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892 vil
studere i
Haderslev
UDDANNELSE:
Foreløbig vil 100
flere end sidste år
tage deres uddannelse på UC Syddanmark i Haderslev.
Af Michael Mogensen
Tlf. 7211 4309, mmo@jv.dk

HADERSLEV: 892 vil studere
på UC Syddanmarks afdeling i Haderslev. Det fremgår af den endelige opgørelse hos den sydjyske uddannelsesinstitution, der i Haderslev udbyder uddannelserne lærer, grafisk kommunikation, ernæring og sundhed, fysioterapeut, medieog
sonokommunikation
samt erhvervssprog og itbaseret markedskommunikation.
Det er næsten 100 flere
end i 2012, og nu venter institutionen spændt på hvor
mange kvoter 1-ansøgere,
der kommer. De har frist til
den 5. juli. Kvote to er for
dem, der søger ind på andet
end eksamensgennemsnit,
hvilket typisk vil sige højskoleophold og erhvervserfaringserfaring.

Fejl i tallene
I den første, foreløbige opgørelse havde UC Syddanmark lavet fejl i tallene, hvilket viste et voldsomt fald i
tilmeldingen til uddannelsen sundhed og ernæring.
142 har søgt uddannelsen,
hvoraf de 57 har den som
første prioritet.
Også det endelige antal
lærerstuderende nå kan ændre sig. Da bekendtgørelsen
for den nye læreruddannelse kom sent, er fristen for at
søge uddannelsen udsat til
den 15. maj. Foreløbig har
169 langt billet ind, og de
112 har uddannelsen som
førsteprioritet.

To tandtrolde
i Harmonien
■ HADERSLEV: De to små

tandtrolde Karius og Baktus kan opleves i Kulturhus
Harmonien torsdag den 4.
april klokken 18, hvor der
er dømt familieteater.
Karius og Baktus kræver
ikke nærmere præsentation. De to små drillesyge
tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde sager, er
kendt af alle børn.
Forestillingen er farverig
og spektakulær, og den udspiller sig i en tegneserieagtig scenografi med bl.a.
indlagt trampolin, rutsjebane og sæbeboblemaskine.
Billetter kan bestilles på
www.billetten.dk, på mail:
haderslev@teatersyd.dk,
på telefon 7453 6117 eller
købes ved indgangen en
halv time før forestillingen.

hjk

Formanden for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Asta Freund (V), uddelte årets sundhedspris til Birte Christensen, i midten, og Malene Iskov.

Sundhedspris til sund
mad og erindringsdans
»

SUNDHED: I går var der Sundhedskonference i Haderslev Kommune. Malene Iskov og Birte
Christensen fik hver 7.500 kroner og en buket blomster oven i hæderen.
Af Stine Hygum
Tlf. 7912 4592, shp@jv.dk
Foto: Jacob Schultz

HADERSLEV: Der var 15 indstillinger til årets sundhedspris i Haderslev Kommune, men det var
diætist Malene Iskov fra Hammelev og social-og sundhedsassistent på Bregnbjerglunden, Birte
Christensen, der må dele Sundhedsprisen 2012. Den blev uddelt på Hotel Harmonien i Haderslev i går, hvor der var sundhedskonference.
I sin tale i forbindelse med prisoverrækkelsen sagde formanden
for Udvalget for Sundhed og Fo-

rebyggelse, Asta Freund (V), at
hun var glad for den interesse,
der har været vist for at indstille
folk og foreninger til Sundhedsprisen 2012.

Glade vindere
– Det betyder rigtig meget. Det giver anerkendelse - også som selvstændig. Det er rart at blive værdsat, sagde diætist Malene Iskov
fra Diætistteamet i Hammelev efter prisoverrækkelsen. De 7500
kroner, der fulgte med prisen, vil
Malene Iskov bruge på at dygtiggøre sig.
– Der er en speciel diæt, Fodmap, som kan hjælpe folk med ir-

Der var lige knap 180 deltagere i årets sundhedskonference, hvor der
var æbler på alle bordene i den store sal på Harmonien.

Det betyder rigtig meget.
Det giver anerkendelse også som selvstændig. Det er
rart at blive værdsat.

Malene Iskov,
diætist og den ene vinder
af Sundhedsprisen 2012.

riteret tarm. Den uddannelse vil
jeg gerne tage i England til juni,
sagde Malene Iskov.

Birte Christensen arbejder som
social-og sundhedsassistent på
Bregnbjerglunden i Vojens, hvor
der hver anden fredag er erindringsdans for beboerne. Her bliver borde og stole bliver skubbet
til side – og så bliver spillet musik fra en tid, som de kan huske.
– Jeg er helt målløs. Vi skulle jo
have haft prisen alle sammen,
sagde hun, da hun var kommet
ned til sine kollegaer efter prisoverrækkelsen.
Birte Christensen var ikke i
tvivl om, hvad de 7.500 kroner
skal bruges til.
– Dem skal vi have det sjovt for,
lød det.

Multikunstneren Musse reflekterede over det at være ung i Danmark,
hvad det betyder at være dansker og hvordan vi bør behandle hinanden.

