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Både trendigt och välbekant på höstens kursschema 

vid Malax-Korsnäs MI 
 

Malax-Korsnäs MI öppnade anmälan till höstens kurser 28.8 och sedan dess har 

anmälningarna rasat in. 

 

Motionskurserna är helt klart de som får igång invånarna i regionen. Träning för seniorer, som 

hålls på gymmen i Korsnäs, Petalax och på Bergö, fylldes under den första anmälningsdagen. 

Andra kurser som brukar dra fullt hus är vattengymnastik, gympaskoj för både föräldrar och barn 

samt pardans vid Molpe paviljong. 

 

Rektor Eva Kammonen berättar att man är mycket glad över det fina samarbete som möjliggör 

inhysning i närmare 40 olika lokaler på axeln Harrström till Malax. Det handlar i första hand om 

skolor men ibland måste man beakta kursens karaktär. Yoga-kursen på Malakta är ett bra 

exempel, där mysfaktorn var av stor betydelse. 

 

– Nog är det ju betydligt mysigare att utföra yoga i Malaktas härliga utrymmen än på golvet i en 

stor gymnastiksal, säger hon. 

 

Jonathan Orre är nyvärvad lärare i slöjd och han 

uppmanar alla intresserade att komma med och 

snickra. 

 

– Här kan du förverkliga dina egna projekt och 

samtidigt inspireras av andras. På en kurs har du 

tillgång till alla verktyg du behöver och får testa på 

olika tekniker. 

 

Jonathan drar en kurs där barn och vuxna får slöjda 

tillsammans. Det behöver nödvändigtvis inte vara 

en förälder som kommer med utan en morfar eller 

faster går lika bra. 

 

Malax-Korsnäs MI hör till de minsta i regionen med 

bara två heltidsanställda.  

Resten av personalstyrkan jobbar på timbasis.                           Bild: Jonathan Orres egengjorda smyckeskrin 

Eva vill rikta en eloge till alla timlärare som ställer upp och  

drar kurser, trots att arbetstiderna inte alltid är de bekvämaste.  

 

– De gör ett viktigt arbete för invånarna i regionen och tack vare dem kan vi erbjuda ett brett 

utbud av kurser. MI:s uppgift är också att värna om lokalhistorien och där är t.ex Jonathans kurs 

viktig för att föra vidare slöjdtraditioner till kommande generationer. Samma gäller 

musikkurserna. 

 



En nyhet bland musikkurserna i höst är MI-bandet med Tomas Fant i ledningen. En kurs för glada 

amatörer som vill spela tillsammans, om han får beskriva den själv. 

 

– Repertoaren formas enligt kursdeltagarna, vi spelar allt från evergreens till pop och rock. Man 

behöver ha förkunskaper men absolut inte vara något proffs och personer i alla åldrar är 

välkomna!  

 

Vilka är trenderna inom MI-verksamheten? Det gäller att hålla sig ajour med vad som är på gång 

i samhället. Nu speglas tlil exempel. hållbarhetstänket i många kurser och föreläsningar, bland 

annat “Den giftfria vardagen - minska plasten” och “Slow Fashion”. Inom mat och dryck hittas 

kurser kring kombucha och vegetarisk mat. 

 

– Konceptet “Smarta kvinnor” är vi också stolta över att kunna erbjuda åt kvinnor i alla åldrar. 

Ena föreläsningen behandlar ekonomi och den andra juridik och med sig får man praktiska 

vardagstips och råd, berättar institutsekreterare Angelica Hagman som koordinerat 

föreläsningskvällarna. 

 

Men man får ändå inte glömma gamla godingar som renovering av möbler eller tillverkning av 

julkors, kurser som behåller sin popularitet från år till år. Kursdeltagarna har också allt mer börjat 

prioritera kurser i den egna hembyn - det ska vara nära och enkelt att gå på kurs då fritiden ska 

räcka till mycket.  

 

Eva och Angelica hälsar både gamla och nya studerande välkomna till ett lärorikt och givande 

läsår på Malax-Korsnäs medborgarinstitut! 
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