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Det nyligen påbörjade läsåret innebär stora händelser 
för oss alla här på Arbis.

Det som ni kursdeltagare framför allt har märkt, är 
det nya kursanmälningsprogrammet Ilmonet. Som all-
tid när nya dataprogram tas i bruk innebär det strul, 
både vad gäller det tekniska och ovanan för användar-
na med det nya sättet att tänka och fungera. Trots det 
här har anmälningarna efter de första dagarnas pro-
blem gått riktigt bra, och vi är nu uppe i ungefär samma 
mängd deltagare som tidigare. Det gamla anmälnings-
systemet hade tjänat ut och måste helt enkelt bytas mot 
ett modernare. 

Den 16 september 2014 fyller institutet 100 år. Det 
gör också vårt systerinstitut Helsingin työväenopisto. 
De båda instituten grundades ursprungligen som ett 
tvåspråkigt institut, men då verksamheten svällde ut 
tillräckligt, beslutade man år 1928 att på språklig grund 
dela upp verksamheten i två olika institut. Först trettio 
år senare, närmare bestämt 1958, fick också den svens-
ka verksamheten ett eget hus. Det huset jobbar vi fort-
farande i, nästan 60 år senare, vilket bevisar att arkitek-
ten Woldemar Baeckman hade förmågan att se framåt. 

De 100 åren firas med officiella festligheter på stads-
huset redan 11.9, men framför allt med en utställning 
öppen för alla på Virka-Galleriet i stadshusets botten-
våning. Utställningen har fått namnet Kul på kurs. I 
stadshusets bottenvåning kan man se allt möjligt som 
anknyter till arbisarnas verksamhet av i dag, och ni har 
säkert märkt att en del av kurserna och evenemangen 
har förlagts just till stadshuset. Passa på att se den fina 

Arbis 100 år i år

utställningen som öppnas för allmänheten 12.9 och 
packas ihop 26.10.

Samma dag som utställningen öppnas blir det premi-
är för vår festskrift Delad glädje. Det är en vacker bok 
med ett trettiotal olika slags texter av drygt tjugotalet 
skribenter. Här finns tankar om bildning, arbistanter, 
gubbyoga, om att erövra ett nytt språk och en ny kultur, 
om gamla tider och om nya, om hjärngymnastik och 
om handens arbete. Kursdeltagare, grannar, kansliper-
sonal, bastufantaster, biträdande rektorer, lärare och 
kulturpersonligheter har fått komma till tals. Allt detta 
inbäddat i och omgärdat av ett härligt både gammalt 
och nytt bildmaterial. Det är en bok inte bara om Ar-
bis, utan om det svenska Helsingfors 1914, 1974, 1994, 
2014 och naturligtvis också 2034 eller 3014.

På svenska dagen den 6 november firar vi 100-årsju-
bileet med en folkfest med program mellan kl. 18 och 
21. Men under hela dagen kommer olika program att 
gå av stapeln här i huset. Då serveras bland annat den 
fantastiska arbisbakelsen, som från hösten kommer att 
finnas till försäljning i kaféet. 

Under den pågående utställningen har vi också för-
lagt en del av vår ordinarie undervisning i stadshusets 
Virka-Galleri, för att på så sätt för helsingforsarna visa 
vad vår undervisning går ut på. Det här finns det när-
mare information om i kurskatalogen, och lärarna in-
formerar naturligtvis kursdeltagarna om detaljerna. 

Grattis Arbis! Grattis alla ni kursdeltagare!

Gunborg Gayer
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Pe  •  Fre  12.9.
10.15–11.30 Urbana skisser Hans-Peter Holmstén
11.30–12.45 Avoin lukupiiri Päivi Hytönen
13.00–16.00 Språknivåtest på Virka Galleria  
 Jenny Kajanus och Heidi Huovilainen

Su  •  Sö  14.9.
11.00–15.00 Helsinki askel askeleelta – valokuvatyöpaja  
 maahan ja kaupunkiin muuttaneille Virpi Velin

Ma  •  Må  15.9.
14.00–16.00 Äiti Teresa -peitteiden ja -lappujen neulo 
 minen Raija Torni
16.15–16.45 Rentoutushetki tuoleilla. Takuuvarma kiireen  
 katkaisu Tiina Tuurna

Ti  16.9.
10.00–12.00 Marsipanverkstad  
 Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm
12.00–15.00 Leikkaa matonkuteita Leena Jaatinen

Ke  •  Ons  17.9.
14.00–17.00 Neuvontapiste: Sienet lautasella
17.00–19.00 Musik på Garageband Lotta Ahlbeck

To  18.9.
10.00–13.00 Ekokodinhoitoa Jonna Martikainen

Pe  •  Fre  19.9. 
14.00–15.30 Avoimet kirjoittajatreffit Päivi Hytönen 
17.30–19.00 Arbis blåsorkester, öppen övning Johan Cantell

La  •  Lö  20.9.
10.00–16.00 Kielten päivä

Ma  •  Må  22.9.
17.00–19.00 Tovning Eva Kyrklund  
10.00–13.00 Veitsen teroitus Jouko Sirenius
14.00–17.00 Veitsen teroitus Jouko Sirenius

Ti  23.9.
14.00–17.00 Etnoevästä maailmalta Tiina Lehtonen
17.00–18.45 Yleisöluento. Kiehtova ja myrskyisä 1910-luku.  
 FT Samu Nyström

Ke  •  Ons  24.9.
15.30–16.30 Mielen ja kehon huolto joogan keinoin tuolilla   
 istuen Tiina Tuurna
16.30–18.45 Croquispiirustusta Sirkka Tapio

To  25.9.
13.00–14.30 Släktforskning Alexandra Ramsay
17.30–19.00 Damkör: Vox femina Martina Hägg

Pe  •  Fre  26.9.
10.00–13.00 Ilo tanssia
14.00–15.30 Avoin lukupiiri Päivi Hytönen
15.30–18.30 Leivonnaisten koristelua Riikka Kaila

La ja Su  •  Lö och Sö  27.–28.9.
11.45–15.45 Non-stop -piirtämistä ja maalaamista  
 Marie-José Dings ja Mervi Karhunen

Ma  •  Må  29.9.
14.00–17.00 Ekokodinhoitoa Jonna Martikainen
17.30–19.00 Arbis manskör: Out’n Loud Hilkka Kangasniemi

Ti  30.9.
10.00–12.00 Matdemonstration, Arbisbakelsen  
 Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm
17.00–18.45 Yleisöluento. Kiehtova ja myrskyisä 1910-luku.  
 Neljän luennon sarja, 2. osa. Leena Reinilä

Ke  •  Ons  1.10.
9.00–11.00 Meditation Jan Rundt 
14.00–15.30 Laulamme yhdessä pianon säestyksellä Vesa 
 Lintula
15.45–18.45 Muotokuvapaja Matti Kolehmainen

Verkstäder och uppvisningar under utställningen 

Kul på kurs!
Ilo oppia

 

12.9. – 26.10.2014
 

må–fre 9–19
lö–sö 10–16
Fritt inträde

Helsingfors stadshus
Sofiankatu 1 • Sofiegatan 1 • www.virka.fi
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To  2.10.
10.15–12.45 Akvarellmålning Hans-Peter Holmstén
16.00–19.00 Sashikotikkaus Kirsti Soukka

Pe  •  Fre  3.10.
11.30–13.00 Avoimet kirjoittajatreffit Päivi Hytönen
13.30–14.15 iPad-tabletti -helppoa tietotekniikkaa  
 Mika Mikkola
17.30–19.00 Konsert i festsalen, Stanley Kubrick  
 Arbis sinfonietta (Arbis stråkensemble och  
 blåsorkester) och Johanna Grönqvist

Ma  •  Må  6.10.
13.00–15.30 Bokbindning Kristina Palmgren
16.30–19.00 Klipsuvirkattu koru Riitta Larne 

Ti  7.10.
10.00–12.30 Kolmiulotteinen tilkkutyö Kirsti Soukka
15.00–18.00 Digikamera-klinikka
17.30–18.30 Laulajien ja pianistien kamarimusiikkikonsertti  
 kaupungintalon juhlasalissa 
 Sini Rautavaara ja Eeva Lauttamus-Lindberg

Ke  •  Ons  8.10. 
14.00–15.30 Itkuvirret Pirkko Fihlman
16.00–19.00 Kansallispuvut Inga Pihlhjerta
17.30–18.30 Lauluyhtye BellaCantan -konsertti kaupungin 
 talon juhlasalissa

To  9.10.
13.00–15.30 Stickning Kaija Lindberg
16.00-1730 Reksi-treffit Taina Saarinen
14.00–17.00 Leivonnaisten koristelua Riikka Kaila 
17.30–18.30 Romansseja 1800-luvun Venäjältä -konsertti  
 kaupungintalon juhlasalissa  
 Syventävän ohjelmistokurssin laulajat

Pe  •  Fre  10.10.
10.00–13.00 Juuresten juhlaa Mirva Mäkipää
14.00–16.30 Elävän mallin piirustusta Sirkka Tapio 
17.30–18.30 Kamarikonsertti kaupungintalon juhlasalissa
 Helsinginkadun Jouset ja pienkamarikokoon- 
 panot esiintyvät Veli-Antti Koivurannan  
 johdolla

Ma  •  Må 13.10.
17.00–19.00 Bokbindning Sven Seger 
Ti  14.10.
10.00–10.45 En musikalisk saga  
 Ylva Larsdotter och Anna Weber-Länsman
17.00–18.45 Yleisöluento. Kiehtova ja myrskyisä 1910-luku.  
 Neljän luennon sarja, 3. osa: Jussi Tuovinen

Ke  •  Ons  15.10.
14.00–16.00 Meditation Jan Rundt
18.00–19.00 Författarsamtal Pia Ingström och Jenny Kajanus 

To  16.10.
10.15–12.45 Akvarellmålning Hans-Peter Holmstén
16.30–18.00  Arbis stråkensemble Samuli Sandberg

Pe  •  Fre  17.10.
11.00–14.00 Etnoevästä maailmalta Tiina Lehtonen
17.30–19.00 Arbis lärarkonsert i festsalen

Ma  •  Må 20.10.
17.00–19.00 Knyppling Stina Normén-Böök

Ti  21.10.
10.15–11.00 ja 11.30–12.15   Improvisoitu musiikkisatutuokio  
 Hanna Lekander (TeM) ja Elisa Tan (MuM).
13.00–15.15 Yksinlaulun ohjelmistokurssi 
 Sini Rautavaara ja Eeva Lauttamus-Lindberg
17.00–18.45 Yleisöluento. Kiehtova ja myrskyisä 1910-luku.  
 Neljän luennon sarja, 4. osa: Linda Leskinen

Ke  •  Ons  22.10.
14.00–17.00 Juuresten juhlaa Mirva Mäkipää

To  23.10.
10.00–13.00 Neuvontapiste: Mausteiden maailma  
 Opetusharjoittelijat järjestävät  
 kotitalousopettajan ohjauksella

Pe  •  Fre  24.10.
10.00–14.00 Ilo tanssia
14.30–17.30 Väriklinikka Maiju Talvitie 
17.30–18.30 Cómo ser latino Sven Fernandez

För mer och aktuell information om verkstäderna 
www.arbis.hel.fi och www.hel.fi/tyovaenopisto/100.

Förändringar i programmet kan uppstå.  
Begränsat publikantal på verkstäderna.  
Begränsat antal åhörare för konserterna är 300.
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Nu är den klar – Arbis 100 års-festskrift. Vilken resa det 
har varit, vilket projekt! Jag måste här och nu erkänna 
att det känns väldigt tomt, såsom det ofta gör efter att 
ett intensivt, kreativt, lustfyllt projekt har avslutats. Vil-
ken fin bok det blev! Delad glädje – Helsingfors arbis 
1914–2014. Jag tycker om titeln för den berättar vad 
som är Arbis och den fria bildningens kärna – glädje 
delad med andra. 

Det har gått över två år sedan Gumpa frågade mig om 
jag vill arbeta fram boken om Arbis. Jag visste inte rik-
tigt där och då vad jag tackade ja till, mer än att det lät 
som ett roligt projekt. Arbis är ett konkret hus – Dag-
marsgatan 3 och Stoa – smockat med berättelser och 
kreativitet. Men det är också, upptäckte jag efter ett tag, 
ett mentalt tillstånd. Jag kommer aldrig att bli finlands-
svensk, jag kommer alltid att vara ”rikssvensk/sverige-
svensk” i Finland. Det innebär ett utanförskap, som gör 
att jag i viss mån kan se på Arbis lite från sidan om, en 
fluga på väggen om man så vill, samtidigt som jag har 
haft ett ”insiderperspektiv”, eftersom det också är min 
arbetsplats. 

Tillsammans med Gumpa och journalisten Nina 
Weckström, som det har varit otroligt inspirerande och 
roligt att samarbeta med, funderade vi på vad boken 
skulle ta upp. Ett kriterium från början var att den skul-
le ta fasta på nuet för att blicka framåt. Två historiker 
finns redan om Arbis: 50 år i vuxenutbildningens tjänst 
av Gunnar Bäck och 75 år Folkbildning i Helsingfors 
som bland andra före detta rektor Ellinor Gube skrev.  
Och nu har vi alltså en trilogi av Arbis böcker. Extra ro-
ligt är förstås att det är en del av Schildts & Söderströms 
höstutgivning. Förlagets redaktör Jonna Brander har 
varit ovärderlig som bollplank. Likaså samarbetet med 
fotografen Jonas Tana och layoutaren Ea Söderberg. 

Men framförallt hade det ju inte blivit en bok om det 
inte var för de medverkande! Författaren Jolin Slotte 
har skrivit en hymn till Arbis ära, Märta Tikkanen be-
rättar om sina år som rektor på Arbis på 1970-talet, Tua 
Sederlöf tittar tillbacka på sina 40 år på kansliet, Paavo 
Lipponen sänder oss en hälsning från huset bredvid, 
Herman Lindqvist ger sin syn på bildning för att nu 
nämna några personer vi möter i boken. Det som bjuds 
är lika mångfacetterat som Arbis kurskatalog. För det 
är hart när omöjligt att täcka in en så pass mångsidig 

Det hände sig på Dagmarsgatan 3  
i Helsingfors. 

”Det bästa med Arbis är den 
oavbrutna rörelsen av kreativitet 
och den maffiga mångfalden av 
människor.” 
Nina Weckström 

verksamhet som Arbis mellan fyra hårda pärmar och 
det är precis så det ska vara. Arbis bubblar, lever, för-
ändras. 

Jag vill visa och berätta om glädjen i den fria bild-
ningen, att Arbis inte bara är trist byråkrati och sede-
lärande bildning utan också glitter i ögonen och ”pure 
magic” för att använda Hannele Mikaela Taivassalos 
ord. Men också hur viktigt Arbis är för svenska språ-
ket och kulturen i Helsingfors. Nu är mitt arbete med 
”världen Arbis” färdigt och säkert finns det massor som 
borde ha varit med, men som inte är det. Jag beklagar 
detta! Jag är oerhört glad över att jag fick förtroendet 
och att jag svarade ja den där kyliga februarimorgonen 
då Gumpa frågade mig om jag ville jobba med jubi-
leumsboken. 

Det är dags för Delad glädje att börja leva sitt eget liv 
och bli också din bok. Läs och njut av den tillsammans 
med ditt morgonkaffe eller innan din gympakurs bör-
jar eller då du åker spårvagn genom staden. Den berät-
tar om den del av Helsingfors som är Arbis, ditt Arbis.

Ylva Larsdotter 
Redaktör för Delad glädje och bibliotekarie på Arbis.

Jubileumsboken finns från och med  
12.9 till försäljning på kansliet för  
35 euro.
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Som så många av er märkte tog Arbis i år i bruk webb-
anmälningssystemet ilmonet och det gick som det 
brukar gå när man tar i bruk ett nytt datasystem: först 
kraschade det ordentligt ett par dagar. Efter de första 
osäkra stegen fick leverantören det att fungera bättre, 
men det var ändå många som undrade, varför i all sin 
dar Arbis gick och bytte bort sitt gamla anmälnings-
system till ilmonet, som ju har haft så mycket problem 
genom åren.

Jag ska försöka förklara det här. För det första: ilmo-
net är inte ilmonet. Det ilmonet som många har hört 
om och som orsakade så mycket problem på t.ex. Esbo 
arbis eller Helsingin suomenkielinen työväenopisto 
gick i graven i november 2013. Det enda man behöll 
från det gamla systemet var namnet. 

All teknik och också firman som producerade tjäns-
ten byttes ut till ett helt nytt system. Helsingin työvä-
enopisto, Esbo arbis och Vanda vuxenutbildningsin-
stitut tog i bruk det nya anmälningssystemet vid sina 
anmälningar i december 2013 och det funkade faktiskt 
riktigt bra.

Vi på Arbis kom med först nu till höstanmälningen, 
eftersom vi inte har någon särskild anmälning i decem-
ber. Tyvärr är höstanmälningarna till huvudstadsre-
gionens arbisar en oerhört utmanande belastning för 
ett it-system och det visade sig att det nya ilmonet inte 
var helt redo för anstormningen av användare. Efter 
ett sömnlöst veckoslut fick kodarna på firman Grynos 
problemet åtgärdat och de tre sista anmälningsdagarna 
förlöpte i bättre stämningar.

Men varför bytte Arbis alls till ilmonet? Vårt gamla 
anmälningssystem var behändigt, men hade numera 
svårt att klara belastningen i anmälningstider. Dess-
utom levde det inte upp till dagens it-säkerhetskrav och 
eftersom vi hanterar en stor mängd personuppgifter är 

Varför i all sin dar  
Ilmonet?

det viktigt att hålla en hög säkerhetsnivån. Då var det 
naturligt att gå med i samarbetet kring ilmonet, som 
inleddes när de andra instituten var i samma situation.

Vi på kansliet märker på de frågor vi får, att en del av 
problemen med ilmonet också handlar om ovana hos 
användaren å ena sidan och något svåranvända funk-
tioner på ilmonet å andra sidan. Det är ett nytt sätt att 
göra användarnamn och lösenord och de är också olika 
till formatet än i det gamla systemet. Sökfunktionen ser 
också helt annorlunda ut än i det gamla systemet bl.a. 
därför att man ska kunna söka kurser på alla olika in-
stitut om man vill och där finns mycket som ännu kan 
utvecklas för att göra den lättare att använda. 

Vi hoppas att ni har tålamod med det nya ilmonet 
och att ni vänder er till oss på kansliet med frågor så 
att vi kan försöka reda ut alla frågetecken. Vi tar gärna 
emot feedback som gör att vi kan utveckla systemet så 
det blir lättare att använda. Det viktigaste är sist och 
slutligen att man kommer på kurs – inte hur man an-
mäler sig.

Jan Rundt, byråföreståndare

Anmälningen  
fortsätter!

Det går också bra att anmäla sig per telefon 
(09) 310 494 94, per e-post: kansliet@arbis.hel.fi 
eller genom att besöka kansliet.

Plats finns ännu på många kurser! 
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Under vecka 40, 29.9–4.10, ordnas en tyst auk-
tion i anslutning till Arbis café till förmån för 
barnsjukhuset. Auktionsföremålen är gjorda 
av Arbis lärare och personal. Det kommer att 
finnas konstverk, hantverk, smycken och an-
dra alster som söker ett gott hem för en god 
sak. Auktionen går till så att du skriver alstrets 
nummer, ditt namn, telefonnummer och ditt 
bud på en lapp och lägger den i en låda bred-
vid vitrinerna. Den som har gett det högsta 
budet när tiden går ut den 4.10 kl.15.00, då 
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar en 
barnfest på Arbis, får lösa in föremålet. Alla 
intäkter från båda evenemangen går oavkor-
tade till Stödföreningen Nya barnsjukhuset 
2017 r.f.

Tyst auktion för  
barnsjukhuset

Vi ställer ut alster av alla som har något förhållande 
till Arbis, både av enskilda personer och av grupper. 
Det kan lika väl vara en novell eller ett musikstycke 
som ett hantverk eller ett konstverk. Kanske du har 
några speciella minnen, anekdoter eller kanske din 
första ”skapelse” från en arbiskurs? Kanske du kan 
fantisera hur Arbis ser ut om 100 år och skapa något 
kring det? Det får vara hur litet eller hur stort som 
helst och till och med ”smågalet”. 

Både Peggy Danska och Hans-Peter Holmstén ger 
gärna råd. De ställer också upp om du vill ventilera 
dina tankar kring ditt alster.

Sista inlämningsdagen är den 12 december 2014.

Mitt Arbis
Vill du medverka i jubileumsutställningen Mitt 
Arbis? Utställningen hålls i Galleri Arbis i januari 
2015.
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Arbisbakelsen
Förra läsåret föddes idén till att uppmärksamma ju-
bileumsåret med något sött och gott. Processen från 
tanke till färdig produkt tog sin lilla tid och hela per-
sonalen på Arbis har varit involverad. I undervisnings-
köket provbakades många varianter av kakan och varje 
gång fick personalen avsmaka och komma med förbätt-
ringsförslag. De dominerande smakerna blev slutligen 
svarta vinbär och choklad, en blandning av traditionell 
och modern smak. Arbisbakelsen består av en choklad-
botten med svartvinbärsmousse och svartvinbärsglasyr 
ovanpå. Vinbären ger bakelsen en rustik gammaldags 
karaktär medan moussen ger en fläkt av det nutida. Du 
har möjlighet att provsmaka den slutgiltiga versionen 
på matlagningsdemonstrationen i stadshusets Virka-
Galleri tisdag 30.9 kl. 10, i Arbis kafé eller på husets 
100-års fest 6.11. Hoppas vår nya Arbisbakelse faller er 
i smaken.

Lotta Grönvall, caféföreståndare och 
Ghita Henriksson, planeringsansvarig lärare i hushåll

Vad har Mark Levengood,  
Pia Ingström, F.Scott Fitzgerald* 

och Kajsa Ekis Ekman gemensamt? 
Svar: Alla kommer till Arbis inom ramen för biblio-

tekets författaraftnar hösten 2014 såklart! Bäst förbere-
der du dig genom att låna deras böcker på bibban.  

Mer information om datum, plats och tider hittar på 
du i kurskatalogen, på hemsidan och runt om i huset. 
Som alltid: gratis och ingen föranmälan. 

*Det är svårt att få Fitzgerlad i egen hög person till 
bibban men Laurel Bush kommer berätta om hans för-
fattarskap för oss

Arbis nya logga

Du har väl inte missat Arbis nya logga som bl.a. pry-
der vår entré? Den är designad av Veera Arstio som 
går sista året på Lahtis yrkeshögskola. Hon tittade in 
på personalens fredagskaffe, Happy Hour, för att be-
rätta mer om loggan och hur hon tänker kring den. 

- Bildningsinstituten står för gemenskap, att 
människor gör saker tillsammans och utvecklas som 
individer. Det finns en genuin grund som tar till vara 
vars och ens unika egenskaper och att människor får 
växa åt olika håll. Jag ville att loggan skulle symboli-
sera det.

Vi på Arbis är så klart väldigt glada över vår nya 
logga som går i grönt och blått. Den gröna färgen är 
Arbis färg och den blå Helsingfors vapen. Så med 
den ovanför entrédörren firar vi det här läsåret Hel-
singfors arbis 100 år och fortsätter titta framåt. 

- Arbis är ett väldigt trevligt ställe med bra stäm-
ning! Om jag skulle gå en kurs här så skulle det vara 
en svenskkurs, säger Veera. 
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Eva Ahl-Waris,  
ny timlärare i historia  
och samhällsämnen

Tidsresor till medeltiden 
och längre bakåt
Varför är medeltiden intressant?
 Den blir intressant då man blir medveten om dess 
närvaro i vår vardag. Många av våra vanligaste namn, 
t.ex. Maria, Elisabet och Brigitta är helgonnamn. Alma-
nackor, som liknar dem vi använder i dag, togs i bruk 
på medeltiden. I dessa helgonkalendrar var festdagarna 
märkta med rött, vilket betydde att de var viktiga. Detta 
sätt att markera helgdagar med rött finns ännu kvar i 
våra almanackor, liksom helgonens namnsdagar. Kapi-
talismen, bankväsendet m.m. utvecklades på medelti-
den, alltså för tusen till femhundra år sedan, beroende 
på vilken del av världen vi talar om. För att förstå det 
som är grundläggande för vårt samhälle är det viktigt 

att känna till under vilka 
omständigheter det upp-
stod, vad som faktiskt har 
stått sig till våra dagar och 
vad som redan gett vika för 
annat. 
Är dina kurser något för 
konstintresserade?
Absolut, i Finland finns en 
fantastisk medeltida konst-
skatt. Man kan lätt tro att 
ingenting intressant beva-
rats men det är tvärtom. Un-
der reformationen förstör-

des mycket av konsten i de katolska kyrkorna. I Norden 
var skadegörelsen ändå inte så stor som t.ex. i Baltikum 
och i England. Fortfarande reser många forskare hit till 
Finland för att se något av våra över 800 bevarade hel-
gonbilder och fina målningar på kyrkväggar. Det här 
materialet skall jag förstås presentera på min kurs.
Är det stor skillnad på att undervisa barn och vuxna?
Jo, det är det nog. Barn är en publik som kräver att du 
är mycket närvarande och hundra procent ärlig mot dig 
själv och dessutom att du talar på ett sätt som de genast 
begriper.  Med barn börjar jag ofta med att berätta om 
vardagen, hur folk åt förr och klädde sig. Båda grup-
perna vill jag ge aha-upplevelser.  Det finns ju i dag ett 
stort intresse för äldre tider både bland barn och vux-
na. Det ordnas stenålders- och vikingalägerskolor och 
det finns medeltida marknader på somrarna. Det finns 
dessutom en uppsjö av virtuellt material om hur folk 
levde förr. Mycket av det som finns på webben är fak-
tiskt bra. Ljud, bild och musik använder jag mig av både 
då jag gör tidsresor med barn och med vuxna.

Eva undervisar denna höst på arbis den första delen av 
kursen Sveriges historia ca 1000–1809 (A140743) och 
dessutom har hon en arkeologiklubb för 9–12-åringar i 
Haga och Nordsjö lågstadieskolor. 

Alexandra Ramsay

Namn: Eva Ahl-Waris
Född: 1975 i Borgå
Yrke: Historiker och arkeolog, forskare (fil.dr.), 
specialiserad på medeltiden, universitetslärare och 
dessutom barnledare 
Familj: Man och tre barn
Jag själv med tre ord: Nyfiken, optimistisk, open-
access-entusiast  på mitt eget område
Läs mera på hemsidan: www.evaahl.fi

Eva Ahl-Waris, ny timlärare på Arbis, påminner om människor för 
800 år i många avseenden var just sådana som vi är i dag.

En skulptur i Hattula kyrka som föreställer den heliga Birgitta. Bir-
gittakulten var utbredd i Tavastland, några av hennes under inträf-
fade faktiskt i Finland. 
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Arbis nya gospelkör kör igång i höst under ledning av 
musikpedagog Daniela Forsén. Kom med och sjung 
med själ och hjärta! Gospelmusiken är glad och svängig 
och kören riktar sig till både nybörjare och sångvana i 
alla åldrar. Inga förkunskaper behövs. Kören är ett sam-
arbete med Matteus församling. Uppträdanden i för-
samlingens kvällsmässa. På hösten övar kören söndag 
7.9, 28.9, 12.10, 26.10,16.11 och 7.12.

Daniela, berätta lite om dig själv och din bakgrund.
Musiken har alltid varit en viktig och naturlig del av 
mitt liv och jag har sjungit i kör sedan barn och alltid 
tyckt om att uppträda. Jag började studera musik på 
allvar efter gymnasiet, först på folkhögskola och sedan 
vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad, där jag utbilda-
de mig till sångpedagog. Jag bor sedan två år tillbaka i 
Helsingfors och har jobbat med olika gospelprojekt och 
som sånglärare vid TaDaM. För närvarande arbetar jag 
som musikledare i Matteus församling, som körledare 
och med andra musikprojekt. Jag är också medlem i 
den finlandssvenska gospelgruppen Mrs. Bighill Sing-
ers.
Hur hittade du gospelmusiken?
Jag har alltid känt mig mest hemma i rytmmusiken, 
främst afroamerikansk musik. Den musikstilen har ett 
visst sväng som jag gillar. Jag hittade gospeln under stu-
dietiden via intresset för soulmusik och inspirerades av 
mina lärare Heidi Storbacka och Mikael Svarvar, som 
verkar inom gospel i Finland. Det som tilltalar mig 
mest med gospelmusiken är den genuina, äkta känslan 
som kommer från budskapet. 
Vad lägger du vikt vid när du lär ut gospelmusik? 
Bland det viktigaste när man sjunger gospel, tycker jag, 
är ”fiilisen” och att ha roligt. Jag lägger fokus på energin, 
glädjen och budskapet. Jag lär gärna ut nya sånger på 
gehör (utan noter) eftersom sången ofta fastnar bättre 
då och det är så den ursprungliga gospelmusiken förts 
vidare. Sen finns det förstås vissa stilmässiga grejer som 
man måste fokusera på för att det ska låta rätt, men 
känslan är nog det absolut viktigaste.

Anna Weber-Länsman

Gospelkör – med 
känsla för sväng!  

Arbis gospelkör
Lärare Daniela Forsén (dirigent),  
Staffan Strömsholm (pianist)
Plats Matteuskyrkan (Åbohusvägen 3)
Pris: höst 36 €, vår 36 € 
Kurskod: A140900
Anmälning via ilmonet.fi, e-post: kansliet@arbis.
hel.fi, per telefon (09) 310 49494 eller genom att 
besöka kansliet.

Daniela Forsén
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The course SFI arbis was evaluated by two students 
from Laurea University of Applied Sciences last spring. 
They did their placement at Helsingfors Arbis. They at-
tended all the lessons belonging to the SFI programme 
and conducted interviews with all students who were 
willing to participate in the evaluation. 

The response from the students was by and large po-
sitive. The warm and friendly atmosphere in Arbis was 
appreciated by all and many were grateful for having 
a chance to learn Swedish.The feedback from Swedish 
language courses was mainly positive. All the students 
without exception praised the teachers for their effec-
tiveness in teaching and their attentiveness in treating 
each student as an individual. However, there was a 
unanimous request for more lessons in Swedish; more 
pronunciation, writing and grammar lessons. In this 
year programme the number of lessons of Swedish 
has been expanded and a new course in writing and 
pronunciation has been introduced. 

Some of the classes, belonging to the programme, 
raised discordant opinions due to the different expec-
tations that students had towards the programme. The 
History & Society class started off as a class conducted 
half in Swedish and half in English. However, most stu-
dents felt that even though the subject was interesting 
and the teacher good they would have preferred having 
one more lesson of Swedish instead. We decided there-
fore to change the class to a language tuition class with 
focus on the vocabulary used to describe the Finnish 
and Finland-Swedish society in Swedish. The class was 
also changed to a one term course, which starts at the 
beginner’s level after Christmas. 

The other class raising concern was the basic Finnish 
lesson. The students found that the idea of including a 
basic Finnish lesson in the programme was a good but 
not a quite functional idea. Many already knew Finnish 
better than on a basic level, others wanted to focus only 
on one language at a time while only a minority of the 
students appreciated the possibility to study Finnish at 
the same time. We decided to make Finnish an optional 
subject in the programme. For those interested and wil-

More of Swedish! 

ling to study Finnish at the same time are now able to 
choose a Finnish course at any level to a reduced price. 

The class in study- and career coaching was atten-
ded by half of the students. Much do to the different 
life situations of each one and for some, other options 
were agreed upon.  A clearer plan for study- and ca-
reer coaching was developed for this Academic year. 
Since the programme ends with a six week long work 
placement we find it important to work together with 
the students to make a plan for the future. This year 
Alexandra Ramsay, the head teacher of social scienc-
es, and the Integration Coordinator Ann-Jolin Grüne 
will both be involved in the guidance of the students 
participating in SFI. Arbis and Luckan offers jointly a 
few information sessions about studies, taxes and the 
unemployment offices services this Autumn. Luckan 
also offers individual support to SFI students in achie-
ving the goals that we will set out together with each 
student in their individual guidance plan. 

All interviews were anonymous and conducted by 
the trainees from Laurea. The trainees participated in 
the SFI development meetings to bring the findings of 
the evaluation into the planning. This made our plan-
ning work in Arbis much easier and we are enormously 
grateful to both the trainees as well as the students for 
helping us to develop the SFI further. 

Ann-Jolin Grüne,  
Works as an Integration Coordinator for Swedish In-
tegration in the Capital Region. She is also the coordi-
nator for the integration programme SFI Arbis and the 
course Swedish for Parents

Get to know Arbis and beyond!
On Friday the 26th September  at 12p.m. to 3 p.m. 
there will be a small-scale fair in Arbis café where 
different associations present their activities and 
you can come and try out a few handicraft work-
shops. Welcome!
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Ekologisk matcirkel

Du har kanske nån gång sett hur borden i foajén fyllts 
med frukt och grönsaker och olika matförpackningar. 
Det är inte marknad, utan Arbis matcirkel som har sin 
månatliga träff.  Matcirkeln går nu på sitt femte år, och 
vi satsar helt på att beställa ekologiskt producerade pro-
dukter.

En matcirkel är en sammanslutning av en grupp kon-
sumenter som beställer produkter direkt från olika pro-
ducenter och partiaffärer. Fördelarna med detta är att 
produkterna är färska, man vet vad man får och det blir 
också fördelaktigare då några mellanhänder kommer 
bort. Det är också viktigt för producenterna att komma 
i direkt kontakt med konsumenterna. Många produ-
center satsar helt på att producera för direktförsäljning 
då de har svårt att hävda sig i dagens affärsstruktur.  
Rätt ofta tar någon producent kontakt med matkretsen 
och erbjuder bär, hembakt, olika grönsaker m.m. Det är 
trevligt för både oss konsumenter och producenterna 
att känna varandra. 

Arbis matcirkel är en del i en större matcirkel som 
drivs av föreningen Elävä Maa rf. Elävä Maa fick nya 
utrymmen på Ekogränd i Berghäll i våras och mycket 
av verksamheten är koncentrerad dit. Det finns satel-
litkretsar i Nordsjö, Gräsviken, Esbo, Drumsö, Munks-
höjden och så vi i Arbis.

Det finns många fördelar med att höra till ett större 
sammanhang. Om vi i Arbis skulle beställa allt direkt 
från producenterna skulle urvalet bli mycket mindre 
och det skulle bli mycket pappersarbete att adminis-
trera alla beställningar. Produkturvalet har hittills varit 
främst frukt och grönsaker, samt torrvaror. Vi har nu 
för avsikt att för Arbis del utvidga urvalet med ost, kött 
och fisk då vi får varorna till kyl och frys utan dröjsmål. 

Många har upplevt att beställningssystemet är en 
aning knepigt. Beställningarna sker elektroniskt för det 
skulle vara svårt att beställa per snigelpost eller telefon 
när beställningarna bör fås fram rätt snabbt och utan 
en för stor arbetsmängd. Kom gärna med på introduk-
tionstillfället onsdagen den 17 september kl. 17–18 
(rum 31). Vi går då igenom beställningsprocedurerna 
och diskuterar mera om hur matcirkeln fungerar och 
vilket produkturvalet borde vara. Matcirkeln har sedan 
träffar ungefär en gång i månaden, närmare bestämt 
24.9, 22.10, 19.11, 10.12, 21.1, 25.2, 25.3 och 22.4. Plat-
sen är som nämnt kappaulan i bottenvåningen. Vi kan 
också göra utflykter till olika gårdar om deltagarna öns-
kar det, eller hitta på annat gemensamt program. 

Viveka Backström, ansvarig för matcirkeln
e-post: viveka.backstrom@gmail.com
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I juni ordnade Nordiska ministerrådet och nordiskt 
nätverk för vuxnas lärande en konferens vid namn 
Nordiske broer for livslang læring.

Konferensen samlade deltagare från alla nordiska 
länder för att diskutera nya modeller för hållbar nord-
isk välfärd, dialog mellan olika sektorer och broar mel-
lan arbetsliv och vuxenutbildning.

Arbis representerades av tre språklärare; Anna Lång-
stedt-Jungar, Helena Lundberg och undertecknad. Ing-
en av oss hade varit på Island förut, så det var en upple-
velse att först flyga över den gnistrande vita Vatnajökull 
och sedan landa och mötas av ett hav av doftande lupi-
ner vid flygfältet i Keflavik.

Vilken blomdoft! Och vilken strålande sol! Vi hade ju 
föreställt oss Island mer som ett snöigt månlandskap.

(Det lär det f.ö. vara på vintrarna, då det kan vara så 
kallt och blåsigt att inte ens bussarna går, eftersom det 
finns risk för att de blåser av vägen!)

Men vi fick njuta av det härligaste solsken, och förut-
om konferensen i Harpa, Reykjaviks nya imponerande 
konserthus, hann vi också med några sightseeingturer 
i omgivningarna.

Den mest minnesvärda upplevde vi med några vän-
ner från Island, som med bil tog oss till de fantastiskt 
vackra vattenfallen vid Gjáin. De ligger nersänkta i en 
dalsänka, och kommer man med bil över den karga 

slätten kan man aldrig föreställa sig vilket eden som 
snart kommer att öppna sig. Ett paradis med växter, vat-
tenfall och det ljuvligaste kristallklara vatten! Som gjort 
för en picknick eller ett dopp i lagunen – åtminstone 
om man inte är rädd för iskallt vatten (tips: Ta plastskor 
med att vada i. Bottnen är full av vassa stenar!). Däref-
ter hann vi ännu med en runda förbi berömda Strokkur 
som erupterar med några minuters mellanrum och kan 
spruta kokande vatten ända upp till tjugo meters höjd!

En eftermiddag paltade vi på oss och åkte ut på val-
safari och minsann såg vi inte den ena lilla svarta fenan 
efter den andra – det var tumlare och vikval, enligt gui-
den.

En annan dag hann vi med ett dopp i den blå lagu-
nen, ett geotermiskt spa där man guppar omkring i tur-
kost svaveldoftande vatten med lera i ansiktet och ett 
glas rosa skumvin i handen.

Blev du lite sugen på Island? I år erbjuder vi för för-
sta gången en introduktion till Island och isländska! 
Kursen ger en inblick i isländsk historia, isländsk natur 
och isländskt samhälle, och inom språkundervisning-
en bekantar vi oss med viktiga fraser och grunderna i 
isländsk grammatik. Lärare är Heidrun Haflidadottir. 
Välkommen med på torsdagar kl. 11.00–12.30!

Jenny Kajanus

Till Island! 
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Arbis skulpturpromenad i oktober går till Kronohagen 
och Kajsaniemi, där vi kommer att bekanta oss med 
hästskulpturgruppen Moderskärlek och med skolbygg-
naden på Kyrkogatan 6, som är fylld med Emil Ceder-
creutz reliefkonst.

Friherre Emil Cedecreutz växte upp på herrgården 
Kjuloholm i Satakunda. Kjulo 

har förknippas med bonden Lalli som enligt legen-
den slog ihjäl biskop Henrik på 

Kjuloträsket. Emil kom att uppföra inte bara en ståt-
lig ateljébyggnad i Harjavalta intill Björneborg

 utan också grunda ett museum för allmogeföremål 
som han kallade för Jordandens tempel.

Sedan 70-talet har en stiftelse som bär hans namn lå-
tit uppföra en modern museibyggnad för samlingarna 

Emil Cedercreutz 
fantastiska liv och 
konst

och hela hans mångsidiga konstnärliga produktion 
som också omfattar hans hem samt hans fantastiska 
siluettbilder. Emil Cedercreutz var en kosmopolit utan 
like och hann under sitt liv också författa spännande 
böcker om aktuella händelser. En av dessa heter

”Starka människor” och utkom 1920. Den skildrar i 
ett kapitel hur han upplevde Ateneums nakenmodeller 
som färggranna personligheter. I ett annat kapitel be-
rättar han om den 

tyska överbefälhavaren som intog Helsingfors åren 
innan, greve Rydiger van der Goltz med fru, då bosatta 
på Villa Bjälbo. Pliktkänslan styrde greven i hans val 
medan grevinnan hade ett gott öga till skönhetsvärdena 
med en sällsynt känslighet för alla sanna konstintryck. 
Siluettkonsten som Emil är bäst känd för kom till nytta 
i hans bokillustrationer.  Enligt konsthistorikern Erik 
Kruskopf företrädde Emil Cedercreutz en konstsyn 
som inte bara gagnade fosterlandets patriotiska hävdel-
se utan också var förankrad i en konstsyn som lyfte upp 
det vackra och rogivande i vardagen och närmiljön.  
Med andra ord handlade det om skulpturer som inte 
väntade på att någon skulle komma och lägga blommor 
vid dem.

Emil Cedercreutz förblev ungkarl och avled strax 
innan han skulle ha fyllt sjuttio år 1949, men han hann 
uträtta en hel del värdefullt för sitt älskade Satakunda 
och för vår konsthistoria.

Hans-Peter Holmstén
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Tabata är en tidig form av HIIT (High Inten-
sivity Interval training), där vältränade når en 
ännu bättre form och där nybörjare på kort tid 
kommer att märka att konditionen förbättras. 
Tabata är därför en träningsform som passar 
alla. Namnet kommer ursprungligen från Japan 
där Dr Izumi Tabata upptäckte att några sekun-
ders högintensiv träning ger kroppen möjlighet 
att jobba maximalt, vilket ökar syreupptagnings-
förmågan. 

Tabata innehåller olika typer av muskel- och 
konditionsövningar där hela kroppen engage-
ras och du väljer själv hur hög intensiteten är. 
Övningarna görs i 20 sekunder och följs av 10 
sekunders vila. 20 sekunder träning, det är ju 
ingenting! Tänk bara hur många sekunder du 
sitter framför skärmen per dag eller hur många 
sekunder du åker kollektivt per dag.

Jag vill dela med mig av Tabata eftersom jag 
själv älskar denna typ av högintensiv träning. Jag 
kommer att ha en kurs i Tabata under hösten på 
arbis. Vi kommer att genomföra tabata-träning-
en utomhus, vilket gör att vårt enda redskap är 
den egna kroppsvikten och det som naturen har 
att erbjuda.
Häng med på ett svettigt och roligt utetränings-
pass!

Carolina Granfors

Tabata

Tabata – låt dig inspireras! (24 €)
A140836 A 15.9–6.10,
måndag 15.9 kl. 17.00–18.30
måndag 22.9–6.10 kl. 17.00–17.45
träff vid ytterdörren

- barnfest för hela familjen till förmån för 
det nya barnsjukhuset

Lördag 4.10 kl. 13-15 
på Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3. 

Sjukrumba

Barnorkestern Raka Bananer, trollkonstnären Kim Wist, 
verkstad där barnen får göra sin egen marsipangris, café, 
sagostund och mycket mer!
Evenemanget är gratis, men deltagarna kan betala en fri-
villig avgift, antingen kontant på plats eller i förväg elek-
troniskt. Den elektroniska sparbössan och mer info hit-
tas på webbplatsen sornas.kvinnoforbundet.fi. 
Inför och under SJUKRUMBAN ordnas också en tyst 
auktion av Arbis hantverks- och konstlärares alster. Alla 
intäkter går oavkortade till Stödföreningen Nya barn-
sjukhuset 2017 r.f.
Antalet platser till de enskilda programmen är begränsat.
Arrangör:  
Svenska Kvinnoförbundet  
i Sörnäs i samarbete med  
Arbis
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Grattis! Du som läser det här går antagligen på kurs på Arbis. Kan-
ske har du valt att läsa språk. 

Som språklärare får jag ibland frågan om hur man effektivast lär 
sig språk. På nätet vimlar det av sajter som gratis eller för en billig 
penning erbjuder interaktiva program där det utlovas att du enkelt 
och snabbt kan lära dig grammatik, öva text- och hörförståelse och 
uttal. Quick fix. Och visst; pröva (googla) gärna t.ex. Babbel, en av 
de bättre sidorna jag har stött på och där du kan välja mellan 12 
olika språk på olika nivåer. 

Men det är varken lätt eller smärtfritt. Sorry nu bara.
Efter att ha undervisat (och själv lärt mig!) ryska och tyska i tju-

go år så har jag insett att inlärning har med mental ansträngning 
att göra. Och med tålamod och upprepning. Det finns ingen troll-
formel eller genväg för att lära sig språk. 

Ofta hör jag folk säga att de inte är språkmänniskor.  Men jag 
tror inte på att det finns en speciell begåvning för att lära sig ett 
språk. Tyvärr. Det är bara en dålig ursäkt.  Allt handlar sist och 
slutligen om dig själv och din motivation. Motivationen är A och 
O. Det kan också hjälpa att känna till något om de olika lärstilarna 
och vilken som passar dig bäst när det gäller just språkinlärning. 
Vilken sändar- och mottagarkanal är din bästa; den visuella, den 
auditiva eller den kinestetiska (praktiska)? Förenklat: lär du dig 
bäst genom att se, höra eller göra? De flesta av oss använder alla 
kanaler men har en som dominerar. (Läs gärna mera på studietips.
se).

Intressant nog visar ny forskning, refererad i tidningen Live 
Science (Why Adults Struggle to Pick up New Languages, July 
2014), att orsaken till att vuxna har svårare att lära sig främmande 
språk än barn kan vara att vuxna är för ambitiösa och ”försöker 
för hårt”. Forskare har redan länge misstänkt att vuxnas överlägsna 
kognitiva förmåga (förmåga att minnas, dra slutsatser, tolka, se 
relationer, upptäcka likheter och skillnader osv.) faktiskt kan vara 
till nackdel då man lär sig ett nytt språk. 

Även om språkinlärning alltså till en del handlar om blod, svett 
och tårar måste vi komma ihåg att allting inte får handla om resul-
tat och nytta. För att lära sig bäst gäller det i högsta grad att även 
njuta av processen, av det du gör just nu, utan ängsliga sidoblickar. 
En balansgång som jag hoppas att vi lärare på Arbis kan hjälpa dig 
med.

Välkommen på kurs!  Använd alla dina sinnen, ta en aktiv roll i 
gruppen och tänk på allt det du redan kan. Och minns att samar-
bete fungerar bäst då man både ger och tar!

Anna Långstedt-Jungar
planeringsansvarig lärare  
i främmande språk

En språklärares 
spridda tankar

Har du bekantat dig med Nationalar-
kivets hemalbum? Glaspalatset har ett 
projekt där man samlar in gamla bilder 
från Helsingfors för att lägga dem i he-
malbumet. Albumet kan du bekanta dig 
med på internetadressen albumit2014.
lasipalatsi.fi. Om du har bilder, som du 
skulle vilja lägga in i albumet, kan du 
under några dagar på hösten komma 
till Arbis och lägga in dem i albumet. 
Någon från Glaspalatset kommer att 
finnas på plats för att hjälpa till. Vi in-
formerar senare vilka dagar det blir.

Gamla bilder 
från Helsingfors

Höstens  
IT-händelser

I höst kommer vi att ha en SeniorSurf 
dag tisdagen den 7.10 kl. 10.00–14.00 
i foajén. Under dagen får du prova på 
olika pekdatorer, dator med Windows 
8 och Macdator.

I år kommer du också att kunna be-
kanta dig med en Linuxdator. Datatim-
läraren Jan Amnell kommer att ha med 
sig en Linuxdator och han kan berätta 
när det lönar sig att installera Linux i 
din dator och vad du har för nytta av 
det. Du kan se vilka program Linux er-
bjuder, hur du surfar på nätet, skickar 
e-post och arkiverar digitala foton.

Om du vill veta mera om Linux kan 
du delta i kursen Linux för hemmabruk 
A150103.
Maria Bergman
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Kors och tvärs 48

Inskickat av:  _____________________________________

                        _____________________________________
 
Telefon:          _____________________________________

1:a pris 10 euro.  
Lämna in ditt bidrag senast 10.10.2014, 
antingen till vaktmästaren eller i  
kansliet. 
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Vågrätt 
1. Vårt kära nya anmälningssystem.
5.  Är det nog svårt att klara sig utan idag.
10.  Är antagligen den intresserad av som är med i  
 Arbis matcirkel.
11.  Satt nog mången på i juli.
13.   Installeras för att varsla om inbrott.
14.  Betecknar den verkliga stadskärnan.
16.  Här tog Ruuskanen guld i spjut.
17.  En lovande nykomling.
19.  Är de som inte ger upp.
21.  Har du kanske trädgårdslandet i sommar.
23.  Gör den artiga än i dag i vissa sammanhang.
24.  Håller cykelhjulet runt.
25.   Var julimånad.
26.  Språkkod för tatariska.
27.  ”Inget är ... än en ettåring”, Kerstin Thorvall,  
 blogg 2006.
29.  Är ju Maria Bergman ansvarig för.
31.  Ger syra åt avokadopastan.
32.  Det är ju bara trams.
34.  Är både iglon och sommarstugan.
36.  Tappar sina löv först i januari – åtminstone på  
 finska.
37.  Vaktar sina kalvar tills de är ett år gamla.
38.   Är de missunnsamma.
40.  Kan du stifta bekantskap med på bibban 19.9. 
Den är inte svårläst.
41.  Är kanske den skrynkliga skjortan.
43.  Går i Finska viken.
44.  Blev Edmund Hillary efter att ha bestigit Mount  
 Everest.

Lodrätt
1.  Behövs för vågrätt 1.
2.  Ett slags färgning av papper som Kristina  
 Palmgren kan lära dig.
3.  Kärt barn har många namn: vitamin B3,  
 vitamin PP, nikotinsyra eller...
4.   Ett sådant kan man göra om man inte är säker  
 på sin nivå i språk.
5.  Sjunger i bakgrunden.
6.  Sådan språkexamen kan du avlägga på Arbis.
7.  För små och stora behov.
8.  Kan skottet vara – när vi befinner oss i naturen.
9.  Det var en gång en mus, som bodde i ett hus.
12.  Höll du kanske i juli när solen stod som högst.
15.  Valsörarna i Kvarken ligger i denna skärgård.
18.  Är våra lärare Hackman, Widnäs och Kotikoski.
20.  Beroende på uttal antingen flicka eller att idas.
22. Kroppens största artär med en diameter på 2,5 cm.

28.  Spelade gendarmen Gilbert Ponton i Rosa Pantern 
 2 från år 2009. Jean i förnamn.
29.  Kan man väl säga att den finlandssvenska  
 ankan är.
30.  Den kan strös t.ex. i havet efter en kremering.
31.  Användes i synnerhet förr med förleden lant-  
 och var nog inte så vackert sagt om kvinna från  
 landsbygden.
33.  Begår den som vittnar falskt.
34.  För dragspel och brasa.
35.  Gör ogräs.
38.  Kan stå mot varandra. Då vet man inte vad som  
 är sant.
39.  Kallas kanske Henrika eller Fredrika. 
42. Kan man reson.
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Lösning till Kors och tvärs 47

Kors och tvärs nr 47 vanns av Hans Lille.  
Vi gratulerar! 
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Hur kan jag stödja mina barn  
i skolarbetet? 
9.9, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23
Tips och råd vid datorköp 
10.9, onsdag kl. 9.30–11.00, rum 31
Urbana skisser  
12.9, fredag kl. 10.00–11.30, stadshuset
Testaa ruotsin kielen taitosi!  
Nivåtest i svenska. 
12.9, fredag kl. 13.00–16.00, stadshuset
Uno sguardo sul mondo 
16.9, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23
Verkstad: Musik med GarageBand  
17.9, onsdag kl. 17.00–19.00, stadshuset
Möt författaren: Benjamin Laustiola 
18.9, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket
Nya lättlästa böcker – release! 
19.9, fredag kl. 16.00–18.30, biblioteket
Tove Jansson som konstnär 
22.9, måndag kl. 18.05–19.35, rum 23
Höstdelikatesser i skördetider (12 €) 
A140421 23.9, tisdag kl. 13.00–14.00
Spritsmuggling under  
förbudslagstiden 
23.9, tisdag kl. 18.05–19.35, biblioteket
Vart är Helsingfors på väg? 
25.9, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket
GALLERI ARBIS: Med jubel, pensel 
och kreditkort  
29.9–18.10
Sagostund för de minsta 
30.9, 18.11, 3.2 och 24.3, tisdag kl. 10.00–
10.45, biblioteket

Arbisbakelsen Matlagningsdemonstration 
A140422 30.9, tisdag kl. 10.00–12.00
Göran Schildts Leros 
30.9, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23
Meditation på stadshuset  
1.10, onsdag kl. 9.00–11.00 och  
14.10, tisdag kl. 14.00–16.00, stadshuset
Tid för frivilligarbete 
1.10, onsdag kl. 16.00–19.00, foajén
Mark Levengood: Att stå stadig  
i en föränderlig värld 
2.10, torsdag kl. 18.05–19.35, festsalen

Konsert: Stanley Kubrick 
3.10, fredag kl. 17.30–19.00, stadshuset 
Barnfest  
4.10, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen 
SeniorSurf  
7.10, tisdag kl. 10.00–14.00, foajén 
Nostalgimat: 70-talsmeny (12 €) 
A140423 7.10, tisdag kl. 13.00–14.00
25 Jahre Fall der Berliner Mauer 
7.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23
Svenskan i en flerspråkig värld 
9.10, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket
Mobiltelefon och pekplatta 
14.10, tisdag kl. 10.00–11.30, rum 31
En musikalisk saga 
14.10, tisdag kl. 10.00–10.45, stadshuset
Meditation på stadshuset  
14.10, tisdag kl. 14.00–16.00, stadshuset
Hur kan jag stödja mina gamla  
föräldrar? 
14.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23
Möt författaren: Pia Ingström 
15.10, onsdag kl. 18.00–19.00, stadshuset
Hörspelsbio: Barnens korståg 
16.10, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket
Arbis lärarkonsert 
17.10, fredag kl. 17.30–19.00, stadshuset
Cómo Ser Latino 
17.10, fredag kl. 17.30–18.30, stadshuset
Film + bok = bokbio 
18.10, lördag kl. 13.00–14.30, biblioteket
GALLERI ARBIS: 100 år med Arbis 
20.10–8.11 
Matlagningsdemonstration: 
Bjud far på middag (12 €)  
A140424 21.10, tisdag kl. 13.00–14.00
PC-säkerhet 
22.10, onsdag kl. 13.00–14.30, rum 31
Tom of Finland 
23.10, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 23
Trekungamötet 1914: Skandinavisk 
solidaritet i farans tid 
28.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23
Fitzgerald’s American Dream 
30.10, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket


