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december 2017
Torsdagen den 2 november
kl. 18.00
l Gilleafton			
Matskribent Kenneth Nars:
Världsgastronomin i omvandling
Tisdagen den 7 november
kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder, medlemmen i
FrimärksGillet Kaj Nordström:
Hur belyser finska frimärken
historien?
Torsdagen den 16 november
kl. 18.00
l Gilleafton			
Docent Charlotta Wolff,
Helsingfors universitet:
Handelshus och storborgare i
1800-talets Finland
Tisdagen den 21 november
kl. 12.00
l Tisdagslunch
Gillebroder Robin Nygård:
Juniorklubben på Handelsgillet
Torsdagen den 23 november
kl. 18.00
l Gilleafton 			
Handelsgillets föreningsmöte:
Valmöte
Torsdagen den 30 november
kl. 18.00
l Gilleafton
Handelsgillets Jubileumsdag:
Pro Patria

GILLEINFO
Jubileumsfest
lördagen den 25
november 2017
BOKA NU!
Anmälan är öppen till den 10 november klockan
12.00 på www.handelsgillet.fi under Aktuellt.
Supékortet kostar 130 euro per person. I priset
ingår välkomstskålen, Finlands 100-års Signature
meny inklusive två glas vin, program och dans till
Henrik Wikströms sexmanna orkester.

Jullunch torsdagen
den 14 december 2017
Gillets traditionella jullunch med damer hålls i festsalen torsdagen den 14 december med början klockan
12.00. Finlands Lucia med följe besöker lunchen.
Anmälningar tas emot från och med den 14 november klockan 10.00 på www.handelsgillet.fi. Obs! Gör
en skild anmälan för varje deltagare och skriv eventuella bordsplaceringsönskemål i meddelanderutan
vid anmälningen. Pris 40 euro per person, inklusive
välkomstglöggen, men exklusive övriga drycker,
betalas i samband med anmälan.
Webbplatsen www.handelsgillet.fi
uppdateras kontinuerligt med
aktuell information om dessa
och övriga kommande
evenemang.

Gilleafton
Torsdagen den 2 november kl. 18.00
Matskribent Kenneth Nars:

Världsgastronomin i omvandling

Middag
klockan 19.00
l Oxsallad
l Korvsås med

potatismos

Det senaste årtiondet har skakat om världsgastronomin på ett sätt som aldrig förut skådats. Inte bara
kockarna har blivit världsstjärnor, utan också deras
maträtter, råvaror, producenter och regionerna de
verkar i har ställts i rampljuset. Då ursprung, regionalitet, kultur och historia tolkas i maträtterna på
stjärnkockarnas restauranger får lyxmaten en helt ny
innebörd och ett nytt djup. Kenneth Nars är matskribent, förläggare och restaurangkonsult.

Gilleafton

Torsdagen den 16 november kl. 18.00
Docent Charlotta Wolff, Helsingfors universitet:

Handelshus och storborgare
i 1800-talets Finland

Middag
klockan 19.00
l Potatisssallad

med gravad lax
l Kycklingragu

med svamp och
lök, grönsaksris

I början av 1800-talet var den traditionella storföretagsmodellen fortfarande handelshuset, ett mångsidigt familjeföretag för bland annat grosshandel,
import, export och sjöfart. I Finland hade handelshusen det kapital och de internationella kontakter som
var nödvändiga för industriell investering och expansion. Ledarna för bemärkta handelshus intog också
en synlig roll i utvecklandet av exempelvis bank- och
kommunikationsväsendet. Ironiskt nog ledde den
strukturella moderniseringen av ekonomin och specialiseringen av produktionen till att de flesta handelshus försvann i slutet av seklet.
Hur upplevdes dessa förändringar av handelsborgerskapet självt och av dem som växte
upp i handelshusens famn och skugga? Charlotta Wolff, forskare vid Finlands Akademi och
docent vid Helsingfors universitet, har undersökt storborgarnas självbilder och världsbilder i
fyra handelsmannasläkter (Hackman, Borgström, Dahlström och Wolff) i mer än tre generationer. Föredraget bygger på hennes kommande bok om ämnet.

GILLEshoppen
I Gilleshoppen kan du köpa gåvor, gratulations- och kondoleansadresser. Se annons i Gillebladet!

Gilleafton
Torsdagen den 23 november kl. 18.00

Middag

Föreningsmöte: Valmöte

l Caesarsallad

Behandlas ärenden enligt § 14 i föreningens stadgar.

klockan 19.00

med kyckling
l Kassler i grädd-

sås med stuvad
potatis och grönsaker

Gilleafton
Torsdagen den 30 november kl. 18.00

Pro Patria
Kvällen inleds med att general Jaakko Valtanen avtäcker Handelsgillets Pro Patria-tavla.

Gillebroder Bo Finne:

Höjdpunkter
i Gillets historia
Gillebroder Bo Finne håller ett festtal med Handelsgillet som tema. Jubileumsårets sista Gilleafton går
av stapeln i Festsalen, klädsel mörk kostym.

Tisdagsluncher i november
Den 7 november kl. 12.00
Gillebroder, medlemmen i FrimärksGillet Kaj Nordström:
Hur belyser finska frimärken historien?
Den 21 november kl. 12.00
Gillebroder Robin Nygård:
Juniorklubben på Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98,
info@handelsgillet.fi, www.handelsgillet.fi

Middag
klockan 19.00
l Skärgårdsbrödssallad med
sillpotatis
l Pannbiff med
smetanalöksås
och rotfruktspuré

421493

Klubbkalender november och december 2017

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna
den 13 och 27 november samt den 11
december. Skinkguerre fredagen den
15 december.
Bridgeklubben
Onsdagar kl. 17.00.
BusinessKlubben
Möte i Donatorn måndagen den 6 november kl. 18.00. Mera information skickas till
medlemmarna separat.
BörsGillet
BörsGillet möts måndagen den 27 november kl. 18.00 under temat Indonesien ur
portföljförvaltarens synvinkel. Juuso
Mykkänen, JOM Fondbolaget presenterar
bolagets sydostasiatiska fonder.
Plats: Radisson Blu Royal, Runebergsgatan 2.
Fiskeklubben
Eventuella evenemang för november meddelas separat. Julfest torsdagen den 14
december kl. 12.00 på Handelsgillet. Fiskeklubben har tio bokade platser, anmälan till
kansliet efter den 14.11. kl. 10.00 då anmälningstiden börjat.
FrimärksGillet
Möte onsdagen den 1 november kl. 18.00 i
Koffen. Finn Sumelius håller ett anförande:
Min franska frimärkssamling 1849–1982. Vi
avslutar mötet med en auktion, så ta med
objekt om du har något du önskar sälja.
Nya som gamla samlare är välkomna.
GilleKockarna
Onsdagen den 8 november kockkväll på
Steinerskolan, temat är grekisk mat. Onsdagen den 13 december kockkväll på Steinerskolan, temat är matrecept som Ben Wiberg
har presenterat tidigare i Gillebladet.

GolfGillarna
Inga aktiviteter planerade för november
och december.
JazzGillarna
Träff tisdagen den 28 november kl. 18.00 i
Donatorn. Programvärd är Heffe Ericsson
under rubriken Satin Dolls.
Juniorklubben
Kontakta klubbledaren Robin Nygård robin.
nygard@vauraus.fi för mer information.
Vinklubben
Ingen aktivitet i november då Gillet firar 160
år, men tillställningen Minnen från Portugal
på Winecellars fredagen den 8 december.
WhiskyGillet
I november bryts flänsarna och sigillen i
kabinett Arizona, onsdagen den 8 november, väl uret slagit 17.00. Anmälan till
Christian Wentzel, christian.wentzel@asemanlapset.fi per den 1.11.
I december gör vi sällan skådad konst av
whiskyprövningen: Gillebroder CG Wentzel
på Teater Taimine står värd fredagen den
15 december, väl uret slagit 17.00. Anmälan
till Christian Wentzel, christian.wentzel@
asemanlapset.fi per den 11.12.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 7, 14, 21 och
28 november samt den 12 december kl.
18.00 i Donatorn (ingen övning den 5.12).
Sitskonserten Tonexplosion på Teknologföreningen i Otnäs tillsammans med Humspvakar den 11 november kl. 18.00.
Julkonsert med Finlands Lucia i Brändö
kyrka den 16 december kl. 18.00 samt julfest
på Gillet efteråt kl. 20.00. För mer information kontakta ordforande@frihetsbroderna.fi
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Berättarcaféet
Sammankomst tisdagen den 21 november
kl. 14.00 i Donatorn. Förfrågningar kan riktas
till Lasse Kusenius.

