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Vi komma, vi komma från Pepparkakeland
 och vägen vi vandrat tillsammans hand i hand.
 Så bruna, så bruna vi äro alla tre,
 korinter till ögon och hattarna på sne’.
 
Tre gubbar, tre gubbar från Pepparkakeland,
 till julen, till julen vi komma hand i hand.
 Men tomten och bocken vi lämnat vid vår spis,
 de ville inte resa från vår pepparkakegris.

Text: Astrid Gullstrand, Musik: Alice Tegnér

Pepparkakorna på pärmen är bakade av någon liten 
”tomte” på Julvakan förra året.
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Dagens enorma utbud av underhållning, utbildning, 
fortbildning, kursverksamhet, konserter, litteratur - lis-
tan kan göras hur lång som helst – gör att vi har all 
anledning att ständigt fundera över hur vi får ut infor-
mationen om vårt fina kursutbud.

Dagens kanaler är många. Den allra viktigaste källan 
till information och samtidigt den största satsningen 
hos oss, är vår kurskatalog. Den ligger framme överallt 
på institutet, den skickas till otaliga ställen ute på stan 
(t.ex. biblioteken, skolorna, Luckan, stadens andra verk 
och många olika arbetsplatser). Upplagan är stor, ca 
15 000 exemplar.

Så ger vi ut en bilaga med Hufvudstadsbladet på ny-
årsaftonen, i samarbete med huvudstadsregionens an-
dra institut. I takt med att tidningens upplaga minskar, 
minskar också det presumtiva läsarna.  Samma sak gäl-
ler våra annonser. Under läsårets gång annonserar vi i 
Hufvudstadsbladet en gång per månad. Numera är av-
sikten närmast att få läsarna att uppmärksamma att vi 
finns till och att det lönar sig att ta reda på mer om vad 
vi har för program på annat håll. Också i vissa special-
tidningar annonserar vi enligt behov.

Arbisbladet kommer ut några gånger per läsår och 
innehåller artiklar om det som sker på institutet och 
information om vilka kurser det fortfarande finns plats 
på. Och så hänger det ju affischer och reklamblad över-
allt i huset på sådant som kommer att hända inom en 
nära framtid. Båda är en informationskanal närmast 
för dem som redan befinner sig på institutet.

Hur vill du få  
information om  
våra kurser?

Tre pepparkaksgubbar

En väldigt viktig källa till information idag är web-
ben. På våra hemsidor finns inte bara hela kurskata-
logen, utan också information om aktuella händelser 
såsom jippon, föreläsningar eller konserter. På webben 
kan vi dessutom lägga in små filmsnuttar som beskriver 
vår vardag. 

Men det finns också annat på webben. De sociala 
mediernas betydelse som spridare av information, kun-
skap och information har kraftigt förstärkts under de 
senaste åren. Därför är Arbis med på Facebook, där vi 
regelbundet informerar om olika aktuella frågor. I år 
har också Twitter kommit med i bilden.  Snart kanske 
det är någon annan kanal som blir aktuell, utvecklingen 
är snabb som ni vet. Det interaktiva har i dag stor be-
tydelse. 

Betydelsen av de personliga kontakterna är därför inte 
att förakta, men dem har vi föga kontroll över. Vi hop-
pas bara att du alltid berättar för en god vän när du har 
varit riktigt nöjd med något du har upplevt på Arbis 
eller är på väg att ta del av här.

Nu vill vi gärna veta vad du saknar för en infor-
mationskanal. På vilket sätt vill du veta mera om oss 
och vår verksamhet? När vill du veta det? Av vem vill 
du veta det? Kontakta oss antingen så att du går till 
kansliet och berättar det där eller skickar e-post till  
kansliet@arbis.hel.fi.

Gunborg Gayer
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Arbis ordnar undervisning i handkonst för barn i Kott-
by lågstadieskola. Undervisningsplanen sträcker sig 
över 6 år med 10 studiehelheter. Denna höst jobbar vi 
med studieenhet 2 som har 10 elever och med studie-
enhet 5 som har 15 elever. Varje enhet av hantverks-
skolan Händig omfattar 64 lektioner. 

Maria Lindén som undervisar eleverna är doktor i 
kemi men har ”sadlat om”. Hon märkte att forskarens 
liv är ensamt. Ensamt var det i varje fall inte den här ef-
termiddagen då jag besökte Kottby för att bekanta mig 
med undervisningen. Det var många barn som kon-
centrerat och ivrigt stickade vantar med fem stickor, 
och stickorna satt vant i händerna på dessa äldre barn. 
Jag pratade med Viggo och Rebecca som varit med från 
början. De sade att de har lärt sig många roliga saker, 
virkning och tygtryck har varvats med kortare uppgif-
ter. Viggo minns bäst då de tryckte t-skjortor, men han 
tycker att allt varit roligt. Rebecca gillar stickningen 
men virkningen har också varit bra. Både Viggo och 
Rebecca har också andra hobbyer: Viggo idkar sim-
hopp och Rebecca jazzdans. 

Efter att de äldre barnen slutat för dagen strömmar 
den yngre gruppen med tio elever, varav sex pojkar, in 
i klassen. De vill att jag skall ta en gruppbild av dem. 
Jag frågar gruppen om de vet vad Arbis är och då ropar 
en pojke; ”Jo, där har jag gått på jumpa med mamma”. 

Hantverksskolan 
Händig

Snabbt sätter de igång. Emilia stickar med melerat garn 
och Albert stickar med orangefärgat garn.

Till lektionerna hör också att barnen själva skriver 
om processen som de går igenom. De gör en portfolio 
som innehåller arbetsbeskrivningar, utvärderingar som 
de gjort och foton av arbetena. 

Det var ett nöje att se hur ivriga alla elever var och det 
ligger säkert en hel del sanning i uttrycket att ”hjärnan 
behöver handarbete”. Professor Minna Huotilainen vid 
Helsingfors universitet säger att handarbete ger näring 
åt hjärnan och hjälper barnet att slappna av. Dessutom 
är det viktigt att bekanta sig med olika material. Pek-
plattan känns alltid likadan. Skapande är viktigt för in-
lärning av andra ämnen. 

Maria trivs bra med barnen och säger sig uppskatta 
entusiasmen och den positiva inställningen. 

Peggy Danska
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Att bygga flygplan har fascinerat både ung och gam-
mal genom tiderna. Modern teknik har möjliggjort ra-
diostyrning. Nu i höst inleddes ett nytt kapitel i Arbis 
kursutbud med flygklubben Cumulus som har en 73-
årig historia bakom sig. Anders Zitting, som är läkare 
till yrket, är den som håller i trådarna tillsammans med 
Pelle Lönnberg, en annan veteran inom branschen. 
Min första association, när jag träffade Anders, var från 
tv-serien om de allierade nedskjutna piloterna från an-
dra världskriget som tillbringade sin fångenskap i Na-
zityskland på slottet Colditz.  Det var två saker som 
höll igång fångarna: Det första var att tillverka falska 
id-papper och det andra var olika flyktplaner med bl.a. 
hemliga glidflygplan.  

Konstruktionsbygget och aerodynamiken utgör de 
centrala lärobitarna för den som bygger flygande mo-
deller. Därtill kommer styranordningarna och elektro-
nikläran som en viktig del av den värdefulla hobbyn. 
Det är viktigt, säger Anders, att man inte” förköper” 
sig med dyra byggsatser eller halvfabrikat som man en 
gång försöker flyga med och sedan kraschar med. Le-
ken och fantasin kring flygandets otroliga möjligheter 
utgör själva bränslet för byggandet och experimente-
randet.

Oscar Lindh som har varit aktiv medlem sedan han 
var 12 år har hunnit bygga fyra olika modellflygplan. 
Då Cumulus verkade i Nordsjö provflögs planen på 
Sibboåkrarna och då hände det ofta att planen krascha-
de, men det gjorde inget för de var lätta att reparera då 
man själv byggt upp dem, berättar Oscar. 

För tillfället har kursen 12 deltagare, men det ryms 
minst lika många till då de äldre kan hjälpa de yngre.

Hans-Peter Holmstén

Flygandets 
olidliga lätthet

Lukas Grüne bygger sitt första modellflygplan.

Adam Gamrasni och Oscar Lindh

Bodo von Rutenberg, Anders Zitting och Pelle Lönnberg
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Arbis antikrunda förnyas i år så att du får kunskap ock-
så om vintage- och designföremål. Avin Jarjis är en ung 
finlandssvenska, med kurdiska och italienska rötter. 
Hon utbildar sig till kulturproducent på Arcada men 
jobbar också på Bukowksis. Jag träffade henne över en 
kopp kaffe på Arbis café.
Vad är Vintage? 
Mode från 80-talet framåt är intressant (alltså säljbar) 
vintage. Det kan vara vilket föremål som helst som är 
vackert eller speciellt och har en atmosfär. Vintage med 
återförsäljningsvärde är däremot något snävare. Det är 
ofta väskor, scarfer, bijouterier och kläder skapade vid 
de stora modehusen Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint 
Laurent osv.
Varför har det blivit på modet med vintage?
Människor vill i dag ha en personlig stil och mer eller 
mindre unika saker. Det handlar också, vill jag gärna 
tro, om att vintage är ekologiskt. Det är bra att återan-
vända saker i stället för att slänga bort dem. Vintage 
behöver dessutom inte vara väldigt dyrt. Materialen är 
ofta bra men till exempel ett vintagesmycke  behöver 
inte vara gjort av ädla metaller och stenar för att vara 
värdefullt. Det är atmosfären och att det tilltalar sin kö-
pare som gäller. Vintage kan ju köpas i många second 

Vintage har 
atmosfär

hand-affärer. Jag samarbetar med second hand-affärer i 
Helsingfors och vi kan t.ex. ”checka” äktheten och osäk-
ra föremål med varandra. 
Vad kan man ta med sig till Arbis och visa dig?
Inte kläder men smycken och väskor, små föremål av 
olika slag. Det skall bli roligt!

Alexandra Ramsay

Aivin Jarjis är vintagexpert på Bukowkis i Helsingfors. I år är hon 
med på Arbis antikrunda.
På bilden bär hon ett Moscinokors från 80-talet och en Hermess-
carf knuten runt huvudet. 
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”Om du inte har prövat på att lyssna musikaliskt, så re-
kommenderar jag det varmt. 
Om du inte är musiker kan du kanske höra verkligt fan-
tastiska saker, eftersom du inte analyserar vad du hör 
lika logiskt.” – Nyström

Finns det nackdelar med att vara en ”alltför utbildad 
lyssnare”?
En nackdel kan vara de sociala konsekvenser det kan 
ha. Vår vardag är full av musik och om man lyssnar på 
den kan den stjäla ens uppmärksamhet. Då kan andra 
uppleva en som oartig. 
Vad är ett idealiskt lyssnande?
Det finns många bra sätt att lyssna på. Ett svar är att 
ett idealiskt lyssnande är lyssnande. Det händer ganska 
lätt att man är någon annanstans. Om man inte aktivt 
lyssnar utan bara ”hör” musiken så kan man missa väl-
digt fina upplevelser. Man får mest ut av konst om man 
verkligen ger den en chans fastän ens första reaktion är 
att man inte tycker om den. Då kan man upptäcka en 
detalj som annars skulle ha gått en förbi. Det här är en 
av tankarna med introduktionskursen i klassisk musik 
på Arbis. 
Hur vill du beskriva den nykomponerade finländska 
musiken? Finns det något speciellt som ligger i luften 
och som går att urskilja bland det allra nyaste, eller 
är kompositionsstilarna lika många som kompositö-
rerna?
Det är väldigt fritt nu. Historiskt hade vi först konser-
vativ tonal musik som norm. Den normen bröts av mo-
dernismen och tolvtonstekniken som småningom blev 
allmänt seriell. Ett tag var rollerna tvärtom och alla för-
väntades vara modernister, men nu är det ganska fritt 
fram. Nu har vi en salig röra av seriell musik, neoklassi-
ker, minimalister etc. Ett av mötena på Arbiskursen be-
handlar nykomponerad finländsk musik, och styckena 
är väldigt olika varandra. Och det är bra. Om två konst-
närer gör precis likadana arbeten är en av dem onödig.
Vartåt går vi? Hurudan musik komponeras om 100 
år tror du?
Just nu ser det ut som musiken blir allt mer individu-

ell. De som lyssnar på musik lyssnar på en väldigt spe-
cifik sorts musik. Den musik man väljer att lyssna på 
har blivit en stor del av ens identitet.  Om hundra år 
kanske vi inte längre har gemensam musik utan små 
grupper mänskor som lyssnar och producerar något 
helt eget, också inom klassisk musik. Kanske en liten 
grupp mänskor markerar sig genom att lyssna bara 
på fransk barockmusik. Inte ens på tysk barockmusik, 
bara fransk. Man känner igen dem i metron i Tokyo på 
deras peruker och deras sätt att blanda in franska ord i 
sin japanska. 

Mycket kan hända. Det enda säkra är att det blir nå-
got vi inte väntade oss.

Gustav Nyström blev intervjuad av Anna Weber- 
Länsman. Läs den intressanta intervjun i sin helhet på 
Arbis blog http://arbis.ratata.fi/blogg/ 
Gustav Nyström (f.1982) är klassisk pianist och kom-
positör. Nyström är utexaminerad musiker från yrkes-
högskolan Metropolia (2008) och musikmagister från 
Sibelius-Akademin (2012).  År 2014 får hans tolv pia-
noetyder influerade av electronica Transetyder (2010) 
två nya former: Hörspelet Pimeän nimi skrivet av Pipsa 
Lonka och regisserat av Tiina Luoma baserar sig på 
verket och ensemblen Qconsort har beställt ett arran-
gemang av Transetyderna för renässansflöjter. 

TIPS!
Du ryms ännu med på Gustav Nyström ”Introduk-
tionskurs i klassisk musik” (130708). På kursen bekan-
tar du dig med klassisk musik med hjälp av levande pia-
nomusik, föredrag och diskussioner. Gustav Nyström 
presenterar musik från 1600-talets barockmusik till det 
allra nyaste. Kursen innehåller också uruppföranden av 
verk skrivna av kompositörer som studerar vid Sibeli-
us-Akademin. Följande gång träffas gruppen 15.11 kl. 
16.00–17.30. Fortsättning följer på våren. 

Anmäl dig genom att ringa kansliet tfn 09 310 49494 
eller på Arbis webbsida. 

Anna Weber -Länsman

Gustav Nyström   
- ett kompositörsporträtt
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Nytt på hyllan  
för dig som gillar  
BIOGRAFIER 
En bra biografi ska ha smak av polisanmälan, påpekade 
en gång Horace Engdahl. Så sant, så sant, säger jag.  Här 
är tre starka biografier du inte får missa i höst:

Kerstin Thorvall: Uppror i skärt 
och svart av Beata Arnborg 
Kerstin Thorvall (1925- 2010) skapa-
de sitt liv och bad aldrig om lov. Hon 
gjorde konst av sitt liv på ett sätt som 
är förbehållit män. Hon har hånats 
och smädats av den borgerliga par-
nassen. Senare har hon omvärderats 
och tillhör nu 1900-talets banbry-
tare. Jag läser och blir alldeles varm 
av detta säregna författarskap och liv.

Enkel, vacker, öm: boken om Mo-
nica Zetterlund av Klas Gustafson 
Det här är en riktigt, riktigt, bra 
konstnärsbiografi. Ett lingonris i ett 
cocktailglas, kallade Tage Daniels-
son henne.  Boktiteln, Beppes in-
ledningsord till ’Monicas vals’, är 
tre säkra penseldrag till hennes eget 
porträtt, men den är minsann också 
en träffande beskrivning av Gustaf-
sons briljanta biografi: enkel, vacker, 
öm. Hon hade en enorm karriär, 
men själv tyckte hon inte det var så 
märkvärdigt. Cool jazzlady, bredbent 
komiker, mystisk som Garbo. Folklig 
och sofistikerad. Visst hade han rätt, 
Tage Danielsson. Hon var ett lingon-
ris i ett cocktailglas och enkel, vacker, 
öm.  
Oui, chef! av Marcus Samuelsson 
I de trestjärniga franska köken gäller 
två enkla regler: 
1) Du får inte se recepten  
2) Du får inte göra fel 
Det här är självklar läsning för mat-
nördar men här finns också något för 
dem som helst inte sätter sin fot i ett 
kök eller ens är speciellt intresserade 
av mat. Marcus Samuelsson föddes i 
en fattig by i Etiopien men växte upp 
utanför Göteborg. Vid 17 års ålder 

bestämde han sig för att satsa allt 
på att bli köksmästare. Sju år senare 
utnämndes han till New Yorks bäste 
kock. Idag driver han en av de bäst 
renommerade restaurangerna i New 
York, Red Rooster i Harlem och är 
en av världens främsta kockar. Det är 
helt enkelt omöjligt att inte öppen-
hjärtigt låta sig sugas med i Marcus 
Samuelssons bok då han bjuder in 
oss i restaurangkökens värld.  Fram-
förallt är det en berättelse om smak-
sensationer. 

Vill du blicka in andra världar men orkar inte med en 
hel bok? Vill du läsa om trasmattor, barnboksappar, 
den politiske Ingmar Bergman och vad som händer när 
Mumintrollet blev vuxet?  Då rekommenderar jag att 
du tar dig en titt i någon av bibliotekets många tidskrif-
ter. Här är några tips: 

Axess som i sitt senaste nummer tittar närmare på 
universitetens situation. Lite otippat fastnar jag i en ar-
tikel om kompositören Benjamin Britten. 

Den finlandssvenska biblioteksföreningens tidskrift 
Bibban har fått sig ett ansiktslyft.  I senaste nummer 
med temat Barn läser jag om allt ifrån finlandssvensk 
barnlitteratur till bokprovning. 

National Geographic har jag först på sista tiden fak-
tiskt satt mig ned och läst. Läst som i läsa och inte bara 
skumma. I den här 125-årsjubileumssamlarutgåvan 
diskuteras fotografiets makt. Sen gillar jag ordföranden 
för National Geographic Society 1897-190 Alexander 
Graham Bell motto: ”Vårt tema är världen och allt som 
finns i den”

Också tidskriften Martha är numera superfräsch. Jag 
läser en fin kolumn av prästen Jessica Högnabba och 
hur jag skapar ordning och reda i hemmet och på job-
bet. Såna tips kan i alla fall jag inte få för många av. 

Ylva Larsdotter 
Bibliotekarie och litteraturälskare

Tidskrifter vi tycker om
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Helsingfors arbis 
Dagmarsgatan 3, tfn (09) 310 494 94, www.hel.fi/arbis 

Nylands litteraturförening i samarbete med Helsingfors arbis 

Anna Gullichsen 

Hatten från Katalonien 

Valentina Oksala 

Doft av smältsnö 
Asta Hamnström 

Agneta von Essen 
Solveig Eriksson 

Resor m
ed Ju

lia 

Elisabeth Sandelin 

Pauline Wilhelmine - trollkonstnärinna 
Glimtar ur Saras liv 

Året runt på en höft 

Ann-Mari Lindberg  

Pappa vet bäst  

Hägring 38  Kjell W
estö  

Kom till Helsingfors arbis för att kolla vilken bok som 
hör ihop med vilken författare. Träffa människorna  

bakom böckerna och hör deras berättelser.  
Passa samtidigt på att inhandla julkappsböcker till  
ett nedsatt pris. Förlagen är på plats från kl. 14.30. 

Läser du långsammare än andra? Har du svårt med 
rättstavningen? Då kan du kanske ha nytta av Läs- och 
skrivkursen för dyslektiker som börjar på Arbis i janu-
ari. Jag träffar läraren Thorolf Ekholm som arbetat som 
speciallärare i 30 år i grundskolan och gymnasiet.
Vad är egentligen dyslexi?
En nedsatt förmåga att läsa och skriva. Det kan handla 
om att man svänger om ord och bokstäver vid läsandet 
eller är en s.k. långsam läsare. Generellt är det att man 
har svårigheter med ord, både med att ta emot med 
hörseln eller synen och ge ut dem igen i skrift. Det blir 
många stavfel.
För vem är kursen tänkt? Behöver man ha konstate-
rad dyslexi?
Nej, verkligen inte. Den här kursen är för alla som är in-
tresserade och tror att de kan ha någon nytta av kursen. 
Vi kommer att göra en snabbprövning av kursdeltagar-
nas läs- och skrivfärdigheter för att få en tydligare bild 
av var problemen sitter. Många vuxna som låtit testa sig 
har blivit överraskade: ”Oj, här är ju många saker som 
antagligen har funnits där hela tiden”. Det tragiska är ju 
att de här problemen tidigare inte uppmärksammades i 
skolan. Det var inte förrän på 80-talet som det började 
hända på det här området.

Om läs- och skrivkursen för dyslektiker
Vad kan den som har dyslexi då göra? 
På kursen kommer deltagarna att genom olika öv-
ningar lära sig förstå sitt sätt att läsa, skriva och lära sig. 
Vi har också övningar i effektiv läsning och skrivning. 
Kursdeltagarna får tips om goda rutiner och hur man 
kan jobba vidare på egen hand. Jag berättar bl. a om 
inlärningsstilar, testar korttidsminnet och lär ut min-
nestekniker. 
Kan man på riktigt bli bättre av att lära sig de här 
teknikerna?
(Skratt). Nå jo, jag har hållit kurser för dyslektiker se-
dan 80-talet då man började uppmärksamma de här 
problemen, och skrivit hundratals intyg över läs- och 
skrivsvårigheter. Det har hjälpt mina elever att klara 
studentexamen. Mina kurser är också  uppbyggda så 
att kursdeltagarna kan påverka innehållet. Alla intres-
serade är välkomna på kursen.

Jenny Kajanus
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Career- and study counseling is included in the course 
SFI Arbis. The past few weeks the class has been writing 
and performing elevator speeches. An elevator speech 
is a clear, brief message or “commercial” about oneself. 
It communicates who you are, what you are looking for 
and how you can benefit a company or organization.  
Many years I have heard career counselors giving the 
advice to job seekers to have an elevator speech ready 
in case you bump into a potential employer in the lift 
or when you call an employer due to a job announce-
ment you’ve seen. But I have never heard one of them 
giving an example. I guess it is because actually making 
a good elevator speech is difficult and requires a bit of 
rehearsal. 

There seems to be a certain basic structure to it even 
though in real life you will have to improvise to make it 
fit. One basic structure could be to:  
1. present yourself 
2. tell the person why you called 
3. present your educational background and work his-
tory relevant to the job you are aiming for 
4. wrap it up by stating your interest towards the job  
and perhaps end it with a question about the open po-
sition.

 In section three it is possible to intertwine it with 
some reference to the job in question by stating how 

your competence could benefit the company. And all of 
this in about thirty seconds. I asked Sarah Tsai, Antonio 
Martinez and Erika Andersson that participate in the 
course about their opinion about elevator speeches. 

Do you think an elevator speech is useful?
It is useful to make people notice you and it is a first 
step to show your interest towards a job. 
Do you think it is useful to rehearse?
Well, it is useful since you want it to sound natural 
and to be able to do it fluently. When you rehearse it 
by yourself you don’t always know how others take it. 
By rehearsing it in a group you are able to get valuable 
comments from the others to improve your speech. 
What is the most difficult part with doing an elevator 
speech?
It is difficult to get straight to the point in a half minute 
and leaving out all the unnecessary stuff. Yes, the struc-
ture of the speech is difficult to do so that it includes 
only the most essential information about yourself. 
And what is the easy part of it?
The easy part is that it is short and that you have all the 
information needed to start working on it, since it is 
about yourself. 
Ann-Jolin Grüne

Thirty seconds  
to impress

Ann-Jolin Grüne, Sarah Tsai, Erika Andersson, Antonio Martinez
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The Christmas vigil (julvaka in Swedish) is an old tra-
dition that most Finns only vaguely know the meaning 
of. Most people associate it with some kind of a family 
gathering when you drink glögg (mulled wine) and 
spend time together before Christmas, perhaps baking 
a bit of ginger cookies or decorating the Christmas tree 
together. In Arbis the annual event ‘Julvaka’ takes place 
on November 29th and is the biggest happening in Arbis 
trough out the whole year. That evening Arbis is full 
of different handicraft and bakery workshops. You can 
buy rice porridge and mulled wine (non-alcoholic), lis-
ten to Christmas carols and meet friends. The event is 
open for all and is well suited to children. 

I asked Antonio Martinez and Sarah Tsai if they are 
planning to come to Arbis julvaka. Antonio is a Fin-
nish-American who spent his childhood in Finland 
but then moved to the States (and back to Finland) and 
Sarah is from Taiwan. I asked them also if they were 
used to the concept of a Christmas vigil and took the 
opportunity to ask them about other big celebrations 
that they usually celebrate. 

Antonio 
Are you coming to Arbis jul-
vaka this year? 
I might but I don’t know for 
sure yet. 
Have you heard about a Christ-
mas vigil before?
Yes, I have.
Do you have any traditions in 
the States that reminds you of 
the Christmas vigil?

Christmas 
vigil in Arbis

Here in Finland I love to celebrate Christmas and we 
usually put up the Christmas tree already three weeks 
in advance to start the festivity season. Spending time 
with my family is important and we gather to eat and 
spend time together many times during Christmas 
time. We usually bake ginger cookies and drink glögg 
on the Finnish day of Independence. But, in the Sta-
tes Thanksgiving is of course another holiday when fa-
milies come together. Usually the women get together 
before Thanksgiving and prepare the food while men 
handle the shopping. 

Sarah
Are you coming to Arbis jul-
vaka this year? 
Yes!
Have you heard about a 
Christmas vigil before?
No, I haven’t
Do you have any traditions 
in Taiwan that reminds you 
of the Christmas vigil?
I am not sure but in Taiwan we celebrate the Chinese 
New Year and we have a seven day holiday during the 
festivity. We make a wall hanging with the picture of 
a door God on, which we hang up on our front door. 
This is supposed to protect the family living in that 
home for the next year. The children receive red en-
velopes with money from the adults in the family and 
from the friends of their parents. The envelope is given 
as a symbol for protection and well-being for the child. 
In some parts of China adults might eat a whole spi-
nach plant from the root to the leaves to be strong and 
healthy the next year. 
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JULVAKA

Pepparkakor & marsipangrisar

Julpyssel

Julsaga

Uppvisningar

Ljusstöpning

Julgröt med mandeljakt

29.11, fredag  
kl. 17 - 21

VÄLKOMMEN!

Julpynt
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”Äijäjooga”, yogagrupper för män, har varit ett växande 
fenomen på senare år. Hösten 2012 nappade även Arbis 
på trenden. Jag började leda en lugn hathayoga som är 
anpassad efter deltagarna. Vi kallade yogan för Gubb- 
yoga och kursen fylldes på ett par timmar.

Eftersom gubbyogan var en succé beslöt vi att ha två 
separata grupper denna höst. Tisdagsgruppen (18:30 – 
20:00) med en lite tuffare form av hathayoga döpte vi 
om till Karlayoga. Den nya gruppen, torsdagar 12:30 – 
14:00, vänder sig kanske till lite äldre herrar. Den heter 
fortfarande Gubbyoga.

Själv testade jag första gången på yoga som ung gym-
nasist redan under sjuttiotalet. Mitt yogaintresse väck-
tes på riktigt först för sex år sedan då jag fick problem 
med vristerna. Jag hade sprungit maraton i tio år men 
fick förslitningar i vristerna och måste gå i dyr fysiote-
rapi. Fysioterapeuten rekommenderade yoga för mina 
besvär. Vid samma tid råkade min fru läsa om Veikko 
Tarvainens Äijäjooga som jag började i. De första sex 
månaderna avskydde jag det – mina ben började kram-
pa i nästan varje yogaställning – men det gick över. Nu 
kan jag både jogga och spela badminton igen. Några 
fler maratonlopp blir det ändå knappast mer.

Jag blev efter ett tag så yogabiten att jag började stu-
dera yogainstruering som privatelev hos Veikko Tar-
vainen och vid Finlands yogainstitut i Saarijärvi. I dag 
yogar jag både i grupper och hemma. Jag fortsätter med 
hathayogan men blev i höst även tänd på astangayoga. 

Jag går regelbundet olika kurser vid Finlands yogainsti-
tut och studerar yoga även på egen hand. Jag instruerar 
grupper både på Arbis och på andra ställen.

Idén med skilda yogagrupper för män tycker jag är 
genial. Män har annan anatomi och är ofta styvare än 
kvinnor. Finländska män blir så ofta blyga bland vackra 
viga kvinnor i tajta trikåer att de ställer sig längst bak 
i salen och skäms. Nu slipper de det. Yoga passar alla 
från truckförare till företagsledare mellan tjugo och åt-
tio. Den äldsta jag yogat med är en 89-årig krigsveteran. 
Yoga gör en smidig, spänstig och avstressad och man 
får bättre balans. Även stela ishockeyspelare har blivit 
förtjusta i yogan som en kompenserande tränings-
form. När ishockeylegenden Rauno Korpi började med 
Äijäjooga i Tammerfors drog han med sig tiotals andra 
idrottare och man fick starta fler grupper.

I gubb- och karlayogan tvingas ingen i lotusställning 
eller huvudstående. Jag är mycket hänsynsfull i val av 
yogaställningar. Ofta erbjuder jag tre olika alternativ 
av samma asana: lätt, medelsvår och krävande. Kurs-
beskrivningen säger allt: gubbyoga passar dig, om du 
tycker att golvet är skrämmande långt borta när du bö-
jer dig framåt, om din rygg och dina axlar är styva, om 
du längtar efter en tävlingsfri zon och om du klarar av 
att andas in och ut.         

Skribenten Bengt Holmström arbetar som  
yogainstruktör i Helsingfors arbis.

”I gubb- och karlayogan tvingas ingen i 
lotusställning eller huvudstående”
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Marianne Rönnholm är aktuell med fyra kurser det 
här läsåret. För herrar som tycker om att laga mat och 
umgås erbjuder Arbis, med Rönnholm som lärare, kur-
serna ’Mat- och pratglada herrar’ och ’Herrar i köket’. 
På våren leder Rönnholm också en kurs för seniorer i 
matlagning och medverkar i kursen ’Prata på!’ som är 
en konversationskurs i svenska.  Marianne är ny tim-
lärare på Arbis så vi beslöt oss för att ställa ett par frågor 
till henne. 
Vad gör du när du inte undervisar på Arbis?
Jag umgås med och sköter om min familj. Ibland be-
höver mina föräldrar hjälp och ibland är det barn eller 
barnbarn som behöver en hjälpande hand.
Vad har du för fritidsintressen?
Handarbete i olika former. Jag stickar sockor som jag 
antingen donerar till behövande eller säljer för välgö-
rande ändamål. Dekorationsmålning och restaurering 
av gamla möbler hör också till mina fritidsintressen. 
Att ströva ute i skog och mark är också en stor njutning 
för mig.
Vad är din favoritmat?
Här  vill jag inte bara nämna en rätt. Eftersom jag tycker 
så mycket om matlagning så kunde listan bli rätt lång. 
Olika faktorer påverkar vad man vill göra, t.ex. årstid, 
vardagsmat eller festmat, om jag lagar mat på stugan, 
matgästernas antal o.s.v. Nu på hösten lagar jag gärna 
mustiga grytor som får badda länge i ugn och ger en 

underbar smakupplevelse.
Beskriv dig själv med 3 adjektiv!
Omtänksam, initiativrik, praktisk.
Dina tankar efter första lektionspass?
Roligt att jobba som lärare! Mycket givande att få 
lära ut matlagningskunskaper. Både personer som 
har minimala kunskaper i matlagning känns det bra 
att kunna lära ut nya färdigheter till, men också per- 
soner som redan har en del matlagningsfärdigheter kan 
ytterligare utveckla dessa färdigheter. Tacksamt att se 
sina elever nöjda och stolta över vad de presterat.

Ghita Henriksson 

Ordna en egen matlagningskurs
Vill du ordna en egen matlagningskurs t.ex. för en 
kompisgrupp eller arbetsvänner? Kursen hålls i  
Arbis undervisningskök och en hushållslärare 
handleder  matlagningen. Vi har olika färdigt plane-
rade teman av vilka man väljer ett. Alla ingredienser 
beställs färdigt till kursen. 
Om du är intresserad så kan du kontakta Ghita 
Henriksson per e-post ghita.henriksson@arbis.hel.fi  
eller per tfn 040 334 5114.

Mat och umgänge  
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Personalen inom stadens verk har möjlighet att beställa 
skräddarsydda svenskkurser via Helsingfors Arbis till 
ett förmånligt pris. Arbis ordnar kurser bl.a. för verk 
inom social- och hälsovårdssektorn, Stadsplanerings-
kontoret, Personalcentralen, Byggnadskontoret, Fastig-
hetskontoret och HST. Vi kommer före kursernas bör-
jan överens om vad de ska innehålla och vilka målsätt-
ningarna är. Kurserna hålls i allmänhet i kundernas ut-
rymmen dagtid kl. 8.30−17, men vi kan hålla beställda 
kurser också i Arbis utrymmen vid behov. Under den 
pågående hösten har det kommit fler förfrågningar om 
svenskkurser inom stadens verk än t.ex. under år 2012, 
och småningom börjar planeringen av de kurser som 
ska börja i januari 2014. 

Jag tar hand om koordineringen av svenskkurser 
inom stadens verk alltsedan augusti 2010 då jag började 
jobba som planeringsansvarig lärare i språk på Arbis. 
Vanligen kan en kurs börja ca 3−4 veckor efter att jag 
fått en kursförfrågan. Därefter frågar jag om önskemål 
för kursens längd och vilken veckodag och tid kursen 
kunde hållas och kontaktar en lämplig lärare för kursen 
också med tanke på kursens branschspecifika vokabu-
lär. Vi har svensklärare som gärna undervisar uttryckli-
gen inom t.ex. sjukvården och en helt ny kurs i svenska 
för läkare kommer att börja på Dals sjukhus i januari 
2014. 

Det vanliga är att vi på kurserna strävar efter att för-
bättra kursdeltagarnas muntliga språkkunskaper vid si-
dan av förbättring av arbetsrelaterat ordförråd och t.ex. 
kundbetjäningsfraser av olika slag. Nuförtiden betalar 
många kunder också kursböcker åt sina anställda t.ex. 
inom hälsovården, vilket underlättar lärarens jobb be-
tydligt då hen inte behöver kopiera upp material från 
olika källor. 

Själv har jag undervisat t.ex. på Aurora sjukhus, HST 
och på Personalcentralen. För närvarande pågår en 
kurs på Stadsplaneringskontoret. I gruppen diskuterar 
vi livligt olika ärenden angående stadsplanering varvat 
med en lämplig dos av humor i trevlig atmosfär. Kurs-
materialet består bl.a. av aktuella tidningsartiklar om 
arkitektur och planering av nya bostadsområden och 
några kursdeltagare har t.o.m. hållit muntliga arbetsre-
laterade PowerPoint -presentationer under lektionerna. 
Nytta kombinerat med nöje i högsta grad! 

Heidi Huovilainen

Är du intresserad av att ordna en kurs i svenska på  
din arbetsplats? Då kan du kontakta mig per e-post  
heidi.huovilainen@arbis.hel.fi  eller per tfn  
040 172 3737 och be om en offert.

Svenskundervisningen 
inom stadens verk 



16

8.10.2013 ordnades ett riksomfattande SeniorSurf– 
evenemang. Under dagen erbjöds avgiftsfritt program 
vid Helsingfors servicecentraler, arbetarinstitut och 
bibliotek. 

SeniorSurf–dagen har firats i de andra nordiska län-
derna och nu firades den i Finland för första gången. 
Målet är att seniorer som inte ännu har bekantat sig 
med möjligheterna i Internet skulle kunna komma och 
bekanta sig med dem. Internet underlättar vardagen 
t.ex. vid betalning av fakturor, datasökning, e-recept, 
bokning av biljetter och mycket annat. Med hjälp av 
datatekniken kan seniorerna öka sin delaktighet och 
möjligheten att upprätthålla sina kontakter.

Arbis deltog i evenemanget och vi hade program kl. 
10–14. Vi hade valt att ge deltagarna en möjlighet att 
bekanta sig med olika sorters datorer och pekdatorer. 
På SeniorSurf–dagen fick man komma till Arbis bot-
tenvåning och bekanta sig med Windows 8 och Apples 
Mac-dator. Dessutom hade vi två olika pekdatorer som 
man kunde använda.

SeniorSurf–dagen var trevlig och deltagarantalet var 
ca 50 personer. Vi kommer att ordna motsvarande da-
gar i fortsättningen.

Under året har vi IT-rådgivning på Arbis huvudinsti-
tut, i Stoa och på Tölö servicecentral. IT-rådgivningen 
pågår också utanför terminerna.

Maria Bergman

SeniorSurf
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Jesper Karlsson, teatermakare, dramatiker 
och kökstrubadur tolkar Vladimir Vysotskijs 
mest kända visor på ett enkelt och avskalat vis. 
Vanmäktiga visor, 4.12, onsdag, kl. 18.05 -19.35, 
rum 35. Fritt inträde, välkommen!

Anna Långstedt-Jungar

Vladimir Vysotskij

Om du är nyfiken på din familj och släkt i tidigare led 
kan du få hjälp med att hitta dem. På Arbis rådgivning 
i släktforskning kan vi visa dig hur du kommer i gång, 
och kan börja gå en kurs i släktforskning. Vi hjälper 
också dig som redan haft släktforskning som hobby 
under några år, i fall du kört fast i forskningen, behö-
ver hjälp med att tyda gamla handstilar eller vill lära 
dig göra mera med ditt datorprogram för släktforsk-
ning. Peter Ragnvaldsson (på bilden med en kund) 
och Alexandra Ramsay sköter rådgivningen. Den 
hålls den sista torsdagen varje månad under termi-
nerna kl. 10.30–12.  Ställ frågor på förhand och boka 
en tid av alexandra.ramsay@arbis.hel.fi. 

Hjälp med att leta efter dina rötter!

Vladimir Vysotskij är en av Rysslands mest älskade 
artister. Han var en legend redan under sin livstid. I 
år skulle han ha fyllt 75 år. Han var poet och skåde-
spelare vid Tagankateatern, men det var som truba-
dur som han vann folkets kärlek. Med sin skrovliga 
och uttrycksfulla röst sjöng han utan försköning om 
den sovjetiska vardagen och blev därmed en nagel i 
ögat på regimen. Hans konserter bandades i smyg 
och spreds bland folkets breda lager. Mitt under de 
olympiska spelen i Moskva dog han i en hjärtattack 
endast 42 år gammal.  (ALJ)

Det här är en kurs för dig som är intresserad av 
skrivandet som ett personligt uttryck och vill hitta 
en form för dina idéer inom olika genrer. Viktigt är 
att finna lusten till skrivandet och ha möjlighet att 
leka med orden. 
7.1–8.4, varannan tisdag  
kl. 13.00–15.30 
Annika Sandelin, rum 45 
kurskod: 130846 
pris: 38 €/termin  
inklusive materialavgift

Kreativt skrivande

Vill du vara kreativ och göra elektronisk musik på 
din mac? Är du nyfiken på studieprogram i allmän-
het? Vill du banda in demoversioner av dina låtar? 
Behöver du editera ljud, men vet inte hur? Denna 
kortkurs öppnar dörren till det nyttiga och roliga 
man kan göra med detta iLife-program inom mu-
sik- och ljudbehandling, och ger en introduktion 
i hur musikprogram fungerar. Ta gärna med egna 
hörlurar. 
15.1–5.2, onsdag  
kl. 16.30–18.00  
Lotta Ahlbeck, rum 31 
kurskod: 140124 
pris: 14 €

Garageband med 
egen Mac-dator
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Kors och tvärs 46

Inskickat av:  ________________________________

___________________________________________
  
Telefon:          ________________________________

1:a pris 10 euro.  
Lämna in ditt bidrag senast 7.1.2014, 
antingen till vaktmästaren eller i 
kansliet. 

Vågrätt 
1. Sitter på stol nr 17 och besökte Arbis härförleden.
5. Gjorde nog myggbettet. 
11. Var Tove Jansson under lång tid.
12. I den sitter du kanske när du väntar på flygplatsen.
13. På sådan mark trivs tallar.
15. Hård utväxt av keratin. Unguis på latin.
16. Kan man gå på, fastän man egentligen sitter  
 eller står.
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18. Här finns en gammal stadskärna som är upptagen  
 på Unescos världsarvslista.
20. En andfågel som är större än krickan och har  
 kraftiga vita ögonbrynsstreck som möts långt bak  
 i nacken. 
22.  Kan både ord och skott.
24.  Möjlig orsak till skilsmässa.
25.  En- eller flerstämmigt melodistycke som framförs  
 instrumentalt.
26.  En ring med några ben under som man ställer  
 grytor på över en eld.
28.  Legendarisk fransk bilmodell, extremt modern  
 för sin tid för ett drygt halvsekel sedan.
29.  Ersätter ofta likör i bakverk.
32.  Dimma brukar i folktro beskrivas som ... dans.
35.  Den som gapar efter mycket, mister ofta hela  
 stycket.
36.  Består av lika stor andel grönt som blått.
37.  Gör nog riktigt små barn när de äter.
39.  Ean och isbn.
41.  Lönar det sig inte att gå över för att hämta vatten.
42.  Hård, smutsig eller bord.
44.  Är Moa och Mao.
46.  Vill såväl barn som lax.
47.  Före den andra.
49.  En för alla, alla för en.
50.  Under den går en motorväg i Hamburg.
51.  En viktig del av den judiska mystiken.
52.  Om en sådan inte är på plats, är det verkligen  
 tomt.

Lodrätt
1. Inleds i södra Sverige redan runt midsommaren  
 då måsar, vadare och ungstarar drar söderut.
2. Rysslands längsta naturliga inre vattenväg om  
 man räknar med bifloderna.
3. Var ju Caesar och Brutus.
4. I påse och på bankkort.
5. Röstade med stor tveksamhet för Obamacare i  
 mars 2010.
6. Kvällen innan man skall ... ålen lägger man  
 den i en blandning av 7,5 dl vatten, 2 nävar  
 socker, 2 liter svagdricka och en knapp näve  
 salt. (Skånskt ålrecept)
7. Kan man äktenskap som liten kustkommun.
8. Vill aktivisten.
9. Kan följas av jobb, pension eller sjukskriven  
 – då med ett s emellan.
10. Omtyckt som smörkniv.
14. Sådan är fonten Arial och en restaurang på  
 Ludvigsgatan.
17. En tid präglad av missväxt.
19. Snabel-a.

21. Tillsammans med gamla spetsar en dödlig  
 kombination. Åtminstone i film och på teater.
23. ”Som när du gick vid min sida, mot solned- 
 gången, .... den underbara” (Evert Taube).
27. Gjorde den som ryckte upp gräs.
30. Är Lavskägge, det gående trädet i J.R.R. Tol 
 kiens Midgård. 
31. Om det är det sista är det synnerligen modernt.
33. Där gömmer sig rävarna. 
34. Kan man slå och fråga.
38. Enligt det gamla ordspråket är det fåfängt att  
 pråla med sådana kläder.
40. ”Rop hörs i …, gråt och högljudd klagan”  
 (Jeremias bok).
43. Äter finländaren i gemen alldeles för mycket  
 av.
45. Om du är så allena, är du verkligen ensam.
46. Drar tungt lass.
47. Sparsamt träd?
48. Länsbokstav för Stockholms län.
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 V A T T E N   S C H A C K

 A  A  N E V Ö  Ö K E N

 N A L L A R  T Y S T N A

 D  B  R Ä K A  T I T T

 R E O L E R  K A L E  A 

 I D K A  V I T S O R D 

 N I  N O D  I  V  Y R

 G L A D A  A G A S  R 

  E N Å S E N  A S G A M

 Y R A  I S T A  K Ö  Ä

 L  F A S T A  K O K A R

 V I O L  E  E L J E S T

 A B R U P T A  O  N E A

Lösning till Kors och tvärs 45

Vinnaren är Lisa Granqvist. Grattis! 



20

ar
bi

s
ak

tu
el

lt 
på

Diabetes – sjukdomarnas tsunami? 
14.11, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Helsingfors släktforskare 
16.11, lördag kl. 18.00, rum 23

En gammal samlare kåserar 
Föredrag med diabilder av Stig Nummelin. 
19.11, tisdag kl. 12.30–14.00, rum 23

Matlagningsdemonstration: Kalkonmiddag (10 €) 
20.11, onsdag kl. 13.00

Möt debutanten: Mathias Rosenlund 
21.11, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Hantverkaren på nätet 
28.11, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Julvaka 
29.11, fredag kl. 17.00–21.00

Sagostund för de minsta 
3.12, tisdag kl. 10.00–10.45, biblioteket

Kriserna i Mellanöstern 
3.12, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Vanmäktiga visor – Jesper Karlsson tolkar Vladimir Vysotskij  
4.12, onsdag, kl. 18.05–19.35, rum 35

Matlagningsdemonstration: Julens läckerheter (10 €) 
5.12, torsdag kl. 13.00

Vinterkonsert 
7.12, lördag kl. 12.00, festsalen

Nyländsk författarmatiné 
7.12, lördag kl.15.00–17.00, festsalen

De vackraste julsångerna 
9.12, måndag kl. 18.00–19.30, festsalen

Lucia i Stoa  
13.12, fredag kl. 12.00, Stoa


