tilmelding ved: 

Beatrice Neckelmann, 
tlf.: 24 95 55 05
Mail: ben@boligfa.dk

Foredrag:

Er du særligt sensitiv? 

Annette Christensen arbejder med 
stress, trivsel og det at være særligt 
sensitiv, og gæster os med sin viden 
og personlige erfaringer.

Dato: 19. september, 

kl. 18.30 - 20.30 
      Kursus 

Sted: Medborgerhuset Korskær 
          i den lille sal. 

FOR ALLE BYENS BORGERE.

Deltagelse og aftensmad er gratis.

Tilmelding ved: 

Beatrice Neckelmann, 
tlf.: 24 95 55 05
Mail: ben@boligfa.dk

BYHØJSKOLEN 
SØNDERKORSKÆR

Kursus i Psykologi 

– hvad sker der i din hjerne?

Kom og hør Gizem Caniks bud på 
hvad der sker i din hjerne – og bliv 
klogere på dig selv!

Dato: 20. juni 2016, 

kl. 18.00 - 18.30 
      Spisning

kl. 18.30 - 20.00 
      Kursus 

Sted: Aktivitetshuset i Sønderparken,
          i den store sal. 

Deltagelse og aftensmad er gratis.

Tilmelding ved: 

Beatrice Neckelmann, 
tlf.: 24 95 55 05
Mail: ben@boligfa.dk

Kom og hør Tommy Krabbes leven-
de og underholdende indlæg om, 
hvad det vil sige at være en ldsjæl, 
og hvordan man passer på sig selv!
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Beskæftigelse og uddannelse
Efterlysning af familier til 
Sommer-Camp

Her til sommer arbejdes der med af-
holdelse af en form for lejr for 5 til 7 
familier, hvor der arbejdes med, hvor-
dan vi håndterer hverdagens udfor-
dringer i familielivet. 

Hvordan er forældrerollen i dag?
Hvordan får vi vores børn til at trives 
og fungere i skolen?
Hvordan klarer børnene sig i fælles-
skaberne?

Kunne du tænke dig, at din familie får 
mulighed for at komme i betragtning 
til at være med, så kontakt:

Jette Domine Dunn, tlf.:  21 53 17 14
Beatrice Neckelmann, tlf.: 24 95 55 05

Dansk for to-sprogede

- gratis undervisning 
  hver tirsdag

Kom og lær dansk sammen med man-
ge andre to-sprogede.

Det er et åbent hold, som du bare kan 
komme og deltage på for at blive end-
nu bedre til dansk.  

Lær dansk

hver tirsdag 

fra kl. 16.00 - kl. 18.00

Kursus i Kropssprog og 
selvværd
Hvordan virker vi på andre? Hvad 
kan vi læse ud fra folks kropssprog? 
Det og mange andre spørgsmål ser vi 
på, når Anni Lindum, levende fortæl-
ler om vores kropssprog og arbejder 
med  selvværdet.

Dato: 24. oktober 2016, 

kl. 18.00 - 18.30 
      Spisning

kl. 18.30 - 20.00 
      Kursus 

Sted: Aktivitetshuset i Sønderparken,
          i den store sal. 

Deltagelse og aftensmad er gratis.

Tilmelding ved: 

Beatrice Neckelmann, 
tlf.: 24 95 55 05
Mail: ben@boligfa.dk

Kursus i 

Kulturer og demokrati

Hvad er sammenhængen? Og hvor 
er forskellene? Og er det til tider for 
svært?

Dato: 30. november 2016, 

kl. 18.00 - 18.30 
      Spisning

kl. 18.30 - 20.00 
      Kursus 

Sted: Medborgerhuset Korskær 
          i den lille sal. 

Deltagelse og aftensmad er gratis.

Tilmelding ved: 

Beatrice Neckelmann, 
tlf.: 24 95 55 05
Mail: ben@boligfa.dk

Ønsker fra dig!

Hvis du som beboer har 
ønsker til kurser, fore-
drag eller uddannelse, så 
kontakt os. 

Hvis du har nogle særli-
ge kompetencer, som du 
gerne vil bidrage med 
overfor andre beboere, 
så kontakt os.

Hvis du har lyst til at ind-
gå i et familie-netværk, 
hvor I i fællesskab kan 
drøfte små, mellemstore 
og store børn. Opdragel-
se og skole. Forventnin-
gerne til jer som forældre 
fra samfundet.
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Aktiviteter

Der kommer en dag

Filmen; ”Der kommer en dag” er en 
gribende ”David-mod-Goliat”- historie 
inspireret af virkelige begivenheder

Året er 1967. På Nørrebro fjernes de 
to uadskillelige brødre Elmer og Erik 
fra deres syge mor og anbringes på 
børnehjem. Forstanderen har sine 
egne filosofier og reglementer. Her skal 
uvorne drenge blive til lydige samfunds-
borgere for enhver pris. Fra allerførste 
dag forstår brødrene, at de har mistet 
deres frihed, og en daglig kamp for 
overlevelse begynder. Som tiden går og 
kræfterne truer med at slippe op, indser 
brødrene, de er helt på egen hånd, og 
et gryende oprør tager langsomt form. 
Bevæbnet med Elmers fantasi og Eriks 
mod, indledes det ulige slag for at und-
slippe børnehjemmet og stå op imod 
forstanderens livsfarlige magttyranni.
Filmfremvisning i Panorama- biogra-
fen, Prinsessegade 55, 7000 Fredericia. 

Pris: 85 kr. Mød op ved biografen. 

Tirsdag den 26 april 2016 – om aftenen 
- tidspunkt annonces senere.

Aktivitetshuset 

står også i sundhedens tegn.

Send en SMS og meld dig til Sundheds 
tjek i Sønderparken 

den 2/5 fra kl. 14.00 - 16.30 og/eller
den 6/6 fra kl. 14.00 - 16.30
   
Kom og få en snak om din trivsel – din 
levevis i forhold til kost og bevægelse. 

Du kan blive vejet og få målt dit blodtryk 
og få en snak om de sunde valg 

- send en sms 
senest torsdag den 28. april til Susanne 
Salling på tlf.: 61 69 46 62

og du vil blive kontaktet med information 
om en ledig tid mandag d 2/5

Vi ses i Aktivitetshuset den 2. maj i Søn-
derparken!

Medborgerhuset 

står i sundhedens 
tegn

Onsdag d. 11. maj kl. 14.00 - 17.00

Kom forbi og få en gratis test - og en sta-
tus på dit helbred! Vi har fokus på hjerte, 
lunger, diabetes, kost og motion - vi kan 
tilbyde dig måling af:

Lungefunktion, blodtryk, kolesterol, 
blodsukker, gang-test (måler kredsløb), 
BMI (måler, om din vægt er sund)

I forbindelse med de forskellige tests 
tilbyder vi dig en sundhedssamtale. Der 
er også mulighed for at tale med en 
rygestop-vejleder på dagen. 

Sønderkorskær motionsforening er med 
på dagen - kom og se hvad de har af 
tilbud til dig!

Kom og få en snak på dagen!

Afternoon tea 

– engelsk kaffebord 

   med bøger til

Onsdag 13. april 

kl. 15.00-16.30 

i Medborgerhusets café

Spis en scone, drik en kop te mens du 
får inspiration til gode romaner og kri-
mier, der foregår i England.  

Bibliotekarerne Katrine Bolton og Ma-
rion Tirsgaard har udvalgt en stak bø-
ger, som de vil fortælle om, mens du 
nyder det engelske kaffebord.

 

Det er gratis at deltage. 

Tilmelding skal ske til:

Helle i Medborgerhusets køkken eller 
til 

Marion Tirsgaard på marion.tirsga-
ard@fredericia.dk

Aktiviteter i Sønderparken 
- fra kalenderen:

Den  19. marts er der Forårsfest med fæl-
lesspisning og levende musik, så der bliver 
mulighed for en svingom efter spisningen.

Den 2. april er der loppemarked i 3 etager. 
Et bord koster 50,- kr., og kan bestilles ved 
at ringe til Marianne på mobil 2094 4545.

Den 30 april er der planlagt en indkøbstur 
til Tyskland - tilmelding senest 15/4. Pris 
pr. voksen er kr. 50,-. Tilmelding til Martin 
Harms, Michael Paasch eller Anette Olsen. 

Den 7. maj er der loppemarked på Multi-
pladsen. Man kommer bare med sine ting 
og et bord at have dem på. Der skal ikke 
reserveres plads. I tilfælde af dårligt vejr, 
aflyses loppemarkedet.

Den 28. maj er der vinsmagning - er ved at 
blive planlagt.

Den 23. juni er der Sct. Hans bål 
Alle arrangementer vil blive slået op i jeres 
opslagstavler – med datoer, tid, sted, og 
tilmelding. 

Husk at holde øje med opslag
i opgangen!
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Kryds og tværs

Vind et gavekort på 100 kr. Udfyld krydsog tværsen samt navn og adresse og aflever den i postkassen ved Sønderparkens pavillon eller 
i Korskærparkens medborgerhus. Vinderne offentliggøres sammen med løsning i næste nummer af Parkposten.   
 
Sidste afleveringsfrist for opgaven er 1. Nov 2016. 

Navn: ____________________________________________    Telefonnr.: ________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________

N.B. Kun beboere i Korskærparken og Sønderparken kan deltage i konkurrencen.

Forårsdigt
Ud af det mest stille
i stilheden opstår nye fugle.
Ud af revner i det synlige
skimtes det usynlige nu i solen.
Det er pludselig blevet forår.
I parken folder skrigene sig ud
på alle statuernes pander.

Lyset vælder frem.
Den vanvittige hilser den ny dag
med et ocean af drømme
og en lille knivspids fortrydelse.
På pladsen bløder det sort
fra alle sårene i husene
og det krakelerede marmor.
Du er endelig kommet fri
af endnu en vinter
og mørket i de andre,
som du genkendte fra dig selv.

Rolf Gjedsted

Afternoon tea 

– engelsk kaffebord 

   med bøger til

Onsdag 13. april 

kl. 15.00-16.30 

i Medborgerhusets café

Spis en scone, drik en kop te mens du 
får inspiration til gode romaner og kri-
mier, der foregår i England.  

Bibliotekarerne Katrine Bolton og Ma-
rion Tirsgaard har udvalgt en stak bø-
ger, som de vil fortælle om, mens du 
nyder det engelske kaffebord.

 

Det er gratis at deltage. 

Tilmelding skal ske til:

Helle i Medborgerhusets køkken eller 
til 

Marion Tirsgaard på marion.tirsga-
ard@fredericia.dk
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ÅBNINGSTIDER KØKKEN - AKTIVITETSHUS 
SØNDERPARKEN

MANDAG-TORSDAG 8.30 - 19.00

FREDAG 8.30 - 13.00

LØRDAG & SØNDAG LUKKET.

SALG AF MAD I CAFÉ
MIDDAG VARM RET KL 11.30 -13.00

AFTENSMAD VARM RET 17.30 - 18.30

(Ingen salg af aftensmad fredag i dette tidsrum)

Dagen igennem er der mulighed for køb af kaffe, kage og 
håndmadder.

CAFÉEN LUKKER KL 19.00 FOR SALG.

ÅBNINGSTIDER KØKKEN - MEDBORGERHUS 
KORSKÆRPARKEN

MANDAG-TORSDAG 8.30 - 19.00

FREDAG 8.30 - 13.00

LØRDAG & SØNDAG LUKKET. 

SALG AF MAD I CAFÉ
MIDDAG VARM RET KL 11.30 -13.00

AFTENSMAD VARM RET 17.30 - 19.00

(Ingen salg af aftensmad fredag i dette tidsrum)

Dagen igennem er der mulighed for køb af kaffe, kage og 
håndmadder.

CAFÉEN LUKKER KL 19.00 FOR SALG.

Parkposten ønsker alle en skøn sommer og et godt efterår!

Ved den for nyligt afholdte generalfor-
samling blev der stiftet en ny bestyrelse, 
hvor Nette Sørensen står i spidsen som 
formand.

Af andre bestyrelsesmedlemmer kan 
nævnes:

Kasserer/webdesigner: 
Brian Conradsen

Sekretær: 
Vibeke Winther Andersen

Billagskonsulent: 
Lilli Holm

Som suppleanter er der: 
Elisabeth Degener 
Charlotte Christensen 
Christine Giebel.

Hundeklubben planlægger et besøg af 
en hundeadfærds konsulent, som vil 
afholde en dag med hundetræning til 
dem der har lyst til at deltage med deres 
hund.  
Tanken bag arrangementet er at styrke 
fællesskabet mellem hundeejerne, og 
hvis interessen er der på sigt udvide 
med faste aktiviteter som fx agility træ-
ning. Nærmere info vil følge.
Hundeklubben vil også efterse, om de 
stadig gældende regler for hundehold i 
Sønderparken overholdes samt eventu-
elt tilføje nye og relevante regler. 

Af vigtig information til medlemmerne 
i hundeklubben kan nævnes at klubben 
har fået en ny Facebook gruppe hvor 
der vil være relevant information samt 
hyggesnak. Gruppen hedder:  

Hundeklubben, afd 310, Sønderparken.  

Nyt fra Sønderparkens Hundeklub

Husk deadline til næste nr. er 1. Nov 2016


