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Läsårets sista kurser och tidtabell för 
läsåret 2018–2019

Arbisinfo 3.4.2018

Dags för läsårets sista Arbisinfo. Ifall du inte redan har hunnit bekanta dig med våra 
sommarkurser för barn och vuxna har du chansen att göra det nu.  
 
Kursutbudet för läsåret 2018–2019 publiceras kring midsommar på ilmonet.fi. Kurskatalogerna 
distribueras till stadens bibliotek m.fl. under första veckan av augusti. Anmälningar inför läsåret 
2018–2019 tas emot enligt följande tidtabell fr.o.m. kl. 10.00:

Måndag 13.8  Bildkonst, IT

Tisdag 14.8  Motion, välmående och hälsa

Onsdag 15.8  Människa, samhälle och kultur, hushåll, hem och trädgård

Torsdag 16.8  Hantverk, litteratur, teater och modersmål, musik, natur och miljö,  
   teknik och trafik

Fredag 17.8  Språk, S2

 
Närmare information om nästa läsår kommer upp på hemsidorna senast i juni. Anmälningar tas 
emot på ilmonet.fi, per telefon eller på plats.

Läsåret börjar 10.9.2018 och höstterminen slutar 8.12. Vårterminen kör igång igen 7.1.2019 och 
håller på fram till 13.4.2019. 
 
 
Följ oss på sociala medier @hforsarbis (Twitter och Instagram) helsingfors.arbis (Facebook) 
och på hashtagen #hforsarbis. 
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Föreläsningar (fritt inträde) 
 
Alma – En roman 
Bibliotekarie Johan Lindberg samtalar med Merete Mazzarella om hennes nya roman 
om Alma Söderhjelm. Söderhjelm blev Finlands första kvinnliga professor, men denna 
begåvade kvinna valde också en normbrytande och självständig väg, som kantades av både 
framgångar och motgångar. 
23.4, måndag kl. 18.00–19.30, Merete Mazzarella, rum 23 
 
 
Hantverk 
 
Sy till vår och sommar (38 €) 
Kom med på en veckas intensiv sykurs där du kan sy härliga vår- och sommarkläder eller sy 
färdigt halvfärdiga arbeten. 
A180002 23.4–27.4, måndag–fredag kl. 09.30–12.45 
  Mikaela Lindström, rum 46  
 
Snickarglädje för hem och stuga (50 €) 
Bygg en pall, enkel bänk eller kanske en sommarstol att ha på bryggan. 
A180041 28.5–1.6, måndag–fredag kl. 10.00–16.00 
  Tom Wiberg, slöjdsalen 
 
Hantverk  för 9–12-åringar (50 €) 
Du som är kreativ och tycker om att pyssla, kom till Arbis på ett hantverksläger en hel vecka. 
Vi arbetar med olika material och tekniker. Kom i oömma kläder och ta med dig egen lunch 
(smörgåsar, yoghurt, frukt och något att dricka). Du får ett mer detaljerat program i mitten av 
maj. 
A180008 4.6–8.6, måndag–fredag kl. 10.00–14.15 
  Johanna Andersson, rum 46
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Hushåll 
 
Champagne och skumvin (45 €) 
Champagne och skumvin genom hela måltiden? Visst går det! Champagnernas och 
skumvinernas grundkaraktär är i många fall syrliga och fruktiga med rostade toner. Därför 
passar många av dem bra med mat som har rena smaker och lite syra. Vi provsmakar 4 olika 
sorter med lite tilltugg. 
A180069 4.4, onsdag kl. 17.00–20.00 
  Carina Sontag, undervisningsköket 
 
 
Motion 
 
Vandring i Bjurs friluftsområde (17 €) 
Området ligger i närheten av Barösund. Vandringens längd är ca 10–12 km. Ta med vägkost, 
termosflaska och lämplig utrustning. Vi träffas kl. 9.00 på Dagmarsgatan 3 utanför Arbis. 
Resekostnader tillkommer.  
A180107 15.5, tisdag kl. 09.00–18.00 
  Johanna Söderholm, utlokaliserad 
 
 
Natur, miljö, teknik och trafik 
 
Introduktion i båtsport (80 €) 
Vill du pröva på att segla eller köra motorbåt? Arbis ordnar i samarbete med NJK (Nyländska 
jaktklubben) en intensivkurs i NJK:s lokaler på Björkholmen. Alla får styra och navigera, 
endast 4–5 elever ombord på båtarna. Under lördagen görs också ett strandhugg på en 
holme utanför Helsingfors. 
A180270 17.5–19.5, torsdag kl. 18.00–21.00 
  lördag kl. 10.00–16.00


