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Pärmbild: “Paraplyutställning” på Arbis, foto Maria Lindh

Hösten har gjort sitt intåg efter en som-
mar, som gick till historien som en myck-
et het sommar. Det var inte ovanligt med 
temperaturer på plus 30 grader på olika 
håll i landet. Höstterminen i Arbis har 
redan börjat och den zebrarandiga  kurs-
katalogen är som vanligt diger. Här hittar 
man den här gången bl.a. Afrikainspire-
rade kurser, t.ex. Glädje och färg i västaf-
rikanska textilier och andra evenemang 
med anknytning till litteratur, musik och 
konst. På vårterminen är det möjligt att 
höra ljudet från egenhändigt tillverkade 
afrikanska trummor i slöjdsalen på Arbis. 
Hör hit alla Afrikavänner, här finns något 
för er! 

När man rör sig på stan kan man inte 
undgå att lägga märke till hur interna-
tionell vår stad har blivit. T.ex. i metron 
möts dagligen olika nationaliteter, bl.a. 
afrikanska och asiatiska. Arbis följer med 
sin tid genom att bjuda på program med 
inslag från andra kulturer än de väster-
ländska. 

För den som inte ger sig tid att gå på 
kurser finns också allmännyttiga en-
gångsföreläsningar, som ger tips på hur 
man kan spara energi, vara miljövänlig 
och hur vi kan göra oss av med saker som 
vi inte behöver.
Välkommen till Arbis

Kamratföreningens ordförande
Eivor Holm

Alla rengöringsmedel belastar miljön, en 
del mer och andra mindre, och många 
är dessutom skadliga för din hälsa. På-
visade samband till allergier, hud- och 
luftvägsirritationer samt astma finns.  
En alltför steril omgivning är en annan 
orsak till att allergier är så vanliga i dag.  
Vi mår inte bra av överdrivna hygien-
krav. Ättika, citron och matsoda är 
naturliga ämnen jämfört med starka, 
onedbrytbara kemikalier som kan ingå i 
starka specialrengöringsmedel. 

De fungerar bra i städningen om du kom- 
binerar dem med mekaniskt arbete. Men 
kombinera dem inte med varandra! Ät-
tika kan du t.ex. använda när du tvättar 
wc-stolen, citronsaft fungerar bra när du 
vill gnugga bort beläggning runt kranen 
och matsoda går att använda till nästan 
all städning, t.ex. i diskhon: Strö matsoda 
i den våta diskhon och gnugga med bor-
ste eller trasa. Citronen kan du också an-
vända som svamp: Doppa en citronhalva 
i salt och gnugga bort fläckar från kakel!

Miljötips
Äkta ekostädning med ättika, citron och matsoda
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Förstärkt 
samarbete 
inom den 

fria  
bildningen? 

Fjolårets diskussioner om ett eventuellt ge-
mensamt Arbis i huvudstadsregionen har fått 
ny aktualitet den här hösten. Samhällsvetaren 
och forskaren Kjell Herberts har på uppdrag 
av den fria bildningens samorganisation Bild-
ningsforum gjort en undersökning om hur 
man i framtiden kunde arrangera fri bildning 
på ett vettigt sätt ute i de olika finlands- 
svenska regionerna. En presskonferens ordna-
des på Helsingfors arbis den 26 augusti, och 
Herberts presenterade där sin syn på hur hela 
fältet borde utvecklas. 
I slutet av rapporten framför Herberts tio teser, 
här i något förkortad form: 
1. Det fria bildningsarbetet stödjer samman-
hållning och jämlikhet i samhället. 
2. Det fria bildningsarbetet är kostnadseffek-
tivt och tål inte nedskärningar utan att man 
riskerar att missa målsättningen. 
3. Det fria bildningsarbetet vilar på språklig 
grund och dess identitetsskapande roll är stor. 
4. Mötesplatser är viktiga för minoriteter. 
5. Regionala bildningscentraler med institu-
tionellt samarbete eller samgång mellan den 
fria bildningens aktörer skulle ge större utbild-
nings- kultur- och språkpolitisk kontinuitet 
och pedagogisk kvalitet. 
6. Det fria bildningsarbetet bör ta tillvara även 
ideologiska och andra kollektiva intressen. 
7. Det fria bildningsarbetet har en viktig funk-
tion i integreringen av nyinflyttade och s.k. 
nyfinländare. 

8. Till det livslånga lärandet hör även studie-
cirklar och öppna universitetskurser. 
9. Det fria bildningsarbetet bygger på nätverks-
tänkande, allianser och samarbete  
10. Svenskfinland är framför allt ett icke ter-
ritoriellt nätverk. Inte minst utbildningsinstitu-
tionerna ”gör” Svenskfinland.  
I huvudstadsregionen borde man nu allvar-
ligt fundera över hur man kunde effektivera 
och förstärka samarbetet mellan de svenska 
arbisverksamheterna i de fyra kommunerna. 
Eller man kanske till och med borde tänka 
på samgång. Redan nu är långt över 15 % 
av Helsingfors arbis kursdeltagare från andra 
kommuner, i Grankulla är andelen ännu större. 
Åtminstone kunde man i framtiden trycka upp 
ett gemensamt kursprogram för hela regionens 
svenska kurser. Det skulle märkbart förbättra 
den svenska servicen för de nästan 65 000 
svenskregistrerade personerna i huvudstadsre-
gionens kommuner. 
Den som vill läsa hela undersökningen hittar 
den på Bildningsforums webbsida på adressen 
www.bildningsforum.fi där undersökningen 
finns på första sidan. Det är intressant läsning 
som ger en perspektiv på hur olika den fin-
landssvenska verkligheten är i olika regioner i 
landet. 

Gunborg Gayer
rektor
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AfrikA 
temat för läsåret

Du behöver bara hålla årets 
kurskatalog i din hand för att se 
vilket tema vi har: Afrika. Afrika 
finns i någon form i nästan alla 
ämnesgrupper: i språken, i mat-
lagningen, bland föreläsningarna, 

inom hantverket, inom konsten, 
i musiken, i biblioteket. Och så 
kulminerar det hela i Afrikadagen 
fredagen den 28 januari 2011. Vi 
vill samtidigt uppmärksamma 
det europeiska året för fattigdom, 

men poängterar att Afrika också 
står för så mycket annat: livsglädje, 
rytmer, färger, mustighet, exotik. 
Passa på och lär dig en massa nytt 
om den stora världsdelen.

FÖRELÄSNINGAR
Akvarellmåleri i afrikanska toner 
16.9, 7.10, 4.11 och 13.1  
torsdag kl. 10.15–11.15.

De skriver sitt land – afrikanska  
författare och litteraturens plats  
söder om Sahara 
29.9, onsdag kl. 18.05–19.35.

Wangari Maathai och andra  
käringar mot strömmen 
11.1, tisdag kl. 18.05–19.35.

Glädje och färg i västafrikanska  
textilier,  
19.1, onsdag kl. 18.05–19.35.

Somalisk litteratur och muntliga  
traditioner 
20.1, torsdag kl. 18.05–19.35.

Afrikansk samtidslitteratur 
28.1, fredag kl.18.00–18.45

Temadag: Afrika 
afrikansk kultur på arbis hela dagen fredagen  
den 28 januari.

A Time of Change: South Africa  
in the 1990s 
tuesday 19 October from 6.05 p.m. to 7.35 p.m.

Growing up in Southern Africa 
tuesday 9 November from 6.05 p.m. to 7.35 p.m.

L’Afrique en bulles 
le mardi 26 octobre de 18h05 à 19h35 
Galleri arbis: Minnen från Afrika  
19.10–5.11.

KURSER
Afrikanska trummor  
110094 14–15.1 och 21–22.1,
 fredag kl. 17.00–21.15,  
 lördag kl. 10.00–16.00.

Afrikanska applikationer 
110107 14–15.1, fredag kl. 17.00–21.15,
 lördag kl. 10.00–16.00.

Afrikansk dans 
100557 16.10, lördag kl. 11.00–14.15.

Mat från Etiopien 
100346 14.10, torsdag kl. 17.00–20.45.

Mat från södra Afrika 
110022 12.3, lördag kl. 12.00–15.45.

Moroccan food 
100368 27.9, monday from 5.00 p.m. to 8.45 p.m.

En helg med afrikanska rytmer 
100631 15–16.10,
 fredag kl. 17.30–20.30,  
 lördag kl. 12.15–14.30.

Afrikanska författare 
100660 29.9, onsdag kl. 18.05–19.35, 
 introduktionsföreläsning.  
 Cirkeln träffas 13.10, 10.11 och 8.12,  
 kl. 18.05–19.35.

Introduktionskurs i somaliska, Stoa 
110194 13.1–14.4, torsdag kl. 18.10–19.40.
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Under mina många år på Arbis 
har jag haft nöjet att lära känna en 
otrolig mängd vänliga, intressanta, 
vetgiriga och roliga människor. 
Det har varit en stor glädje att få 
följa med deras framsteg i språk-
studierna. Det är något speciellt 
varje gång man som lärare upple-
ver ögonblicket då en elev plötsligt 
upptäcker att alla bitar faller på 
plats, att en struktur klarnar eller 
att en nybörjare plötsligt finner att 
han/hon kan göra sig förstådd på 
det främmande språket. Jag har 
sett otaliga bevis på att man kan 
lära sig nya saker oberoende av ål-
der. Som exempel kan jag nämna 
hur imponerande det har varit att 
få se hur en pensionär kan börja 
studera ett nytt språk och fortsätta 
hela vägen till att läsa skönlittera-
tur och konversera! Jag har också 
fått dela mångas glädje och sorg, 
upplevt timmar då den ena kvick-
heten efter den andra från delta-
garna har framkallat skrattsalvor. 

För alla dessa härliga minnen vill 
jag tacka er!
Eftersom jag är dålig på att känna 
igen folk utanför klassrummet, 

hoppas jag att ni rycker mig i är-
men nästa gång vi ses. Vi är säkert 
alla ense om att Arbis är fantas-
tiskt!

Thank you, Merci, Danke
                     alla mina f.d. ”elever”! 

Bibliotekets ruta:
Visste du att

• du kan förnya dina lån också hemifrån? Antingen per telefon 09-310 494 84 eller  
e-post biblioteket@arbis.hel.fi

• det är gratis att reservera utlånat material, också nyheter? Vi kontaktar dig när du 
kan hämta materialet

• du kan läsa både böcker och tidningar hos oss? Omtyckta tidningar är Allt om mat, 
Allt om trädgård, Antik & auktion, Filmjournalen, Foto, Horisont, Hälsa, Illustrerad 
vetenskap, Kreativ stickning, Kuriren, Ny tid, Populär historia... De två nyaste num-
ren kan du läsa hos oss. Äldre nummer kan du också låna med dig hem

• vi välkomnar både bokdonationer och önskemål om nya böcker?
• också barn kan låna? Vi har svenskspråkiga barnböcker  
och Bamsetidningar!

                                      Välkommen till Arbis bibliotek!

LON
DON

BERLIN

PAR
S Carola Dahlström

glad pensionär från 
1.9.2010 
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Mozarts musik i ett värdshus med 
anor från 800-talet i Salzburg och 
i Musikvereins Gyllene sal i Wien, 
vandringar på gator och gårdar 
där Mozart själv rört sig och 
många intressanta berättelser om 
forna tiders och dagens Österrike 
fick vi uppleva under arbisresan 
i våras.  Lite Säkkijärven polkka 
bjöds det också på som omväxling 
till den klassiska musiken! 

Lisbet Klockars var reseledare 
och hade varit med om att bygga 
upp det intressanta programmet. 
Med var drygt 30 personer, de 
flesta från vårt arbis, men kom-
pletterade av sex österbottningar. 
Lisbet assisterades på bästa sätt av 
Ingvesresors mångsidiga chaufför 
Sune och av de kunniga guiderna, 
Judit i Salzburg och Andrea i 
Wien. 

Vi flög till ett vårligt München, 
där Sune mötte med bussen och 
körde oss till Salzburg genom 
gröna och vackra landskap. Buss-
resorna blev flera under veckan, 
men också promenadskorna 
behövdes, för Salzburg och Wien 
är gamla städer och gatorna och 
platserna från Mozarts tid rym-
mer inte några bussar. Guiderna 
tog oss också med in i kvarter och 
prång som en turist knappast hit-
tar på egen hand.

Vi besåg slottet Schönbrunn 
och arkitekten Hundertwassers 
säregna husskapelser, vi åkte till 

Seegrotte där man kunde åka båt 
långt inne under jorden, vi såg 
platsen för Mayerlingdramat och 
Baden-Baden bei Wien. 

Tid för egna promenader och 
utfärder gavs det också. I Salzburg 
deltog många i en ”The Sound of 
Music”-utfärd, som bjöd på vackra 

vyer i strålande sol. Värt att se var 
också t.ex. det färg- och doft-
fyllda salutorget Naschmarkt i 
Wien. Naturligtvis besöktes också 
städernas berömda kaféer med de 
fantastiska bakverken, bl.a. anrika 
Café Tomaselli i Salzburg och 
Café Mozart i centrum av Wien.

Salzburg och Wien 

i Mozarts fotspår

Fiaker i Wien                                                               Foto Aulis Boström
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Både charmig och vacker var 
middagskonserten i S:t Petersklost-
ret i Salzburg där Karl den store 
skall ha intagit middag år 803. 
Mellan de många rätterna upp-
trädde unga musiker i 1700-tals-
dräkter med sång och musik, allt 
Mozart. Vi satt kring vackert 
dukade bord och njöt av god mat, 
som avslutades med en efterrätt 
prydd med Mozarts profil.  

Besöket i den gyllene salen i 
Musikvereins hus i Wien var en 
upplevelse – alla har vi ju sett sa-
len under nyårskonserterna i TV 
och nu var vi själva där. Huset, 
musiken och musikerna var fina, 
det enda som saknades var ny-
årskonserternas överväldigande 
blomsterprakt.

En kväll åkte vi från Wiens cen-
trum ut till en vinstuga där vi njöt 
av god mat, husets eget vin och 
två lokala musikanter, som kunde 
spela vadsomhelst, också Säkkijär-
ven polkka oss till ära. Efter den 
låten fylldes dörröppningen av en 

stor man som sa ”Mun piti ihan 
tulla kattomaan mikä porukka 
tääll oikein on kun soitetaan Säk-
kijärven polkkaa”. 

Största delen av resedeltagarna 
hade varit med på kursen ”I Mo-
zarts fotspår” som arbis ordnade 

”Hela arbisgänget” vid Musikvereins dörr, Lisbet i rutig kavaj till vänster.                              Foto Aulis Boström

Wolfgangsee                                                                 Foto Aulis Boström

i början av året – en god idé som 
gav en grund för allt vi fick vara 
med om under den lyckade resan. 
Tack, Lisbet, tack, Ingves och alla 
andra som hjälpt till! 

Birgitta och Aulis Boström
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mat är något som diskuteras flitigt bland de anställda på arbis. Därför är det ingen konst att få dem 
att föreslå egna favoritrecept. 

1 liten blomkål 
1–2 broccoli

1 purjolök
1 burk kokosmjölk

1 pkt bacon
1 kruka färsk basilika

 

Skär blomkålen och broccolin i små buketter och 
purjolöken i små bitar. Lägg allting i en kastrull 
med en grönsaksbuljongtärning och så mycket  
vatten att det täcker grönsakerna. Koka tills de bli-
vit lite mjuka, tillsätt kokosmjölk enligt smak och 
tycke. Smaka av med peppar och salt. Kör soppan  
i mixer och servera med knaperstekt bacon och 
färska örter.

Ann Sandqvist

Ingredienser till 8 bitar
Pajdeg:

125 g smör eller margarin
3,5 dl vetemjöl

0,5 dl florsocker
1 ägg

Fyllning:
4 äpplen

250 g mandelmassa
3 hela ägg
1 dl mjölk

3 msk farinsocker

Sätt ugnen på 225 grader. Blanda samman ingredien-
serna till pajdegen. Tryck ut den i en form med löstag-
bar kant, ca 22 cm i diameter. Nagga med en gaffel. 
Ställ gärna in formen i kylskåp i 20–30 min.
Kärna ur och klyfta äpplena. Riv mandelmassan och 
blanda den med äggen och mjölken.
Häll smeten i pajformen. Tryck ner äppelklyftorna i 
smeten. Strö över farinsockret. Grädda mitt i ugnen 
ca 30 min. Servera gärna med vaniljsås eller lättvispad 
grädde.

Karin Lindgren

Goda sidan

Anns lätta blomkåls- och broccolisoppa

Karins äppelpaj med mandelmassa

Riv morötterna och finhacka löken. Fräs dem i fett. 
Tillsätt det malda köttet och låt det fräsa under om-
rörning. Tillsätt tomaterna, champinjonerna, den 
rivna osten och den strimlade paprikan. Smaka av 
med kryddorna. Låt det hela puttra i ca 25 minuter. 
Red av med lite vetemjöl om du vill ha en fylligare 
sås. Under svampsäsongen kan man också tillägga 
kantareller och/eller trattkantareller i såsen.

Servera till spagetti, potatismos eller kokt potatis 
och t.ex. en grönsallad.

Heidi Huovilainen

400–800g malet kött 
1 burk konserverade tomater

2–3 morötter
2–3 stora gula lökar

2 dl riven ost
 vitlök för den som tycker om

1–2 burkar champinjoner  
(om man vill ha)

 salt, vitpeppar och svartpeppar
 paprikapulver

1 burk strimlad paprika i ättikslag 
(om man tycker om det)

2 msk margarin

Heidis sås på malet kött 
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3 ägg
2 ½ dl strösocker

 rivet skal av en tvättad apelsin
1 dl vetemjöl

½ tsk bakpulver
½ dl kakao

2 tsk vaniljsocker
2 krm salt

250 g kvark

Sätt ugnen på 200 grader. Vispa ägg, socker och apel-
sinskal poröst. Blanda de torra ingredienserna i en an-
nan skål och sikta ner detta i äggsmeten. Rör om och 
tillsätt kvarken. Rör noga, så att kvarken säkert löser 
sig (det lyckas bäst om den har stått i rumstemperatur 
en stund). Häll smeten i en smord och bröad form 
med löstagbar kant, ca 23 cm i diameter. Grädda i 
nedre delen av ugnen i ca 20 minuter. 
Låt kallna. Pudra florsocker eller kanske kokosflingor 
över kakan och servera den med lite vaniljglass eller 
lättvispad grädde.
Receptet ingick i Hbl för några år sedan. Sedan dess 
har jag bakat kakan tiotals gånger. Nästan lika ofta har 
jag delat med mig av receptet. Den kan också bakas 
med lime.

                                                    Karoline Berg

MATLAGNINGSDEMONSTRATIONER
Klimatsmart mat (10 €)
12.10, tisdag kl. 13.00 
Karin Lindgren och Tove Lindqvist.

Skaldjur (10 €)
21.10, torsdag kl. 13.00 
Karin Lindgren och Tove Lindqvist. 

Varma smörgåsar (10 €)
11.11, torsdag kl. 13.00  
Karin Lindgren och Tove Lindqvist.

Karolins chokladkaka med apelsin

(för 4 personer) 
4 nektariner 

100 g mascarponeost
3–4 msk florsocker 

2 msk amarettolikör 
2 tsk rivet citronskal 
½ dl hackad mandel 

Dela fyra nektariner i halvor och ta försiktigt bort 
kärnorna. Fyll hålen efter kärnorna med en bland-
ning av mascarponeost som rörts samman med 
siktat florsocker, amarettolikör, rivet citronskal och 
hackad mandel. Ugnsbaka de fyllda nektarinerna i 
en lättsmord form i 225 grader ca 20 minuter.

Anna Långstedt-Jungar

Annas nektariner med mascarponeost 
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Para ihop namn och foto!  
Svaren hittar du längst nere på sidan. 

1) Alexandra Ramsay, planeringsansvarig lärare i samhällsämnen – liten, naggande god

2) Ann Sandqvist, kurssekreterare – solgalen, bullterriermatte och vandabo

3) Anna Långstedt-Jungar, planeringsanvarig lärare i främmande språk – krävande, snabb och glad

4) Anna Weber-Länsman, planeringsanvarig lärare i musik – glad, lyhörd och noggrann

5) Ari Mäkinen, vaktmästare (kväll) – tre ställen samtidigt

6) Birgit Haatainen, städerska – flitig korsordslösare

7) Birgitta Lindberg, planeringsanvarig lärare i gymnastik, dans och hälsa – fartfylld men sansad

8) Bo Ioka, kvällskanslist –

9) Gunborg Gayer, rektor – gladlynt, fokuserad och matglad

10) Hans-Peter Holmstén, planeringsanvarig lärare i bildkonst, skulptur och fotografering 
       – aktiv, kontemplativ och diskursiv

11) Heidi Huovilainen, planeringsanvarig lärare i svenska, finska och främmande språk 
      – ivrig, pratsam och öppen för nya saker i livet

12) Inger Averi, vaktmästare (dag) – cyklande, ljuslockig östrahelsingforsare

13) Jan Rundt, byråsekreterare – lång, smal och skäggig

14) Jenny Kajanus, planeringsanvarig lärare i svenska, norska och danska – munter, meddelsam, medelålders

15) Karin Lindgren, planeringsanvarig lärare i matlagning (vikarie) – pedantisk sötsaksgris

16) Karoline Berg, bibliotekarie – närsynt, ung och glad

17) Lars Henriksson, vaktmästare (dag) – ordning på torpet

18) Maria Bergman, planeringsanvarig lärare i informationsteknik – uthållig, noggrann och nyfiken

19) Maria Lindh, informatör, webbansvarig – grafisk, glömsk, drömmare

20) Marianne Jäntti-Sevon, biblioteksfunktionär – läsglad, pratsam och korsordsgalen

21) Mikael Ilmoni, garderob dagtid – snäll, hjälpsam, HIFK-anhängare

22) Moa Thors, biträdande rektor – uthållig, agilityfrälst och matcentrerad 

23) Peggy Danska, planeringsanvarig lärare i formgivning, dekor, hantverk och textilarbeten 
       – kreativ, krullig knopp

24) Satu Lakso, städerska – rörlis, från Lappland

25) Stefan Müntzel, garderob dagtid – glad, hjälpsam, snäll

26) Tea Linso, ekonomichef – barnkär, noggrann och knypplingsfrälst

27) Tua Sederlöf, byråföreståndare – kreativ, positiv och sudokufrälst

28) Ulf Ginman, IT-ansvarig – datanisse, social och rättvis

Känner du Arbis fastanställda

personal?
 Rätt svar:   - 1E - 2F - 3L - 4Ä - 5A - 6K - 7S - 8C - 9Q - 10Å - 11Z - 12T - 13R - 14 P - 15B - 
    - 16U - 17Y - 18V - 19X - 20D - 21I - 22H - 23M - 24N - 25J - 26W - 27Ö - 28O - 
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Kors och tvärs 35
Så här ser lösningen ut till 
föregående kryss. Den lyck-
liga vinnaren heter denna 
gång Etel Lohman. 
Grattis!

schackrutan
II Veijo Minkkinen 7 10–10 
III Uffe Hjort-Johansen 6 11–9
Tidigare dubbelmästerskap har tagits 
Hösten 2003 Lars Svartström 
Hösten 2004 Kristian Aura

Vårens klubbmatcher (2010)
Lördag 17.4 reste ett åttamannalag till Borgå och spe-
lade snabbspel 15 + 15 minuter mot Borgå Schackklubb. 
Det var första gången vi spelade mot Borgå. Efter åtta 
hårda ronder tog Borgå segern med 33 ½ mot 30 ½ . 
Arbis poäng togs av: Stefan Hörhammer 7, Lars Svart-
ström 7, Lauri Hiekkaranta 5 ½, Kai Backman 4, Hen-
ry Lagergren 3, Richard Paetau 2, Hans Bergström 1, 
Kaj Blomster 1.  
Torsdag 22.4 slog Arbis Trafikverket i långt spel på 
bortaplan med 6–2.
Arbis Trafikverket
Kai Backman Mauno Marttila 0 
Lars Svartström Carl Asplund 1 
Sten Ståhle Lauri Kivikkokangas 1 
Hans Bergström Leif Nyman 1 
Lauri Hiekkaranta Antero Salmivaara 1 
Hans Sandqvist Taisto Hyrkäs ½ 
Kaj Blomster Ismo Heinonen 1

Torsdag 20.5 vann Arbis CSC i snabbspel med ett  
sexmannalag med 19–17. Arbis poäng togs av 
Stefan Hörhammer 6, Lars Svartström 4 ½,  
Kai Backman 3 ½, Lauri Hiekkaranta 3,  
Hans Bergström 2.

Klubbledaren

	

Vårens turneringar
Kai Backman dubbelmästare

Långa spel
M-gruppen
Mästare  Kai Backman  5(6) 
II Sten Ståhle  4 ½ 
III Lars Svartström  3 ½
A-gruppen
I Hans Bergström 3 ½ (4)  
(upp till A-gruppen) 
II Henry Lagergren 3 
III Hans Sandqvist 2
B-gruppen
I Dennis Jägerhorn 5(5)  
(upp till A-gruppen) 
II Esko Kaasinen 3 
III–5 Daniel Aura 2 
 Uffe Hjort-Johansen 2 
 Klaus Kauko 2

Snabbspel 
M-gruppen
Mästare Kai Backman 7   14–2 
II Kristian Aura 7  11 ½–4 ½ 
III Lars Svartström 4   7 ½–8 ½
A-gruppen
I Sten Ståhle 9 15–5  
(upp till M-gruppen) 
II Kaj Blomster 6 10–10 
III Hans Helenius 5 11–9
B-gruppen
I Esko Kaasinen 9 17–3  
(upp till A-gruppen) 
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ARBIS
KORS
OCHTVÄRS

36

Inskickat av:

Telefon:  

Bör vara redaktionen 
till handa senast 
3.11.2010

1:a pris 10 euro

1  2  3  4  5 6 7 8    

    9   10     11

12      13    14 

 15  16 15 16    17   

18 19  20   21 21      

23 22     22a  23    

24  25   25  26   27 26a 28 

  27    28   29   30  31

32   33   34      

35  36        37  

38      39   40   

41    42 43    44  45 

  46      47  

 

Vågrätt
	 1.	 Går	som	en	virvelvind	över	världen	–	också	på	Arbis.
	 5.		 Symboliserar	finlandssvensk?
	 9.	 Just	nu	på	marken.
	 12.	 Hem	för	minkar.
	 13.	 Är	den	inte	som	går	på	Arbis	varje	vecka.
	 14.	 Med	Jesu	blir	det	del	av	ett	requiem.
	 15.		 Tänker	först	och	handlar	sen,	eller	nöjer	sig	med	att	tänka,	trivs	i	

ensamhet.
	 18.	 Indoiranska	språk,	talades	av	bl.a.	skyterna
	 21.	 Gör	mången	när	höstflunsan	sätter	in.
	 22.	 Gjorde	det	definitivt	i	somras.
	 23.	 Spel	som	flicka.
	 24.	 Står	det	på	thailändska	internetsidor	(jfr	fi	på	finländska).
	 25.	 Mängd	som	man	stoppar	i	sig.
	 27.	 Gör	den	blyga	kanske.
	 29.	 Liten	ö	väster	om	Drumsö.
	 32.	 Sandels.
	 33.	 Stor	svensk	tidning.
	 34.	 Gjorde	nog	jägaren	innan	han	fällde	älgen.
	 35.	 Retar	upp	sig	på	minimala	fel.
	 37.	 Är	den	sällan	förekommande	svampen	fastän	den	inte	alls	är	söt.
	 38.	 Denna	enhet	är	10	000	gånger	större	än	gauss.	Och	låter	lite	puh-

aktig.
	 39.	 Har	den	som	rensat	fisk.
	 41.	 Informerar	på	kansliet.
	 42.	 På	tyska	kallas	detta	träds	bär	”fågelbär”.
	 44.	 Världsberömd	kabaré	på	Champs	Elysées.
	 46.	 Har	Hartwall.
	 47.	 Knappast	någonting	alls.

Lodrätt
	 1.	 Ser	kanske	någon	i	kurskatalogens	pärm.
	 2.	 I	Klas	Klättermus	fanns	det	en	sådan	av	Carabas.
	 3.	 Är	ju	årets	tema	på	Arbis.

	 4.	 ”En	sommar	går	förbi,	den	är	alltid	lika	kort,	den	är	drömmen	om	…	
man	kunnat	vinna.	(Tove	Jansson,	Höstvisa)	

	 5.	 	”På	ängen	finns	en	…	,	röd	som	blod	och	höst”	(Ulf	Lundell)
	 6.	 Före	siffra.
	 7.	 Kan	man	både	hund	och	kortlek.
	 8.	 En	av	Japans	främsta	filmregissörer.	Kurosawa	i	efternamn.	Och	för-

namnet	var?
	 10.	 Tidigast	på	Arbis.
	 11.	 Grekisk	fyra	som	mjölkförpackning.
	 16.	 Motsatt	punkt	till	zenit	på	himlavalvet.
	 17.	 Fick	en	Oscar	för	sin	roll	i	filmen	Coming	Home	år	1979.	Jon	är	förnam-

net.
	 19.	 Tidigare	hemvist	för	Teater	Viirus.
	 20.	 Blir	det	när	någon	offentlig	person	överträder	en	norm	eller	moralkod.	
	22a.	 Doftar	i	kniven.
	 24.	 Säger	mången	att	choklad	gör	i	höstmörkret.
	 26.	 Barrskogsbältet	på	norra	halvklotet.	Stavningen	varierar.
	26a.	 Måste	man	i	vedbastu.
	 28.	 Håller	båten	på	plats.
	 30.	 Är	den	som	smäller	fast	dörren	framför	näsan	på	en	annan.
	 31.	 Den	vanligaste	druvan	i	bordeauxviner.
	 34.	 Att	utföra	besvärjelser,	säger	SAOL	om	detta	ord.
	 36.	 Kan	bli	upp	till	50	år,	är	social	och	kan	vara	alternativ	till	hund	–	dock	

inte	i	en	stadslägenhet!
	 40.	 Från	armbågen	till	spetsen	av	långfingret.
	 43.	 Till	den	måste	man	oftast	ta	båt.
	 45.	 Inte	vi	och	inte	ni.

mt
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P E R S O N A L P O R T R Ä T T

Ett bräddfyllt rum. Ett inspire-
rande samtal. Engagerade åhörare. 
Så minns jag mitt första besök i 
Arbis bibliotek. Det var ett för-
fattarsamtal med Susanne Ring-
ell. På den tiden gick jag i Tölö 
gymnasium, en skola med jättefin 
stämning, engagerade elever, duk-
tiga lärare... och högt i tak.

Många studieår och hemorter 
senare återvände jag i somras till 
Arbis, nu som bibliotekarie. Första 
dagen måste jag dra efter andan. 
Jag känner igen stämningen från 
min gymnasietid. Det känns bra.

Leve biblioteken
Vem är jag? Jag är uppvuxen i 
Borgå men har som sagt flyttat 
flera gånger – senast bodde jag i 
Berlin. Jag har studerat samhälls-
vetenskaper vid Åbo Akademi 
och kulturpolitik vid Jyväskylä 
universitet. Litteratur har alltid 
hört till mina största intressen och 

bibliotek tilltalar mig. Här kan 
nyfikna i alla åldrar mötas, lära 
sig, inspireras... Gratis. Dessutom 
är det miljövänligt: vi kan läsa ur 
samma bok, du och jag! Leve bib-
lioteken. Om de inte fanns, borde 
någon uppfinna dem snarast.

Jag har också jobbat på andra, 
till exempel undervisningsmi-
nisteriets och CIMOs, bibliotek. 
Vidare har jag varit involverad 
i spännande forskningsprojekt 
kring språkmiljöer och det svens-
ka i Finland.

För Svenskfinland förändras. 
Omvärlden förändras och Arbis 
roll med den. Så tror och hoppas 
jag till exempel att Arbis roll som 
ett s.k. svenskt rum mitt i Hel-
singfors bara kommer att förstär-
kas! Det är viktigt att vi bidrar till 
det svenskspråkiga kulturutbudet 
med till exempel författarsamtal.

Bibliotekets nisch
Av någon orsak är Arbis bibliotek 
ändå fortfarande ganska okänt. 
För att inte tala om hur få som vet 
vilket fint bestånd vi har eller att 
vem som helst får låna hos oss.

Vårt bibliotek är väl inte stadens 
största eller modernaste bibliotek, 
men vi har vår nisch. Förutom 
kursböcker har vi ju tusentals verk 
med i synnerhet svenskspråkig 
prosa, närmare tusen biografier 
och memoarer, hundratals dikt-
samlingar, tiotals tidskrifter och 
massor av utvald facklitteratur 
inklusive reseguider, kokböcker... 
allt möjligt! Förstagångsbesökare 
brukar också kommentera den 
personliga servicen – ingen låne-
automat.

Så särskilt om du är en av dem 
som aldrig besökt Arbis biblio-
tek, titta in hos oss i höst! (Tips 
till alla lärare: också grupper är 
välkomna! Vi har redan goda er-
farenheter av språkkursdeltagare, 
gymnasieelever...) Gärna får du 
också önska nya böcker till bib-
lioteket, för utan aktiva besökare 
lyckas inte det som vi jobbar för: 
att Arbis bibliotek är ett levande 
svenskt rum med utvald litteratur 
som är till nytta och glädje för 
både svenskspråkiga och alla som 
vill lära sig svenska. Välkommen!

Karoline 
Berg

Arbis bibliotek ska vara
ett svenskt rum för alla
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hittat sin grej. Deadlinen närmade 
sig och Heidi skickade snabbt in 
sin ansökan och blev inom kort 
kontaktad för en arbetsintervju. 
Och resten är ju historia, som vi 
vet.

Heidi har gått i svenskspråkig  
skola, men säger sig vara 100 % 
tvåspråkig. Hon är född och 
uppvuxen i Lappträsk och har 
därefter bott och studerat i Kou-
vola 1991-1996. 1996 flyttade hon 
till Helsingfors, men har nu bott 
i Borgå sedan år 2006. Heidi bor 
i stadsdelen Huktis tillsammans 
med sin sambo. Arbetsresan från 
Huktis till Arbis går med buss och 
tar ungefär en timme beroende på 
trafiken.

Heidi gillar att promenera i 
naturen, jumppa och att läsa. Hon 
är inte speciellt förtjust i skönlitte-
ratur men läser mycket facklittera-
tur och dagstidningar. Hon gillar 
också att skriva och har faktiskt en 
tysk brevvän som hon brevväxlat 
med i nästan 20 år!

Resor ligger också Heidi 
varmt om hjärtat. Helst gör hon 
språk- och kulturresor och gil-
lar främst Tyskland och England. 
Hon minns speciellt sin tre veckor 
långa språkresa till Berlin 1996 då 
storstaden berörde henne med sina 
outsinliga möjligheter. Heidi har 
inte mycket till övers för charterre-
sor till solen eftersom hon inte trivs 
då det är för varmt. Max 25 grader 
ska det vara för att hon ska må bra. 
Trots detta är Australien ett dröm-
resemål – naturen och speciellt 
kängurudjuren fascinerar Heidi så 
mycket att hon hoppas på att en 
dag kunna förverkliga drömmen 

Heidi Huovilainen fungerar sedan 
augusti 2010 som planeringsansva-
rig lärare i svenska, finska, estniska 
och engelska på Arbis. Hon sköter 
utlokaliserade kurser i svenska och 
engelska och fungerar som kon-
taktperson till timlärare och sta-
dens verk. Utöver det är undervisar 
hon i svenska, finska och tyska. 

Innan Heidi kom till Arbis har 
hon jobbat som timlärare sedan 
1997, först som freelance-timlärare 
och senare som anställd för BBi 
Suomi-Finland Helsinki Oy. Hon 
har sysslat med vuxenutbildning i 
språk inom affärslivet och den of-
fentliga sektorn, varit materialan-
svarig och dessutom skött handled-
ningen av hela lärarkåren.

Att språk var något Heidi ville 
syssla med visste hon redan i unga 
år. Hon har utbildat sig till över-
sättare och dessutom gått olika 
tolk-kurser. Efter ett tag kom hon 
ändå fram till att datorjobbet kän-
des lite ensamt och hon saknade 
kontakten med andra människor. 
Då bestämde sig Heidi för att ut-
bilda sig till lärare och hon fick sin 
behörighet år 2009.

Heidis första kontakt med Arbis 
var då hon gick en kurs i danska 
1998. Hon slutförde aldrig kursen, 
men fick genast en trevlig uppfatt-
ning av hela Arbis som institu-
tion. Det hon främst gillade var de 
flexibla tiderna och den gemytliga 
miljön. En stor bonus var också 
det förmånliga kurspriset. Utöver 
kursen i danska har Heidi även 
gått datakurser 2000 och 2003.

Då Heidi såg arbetsplatsannon-
sen till Arbis på Helsingfors stads 
hemsidor kände hon genast att hon 

om en resa Down Under.
När Heidi vill skämma bort 

sig själv unnar hon sig en ansikts-
behandling och ibland pedikyr. 
Ibland räcker det med lite god mat 
och vin, bastubad eller givande 
samtal med en god vän för att 
sätta guldkant på tillvaron.

Om Heidi ska beskriva sig själv 
med tre ord väljer hon social, prat-
glad och ivrig. Med ivrig avser hon 
då att hon är väldigt motiverad att 
lära sig nya saker.

Avslutningsvis diskuterade vi 
vad språk betyder för Heidi. Spon-
tant sade hon att språk för henne 
innebär ett medel att kommuni-
cera med sina medmänniskor, en 
möjlighet att utbyta tankar och 
åsikter med andra. Att behärska 
främmande språk innebär att man 
har möjlighet att vidga vyerna 
både när det gäller olika medier 
och då man reser runt i världen. 
Heidi är fascinerad av det faktum 
att det även finns ett nonverbalt 
språk som är oerhört starkt och 
viktigt. 

Innan vi skiljdes åt i Arbis korri-
dor ville Heidi passa på att berätta 
att hon är förväntansfull och posi-
tiv och ivrigt ser fram emot att få 
köra igång med sitt jobb på Arbis!

Ann Sandqvist

Heidi  
Huovilainen
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Arbisaktuellt på

Helsingfors 2010. T. A. Sahalan Kirjapaino 

De skriver sitt land – afrikanska författare och litteraturens plats söder om Sahara 
29.9, onsdag kl. 18.05–19.35, redaktör Carita Backström, rum 13.

Författarsamtal: märta tikkanen: emma och Uno – visst var det kärlek
30.9, torsdag kl. 18.05–19.35, tapani ritamäki intervjuar i biblioteket.

Fostran i hem och skola – delat eller gemensamt ansvar? 
svenska skolhistoriska föreningen i finland r.f. anordnar i samarbete med Helsingfors arbis ett  
öppet jubileumsseminarium: Uno Cygnaeus 200 år – skolhistoriska föreningen 60 år. 
30.9, torsdag kl. 18.05 till cirka 20, rum 13. 

IT-Föreläsning: Bli du med datorn (program, kringutrustning)
6.10, onsdag kl. 13.00–14.30 , Björn Holm, rum 31. 

Slaget vid Tannenberg 1410 – polskt nederlag, tysk seger, europeisk historieidentitet 
6.10, onsdag kl. 18.05–19.35, HuK Holger Thors, rum 13.

Afrikanska toner i måleri, föreläsning 7.10, torsdag kl. 10.15–11.15, muddle lilius, rum 41.

Broar i öst, heldagsevenemang 8.10, fredag, stoa, åbohusvägen 1.

Hur kan du förbättra din livskvalitet? föreläsning 14.10, torsdag kl. 13.00–14.30, rum 13.

Författarsamtal: Birgitta Boucht (tomas mikael Bäck): med ålderns rätt.
14.10, torsdag kl. 18.05–19.35, Jenny Kajanus intervjuar i biblioteket.

Galleri Arbis 19.10–5.11
Minnen från Afrika, Benedict von Wrights afrikabilder
.Croquis, Kursarbeten, konstnärliga ledare Hans-Peter Holmstén och marina Zitting 

Lecture in English: A Time of Change: South Africa in the 1990s
tuesday 19 October from 6.05 p.m. to 7.35 p.m., sabine sundell, room 23.

Sarvlax – herrgårdshistoria under 600 år, föreläsning 20.10, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 13.

Författarsamtal: Claes andersson: mörkrets klarhet
21.10, torsdag kl. 18.05–19.35, tapani ritamäki intervjuar i biblioteket.

Conférence en français: L’Afrique en bulles
le mardi 26 octobre de 18h05 à 19h35, Jacques Delcos, salle 23.

Arbis ”antikrunda” 30.10, lördag kl. 13.00–16.00, festsalen (föremålen inlämnas från kl.12.30). 

Uppdrag rädda Svenskfinland 2.11, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23.

Syster Visa 3.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rabbe von Weymarn och ari Hakulinen, kaféet.

Elenergin i hemmet – vart tar den vägen? 
4.11, torsdag kl. 17.00–19.00, föreläsningen hålls på energicentrum i elhuset. malmbrinken 6.  
samling vid hissen kl. 16.55.  
På arbis bibliotek utlånas 30.8–31.12 energimätare med hjälp av vilka du kan följa med hur elapparatu-
ren hemma förbrukar energi. Du får brochyrer om nyheter, råd för ekologisk förbrukning och spartips. 

Afrikanska toner i måleri, föreläsning 4.11, torsdag kl. 10.15–11.15, Helena sandman, rum 41.

Författarsamtal: Philip teir (red.): extremt platt och otroligt nära. texter om österbotten
4.11, torsdag kl. 18.05–19.35, Jenny Kajanus intervjuar i biblioteket.

Lecture in English: Growing up in Southern Africa
tuesday 9 November from 6.05 p.m. to 7.35 p.m., sabine sundell, room 23.

Grönland – globalisering, klimatförändring och kapplöpning efter rikedomar i Arktis,  
med.lic. Kaj Rönnberg, gästarbetande tandläkare på Grönland 2008 föreläser
9.11, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 13.

Conferenze in italiano: I grandi registi del cinema italiano 
.10.11 Federico Fellini e il cinema dei sogni   
17.11 Sergio Leone e gli anni d’oro dello ”spaghetti western”
mercoledì dalle 16.30 alle 19.40, massimo Berruti, aula 45, arbis.


