
ARBIS
Studieprogram våren 2019

www.aboarbis.fi



Åbo svenska arbetarinstitut upprätthålls av Åbo stad och har verkat sedan 1908. 
Alla kurser och föreläsningar är öppna för alla oavsett hemkommun, modersmål och 
ålder. I institutshuset verkar också Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut – Turun  
suomenkielinen työväenopisto samt delar av S:t Olofsskolan, Sirkkalabackens skola och 
Luostarivuoren lyseon lukio och Café Dominic.

Tryckeri: AS Spin Press • Upplaga: 3000 st. • Layout: Mika Tammenkoski
Pärmbild: Mika Tammenkoski / Meri Helle • Bakgrundsbild: Mikko Lagerspetz, bildarkiv

Innehåll

Arbis – fyllt av entusiasm ...................... 3
Everyone is welcome to study at Arbis .. 3
Anmälningstider och kursstarter .......... 4
Avgifter .................................................. 4
Annullering och avbrytande av kurs ..... 4
Övrigt ..................................................... 5
Open Badges .......................................... 5
Dataskyddsbeskrivning ......................... 5
Kontaktuppgifter ................................... 5
Enrollment and cancellation ................. 5
Föreläsningar • Specialevenemang ....... 6
Samhälle • Politik .................................. 8
Ekonomi ............................................... 10
Navigation ............................................ 11
Historia • Släktforskning ..................... 12
Film • Bridge ........................................ 13
Mat • Dryck  ......................................... 14
Hygienpass ........................................... 18
Miljö • Klimat ....................................... 19 
Natur • Trädgård • Fåglar .................... 22

Språk .................................................... 25
Teckenspråk ..................................... 25
Engelska ........................................... 26 
Finska/Finnish ................................. 26 
Franska ............................................. 26
Grekiska ............................................ 27
Italienska .......................................... 27
Latin ................................................. 28
Spanska ............................................ 28
Tyska ................................................ 29
Svenska/Swedish ............................. 30

Föräldraskap ........................................ 32
Välmående • Mänskliga relationer ..... 33
Bildkonst • Måleri ................................ 34
Data ...................................................... 35
Textilslöjd  ........................................... 36
Möbeltapetsering • Slöjd ..................... 37
Musik ................................................... 40
Sång ..................................................... 42
Dans ..................................................... 44
Gymnastik ............................................ 45
Crossnature • Vandringar .................... 47
Capoeira • Karate ................................ 48
Nia • Klangskålar ................................. 49
Qigong • Shiatsu .................................. 52
Yoga ..................................................... 53



ARBIS – FYLLT AV ENTUSIASM

Entusiasm är verkligen ett av kännetecknen för Arbis. Flera tusen deltagare  
söker sig varje år till våra kurser och föreläsningar. Skaran växer från år till år. 

Det som borgar för Arbis popularitet är den bredd av ovanligt mycket  
specialkunnande som våra lärare och föreläsare står för. Det är fascinerande  
att få uppleva den entusiasm också de bjuder på varje gång vi tillsammans  
skapar ett nytt studieprogram.

Vårens studieprogram präglas delvis av den aktuella samhällsdiskussionen.  
Det märks bl.a. genom vår serie om miljömedvetet konsumerande och genom 
våra satsningar inför både riksdags- och EU-valet. 

Vi hoppas att du bland vårens utbud ska hitta någonting som gör också dig  
entusiastisk. Vi har strävat efter att bygga upp en helhet som ska passa så  
många som möjligt. Vi bjuder följaktligen på längre och kortare kurser  
på både dag- och kvällstid varvat med föreläsningar och veckoslutskurser.  
Vi har t.o.m. ett par kortkurser nattetid!

Kom också ihåg att Arbis är öppet för alla oberoende av modersmål och hemort.

Vi ser fram emot en entusiastisk vår på Arbis!

Sixten Westerby
rektor

EVERYONE IS WELCOME TO STUDY AT ARBIS 
If you do not speak Swedish or do not have a Finnish social security number, 
you can register for courses by visiting the registrar’s office at Kaskisgatan 5, 5th 
floor. Enrolment starts on 11.12.2018 at 18.00. If you have questions, you can 
call us daytime at 044 907 4737. 

We offer several Swedish language courses for foreigners. Otherwise the courses 
are taught in Swedish. If you want to learn Swedish in connection with another 
subject, you are welcome to participate in courses in yoga, handicrafts, art,  
music or other subjects offered by Arbis. 

For more information, please check out our website at www.aboarbis.fi. 
We at Arbis hope that you will join us and acquire new knowledge, explore  
traditions and enjoy new experiences! 

Sixten Westerby 
principal
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ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER
Nätanmälningstiden på www.aboarbis.fi till vårens kurser börjar tisdag 11.12.2018   
kl. 18.00. Anmälningstiden till  de flesta kurser går ut ca en vecka före aktuell  
kursstart. I vissa fall kan man anmäla sig också efter att anmälningstiden gått ut om det  
finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man anmäla sig via nätet. Om  
det finns plats kan man anmäla sig även vid dörren till ett förhöjt pris. Kurser  
och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut kan 
inhiberas och de anmälda meddelas.

Snabbast anmäler man sig via www.aboarbis.fi där kursprogrammet kontinuerligt uppdateras. 
För den som inte använder dator går det att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 
fr.o.m. samma tid som ovan.  Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till 
den e-postadress du uppgett. Något annat bevis behöver och får du inte för att komma till 
kursen/föreläsningen. Arbis meddelar inte separat om kursstart.

Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Arbis meddelar dig om du senare får 
en ordinarie plats.

De flesta av vårens kurser och föreläsningar börjar v. 3 eller v. 4. Arbis håller i regel  
undervisningsfritt under skolornas sportlov v. 8. Ingen undervisning ges på skärtorsdagen 
och valborgsmässoaftonen.

AVGIFTER
Alla kursavgifter, även för föreläsningar, faktureras. Du får under vårens lopp en räkning hem 
per post. Alla studieplatser vid Arbis är individuella. Det går inte att överföra en studieplats till 
en annan person.  Alla deltagare anmäler sig separat.

Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig 
att betala kursavgiften och eventuella produktavgifter. Obetald kursavgift går till indrivning. 
Kursavgiften återbetalas inte. Med sjukintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella 
kursen kan rektor besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade  
utrymningsövningar ersätts inte.

Avgift för kursintyg 10 €. Om du vill ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din 
lärare i början av kursen. 

ANNULLERING OCH AVBRYTANDE AV KURS
Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före  
kursen/föreläsningen börjar. Annulleringen görs elektroniskt om du anmält dig via  
nätet, annars genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom  
bestämd tid har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuell produktavgift.  
Obetald kursavgift går till indrivning.

Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela: arbis@turku.fi eller tel. 044 907 
4737. Kursavgiften återbetalas inte.

Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om  
avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelande om annulleringar som görs enbart till  
läraren är inte giltiga.

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per  
sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs om en kurs startar senast en vecka före planerat 
startdatum. Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.
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ÖVRIGT
Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges. 

Arbis är ett vuxeninstitut. Arbis kurser/föreläsningar är  avsedda för vuxna om inte 
annat anges.  Konsultera Arbis kansli om du vill ta med ett barn på någon kurs.  

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall eller skada under kurs. 

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive individuella 
gymnastik- och yogamattor m.m.

Nivån på de flesta språkkurserna följer den europeiska referensramen och beskrivs på  
Arbis webbplats under rubriken ”Om oss/allmänna frågor”. Vissa kurser har på förekommen  
anledning nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs. 

En lektion är i regel 45 min. Är kursen längre än 90 min. per gång är en paus på 15 min. inpla-
nerad.  Under heldagskurser är den inplanerade paustiden minst 60 min. Läraren bestämmer 
tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Förutom i institutshuset vid Kaskisgatan 5 hålls kurser även i S:t Olofsskolan vid Klosterga-
tan 11,  Luostarivuoren lyseon lukio vid Klostergatan 13, Åsalen i samma byggnad som Kate-
dralskolan vid Östra Strandgatan 2 och i Gillesgården vid Auragatan 1 som i Villa vinden vid  
Observatoriegatan 2. Utrymmena för kursen nämns vid kursbeskrivningen.
På entréplan i institutshuset finns Café Dominic, menyn och öppethållningstiderna 
finns på www.aboarbis.fi

I institutshuset finns hiss och på andra våningen en lättillgänglig toalett. Duschutrymmen i 
källarvåningen.

OPEN BADGES
Open Badges utfärdas för vissa kurser på Arbis. En Open Badge är ett  
digitalt kursintyg som synliggör kunskap och färdigheter. Studerande 
har möjlighet att ansöka om Open Badges i kursen Swedish A1 och 
Svenska A2. På lång sikt är målet att institutet beviljar Open Badges  
i allt fler kurser. Läs mera om Open Badges på institutets webbplats  
www.aboarbis.fi.

DATASKYDDSBESKRIVNING
Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads sida https://rekisteri.turku.fi 

KONTAKTUPPGIFTER
Adress: Åbo svenska arbetarinstitut, “Arbis”, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo 
E-post: arbis@turku.fi 
Tel: 044 907 4737. Det går även att skicka sms till numret. 
Sixten Westerby, rektor: 02-262 9896 sixten.westerby@turku.fi 
Henrik Forsblom, vik. planerare på deltid: 040 847 4672 henrik.forsblom@turku.fi
Kai Alajoki, vik. planerare på deltid: 02-262 9895 kai.alajoki@turku.fi 
Anja Lindqvist, textillärare: anja.lindqvist@turku.fi
Dags- och kvällsvaktmästare (mån.–tors. kl. 10–21.45): 050 432 3674 eller 040 139 3061 
För senaste nytt: www.aboarbis.fi eller www.facebook.com/aboarbis

ENROLLMENT AND CANCELLATION
Enrollment is possible through the course homepage or by filling the enrollment form and 
delivering it to the office at Kaskisgatan 5, floor 5. For most courses the enrollment period 
ends one week before the start of the course. Course fees will be invoiced after the course has 
started, the invoice will be delivered by mail. 
Cancellation of enrollment must be done at least one week before the start of the course. 
The course will be invoiced regardless if you have failed to cancel your  
registration within the provided time frame. Please note that the teachers do  
not handle registrations, cancellations or notifications about withdrawing from courses.  
Registrations or cancellations that are submitted only to the teacher are not valid. 555
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ons. 16.1 kl. 18.15–20.00 • Gunnar Rundgren från Sverige
810338 GUNNAR RUNDGREN: 
REN MAT – FRAMTIDENS LYXVARA? (8 €)

Se sid 19.

tis. 22.1 kl. 17.45–19.15 • Ida Haapamäki
810339 MILJÖVÄNLIGA KLÄDER
 – ETT HOPPLÖST FÖRETAG? (8 €)
Se sid 20.

ons. 23.1 kl. 18.15–19.45 • Kerstin Kronvall
320293 KERSTIN KRONVALL: 
HUR ÄR GRANNSÄMJAN MED RYSSLAND? (8 €)
Se sid 8.

tis. 29.1 kl. 18.00–20.00 • Terhi Uusitalo
810340 MILJÖSMARTA KEMIKALIER (8 €)
Se sid 20.

ons. 30.1 kl. 18.15–19.45 • Matts Andersson
110245 LÄR DIG KÄNNA ÅBOS OTTO ANDERSSON (8 €)
Se sid 42.

lör. 2.2 kl. 10.00–16.30 • Micaela Sundström, Pia Cederholm
830428 MÅ BRA-DAG (25 €)
Se sid 33.

ons. 6.2 kl. 18.15–20.45 • Anna-Kajsa Laurén
320297 SPARANDETS OCH PLACERANDETS ABC (8 €)
Se sid 10.

tis. 5.2 kl. 18.00–20.15 • Alf-Peter Heino
810341 HUR VÄLJA RÄTT ENERGILÖSNING? (8 €)
Se sid  21.
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Föreläsningar • Specialevenem
ang

ons. 3.4 kl. 18.30–19.30 • Lauri Karvonen, Torbjörn Kevin m.fl.
320295 TA TEMPEN PÅ RIKSDAGSVALET (avgiftsfri)
Se sid 9.

ons. 17.4 kl. 18.15–19.45 • Elisabeth Eriksson
810329 VILDA ÄTBARA VÄXTER – MAT FRÅN NATUREN (8 €)
Se sid 14.

fre. 7.6 kl. 22.00–2.00 • Hans G. Hästbacka
999805 FÅGELSÅNG I FÖRSOMMARNATTEN (13 €)
Se sid 23.

tis. 12.2. kl. 17.45–19.15 • Mikaela Sundqvist
810342 SORTERA OCH ÅTERVINN
 – HUR OCH VARFÖR? (8 €)
Se sid 21.

ons. 27.3 kl. 18.15–19.45 • Peik Grönholm
999809 RESTAURERING AV BLOMSTERÄNGAR (8 €)
Se sid 22.

ons. 13.3 kl. 18.15–19.15 • Cecilia Lundberg, James Simpson
320292 S:T OLOFS SJÖLED
 – PILGRIMSLEDEN FRÅN ÅBO TILL NIDAROS (8 €)
Se sid 12.

tors. 14.3 kl. 21.00–23.00 • Hans G. Hästbacka
999801 UGGLEUTFLYKT FÖR NATTUGGLOR (8 €)
Se sid 22.

ons. 24.4 kl. 18.15–19.45 • Daniel Olin
320294 DANIEL OLIN: EU – BLEV 
FREDSPROJEKTET EN SPLITTRAD GEMENSKAP? (8 €)
Se sid 9.
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320293 KERSTIN KRONVALL: HUR ÄR GRANNSÄMJAN MED 
RYSSLAND? föreläsn. ons. 23.1 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 23.1 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Kerstin Kronvall
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 22.1.2019 
Förhållandet mellan Ryssland och Finland 
beskrivs som stabilt, men titt och tätt dyker 
det upp små hotfulla moln på gränshimlen. 
Vilka frågor gnager i skon just nu? Yle-jour-
nalisten Kerstin Kronvall berättar också om 
andra grannar: nämligen människor som 
bor på var sin sida om gränser och som hon 
träffade då hon samlade material till sin bok 
Rajakansaa (Gränsfolk). Kronvall jobbar som 
journalist på Yle och rapporterar för tillfäl-
let från Sankt Petersburg på både finska och 
svenska. Hon har jobbat i Ryssland och andra tidigare Sovjetstater i omkring 
tjugo år och bott i Moskva, Kiev och Sankt Petersburg. Föreläsningsavgift för 
förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €.
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320295 TA TEMPEN PÅ RIKSDAGSVALET, 
diskussion ons. 3.4 kl. 18.30–19.30 (avgiftsfri)
ons. 3.4 kl. 18.30–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Lauri Karvonen,  
Torbjörn Kevin m.fl.
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 26.3.2019 
Vilka frågor kommer att avgöra vårens riksdagsval? Vilka partier kommer att 
sitta i regeringen efter valet? Vem blir Finlands nästa statsminister och hur ser 
politiken ut efter valet? Dessa frågor diskuterar professor emeritus i statskun-
skap Lauri Karvonen m.fl. tillsammans med chefredaktör emeritus Torbjörn 
Kevin som moderator. Avgiftsfri men kräver normal förhandsanmälning.

320294 DANIEL OLIN: EU – BLEV FREDSPROJEKTET EN SPLITTRAD 
GEMENSKAP?, föreläsn. ons. 24.4 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 24.4 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Daniel Olin
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 23.4.2019 
Hur ser EU:s framtid ut? Mycket står på spel när Europeiska unionen går till val i 
maj 2019. Europa splittras svårt av högerpopulistiska vindar, flyktingfrågan och 
brexit. Frankrikes EU-vänliga president Emmanuel Macron har inför EU-valet 
varnat för en verklig konfrontation med de krafter som vill stänga Europa och 
upphöra med samarbetet. Svenska Yles tidigare Europa-korrespondent Daniel 
Olin går igenom de bakomliggande orsakerna till att EU är mer polariserat än 
någonsin tidigare och frågar sig hur framtiden för EU kan tänkas se ut. Daniel 
Olin är journalist vid Svenska Yles nyhetsredaktion, som Brysselkorrespondent 
bevakade han EU 2015–2018. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €.  
Anmälning vid dörren 12 €.
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 EKONOMI 
320297 SPARANDETS OCH PLACERANDETS ABC, 
en kväll ons. 6.2 kl. 18.15–20.45 (8 €)
ons. 6.2 kl. 18.15–20.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Anna-Kajsa Laurén
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 29.1.2019 
Är du intresserad av att spara för framtiden, pensionen, barnen eller  
barnbarnen? Vill du ha mer avkastning än vad ett vanligt konto erbjuder?  
Vad ska man tänka på, vilka risker vill man ta och vad som lönar sig i olika  
situationer? Vi går igenom grundläggande begrepp och spar- och  
placeringsalternativ. 15 min. paus under kvällen. EM Anna-Kajsa Laurén är  
förmögenhetsförvaltare på en av de större bankerna i Åbo och har flera års  
erfarenhet av sparande och placeringar.

320296 VART ÄR VÄRLDSEKONOMIN PÅ VÄG? (34 €)
tis. 22.1–16.4 kl. 19.30–21.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Christer Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 14.1.2019 
Har globaliseringen i sin nuvarande form nått vägens ände? Är vi på väg mot 
en ny ekonomisk världsordning som präglas av aggressiv nationalism och den 
starkares rätt i stället för internationellt samarbete baserat på gemensamma 
spelregler? Hur påverkas världsekonomin i allmänhet och den internationella 
handeln i synnerhet av att klimatförändringen har visat sig vara ett betydligt 
större och mer akut problem än vi hittills trott? Hur påverkar allt det här ett 
litet och av utrikeshandeln starkt beroende land som Finland? Kursen ger svar 
på de här och många andra liknande frågor. Ej 19.2. Föreläsaren är ED Christer 
Lindholm, ekonomikolumnist och vetenskapsförfattare med mer än 20 års erfa-
renhet av undervisning i nationalekonomi på högskolenivå.

810341 HUR VÄLJA RÄTT ENERGILÖSNING?, 
föreläsn. tis. 5.2 kl. 18–20.15 (8 €)
tis. 5.2 kl. 18.00–20.15
Se sid 21.



 NAVIGATION 
510259 BLI KUSTSKEPPARE (47 €)
tis. 15.1–9.4 kl. 18.00–20.30
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Björn Friberg
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
Kursen består av kustnavigationens teori, instrumentnavigeringens princi-
per, meteorologins och tidvattenlärans grunder, utdrag ur bestämmelserna 
för båttrafik till utlandet och övningsuppgifter. Avslutas med Finlands  
navigationsförbunds kustskepparexamen fredag 12.4.2019 kl. 18.00–22.00.  
Avgiften och tentamenstiden för examensprovet ingår inte i kursen. Deltagandet 
i examensprovet förutsätter godkänd skärgårdsskepparexamen. Kustskeppar-
examen behövs för det internationella behörighetsbrevet för förare av fritids-
båt. Kursmaterialet anskaffas tillsammans med läraren genast efter kursstarten.  
Ej 19.2 och 12.3. Tent kl. 18–20 fre. 12.4.2019. Björn Friberg är av Finlands  
Navigationsförbund auktoriserad lärare och båtbesiktningsman.
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 HISTORIA • SLÄKTFORSKNING 
320292 S:T OLOFS SJÖLED – PILGRIMSLEDEN FRÅN ÅBO TILL 
NIDAROS, föreläsn. ons. 13.3 kl. 18.15–19.15 (8 €)
ons. 13.3 kl. 18.15–19.15
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Cecilia Lundberg,  
James Simpson
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 5.3.2019 
I maj öppnas pilgrimsleden från Åbo västerut mot Trondheim i Norge. Leden 
går genom världens vackraste skärgård och fredens öar över till Hälsinglands 
djupa skogar. Följ redan nu med på en resa i sinnet och lär dig lite mer om den 
legendariske Olof, pilgrimer och vandringsturism. Vem var egentligen S:t Olof? 
Läs mer på: www.stolavwaterway.com Föredragshållare är James Simpson, 
projektledare vid Pargas stad och FD Cecilia Lundberg, planerare vid Centret 
för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Båda är engagerade i projektet St Olav 
Waterway. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – vid dörren 12 €.

130192 SLÄKTFORSKNING (28 €)
ons. 16.1–27.3 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Veli Pekka Toropainen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
För såväl nya som avancerade utövare av släktforskning. Vi bekantar oss med 
gamla dokument såsom kyrkböcker, domböcker och skattelängder. Vi lär oss 
tolka och läsa material ur en släktforskares perspektiv. Ej 20.2. Veli Pekka  
Toropainen är FD i finsk historia, tidigare ordförande för Åbonejdens släktfor- 
skare och har släktforskat i över 30 år.

110245 LÄR DIG KÄNNA ÅBOS OTTO ANDERSSON, 
föreläsn. ons. 30.1 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 30.1 kl. 18.15–19.45
Se sid 42.
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 FILM • BRIDGE  
130300 FILMANALYS, varannan torsdag (30 €)
tors. 10.1–4.4 kl. 18.30–20.45
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Krister Lindberg
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
På kursen analyserar vi filmer vi sett på bio. Varannan gång diskuteras  
månadens film och varannan filmteori såsom bildstilar, konsten att läsa bilder, 
filmberättelsens byggstenar och olika former av filmdramaturgi. Diskussions-
gruppen är för alla som tycker om att se på film och vill prata om film. Både  
för filmälskare och för filmare in spe. Biobiljetterna ingår ej i kursavgiften.  
Träffar i regel varannan vecka: 10.1, 24.1, 7.2, 14.2, 7.3, 21.3 och 4.4.  
Krister Lindberg är filmare och filmkritiker. Han har studerat filmvetenskap  
i Stockholm samt konst och litteratur vid Åbo Akademi.

130301 BRIDGE, fortsättningskurs (62 €)
mån. 14.1–8.4 kl. 17.30–20.45
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Katarina Sandström
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Bridge är världens mest populära 
kortspel – intressant och spännande.  
Bridge är en mycket social och billig 
hobby. Ett spel för alla åldrar allt från  
skolelever till pensionärer. Spelets 
krydda är dess utmaning. Under kursen  
lär du dig spelteknik, försvarsspel och 
nya konventioner, i huvudsak genom 
att spela och diskutera. Kursen lämpar 
sig för både spelare på grundnivå och 
mera erfarna spelare. Kursmaterialet 
delas ut av läraren. TkL Kati Sandström  
är internationell tävlingsledare i  
bridge och har spelat i ca 25 år.  
Ej 18.2, 25.3 och 1.4.
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 MAT • DRYCK 
810329 VILDA ÄTBARA VÄXTER – MAT FRÅN NATUREN, 
föreläsn. ons. 17.4 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 17.4 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Elisabeth Eriksson
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.4.2019 
Vilka vilda växter är ätbara? Hur används de i matlagningen? På föreläsningen, 
som Arbis arrangerar i samarbete med Marthaförbundet, bekantar vi oss med 
de vanligaste vilda växterna och deras dubbelgångare, plockreglerna, säsongen 
för de olika växterna och hur man tar vara på skörden. Vi får tips på hur vi kan 
förvandla ogräset till spännande maträtter och drycker. Smakprov och recept för 
kommande vilda växtsäsong delas ut. Föreläsningen utgör Arbis programpunkt 
under det åboländska kulturevenemanget VårKultur som i år har temat mat. 
Elisabeth Eriksson är hushållsrådgivare på Finlands svenska Martha förbund. 
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €.

810322 SUSHI – JAPANS GÅVA TILL FINLÄNDARNA, 
en januarikväll 15.1 (10 €)
tis. 15.1 kl. 17.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
Favoritkursen kommer i repris! Här lär du dig grunderna i hur man gör sushi. 
Vad är en Nigirisushi och vad är en Makisushi, hur kokar man ett gott och lagom 
klibbigt ris som är grunden för all sushi – de här frågorna får du få svar på under 
ledning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. Kursen hålls en tisdagskväll. 
Materialkostnaden på 8–10 €/deltagare betalas kontant direkt till kursledaren. 
Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!

810323 BRUNCH – EN FESTLIG START PÅ DAGEN, 
en januarikväll 23.1 (10 €)
ons. 23.1 kl. 17.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 15.1.2019 
Brunch är ett lite festligare sätt att äta frukost eller lunch. Vi lagar en mängd 
smårätter som man kan välja bland beroende på humör och tid. Kursen hålls 
en onsdagskväll. Som lärare fungerar mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. 
Materialkostnaden på 8–10 €/deltagare betalas kontant till läraren. Träff vid  
S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!
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810325 CHOKLAD, två februarikvällar 25–26.2 (15 €)
mån.–tis. 25–26.2 kl. 18.00–20.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 14.2.2019 
Kom med och gör tryfflar, bakverk och efterrätter med och av choklad!  
Samtidigt får du lära dig lite mera om choklad och dess historia. Kursen ord-
nas två kvällar efter varandra. Materialkostnaden på 8–10 €/deltagare betalas  
kontant direkt till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång.  
Kom i tid – ytterdörren går i lås! Läraren Paul Reuter är kock samt mat-  
och dryckesfantast och har ett särskilt intresse för choklad.

810326 FISK, en februarikväll 28.2 (10 €)
tors. 28.2 kl. 17.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 14.2.2019 
Lär dig de klassiska fisksåserna hollandaise, vitvinssås och hummersås  
under ledning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. På kursen går  
vi dessutom igenom stekningstider och -temperaturer samt lite fiskhantering.  
Kursen ordnas en torsdagskväll. Materialkostnaden på 10–15 €/deltagare  
betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång.  
Kom i tid – ytterdörren går i lås!
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 810328 MEXIKANSK MAT, en marskväll 28.3 (10 €)
tors. 28.3 kl. 17.30–21.00
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paola Fraboni
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 20.3.2019 
Mexiko bjuder på fina kulturella upplevelser och goda rätter ofta gjorda av  
bönor, gris- eller kycklingkött och tropiska frukter. Man bakar oftast med 
korn. Chili ingår i många rätter. Vi lagar bl.a. chili con carne och empanadas 
de queso samt smaka på margaritas. Om du är nyfiken och vill lära dig tillreda 
några för Mexiko typiska förrätter, varmrätter och efterrätter är du välkommen 
med! Kursen ordnas en torsdagskväll. Materialkostnaden på 15–18 €/deltagare  
betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom 
i tid – ytterdörren går i lås! PM, FM Paola Fraboni har lett matlagningskurser 
under flera års tid

810338 GUNNAR RUNDGREN: REN MAT
 – FRAMTIDENS LYXVARA?, föreläsn. ons. 16.1 kl. 18.15–20.00 (8 €)
ons. 16.1 kl. 18.15–20.00
Se sid 19.

830428 MÅ BRA-DAG, en februarilördag 2.2 (25 €)
lör. 2.2 kl. 10.00–16.30
Se sid 33.

810324 ÖLKULTUR, en januarikväll 30.1 (8 €)
ons. 30.1 kl. 18.00–20.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Paul Reuter
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 22.1.2019 
Lager, ale, IPA, porter, Weissbier, pilsner ... Tillsammans med mat- och  
dryckesfantasten Paul Reuter lär du dig vad det är för skillnad på de olika  
ölsorterna både i smak och tillverkning. Det blir både teori och provsmakning. 
Minimiåldern för deltagande är 18 år. Kursen arrangeras en kväll. Deltagarna  
delar på kostnaden för ölen vi provsmakar och betalar sin andel direkt till  
kursledaren.

810327 MOUSSERANDE VINER – trender och nya länder, 
en marskväll 13.3 (8 €)
ons. 13.3 kl. 18.00–20.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Martin Nordell
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 5.3.2019 
På denna kvällskurs får du en inblick i vilka förändringar och trender som är på 
gång inom de mousserande vinerna världen över. Vilka drycker är på uppgång 
och vilka nya länder skapar ett rykte om sig som producenter av mousserande 
viner? Naturligtvis smakar vi även på några exempel på det som vi i teorin pra-
tar om. Ta med dig två glas, helst inte i plast. En produktavgift på 15 € betalas 
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kontant till läraren. Minimiålder för deltagande 18 år. Innehållet i denna kurs är 
detsamma som för kursen i april. Kursen leds av ED, sommelier Martin Nordell 
DipWSET som är den första i Finland (och nr 35 i världen) som avlagt Master 
Level Certificate in Champagne.

810330 MOUSSERANDE VINER
 – trender och nya länder, en aprilkväll 24.4 (8 €)
ons. 24.4 kl. 18.00–20.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Martin Nordell
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 16.4.2019 
Samma kursbeskrivning som ”810327 MOUSSERANDE VINER – trender och 
nya länder, en marskväll 13.3”. Se ovan.

810331 VINKULTUR
 – viner på vita druvor från Europa och Nya världen (26 €)
ons. 18.00–21.00 • 16.1–10.4 • Var 3. vecka 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Ralf Nyman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Sauvignon blanc, riesling och chardonnay är kanske de mest kända vita (eller 
gröna) druvsorterna, men det finns många fler! Vi går igenom olika viner som 
är framställda på vita druvor från Europa och Nya världen. Såväl nybörjare som 
längre hunna vinentusiaster är välkomna. Varukostnader på 70 € tillkommer. 
Betalas senast 9.1. Närmare information ges senare direkt till de antagna till 
kursen. Annullering senast 8.1. Vid senare annullering faktureras även varu-
avgiften. Ta med sex vinglas, ej i plast. Kursträffar: 16.1, 6.2, 27.2, 20.3 och 
10.4. Minimiåldern för deltagande är 18 år. Ralf Nyman är långvarig medlem i  
vinföreningen Munskänkarna i Finland.

810332 VINKULTUR – vita, röda och mousserande viner från 
Argentina, fortsättningskurs (26 €)
ons. 23.1–17.4 kl. 18.00–21.00
Var 3. vecka • 5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Ralf Nyman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 15.1.2019 
Bekanta dig med vinlandet Argentina! Kursen förutsätter avlagd grundkurs  
i vinkultur eller motsvarande kunskaper. Varukostnader på 75 € tillkommer. 
Betalas senast 16.1. Närmare information ges senare direkt till kursdeltagarna. 
Annullering senast 16.1. Vid senare annullering faktureras även varuavgiften.  
Ta med sex vinglas, ej i plast. Kursträffar: 23.1, 13.2, 6.3, 27.3 och 17.4.  
Minimiålder för deltagande 18 år. Ralf Nyman är långvarig medlem i vin-
föreningen Munskänkarna i Finland.
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810334 HYGIENPASS, februariveckoslutet 1–2.2 (23 €)
fre. 1.2 kl. 17.45–21.00 och lör. 2.2 kl. 10.00–13.15
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 24.1.2019 
Ett giltigt hygienpass är ett krav för många anställda inom livsmedelsbranschen, 
även för säsongsanställda. Kravet gäller också sommarjobbande skolelever och 
studerande. Tent under sista lektionen 2.2. Tag med till tenten: blå kulspets-
penna, officiellt identitetsbevis (läs: https://www.evira.fi/sv/livsmedel/hygien-
pass/faststallande-av-identiteten-vid-kompetenstest/) samt 30 € i kontanter 
för tentamensavgiften, vilken inte ingår i kursavgiften. Tentamensspråket är 
svenska eller finska. Kursmaterial på www.evira.fi. Kompendiet kan bestäl-
las via läraren mariannetaipale@hotmail.com för 26 €. Möjlighet till omtent  
på Arbis 18.3.2019. Omtenten mot extra avgift kräver separat anmälning  
via www.aboarbis.fi.

810335 HYGIENPASS, marsveckoslutet 8–9.3 (23 €)
fre. 8.3 kl. 17.45–21.00 och lör. 9.3 kl. 10.00–13.15
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 28.2.2019 
Samma kursbeskrivning som kursen ”810334 HYGIENPASS, februari-
veckoslutet 1–2.2”. Se ovan.

810336 HYGIENPASS, extra tentamen 18.3.2019 (8 €)
mån. 18.3 kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale
Registrering börjar 3.2.2019 – 10.3.2019 
En extra tentamensmöjlighet måndag 18.3 kl. 19.45–21.15 i första hand avsedd 
för dem som inte avlagt godkänd tentamen i samband med vårens kurser i  
hygienpass på Arbis. Avgift till Arbis 8 € – mot förhöjd avgift (12 €) kan 
man tentera hygienpasset även om man inte gått Arbis kurser. Alla som ska  
tentera måste anmäla sig. Tag med till tenten: blå kulspetspenna, officiellt 
identitetsbevis (läs: https://www.evira.fi/sv/livsmedel/hygienpass/faststallan-
de-av-identiteten-vid-kompetenstest/) samt 30 € i kontanter för tentamens-
avgiften. Själva kursavgiften på 8 € till Arbis faktureras efter kursen. Ingen 
möjlighet till omtent i Arbis regi efter detta. Tentamensspråket är svenska eller 
finska. Kursmaterial på www.evira.fi.



 MILJÖ • KLIMAT 
810337 ETT HÅLLBART LIV, 
föreläsningsserie under fem vinterkvällar (32 €)
ons. 16.1 kl. 18.15 • Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 
tis. 22.1 kl. 17.45 • 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5
tis. 29.1 kl. 18.00 • 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5
tis. 5.2 kl. 18.00 • 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5
tis. 12.2 kl. 17.45 • 4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019
Hur kan du som konsument välja klimat- och miljömässigt och socialt hållbara 
produkter och tjänster? Känner du att du gärna skulle göra något mer för  
miljön men vet inte riktigt var du skulle börja? Arbis unika föreläsningsserie  
ger dig många tankeställare men framför allt en hel del handfasta tips och råd. 
Serien består av fem föreläsningar (se nedan) som handlar om hållbara matval 
och matproduktion (ons. 16.1 kl. 18.15 i föreläsningssalen 109), kläder (tis. 22.1 
kl. 17.45), hushållskemikalier (tis. 29.1 kl. 18), energival (tis. 5.2 kl. 18) samt  
källsortering och återvinning av hushållsavfall (tis. 12.2 kl. 17.45). Vill du gå på  
hela föreläsningsserien anmäler du dig till helheten ”ETT HÅLLBART LIV”  
kurs nummer 810337. Deltagaravgiften är lägre för dem som deltar i seriens alla 
delar, men man kan också anmäla sig till enbart de delar som intresserar en.  
Om du endast vill komma och lyssna på en separat föreläsning, anmäl dig direkt 
till den. 

810338 GUNNAR RUNDGREN: REN MAT
 – FRAMTIDENS LYXVARA?, föreläsn. ons. 16.1 kl. 18.15–20.00 (8 €)
ons. 16.1 kl. 18.15–20.00
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Gunnar Rundgren
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019
Det globala livsmedelssystemet, drivet av fossila bränslen och mördande  
konkurrens är ekologiskt och socialt ohållbart. Att driva jordbruk är inte  
heller ekonomiskt hållbart för de flesta lantbrukare. Den rikssvenska  
författaren, debattören och jordbrukaren Gunnar Rundgren, som skrivit  
böckerna Trädgården jorden, Jorden vi äter och Den stora ätstörningen – maten,  
makten, miljön, berättar om hur det blev det så här, vad som är vägen  
framåt och vad den enskilda konsumenten kan göra. Han ser framtiden i  
en återkoppling mellan naturen och människan och mellan dem som odlar  
och dem som äter. Föreläsningen ingår i helheten ”Ett hållbart liv”. Har du  
anmält dig till helheten behöver du inte anmäla dig separat till föreläsningen. 
För dem som vill delta enbart i denna föreläsning är föreläsningsavgiften för 
förhandsanmälda 8 € och 12 € vid dörren.
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810339 MILJÖVÄNLIGA KLÄDER – ETT HOPPLÖST FÖRETAG?, 
föreläsn. tis. 22.1 kl. 17.45–19.15 (8 €)
tis. 22.1 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Ida Haapamäki
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 14.1.2019 
Det kan kännas förvirrande att börja styra om sina köpvanor mot ett mer  
miljövänligt håll. Vad gör ett plagg ekologiskt? Vad är etiskt? Är konst material 
alltid sämre än naturmaterial? Vad betyder ”hållbart” i praktiken? Det är  
inte enbart material, kvalitet eller märket på dina inköp som avgör om du gjort 
ett ”hållbart” val; t.ex. har klädvården och tvätten en stor inverkan på hur  
”hållbara” dina kläder är. Du får tips för att göra bättre och långsiktigare inköp 
av kläder, hur du återvinner plagg och andra textilier, konkreta tips att tänka  
på i klädbutiken och hur du ska tänka under din loppisrunda. Föreläsaren Ida 
Haapamäki delar också med sig av sina bästa gör-det-själv tips för att uppda-
tera den befintliga garderoben – det grönaste plagget är trots allt det som du 
redan har hemma. Ida Haapamäki är en 32-årig f.d. maximalist som numera  
anammar en allt mer miljövänlig och minimalistisk livsstil och intresserar sig 
bl.a. för stadskultur, delningsekonomi och miljövänligt mode. Föreläsningen 
ingår i helheten ”Ett hållbart liv”. Har du anmält dig till helheten behöver 
du inte anmäla dig separat till föreläsningen. För dem som vill delta enbart i  
denna föreläsning är föreläsningsavgiften för förhandsanmälda 8 € och 12 € vid  
dörren.

810340 MILJÖSMARTA KEMIKALIER, 
föreläsn. tis. 29.1 kl. 18–20 (8 €)
tis. 29.1 kl. 18.00–20.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Terhi Uusitalo
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 21.1.2019 
Hur kan man säkerställa att kemikalieanvändningen hemma belastar miljön, 
klimatet och den egna hälsan så lite som möjligt? Vilka tvättmedel, rengörings-
medel, hygienprodukter osv. kan man använda med gott samvete? Föreläsaren 
Terhi Uusitalo är expert på Nordisk Miljömärkning, Svanen. Hon jobbar med 
Svanens kriterieutveckling och är produktansvarig för alla kemtekniska krite-
rier. Dessutom leder Terhi Svanens kemikaliegrupp. På fritiden försöker hon 
kemikaliebanta sin vardag. Föreläsningen ingår i helheten ”Ett hållbart liv”. Har 
du anmält dig till helheten behöver du inte anmäla dig separat till föreläsningen. 
För dem som vill delta enbart i denna föreläsning är föreläsningsavgiften för 
förhandsanmälda 8 € och 12 € vid dörren.
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810341 HUR VÄLJA RÄTT ENERGILÖSNING?, 
föreläsn. tis. 5.2 kl. 18–20.15 (8 €)
tis. 5.2 kl. 18.00–20.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Alf-Peter Heino
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 28.1.2019 
Vad ska man beakta då man funderar på alternativa energilösningar och  
miljövänligare el? Vilka lösningar passar i småhus, radhus eller höghus? Vilka 
värderingar styr våra beslut gällande dessa? Finns det bidrag att få? Svar på  
de här och eventuella andra frågor ges av Alf-Peter Heino som fungerar som  
energirådgivare i Pargas stad. Föreläsningen ingår i helheten ”Ett hållbart 
liv”. Har du anmält dig till helheten behöver du inte anmäla dig separat till  
föreläsningen. För dem som vill delta enbart i denna föreläsning är föreläsnings-
avgiften för förhandsanmälda 8 € och 12 € vid dörren.

810342 SORTERA OCH ÅTERVINN – HUR OCH VARFÖR? 
föreläsn. tis. 12.2 kl. 17.45–19.15 (8 €)
tis. 12.2 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Mikaela Sundqvist
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 4.2.2019 
Återvinning möjliggör resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan – något 
som är allt viktigare då vi strävar efter ett mer hållbart samhälle. Visste du till 
exempel, att genom att återvinna aluminium sparar man 95 procent av den  
energi som behövs för att göra nytt aluminium från jungfruligt material?  
Effektiv återvinning är dock endast möjligt ifall avfallet sorteras. Under  
föreläsningen berättar föreläsaren Mikaela Sundqvist om hur hemmets avfall 
skall sorteras, varför sortering är så viktigt samt vad som händer med de olika 
avfallen då de återvinns. Mikaela är FM i biologi och arbetar som miljörådgivare 
på Sydvästra Finlands Avfallsservice. Föreläsningen ingår i helheten ”Ett  
hållbart liv”, och har du anmält dig till helheten behöver du inte anmäla dig 
separat till föreläsningen. För dem som bara vill delta i denna föreläsning är  
föreläsningsavgiften 8 € och 12 € för dem som anmäler sig vid dörren.
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 NATUR • TRÄDGÅRD • FÅGLAR 
999809 RESTAURERING AV BLOMSTERÄNGAR, 
föreläsn. ons. 27.3 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 27.3 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Peik Grönholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 19.3.2019 
Ängsmarker är biologiska ymnighetshorn där många olika arter trivs. Därför 
har det på senare tid blivit populärt att restaurera gamla blomsterängar. Peik 
Grönholm, skogsbruksingenjör och naturinventerare, redogör för vad som är 
nyttigt med vilda ängsmarker, hur man ska gå till väga om man vill restaurera  
en blomsteräng och framför allt hur man kan få sin äng att blomstra vackert på 
ett gammaldags vis. Föreläsnings avgift för förhandsanmälda 8 €, anmälning vid 
dörren 12 €.

999801 UGGLEUTFLYKT FÖR NATTUGGLOR, 
en marsnatt tors. 14.3 kl. 21.00–23.00 (8 €)
tors. 14.3 kl. 21.00–23.00
RUNSALA BOTANISKA TRÄDGÅRDS HUVUDINGÅNG • Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.3.2019 
Fågelvandring för ”nattugglor” med fokus på riktiga ugglor tillsammans med 
fågelguiden Hans G. Hästbacka. Vi rör oss till fots ca 2 h. Vi artbestämmer ugg-
lor, hör på läten och lär oss mera om ugglornas utbredning, levnadsvanor och 
häckningsbiotoper. Ugglorna parar sig under denna tid och hanarna ”sjunger” 
extra mycket. Bl.a. ska vi försöka hitta den mytomspunna kattugglan vars läte 
används i gamla skräckfilmer. Utrustning: varma ytterkläder och skodon samt 
fågelbok. Gärna också termos + ”fika” samt sittunderlag. Vi samlas kl. 21 vid 
Botaniska trädgårdens parkering på Runsala. Notera att vi rör oss i naturen och 
att det därmed inte finns en garanti att ugglor kan observeras under kursen.

999802 VÅRFÅGLAR OMKRING OSS, en aprilsöndag 7.4 kl. 9–11 (13 €)
sön. 7.4 kl. 9.00–11.00
BIOLOGISKA MUSEET, Jungfrustigen 1 • Hans G. Hästbacka och Roland Vösa
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 28.3.2019 
Bekanta dig med fåglarna i vår närmiljö. Vi samlas vid biologiska museet vid 
Jungfrustigen där forskaren Roland Vösa demonstrerar ringmärkning av  
fåglar. Efter det rör vi oss till fots och observerar och artbestämmer fåglar  
tillsammans med fågelguiden Hans G. Häsbacka. Kursen avslutas på att  
passligt café. Kursen sker i samarbete med biologiska museet.
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999803 MÖT VÅRENS FÅGLAR, tre vårkvällar (15 €)
tors. 25.4–16.5 kl. 18.00–20.30
FÖRSTA TRÄFFEN VID RUNSALA BOTANISKA TRÄDGÅRD • Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 17.4.2019 
Fågelvandring med fågelguiden och bildkonstnären Hans G. Hästbacka.  
Vi rör oss till fots ca 2,5 h/kväll i fågelrika områden i Åbo med omnejd: Runsala,  
Katrinedal, Rauvola, Friskala etc. En av gångerna hålls i parkmiljöer i Åbo  
centrum. Vi artbestämmer fåglar, hör på fåglarnas vårsång och andra läten 
samt lär oss mera om våra fåglars utbredning, levnadsvanor och häckningsbio-
toper. Utrustning: lämpliga ytterkläder och skodon, handkikare och fågelbok.  
Gärna också termos + ”fika” samt sittunderlag. Fågelvandringar: 25.4, 2.5 
och 16.5. Första kvällen 25.4 samlas vi kl. 18 vid parkeringen utanför Runsala  
Botaniska trädgård. Vi rör oss stundvis i lite mer krävande/svårframkomlig  
terräng.

999804 FÅGELUTFLYKT FÖR MORGONPIGGA, 
en aprilsöndag 28.4 kl. 7–9 (13 €)
sön. 28.4 kl. 7.00–9.00
KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 17.4.2019 
Fågelvandring i arla morgonstund tillsammans med fågelguiden Hans G.  
Hästbacka. Vi startar kl. 7.00 från Gamla hönshuset på Kurala bybacke och 
avslutar kl. 9.00 med frukost på bybackens café Omena ja Kaneli. Under  
utflykten skulle vi följa med då naturen vaknar till liv och med flyttfågelsträcket 
under morgontimmarna. Vi artbestämmer fåglar, lyssnar på sången och lär oss 
mera om utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper. Utrustning: varma 
ytterkläder och skodon, handkikare och fågelbok. Exkursionen sker en söndags-
morgon så att vi lugnt kan vandra på. Kostnaden för frukosten 10 €/deltagare, 
betalas direkt till caféet.

999805 FÅGELSÅNG I FÖRSOMMARNATTEN, 
nattsångarexkursion fre. 7.6 kl. 22–02 (13 €)
fre. 7.6 kl. 22.00–2.00
KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 28.5.2019 
Fågelvandring i försommarnatten med fokus på nattsångarna tillsammans 
med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Vi rör oss till fots ca 4 h. Vi artbestämmer  
fåglar, lyssnar på sången och lär oss mera om utbredning, levnadsvanor och 
häckningsbiotoper. Utrustning: varma ytterkläder och skodon, handkikare  
och fågelbok. Gärna också termos + ”fika” samt sittunderlag. Exakt plats för 
första träffen meddelas deltagarna beroende på var nattfågelsången är som  
intensivast just då. Exkursionen sker natten mot lördag så att vi lugnt kan vandra 
in på småtimmarna.
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999806 FÅGELVANDRING FÖR SYNSVAGA, tre majkvällar (15 €)
tis. 14.5–28.5 kl. 18.00–20.30
ÅBOLANDS SYNSKADADES LOKAL, Eriksgatan 5 A 9 • Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.5.2019 
Fågelvandring anpassad för synsvaga tillsammans med fågelguiden Hans G. 
Hästbacka. Den första kvällen 14.5 kl. 18–20 är en teoriföreläsning i Åbolands 
synskadades lokal vid Eriksgatan 5 A 9 vån. 6. Summer nere vid ytterdörren. De 
två andra gångerna 21.5 i Åbo och 28.5 i Pargas rör vi oss till fots på promenad-
vänliga stigar i fågelrika områden 2,5 h/kväll kl. 18–20.30. Också rullstolsburna 
kan delta. Vi artbestämmer fåglar, hör på fåglarnas vårsång och andra läten samt 
lär oss mera om våra fåglars utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper. 
Utrustning: lämpliga ytterkläder och skodon, eventuellt egen handkikare och 
fågelbok. Gärna också termos + ”fika” samt sittunderlag. Kursen är öppen för 
alla intresserade och arrangeras i samarbete med Skärgårdens Kombi, Åbolands 
synskadade r.f. för vars medlemmar föreningen betalar kursavgiften om man 
anmäler sig via verksamhetsledaren Håkan Ström på tel. 0400 151322. Övriga 
anmäler sig vanligt via Arbis. Som medarrangör fungerar även Lionsklubben 
Skolan i Åbo. Klubben ställer upp med stödpersoner.

999807 FÅGLAR I NÄRMILJÖN
 – I VÅRDBERGSPARKEN FÖR SENIORER, två gånger i maj (8 €)
ons. 15.5–22.5 kl. 12.30–14.00 
SERVICEHUSET HEMMET, Observatoriegatan 2 • Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.5.2019 
Två gånger i maj med fågelguiden och bildkonstnären Hans G. Hästbacka. Den 
första gången 15.5 kl. 13.00–14.00 träffas gruppen i Servicehuset Hemmets sal 
för en teorilektion. Den andra gången 22.5 kl. 12.30–14.00 lyssnar vi på vårens 
fåglar i Vårdbergsparken. Som ledsagare medverkar elever från S:t Olofsskolan. 
Kursen är tänkt även för andra än Hemmets seniorer.

810338 GUNNAR RUNDGREN: REN MAT
 – FRAMTIDENS LYXVARA?, föreläsn. ons. 16.1 kl. 18.15–20.00 (8 €)
Se sid 19.

999800 LÄR DIG GRUNDERNA I VANDRING OCH FRILUFTSLIV (21 €)
tis. 18.30–21.00 och lör. 12.00–16.00 • 9.4–4.5
Se sid 47.

810329 VILDA ÄTBARA VÄXTER – MAT FRÅN NATUREN, 
föreläsn. ons. 17.4 kl. 18.15–19.45 (8 €)
Se sid 14.
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 SPRÅK 

 TECKENSPRÅK 
120202 GRUNDERNA I TECKENSPRÅK, 
februariveckoslutet 1–2.2 (25 €)
fre. 1.2 kl. 17.00–21.15 och lör. 2.2 kl. 10.00–16.00
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Lena Wenman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 24.1.2019 
En grundkurs i finlandssvenskt teckenspråk. För dig som är nybörjare, men  
passar också dig som redan kan en del stödtecken. Kursen tar upp vissa  
skillnader mellan finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Vi övar  
främst teckenspråk i vardagliga situationer. Kursen omfattar: teckenspråkets 
struktur, handalfabetet, räkneord, grundordförråd, cirka 150 tecken,  
kommunikationsövningar, förståelseövningar. Även allmän information  
om döva och dövkultur. Lena Wenman, socionom YH, är utbildad tecken-
språksinstruktör och har undervisat i teckenspråk sedan 1997.

120203 GRUNDER I TECKENSPRÅK
 – fortsättning, marsveckoslutet 9–10.3 (25 €)
lör.–sön. 9–10.3 kl. 10.00–15.30
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Lena Wenman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 28.2.2019 
Fortsättning på Arbis grundkurs i finlandssvenskt teckenspråk. För dig  
som redan kan grunder i teckenspråk (alfabetet, enkel konversation).  
Kursen ger kunskap om visuellt berättande samt grammatik i teckenspråk.  
Återberättande, rollspel och uttryck på teckenspråk är några exempel på  
övningar i kursen. Avslutningsvis övning med sagor och dikt på teckenspråk.  
Du får även tips på material och länkar om teckenspråk på nätet. Lena Wenman, 
socionom YH, är utbildad teckenspråksinstruktör och har undervisat i tecken-
språk sedan 1997.

Språk • Teckenspråk

Jobba hos oss!
Har du specialkunskap i något ämne som du gärna vill lära ut? 

Kontakta oss och berätta om hurdana kurser du kunde leda!

arbis@turku.fi • 044 907 4737
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 ENGELSKA 
120384 ENGLISH CONVERSATION B2, daytime (34 €)
tors. 17.1–11.4 kl. 11.00–12.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Leigh Ann Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
Intermediate level and above. The course offers the opportunity to develop 
speaking skills in a supportive setting. The choice of topics covered is flexible 
and mainly taken from current events and the participants´ own interests.  
Course aims are: increased confidence and ease in speaking; improved  
vocabulary and pronunciation; awareness of communication cultures. Ej 21.2. 
MA Leigh Ann Lindholm är certifierad för att undervisa engelska för icke  
engelskspråkiga och har engelska som modersmål.

 FINSKA/FINNISH 
120250 FINSKA FÖR NORDBOR, grundkurs för skandinaver (37 €)
ons. 16.1–17.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Vill du börja lära dig finskans basstrukturer i rolig stämning? På kursen lär vi oss 
bl.a. hälsningar, mat-, vardags- och tidsuttryck och adjektiv. Finska för nordbor 
är en grundkurs i finska för personer med svenska, danska eller norska som  
modersmål. Materialet kan printas på förhand från www.hauskatavata.fi. Ej 20.2. 
HuK Kaarina Valtanen har undervisat franska, engelska och finska sedan 1987.

FLERA KURSER I FINSKA / MORE COURSES IN FINNISH 
www.turuntyovaenopisto.fi

  FRANSKA 
120474 FRANSKA A2.2 PARLONS ENSEMBLE, 
startnivå ca 200 h tidigare studier (34 €)
tors. 17.1–11.4 kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
Älskar du det franska språket? Vill du öva dig att prata om vardagslivet, nyheter,  
känslor och händelser? Ska du resa till länder där man pratar franska?  
Det vardagliga livets höjdpunkter diskuteras, men också resor och hobbyer  
samt intressen och nyheter som berör oss. Egna teman också välkomna.  
Kom med och njut av att tala franska med oss. Startnivå ca 2,5 år vid Arbis.  
Ej 21.2. HuK Kaarina Valtanen har undervisat franska, engelska och finska  
sedan 1987.
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 GREKISKA 
120506 KALIMERA! MERA NYGREKISKA FÖR NYBÖRJARE A1.2, 
startnivå ca 50h tidigare studier (34 €)
tors. 17.1–11.4 kl. 19.30–21.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
Vi fortsätter med nygrekiskans grunder och lär oss vanliga ord och enkla  
fraser som rör konkreta vardagssituationer. Vi koncentrerar oss på muntlig  
kommunikation med tonvikt på vardagliga situationer, resor, shopping och  
restaurangbesök. Ingen kursbok, läraren förser dig med material. Deltagande 
kräver att man gått grundkursen eller har kunskaper motsvarande 50h studier. 
Ej 21.2. FM Loukia Lindholm arbetar som timlärare vid ÅA och har grekiska 
som modersmål.

 ITALIENSKA 
120559 CULTURA ITALIANA – RES TILL ITALIEN, 
kortkurs på italienska och engelska (15 €)
ons. 6.3–3.4 kl. 16.30–18.00 • Varannan vecka
5 vån. Rum 505, Kaskisgatan 5 • Stefania Federico
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 27.2.2019 
Vi lär oss om den italienska kulturen med inriktning på resandet. Tips om olika 
resmål under ledning av Stefania Federico. Hon är född och uppvuxen i Italien 
och har rest mycket i sitt hemland. Observera att kursen går varannan vecka 
(6.3, 20.3 och 3.4). Undervisningen sker främst på engelska och italienska, med 
inslag av svenska eller finska vid behov. Läraren förser dig med kursmaterial. 
FM Stefania Federico har undervisat i italienska och italiensk kultur på Åbo 
Akademi.
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 LATIN 
120667 LATINSKA TEXTER OCH ROMERSK KULTUR (37 €)
tis. 15.1–16.4 kl. 17.45–19.15 
5 vån. Rum 505, Kaskisgatan 5 • Joonas Vanhala
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
Vi läser latinsk prosa och poesi från antiken. Syftet är att både språkligt och 
innehållsmässigt förstå, översätta och analysera latinska texter. Minst 2 års  
tidigare studier i latin krävs. Vi bekantar oss även med den romerska kulturen 
och livet i antiken. Kursböcker: latinsk ordbok t.ex. NE:s latinsk-svenska  
ordbok och förslagsvis Erik Tidners Latinsk grammatik. Läraren kompletterar 
med eget kursmaterial. Ej 19.2. TM, HuK Joonas Vanhala är behörig latinlärare 
och undervisar vid Arbis och Åbo Akademi.

 SPANSKA 
120889 SPANSKA A1.2, 
fortsättning för nybörjare, 50h tidigare studier (37 €)
ons. 16.1–17.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Målsättningen är att kunna berätta om sig själv, ge personlig information,  
berätta om sitt arbete eller studier, familj och hemland. Du lär dig också att  
klara av enkla situationer på spanska t.ex. att beställa på ett café samt att förstå 
och skriva enkla texter med vardagsinnehåll och förstå talad spanska i lugnt 
tempo. Kursbok: Caminando 1, ca 50 €. Ej 20.2. Georgina González-Norrgård 
har spanska som modersmål och har undervisat på Arbis sedan 2002.

120890 SPANSKA B2, startnivå ca 400 h tidigare studier (37 €)
mån. 14.1–15.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Målsättningen är att utöka kursdeltagarnas vokabulär och utveckla muntliga 
och skriftliga färdigheter i spanska samt hörförståelse. Vi repeterar gramma-
tik och vokabulär från tidigare kurser och övar oss att diskutera olika teman 
på spanska. Förkunskaper ca 400 h, 6–6,5 år på Arbis. Kursbok: Caminando 
2, fjärde upplagan. Lärarens eget material. Georgina González-Norrgård har  
spanska som modersmål och har undervisat på Arbis sedan 2002. Ej 18.2.
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120891 SPANSK KONVERSATION B2/C1 (37 €)
mån. 14.1–15.4 kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Ven a practicar con nosotros tu español! Durante el curso hablamos sobre  
diferentes temas, aprendemos nuevas palabras y repasamos la gramática.  
Kursen är avsedd för deltagare som har en god grund i spanska. Kurs-
materialet fås av läraren. Ej 18.2. Georgina González-Norrgård har spanska  
som modersmål och har undervisat på Arbis från 2002.

 TYSKA 
121077 TYSK KONVERSATION B2/C1, eftermiddagsgrupp (37 €)
tis. 15.1–16.4 kl. 17.00–18.30
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
Kursen är avsedd för dig som vill utveckla dina muntliga färdigheter i tyska. 
Materialet består främst av aktuella texter ur tyska tidningar, men också via 
internet och radio. Deltagarnas önskemål påverkar ämnesvalet. Vid behov kan 
även grammatikaliska frågor tas upp. Ej 19.2. Oliver Dahlmann har tyska som 
modersmål och har bott över 20 år i Åbo. Han jobbar även som auktoriserad 
translator.

121078 TYSK KONVERSATION B2/C1, kvällsgrupp (37 €)
ons. 16.1–17.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Vi diskuterar kring teman som vi tycker är  
intressanta, om livet i allmänhet och aktuella  
händelser samt utvidgar ständigt ordförrådet. 
Vi funderar på skillnaderna mellan olika  
dialekter och sociolekter, språknyanser och  
kulturella dimensioner som kan hänga ihop  
med språkanvändningen. Fokus ligger på  
muntlig kommunikation och vardagskommuni-
kation. Undervisningsspråket är tyska, vid behov 
också svenska. Ingen kursbok, men en ordbok  
eller elektronisk översättare kan vara bra att 
ha. Ej 20.2. Oliver Dahlmann har tyska som  
modersmål och har bott över 20 år i Åbo.  
Han jobbar även som auktoriserad translator.

Spanska • Tyska
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 SVENSKA/SWEDISH 
1202020 SWEDISH A1, for beginners – daytime (70 €  25 €)
Mon and Thu 14.1–15.4 at 12.45–14.15
5th floor, room 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Enrolment 11.12.2018 (18:00) – 6.1.2019 
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in Swedish, one  
of the two official languages in Finland. Course book: Vi ses! Svenska för  
nybörjare, by Marit Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 
40 €. No class 18.2 and 21.2. Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish 
and is a qualified language teacher.

1202021 SWEDISH A1, for beginners – evening (70 €  25 €)
Mon and Wed 14.1–15.4 at 17.45–19.15
4th floor, room 422, Kaskisgatan 5 • Melker Ylikallio
Enrolment 11.12.2018 (18:00) – 6.1.2019 
Two days/week, Mondays and Wednesdays. Learn the basics in Swedish, one  
of the two official languages in Finland. Course book: Vi ses! Svenska för  
nybörjare, by Marit Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about  
40 €. No class 18.2 and 20.2. Bachelor of Arts Melker Ylikallio is a native  
Swedish speaker.

1202022 SWEDISH A1.2 – evening – startlevel from 50h (70 €  25 €)
Mon and Thu 14.1–15.4 at 17.45–19.15
4th floor, room 404, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Enrolment 11.12.2018 (18:00) – 6.1.2019 
Two days/week, Mondays and Thursdays. Starting level 50 h means that the 
student can read, understand and produce short texts about familiar topics 
(family, home country, weather, hobbies etc.) and take part in simple everyday 
conversations. Course book: ”Mål 1”, 4th edition: about 50 €. It is possible to 
apply for the badge “Swedish A1” after completion of this course. The badge 
is a digital certificate in the Open Badge system. No class 18.2 and 21.2. Nicke 
Packalén has a Master´s degree in Swedish and is a qualified language teacher.
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OPEN BADGES

Open Badges is a digital course certificate that makes 
visible the knowledge and proficiency gained on 
courses. Students have the possibility to apply for an 
Open Badge in the course Swedish A1.2 and Practical 
Swedish – praktisk svenska A2.2. The long term goal is 
to grant Open Badges in more and more courses. Read 
more about Open Badges at www.aboarbis.fi
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1202023 SWEDISH A2.1 – startlevel from 100h (70 €  25 €)
Tue and Thu 15.1–16.4 at 17.45–19.15
4th floor, room 423, Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos
Enrolment 11.12.2018 (18:00) – 7.1.2019 
Two days/week, Tuesdays and Thursdays. The student has completed some 
courses in Swedish, knows the basic grammar and vocabulary and wants to  
improve his/her skills. The student can communicate in everyday situations 
and produce simple texts about familiar topics. Course book: ”Mål 2”, 4th  
edition, about 50 €. No class 19.2 or 21.2. Kim Lindroos has a Master´s degree in  
Swedish and is a qualified language teacher.

1202024 PRACTICAL SWEDISH – PRAKTISK SVENSKA A2.2
 – startnivå från 150 h (37 €)
tis. 15.1–16.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
Welcome to practice your Swedish! Teaching languages: Swedish and  
English. Praktisk svenska är en kurs för dig som har gått grund- och fortsättnings- 
kurser, men ännu inte riktigt vågar tala svenska. Vi repeterar grundläggande 
strukturer i språket, men kommer också att prata mycket under kursen. Kursbok: 
Mål 2, fjärde upplagan. Det är möjligt att ansöka om märket “Svenska A2” efter  
avklarad kurs. Märket är ett digitalt certifikat via Open Badge-systemet. Ej 19.2. 
FM Kim Lindroos är utbildad lärare i svenska.

1202025 SVENSK KONVERSATION B1, kvällskurs (34 €)
tors. 17.1–11.4 kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
Håll din svenska levande! Konversationskursen är för dig som kan en del men 
ytterligare vill förbättra dina kunskaper i svenska. Vi läser t.ex. tidningsartiklar 
och diskuterar. Ej 21.2. FM Kim Lindroos är utbildad lärare i svenska.

1202026 SVENSK KONVERSATION B2, eftermiddagskurs (37 €)
mån. 14.1–15.4 kl. 15.00–16.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Håll din svenska levande! Konversationskursen är för dig som kan en del men 
ytterligare vill förbättra dina kunskaper i svenska. Vi läser t.ex. tidningsartik-
lar och diskuterar. Ej 18.2. FM Nicke Packalén är behörig lärare i svenska och  
engelska.
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 FÖRÄLDRASKAP  
320381 ATT VÄNTA BARN
 – föräldraförberedelsekurs i februari–mars (27 €)
tors. 7.2–21.3 kl. 18.00–20.15
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Flera lärare
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 30.1.2019 
Föräldragruppen riktar sig främst till dem som väntar sitt första barn.  
Kursen erbjuder en möjlighet att samlas och diskutera och förbereda sig för 
föräldraskapet. Vi samtalar om graviditet, förlossning, föräldraskap, babyvård, 
relationer samt vad en liten baby och dess förälder/föräldrar behöver för att må 
bra. Kursen består av sex träffar under graviditeten och en extra träff då alla i 
gruppen fått sin baby. Tidpunkten för den extra träffen bestäms under kursen. 
Kursen är ett samarbete mellan Arbis, Folkhälsan och Åbo svenska församling 
och lämpar sig bäst för dem som har beräknad tid för födsel i april eller maj 2019. 
Meddela gärna om du deltar på kursen ensam eller tillsammans med en partner. 
Båda anmäler sig separat till kursen. Ej 21.2. Kursledare är Lisa Holm Rinne, 
barnmorska på ÅUCS och amningssakkunnig; Liisa Jungar, doula koordinator 
på Folkhälsan i Åboland, ped.mag, sexualrådgivare; Maria Wikstedt, präst i Åbo 
svenska församling; Jånna Koivunen, barnledare i Åbo svenska församling och 
Annika Niemelä, ungdomsarbetsledare i Åbo svenska församling. Detaljerat 
kursprogram för respektive träff finns på www.aboarbis.fi.

320382 ATT VÄNTA BARN
 – föräldraförberedelsekurs i april–maj (27 €)
tors. 25.4–6.6 kl. 18.00–20.15
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Flera lärare
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 17.4.2019 
Samma kursinnehåll som kursen ”320381 ATT VÄNTA BARN – föräldraförbe-
redelsekurs i februari–mars”. Se ovan. Men denna kurs är avsedd dem som har 
beräknad tid för födsel i juni, juli eller augusti 2019. Detaljerat kursprogram för 
respektive träff finns på www.aboarbis.fi.
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 VÄLMÅENDE • MÄNSKLIGA RELATIONER
830428 MÅ BRA-DAG, en februarilördag 2.2 (25 €)
lör. 2.2 kl. 10.00–16.30
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Micaela Sundström, 
Pia Cederholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 24.1.2019 
Fokusera på hälsa och välmående, gör uppmjukande yogaövningar och njut 
av trevlig samvaro på Må bra-dagen på Arbis! Vi inleder vår dag med ett glas 
Golden milk och tillreder lunch tillsammans. Det blir en proteinrik vegetarisk 
buffé, en blandning av fräscha sallader, smakrika grönsaker och baljväxter,  
allt gluten- och mjölkfritt. Vi höjer energinivån med en smoothie inför ett  
välgörande dynamiskt purna yoga-pass. Efter lunchen gör vi hälsosamma  
energibars och annat gott utan vitt socker. Därefter avslappnande yin yoga. 
Medan vi avnjuter en kopp te/kaffe till våra sötsaker avrundar vi med en  
diskussion kring matens betydelse för välmående och hälsa. Med dig hem får  
du dagens recept, hälsosamma sötsaker, ett avslappnat sinne och en skön känsla 
i kroppen. Materialkostnaden på 25 €/deltagare betalas direkt till kursledarna.  
FM Micaela Sundström är erfaren kursledare i matlagning och bakning.  
Pia Cederholm är yogalärare och massör.

320379 PRATKVARNEN, för personer med afasi (37 €)
tis. 15.1–9.4 kl. 13.15–15.45
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Jannica Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
För personer i olika åldrar med afasi. Målsättningen är att främja delaktighet, 
förebygga marginalisering samt ge möjlighet till diskussion och kommunika-
tion i en trygg och strukturerad grupp. Kursen består av diskussioner, spel och  
övningar som samtidigt kan fungera som inkörsport till annan verksamhet 
inom Arbis. I programmet ingår en kaffepaus i caféet på första våningen.  
Det är möjligt att delta i kursen med personlig assistent. Hiss till klassrummet 
på femte våningen, tillgänglig toalett på andra våningen. Klassrummets dörr är 
80 cm bred. Anmälningar tas också emot på 044 907 4737. Kursen arrangeras i 
samarbete med Hjärnförbundet r.f. Ej 19.2 och 5.3. Jannica Lindholm studerar 
logopedi vid Åbo Akademi.
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 BILDKONST • MÅLERI 
110420 URBAN SKETCHING – skissa din resebok (49 €)
mån. 14.1–15.4 kl. 19.00–21.15
3 vån. Rum 311, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Passar alla som vill skissa, teckna eller måla landskap, arkitektur och städer.  
Lär dig skissa en personlig ”minnesbok” t.ex. medan du reser. En skissbok  
väcker de fina reseminnena till liv – något du kan dela med dig av till dina  
vänner. Genom att skissa ner dina tankar kan du koppla av och förbättra  
din skicklighet. Du utvecklar dig att snabbt skissa med ink-pennor och akvarell 
och att vara spontan i målningsprocessen. Ej 18.2. Victoria Yaroshik är utbildad 
konstnär. Se www.justart.info

110421 FÄRGNAVIGATION – en väg till rätta färger (19 €)
ons. 16.1–24.4 kl. 17.00–17.45
3 vån. Rum 311, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Vill du lära dig mera om färganvändning? Gör din målning mer färgbalanse-
rad och tilltalande för ögat! Ta med dig dina egna akvarell- eller gouachefärger 
och akvarellpapper. Du kan även måla med akvarellpennor. Ej 20.2 och 27.3.  
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.justart.info

110422 AKVARELLSTUDIO (73 €)
ons. 16.1–24.4 kl. 18.00–21.15
3 vån. Rum 311, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Vi målar personliga bilder i olika tekniker med valfria teman. Vi förbättrar vår 
kreativitet och lär oss släppa loss och att vara spontana och njuta av målnings-
processen med akvareller. För att lyckas på kursen bör du tidigare ha bekantat 
dig med grundteknikerna i akvarell. Ta med dig dina egna akvarellfärger och ak-
varellpapper. Ej 20.2 och 27.3. Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.
justart.info

110423 OLJEMÅLNING, avgiftsfri nybörjarintroduktion 14.1 (0 €)
mån. 14.1 kl. 19.00–20.30
2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Obligatorisk för nybörjare inför kursen ”Oljemålning, kvällstid” nr 110424.  
Vi går genom bl.a. olika materialmöjligheter. Ingen kursavgift. Kom ihåg att  
anmäla dig också till den egentliga kursen nr 110424.
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110424 OLJEMÅLNING, kvällstid (50 €)
mån. 21.1–15.4 kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 13.1.2019 
Under kursen bekantar vi oss med bl.a. den klassiska ”lager-på-lager-tekniken” 
och ”alla-prima-tekniken”. Undervisningen består av personlig handledning 
och ”steg-för-steg-metoder”. Kursdeltagarna får i regel själva välja sina motiv 
– stilleben, landskap, människor o.s.v. Målning efter levande modell ingår som 
ett element. Ej 18.2. Den avgiftsfria kursen ”Oljemålning, avgiftsfri nybörjar–
introduktion 14.1 ” nr 110423 är obligatorisk för nybörjare. Den anmäler du dig 
separat till. André Peterdi är konstmålare och utexaminerad bildkonstnär och 
har undervisat på Arbis sedan 2005.

110425 BILDKONST, för personer med funktionsnedsättning (38 €)
fre. 1.3–10.5 kl. 9.00–11.15
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Erika Adamsson
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 17.1.2019 
Alla kan fördjupa sina konstnärliga intryck och dra nytta av individuell handled-
ning. Kursen ordnas delvis i samarbete med Kårkulla samkommun. Kursen är 
öppen också för andra personer med funktionsnedsättning. Anmäl dig via nätet 
eller kontakta Arbis senast 21.2.2019 på 044 907 4737 om du är intresserad. 
Materialkostnader 30–50 €/pers. Erika Adamsson är utbildad bildkonstnär. Se 
även www.erika-adamsson.com

 DATA 
340177 WINDOWS-DATORER, UNDERHÅLL OCH RENSNING
 – kortkurs (15 €)
Ons. 23.1–13.2 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 403. Dataklassen, Kaskisgatan 5 • Christian Andersson
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 15.1.2019 
Vill du ge en nystart åt din bärbara dator? En enkel rensning och grundläggande 
underhåll kan hjälpa datorns prestanda. Under kursen går vi igenom system-
säkerhet, underhåll, tillförlitlighet, felsökning, startoptimering etc. Ta med din 
egen bärbara dator. Christian Andersson är diplomingenjör i datateknik och har 
sedan 2012 hållit kurser i datorhantering.
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 TEXTILSLÖJD 
110620 VÄVNING (72 €)
tis. och tors. 10.1–16.4 kl. 17.45–20.45
ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 2.1.2019 
Väv både grövre och tunnare vävar: dukar, mattor, disktrasor m.m. Vi sät-
ter upp och väver i gemensamma vävar. Information om materialkostnader i  
början av kursen. Kursen pågår torsdagar 10.1–14.2 och tisdagar 15.1–16.4,  
men för att vävandet ska framskrida bättre borde deltagarna väva också  
under andra tider. Arbis arrangerar vid behov tillgång till vävsalen utanför 
kurs tiderna. Deltagare på höstens vävkurs har företräde. Ej 19.2. HeL Anja  
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110621 STICKNING, sju kvällar (36 €)
mån. 25.2–8.4 kl. 18.00–21.00
ÅSALEN, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 14.2.2019 
Lär dig grunderna eller sticka någonting annorlunda! Sticka t.ex. lovikkavantar, 
sockor i magic loop, spetsstickad duk, pläd i dominostickning ... Du påverkar 
själv vad som tas upp under kursen. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie tex-
tillärare.

110622 GÖR VANTAR OCH HANDSKAR, dagtid (21 €)
ons. 16.1–13.2 kl. 10.30–13.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Du kan välja olika tekniker och olika modeller. Sticka, virka, nålbinda, sy 
 – påsvantar, fingervantar, bilhandskar, pulsvärmare ... HeL Anja Lindqvist är 
Arbis ordinarie textillärare.

110625 KLÄDSÖMNAD ÄR ROLIGT (56 €)
ons. 16.1–10.4 kl. 18.00–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, textilsalen, Klostergatan 11 • Berit Bragge
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Kom på en praktisk kurs och sy kläder för barn eller vuxna enligt egna behov 
och önskemål. Du lär dig om måttagning, mönster, tillskärning, sömnad och 
maskiner. Vi använder symaskinen och overlocksmaskinen mångsidigt och går 
igenom olika sömnadstekniska tips och knep som underlättar sömnadsarbetet. 

Kursdeltagarna får personlig handledning och hjälp med sina sömnadspro-
jekt. Ta med eget material och sömnadstillbehör. Passar såväl nybörjare 

som längre hunna. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid 
– ytterdörren går i lås! Ej 20.2 HeL, formgivaren Berit Bragge har 

många års erfarenhet som sömnadslärare.
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110623 TEXTILHOBBY, dagtid (34 €)
ons. 27.2–17.4 kl. 10.30–13.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 14.2.2019 
Sy en rya, sticka sockor, knyt ett tofsdjur, brodera en kudde, virka en boll, kroka 
en väska ... Möjligheterna är många! Du påverkar själv vad som tas upp under 
kursen. Ej 19.2. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110624 HEMSLÖJD PÅ HEMMET, eftermiddagskurs (37 €)
tis. 15.1–16.4 kl. 14.45–16.15
SERVICEHUSET HEMMET, Observatoriegatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019
Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet och är främst avsedd för 
dess pensionärer, men öppen också för andra intresserade. Kontakta Arbis på 
044 907 4737 senast 7.1 om du är intresserad. Ingen nätanmälning. HeL Anja 
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

 MÖBELTAPETSERING • SLÖJD 
110631 HOLKAR OCKSÅ FÖR UDDA FÅGLAR
 – föreläsning och bygge, februariveckoslutet 9–10.2 (26 €)
lör. 9.2 kl. 10.00–15.00 och sön. 10.2 kl. 10.00–13.00
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11
 • Henrik Malmström, Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 27.1.2019 
Villl du ha nya fågelgäster i sommar? Bygg åt trädkryparen, göken, ugglan eller 
åt vanliga skogs- och sjöfåglar. Kursen inleds med en 45 min. teoriintroduktion 
av fågelguiden Hans G. Hästbacka. Holkbygget leds av Arbis slöjdlärare Henrik 
Malmström, som skaffar allt material. Nybörjare ska gärna delta i den avgifts-
fria introduktionskursen 110627. Materialkostnaderna 20 € betalas på förhand. 
Närmare information direkt till de antagna till kursen. Barn tillsammans med 
en vuxen är välkomna. Både vuxna och barn ska anmäla sig separat och betala 
kursavgiften. Barn i sällskap med en äldre betalar däremot ingen egen material-
avgift.
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110632 SNICKRA FÖR DIN TRÄDGÅRD ELLER BALKONG, 
aprilveckoslutet 5–7.4 (36 €)
fre. 5.4 kl. 17.00–21.00, lör.–sön. 6–7.4 kl. 10.00–16.00
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 28.3.2019 
En ny blomlåda, en ny bänk eller ett nytt hem åt småfåglarna. Kom och förbered 
balkongen eller trädgården inför sommaren med att snickra till det du drömt 
om under vintern! Kursdeltagarna står själva för anskaffning av material, råd 
fås vid behov av läraren. Kursen lämpar sig för såväl nybörjare som längre hun-
na, men nybörjare ska helst delta i den avgiftsfria introduktionskursen 110627. 
Henrik Malmström har flera års erfarenhet av undervisning i träslöjd.

110627 TRÄSLÖJD OCH SNICKERI, 
avgiftsfri nybörjarintroduktion 14.1 (0 €)
mån. 14.1 kl. 18.00–21.00
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Avgiftsfri obligatorisk introduktionskurs för nybörjare inför kurserna ”Träslöjd, 
eftermiddags- respektive kvällskurs” nr 110628 och 110629 samt ”Snickeri och 
metallslöjd” nr 110630. Deltagare i kurserna ”Holkar också för udda fåglar”  
nr 110631 och ”Snickra till din trädgård eller balkong” nr 110632 får gärna  
också delta i introduktionen. På kursen ges anvisningar i säker maskin-
användning och råd för materialanskaffning. Introduktionen är riktad till både  
nybörjare och andra kursdeltagare som inte tidigare har slöjdat i S:t Olofssko-
lans slöjdsal på motsvarande kurser. Glöm ej att också anmäla dig till någon av 
de egentliga kurserna!

110628 TRÄSLÖJD, eftermiddagskurs (56 €)
mån. 21.1–15.4 kl. 15.30–18.15
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 13.1.2019 
Träslöjd och snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. Förverkliga dina 
egna projekt under handledning och med rätt apparatur. Kursdeltagarna står 
själva för materialanskaffning. Råd ges av läraren. Begränsat lagerutrymme. 
För både nybörjare och sådana som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal 
är den avgiftsfria engångskursen ”Träslöjd och snickeri, nybörjarintroduktion”  
nr 110627 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. Ej 18.2. Henrik  
Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning i träslöjd.

110629 TRÄSLÖJD, kvällstid (56 €)
mån. 21.1–15.4 kl. 18.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 13.1.2019 
Träslöjd och snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. Förverkliga dina 
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egna projekt under handledning och med rätt apparatur. Kursdeltagarna  
står själva för materialanskaffning. Råd ges av läraren. Begränsat lagerutrymme. 
För både nybörjare och andra som inte tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans  
slöjdsal är den avgiftsfria engångskursen ”Träslöjd och snickeri, nybörjar-
introduktion” nr 110627 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. Ej 18.2. 
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning i träslöjd.

110630 SNICKERI OCH METALLSLÖJD, kvällstid (73 €)
tis. 22.1–23.4 kl. 17.30–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Kent Engström
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 13.1.2019 
Snickeri och metallslöjd för såväl nybörjare som längre hunna. I metall endast 
mindre smidesarbeten. Begränsat förvaringsutrymme. För nybörjare och andra 
som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria engångs-
kursen ”Träslöjd och snickeri, nybörjarintroduktion” nr 110627 obligatorisk.  
Anmäl dig i så fall separat till den. Ej 19.2. Kent Engström är slöjdlärare med lång  
erfarenhet av undervisning vid arbetarinstitut, grundskola och högskola.

110633 MÖBELTAPETSERING, kvällstid (73 €)
tors. 17.1–11.4 kl. 17.30–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Anne Palin
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
Lär dig klä om gamla möbler och tillverka ny stoppning med lämpliga tekni-
ker och material. För alla som vill bekanta sig med möbeltapetsering och prova 
på grunderna i hantverket. Materialet ingår inte i kursavgiften. Kursdeltagarna 
skaffar det själva. Beroende på arbetets storlek och omfattning varierar kostna-
derna stort. Kontakta kursledaren på 0400 530 272 eller palin.anne@gmail.com  
för tips om och råd för materialanskaffningen. Deltagare i höstens 2018 mot-
svarande kurs har företräde till denna kurs. Också nya tas emot om rum finns 
så anmäl dig. Ej 21.2. Anne Palin har mångårig erfarenhet av textil- och inred-
ningsbranschen, är utbildad möbeltapetserare och gesäll.

110634 MÖBELTAPETSERING, marsveckoslutet 22–24.3 (36 €)
fre. 22.3 kl. 17.00–21.00, lör.–sön. 23–24.3 kl. 10.00–16.00
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Anne Palin
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.3.2019 
Lär dig klä om gamla möbler och tillverka ny stoppning. Företräde till denna 
veckoslutskurs ges till studerande som inte har plats på Arbis kvällskurs i  
möbeltapetsering nr 110633. Men även om du har plats på kvällskursen kan 
det löna sig att anmäla sig. Arbis meddelar dem som får plats på denna vecko-
slutskurs efter att anmälningstiden gått ut. Du kan kontakta kursledaren  
angående materialanskaffning på 0400 530 272 eller palin.anne@gmail.com. 
Under både lördag och söndag håller vi lunchpaus 60 min. Anne Palin har 
mångårig erfarenhet av textil- och inredningsbranschen, är utbildad möbel- 
tapetserare och gesäll.
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 MUSIK 
110236 FIOLSPEL, individuell undervisning (78 €)
mån. 14.1–11.3 kl. 16.15–21.15
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Marianne Maans
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Fiolspel med folkmusikinriktning för olika åldrar. Du kan vara nybörjare  
eller ha spelat tidigare. Vi både tränar teknik och spelar folkmusiklåtar. Du bör 
ha med dig eget instrument. Det är även möjligt att delta med stråkharpa som  
instrument. 45 min./deltagare under åtta måndagar. Ej 18.2. Läraren kontak-
tar var och en före kursstart och kommer överens om de enskilda klockslagen 
och datumen. De som deltagit i motsvarande kurs hösten 2018 har företräde till 
denna kurs, men också nya deltagare välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig! 
MuM Marianne Maans är en mångsidig musiker som uppträder både solo och i 
ensembler. Hennes specialområde är den finlandssvenska folkmusiken.

110235 BLÅSMUSIK I ENSEMBLE (43 €)
ons. 16.1–17.4 kl. 18.00–20.00
GILLESGÅRDEN, innergården, Auragatan 1 • Mikko Lagerspetz
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Kursen består av orkesterövningar under ledning av dirigenten Mikko  
Lagerspetz. Ingen enskild undervisning i instrumentet ges, men även ny-
börjare är välkomna att få övning i ensemblespel. Uppmärksamhet fästs vid  
speluppträdanden, renhet, exakthet, frasering och nyanser. Under vårterminen 
övas konsert- och dansmusik, däribland sådant som lämpar sig för en konsert 
utomhus. När vi uppträder kallar vi oss Blåslaget. Ej 20.2. Mikko Lagerspetz har 
studerat musikvetenskap, komposition och valthornsspel samt dirigerat olika 
blåsorkestrar sedan 1984, Blåslaget sedan 2008.
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110237 MUSIKSTUND PÅ ANNAHEMMET (16 €)
fre. 18.1–12.4 kl. 15.00–15.45
SERVICEHUSET HEMMET, Observatoriegatan 2 • Marianne Maans
Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 10.1.2019. Ingen nätanmälning.
Musikstund för seniorer med allsång, musiklyssning och diskussion  
i anknytning till musiken. Inga förkunskaper krävs. Kursen ordnas i  
samarbete med Servicehuset Hemmet men är öppen också för andra  
t.ex. anhöriga som ska anmäla sig separat för att få delta. Ej 22.2, 29.3.  
MuM Marianne Maans är utexaminerad från Sibelius-Akademin.

110238 MUSIKSTUND PÅ ROSENHEMMET (16 €)
fre. 18.1–12.4 kl. 14.00–14.45
SERVICEHUSET HEMMET, Observatoriegatan 2 • Marianne Maans
Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 10.1.2019. Ingen nätanmälning. 
Musikstund för seniorer. Vi sjunger allsånger och visor från olika tider samt 
lyssnar till musik. Inga förkunskaper krävs. Kursen ordnas i samarbete med 
Servicehuset Hemmet men är öppen också för andra t.ex. anhöriga som ska  
anmäla sig separat för att få delta. Ej 22.2, 29.3. MuM Marianne Maans är  
utexaminerad från Sibelius-Akademin.
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 SÅNG 
110245 LÄR DIG KÄNNA ÅBOS OTTO ANDERSSON, 
föreläsn. ons. 30.1 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 30.1 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Matts Andersson
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 22.1.2019 
Musikprofessorn och folkdiktsforskaren Otto Andersson (1879–1969) var en av 
sin tids mest kända kulturpersoner. Hans vänskap med Jean Sibelius gjorde 
bl.a. att vi i Åbo har Finlands främsta musikmuseum – Sibeliusmuseum, som 
öppnar en utställning om Andersson 31.1. På Anderssons initiativ fick vi texter 
till sånger som numera ingår i den finlandssvenska folksjälen såsom ”Morgonen 
ljusnar” och ”Slumrande toner”. Matts Andersson föreläser om den märklige 
Åboprofessorn utgående från sin nyutgivna bok ”Farbror Otto – Över bygden 
skiner sol”. Matts Andersson har också personliga minnen av Otto, eftersom 
hans far var Ottos adoptivson. Avgift för förhandsanmälda 8 €, vid dörren 12 €.

110239 ARBIS NYA MANSKÖR (40 €)
tors. 17.1–11.4 kl. 19.30–21.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Marie-Louise Ståhl-Norrholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
Kören är för dig som gillar manskörssång och dess traditioner. Vi sjunger  
manskörsklassiker varierat med nyare verk. Fokus ligger på allt från enkla till 
medelsvåra fyrstämmiga arrangemang. Körens ambitioner passar såväl för  
nybörjare som för dig som vill återupptäcka manskörens pärlor och glädjen  
av att sjunga i kör. Du får gärna ha en grundläggande uppfattning om hur  
notskrift fungerar, men du behöver inte kunna läsa noter rakt av. Stämmorna 
övar vi in tillsammans. Kören samarbetar delvis med föreningen ÅSMA r.f.  
Ej 21.2. Misa Ståhl-Norrholm är dirigent och pianolärare.

110240 KÖR FÖR ALLA – CANTRALLA (37 €)
tis. 15.1–16.4 kl. 17.30–19.00
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Ros-Mari Djupsund
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
Inga förkunskaper krävs. Vi sjunger efter egen förmåga och kallar oss  
”Cantralla”. Uppsjungnings- och sångövningar med både bekanta och nya  
sånger, mest på svenska. Kursledaren Ros-Mari Djupsund doktorerar i  
musikvetenskap. Kontakta henne på 040 768 9980 om du vill veta mera om 
kursen.

Så
ng



4343facebook.com/aboarbis

110241 KÖREN UPPTEMPO – något för alla (34 €)
tors. 17.1–11.4 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Jasmine Nedergård
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 

Upptempo är för dig som är intresserad av  
internationella sånger och musikstilar. Vi prövar 
på att sjunga allt från jazz, blues och country till 
rock och pop, mest på engelska. Kören har ingen 
åldersbegränsning eller musikaliska krav, men 
det underlättar om man har musiköra. Vi sjung-
er mest enstämmigt. Njut av samvaron och av 
att sjunga tillsammans. Jasmine Nedergård har  
jobbat som kantor och varit första vice dirigent 
i Florakören. Kontakta henne gärna på 050 560 
5655 om du har frågor.

110242 SOLOSÅNG, för herrar (66 €)
mån. 14.1, 21.1, 28.1, 4.2, 11.2 och 25.2. kl. 16.15–21.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Är du nybörjare eller vill annars utveckla din röst? Du får individuell  
handledning och stöd i att hitta en fri andning och en naturlig tonbildning.  
Du lär dig grunderna i röstfysiologi, frasering och tolkning samt övar för att  
motarbeta rampfebern. Repertoaren väljer du fritt, allt från klassiskt till  
rytmmusik. Ta gärna med text och noter. De som deltagit i motsvarande  
kurs på hösten har företräde till vårens kurs, men även nya deltagare  
välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig! Arbis kontaktar dem som får plats  
efter anmälningstidens slut. 45 min./deltagare under sex måndagar 14.1, 21.1, 
28.1, 4.2, 11.2, 25.2. Läraren kontaktar var och en före kursstart och kommer 
överens om de enskilda klockslagen och datumen. MuM Anneliina Koskinen är  
utexaminerad från den solistiska avdelningen vid Sibelius-Akademin. Se även 
www.anneliinakoskinen.com

110243 SOLOSÅNG, för damer (66 €)
ons. 16.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2 och 27.2. kl. 16.15–21.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
De som deltagit i motsvarande kurs på hösten har företräde till vårens kurs, 
men även nya deltagare välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig! Arbis kontak-
tar dem som får plats efter anmälningstidens slut. 45 min./deltagare under sex 
onsdagar 16.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2, 27.2. I övrigt samma kursbeskrivning som 
kursen ”110242 SOLOSÅNG, för herrar”. Se ovan.

Sång
Fo

to
: J

as
m

in
e 

N
ed

er
gå

rd



4444 www.aboarbis.fi

 DANS 
820528 JAPANSK SOLFJÄDERDANS, för kvinnor och män (15 €)
mån. 14.1–11.3 kl. 18.45–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Juuso-Matias Maijanen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Lär dig grunderna i den klassiska japanska  
solodansen i nihon buyou-stil. Med hjälp  
av solfjädern berättar man som dansare den 
magiska historien om de två mytologiska  
japanska varelserna – tranan och sköldpaddan 
som i sägnen sägs kunna leva över tusen år. Om 
du har en kimono blir dansen vackrare, men 
det går också att dansa i andra kläder. Läraren  
lånar vid behov ut solfjädrar för dansen. Ej 18.2. 
Juuso-Matias Maijanen jobbar som teaterlärare 
och har studerat traditionell japansk dans i  
Kyoto. Han älskar stilisering och teatraliskt  
mimade rörelser som får åskådarna att få en  
vision utan verklighet.

830430 CAPOEIRA
 – dansliknande afrobrasiliansk kampsport för kvinnor och män (37 €)
ons. 16.1–17.4 kl. 19.45–21.15
Se sid 48.

830432 MOTIONERA MED DITT BARN GENOM CAPOEIRASPEL (14 €)
mån 21.1–1.4  kl. 15.45–16.30
Se sid 48.
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Kom med kursförslag!

Saknar du något i Arbis kursutbud?  
Kontakta oss med dina förslag!

arbis@turku.fi • 044 907 4737
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 GYMNASTIK 
830213 HÄLSOFRÄMJANDE GYMNASTIK, 
morgonkurs för herrar (25 €)
mån. 14.1–15.4 kl. 8.30–9.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Jannica Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
En mångsidig träning för hela kroppen. Vi fokuserar på de viktiga djupa  
musklerna. Dessutom jobbar vi med rörligheten genom stretching och töjning. 
Målsättningen är att må bra och att hålla kroppen i balans och i gott skick.  
Kursen lämpar sig speciellt bra för dig som t.ex. har ett stillasittande jobb  
eller annars är rätt stationär. Ta gärna med en vattenflaska. Duschmöjlighet  
i institutshusets källarvåning. Ej 18.2. Jannica Lindholm är aktiv idrottsutövare 
med erfarenhet av många grenar.

830214 MOTIONSGYMNASTIK OCH MUSKELFÖRSTÄRKNING, 
förmiddagskurs för herrar (19 €)
tors. 7.2–25.4 kl. 10.00–11.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 30.1.2019 
Har du problem med ryggen och nacken? Traditionell motionsgymnastik med 
tyngdpunkten lagd på att stärka mag- och ryggmuskulaturen. Ta gärna med en 
yogamatta/filt och en vattenflaska. Dusch i institutshusets källarvåning. Ej 21.2 
och 18.4. PK Malin Lindholm är aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet 
av olika grenar.

830217 CIRKELTRÄNING
 – träna hela kroppen på 60 min., för kvinnor och män (19 €)
tis. 12.2–23.4 kl. 8.45–9.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 4.2.2019 
Vill du få hela kroppen tränad på 60 min.? Vi jobbar vid olika stationer  
med hjälp av olika redskap såsom käppar, hantlar, hopprep m.m. Målet med  
träningen är att stärka kroppen från topp till tå med fokus på att förbättra vår  
hållning. Vi börjar passet med en ordentlig uppvärmning och avslutar med  
lätt stretching och töjning. Träningen går att anpassa enligt den egna  
orken och konditionen och ger förhoppningsvis inspiration till att träna också  
hemma. Passar såväl nybörjare som mer erfarna. Ta gärna med en vattenflaska.  
Duschmöjlighet i institutshusets källarvåning. Ej 19.2. PK Malin Lindholm är 
aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet av olika grenar.



830215 STRETCHING OCH MUSKELFÖRSTÄRKNING, 
morgonkurs för damer (19 €)
tors. 7.2–25.4 kl. 8.45–9.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 30.1.2019 
Mångsidig träning för hela kroppen. Uppvärmning, muskelförstärkning,  
rörlighet och stretching. Vi jobbar främst med den egna kroppen med  
målsättningen att må bra och hålla kroppen i balans och i gott skick.  
Ta gärna med en yoga-matta/filt samt en vattenflaska. Dusch i institutshusets 
källar våning. Ej 21.2 och 18.4. PK Malin Lindholm är aktiv idrottsutövare med 
mångårig erfarenhet av olika grenar.

830216 STRETCHING OCH KÄPPGYMNASTIK, 
dagskurs för damer (19 €)
tors. 7.2–25.4 kl. 11.15–12.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 30.1.2019 
Uppvärmning med käpp samt avslappningsövningar. Ta gärna med en  
yogamatta/filt och en vattenflaska. Dusch i institutshusets källarvåning. Ej 21.2 
och 18.4. PK Malin Lindholm är aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet 
av olika grenar.
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 CROSSNATURE • VANDRINGAR 
830212 CROSSNATURE – träna ute i naturen, varannan söndag (22 €)
sön. 3.2–28.4 kl. 10.30–11.45 • Varannan vecka 
KATRINEDAL, parkeringsplatsen, Sigridsstigen 5 • Petra Mannström
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 24.1.2019 
CrossNature® är en träningsform med inspiration från olika sporter, bl.a. box-
ning (parträning), fotboll, styrketräning och löpning. En enkel och funktionell 
träning som du lätt kan utöva ute i naturen. CrossNature® går ut på att röra 
sig genom naturen och utnyttja det som finns för att träna både styrka och kon-
dition. När vi tränar i grupp använder vi även varandra som motvikter i olika 
parövningar. Vår ”kurslokal” är området kring Katrinedal; närmare information 
om kursplatsen ges senare till kursdeltagarna. Klä dig i löparskor och lämpliga 
kläder. Ta med ett liggunderlag. Du får rosiga kinder och ett svettigt men kul 
träningspass! Nivå: medeltung Obs! – Inget pass om utomhustemperaturen är 
eller känns som –15 °C eller kallare. Ej 24.2. Läraren kontaktar deltagarna i så 
fall.

999800 LÄR DIG GRUNDERNA I VANDRING OCH FRILUFTSLIV (21 €)
tis. 18.30–21.00, lör. 12.00–16.00 • 9.4–4.5 • Varannan vecka
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Peter Nylund
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 1.4.2019 
Under två föreläsningar (9.4 o. 23.4) och en utflykt (4.5) bekantar vi oss med 
vandring och friluftsliv. Under föreläsningarna behandlar vi allemansrätten,  
lämplig utrustning, vilka möjligheter för vandring det finns i Åbotrakten,  
övernattning m.m. Under vandringen demonstreras även olika friluftskök  
och tälttyper. För utflykten träffas vi på Runsala lördag 4.5 kl. 12, vandringen 
inklusive paus räcker 4 timmar. Deltagarna behöver ytterkläder för en  
eftermiddag på Runsala, inklusive regnrock, skor som klarar av eventuellt våta 
skogsstigar och en liten ryggsäck som rymmer lite extra kläder och fika. Peter 
Nylund är utbildad vildmarks- och naturguide. Natur och friluftsliv är hans  
passion sedan 20 år. Han tillbringar 30–50 nätter ute under året.

320292 S:T OLOFS SJÖLED – PILGRIMSLEDEN FRÅN ÅBO TILL 
NIDAROS, föreläsn. ons. 13.3 kl. 18.15–19.15 (8 €)
ons. 13.3 kl. 18.15–19.15
Se sid 12.

FLERA KURSER I FÅGELVANDRING
Se sid 22–23.
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 CAPOEIRA • KARATE 
830430 CAPOEIRA
 – dansliknande afrobrasiliansk kampsport för kvinnor och män (37 €)
ons. 16.1–17.4 kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Ronnie Snellman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Dansliknande afrobrasiliansk kampsport där man inte slåss, utan iakttar 
och följer sin motspelare i takt till rytmisk musik. Utvecklar rörlighet och  
flexibilitet. Inlärning av grundrörelser bl.a. att hjula på capoeiravis. Klä dig i  
T-tröja och inneskor för gymnastikbruk eller delta barfota. Barn från 9 år uppåt  
är välkomna med i sällskap av en vuxen. Alla anmäler sig separat. Ej 20.2.  
Ronnie Snellman har lett träningar i Capoeira för både barn och vuxna sedan 
2006.

830432 CAPOEIRASPEL – MOTIONERA MED DITT BARN (14 €)
mån 21.1–1.4  kl. 15.45–16.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Ronnie Snellman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 14.1.2019 
Kom och njut av en rolig motionsform med musik och rytm tillsammans med 
ditt barn i åldern 2–5-år. Capoeira är en mångsidig brasiliansk kampdans 
där man utmanar varandra med olika rörelser som t.ex. långsamma sparkar,  
små hjulningar och olika steg. Det kallas att spela capoeira med varandra.  
En aktivitet som lämpar sig utmärkt för barn och vuxna tillsammans. Både  
barnen och de vuxna ska anmälas separat och betala sina egna kursavgifter. 
Barnen deltar alltid tillsammans med en vuxen. Arbis försäkrar inte sina kurs-
deltagare. Ej 18.2. Ronnie Snellman har lett träningar i Capoeira för både barn 
och vuxna sedan 2006.

830431 KARATE-DO SHOTOKAI, fortsättningskurs (37 €)
mån. 14.1–15.4 kl. 19.45–21.15
LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen. ingång via parken, Klostergatan 13 
 • Daniel Wärnå, John Tran
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Kursen bygger på höstens introduktionskurs, men den anpassas för både  
nybörjare och längre hunna. KDS är karate enligt Sensei Mitsusuke Harada.  
Vi tävlar inte utan bygger på varandras förmåga tillsammans med tränings-
partnern. Vi övar sparkar, slag, avvärjning, timing och avstånd samt på sikt 
hur man använder hela kroppen effektivt. Ta med bekväma träningskläder och  
en vattenflaska. Vi tränar barfota. Kursen ordnas i samarbete med Abo  
Karate-Do Sho-tokai r.f. Kursledare är Daniel Wärnå (daniel@danielwarna.com 
eller 044 282 2581) och John Tran. Ej 18.2. Kursgångerna 11.3, 18.3 och 25.3 
hålls i Cygnaeus skola.
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 NIA • KLANGSKÅLAR 
830426 FÖRMIDDAGSNIA – TRÄNING FÖR KROPP OCH SJÄL, 
för kvinnor och män (33 €)
ons. 16.1–24.4 kl. 10.00–11.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Förgyll din dag med ett Nia-pass före lunch! Nia™ kombinerar svettgympa med 
dansglädje, mental träning och återhämtning. De följsamma rörelserna stöds 
av medryckande musik och går att anpassa enligt individuella behov. Att vi rör 
oss barfota gör träningen skonsam för lederna, att vi lyssnar till musiken vi rör 
oss till stimulerar bl.a. koordinationsförmågan, rytmsinnet och själen. Du är 
välkommen oavsett erfarenhet! Kom i kläder du känner dig bekväm i och/eller 
kan svettas i; helst barfota, annars med tunna gympatossor. Liggunderlag och 
långärmat kan vara skönt för avslappningen. Duschmöjlighet i institutshusets 
källarvåning. Ej 20.2. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 5 stages-
instruktör, undervisar med över 10 års erfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi

830425 NIA™ – TRÄNING FÖR KROPP OCH SJÄL, 
för kvinnor och män (31 €)
tors. 17.1–25.4 kl. 16.45–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
Nia™är en lättsinnig gruppträningsform med element av dans, kampsport och 
mindfulness. De följsamma rörelserna stöds av medryckande musik och går att 
anpassa enligt individuella behov. Att vi rör oss barfota gör träningen skonsam 
för lederna, att vi lyssnar till musiken vi rör oss till stimulerar bl.a. koordination-
sförmågan, rytmsinnet och själen. Du är välkommen oavsett erfarenhet – det 
går alltid att lära sig något nytt! Kom i kläder du känner dig bekväm i och/eller 
kan svettas i; barfota eller i tunna gympatossor. Liggunderlag och lång ärmat kan 
vara skönt för avslappningen. Duschmöjlighet i institutshusets källarvåning.  
Ej 21.2 och 18.4. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 5 stages-instruktör, 
undervisar med över 10 års erfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi
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830427 KORTKURS I NIA™: PÅVERKA VÄLMÅENDET GENOM 
DINA FÖTTER, en fredagskväll 1.2 (13 €)
fre. 1.2 kl. 17.30–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 24.1.2019 
Det finns över 7000 nervändor i vardera fotsulan. Egentligen masserar du också 
ditt inre genom varje barfotasteg du tar. Vi går igenom steg och stegkombina-
tioner enskilt och väver dem sedan in i en enklare, dansant koreografihelhet. 
Syftet med kursen är att förse deltagaren med enkla tips om hur fokus på fötter 
och steg kan stöda både det fysiska och psykiska välmåendet. Kom i kläder du 
känner dig bekväm och/eller vacker i och vid behov kan svettas i. Liggunder-
lag och något långärmat för den avrundande avslappningen. Kursen lämpar sig 
för både mer erfarna motionärer och Nia-entusiaster samt nya nyfikna som vill 
prova på Nia™. Notera att alla rörelser inte nödvändigtvis passar alla: meddela 
instruktören ifall det finns rörelser du för ditt eget välmående bör undvika. Till-
sammans hittar vi i så fall alternativ. I övrigt är du välkommen oavsett erfaren-
het. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 5 stages-instruktör, undervisar 
med över 10 års erfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi.

830423 SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, 
en marskväll 18.3 (8 €)
mån. 18.3 kl. 18.45–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 10.3.2019 
Slappna av med tibetanska klangskålar under en timmes tid. Vi fördjupar oss i 
ljudet av klangskålarna medan vi låter stress och spänningar smälta bort. För 
passet behöver du ett liggunderlag och bekväma kläder – gärna också en filt 
och en dyna. Kursinnehållet detsamma som på kursen 15.4. Emilia Nylund är 
hälsovårdare, också snart färdig reflexologisk zonterapeut och har ägnat sig åt 
avslappning med tibetanska klangskålar sedan början av 2018.

830424 SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, 
en aprilkväll 15.4 (8 €)
mån. 15.4 kl. 18.45–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.4.2019
Samma beskrivning som för kursen ” 830423 SLAPPNA AV MED TIBETAN-
SKA KLANGSKÅLAR, en marskväll 18.3”. Se ovan.

N
ia

 •
 K

la
ng

sk
ål

ar



5151facebook.com/aboarbis

N
ia • K

langskålar

51

Foto: M
ika Tam

m
enkoski



5252 www.aboarbis.fi

 QIGONG • SHIATSU 
830420 SHIATSU – grundkurs för kvinnor och män, 
veckoslutet 8–10.3.2019 (35 €)
fre. 8.3 kl. 17.00–21.15, lör.–sön. 9–10.3 kl. 10.00–16.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 28.2.2019 
Shiatsu är en japansk terapiform för hela kroppen baserad på energibanorna 
”meridianerna”. Terapin ges genom tryck med tummarna, massage och  
töjningar. Avsikten är att avlägsna slagg och blockeringar i kroppen och att  
skapa ett naturligt välmående för kropp och sinne. Övningarna utförs i par 
med en annan kursdeltagare. Tag med en långärmad träningsdräkt i bomull,  
liggunderlag, två dynor och en filt. Vi håller 1 h lunch på lördag och söndag.  
Tag gärna med något ätbart. FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att  
leda shiatsu och qigong.

830421 QIGONG – EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA, 
grundkurs för kvinnor och män (27 €)
ons. 16.1–24.4 kl. 18.00–19.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Kursen är avsedd för nybörjare och dem som har under ett års erfarenhet och 
passar alla oavsett ålder och kön. Qigong är en mångtusenårig tränings metod 
från Kina för en väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Rörelserna är 
enkla men kraftfulla. Med qigong får du mer energi, förbättrar din hälsa samt 
före bygger sjukdomar. Den är stressreducerande och allmänt stärkande för 
kropp och sinne. Den ökar kroppkännedomen och förbättrar koncentrationen.  
Tekniken kräver varken träningskläder eller utrustning. Ej 20.2 FM Thea 
Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong.

830422 QIGONG – EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA, 
fortsättningskurs för kvinnor och män (27 €)
ons. 16.1–24.4 kl. 16.45–17.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 8.1.2019 
Kursen är avsedd för dem som har grundkunskaper motsvarande minst ett år på 
Arbis. Passar alla oavsett ålder och kön. Qigong är en mångtusenårig tränings-
metod från Kina för en väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Rörelserna 
är enkla men kraftfulla. Med qigong får du mer energi, förbättrar din hälsa 
samt förebygger sjukdomar. Den är stressreducerande och allmänt stärkande 
för kropp och sinne. Den ökar kroppskännedomen och förbättrar koncentra-
tionen. Tekniken kräver varken träningskläder eller utrustning. Ej 20.2.  
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong.
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 YOGA 
830428 MÅ BRA-DAG, en februarilördag 2.2 (25 €)
lör. 2.2 kl. 10.00–16.30
Se sid 33.

830410 HATHA-YOGA, 
nybörjar- och fortsättningsnivå för kvinnor och män (28 €)
mån. 28.1–8.4 kl. 17.15–18.45 
VILLA VINDEN, konditionssalen, Observatoriegatan 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 20.1.2019 
Både för nybörjare och för dig som har yogat tidigare. I hathayogan strävar  
vi efter att skapa balans. Kroppens flexibilitet och smidighet blir bättre.  
Avslappning och meditation ingår i passet. Var och en utför övningarna  
enligt egen förmåga. Ta med dig bekväma kläder, eget underlag, en filt och  
ett öppet sinne. Inga förkunskaper krävs. Ej 18.2. Ann-Mari Backman är hatha- 
och mediyogalärare.

830411 HATHA-YOGA, 
fortsättnings- och fördjupningsnivå för kvinnor, dagtid (37 €)
mån. 14.1–15.4 kl. 11.45–13.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Kerstin Lamppu
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
För kvinnor som har grundkunskaper i hatha-yoga. Ta med en egen yogamatta. 
Ej 18.2.2019. Kerstin Lamppu är utbildad till yogaledare i Saarijärvi.

830412 MEDIYOGA – fortsättningsnivå för kvinnor och män (24 €)
mån. 28.1–8.4 kl. 19.00–20.15
VILLA VINDEN, konditionssalen, Observatoriegatan 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 20.1.2019 
Mediyogan, formad och utvecklad på Institutet för Medicinsk Yoga i Stock-
holm, är en terapeutisk yogaform som utgår från kundaliniyogan, en gammal 
yogaform från norra Indien och Tibet. Mediyogan används vid rehabilitering 
av t.ex. migrän, stress och utbrändhet, högt blodtryck, sömnproblem, astma, 
hjärtsjukdomar, ryggproblem, parkinson och stroke. I ett pass ingår djupand-
nings- och koncentrationsövningar, fysiska övningar, avslappning och medi-
tation. Övningarna sker mest liggande och sittande på golvet eller på en stol. 
Bygger på kunskap motsvarande höstens grundkurs. Enkla, kraftfulla yogapass 
kombineras med djupverkande meditation för att verka för en djup, direkt och 
energimässig balans på alla plan. Ta med mjuka kläder, en yogamatta och en 
filt i t.ex. fleece, gärna en kudde eller en kloss att sitta på. Ej 18.2. Observera att 
kursen hålls på Villa Vinden vid Observatoriegatan 2. Ann-Mari Backman är 
hatha- och mediyogalärare.

Yoga
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830413 MEDIYOGA – för seniorer, eftermiddagskurs (24 €)
mån. 28.1–8.4 kl. 16.00–17.00
VILLA VINDEN, konditionssalen, Observatoriegatan 2 • Ann-Marie Backman
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 20.1.2019 
Kursen är riktad till seniorer och pensionärer – till dig som vill ha en riktigt lugn 
form av yoga. Vi sitter på stol och gör några övningar liggande på yogamattor. Vi 
utför några olika rogivande och mjuka men kraftfulla och djupverkande pass för 
att skapa balans i kropp, sinne och själ. Några positiva effekter deltagare brukar 
uppleva är att de känner sig lugna, får ökad rörlighet i kroppen och sover bättre. 
Mediyoga är en terapeutisk yogaform som kan utövas av alla som vill sköta om 
sin hälsa. Ta på dig mjuka, sköna kläder och gärna en filt. Ett liggunderlag eller 
yogamatta behövs också. Ej 18.2. Observera att kursen hålls på Villa Vinden vid 
Observatoriegatan 2. Ann-Mari Backman är hatha- och mediyogalärare.

830414 ASHTANGA-YOGA
 – 60 min., grundnivå för kvinnor och män (27 €)
tis. 15.1–23.4 kl. 17.00–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
För dig som nyligen har gått en nybörjarkurs eller för dig som vill återuppta 
ashtangan efter en paus. Vi går genom andningsteknik, muskellås, solhälsning-
arna, stående och sittande ställningar samt en del av den avslutande lugnande 
sekvensen. Förutsätter aktivt deltagande. Övningstiden är 60 min. d.v.s. något 
kortare än andra yogapass. Ashtanga-yoga enligt Shri K. Pattabhi Jois tradition 
är en fysiskt utmanande och dynamisk form av yoga där andningen utgör grun-
den. Duschmöjlighet i institutshusets källarvåning. Ej 19.2. FM Sofia Pelo har 
undervisat i yoga sedan 2006.

830415 ASHTANGA-YOGA II, 
fortsättningsnivå för kvinnor och män (28 €)
tors. 17.1–18.4 kl. 20.00–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
För dig som någorlunda behärskar grunderna i ashtanga-yoga. På kursen  
fördjupar vi övningarna och fokuserar främst på de yogaställningar som utgör 
den första halvan av ettans serie. Duschmöjlighet i institutshusets källarvåning.  
Ej 21.2. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

830416 ASHTANGA-YOGA III
 – ettans serie, fördjupad nivå för kvinnor och män (40 €)
tis. 15.1–23.4 kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
Ledd timme i traditionell anda. Kursen riktar sig till dig som har god kännedom 
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om ashtanga-yoga. Du behöver inte kunna hela ettans serie från tidigare, men 
du bör någorlunda behärska övningen fram till navasana (båten, halva ettan). 
Kursen är krävande och förutsätter aktivt deltagande. Ej 19.2. FM Sofia Pelo har 
undervisat i yoga sedan 2006.

830417 VINYASA FLOW-YOGA I
 – easy flow, nybörjar- och fortsättningsnivå för kvinnor och män (31 €)
mån. 14.1–15.4 kl. 20.00–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 6.1.2019 
Vinyasa flow-yoga är en mångsidig och dynamisk yogaövning där yogaställning-
arna sammanlänkas till rörelsesekvenser som utförs i takt med andningen. På 
easy flow-kursen jobbar vi med solhälsningar och grundläggande yogaställning-
ar. Varje kursgång avslutas med djupavslappning. Allt du behöver är en någor-
lunda god grundkondition, en yogamatta och ett öppet sinne. Ej 18.2. FM Sofia 
Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

830418 VINYASA FLOW-YOGA II, 
fortsättnings- och fördjupad nivå för kvinnor och män (34 €)
tors. 17.1–11.4 kl. 18.15–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 9.1.2019 
Kursen riktar sig till dig som har ett eller flera års erfarenhet av regelbunden 
yogaövning av den fysiskt utmanande sorten. Vi utforskar lätta armbalanser, 
fördjupar oss i vridningar, utmanar balanssinnet och jobbar vidare med bakåt-
böjningar. Allt med glimten i ögat. Ej 21.2. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga 
sedan 2006.

830419 YIN-YOGA för kvinnor och män (33 €)
tis. 15.1–23.4 kl. 18.15–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.12.2018 (kl. 18) – 7.1.2019 
Yin-yoga är en lugn och meditativ form av yoga, som effektivt stimulerar och 
töjer muskler och bindvävnad. Yogaställningarna görs sittande eller liggande.  
Ta med ett mjukt underlag t.ex. en yogamatta och en filt. Duschmöjlighet i  
institutshusets källarvåning. Ej 19.2. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 
2006.

Tag med en egen yogamatta 
och/eller filt till yogakurserna.
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