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Edith Södergran 
Höstens bleka sjö        En strimma hav
Höstens bleka sjö
tunga drömmar drömmer
om en vårvit ö
som sjönk i havet.

Höstens bleka sjö,
hur din krusning gömmer,
hur din spegel glömmer
dagar som dö.

Höstens bleka sjö
bär sin höga himmel lätt och tyst,
såsom liv och död i ett ögonblick
i en somnad våg varandra kysst.
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Kamratföreningens tid är förbi. Det här konstaterade styrelsen i samråd med rektorn 
vid två på varandra följande möten 7.3. och 8.4. 2013. Det finns inte förutsättningar för 
föreningen att fortsätta verksamheten. Intresset har varit lamt för de evenemang som 
föreningen inbjudit till, vilket är förståeligt på grund av det stora utbudet av nöjen och 
tillställningar som erbjuds i dag i huvudstadsregionen. 
Styrelsen tackar för sig och önskar elever och personal vid Arbis god fortsättning på 
studieåret.
Eivor Holm ordf.

Kamratföreningen vid Arbis  
har upphört

Det är en strimma hav, som glimmar grå
vid himlens rand,
den har en mörkblå vägg,
som liknar land,
det är där min längtan vilar
innan den flyger hem.

pärmens bild wallwuzz.com
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Och hösten kom med hela vårt utbud av högklassiga 
kurser med allt vad det innebär av möjligheter för var 
och en att utbilda sig, fortbilda sig, förkovra sig och 
framför allt glädja sig och skämma bort sig. Tänk vil-
ken klok investering i kunskap vår stad gör när den på 
det här sättet inser vad utbildning, fortbildning och 
bildning innebär för Helsingforsarna!

Våra främsta satsningar i år består av en del kurser 
och föredrag som anknyter till vatten, därav pärmbil-
den på årets kurskatalog. Det kan handla om en före-
läsning om vattnet som förutsättningen för liv eller en 
lyrikafton med vattenpoesi, om att måla i akvarell eller 
andra vattentekniker, eller om vattengymnastik. Vi vill 
på det här sättet uppmärksamma allas vårt beroende 
av vatten.

En annan satsning som vi inledde redan i fjol är kur-
ser för barn tillsammans med eller utan vuxna, men 
också kurser för ungdomar. Vi vill vara det kvalitativa 
alternativet till all kommersiell underhållning och till 
ett sakligt pris. Vi samarbetar igen i höst med ett par 
högstadier om temadagar och erbjuder barnfamiljer ett 
pedagogiskt och roligt alternativ till barnkalas. Grund-
undervisningen i hantverk har numera två grupper, 
småningom tre, julvakan för alla generationer ordnas 
som vanligt den sista fredagen i november, och efter 
skolavslutningen arrangerar vi naturligtvis sommar-
mixen för skolungdomar under en hel vecka i juni. 
Höstlovsskoj och sportlovsdito ordnar vi också.

Vår integrationsundervisning för invandrare blev i 
år fulltecknad nästan omedelbart och visar bara på att 
den satsningen är precis rätt, liksom föräldra– barn– 
gruppen för invandrare med barnpassning medan 
föräldrarna studerar och introduceras i det finländska 

Välkommen till det 
nya läsåret!

samhället. Vår nya invandrarkoordinatorsbefattning 
etablerade sig i början av höstterminen, och erfarenhe-
terna från det tvååriga projektet Delaktig i Finland kan 
köras in med hjälp av hen.

Under detta läsår ska vi förbereda oss för vår stora 
fest nästa år, då Helsingfors arbis fyller 100 år. På en del 
kurser kommer vi redan i år att planera för festligheter-
na och vi vill naturligtvis att just du är med och berättar 
hur du skulle vilja uppmärksamma feståret. Redan nu 
pågår arbetet med den festskrift som ska komma ut på 
hösten 2014 intensivt, liksom med den utställning som 
vi samtidigt ska ordna med vår finska kollega Helsingin 
Työväenopisto på stadshuset. Vilken chans att få visa 
upp vad vi tillsammans åstadkommer!

Personalen på Arbis funderar också mycket på hur vi 
ska nå ut till er kursdeltagare och i synnerhet till dem 
som inte har hittat hit. Vår medverkan i de sociala me-
dierna har blivit synligare: vi är aktiva på Facebook, 
vi bloggar och vi överväger att börja twittra. Och vi 
hänger samtidigt kvar i de traditionella medierna. Vi 
vill väldigt gärna veta hur just du råkade få veta om den 
kurs eller det program som du deltar i. Kontakta oss, 
berätta för oss, säg framför allt på vilket sätt du tycker 
att vi kunde förbättra marknadsföringen av våra kurser 
så att ännu flera Helsingforsare kunde bli delaktiga av 
dem. Och låt dina vänner få veta att du tillbringar tid på 
Arbis; kanske också de vill ta sig hit!

Med en nästan helt ny kanslipersonal med nya upp-
gifter hoppas vi kunna betjäna er alla kursdeltagare 
minst lika bra som förut. Välkomna till det nya läsåret!

Gunborg Gayer
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 Vilken roll kunde en inbesparing av energi spela för 
ett miljövänligare Helsingfors? 
Björn: Helsingfors försöker hela tiden spara energi 
–  både staden, företagen och förhoppningsvis också 
hushållen. Det är ju förutom ekologiskt också ekono-
miskt förnuftigt. Vi ska minnas att ett av klimatmålen 
är just att spara energi, vid sidan av en övergång till för-
nybara energikällor.
Tina: Att spara energi är en viktig del för att skapa ett 
miljövänligare Helsingfors. Andra viktiga åtgärder för 
att minska miljöeffekterna av energianvändningen är 
att producera energin på ett hållbart sätt och att använ-
da energisnåla apparater.
Gör ni personligen något för att spara energi?
Björn: Först och främst sparar min familj och jag energi 
genom att uteslutande åka kollektivt. Vi har varken bil 
eller ens körkort. Det behöver vi inte i Helsingfors och 
vi har ingen sommarstuga eftersom vårt hus i Mosa-
backa med egen liten gårdsplan är det enda vi behöver. 
Sedan försöker vi förstås släcka lampor, övergå till en-
ergisparande lampor och spara på bruket av hushålls-
maskiner. Om vi skulle ha råd skulle vi gärna installera 
jordvärme för att få ned kostnaderna för det nu direkt 
eluppvärmda huset...
Tina: Jag cyklar eller åker kollektivt i stället för att äga 
bil, flyger så litet som möjligt, tar oftast korta duschar 
och har lågenergilampor.
Vill du veta mera? Kom till Arbis den 8 oktober klock-
an 18.05. Ställ frågor och påverka!
Lämna gärna in frågor på förhand till läraren i historia 
och samhällsämnen Alexandra Ramsay, som nås per e-
post alexandra.ramsay@arbis.hel.fi eller per telefon 040 
172 37 36 och i Arbis korridorer.

Alexandra Ramsay

Kolhögar i grön stad
och andra energifrågor  
diskuteras på Arbis

Upp till 100 000 ton kol kan ligga utanför Hanaholmens 
kraftverk. I Helsingfors stads strategiprogram talas om 
ett miljövänligt Helsingfors. Hur skall saken ordnas? 
Arbis har inbjudit de svenskspråkiga ledamöterna i 
stadsfullmäktige att komma till arbis och svara på den 
här frågan och andra frågor om energi och strukturer 
i staden. Alla kursdeltagare och andra intresserade kan 
ställa frågor och lyssna till svaren.

Stadsfullmäktiges frågetimme ordnas för första gång-
en 8.10. En politiker – Björn Månsson från SFP – har 
anmält sig då Arbisbladet går i tryck. Han svarar på 
några frågor och lovar att uppmana sina kolleger att 
komma med. Jag ställer också frågorna till Tina Nyfors, 
som är projektansvarig på Helsingfors stads miljöcen-
tral och timlärare på Arbis. Tina håller under vårtermi-
nen kursen Klarar vår planet ekonomisk tillväxt.
Stora kolhögar är en syn som man möter i Helsing-
fors. Hur är det möjligt i dessa tider då det talas så 
mycket om förnyelsebar energi?
Tina: Det undrar jag också. Jag efterlyser krafttag av 
politikerna att i snabb takt ersätta fossila bränslen med 
mer förnybar energi! Genom att byta ut kol mot förny-
bar energi förbättrar vi luftkvaliteten lokalt, dessutom 
tar vi vårt klimatansvar och bygger upp miljömässigt 
hållbara strukturer för vår energiförsörjning.
Bekymrar det här dig som politiker, Björn Månsson? 
Vad kunde man göra åt saken?
Björn: Visst bekymrar kolhögarna, både estetiskt och 
miljömässigt. Kolet är en billig energikälla, men på sikt 
ohållbar. Helsingfors Energi satsar målmedvetet på för-
nybar energi, såsom biobränslen, biogas och vindkraft. 
Men det tar tid, och tillsvidare kan vi trösta oss med att 
vi maximerar energiutvinningen genom en  kombina-
tion av el- och fjärrvärmeproduktion – plus fjärrkyla, 
i ökande utsträckning. Jag ser fram emot att vi en dag 
kan bygga bostäder där vi nu har kolhögar.
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Efter en paus på några år kan man i år igen läsa arabiska 
på Arbis. Tolv personer inledde nybörjarkursen i bör-
jan av september.  Att hitta en lärare var minsann inte 
det lättaste. Efter ihärdigt letande lyckades jag i våras på 
en mycket trevlig ung man, som inte bara undervisar 
arabiska utan också översätter från arabiska till finska.  
Och inte bara arabiska, förresten, utan också persiska. 
Han heter Joonas Maristo och är 30 år gammal. Hans 
modersmål är finska, men eftersom han är uppvuxen 
i södra Paipis i Sibbo så talar han också en utmärkt 
svenska.  

Intresset för arabiskan väcktes hos Joonas under en 
interrailresa till Marocko för tolv år sedan.  Där stiftade 
han närmare bekantskap med arabiska seder och bruk. 
Sedan dess har han läst så gott som all arabisk skönlit-
teratur som finns översatt till finska. Joonas påpekar att 
den arabiska skönlitteraturens historia är över 1300 år 
gammal. 

Joonas har studerat arabiska och persiska vid univer-
sitetet i Lyon men trots att han har en examen därifrån, 
har han fortsatt att studera hemma i Finland. 

– Man blir aldrig färdig med sina språkstudier. Det 
finns alltid någonting nytt man kan lära sig.  Jag har 
också, som tur är, möjlighet att tala arabiska med 
många utländska vänner.

Det arabiska språket har en mycket lång och intres-
sant historia, menar Joonas. Nästan alla länder har sin 
egen dialekt och det kan vara svårt för t.ex. en nordafri-

kan att förstå en irakier när de samtalar med varandra. 
Skriftspråket är däremot gemensamt.  Språkets långa 
historia gör att ett ord kan ha ett dussintal betydelser, 
av vilka endast en del används. Så gott som alla ord som 
används idag har en intressant och detaljerad etymolo-
gi. (etymologi = läran om ords språkhistoriska ursprung, 
släktskap och utveckling, red.anm.)

För oss kan arabiskan tyckas vara ett exotiskt språk, 
men Joonas påpekar att språket är det femte mest talade 
språket i världen, så sett från den synpunkten är nog 
både finskan och svenskan betydligt mer exotiska.

Jag frågar också Joonas om det är något speciellt han 
vill lyfta fram och då svarar han så här: 

– Alla muslimer är inte araber och alla araber är inte 
muslimer. Man borde alltid bemöta människor från 
arabiska länder som individer och inte som stereoty-
pier. Samtidigt behöver man förstås inte i toleransens 
namn acceptera alla vanor och seder bara för att de 
kommer från en annan kultur. 

Att resa hör till Joonas stora intressen. Han har rest 
mycket i Marocko, Syrien och Libanon och av de icke 
arabiska länderna i Mellanöstern känner han bäst till 
Turkiet och Iran.

Förutom resor och språk gillar Joonas att idrotta och 
jogga. I augusti i år sprang han sitt första maraton.

Anna Långstedt-Jungar

Arabiska med Joonas
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Den respekterade och erfarna sångpedagogen Bill Ra-
vall kommer till Arbis i oktober och håller kortkursen 
”Röstvård för körsångare”. Kursen vänder sig till ko-
rister ur alla röstfack som känner att de vill utveckla 
sin sångröst på ett eller annat sätt. På kursen behandlas 
tonbildning och röstvård både i teorin och i praktiken 
under temat ”Våga, Vill och Kan”. Det här är en unik 
chans att utveckla sin sångröst och få nya insikter i 
röstvård.  

Bill Ravall har sedan 1996 fungerat som lärare i so-
losång vid Yrkeshögskolan Novia och vid Musikhuset 
i Jakobstad. Han har hållit körkurser och kurser i röst-
vård på många olika håll i Finland. Ravall undervisar 
i såväl klassisk som rytmisk sångteknik och har sedan 
1995 fungerat som dirigent för Sångens Vänner i Ja-
kobstad.   

Ravall är utexaminerad kantor från Sibelius-Akade-
min och har dessutom studerat sång på såväl den all-
männa avdelningen som vid operalinjen under ledning 
av Henrik Lamberg. Han har avlagt sångpedagogexa-

men och diplom i sång. Ravall har dessutom fortbildat 
sig utomlands under ledning av många kända lärare, 
t.ex. Sven-Olof Eliasson, Mattiwilda Dobbs och Aase 
Nordmo-Löfberg. Ravall har också under en längre 
tid samarbetat med den internationellt kända tenoren 
Seppo Ruohonen. 

Ravall har gett konserter i Finland, Sverige, Norge, 
Danmark, Island, Lettland, Polen, Ukraina och Italien. 
Han har också turnerat med olika körer både som di-
rigent och sångare i ett flertal europeiska länder. Ra-
vall har varit tenorsolist i t.ex. Mozarts Requiem, Carl 
Orffs Carmina Burana och Ramierezis Missa Criolla. 
Han har sjungit bl.a. följande roller: Spoletta i Pucci-
nis Tosca, Monostatos i Trollflöjten, Dr Blind i Strauss 
operett Läderlappen bl.a. i Kabelfabriken i Helsingfors 
samt Remendados i operan Carmen i Musikhuset i 
Helsingfors. Ravall har likväl gjort roller i olika barn-
uppsättningar, t.ex. som Karlsson på taket. Också kyr-
komusik, musikaler och visor hör till Ravalls repertoar.  

Kom och sjung med 
Bill Ravall! 
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På vilket sätt skiljer sig en körröst klangmässigt från 
en solistisk röst? 
En körsångare har kanske inte tagit enskilda sånglek-
tioner, vilket betyder att sångtekniken oftast inte är 
lika utvecklad som hos en som studerat sång. Man kan 
säga att en vanlig körsångare använder mera sin na-
turröst. En körröst är kanske till klangen mindre och 
smalare, kanske mera nasal eller mörkare och mera 
bakåtklingande.
Vad är det viktigaste att tänka på då man sjunger i kör?
En bra körsångare skall kunna vara lyhörd och ha kapa-
citet att anpassa sin röst till de övriga i kören, både i den 
egna stämman som i kören över huvudtaget. Eftersom 
man oftast eftersträvar en homogen klang i kören är det 
viktigt att man behärskar sin egen stämma så att man 
kan anpassa den efter dirigentens vilja.
Men det viktigaste är ändå att man är anpassningsbar 
som person, att man vågar ge ut av sig själv och att man 
vågar vara öppen och ärlig mot sig själv lika myck-
et som mot medsångarna. Det skall vara lustfullt att 
sjunga i kör! Mår sångaren bra, trivs man i kören, har 
man trevligt tillsammans återspeglas det oftast också i 
körens sångsätt.

Hur mår körsången i dagens Finland? 
Jag skulle vilja påstå att körsången i Finland mår väl-
digt bra. Det ser man till antalet existerande körer och 
antalet sångare. Dessutom sätter man i dag ett stort 
arbete på att just trivselfaktorn i körer skall vara hög. 
Den sociala gemenskapen är viktig. Finländska körer 
placerar sig bra i internationella tävlingar och kör-
resorna går till alla världens hörn. Körsången är en 
viktig social faktor i samhället idag och detta resulterar 
i att köraktiviteten är hög.
 Vad krävs av dem som vill delta i din kurs på Arbis i 
oktober? Måste man t.ex. kunna läsa noter?  
Kursen är till för dig som gärna vill utveckla inte bara 
din sångröst utan även dig själv som körsångare. Ett 
öppet sinnelag med ett leende på läpparna och att våga 
gå utanför dig själv. Kanske göra något du inte tidigare 
gjort med din röst. 
Ett plus ifall du kan läsa noter men det är inte ett mås-
te. Likväl en nybörjare som en erfaren körsångare kan 
komma med i denna kurs där vi jobbar under temat 
”Vill, våga, kan”.

Anna Weber-Länsman

Seniordrama 
 Kom med på drama! Bekanta dig med nya sidor 

av dig själv i en skapande grupprocess.  
Vi arbetar med teman som intresserar gruppen. 

Målet är att skapa en trygg och tillåtande 
atmosfär så att tröskeln för spontanitet och 

rollspel blir lägre. Vi utvecklas i egen takt och lär 
oss av varandra. Seniordrama är ett samarbete 

med föreningen DOT r.f. 

27.9–29.11 och 10.1–11.4,  
fredag kl. 11.30–13.00  

Karolina Sveiby, festsalen. 
Pris: 17 €/termin   Kurskod: 130744 

Helsingfors arbis 
Dagmarsgatan 3, tfn (09) 310 494 94, www.hel.fi/arbis 

Minnesträning 
för seniorer  

Kursen ger dig elementära kunskaper om hur minnet  
fungerar. Vi använder olika metoder för att upprätthålla 

minnet och långsiktigt öka välbefinnandet hos människor 
med minnesstörningar. Vi diskuterar minnets möjligheter, 
oförmågan att minnas och andra minnesstörningar som 
kan påverka vårt minne i samband med att vi blir äldre. 

 

2.10–30.10, onsdag  
kl. 13.00–14.30 

 

Asta Bergström, rum 45 

Kurskod: 130606  pris: 14 € 

Helsingfors arbis 
Dagmarsgatan 3,  

info och anmälningar: tfn 09-310 494 94 eller  
www.hel.fi/arbis 
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Som språklärare på Arbis är man befriad från skolvärl-
dens studentexamenshets, men ett prov som faktiskt 
känns nästan lika livsavgörande för många, är allmän 
språkexamen i svenska. I augusti åkte undertecknad 
tillsammans med Heidi Huovilainen, som ansvarar för 
provarrangemangen på Arbis, till Jyväskylä för en två-
dagars fortbildning. Syftet var att träna intervjuteknik 
inför videokamera, vilket naturligtvis kändes lite pir-
rigt. 

Att vi fick åka just till Jyväskylä berodde på att all-
män språkexamen är ett prov som utarbetas vid Solki, 
Centret för tillämpad språkforskning vid Jyväskylä uni-
versitet. Precis som studentexamen skickas provet, om-
givet av ett väldigt hemlighetsmakeri , ut till läroanstal-
terna ett par gånger om året. Allmän språkexamen kan 
avläggas vid 70 läroanstalter i landet, och årligen deltar 
ca 6700 personer i provet i något av de nio språken fin-
ska, svenska, samiska, engelska, tyska, franska, spanska, 
ryska och italienska. Helsingfors arbis är enda läroan-
stalten i Helsingfors som arrangerar provet i svenska.

Tidigare var allmän språkexamen främst ett prov för 
finländare som ville få ett papper på sina kunskaper i 
främmande språk, men i dag är den stora majoriteten 
invandrare. Det har att göra med att man inte kan ansö-
ka om finländskt medborgarskap innan man har klarat 
provet i något av de inhemska språken på mellan- eller 

B1-nivå. B1 på den europeiska språkfärdighetsskalan 
betyder att man förstår vanligt tal och enklare tidnings-
texter och reder sig i de flesta situationer. För den som 
läser svenska på Arbis tar det i regel ca två och ett halvt 
år att komma dit. 

Provet på högsta eller C1-nivån tas i regel av finlän-
dare vars arbete kräver mycket goda kunskaper i svens-
ka. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilken nivå 
som krävs för en viss tjänst, så kolla innan du anmäler 
dig till provet.

Själva provet består av fyra delprov; textförståelse, 
hörförståelse, skriftlig färdighet och talproduktion. Det 
blir en lång dag för dem som deltar, och många känner 
sig ganska yra efteråt. Planerar du att avlägga allmän 
språkexamen i svenska på Arbis? Du kan förbereda dig 
på kursen Svenska för allmän språkexamen – där får 
du öva på just de typer av uppgifter som brukar före-
komma i proven!
Jenny Kajanus

Allmän språkexamen ordnas på Helsingfors arbis 
16.11 och 12.4. Kansliet tar emot anmälningar till 
höstens prov under september månad och till vå-
rens prov inom februari. Kursen Svenska för all-
män språkexamen går kvällstid både höst och vår. 

Allmän Språkexamen 
på Arbis
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Led Zeppelin released the great song Stairway to hea-
ven in 1971. After reading the lyrics it isn’t quite clear 
what they in fact mean. However, it is a great metaphor 
for a counseling plan, which is of course doesn’t sound 
at all as groovie as the track itself. Okay, so let’s forget 
about the track and instead make me twist in agony as I 
try to defend the usage of this metaphor.  I mean, all of 
us do not believe there is a heaven and we might think 
that heaven has a connotation that is too Christian. Ho-
wever, bear with me and mind the gap!

The integration programme SFI Arbis (20h/week) in-
cludes study- and career counseling. Counseling mig-
ht make you back off in horror as it sounds as “some 
sort of a therapy”. Don’t be afraid –  it isn’t!  Instead 
we would like to see it as an opportunity and more of 
a discussion where you are the expert of your life and 
the counselor is an adviser. Heaven in the setting of 
counseling would perhaps mostly refer to the situation 
in which you would like to be in, if you could freely 
choose. The stairway is a great metaphor for a counse-
ling plan because to achieve a goal one often needs to 
research how one will get closer to it and take one step 
at a time to get closer to the goal. 

In the beginning of the course all who attend SFI Ar-
bis will have a chance to meet Arbis Integration Co-
ordinator Ann-Jolin (me) to discuss where they are at 

now and where they would like to be in the future. To-
gether we’ll make a plan for how you can reach from A 
to B. This is called a counseling plan. 

Plans can change and they often do. There are those 
who know exactly what they like to do in the future 
and those who aren’t quite sure. Many times a counse-
ling process is about finding out what one needs to do 
in practice to get closer to ones goals. Sometimes this 
process involves re-evaluating ones plans as something 
that seemed great at the onset isn’t actually what one 
thought it to be.  

The solutions are always individual as we all have our 
own hopes and dreams. For some it is about writing a 
CV and for others it is about having a mentor that can 
give an insight in how the working life functions in Fin-
land within your specific field. 

SFI Arbis cooperates with the Finland-Swedish Infor-
mation and Culture Center Luckan in order to tailor a 
suitable plan for you. Luckan offers individual counse-
ling and has a mentorship project called FIKA. In Arbis 
we will meet as a group.  

Hopefully, the work we’ll do together will take you, if 
not to heaven, but at least one or few steps on the stair-
way to where you hope to be.

Welcome to Arbis!
Ann-Jolin Grüne

Career and study 
counseling – a stair-
way to heaven? 

ADVISERS Liselott Sundbäck, Tina Rehnström, Ann-Jolin Grüne, 
Anders Derefalk  all work as advisors on integration in Swedish. 
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Boktips 

Här är bibliotekariens tips på böcker om klimatet. De 
och många andra böcker om ekologi, klimat och miljö 
finns på biblioteket. 

Makten över klimatet  
av Christian Azar: 
Klimatfrågan är en av de största ut-
maningar som mänskligheten ställts 
inför och den ligger högt upp på po-
litikers och företagsledares agendor. 
Men tas de på allvar och vilka har 
egentligen makten över klimatet? 
Ska du läsa en enda bok om klima-
tet, läs Chalmerprofessorns hårda 
uppgörelse med dagens obefintliga 
klimatpolitik. Azar tar oss med på en 
resa i de globala klimatförändringar-
nas landskap.

Kollaps – Livet vid civilisationens 
slut av David Jonstad: 
En omskakande bok där Jonstad vi-
sar att vår egen industriella civilisa-
tion har ett bäst före-datum om vi 
fortsätter utarma jordens resurser. 
Genom att titta på såväl nutid som 
historia försöker han ge en bild av 
vad som får en civilisation på fall. En 
av de huvudsakliga orsakerna tycks 
vara komplexitet. Ju större komplexi-
tet, desto större risk för kollaps. Men 
han är också hoppfull: människan är 
anpassningsbar och har genom his-
torien visat upp en enastående för-
måga att genom samarbete, kreativi-
tet och solidaritet skapa goda liv även 
i svåra tider.

En gång skall jorden bliva vår – 
Strategi för en ny värld 
av Pål Steigan: 
Steigan analyserar tillståndet i värl-
den och diskuterar sambandet mel-
lan den ekonomiska krisen och mil-
jökriserna. Han ser en ny form av 
barbari växa fram och bland annat ta 
sig uttryck i nya former av slavarbete 
och ett sammanbrott för vitala eko-
logiska system. Han menar att lös-
ningen ligger i att förena Marx kom-
munistiska tanke med en förståelse 
för ekologi och förhållandet mellan 
människa och natur.

Välfärd utan tillväxt: så skapar vi 
ett hållbart samhälle  
av Tim Jackson:
Under vårterminen kommer 
klimatforskaren Tina Nyfors att 
hålla kursen Klarar vår planet eko-
nomisk tillväxt? med utgångspunkt 
i Jacksons bok. I denna nydanande 
och omdiskuterade bok gör han upp 
med vår tids besatthet av tillväxt. 
Han presenterar en trovärdig vision 
av hur det mänskliga samhället kan 
blomstra utan att vi behöver övers-
krida vår planets ekologiska gränser. 
Att infria denna vision är utan tvivel 
vår tids viktigaste uppgift.

Tyst hav: jakten på den sista mat-
fisken av Isabella Lövin: 
Det fanns en tid då kokt torsk var 
vardagsmat och kött var lyx – i dag 
är det tvärtom. Det största hotet mot 
fisken är inte längre miljögifter utan 
utfiskningen: trålfisket och de enor-
ma fartyg som tömmer fiskevattnen, 
olagligt eller helt lagligt. Det står illa 
till med fiskebestånden både i svens-
ka hav och i världshaven – frågan är 
bara hur illa.
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Hösthälsningar
Nu är det september och visst har sommaren varit al-
ldeles fantastisk. Själv brukar jag ta en paus från böc-
kernas värld under sommaren och istället lyssna på 
radio och läsa damtidningar. September och höstlöv. 
Och det, kära vänner, betyder att det är massor med 
otroligt spännande böcker på gång. Jag har sagt det fö-
rut och kommer att säga det igen: det här måste vara 
det bästa bokåret på länge. I våras kom ett antal riktigt 
bra böcker och redan nu under september och oktober 
kommer det ännu fler väldigt lovande titlar. Kjell Wes-
tös Hägring 38, Philip Teirs Vinterkriget – en äktenskap-
sroman, Zinaida Lindéns För många länder sedan och 
Malin Kiveläs Annanstans för att nämna några ur den 
finlandssvenska bokutgivningen. 

Tja, jag har i alla fall höga förväntningar på flera av 
de här böckerna. Det återstår att se om de lever upp till 
dem, eller om det blir platt fall för någon. Jag är dock 
helt säker på att det kommer att bli mycket givande läs-
ning framöver. 

Det händer som vanligt mycket  
på biblioteket i höst 
Författarsamtal: Det är som vanligt vitt skilda ämnen 
som berörs under höstens arrangemang. Vi hälsar bl.a. 
Mathias Rosenlund, Kristina Rotkirch och Sabira Ståh-
lberg välkomma. 

I samband med Svenska veckan i november har Arbis 
den stora äran att hälsa den tidigare ständige sekretera-
ren för Svenska Akademin, författaren Horace Engdahl 
välkommen. Han kommer att tala om översättning 
utifrån sitt arbete med Heinrich von Kleists dramer. I 
oktober får vi höra mer om Sylvia Plaths författarskap 
och subversiv feministisk teater då vi tittar på doku-
mentären Okrönta tillsammans med regissören Katja 
Turpeinen. Kom in på bibban och hämta en flyer över 
höstens föreläsningar så du inte missar något intressant. 
Sagostunder för de minsta: I höst kurar vi morgon på 
Arbis bibba. Tillsammans läser vi roliga och spännande 
sagor och sjunger en liten sång tillsammans. Passar för 
barn i åldern 1–3 år. Kom till biblioteket och lyssna på 
en saga med ditt barn. Efteråt äter vi lunch eller dricker 
kaffe och äter nybakta bullar i Arbis café. Datum: 22.10, 
12.11, 3.12. Sagotant är bibliotekarien Ylva Larsdotter.
Alla dessa tidningar och tidskrifter: Flera av dem kan 
du läsa via bibliotekets pekdator som finns i bibban. 

Följ med på bibliotekets hemsida www.arbis.hel/biblio-
tek, på Arbis Facebook och på anslag i huset. Helst träf-
far vi ju dig, så välkommen in på bibban! 

Ylva Larsdotter 
Bibliotekarie

Helsingfors arbis 
Dagmarsgatan 3, tfn (09) 310 494 94, www.hel.fi/arbis 

Glöm Edith Södergran  
som kärlekskrank,  

tuberkulös poetissa i  
förskingringen. Den  

här kursen introducerar  
den allra senaste forsk-
ningen som kastar nytt 
ljus över hennes liv och 
verk. Tillsammans av-

kläder vi Södergran alla 
myter och laddar om 

hennes dikter.  

18.9, 16.10, 13.11, 27.11 och 
15.1, 12.2, 12.3 och 9.4,  
onsdag kl. 18.05–19.35 

Agneta Rahikainen och  
Ebba Witt-Brattström, biblioteket. 

Pris: 12 €/termin kurskod: 130740  

Om du vill köpa ditt eget exemplar kontakta Ylva  
Larsdotter, som medverkar i kalendern.
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ter Vardags-IT eller IT-rådgivning. På de här kurserna 
kan man prova på olika datorer och operativsystem om 
man vill lära känna skillnaderna mellan dem.

Med tanke på programmen i datorn har jag i år pla-
nerat några IT-kurser med gratisprogram. Jag vill ta 
upp möjligheten att använda gratisprogram. Med gra-
tisprogram kan man klara sig ganska långt utan att det 
blir dyrt. Dessutom kan man experimentera fritt med 
ett program utan att köpa programmet först, om man 
inte är säker på att man behöver det. Det finns många 
olika gratisprogram på nätet och med hjälp av dem kan 
man behandla bilder, skriva texter, blogga, göra tanke-
kartor, webbsidor, vara med i sociala medier och lära 
sig t.ex. tyska på ett nytt sätt. Man kan också t.ex. an-
vända Gimp istället för Photoshop.

Maria Bergman

Några nyheter i år är:
Pivottabeller i Excel
Skapa webbsidor och bloggar
Adressetiketter och kundregister med MS Office 
Mindmap på dator
Webbpubliceringssystem för småföretag   
Filmkurs för ungdomar.

IT hör man talas om och för mig är det helt klart vad 
man menar med det. Men jag har hört många andra 
förkortningar som jag inte vet vad de betyder. Därför 
frågade jag olika personer, vad de tänker på då de hör 
ordet IT. Det här fick jag till svar: dator, program, mitt 
jobb, luftvärn, har något med data att göra, mycket nytt, 
bildbehandling, elektronisk utrustning, internet och 
krångliga saker som jag inte kan. 

Jag hade kunnat tänka mig att få till svar allt annat 
utom luftvärn. Då jag fick det till svar trodde jag att det 
var ett skämt, men efter en förklaring fick jag höra att 
IT var en förkortning av det finska ordet ”ilmatorjunta”, 
vilket säkert är bekant för dem som gått armén. 

På Arbis är IT-kurserna kurser som handlar om in-
formationsteknik, vilket är ett ganska brett område. Det 
som har ändrats mest i år med tanke på tidigare år är 
datorerna. Det syns i kursutbudet och intresset för kur-
serna. Förut kunde man ordna kurser i PC och någon 
version av Windows operativsystem. Nuförtiden kan 
man göra samma saker med flera olika maskiner och 
alla maskiner fungerar på sitt eget sätt, t.ex. en mac, pc 
med windows 8 eller windows 7, iPad, Android eller en 
smarttelefon. Med alla kan man surfa på nätet och läsa 
sin e-post och mycket annat, men man gör det på olika 
sätt. I år har vi kurser i Windows 8, iPad, Windows 7 
och mobiltelefon. Dessutom finns det kurser som he-

IT – 
vad är det?
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Rödbetschips med getostkräm  
(4 port.) 
2 kg färsk rödbeta 
1 dl rybsolja 
½–1 tsk salt 
lite svartpeppar 
1 kvist färsk rosmarin
Sätt ugnen på 225 grader. Skala rödbetorna och skiva 
dem så tunt som möjligt. Sätt rödbetorna i en stor plast-
påse och häll i oljan och saltet. Skaka påsen försiktigt. 
Bred ut rödbetsskivorna på en plåt med bakplåtspapper. 
Undvik att ha flera skivor på varandra. Strö över svart-
peppar direkt från kvarnen. Grädda i ugnen ca 30–40 
minuter beroende på skivornas tjocklek. Chipsen skall 
vara riktigt spröda. Om de känns enbart mjuka, låt dem 
vara ytterligare 5–10 minuter i ugnen. Klipp över färsk 
rosmarin och servera som snacks med getostkräm. 
Rödbetorna krymper i ugnen – mängden verkar stor 
men det blir inte så mycket av 2 kg. Och det brukar 
försvinna fort – smaken är gudomlig!
Getostkräm: 
200 g mjuk getost (gärna en som är utan hårda kanter)
1 dl lättgrädde eller mjölk
svartpeppar
ev. salt
Blanda getosten och grädden med en stavmixer (eller 
gaffel går också men är lite jobbigare). Tillsätt pepparn 
och saltet. Avsmaka och sätt upp i en skål. Rosmarin el-
ler timjan passar också att blanda med i krämen.

Kantarellpaj  
(4 port.)
Botten:
1 dl speltmjöl
1 ½ dl vetemjöl
½ tsk salt
1 äggula
1 dl flytande margarin
Fyllning:
5 dl färska kantareller, soppar,  
trattkantareller eller blandsvamp
2 msk margarin eller smör
1 stor (150 g) lök
1 ägg
1 äggvita
200 g (1 burk) gräddfil
150 g riven cheddarost
½ tsk salt
1 tsk kanel (kan uteslutas)
½ tsk svartpeppar
½ dl pumpafrön 

Botten: Mät upp alla ingredienser i en skål. Blanda till 
en jämn deg. Tryck ut degen i en pajform med 22 cm i 
diameter. Låt pajen också få kanter. Förgrädda pajskalet 
i 175 grader ca 10 minuter. 
Fyllning: skölj svamparna och låt dem rinna av. Fin-
fördela dem och stek tills vätskan avdunstat. Tillsätt 
smöret och den finhackade löken. Fräs. Vispa upp ägg-
get, äggvitan och gräddfilen. Tillsätt den lätt avsvalnade 
svamp- och lökblandningen, riven ost, salt, kanel, svart-
peppar och pumpafrön. Häll blandningen i pajformen 
på skalet. Grädda på ugnens nedre eller mittersta fals ca 
30 minuter. Servera ljummen med en fräsch sallad till.

Bärmums med havrefras  
(4 port.)
40 g smör
2 msk socker
2 dl havregryn
1 tsk nystött kardemumma
2 dl turkisk yoghurt
2 msk flytande honung
125 g blåbär
125 g hallon
Havrefras: Smält smöret i en kastrull och låt smöret bli 
ljusbrunt. Tillsätt socker och havregryn. Rosta bland-
ningen i kastrullen tills den fått fin ljusbrun färg. Rör 
om hela tiden. Låt svalna.
Blanda yoghurt och honung.
Montering: Varva havrefras, yoghurt och bär i coupe-
skålar, glas eller andra skålar. Servera genast. Mums!

Höstgott från köket 
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Höstens nya konstlärare som ställer ut på vårt gal-
leri heter Margareta von Bonsdorff. Margareta är född 
1959, bor och arbetar i Helsingfors.

Margareta har också ett förflutet som arkitekt från 
den kända Uleåborgsskolan.

Under 20 års tid har hon hunnit med 17 privata ut-
ställningar och flera grupputställningar.

Margareta beskriver målningsprocessen så här: ”Att 
måla är att kommunicera. Syftet med mina målningar 
är att väcka betraktarens känslor. Varje målning har sin 
egen magiska sfär, en värld som innehåller både beja-
kelse och förvirring.

I mina målningar pågår en dialog mellan målarkon-
stens traditioner och det jag själv upplevt. En lyckad 
målning är ett kraftfält där många olika element balan-
serar med varandra. Det narrativa förekommer i form 
av t.ex. ett landskap.

Målarprocessens fysiska aspekt föder sinnlighet. 
Färglagrets tyngd i kombination med transparens, från-
varo, skapar mening. Det bortsuddade och insvepta 
erinrar oss om någonting. Belysningen definierar ett 
känsloläge. Det är inte en så liten utmaning att uppvisa 
olika medvetenhetsnivåers samtidiga närvaro i synlig 
form. Då man målar måste man lita på sin intuition.”

I höst kommer Margareta att undervisa på Arbis. 
Hon har övertagit vår legendariska fredagsateljékurs kl. 
17.15–19.45. Förutom på Arbis jobbar Margareta som 
assistent på ett daghem. Då jag frågar Margareta om 
vad hon anser vara av största vikt inom konsten, blir 
svaret att våga lita på sig själv – med andra ord att måla 
mer självständigt och ta fasta på den egna intuitionen.
Hans-Peter Holmstén

Konstnärsporträtt
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Monica Lindqvist som i höst har börjat som vävlärare 
på Arbis jobbade som sekreterare efter sina Hanken-
studier.

Monica har hemifrån fått den inställningen att man 
kan göra det mesta själv och att det man kommit på 
själv är mera värt än något man kopierat. Så när barnen 
var små och Monica ville jobba hemifrån kom vävsto-
len väl till pass. Hon började väva och sälja sina alster. 
När hon hade varit hemma i tio år och yngsta sonen 
började i skolan, bestämde hon sig för att studera till 
artesan i Borgå hantverkskola.

Livet fortsatte som hantverksföretagare och vävlärare 
i Sibbo medborgarinstitut. Nu har kursernas antal ökat 
och Arbis har kommit in i bilden. Därför väver hon 
själv numera bara till husbehov.

När jag frågar henne vad som rör sig i tankarna in-
för kvällens första arbiskurs, svarar hon att det skall bli 
spännande att träffa nya människor och att det är roligt 
att dela med sig av kunskaper som gett henne själv så 
mycket.

Hantverket vann för 
Monica

Monica tycker att det är viktigt för en lärare att vara 
inspirerande och uppmuntrande för sina elever och att 
alltid ta hänsyn till alla elever. I gengäld väntar hon sig 
att eleverna skall vara ivriga och öppna för nya intryck.

Då jag frågar henne hur hon kopplar av från sitt jobb, 
visar det sig att det hon tänker på är trädgården, vand-
ringarna i skogen med hunden och att umgås med sina 
två små barnbarn.

”Ingenting är för svårt, en del saker tar bara lite längre 
tid att utföra”, är den visdom som Monica vill dela med 
sig.

Peggy Danska

 



16

Johanna började jobba på Helsingfors arbis 1982 som 
prorektor och lärare i samhällsämnen. Under många år 
ordnade hon också vandringskurser till nationalparker 
och friluftsområden. Efter sin pensionering har hon 
fortsatt att ordna korta vandringsturer i Helsingforsre-
gionen och till södra Finlands friluftsområden.

”Det bästa med att ordna vandringskurser är möjlig-
heten att dela med sig av upplevelsen.” Och då menar 
Johanna både naturupplevelser som höjder med vid-
sträckt utsikt och glittrande vatten men också gemen-
skapen som uppstår när man vandrar i grupp.

Inför en arbisvandring provgår hon åtminstone en 
del av turen för att kolla terrängen och naturen. Johan-
na tycker att det är trevligt att det deltar både erfarna 
vandrare och nybörjare i kurserna. ”Speciellt bra känns 
det när någon som varit tveksam inför sin egen kondi-
tion och förmåga glatt utbrister att hen inte skulle ha 
trott att det skulle gå men gärna kommer med nästa 
gång.”

Utrustningen för en dagstur har nästan alla i skåpet. 
Vandringsskor eller gummistövlar, lätt regnrock och 
ryggsäck är vad man behöver. Alla vandringsleder har 

Johanna Söderholm

Timlärarporträtt:

inte användbara kokskjul så termosflaska och smörgås 
ska man också ha med sig.

Vädret är förstås inte alltid bra men sällan regnar det 
hela dagen och turen kan vara minnesvärd också i då-
ligt väder. En av de mera minnesvärda turerna som Jo-
hanna gjort var en veckas vandring i Lemmenjokitrak-
ten med regn fem dagar av sex. Arbisvandrarnas goda 
humör bar ändå hela turen.

”Jag rör mig mycket i naturen och det är roligt att 
upptäcka nya mål för arbisvandringarna. Hittar jag en 
extra bra rutt är det inspirerande och givande att tänka: 
Hit ska jag komma på Arbis vandring.”
Birgitta Lindberg

Södra Finlands friluftsområden  
25.9, onsdag med Johanna Söderholm 
Vi åker till Västerskog i Ekenäs och gör en heldags-
vandringstur där. Samling kl. 7.50 på Järnvägssta-
tionen. Ta med vägkost, termosflaska och lämplig 
utrustning.  
pris:  14 € + resekostnader, kurskod: 130565  
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I mitten av augusti satt jag i lärarrummet och lyssnade 
på en pågående diskussion. Det diskuterades hur mån-
ga år man hade varit i arbetslivet och hur många år det 
var kvar till de sköna pensionsdagarna. Själv konstate-
rade jag lugnt att jag nu varit i arbetslivet cirka två vec-
kor. Det är nämligen så att Arbis fått den stora äran att 
bli min första arbetsplats efter flera år i studielivet. Jag 
är den nya vikarierande Kurssekreteraren! Mig hittar ni 
alltså för det mesta någonstans i kansliet, oftast bakom 
kundbetjäningsdisken. 

Jag har under de senaste fem åren studerat Allmän 
pedagogik med inriktning på utbildningsadministrati-
on, vid Åbo Akademi i Vasa. I våras blev jag klar peda-
gogie magister och flyttade tillbaka till södra Finland. 
I hjärtat är jag Karisbo men just nu bor och lever jag i 
huvudstaden. Och jag trivs riktigt bra. Visst är det lite 
ovant att sällan röra sig ensam och att det alltid är liv 
och rörelse runt omkring en men samtidigt uppskattar 
jag det stora utbudet som finns i staden, både vad gäller 
kultur, nöjen och shopping.

Personalporträtt:

Linda Wickholm

I ryggsäcken har jag också en lång scoutbakgrund 
och är fortfarande med på ett hörn i scoutkåren Karis 
flickornas verksamhet. Scouting har betytt mycket för 
mig, till exempel har jag därigenom fått många värde-
ringar som jag håller fast vid och många av mina al-
lra närmaste vänner har jag mött via scoutingen. Jag 
kan tänka mig att det är lite på samma sätt som många 
av Arbis stamkunder känner det; här träffas man och 
möts på många olika plan – vissa träffar man under en 
kort tid på en kurs, andra under en längre tid på kurser 
år efter år. 

Jag är oftast både glad och pratglad så kom gärna in 
på kansliet och säg hej!

Linda Wickholm
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Kors och tvärs 45

Inskickat av:  ___________________________________________
  
Telefon:          ___________________________________________

1:a pris 10 euro.  
Lämna in ditt bidrag senast 
31.10.2013, antingen till vaktmäs-
taren eller i kansliet. 
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Vågrätt
1.  Är ju årets tema.
5. Kan du spela om fredagarna på Arbis.
10.  Så kanske du kallar din brorson om du är  
 bevandrad i franskan.
11.  Rub al-Khali är en sådan. Torr som bara vad.
12. Kramdjur.
13. Brukar kursdeltagarna när läraren talar.
14.  Att äta en sådan blir man nog inte mätt på.
15.  Med hål efter kan du kolla vem som står utanför.
16.  Kallar frankofilen kanske sina bokhyllor.
19.  Så heter en av Jupiters månar som upptäcktes  
 2001. Eller grönkål på engelska.
21.  Kan du både hantverk och språkstudier.
22. Ges väldigt sällan på Arbis. Betydligt oftare i  
 skolan.
24. Nickel och Nicaragua.
25.  En knutpunkt i många olika bemärkelser.
27.  Kan man nästan bli när man fördjupar sig i Arbis 
 digra kursutbud.
28. Munter fågel?
30. Får barn enligt finsk lagstiftning inte.
32. Ett resultat av istiden på Drumsö.
34.  Äter hellre dött än levande.
37.  Är kalvarna om våren, sägs det.
38.  Måste i augusti lämna sin roll i  
 Körsbärsträdgården p.g.a. av sjukdom.
39.  Var det nog i telefonerna under de första  
 anmälningsdagarna.
40.  Hör ihop med Ramadan.
42.  Gör motorolja vid 316 grader.
44.  Ser Rönnerdahl på ängen.
46. Är annars.
47. Lampsilis .... är en sköldpaddsart som måhända 
 blivit tvärt avbruten?
48. Berättade Snowden hemligheter om.

Lodrätt
1. För den som vill röra sig i naturen, t.ex. 25.9.
2. Därav finns det mången på Arbis bibba.
3.  Väldigt stort för att kallas träsk.
4.  Är väl den egenskapen som inte är ett resultat av 
 miljön.
5. Är Malaxlimpan.
6.  Erbjuder Arbis skolbarn i oktober.
7.  Än stiger de, än sjunker de.
8.  Det minsta du har i börsen. 
9.  Både springa och gå.
17. Polismästare i antikens Rom.
18. Kom Helsingfors sista hyrkusk i till slottsbalen.

20.  Äter den i vågrätt 34.
23.  Är goda råd ibland.
26.  Håller blommor fräscha som brittiskt rockband  
 från 90-talet.
29.  Arbis är kurser. Arbis är glädje. Arbis är  
 gemenskap.
30.  Den som inte vet får nöja sig med att göra detta.
31.  Små batterier, men inte de allra minsta.
33.  Dyrkar skönhet.
35.  ”Första snapsen heter ... ://, säj, får jag lov, säj  
 får jag lov, att byta byxor med fröken?” (Mel.  
 Räven raskar över isen)
36.  En som lystrar till detta namn har varit rektor på 
 Arbis.
37.  Är intresserad av att veta vad du tycker om Arbis 
 bibba.
41.  Har du kanske sett på seglatsen förbi Utö. Liknar 
 en lättmetall.
42.  Används vid klättring.
43.  A med b framför.
45.  Sådan linje väljer den internationellt orienterade  
 i Mattlidens gymnasium.

1  2  3   4 5 6  7 8 

      9     10  

11     12  13   14   

 14   15  16

17 18  19  20     21 22

23    24    25    18 

22   26    27   28  29

30  31   26 32   33    

  34     35 32 36 37    

  38    39  40   35 

41 42   43   44 38  45  

46   47 41 48    49   

50          51  

 F R I H E T   B I B B A N

 R  N  N  A R L A  R E

 I R R A D E  O B R Ä N D

 T  U  E K O D U K T  Å

 I S T A  L Ö D D  T U T 

 D I A R I U M  E M I L 

  D  A S T M A N  K L O

 A  A L L  A R  I S I S

 R A B I A T  G R O G G Y

 B  B A N J O  F R U  N

 I D E  D U K A   R Ä L

 S N E S  V A X D U K  I

 M A R K N A D E N  A L G

Lösning till Kors och tvärs 44

Trots ett icke-realistiskt inlämningsdatum för före-
gående kryss hade många lämnat in sin lösning. Den 
nya huvudredaktören Ann-Jolin Grüne drog vinnaren 
som den här gången heter Bengt Sjöström. Grattis! 
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Höjd pensionsålder – vilket är syftet? 
24.9, tisdag kl. 12.30–14.00, rum 31

Man kan lära sig att lära sig språk 
26.9, torsdag kl.18.05–19.35, biblioteket

Kvinnan och hormonerna 
1.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Tid för frivilligarbete? 
2.10, onsdag kl. 16.00–20.00, bottenvåningen

Matlagningsdemonstration: Hälsosam medelhavsmat (10 €) 
3.10, torsdag kl. 13.00

Läsombud och frivilliga högläsare 
3.10, torsdag kl.18.05–19.35, biblioteket

SeniorSurf 
8.10, tisdag kl. 10.00–14.00, bottenvåningen

Stadsfullmäktiges frågetimme 
8.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Perú, contradicción y promesa 
Jueves 10 de octubre, 18:05–19:35 horas, la biblioteca de Arbis

Ungdomsföreningsrörelsens ödesfråga 
15.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Sylvia Plath: The Woman & Her Poetry 
Thursday 17 October 6:05–7:35 p.m., Arbis library

IT-föreläsning: PC-säkerhet 
21.10, måndag kl. 13.00–14.30, rum 31

Sagostund för de minsta 
22.10, tisdag kl. 10.00–10.45

Trender, personer, släktforskning 
22.10, tisdag, kl. 15.00–18.00, rum 23 
Vem är Helsingfors? 22.10, tisdag, kl. 15.00–16.15, rum 23
Fästningsbyggarna på Sveaborg 22.10, tisdag, kl. 16.45–18.00, rum 23

S:t Petersburgs pärlor  
24.10, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Matlagningsdemonstration: Söndagslunch med vilt (10 €) 
24.10, torsdag kl. 13.00

Mario Monicelli: il Maestro della commedia all’italiana 
29.10, martedi dalle 18.05 alle 19.35, aula 23

Filmvisning: Okrönta  
30.10, onsdag, kl. 18.05–20.00, biblioteket

Den rastlöse entreprenören: K.E. Ståhlberg 
31.10, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Den nya finlandssvenska identiteten 
5.11, tisdag kl 18.05–19.35, rum 23


