
Af Lars Saugbjerg

OPLEVELSER  Byhøjskolen Kor-
skær er klar med et nyt for-
årsprogram - i helt nye ram-
mer. Byhøjsko-
len holder sine 
arrangemen-
ter i Medbor-
gerhuset Kor-
skær, der blev 
indviet den 19. 
januar.

"Det er et 
fantastisk hus 
med masse af muligheder. Det 
er skønt at være her, og bebo-
erne er meget tilfredse. Nu 

skal det bare bruges," lyder 
det fra projektmedarbejder 
Nisanthi Thiyaharajah, Frede-
ricia Bibliotek. 

Det er ikke kun områdets 
beboere, der inviteres invite-
res indenfor, når Byhøjsko-
len Korskær byder på et nyt 
forårsprogram.

"Det er skam for alle i hele 
byen, og det er gratis," fastslår 
Nisanthi Thiyaharajah.

Et af Byhøj-
skolens formål 
er at ændre 
Korskærpar-
kens image - 
ved netop at 
invitetere folk 
ind "udefra".

"Og heldigvis 
har mange taget 

godt imod os det første år. Vi har 
haft masser af delatgere udefra, 
og en mini-evaluering viser også, 

at vi har rykket os i en positiv ret-
ning i forhold til vores image," 
siger Nisanthi Thiyaharajah.

aktiv jobjæger
Byhøjskolen Korskær så 
dagens lys i for et år siden. Det 
daværende Social- og Integra-
tionsministerie, puljen for 
udsatte boligområder, gjorde 
etableringen mulig. Der er tale 
om et fi reårigt projekt.

"I foråret 2012 lagde ud med 
nogle fantastiske oplægsholde-
re, blandt andre Georg Metz og 
Kaare R. Schou. I efterårets fort-
gsatte vi med nogle af de mest 
succesfulde kurser, fx "Forfatter 
på 4 formiddage". Her i 2013 vil 
vi være mere skarpe på at gribe 
noget i tiden," siger projektlede-
ren og nævner, at forårssæso-
nen er præget af en af tidens 
store tendenser – nemlig livet 
som aktiv jobjæger.

"Vi vil meget gerne have fl e-
re ledige til at bruge os."

Byhøjskolen har derfor en 
såkaldt "Jobjægerbootcamp" 
med blandt andre Niels Reib 
på programmet, som i kraft af 
sin personlige erfaringer som 
aktiv jobjæger har startet net-
værket, www.ledigidanmark.
dk. Han er et eksempel på en 
mønsterbryder, som har fun-
det sin vej igennem livet efter 
en fyring, der gjorde ham 
psykisk sårbar og hjemløs. 
Bootcampen består også af 
tre andre aftner, som blandt 
andet handler om værktøjer 
til jobsøgning og oprettelse af 
netværk.

"Det giver rigtig god mening 
at deltage i alle bootcampens 
fire forløb," siger Nisanthi 
Thiyaharajah.

foredrag og mindfulness
Byhøjskolen Korskær byder 

også på mindfulness og infor-
mationsaftner om psykiske 
lidelser.

"Forstå mig ret..." er navnet 
på en foredragsrække om tre 
forskellige psykiske lidelser/
tilstande - nemlig angst, bor-
derline og spiseforstyrrelser. 
Alle foredragene henvender 
sig bredt og er derfor både til 
pårørende og andre interesse-
rede, som gerne vil være kloge-
re på emnerne.

Mindfullnes-kurset er for 
alle, som trænger til at fi nde 
roen og være god ved sig selv. 
På kurset lærer du gennem 
nogle enkelte øvelser at foku-
sere på nuet og få mere energi. 
Kurset er et samarbejde mel-
lem Byhøjskolen, Jobcentrets 
fremskudte medarbejder i Kor-
skærparken og Louise Vælds, 
som er underviser på kurset.
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Du kan hente program og gra-
tis billetter til Byhøjskolens 
arrangementer i Medborger-
huset Korskær, Ullerupdal-
vej 13. Foredraget om angst 
kræver ingen billet eller 
tilmelding, mens de andre 
arrangementer gør.
Kig forbi mandag kl. 10-13, 
onsdag kl. 14-18 eller fredag 
kl. 10-12. Få tilsendt program-
met på mail ved at kontakte 
Nisanthi på tlf.: 6093 2817 
eller nt@fredericiabib.dk. 
Her kan du også komme 
med gode idéer til foredrag/
arrangementer.
Alle borgere i Fredericia er vel-
kommen til at deltage i Byhøj-
skolen Korskær, som foregår 
i Medborgerhuset Korskær i 
Korskærparken og  arrangeres 
af Fredericia Bibliotek.

FAKTA

“Tanken er, at vi skal 
møde hinanden i inspi-
rerende forløb om sam-
fundsaktuelle emner”.

Nisanthi Thiyaharajah
Projektmedarbejder

Udvid din horisont i Korskærparken
Projektleder Nisanthi Thiyaharajah i Medborgerhuset Korskærs foredragssal. Foto: Lars Saugbjerg

TURISME  Fredericia Kommune er igen i år klar med en 64 sider 
stor turistguide, der med farvestrålende fotos og tekst på dansk, 
tysk og engelsk fortæller om Fredericias historie, oplevelsestil-
bud, natur, kultur, spisesteder, hoteller og meget andet. Brochu-
ren deles ud til turistbureauer, campingpladser og lignende i 
Danmark og Sverige samt ved messer.

Ny turistguide sendt på gaden
ERHVERV  Der er gratis informationsmøde for kommende iværk-
sættere i Videnpark Trekantområdet torsdag den 28. februar. 
Chefkonsulent Troels Lemonius giver informationer og værktø-
jer, så du står bedre rustet til at komme i gang og undgå fejltagel-
ser. Det er kl. 19-21.30, Vestballevej 5. Tilmelding nødvendig på 
info@videnpark.dk eller tlf. 7622 1100. 

Har du en iværksætter i maven?

Byhøjskolen Korskær 
er åben for alle borge-
re i Fredericia - og det 
er gratis 

G

WWW.PANORAMA-FREDERICIA.DK
WWW.PANORAMA-MIDDELFART.DK

Den Store Lyd, Det Store Billede, 
De Største Film, Den Store Oplevelse.

Vinder af

bedste debuterende 
instruktør

hollywood fi lm festival 2012

vinder af

Bedste Film
chicago international 

fi lm festival 2012

en prisbelønnet komedie af Dustin Hoffman

KVARTETTEN DANMARKSPREMIERE DEN 28. FEBRUAR
FORPREMIERE DEN 26 OG 27 FEBRUAR. 2 FOR 1

HALV PRIS FOR BIOGRAFKLUB DANMARK OG BIOKLUBBENS MEDLEMMER

SKYTTEN DANMARKSPREMIERE DEN 28. MARTS

BEAUTIFUL CREATURES

SPILLER HVER DAG

OSCAR®-NOMINERINGER
bedste film

bl.a.

bl.a.
3 golden globe awards

 

GRATIS 3 TIMERS parkering i Parkeringshuse
både i Fredericia og Middelfart P

ØVRIGE FILM OG SPILLETIDSPUNKTER
www.panorama-fredericia

www.panorama-middelfart.dk
Vi har altid et stort og varieret program

www.panorama-fredericia.dk
www.panorama-middelfart 

Tlf. 75 91 00 24 - 64 41 00 24

MELD DIG IND I BIOKLUBBEN
og få masser af fordele, - det koster ikke noget

LES MISERABLES 
STOR GALLA PREMIERE DEN 15. MARTS

DANMARKSPREMIERE DEN 21. MARTS

MIDDELFART
& FREDERICIA

Send 
ind og 

VIND 
BIOGRAF

BILLETTER

Vi trækker HVER UGE 3 heldige vindere. 
OBS! SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER 
NÅR DU UDFYLDER NAVN OG ADRESSE.

Hvem spiller Jean Valjean i  Les Miserables?

1. Russel Crowe
2. Victor Hugo
3. Hugh Jackman
Navn: ____________________________________

Adresse: _________________________________

Postnr.+ By: _______________________________

Send eller a� ever dit svar senest fredag kl. 10.00 til: 
Lokalavisen Budstikken, Riddergade 17, 1. sal, 7000 Fredericia.
Vinderne bliver offentliggjort her i avisen i næste uge.  

�

Vindere uge 8:  

Anita Jacobsen
Granbakken 4,
7000 Fredericia

Børge Guldager,
Kobbelgårdsvej 21,
7000 Fredericia

Frank Hellesøe,
Norgesgade 14 b, 
7000 Fredericia

Billetterne afhentes 
hos Lokalavisen 
Budstikken, 
Riddergade 17, 1. sal
7000 Fredericia. 

Husk legitimation.
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