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Jubileumsåret börjar gå mot sitt slut och det är kanske 
på sin plats med en summering av året. Höstterminen 
började storstilat med en fest för inbjudna på stads-
huset. Självaste presidenten var inbjuden. Han infann 
sig också och höll ett uppskattat tal, som han avslutade 
med orden: ”Jag vill gratulera er till er hundraåriga 
verksamhet och historia och tacka er för det oersättliga 
arbete ni gjort för bildningen, utbildningen och välfär-
den i Finland.” De orden värmde.

När han eskorterades ut av dåvarande rektorn Gun-
borg Gayer och finska arbetarinstitutets rektor Taina 
Saarinen, visade han sin uppskattning genom att kon-
statera att han hädanefter skulle steka sin surkål ståen-
de på ett ben – Gumpa hade nämligen dels berättat om 
sin far som tillrett surkål varje lördag, dels hade Taina 
avslöjat att Gumpa tränar balansen genom att borsta 
tänderna stående på ett ben.

Samma dag öppnades också Arbis och Työvis gemen-
samma utställning Kul på kurs – Ilo oppia i stadshusets 
Virka-galleri och vår fina festskrift släpptes. (Den finns 
för övrigt ännu till salu i kansliet.) Lite senare lansera-
des Arbisbakelsen – en läckerhet som under årets lopp 
med lätthet slunkit ner i mångens mage. På Svenska da-
gen var det dags för vår egen bejublade 100-årsfest med 
dryga 200 personer i publiken: kursdeltagare, timlärare 
och både nuvarande och tidigare fastanställda. Samti-
digt kunde vi på olika ställen i huset följa utställningen 
100 år med Arbis i form av gamla fotografier, skriftligt 
material och arbetsredskap som en gång i tiden varit 
supermoderna – bland dem min favorit globoskopet!

Vårterminen inleddes med utställningen Mitt Arbis, 
där alla med någon anknytning till Arbis fick ställa ut 
sina alster som belyste Arbis betydelse för dem. I övrigt 
har jubileet skymtat fram i kurser och föreläsningar. 

Året som  
gick

Det har handlat om annat som hände år 1914, bl.a. Tre-
kungamötet och Tove Jansson. I andra fall har kopp-
lingen till jubileet mera handlat om en skymt av svunna 
tider: Festmeny med inslag från de senaste 100 åren, 
Datateknik förr, nu och i framtiden, Svenskan då och 
nu. Officiellt kommer jubileumsåret att avslutas med en 
valborgskonsert med Arbis Sinfonietta måndagen den 
27 april. 

Men riktigt än är vi inte där. Det oaktat har vi redan 
börjat skissa på nästa läsår. Du kommer väl ihåg att 
du som vanligt kan komma med kursförslag när som 
helst, men i synnerhet just nu när lärarna börjar sin 
planering. Du har säkert sett blädderblocket i bottenvå-
ningen – där kan du skriva nya fräscha förslag. Eller om 
du kommer på en bra idé mitt i natten är det bara att 
skicka ett mejl till kansliet@arbis.hel.fi. När terminen är 
slut tar de planeringsansvariga lärarna ställning till vad 
som kan förverkligas med våra till buds stående medel. 
Vi strävar efter att förverkliga minst ett helt nytt förslag 
per ämnesgrupp, helst flera. Jag skulle gärna se att vårt 
kursutbud följde samma ”recept” som jag en gång fick 
av en norsk dirigent: en bra konsert bygges upp så att 
en tredjedel av repertoaren består av det som publiken 
vill ha, en tredjedel av det som musikerna vill spela och 
en tredjedel av det som dirigenten vill att publiken ska 
lära känna bättre. Dock med den modifieringen att 
dirigenten på Arbis ingalunda är enbart rektorn utan 
snarare de planeringsansvariga lärarna. 

Med dessa odödliga rader önskar jag dig kära läsare 
en riktigt god fortsättning på terminen och en skön 
sommar när den så småningom infinner sig!

Moa Thors 
rektor

Foto Jonas Tana
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Kopplingarna är många, även om Cris af Enehielm 
själv tycker att det känns både nervigt och pirrigt. 
Men tanken är i alla fall att det är hennes målningar 
som ska ersätta Tove Janssons fresker som funnits på 
bottenvåningen i Arbis. 

 Kalla det ett sammanträffande eller vad ni vill. Men 
hösten 2014 listade Taloustaito (www.taloustaito.fi) de 
mest intressanta konstnärerna, både döda och nulevan-
de. Den mest intressanta konstnären av de nulevande 
var Cris af Enehielm, den mest intressanta konstnä-
ren av de döda var Tove Jansson. Och alldeles konkret 
kopplas dessa konstnärer ihop på Arbis.

- Hur ska jag kunna mäta mig med Tove Jansson. Det 
här är ju hur nervigt som helst, utbrister Cris och med-
ger att hon alltid är lite nervös inför nya uppdrag.

Men det här är ett erbjudande som gjort henne myck-
et glad.

- Det är ju en stor ära för mig, säger hon.
Arbis som hus är ett välkänt och kärt ställe för henne. 
- Här finns en stark mysfaktor och jag uppskattar hu-

set. Det är ett positivt svenskt rum, säger hon.
Sin första kontakt med Arbis fick hon i början av 

1970-talet med kursen ”Skriva på skrivmaskin med 
10-fingrarsteknik”. Efter det har det blivit kurser i ki-
nesiska, arabiska, danska, ryska och franska. Hon har 
också undervisat i skapande rörelse. Också hennes för-
äldrar var aktiva kursdeltagare på Arbis.

- Jag är också förtjust i de samlingar som finns här, 
säger hon.

Den röda tegelväggen som präglar huset tilltalar hen-
ne. 

- Jag kommer att springa omkring här för att låta mig 
inspireras av den här världen, säger hon.

Men hon vill gärna ha kommentarer och åsikter av 
folk som rör sig i huset. Vad vill besökarna se på bot-
tenvåningen? Vad vill de absolut inte ha där?

- Det är ju annorlunda att göra ett beställningsarbete 
jämfört med en utställning. Man vill ju också ta bestäl-
laren i beaktan, säger hon.

Under den senaste tiden har hon jobbat med både 
film, teater och dans. I sommar medverkar hon i två 
sommarutställningar.

- Det är roligt att ställa ut på andra ställen än gallerier 
och nå en sommarkonstpubilk, säger hon. 

Text & bild: Pamela Granskog 
 
Vad tycker du?
Vad vill du se i bottenvåningen på Arbis? Vad vill 
du absolut inte se? Cris af Enehielm är intresserad 
av era åsikter. Ni kan skriva ner era tankar på bläd-
derblock som finns i bottenvåningen på Arbis eller 
så kan ni mejla era tankar till kansliet@arbis.hel.fi.

Arbis kärt ställe för  
Cris af Enehielm

”Jag ser ju ut som nån i Muminvärlden!” säger Cris af Enehielm när 
hon ser bilden på sig själv. Och valet faller på en Mymla.
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I festsalen råder en koncentrerad stämning när ste-
gen till den grekiska dansen lärs ut. Vem som är mest 
koncentrerad är svårt att avgöra: seniordansarna el-
ler studerandena från Solvalla.

- Sällan är det så här tyst under en lektion, småskrat-
tar Håkan Johansson, gymnastiklärare vid Solvalla 
idrottsinstitut.

Han har kommit till Arbis med en grupp studerande 
som ska bli idrottsledare. På Arbis samarbetar han med 
Gunilla Björk och Sirpa Jäppinen, som leder senior-
dansarna. Studerandena bekantar sig med olika for-
mer av seniorverksamhet eftersom det finns allt större 
behov av arbetskraft inom sektorn. Det finns många 
grupper med seniorgymnastik av något slag som behö-
ver ledare. Eftersom det inte finns utrymme för en kurs 
i seniordans inom det egna utbildningsprogrammet 
blir det ett samarbete med Arbis grupp i seniordans. 
På köpet får man ett härligt dansmöte mellan unga och 
äldre. 

- Det är ju ljuvligt att få in lite unga i gruppen, utbris-
ter Gunilla.

Och Håkan är inne på samma linje. Både de unga och 
de äldre mår bra av att få mötas.

- Våra studerande har ju inte så stort självförtroende 
när det gäller seniordans eftersom det i den här regio-
nen finns få platser där man kommer i kontakt med 
pardans. Utanför Ring III är läger annorlunda, konsta-
terar Håkan.

Tanken med samarbetet är att låta de unga testa på 
seniordans. Väcks intresset finns det möjlighet att ut-
bilda sig till ledare längre fram. 

Unga och äldre möts  
i seniordans

I festsalen blandas unga och äldre i en stor ring när 
Gunilla och Sirpa instruerar stegen. Steg åt sidan, fram, 
fram, snurra runt, tå-dopp, tå-dopp. 

- Vill ni öva en gång till, frågar Gunilla?
- Jo, utbrister Solvallastuderandena!
Och så blir det steg åt sidan, fram, fram, snurra runt, 

tå-dopp, tå-dopp på nytt.
Text & bild: Pamela Granskog 

Blivande idrotsledare och seniorer möts på Arbis.

Hanna Koskimies, t.v., och Ghita Jäntti tränar 
dans tillsammans
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En varm applåd går igenom festsalen då han kliver upp 
på scenen. Han är efterlängtad av de närmare 200 per-
sonerna i publiken. Roy Andersson, mästerregissören 
med klassiker som ”Du Levande”, ”Sånger från andra 
våningen” och ”En kärlekshistoria” bakom sig, skrattar 
bullrande och frågar på bred Göteborgsdialekt om det 
är här han ska sitta. Han verkar förvånad över att det är 
så många i publiken. 

- Och ni har ju inte ens sett nya filmen. Jag är otroligt 
glad jag är att ni är här, säger han. 

Onsdagen den 25 februari gästade han Arbis för att 
tala om sin nya film ”En duva satt på en gren och fun-
derade på tillvaron”, kallad ”Duvan”. Det är den tredje 

i vilken han undersöker hur det är att vara människa. 
Filmen tilldelades, som första svenska film, Guldlejo-
net vid filmfestivalen i Venedig i höstas. 

Ända sedan jag började på Arbis år 2011 har jag tänkt 
att om jag fick välja bara en enda gäst så skulle det vara 
Roy Andersson. Vi har skojat om det bland kollegorna, 
till och med gjort en Arbis reklamfilm i hans anda. Han 
är en av mina absoluta favoritregissörer: för hans patos, 
värme, humor, empati, bildningsiver, filmkonst, blick 
på världen. Hur han lyckas fånga människans hjälp-
löshet, men också kärlek. Att ibland så är tillvaron, i 
synnerhet på Arbis, som i en Roy Andersson – film: 
absurd, drömlik, kantig men ändå omsorgsfull.  

Roy Andersson  
mötte publiken på Arbis 

En höjdpunkt både för publiken och honom själv – Roy Andersson trivdes på Arbis. Det gjorde publiken också.

Både härligt och hemskt vara människa!



7

Arbis biblioteks 
Regnbågshylla

I samarbete med Mikaela Westerlund, verk-
samhetsledare på filmbyrån Walhalla och Cinema 
Mondo bjöds Roy Andersson in till Arbis för att 
möta sin publik i ett samtal med filmkritikern och 
Arbis filmklubbslärare Johanna Grönqvist.  Un-
der samtalet kom Roy in på vad han ser som vår 
tids faror: slarvet, ytligheten, kommersialismen 
och hur viktigt det är att tänka kritiskt och att tän-
ka klart. Inte låta sig ryckas med i dumhet och ta 
ansvar för sina handlingar och tänkande. 

Han tog också upp filmer, konstverk, litteratur 
som påverkat honom genom åren och som inspire-
rar honom i hans eget filmskapande. Han poängte-
rade vikten av att inte slarva, att göra saker och ting 
ordentligt och framförallt att låta saker och ting 
ta tid, tänka på kvalitet framom kvantitet.  Hans 
avslutade ord har etsat sig fast hos mig med an-
ledning av det tragikomiska i hans filmer. ”Det är 
hemskt att vara människa, men vi kan också vända 
på det. Att det är härligt att vara människa!”. 

Ja det var verkligen en magisk, härlig eftermid-
dag på Dagmarsgatan 3. Roy och Johanna, som är 
en enormt proffsig intervjuare, hade kunnat fort-
sätta minst en timme till. Publiken jublade när det 
var över och flera hade frågor, ville ta hans auto-
graf. Jag är så otroligt glad att vi bjöd in Roy An-
dersson vårt Arbis, en höjdpunkt under mina år i 
huset. Dagen efter får jag en hälsning från honom, 
där han säger att Arbis var den absoluta höjdpunk-
ten på hans Helsingforsbesök. Jag kan inget annat 
än att hälsa honom välkommen tillbaka. 

Text: Ylva Larsdotter
Foto: Octavian Balea

För den som inte hade möjlighet att delta 
finns samtalet inspelat och ligger på You 
Tube. Sök på ”Roy Andersson Arbis”. Han 
har också skrivit essäer, bland annat ”Vår tids 
rädsla för allvar” som finns på biblioteket. 

Nu finns landets första svenskspråkiga Regnbågshyl-
la på Helsingfors arbis bibliotek. Här lyfter vi fram 
vårt utbud av HBTIQ–litteratur. Urvalet baserar sig 
till att börja med på de böcker och tidskrifter som 
finns i bibliotekets samlingar, men Regnsbågshyllan 
lever och utveckas hela tiden i samarbete med lånta-
gare, besökare, elever och lärare.  Ge gärna förslag på 
böcker och tidskrifter som du tycker borde stå i hyl-
lan. Hyllan är till för alla intresserade i alla åldrar. Här 
kommer du att hitta bland annat romaner, biografier, 
barnböcker, faktaböcker och serieböcker. Inspiratio-
nen till hyllan är hämtad bland annat från Berghälls 
biblioteks ”Sateenkaarihylly” och Regnbågsbibliote-
ken i Sundbyberg och Umeå.  

Urvalet gällande skönlitteratur utgår från bokens 
innehåll, det vill säga det ska förekomma någon form 
av HBTIQ-karaktär eller handlingar i texten. När det 
gäller faktaböcker så ska de handla om HBTQ-frå-
gor och perspektiv. Författarens egen könstillhörig-
het eller sexualitet är alltså inte ett kriterium för att 
platsa i Regnbågshyllan.  Det mesta av innehållet där 
är svenskspråkigt men den har även några titlar på 
andra språk

Välkommen att utforska Regnbågshyllan på Arbis 
bibliotek, Dagmarsgatan 3, tredje våningen. För mer 
information kontakta bibliotekarie Ylva Larsdotter, 
ylva.larsdotter@arbis.hel.fi, tfn 09 310 494 84.
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Det är torsdag eftermiddag och i klassrummet i 
Kottby pysslas det för fullt. En flicka behöver hjälp 
med en nåldyna, en annan tvättar en glasburk och en 
tredje väljer djurfigurer för en snöglob.

Clarice Finell handleder eleverna i tur och ordning. 
Deltagarna, sammanlagt ett 10-tal elever i årskurs 3–4, 
kommer till hantverksskolan Händig efter att den egna 
skoldagen har tagit slut. Under flera år har Arbis arran-
gerat hantverksskolan i Kottby lågstadieskola. Händig 
består av 3 grupper: åk 1–2, 3–4 och 5–6. De flesta av 
barnen har varit med sedan starten i åk 1, men det är 
inget krav. Man kan komma med när som helst. Grup-
pen träffas en gång per vecka och under 90 minuter 
hinner de med en hel del. 

Maria Holmgren håller på med en nåldyna i muf-
finsformat. Den ska farmor småningom få.

- Farmor har många nålar så hon behöver nog den, 
säger Maria.

Kanten runt nåldynan har hon stickat och just nu syr 
hon fast tyget ovanpå nåldynan. Att sy är inte svårt, ty-
cker hon. Däremot är det lite svårare att sticka. Tidigare 
i år har hon bland annat hunnit tillverka både örhängen 
och tygkasse.

- Det är roligt att lära sig nya saker, som att sticka, 
säger hon.

Emilia Alakoski ska göra en snöglob. Hon tvättar en 
glasburk och väljer en liten djurfigur som ska stå inne i 
snögloben. Emilia har varit med sedan åk 1.

- Det är jätteroligt här. Man lär sig göra nya saker och 
så behöver man inte vara ensam hemma, säger hon. 

Att sticka var inte så lätt, speciellt inte det här med 
avig och rät, men jobbet med snögloben löper smidigt. 
Tygkassen som hon gjorde använder hela familjen, me-
dan nåldynan gick till mormor.

Händig är öppen för både flickor och pojkar. Oliver 
Ström har varit med sedan åk 1.  

- Det är roligt eftersom man får göra olika saker. Jag 
har lärt mig att virka och sy. Men mjukisdjuret var lite 
svårt att göra , säger han.

Snögloben är färdig och nu är han redo att ta itu med 
ett nytt projekt. Det blir en nyckelring.

- Jag har gett bort ganska mycket av det jag gjort. De 
har blivit födelsedagspresenter, säger han.

Clarice Finell vill ge barnen en möjlighet att se slutre-
sultatet av sitt arbete.

- De planerar vad de ska göra, sedan tillverkar de och 

Hantverk med händiga barn

till slut får de ju se sitt eget arbete bli klart, säger hon. 
För henne är det viktigt att barnen ser glädjen i att 

skapa och att göra. Men alla gånger är det inte så lätt. 
Stickprojektet hör till den kategorin.

- Det var ju ett ambitiöst projekt. Det skulle bli sockor 
men sockor kräver mycket tid och tålamod. Stickandet 
hinner bli tråkigt innan sockorna är klara, säger Cla-
rice.

I stället blev det muffinsnåldynor med en stickad kant 
runtomkring. Grupperna har också knaggvirkat, sytt 
mjukisdjur, stickat mössor, gjort tygkassar och nattlam-
por där barnen själva fick välja motiv på lampan. 

Text: Pamela Granskog
Bild: Pamela Granskog, Clarice Finell

Emilia Alakoski har deltagit i Händig sedan åk 1. I dag ska hon  
tillverka en snöglob.
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Barnen har valt egna bildmotiv 
i nattlamporna.

Clarice Finell instruerar Emilia Alakoski i arbetet med snögloben. 
Oliver Ström ska göra en nyckelring.

Farmor ska få muffinsnåldynan som Maria 
Holmgren gör.

Barnen tillverkar snöglober med djurmotiv och glitter.
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Språktandem ger praktisk 
språkkunskap
Annika Forsten och Albina Raivio träffas över en 
lunch. Samtalet rör sig kring vardagsbekymmer, vad 
som hänt i veckan och vad som är på gång just nu.

- Är det här грибной суп , undrar Annika.
Visst, det är svampsoppa, bekräftar Albina. Samtalet 

går på svenska, men när 30 minuter gått går de över till 
ryska. Annika och Albina deltar i Arbis språktandem. 
Det innebär att två personer systematiskt hjälper var-
andra att lära sig varandras modersmål. 

- För oss fungerar det väldigt bra att träffas över en 
lunch. Jag är morgonmänniska och har lättare att tala 
ryska på dagen, säger Annika.

De strävar efter att träffas en gång per vecka och 
lunchträffen i centrum följer samma schema: först 
svenska och sedan ryska. Samtalet rör sig smidigt och 
lätt kring veckan som gått med förkylningar, blinier 
och filmer. Det är lätt att hitta ämnen att diskutera, 
tycker båda två.

- Vi är intresserade av allt möjligt och diskuterar det 
som dyker upp, säger de.

Annika förser sig ofta med lite papper för att kunna 
anteckna vid behov. Och när orden inte räcker till tar de 
kroppen till hjälp för att förklara vad de menar. Och med 
gemensamma krafter och lite skratt reder de ut orden mås, 
trut, korp, kråka och albatross på både ryska och svenska. 

- Men det är ett faktum att Albina har ett större ord-
förråd på svenska än jag har på ryska, säger Annika.
Konkurrenskraftig på arbetsmarknaden

Albina läser svenska på Arbis och har bott i Finland 
i sex år. Att hitta gemensamma ord i ryska och svenska 
hjälper till, säger hon, och räknar upp bl.a. kastrull och 
stol.

- För mig är det viktigt att öva min svenska i prakti-
ken, säger Albina, som läser svenska på Arbis varje dag. 

Hon beklagar att det är så svårt att tala svenska ute på 
stan. Hon vill ha ett intyg på sina kunskaper i svenska 
för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Ef-
ter sex år i Finland flyter finskan fint, men hon behöver 
öva sin svenska. 

- Jag drömmer om ett jobb på ett ministerium och be-
höver därför intyg på mina kunskaper i svenska. Dess-
utom tycker jag om att resa till Sverige, säger hon.

Och hennes svenska löper oerhört bra med tanke på 
att det var i september hon inledde sina intensifierade 
studier i språket. 

Båda Annika och Albina betonar vikten av att få öva 
sina praktiska färdigheter i ett språk. 

- I tandemundervisningen går det inte att vara passiv. 
Du måste vara aktiv och diskutera, säger Annika.
Text & bild: Pamela Granskog 

Albina Raivio, t.v.,  och Annika Forsten är punktliga. Lunchen inleds med 30 minuter på svenska och sedan 30 minuter på ryska.
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Knappt hade jag hunnit tillbaka från mötet ute på stan och 
öppnat min inbox så hade det redan ploppat upp ett mejl 
från webropol där jag ombads fylla i en utvärderingsblankett. 
Var tidpunkten lämplig? Vad tyckte du om mötesutrymmet? 
Vilka frågor kändes angelägna?  Och så vidare och så vidare. 
Vänligen kryssa för på en skala från ett till fem och skriv dina 
kommentarer! 

Måste allting utvärderas? Jag orkar inte ha en åsikt. Ibland 
känns det som om det gått lite inflation i utvärdering. Det 
skall ges feedback på minsta lilla seminarium och föredrag. 
Om det inte görs så känns det som om att det knappt alls ägt 
rum.

Jag hoppas ändå att du som kursdeltagare inte känner dig 
lika irriterad som jag gjorde då du uppmanas att fylla i Arbis 
kursutvärderingsblankett.  Vi tvingar självklart ingen men 
visst är uppföljning viktigt och ett sätt att se om vi nått våra 
mål. Vad gör vi bra och vad kunde vi göra bättre? Utvärde-
ring och hur den skall utformas är något som kontinuerligt 
diskuteras i lärarkåren och bland den övriga personalen. Det 
är mycket som kan utvärderas på Arbis, allt från kansli- och 
biblioteksfunktioner till utrymmen och undervisning. 

Har i skrivande stund läst igenom knappt 200 ifyllda utvär-
deringsblanketter för olika språkkurser. Tack för dem!  Fler 
är på kommande. Feedbacken är övervägande positiv, men 
visst finns det förbättringsförslag som känns angelägna och 
som vi diskuterar. En utmaning för oss lärare är att inom ra-
men för kursens målbeskrivning hitta den gyllene medelvä-
gen så att en kurs känns meningsfull för alla. Önskemålen för 
samma kurs är nämligen ofta ganska spretiga. Mera läxor och 
grammatik önskar någon, medan en annan efterlyser mera 
konversation och färre hemuppgifter. 

Glädjande nog är det många som i utvärderingen reflekte-
rar över sin egen insats. Inlärning handlar ju som känt inte 
endast om lärarens andel. Var och en har ju också ett eget 
ansvar. Här vill jag också gärna påpeka att det egna ansvaret 
inbegriper att tala med läraren direkt om det är något som 
du funderar över eller är missnöjd med. Jag kan försäkra dig 
om att all feedback, även den som är negativ, är välkommen. 

Anna Långstedt-Jungar, språklärare
P.S. Om du missade pappersblanketten så kan du alltid 

göra utvärderingen på nätet. Du hittar länken på Arbis hem-
sida www.arbis.hel.fi

Anna Långstedt-Jungar
planeringsansvarig lärare  
i främmande språk

Vad tycker du?

Seniornätverket arrangerar träffar i vår 
både i Gamlas och Östra centrum. Onsdag 
29.4 är temat ”Minne och glömska – när 
glömskan är ett problem” på Gamlasgår-
den, Klarinettvägen 5. Folkhälsans Helena 
Ahlers föreläser och Anna Finnilä, Hel-
singfors stadsmuseum, presenterar en min-
neskappsäck. Det är första gången som Se-
niorVäst samlas till en träff! 

Tisdag 5.5 blir det en träff för SeniorRöst 
i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Temat är 
Må bra! Mikaela Wiik från Folkhälsan före-
läser om kraft och glädje genom återhämt-
ning på olika sätt. RostRösten från Matteus 
församling sjunger för och med publiken. 

Seniornätverket sammanför olika aktö-
rer för att skapa gemenskap och förebygga 
ensamhet bland svenskspråkiga seniorer; 
SeniorÖst i första hand i öster och Senior-
Nord i norr, och nu för första gången också 
SeniorVäst i västra Helsingfors.

Seniorträffar  
i Gamlas och  

Östra centrum

Bilda dig en uppfattning om kandida-
terna innan du går till valurnan. Rita 
Asplund, forskningsdirektör vid Närings-
livets forskningsinstitut, inleder under 
rubriken Tar robotarna över våra jobb?  
Moderator: Carl-Gustav Lindén.
I debatten deltar   bl.a.  
Arja Karhuvaara (Saml.)  
Hilkka Olinuora (Sfp),  
Markus Drake (De gröna),  
Karl-Mikael Grimm, (Centern). 
Rum 23, välkommen!

Debatt inför  
riksdagsvalet 
31.3, tisdag  

kl. 18.05–19.35
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Det var i samband med gymnasiekursen ”Nordiska 
texter” i modersmål och litteratur som Ellen Weck-
ströms intresse för danska vaknade. Efter lite goog-
lande på ”danskakurser, Helsingfors” hittade hon 
fram till Arbis. 
- Danska är lite mera exotiskt än de andra nordiska 
språken. Dessutom har jag följt med en del danska fil-
mer och tv-serier, som Bron, säger hon.
Nu är hon inne på sin andra termin och läser danska en 
kväll per vecka. 
- Nu kan jag läsa och förstå danska bättre, men uttalsöv-
ningarna är galet svåra, säger hon. 
En bättre inblick i den danska kulturen har kursen ock-
så gett henne. För henne är studierna i danska en hob-
by vid sidan av skolgången. Just nu är hon abiturient i 
Brändö gymnasium och mitt uppe i studentskrivning-
arna. I framtiden hägrar studier i ekonomi.
- I något skede drömde jag om att studera i Köpen-
hamn, men den tanken har jag lämnat säger hon. 
Nytta av att kunna danska räknar hon med att hon har 
i framtiden. 
- Det är alltid bra att ha flera språk man kan kommuni-
cera på och kanske danska är något som kan sticka ut på 
en cv, funderar hon. 
Att studera på Arbis jämfört med gymnasiet är annor-
lunda. Dels handlar det om åldern. Gruppen i danska 
består av studerande i åldern 17–60.
- I skolan pressar lärarna och belöningen är ju i princip 
studentmössa. Här studerar man för att det är roligt och 
motiverar sig själv. Man gör det på egna villkor, säger 
hon.
En annan skillnad märker hon också – vuxna har glömt 
att man ska markera under lektionen och så svarar de 
när telefonen ringer.
- Sånt gör vi inte i skolan, säger hon och skrattar till lite 
grand.

Text & bild: Pamela Granskog

Skolan väckte intresse
för danska

Ellen Weckström tänker fortsätta studera danska nästa läsår förut-
satt att den framtida studieplatsen finns i Helsingforsregionen.                                                                                                                
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Lustfylld skrivprocess  
om att bli gammal
- Att skriva var inget nytt för mig, men hittills har jag 
mest skrivit vetenskapliga texter, säger Märta Salo-
koski. Jobbet med hennes färska bok Äventyret att bli 
gammal bjöd dock på ett annat skrivande, en skriv-
process som hon själv kallar ”lustfylld”.
Märta har deltagit i kursen Kreativt skrivande på Ar-
bis och där har kursdeltagarna läst sina texter högt för 
varandra. De första texterna blev självbiografiska och 
handlade om att bli gammal. 

- Skrivkamraterna uppmuntrade mig och jag fick in-
spiration att skriva mera, säger hon.

Arbis kurser har haft en avgörande betydelse för Mär-
tas skrivande. Under ledning av Jolin Slotte gav grup-
pen ut en antologi i samarbete med Arbis i Åbo och till-
sammans med Annette Jansson höll man uppläsningar 
på biblioteket. Gruppmedlemmarna har sporrat varan-
dra och Märta är inte den enda som gett ut en bok.

- Jag insåg att det jag skriver kan intresseera någon 
annan, säger hon.

Att få skriva på svenska beskriver hon som ”att kom-
ma hem”. Hon har bott utomlands under en lång tid 
och skrivit på engelska, mest vetenskapligt, medan hon 
ofta läst på finska.

- Det var fantastiskt lustfyllt att få skriva något eget. 
Det var som att skriva i ett flöde, säger hon.

Under själva skrivprocessen drabbades Märta av 
bröstcancer och då ville hon också visa att åldrandet 
även innehåller sorg. Sjukdomstiden satte sina spår i 
skrivprocessen, både innehållsmässigt och terapeutiskt.

- Det enda vettiga och kreativa jag gjorde under sjuk-
domstiden var att skriva. Det var terapeutiskt för mig 
själv, säger hon. 

Hon funderade också på om man kan skriva om dö-
den eftersom uppfattningarna varierar beroende på hur 
religiös man är.

- Jag vill skriva om den på ett sätt så att folk kan kän-
na igen sig, säger hon.   

Ett medvetet val var att inte läsa andra böcker om åld-
randet. Då hade hon antagligen hejdat sin egen skriv-
process. 

- Belöningen är om någon kan hitta ett korn som 
hjälper dem i vardagen, säger hon.

Boken kan egentligen indelas i tre olika delar som 
fokuserar på det roliga när man som pensionär mår 
bra, tiden när kroppen säger ifrån och skedet när man 
blir beroende av andra. Hon ger ut den på eget förlag – 
också det ett äventyr i sig! Illustrationerna är gjorda av 
Bosse Österberg. Pärmen är gjord av Maj Simons, som 

Märta träffat i samband med Arbis målarkurser. 
- Färgerna talar om att åldrandet är spännande, säger 

Märta.
Och själv trivs hon med livet som pensionär. 
- Man har friheten att omvärdera sina egna tankar 

och det är det verkliga äventyret. Samtidigt har man 
också en förmåga att se helheter som de unga inte har, 
säger hon.

Hennes egen vardag fylls med allehanda kurser. På 
Arbis har hon bland annat avverkat kurser i arabiska, 
möbeltapetsering, restaurering och konst. Kursen i 
lappteknik var speciell för där sydde hon ett lapptäcke 
till sitt första barnbarn.

- Arbis kurser är en underbar källa till vederkvickelse, 
utbrister hon. 

Efter många år utomlands har hon nu hittat tillba-
ka till gamla klasskamrater och fått en finlandssvensk 
kontaktyta som hon uppskattar. Fler kurser lär det 
bli i framtiden, men före det ska hon hinna åka runt 
i Svenskfinland och berätta om sin bok, som ett led i 
ett samarbete med Folkhälsan. Och sen efter det? Ja, då 
kan nästa skrivprocess starta!
Text & bild: Pamela Granskog

Märta Salokoski inledde sin skrivprocess i samband med kurserna 
i Kreativt skrivande på Arbis, där kursmedlemmarna inspirerade 
och sporrade varandra.
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GRÖNKÅLSCHIPS (GH)

200 g grönkålsblad, i små bitar
1 msk olivolja
ca 2 krm havssalt

Sätt ugnen på 200 grader. Ta fram en plåt och bakplåts-
papper. Riv grönkålen i mindre bitar. Avlägsna mitt-
nerven. Lägg grönkålsbitarna på plåten och ringla över 
olivolja och lite salt. Massera in oljan och saltet.
Sätt in i mitten av ugnen i ca 7–10 min.

SKINKRULLAR MED SPARRIS 
SOM FÖRRÄTT (4 personer) (GH)

4 skivor lite tjockare mild ost, t ex gouda
4 skivor vanlig enkel rökt/palvad skinka
12 smala, lättkokta gröna sparrisar
knappt 1 dl vetemjöl
1–2 ägg
knappt 1 dl ströbröd
1 krm chilipeppar eller ½ tsk citronpeppar
fett till stekningen

Lägg ostskivan mitt på skinkskivan och rulla in spar-
risen med detta. Vänd rullen först i vetemjöl, sedan i 
uppvispat ägg och sedan i ströbrödet blandat med chi-
li- eller citronpeppar. Låt sparristopparna och även lite 
av den andra ändan förbli opanerad. Stek i tillräckligt 
mycket lättbrynt fett tills rullen får vacker färg. Jätte-
gott!

PULLED LAMB i lergryta  
(4–6 portioner) (TL)

1 stor rödbeta, finhackad
1 morot, grovt riven
1 röd chilipeppar, finhackad
1 stor vitlöksklyfta, riven
2 msk kallpressad rapsolja
2 tsk chilipulver, gärna rökig chipotle 
1 tsk lakritspulver
1 dl äppelcidervinäger
3 soltorkade tomater, finhackade
½ paket/burk passerade tomater
2 dl vatten
2 tsk salt
1 tsk vitpeppar, mald
1,5 kg lammkött med ben
2 gula lökar, finhackade

Lägg lergrytan i blöt 15–20 minuter. Salta köttet och 
ställ undan. Fräs rotsakerna, vitlöken och chilipep-
parn i rapsolja några minuter. Tillsätt övriga ingredi-
enser utom köttet och löken. Rör om tills röran hunnit 
bli het. Sänk värmen något. Låt puttra 10–15 minuter. 
Varva lök, kött och röran i lergrytan. Lägg på locket och 
ställ längs ner i kall ugn och sätt på 125–150 grader. Tar 
minst 4 timmar. 
 

Gott och blandat för  
påskbordet
Vi bjuder på recept lämpliga för påskbordet eller 
vilken vanlig dag som helst! Recepten är Tove Lind-
qvists (TL) och Ghita Henrikssons (GH). Och den 
frasiga rulltårtan blir garanterat en ny favorit!
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HJORTRONPANNACOTTA  
MED BASILIKAGELÉ (4 personer) (TL)

250 g frysta hjortron
100 g socker
2 st. gelatinblad
1½ dl vispgrädde
1 dl socker
1 st. vaniljstång
3 dl gräddfil

Basilikagelé
½ dl sött vin
1 st. gelatinblad
1 msk finhackad basilika

Blanda frysta hjortron och socker, låt stå och smälta i 
rumstemperatur. Lägg hjortronmyltan i botten på ser-
veringsglasen och ställ i frysen ca 1 timme.
Blötlägg 2 gelatinblad i kallt vatten. Dela vaniljstången 
på längden och gröp ur den. Blanda frön, vaniljstång, 
grädde och socker i en kastrull och koka upp. Ställ åt 
sidan. Krama vätskan ur gelatinet och rör ned i grädd-
blandningen. Låt svalna en stund. Ta ut vaniljstången 
och blanda ner gräddfilen. Fyll på serveringsglasen 
med gräddfilsblandningen och ställ kallt i kyl någon 
timme så att det stelnar.
Börja sedan med gelén genom att lägga gelatinet i kallt 
vatten och finhacka basilikan.  Värm vinet, krama väts-
kan ur gelatinet och rör ned både gelatin och basilika i 
vinet. Låt svalna, toppa sedan över gräddfilsblandning-
en och ställ kallt.
Tips! Spara gärna några fina hjortron att garnera med.

FRASIG RULLTÅRTA MED  
SÖTSUR FYLLNING (TL)

Botten:
6 äggvitor
3 dl florsocker
2 tsk vaniljsocker
1 tsk vitvinsvinäger
2 msk majsstärkelse
1 dl mandelspån

Fyllning
3 dl vispgrädde
2 dl lemon curd
250 g färska hallon

Sätt ugnen på 175°. Vispa äggvitorna till hårt skum. 
Vispa i florsockret, lite i taget, till en fast smet. Vispa 
i vaniljsocker, vinäger och majsstärkelse. Bred ut ma-
rängsmeten på bakplåtspapper på en plåt, ca 30x40 cm. 
Strö över mandelspån. Grädda i mitten av ugnen 25–30 
min. Låt kallna. Vispa grädden. Vänd upp kakan på ett 
bakplåtspapper. Dra försiktigt bort pappret som kakan 
bakats på. Bred på lemon curd och grädde. Strö över 
hallonen. Rulla ihop till en rulle med skarven nedåt.

Matlagningsdemonstrationer 
Påskmat (12 €) A150044 
24.3, tisdag kl. 13.00–14.00
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm
Sparris (12 €) A140430 
 9.4, torsdag kl. 13.00–14.00
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm
De 30 först anmälda ryms med!
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Här får du tips på några enkla men effektiva gympaöv-
ningar för hemmabruk. Du kan göra övningarna 1–4 i 
flera omgångar och kan på det sättet själv välja längden 
på ditt gympapass. Ett varv tar ca 5 minuter.

Håll-i-gång i sommar!

Börja passet med några minuters uppvärmning, t.ex. 
knälyft och axel- och armrullningar. Du kan också göra 
övningarna efter en promenad då du redan är färdigt 
uppvärmd. Avsluta träningen med sköna tänjningar.

Magmuskelövning (2)
Ligg på rygg med knäna uppdragna på magen och hän-
derna bakom nacken. Lyft upp armbågen mot motsatta 
knäet medan det andra knäet sträcks snett fram. Upp-
repa 15–20 gånger per knä. 

Övning för bålmuskler (3)
Ligg på sidan, luta mot armbågen och lyft upp höfter-
na. Håll ställningen i 30–40 sek. Byt sida. 

Benmuskelövning (1 a och b) 
Låt ena foten glida bakåt så att knäet nuddar marken och lyft knäet fram mot motsatta armbågen. 
Upprepa 10 gånger per knä. 
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Övning för arm- och bålmuskler (4)
Luta på händerna med rak kropp. För turvis ena knäet 
mot motsatta armhålan. Upprepa 10 gånger per knä. 

Text: Birgitta Lindberg
Foto: Pamela Granskog

Töjningar:

- Baklår 

- Framlår 

- Bröstmuskler 
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Bland de hundratals olika chilisorterna man kan välja 
mellan finns både stora och små, spetsiga och runda, 
gula och röda samt alla mellanformer. Chilin är lättod-
lad och dekorativ både då den blommar och i synner-
het då frukterna börjar mogna.

Man kan så frön redan i februari/mars. Skola upp 
fröplantorna i krukor och håll plantorna på ett soligt 
ställe där det gärna får vara svalare på natten. Med sol 
och svala nätter får man knubbiga och välmående plan-
tor.

Då plantorna flyttas ut så ska de skyddas mot direkt 
solljus i början. Avvänj plantorna några veckor före ut-
plantering eller plantering i växthus. Chilin växer bäst i 
växthus eller på varma glasterrasser, men man kan även 
lyckas med att odla dem vid varma och soliga väggar.

Om bladen blir angripna av bladlöss tvättar man bort 
dem med 5–10 procentig tallsåpelösning.

Odla chilin i kruka för då kan man lyfta fram den och 
följa med hur frukterna rodnar. Man kan korsa olika 
sorter och samla fröet och odla sin egen sort följande 
år. Om man håller chilin i svalt och ljust över vintern så 
kan man odla en avsevärt mycket större buske följande 
år.

Heta stunder med chilin! 

Johan Slätis
trädgårdsagronom 

Odla  
dekorativ  
och het chili

Hantverk för 9–12-åringar (48 €) 
Du som är kreativ och tycker om att pyssla, kom till 
Arbis på ett hantverksläger en hel vecka. Vi arbetar 
med olika material och tekniker. Kom i oömma kläder 
och ta med dig egen lunch (smörgåsar, yoghurt, frukt 
och något att dricka). 
A150102 1–5.6, måndag–fredag kl. 10.00–14.30 
  Margareta Hästö, keramikverkstaden

Klädsömnadskurs för 10–15-åringar (36 €) 
Sy kläder åt dig själv eller ändra gamla plagg. Du får 
hjälp med mönster, klippning, provning och syende. 
Kursen kan vara en studiehelhet om du går i Arbis 
hantverksskola Händig. Information om vad du 
skall ha med skickas per e-post till dig under andra 
veckan i maj 2015. 
A150092 1–5.6, måndag-fredag kl. 10.00–14.30 
  Malin Meikop, rum 46

Vävkurs för 10–15-åringar (36 €) 
Vill du lära dig att väva? Du kan väva en väska, en 
matta, en tavla eller ett armband. Materialkostnader 
tillkommer. 
A150084 8–12.6, måndag–fredag kl. 10.00–14.30 
  Monica Lindqvist, vävateljén

Arbis sommarmix för 9–11-åringar  
(80 €, nedsatt pris p.g.a. utomstående finansiering) 
Matlagning och andra aktiviteter för elever som gått 
ut trean, fyran eller femman. Vi börjar dagen med 
att laga mat som vi äter tillsammans. Eftermiddagen 
fortsätter med musik och rörelse, bildkonst eller IT. 
Närmare information på våren. Om barnet har al-
lergier eller andra specialbehov, var vänlig och med-
dela det på förhand.  
A140601 1–5.6, måndag–fredag kl. 9.30–13.15 
  övriga aktiviteter kl. 13.15–15.30 
  Ghita Henriksson

Sommarkurser 
för barn
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I vår ordnar Arbis Sinfonietta sin valborgskonsert mån-
dagen den 27 april kl. 19.00–20.30 i Arbis festsal, Dag-
marsgatan 3. På programmet finns igen välkända me-
lodier ur musikalens, operans och symfoniernas värld. 
Konserten innehåller också en del som består av en frå-
gesport. Under denna frågesport skall publiken känna 
igen signaturmelodier ur olika tv-serier framförda av 
orkestern. Dirigent är Johan Cantell.

Arbis blåsorkester och stråkensemble har funnits se-
dan år 2007. Orkestrarna har vuxit i jämn takt under 
åren. Under de senaste åren har orkestrarna också gjort 
flera gemensamma projekt. Då orkestrarna spelat till-
sammans har orkestern gått under namnet Arbis Sin-
fonietta. 

Valborgskonsert  
med Arbis sinfonietta 

År 2012 hade det gått 40 år sedan den första Gudfa-
dern-filmen hade premiär och Arbis Sinfonietta ord-
nade en konsert med temat Gudfadern. År 2014 stod 
musiken i Stanley Kubricks filmer i tur. Orkestern 
ordnade två konserter under temat Stanley Kubrick: 
den första den 11 mars på Arbis och den andra den 2 
oktober i Helsingfors Stadshus. I december 2014 ack-
ompanjerade orkestrarna allsångstillfället De vack-
raste julsångerna i festsalen. Under de senaste åren 
har orkestrarna också ordnat en valborgskonsert med 
vårlig och underhållande musik.

En musikalisk tidsresa genom Arbis decennier 
med start år 1914. Arbis musikelever och lä-
rare avslutar jubileumsåret med en kavalkad i 
toner med nedtramp i tidstypiska musikstilar. 
Fritt inträde. I pausen serveras räksmörgåsar 
i Arbis kafé (5 €/7 €). Lös ut din matbiljett i 
förväg i kaféets kassa eller beställ per tfn: 040 
5943151.

17.4, fredag kl. 18.00–20.00

Vårkonsert

Arbis timlärare förevisar, säljer, demonstrerar  
och berättar om sina produkter och kunskaper!
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Arbismarknaden
Undrar du någonsin över vad Arbis timlärare gör när de inte undervisar? På 
Arbis jobbar flera duktiga hantverkare och konstnärer och på Arbismarknaden 
ställer de ut och säljer sina alster. Kom och gör fynd som garanterat är när-
tillverkade!
31.3, tisdag kl. 16.00–20.00, foajén

Debatt inför riksdagsvalet
Bilda dig en uppfattning om kandidaterna innan du går till valurnan. Rita Asp-
lund, forskningsdirektör vid Näringslivets forskningsinstitut, inleder under rub-
riken Tar robotarna över våra jobb? Moderator Staffan Bruun.
31.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Galleri Arbis: Vårens samlingsutställning
Hans-Peter Holmstén, Hanna Uggla och Johan Vestin, konstnärliga ledare 
7–25.4

Cómo Ser Latino
Una guía práctica (y humorística) sobre la identidad latinoamericana, sus vi-
cisitudes, características y secretos.Sven Fernandez
7.4, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Matlagningsdemonstration: Sparris (12 €)
A140430 9.4, torsdag kl. 13.00–14.00
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm

Helsingfors gröna oaser
Alprosor, rosor, körsbär, historiska parker, parker för barn och hundar, natur-
enliga och strikt utformade parker. Ett föredrag med bilder om mångfalden i 
Helsingfors parker. Elina Nummi
9.4, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Cykelverkstad@Arbis
Fixa din cykel efter vintern! Jyri Rasinmäki och Sebastian Oroza från Pyö-
rien pyörä hjälper dig och visar hur du lagar punktering, ställer in bromsarna/
växlarna, pumpar däck och oljar kedjor. Verktyg finns att låna. Samtidigt får 
du tips om fina cykelvägar i Helsingfors. Jyri Rasinmäki och Sebastian Oroza
11.4, lördag kl. 12.00–15.00, framför huset

Vårkonsert
En musikalisk tidsresa genom Arbis decennier med start år 1914. Arbis musi-
kelever och lärare avslutar jubileumsåret med en kavalkad i toner med ned-
tramp i tidstypiska musikstilar. Fritt inträde. I pausen serveras räksmörgåsar 
i Arbis kafé (5 €/7 €). Lös ut din matbiljett i förväg i kaféets kassa eller beställ 
per tfn: 040 5943151.
17.4, fredag kl. 18.00–20.00, festsalen

Valborgskonsert med Arbis sinfonietta
Vi välkomnar Valborg med Arbis sinfoniettas glada toner. Fritt inträde.
27.4, måndag kl. 19.00–20.30, festsalen

Galleri Arbis: Elevarbeten från Tölö specialiserings-
gymnasium och Etu-Töölön lukio
27.4–16.5


