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Vårens nyinsatta kurser, drop-in 
lördagar och Nyårsbilagan

Arbisinfo 11.1–20.1.2018

Nyårsbilagan med nyinsatta kurser för våren 2018 finns på Arbis hemsida.  
 
Drop-in lördagarna fortsätter igen på vårterminen 20.1, 10.2 och 10.3 (samt 27.1 och 3.3) 
Sugen på något nytt och intressant? Droppa in oanmäld en lördag och ta del i någon av de 
drop-in verkstäder vi erbjuder. Prova till exempel på insekter som proteinkälla, dansglädje, 
exotisk matlagning eller kanske du vill ha en dos digital kunskap? Våga friskt – blir du biten kan 
du sedan anmäla dig till en helårskurs! Kaféet är öppet 20.1, 10.2 och 10.3.  
 
 
Anmälningarna till kurser är fortlöpande under hela läsåret, du kan när som helst anmäla dig till 
en kurs som redan har börjat så länge den har plats. 
 
Många av kurserna har fortfarande plats, och nedan finns ett axplock på kurser som ännu inte 
är fullsatta. 
Anmälningar tas emot via www.ilmonet.fi, genom att kontakta kansliet eller personligt besök på 
Dagmarsgatan. 
Arbis föreläsningar och evenemang finns också insatta som separata evenemang på Facebook 
(https://www.facebook.com/helsingfors.arbis).  
 
Följ oss på sociala medier @hforsarbis (Twitter och Instagram) helsingfors.arbis (Facebook) 
och på hashtagen #hforsarbis.
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Föreläsningar (fritt inträde) 
 
Helsingfors ockuperad stad 
I januari tog de röda gardena makten, i april stormade tyska trupper in i staden. Kom och ta del 
av en kollektiv biografi om Helsingfors under de ansträngande månaderna. Lyssna till utdrag ur 
brev, dagböcker och samtida dokument och tolkningar av dem.  Jörn Donner, Samu Nyström 
och Aapo Roselius medverkar. 
17.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23 
 
Evenemang 
 
Vis- och sagoprogram för små och stora 
Högläsning ur svenskspråkiga barnböcker varvad med visor till gitarr med texter av bl.a. 
Lennart Hellsing och Barbro Lindgren. Även visor för vuxnare smak av bl.a. Nils Ferlin och Dan 
Andersson. Välkomna! 
20.1, 10.2 och 10.3, lördag kl. 10.30–11.00 och kl. 13.00–13.30 
Johan Lindberg, biblioteket 
 
 

 

English Course for Arabs (27 €)  
A180265 25.1–8.3, torsdag kl. 14.30–16.00 

  Bishoy Awadalla, rum 33B
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Drop-in 
lördag 20.1 
kl. 10–11.30   Flamenco, gymnastiksalen 
kl. 10–11.30   Lördagspyssel med Ceela och     
      Clarice, kaféet
kl. 10–12.15   Hantera din julklapp,
      rum 33A  
kl. 10–12.15   Navigera på nätet I
      – för släktforskare, rum 34
kl. 10.30–12  Blinier, undervisningsköket
kl. 12–13.30  Jazzdans, gymnastiksalen
kl. 13–14.30  Common Idioms in English, kaféet
kl. 14–15.30  Zumba ®, gymnastiksalen
 
 
 
Drop-in pris 6-10 €/gång/person faktureras i slutet av terminen.

www.hel.fi/arbis
       helsingfors.arbis
       @Hforsarbis

Arbis 
Dagmarsgatan 3
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Hantverk 
 
Lär dig spinna garn (38 €) 
Du kan spinna garnet enfärgat eller i regnbågens alla färger. Av garnet kan du sticka eller 
väva något personligt för just dig. Enbart fantasin sätter gränser för vad du kan använda 
garnet till. Inga förkunskaper behövs. 
A180005 12.1–20.1, fredag kl. 17.00–21.15 och lördag kl. 10.00–16.00 
  Erika Kihlman, rum 47 
 
Stick- och virkcafé (6 €/gång) 
Kom och lär dig sticka, virka eller varför inte båda två? Kursen lämpar sig för både 
nybörjare och mer erfarna deltagare. Innehållet anpassas enligt deltagarnas önskemål och 
kunskapsnivå. Vi lär oss och inspireras av varandra i en mysig miljö, välkommen med! 
A180267 9.1–10.4, tisdag kl. 17.30–20.00 
  Anna Valkeakari, kaféet 
 
Nålbindning (50 €) 
Då det är kallt är nålbundna vantar oslagbara! Nålbindning är en hundratals år gammal 
teknik som det finns många varianter av. Gemensamt för all nålbindning är att öglorna sys i 
varandra med en ändlig tråd. Man använder sig av en platt nål och yllegarn. Kom och pröva 
på något nytt! Vi börjar från grunden och jobbar vidare mot större projekt. 
A180268 8.1–9.4, måndag kl. 14.00–16.30 
  Anna Valkeakari, rum 46 
 
Hushåll 
 
Mustig mat från Mexiko (25 €) 
Mexikansk mat är så mycket mera än nachos och fajitas. På denna kurs strävar vi efter att 
våga använda kryddor – anpassade till våra finländska smaklökar naturligtvis – och att göra 
autentisk välsmakande mexikansk mat. 
A180155 23.1, tisdag kl. 17.00–20.45 
  Tove Lindqvist, undervisningsköket 
 
Linser, bönor, kikärter och ärter (26 €) 
I stora delar av världen är bönor, kikärter och linser basvaror i matlagningen. Av dessa 
proteinrika ingredienser tillreder vi maträtter från Asien, Mellanöstern, Nordafrika och 
Europa. På menyn finns sallader, grytor, röror och bakverk. 
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A180059 26.1, fredag kl. 17.00–20.45 
  Mia Hansson, undervisningsköket 
 
Fiskrätter (27 €) 
Vi tillreder både enkla och mer invecklade rätter samt såser som passar till. Vi gör bl.a. 
fiskknyten med krispig fänkålssallad och hollandaisesås samt Sjötunga Walewska, mums! 
A180269 31.1, onsdag kl. 17.00–20.45 
  Tove Lindqvist, undervisningsköket

 
Media och informationsteknik 
 
Handla på internet (13 €) 
Vad behövs för att handla på internet? Vilka produkter handlas mest? Hur hittar man 
produkterna? Hur köper man? Hur betalar man säkrast? Hur levereras varan? Vi diskuterar 
positiva och negativa erfarenheter och trender inom näthandeln. 
A180260 27.1, lördag kl. 10.00–13.15 
  Henry Ericsson, rum 31 
 
Visuellt med PowerPoint (17 €) 
PowerPoint är det klassiska presentationsprogrammet vars funktioner att arbeta med bild 
och video har blivit bättre med varje version. Lär dig använda och redigera bilder och video 
i presentationer och visa dessa som bildspel med en introduktion som innefattar effekter. 
Förkunskap: kunskaper i fil- och mapphantering. 
A180220 29.1–12.2, måndag kl. 15.00–17.30 
  Jan Amnell, rum 32  
 
Kom i gång med Word (17 €) 
Lär dig formatera text och stycken så att du kan skriva ett brev eller ett kort dokument. 
Vi övar också att hantera tabeller och bilder och att infoga text från nätet och från andra 
dokument. Vi kollar även  sidhuvud och sidfot, sidnummer, innehållsförteckning. Förkunskap: 
kännedom om fil- och mapphantering. 
A180218 1.2–15.2, torsdag kl. 09.30–12.00 
  Jan Amnell, rum 32
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Motion 
 
Psykiska första hjälpen II (27 €) 
Vill du lära dig hur du bemöter mänskor med psykisk ohälsa? Du får information om de 
vanligaste formerna av psykisk ohälsa, lär dig att tillämpa psykiska första hjälpens fem steg 
och får färdigheter att erbjuda hjälp och vid behov hänvisa till vård. Kurs I och II är separata 
kurser och du behöver inte gå kurs I för att kunna gå på kurs II. 
A180102 16.1–13.2, tisdag kl. 17.00–19.30 
  Nonni Mäkikärki, rum 31 
 
Lishi Tai Chi, Qigong och Kung Fu (17 €) 
Lishi är en uråldrig taotisk rörelsekonst som innehåller Tai Chi, Qigong, Kung Fu, meditation 
och yoga. Bli av med stress, förbättra ditt självförtroende och lär dig att slappna av samtidigt 
som du kommer i form. Vi gör långsamma, mjuka Yin- och dynamiska, snabba Yangövningar. 
Passar alla, inga förhandskunskaper behövs. Se www.lishi.org (eng.). 
A180118 10.2–17.3, lördag kl. 13.00–16.00 och lördag kl. 11.00–15.00 
  Wilhelm Wetterhoff, festsalen, gymnastiksalen 
 
Meditation (17 €) 
Vill du lära dig en traditionell indisk metod för avslappning, koncentration och välmående? 
”Det är som att sitta inne i solen, bortkopplad från stress och bekymmer”, har en deltagare 
på kursen beskrivit meditationen. Pröva på du också! Kursdatum: 2.3, 9.3, 16.3 och 23.3. 
A180170 2.3–23.3, fredag kl. 17.00–18.00 
  Jan Rundt, festsalen, rum 23

 
Musik 
 
Gitarr: rock, blues & jazz 2 (smågrupp) (87 €/termin) 
Vi spelar bluesbaserad musik i en liten grupp på tre gitarrister. Grupp 2 är för dig som har 
gått nybörjarkursen i gitarrackompanjemang eller har grundläggande kunskaper i gitarrspel 
motsvarande 1–3 års gitarrstudier. Övningar i ackompanjemang och improvisation ingår. 
Åldersgräns 14 år. Om du är borta mer än 3 ggr/termin förlorar du din studieplats. 
A170591 13.9–11.4, onsdag kl. 18.00–18.45 
  Joona Björkroth, rum 37 
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Ukulele, introduktionskurs (17 €) 
Överallt i världen upplever ukulelen en renässans. Under kursen lär du dig spela både 
melodier och ackompanjemang på det här fantastiska lilla instrumentet. Du lär dig också 
en del om ukulelens historia. För dig som inte tidigare spelat något instrument men även 
erfarna musikanter är välkomna.Ta med din egen ukulele (det finns några för utlåning). 
A180088 9.3–10.3, fredag kl. 17.15–18.45 och lördag kl. 10.00–13.45 
  Christian Starck, rum 37 
 
Den signade klang (17 €) 
Favorit i repris med ny repertoar! Vi sjunger folkmelodier för deras enkla skönhets skull och 
improviserar tillsammans. Vi upptäcker röstens och klangens samverkan med rummet, och 
lär oss om de akustisk-fysikaliska övertonerna och hur de kan bära rösten. Inga musikaliska 
eller sångtekniska förkunskaper behövs. Nya elever är välkomna med! 
A180282 23.3–24.3, fredag kl. 18.00–20.30 och lördag kl. 11.00–15.30 
  Nina Fogelberg, Susanna Tollet, rum 37, festsalen 
 
Språk 
 
Finska för abiturienter (41 €)

(B2) På kursen fördjupar vi oss i studentprovet i finska. Vi tar fram viktiga saker i texter 
och du lär dig att formulera svar. Grammatik, ordförråd, läs- och hörförståelse ingår. På 
kursen skrivs ett sammandrag och en essä. Kursen är upplagd enligt A-finskans fordringar i 
studentexamen. Datum: 9.1, 11.1, 16.1, 18.1, 23.1, 25.1, 30.1, 1.2 och 6.2. 
A180233 9.1–6.2, tisdag kl. 19.45–21.15, torsdag kl. 19.45–21.15, tisdag kl. 18.05–19.35 och  
  torsdag kl. 18.05–19.35 (se delaljerad tidtabell på www.ilmonet.fi) 
  Kristiina Kurki, rum B1 och rum 34 
 
Puhutaan uutisista! (41 €) 
(B1.1) Tällä kurssilla puhumme ajankohtaisista aiheista suomeksi. Tutustumme kotimaan ja 
ulkomaiden tapahtumiin sekä mm. urheilu-uutisiin ja kulttuuriuutisiin. Luemme juttuja eri 
medioista ja keskustelemme niistä pareittain ja ryhmissä. Kurssilla teemme myös paljon 
hyödyllisiä keskusteluharjoituksia ja harjoittelemme ilmaisemaan mielipiteitä. 
A180182 11.1–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35 
  Jarna-Maija Malka, Maija Penttilä, rum 43


