
GILLEINFOOktober 2016

Tisdagen den 4 oktober kl. 12.00
l Tisdagslunch  
Gillebroder Kenneth Katter: 
Det är bra att ha en mäklare 
runt hörnet – presentation av 
Sotheby’s International Realty i 
Helsingfors
  
Torsdagen den 6 oktober kl. 18.00
l Gilleafton   
Ambassadör Margus Laidre:          
Världen av igår – världen av 
imorgon. Måste historien alltid 
upprepa sig?
 
Torsdagen den 13 oktober kl. 18.00
l Gilleafton   
Kriminalöverkommissarie 
Thomas Elfgren: 
Landets inre säkerhet igår, idag 
och imorgon

Tisdagen den 18 oktober kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebroder Mikael Charpentier:
Att vara företrädare för minder-
åriga asylsökande i dagens 
Finland 

Torsdagen den 20 oktober kl. 18.00
l Gilleafton   
Rektor Karen Spens:
Hanken – en ansvarsfull handels-
högskola
   
Torsdagen den 27 oktober kl. 18.00
l Gilleafton   
Gruppordförande Björn Månsson: 
Valfebern stiger i Helsingfors 

Oktoberfestliga evene-
mang – förhandsanmälan 
är viktig
I detta GilleInfo och på webbplatsen handelsgillet.fi 
finns information om månadens evenemang. För-
säkra dig om en plats för Gilleaftonen i Donatorn ge-
nom  att alltid då du har möjlighet förhandsanmäla 
dig via webben. Detta är viktigt för att restaurangen 
på förhand måste få veta hur många middagsgäster 
som ska trakteras. 

Glöm inte heller att ha med dig det blåa nyckel-
kortet som alla medlemmar fått. Utöver att kortet 
fungerar som namnbricka på Gilleaftnarna öppnar 
det alltså Klubbrummets dörr som hålls låst. 

Clarissa Köhler 
verksamhetsledare

Hur får vi fart på den efter-
längtade tillväxten? 
Föredrag, paneldiskussion och brasdiskussion kring 
temat under det årliga aktualitetsseminariet på Han-
ken 2.11 kl. 14.00–20.30

Från och med måndagen den 3 oktober kl. 10.00 
kan du på webben anmäla dig till årets seminarium. 

 Seminariet finns också som ett evenemang på Gil-
lets Facebook-sida som också du kan gilla!



Torsdagen den 6 oktober kl. 18.00

Ambassadör Margus Laidre:    

Världen av igår – världen av 
imorgon. Måste historien alltid 
upprepa sig?
Margus Laidre, sedan 2014 Estlands am-
bassadör i Finland, håller sitt anförande kring 
det förändrade säkerhetspolitiska läget i värl-
den och i synnerhet runt Östersjön. En ökad 
osäkerhet påverkar våra liv, och han ställer 
frågan varför man tror att historien är dömd 
att upprepa sig. 

Ambassadör Laidre har tidigare varit 
stationerad i Storbritannien, Tyskland, Sverige 
och har varit Estlands ambassadör vid Heliga 
Stolen. Därutöver har Margus Laidre arbetat som politisk rådgivare 
för bland andra Estlands president. 

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Laxsoppa
l Viltskav, potatis-
puré och lingon

Torsdagen den 13 oktober kl. 18.00

Kriminalöverkommissarie Thomas Elfgren:    

Landets inre säkerhet igår, 
idag och imorgon
Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie, är 
intresserad  av arbete och ekonomi, vård  
och omsorg samt utrikes- och säkerhetspolitik. 
Känd är Elfgren bland annat för sitt special-
kunnande i psykologisk profilering, som chef 
för enheten för bekämpandet av organiserad 
brottslighet och som undersökningsansvarig 
vid krigsförbrytelser och massförstörelse. 

Han har också arbetat för krigsrätten i 
Haag och skrivit bland annat en lagbok för 
unga. På Gilleaftonen sätter Thomas Elfgren fokus på vårt lands 
säkerhet förr, nu och i framtiden. 

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Sallad med skär-
gårdslimpa och 
rökt lax
l Älgwallenber-
gare, potatismos 
och svampstuvning

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



Tisdagsluncher i oktober
Den 4 oktober kl. 12.00
Gillebroder Kenneth Katter:                       
Det är bra att ha en mäklare runt hörnet – en presentation av Sotheby’s International 
Realty i Helsingfors

Den 18 oktober kl. 12.00
Gillebroder Mikael Charpentier:
Att vara företrädare för minderåriga asylsökande i dagens Finland 

Torsdagen den 20 oktober kl. 18.00

Rektor Karen Spens:  

Hanken – en ansvarsfull 
handelshögskola
Hanken har under de senaste årtiondena 
utvecklats till en starkt internationell han-
delshögskola. Karen Spens, rektor för Hanken 
sedan augusti 2015, behandlar i sitt anförande 
den senaste utvecklingen på Hanken och 
högskolans strävan att främja entreprenörskap 
och socialt ansvar.

Karen Spens doktorerade vid Hanken år 
2001 och var mellan 2007 och 2015 professor i 
ämnet logistik och företagsgeografi, numera logistik och samhälls-
ansvar. Innan hon blev vald till rektor var hon prorektor med ansvar 
för utbildning. 

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Soppa på rökt 
ren
l Coq au vin 
med ris

Torsdagen den 27 oktober kl. 18.00

Björn Månsson, ordförande för SFP:s stadsfullmäktigegrupp:    

Valfebern stiger i Helsingfors
Med mindre än ett halvår till kommunalvalet 
den 9 april ska vi bland annat godkänna en ny 
generalplan för staden, besluta om en mängd 
detaljer i den nya ledningsmodellen och i ett 
svårt ekonomiskt läge godkänna en budget 
för nästa år. Det blir tufft.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

lGetost och 
rödbeta med 
balsamicosås 
l Halstrad lax, 
champinjonstuv-
ning och rostade 
morötter



Klubbkalender oktober 2016
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Berättarcaféet (tidigare Seniorklubben) 
Första sammankomst tisdagen den 
18 oktober kl. 14.00 i Donatorn. Förfråg-
ningar kan riktas till Lasse Kusenius eller Stig 
Hannén.  

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar den 3, 17 och 
31 oktober. Fortsättningsspelen i mäster-
skapen i Snooker och NineBall bör vara 
spelade före den 31 oktober.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00. 

BusinessKlubben
Round Table-möte måndagen den 31 
oktober kl. 18.00 i Donatorn. För mera 
information, kontakta businessklubben@
mikaelkrogius.com.

BörsGillet
Börsgillets oktoberprogram aviseras sepa-
rat.
 
Fiskeklubben
Separat info om eventuella evenemang. 

GilleKockarna
Gemensam tillställning med Vinklubben i 
Brages lokaliteter (utan damer) onsdagen 
den 12 oktober kl. 17.00. Närmare info i 
separat inbjudan. 

GolfGillarna
Onsdagen den 5 oktober kl. 18.00 sätter 
GolfGillarna punkt för säsongen 2016 med 
middag, prisutdelning och trivsam sam-
varo på Gillet i Donatorn.  Välkomna alla 
GolfGillare!

421493

JazzGillarna
JazzGillarna har möte tisdagen den 25 
oktober kl. 18.00 i Koffen. Kvällens värd är 
Heffe Ericsson.

Måndagen den 17 oktober blir det le-
vande jazz på Savoy-teatern med efterföl-
jande middag på Gillet. Samling på Gillet 
kl. 18.00.  

Juniorklubben 
Kontakta Niklas Korhonen niklas.korho-
nen@gmail.com för mer information.

Seniorklubben har införlivats i Berättarca-
féet. Se info ovan för Berättarcaféet.

Vinklubben
Gemensam tillställning med Gillekockarna 
i Brages lokaliteter (utan damer) onsdagen 
den 12 oktober kl. 17.00. Närmare info i 
separat inbjudan.   

Vintasting i Donatorn (med damer) 
fredagen den 28.10 kl. 18.00. Sten ”Trolle” 
Lindgren presenterar rieslingviner från hela 
världen. 

WhiskyGillet
WhiskyGillets fyr lyser upp i höstmörkret 
fredagen den 11 november. Flänsarna 
och sigillen bryts hemma hos Gillebroder 
Kaj Nordström i Esbo då uret slagit 17.00. 
Anmälan till Christian Wentzel, christian.
wentzel@asemanlapset.fi senast 4.11. Alla 
Gillemedlemmar välkomna!

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 4, 11, 18 och 
25 oktober kl. 18.00 i Donatorn.


