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Matlagningsdemonstration – 
Tarmflorans betydelse  
för hälsan (13 €)
En matlagningsdemonstration pågår un-
gefär en timme och består av en praktisk 
förevisning av hur maten tillreds och av-
smakning av rätterna. I avgiften 13 euro 
ingår ett receptblad, för extra receptblad 
betalas 1 euro kontant på plats. De 20 
först anmälda har företräde men du kan 
komma och titta om det råkar finnas yt-
terligare lediga platser. Anmäl dig senast 
dagen innan för att säkert finnas med på 
deltagarlistan. På webben kommer meny-
erna som tillreds under matlagningsde-
monstrationerna att synas några veckor 
före själva tillfället.
A190247 torsdag 24.01.2019 kl. 18.00–19.00
Tara Junker och Monica Lindström,  
undervisningsköket

Koreansk mat B (28 €)
Den koreanska maten är gedigen, riklig, 
saltig och kryddstark. Den beskrivs 
vidare som ”inte lika oljig som kinesisk 
mat, inte fullt så estetisk som japansk 
mat och inte lika starkt kryddad som 
thailändsk mat – kryddorna är dock mer 
genomträngande”. Kom med och smaka.
A190248 tisdag 26.02.2019
kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist, undervisningsköket

Litteratur, teater och modersmål

Ordkonst (38 €)
Vill du skriva, fantisera och skapa? Vi 
testar olika genrer och utvecklar härliga 
berättelser. Ta med dig penna eller lap-
top, galna idéer och glatt humör! Vi skrat-
tar mycket medan vi skapar. Kreativitet-
en mår bra av skratt. Passar alla som är 
mellan 18 och 99. Det blir  
också utställning!
A190251 9.1–10.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Lotta Sanhaie, rum 47

Prepkurs i modersmål (67 €)
En kurs för abiturienter som vill träna att 
skriva och analysera texter inför det digi-
tala studentprovet i modersmål och litte-
ratur. (OBS! Abitti används inte.)  
A190096 9.1–20.3, onsdag kl. 16.30–19.30
Sofia Hägglund, rum 13

Media och informationsteknik

Allt om IT (38 €)
Kursen riktar sig till dig som redan kan 
grunderna i IT, men vill lära dig mera eller 
uppdatera dina kunskaper. Vi söker svar 
på alla våra frågor om IT, experimenterar 
och lär oss nytt. Förkunskapskrav:  grun-
derna i IT, vardags-IT eller motsvarande 
kunskaper.
A190009 22.1–19.3, tisdag kl. 9.30–12.00
Maria Bergman, rum 32

Grunderna i HTML  (16 €)
Med HTML-koder kan du inverka på ut-
seendet av din blogg eller hemsida. På 
kursen lär du dig grunderna och får veta 
hur och när det lönar sig att använda en 
HTML-kod.
A190261 7.3 och 14.3 torsdag kl. 17.30–20.00
25.3 måndag kl. 17.30–20.00
Tom Lindström, rum 32

Bilder överför, infoga och ladda ner i 
datorn (16 €)
Vi överför, sparar och laddar ner bilder i 
datorn. Vi bekantar oss med molntjänster 
och laddar upp bilder i e-post och nätet. 
Vi använder ett enkelt redigeringspro-
gram för bilder och infogar bilder i text.
A190255 26.3–9.4, tisdag kl. 9.30–12.00
Maria Bergman, rum 32

Bildkonst, formgivning och 
fotografering

Konstworkshop för 7–12-åringar, 
Stoa (38 €)
En grundkurs i teckning, målning, byg-
gande, klippande och formande av olika 
material. En materialavgift på 25 €/ter-
min betalas till läraren den första lektion-
en. Ej webbanmälning.
A190018 7.1–8.4, måndag kl. 15.00–16.30
Hans-Peter Holmstén, konstklassen

Akvarellmålningens ABC, 
fortsättning (64 €)
Måleri med akvarellfärger för både ny-
börjare och längre hunna. En grundlig ge-
nomgång av akvarellmålningens tekniska 
möjligheter och olika motivval. Nutida stil-
bildande genrer som kännetecknar akva-
rellkonsten presenteras.
A190250 8.1–9.4, tisdag kl. 18.15–20.45
Hans-Peter Holmstén, rum 41

Hantverk

Recycle and Fix your Old Silver 
Jewellery (27 €)
This workshop will lead you from the 
basics to intermediate techniques and 
methods involved in turning your old 
jewellery into new items. You can bring in 
as much of your old jewellery as you like 
in order to create exciting new designs. 
This course requires some previous 
experience.
A190191 18.1–2.2, fredag kl. 17.00–18.30,
fredag kl. 17.00–20.15, lördag kl. 10.00–17.00
Ana-Maria Ramírez-Stenius, slöjdsalen

Stickcafé (6 €/gång)
Kom och lär dig sticka, virka eller var-
för inte båda två? Kursen lämpar sig för 
både nybörjare och mer erfarna deltaga-
re. Innehållet anpassas enligt deltagar-
nas önskemål och kunskapsnivå. Vi lär 
oss och inspireras av varandra i en mysig 
miljö, välkommen med!
A180904 10.9–8.4, måndag kl. 17.30–20.00
Beatrice Blomster, kaféet

Hem och trädgård

Sol- och vindenergi för stuga och 
båt (10 €)
Ingen elkabel till holmen? Behöver du 
mera el i båten? Då är detta en kurs för 
dig. Vi går igenom hur fotovoltaiska sol-
paneler, vattenvärmande solfångare och 
småskaliga vindturbiner fungerar och hur 
de bäst kan användas. Tillsammans pla-
nerar vi och budgeterar din investering.
A190162 2.3, lördag kl. 10.30–13.45
Patrik Sandberg, rum 31

Hushåll

Insekter som mat B (25 €)
Uppfödning av insekter som proteinkäl-
la kräver betydligt mindre resurser än 
kött. Vi tillreder vanlig mat av insekter, 
såsom syrsor och mjölmaskar. Vi använ-
der både hela insekter och insektmjöl. 
Du lär dig om insekternas näringsvärde 
och får också se hur odling av mjölmas-
kar går till.
A190077 torsdag 21.03.2019 kl. 17.00–20.45 
Nina Westerback, undervisningsköket



du andra likasinnade, för givande diskus-
sioner, utgående från teman som stöder 
ditt mentala välbefinnande.
A190263 29.1–16.4, tisdag kl. 10.00–11.30
Alexandra Ohls, rum 31

Politik, samhällsdebatt och konst i 
Storfurstendömet Finland (16 €)
Kursen handlar om politiska idéer och 
samhällsdebatt och hur de tog sig uttryck 
i konst och kultur i Finland under ryska 
tiden, från år 1809 fram till självständig-
heten 1917.
A190256 4.2–8.4, måndag kl. 12.30–14.00
Julia-Marie Dahlberg, rum 31

Kända hus och berömda ägare i 
Brunnsparken (10 €)
Vi vandrar genom Brunnsparken och ser 
bland annat berömda byggnader såsom 
S:t Henrikskatedralen, Marmorpalat-
set, Salus-sjukhuset, Cygnaei galleri och 
Brunnshuset. Vi hör historier om astro-
nomisk forskning, befästandet av staden, 
utställningsideal år 1876, brunnskultur 
m.m.
A190264 30.3, lördag kl. 12.00–13.30
Eva Ahl-Waris

Natur, teknik, miljö och trafik

Fågelkännedom i fält (16 €)
Målet med kursen är att ge baskunska-
per i fågelkännedom. Vi går  igenom hur 
man känner igen fåglar i fält och vilka 
hjälpmedel som kan behövas. Kursen 
består av en introduktion i klassrummet 
och en utflykt till Gammelstadsviken där 
vi tränar kunskaperna i praktiken.
A190221 26.4–27.4, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 8.00–12.00
Niko Björkell, rum 31

Tips för träbåtshobbyn (10 €)
Du får praktiska tips för skötseln av din 
träbåt och får dela med dig av dina er-
farenheter med de övriga deltagarna: vin-
terförvaring, slipning, lack, färger, utma-
ningar som du stött på och lösningar till 

dessa. Vad kan du fixa själv och när skall 
du kontakta en båtsnickare?
A190222 23.1–30.1, onsdag kl. 19.45–21.15
Carl ”Peppe” Schauman, rum B2

Lär känna Tölövikens fåglar – 
tillsammans (15 €)
I klassen lär du dig identifiera de fåglar 
som vi kan förväntas se vid Tölöviken. Vi 
använder källor på nätet, tittar på bilder 
och lyssnar till läten. Sedan promene-
rar vi längs Tölöviken och identifierar de 
fåglar vi ser. För barn och unga (7 år eller 
äldre) tillsammans med en vuxen.
A190229 11.5, lördag kl. 10.00–13.15
Jan Amnell

Språk

Svenska med språkporten (74 €)
(B2–C1) En kurs för dig som vill utöka 
din vokabulär och lära dig grammatiska 
strukturer på mer avancerad nivå sam-
tidigt som du deltar i engagerande dis-
kussioner på svenska. Vi läser intressan-
ta texter om bl.a. språk, kultur, resor och 
kommunikation och går igenom avance-
rad vokabulär i texterna.
A190254 7.1–11.4, måndag och fredag  
kl. 13.00–14.30
Mirja Pekanmäki, rum B1

Voyage en France (16 €)
(B1) Idéal pour préparer vos vacances, 
ce cours vous donnera les outils cultu-
rels et linguistiques pour vous débrouiller 
dans des situations de la vie quotidienne 
et découvrir divers aspects de la culture 
française ! 2 fois.
A190220 17.4 och 24.4, onsdag 
kl. 16.30–19.00
Nadja Elfving, rum 35

Microsoft Office 2016 (16 €)
Skriva, ställa upp tabeller, hantera data, 
räkna, och presentera med Word, Excel 
och PowerPoint. Ett program per kväll. 
Den fjärde gången lär vi oss hur de fung-
erar ihop. På kursen använder vi klassens 
Windowsdatorer. Du kan ta med din egen 
bärbara om du vill. 
A190098 5.3–26.3, tisdag kl. 16.00–18.30 
Jan Amnell, rum 32

Motion, hälsa och välmående

Shaktidans B (24 €)
Shaktidans är en unik kombination av 
yoga, dans, andning och meditation 
till varierande musik. Shaktidansen 
ger dig bättre kontakt med din kropp, 
förbättrad hållning och koordination, ny 
rörelsefrihet, ökad kreativitet och ett 
avslappnat sinne. Passar alla som är 
intresserade av yoga eller dans.
A190171 12.1–2.3, lördag kl. 13.00–16.00
lördag kl. 13.00–16.00
Sara Simberg, gymnastiksalen

Första hjälpen I B  (27 €)
Efter avlagd kurs kan du ge första hjälpen 
vid vanliga typer av sjukdomsanfall och 
olyckor. Intyget över avlagd kurs är i kraft 
i tre år och kan köpas av läraren för 10 €. 
En kurs i samarbete med Finlands 
Röda Kors.
A190179 22.1–12.2, tisdag kl. 18.05–21.15
Magnus Lassander, rum 42

Yogaworkshop 3, Chakrayoga (24 €)
Enligt yogatraditionen består människ-
an inte bara av den fysiska kroppen utan 
också av ett energisystem, chakrasyste-
met. I den här workshoppen arbetar vi 
med att balansera detta energisystem för 
att nå hållbar hälsa, välbefinnande och 
balans. Inga förkunskaper behövs, alla 
välkomna!
A190163 6.2–13.3, onsdag kl. 17.00–18.30 
Gaby Gahnström, festsalen

Musik

Flamencorytmik (17 €)
Handklappningarna (palmas) utgör pul-
sen i flamencons rika rytmiska värld. Vi 
bekantar oss med flamencons olika ryt-
mer från södra Spanien och det enkla 
men effektiva instrument händerna ut-
gör! Vi provar också lite på att sjunga till-
sammans. Inga förkunskaper krävs.
A190258 22–23.3, fredag kl. 17.00–19.30,  
lördag kl. 10.00–12.30
Tove Djupsjöbacka, rum 37

Kammarmusik – Hitta din 
spelkompis! (28 €/termin)
Spelar du ett instrument och skulle vilja 
spela tillsammans med andra? Kom med 
i Arbis kammarmusik! Läraren hjälper dig 
att hitta lämpliga spelkompisar och pass-
lig repertoar. Vi ordnar tre lärarhandled-
da träffar per termin, mellan dem krävs 
självständigt övande. För dig som spelat i 
3–4 år. Kursdatum: 25–26.1 och 8–9.3.
A180571 25–26.1 och 8–9.3,  
fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 10.00–12.30
Marika Kivinen, rum 37

Tillsammans på piano 1 B 
(smågrupp) (87 €)
För nybörjare eller för dig som spelat lite 
tidigare. Vi spelar tillsammans i en grupp 
på tre personer i en avspänd miljö. Vi lär 
oss grunderna i pianospel och spelar 
trestämmig musik först på iPad och går 
snart över till samspel på egna keyboard. 
Åldersgräns 14 år. Alla kan spela piano – 
kom med!
A190259 8.1–9.4, tisdag kl. 13.15–14.00
Anna Weber-Länsman, rum 37

Människa, samhälle och kultur

Mentalt välbefinnande för  
äldre (16 €)
Vill du få in mera glädje i vardagen? Eller 
hitta rätt i din tillvaro som pensionär? Un-
der de här tio diskussionsträffarna möter 



Turistkroatiska (27 €)
(A1) Planerar du en resa till Adriatiska ha-
vet? Kom med och lär dig lite turistkroa-
tiska och serbiska, som är nära besläktat 
med kroatiskan!
A190209 26.2–9.4, tisdag kl. 18.05–19.35
Justyna Pierzynska, rum 44

Bom dia! Portugisiska för  
turister (16 €)
(A1) En intensivkurs för dig som vill lära 
dig några ord och fraser på portugisiska 
inför resan. Information om kultur och se-
värdheter ingår också. Låt dig inspireras!
A190139 8.3–9.3, fredag kl. 17.00–19.15
och lördag kl. 10.00–12.15
Andrea Brandão-Berglund, rum 35

Lär dig ryska på en vecka (16 €)
(A1) Vem har sagt att ryska är svårt? Lär 
dig det ryska alfabetet och några viktiga 
hälsnings-, artighets- och turistfraser på 
en intensivkurs måndag–fredag.
A190223 14.1–18.1,  
måndag–fredag 12.30–14.00
Anna Långstedt-Jungar, rum 24  
(studierummet)

Español con canciones (16 €)
(A2) Fräscha upp din spanska med sång 
och musik! Varje lektion presenteras en 
ny populär sång som är förknippad med 
ett tema. Vi diskuterar utgående från 
sångtexten och glömmer inte heller bort 
den kulturella aspekten. Passar dig med 
2–3 års förkunskaper. Intensivkurs  
måndag–torsdag.
A190164 15.4–18.4,  
måndag–onsdag kl. 12.30–14.00 
Giovanni Ciet, rum 35

Advanced English (Society  
Topics) (41 €)
(B2–C1) This is a discussion course fo-
cusing on topics that involve society. 
Whether we are talking about political 
issues, the environment, or society in 
general, this course will have a relaxed 
friendly atmosphere. 

Come and practise your English 
language skills and contribute to our 
conversations.
A190260 11.1–12.4, fredag,  
kl. 10.00–11.30
John Wedlake, rum 35

Suomi 1 (38 €)
(A1) Learn to communicate in prac-
tical everyday situations from the 
beginning. You will learn the very 
basics of Finnish grammar and 
vocabulary, and also useful phra-
ses and expressions. To start with, 
the teaching will be in English and 
Finnish, but later only in Finnish.
A190262 10.1–11.4, torsdag, 
kl. 16.30–18.00
Stina Nybäck, rum 33



Arbis
hel.fi/arbis
Dagmarsgatan 3, Främre Tölö, 00100 Helsingfors

Kansliet (1 våningen)

Öppet: 
Under terminerna
10.9–8.12.2018 och 7.1–13.4.2019
Måndag–torsdag kl. 10.00–20.00,
fredag kl. 10.00–13.00

Utanför terminerna
Måndag–torsdag kl. 10.00–15.00

Telefon (09) 310 494 94
e-post kansliet@arbis.hel.fi

@Hforsarbis

helsingfors.arbis
@hforsarbis

Alla kurser och ytterligare 
information → ilmonet.fi


