November –
december 2014
Tisdagen den 4 november
kl. 12.00
l Tisdagslunch. Mårten Hellman:
Maraton på 7 kontinenter
Torsdagen den 6 november
kl. 17.30
l Gilleafton. Vd Jochum Wilén,
Solera Finland: Vinets moderna
väg från vintank till Alkos hylla
Söndagen den 9 november
kl. 14.00
l Farsdagslunch för hela familjen

GILLEINFO
Farsdagslunch
den 9 november kl. 14.00
Fira far med hela familjen på Gillet! Farsdagslunchen
hålls i Donatorn och består av ett rikligt buffébord.
I priset ingår en skål i skumvin för far. Pris 46 euro för
vuxna. Alla pappor får en farsdagsgåva. Bordsreserveringar till annika@handelsgillet.fi. Meddela hur
många pappor och hur många barn under 13 år det
finns i sällskapet. Barnen äter till reducerat pris.

Torsdagen den 13 november
kl. 17.30
l Gilleafton. Professor Timo Tervo,
HUCS Klinik för ögonsjukdomar:
Åldrande ögon
Tisdag den 18 november
kl. 12.00
l Tisdagslunch
Torsdagen den 20 november
kl. 17.30
l Gilleafton. Handelsgillets
valmöte
Torsdagen den 27 november
kl. 17.30
l Gilleafton. General Gustav
Hägglund: Den utopistiska freden

Jullunch
den 11 december kl. 12.00
Den traditionella jullunchen med damer hålls i festsalen på andra våningen. Vi börjar med glögg och
fri samvaro. Brages Lucia med följe förgyller lunchen
med stämningsfull sång och julgubben torde också
vara i antågande. Priset för menyn är 36 euro och
betalas på plats.

Måndagen den 1 december
kl. 14.00 på Hanken
l Handelsgillets seminarium på
Hanken: Finlands styrka och
möjligheter

Onsdagen den 31 december
kl. 18.00
l Nyårssupé i kabinett Donator

PIXMAC

Torsdagen den 11 december
kl. 12.00
l Jullunch med damer i festsalen
på andra våningen

Nyårssupé
den 31 december kl. 18.00
Välkomna det nya året tillsammans med glada vänner på Handelsgillet! Nyårssupén hålls traditionsenligt, med damer, i Donatorn.

Gilleafton
Torsdagen den 6 november kl. 17.30
Vd Jochum Wilén, Solera Finland Oy:

Vinets moderna väg
från vintank till Alkos hylla

Middag
ca klockan 18.30
l Grönsakspuré-

soppa, krutonger
l Boeuf bour-

guignon

Som representant för den femte generationen
i vinbranschen berättar Jochum Wilén hur
man i dag blandar och ”bygger” vin som säljs
via Alko till konsumenterna. Vi får också höra
om hela processen innan Alko tar in ett vin i
sitt sortiment.
Solera Finland är en del av Solera Beverages
Group A/S som tillverkar, säljer och marknadsför viner och andra alkoholdrycker i Sverige,
Norge och Finland. Koncernens huvudägare
är CapMan.

Gilleafton
Torsdagen den 13 november kl. 17.30

Middag

Professor, Gillebroder Timo Tervo, HUCS Klinik för ögonsjukdomar:

l Scampisallad

Åldrande ögon
De vanligaste ögonsjukdomarna (ögonbottnens åldersdegeneration, gråstarr och
glaukom) förekommer oftare bland äldre
personer, men de kan åtgärdas och förebyggas. På grund av kommersialiseringen kan det
vara svårt att bedöma vad man vill eller skall
ta emot eller köpa som vård.
Ögats lins växer så länge man lever. Den
blir hårdare och mindre flexibel. Ackommodationsförmågan försvinner med åldern och
ingen kirurgisk metod kan förebygga detta eller återställa förmågan. Optisk kompensation
är dock möjlig. Dessa förändringar och terapimöjligheter diskuteras.

ca klockan 18.30

med yoghurtdressing
l Lökbiff med
rotsaksmos

Seniorutskottet arrangerar
en exkursion till Krigsmuseet på Elisabetsgatan 1, torsdagen den 13.11 klockan 14.00.
Inträde 5,00 euro, pensionärer 3,50 euro.
Alla Gillebröder är hjärtligt välkomna.

Gilleafton
Torsdagen den 20 november kl. 17.30

Middag
ca klockan 18.30

Handelsgillet i Helsingfors:
Valmöte

l Kallrökt laxtartar,

remoulad
l Grisfilé med

PIXMAC

skogssvampsås

Gilleafton
Torsdagen den 27 november kl. 17.30

Middag
ca klockan 18.30

General Gustav Hägglund:

l Sallad med ox-

Den utopistiska freden

bringa, örtkräm
l Grillad lax, smör-

sås med dill

Deniz Kaya

Gustav Hägglund, född 1938 i Viborg, har
också gjort sig känd som samhällsdebattör.
Han var kommendör för Finlands försvarsmakt åren 1994–2001 och ordförande
för Europeiska unionens militärkommitté
2001–2004.
OBS! Boka matplats i Donatorn.

Inbjudan
Frihetsbröderna arrangerar sin julkonsert i Brändö kyrka, Brändövägen 40, fredagen
12 december klockan 18.30.
Biljetter För Gillebröder med sällskap 10 euro per person, inklusive busstransport till
julmiddag på Handelsgillet klockan 20.15. Julmiddagen, 30 euro per person och
drycker betalas på Handelsgillet.
Anmälningar till annika@handelsgillet.fi senast 2.12. Priset för biljetterna betalas in på
Frihetsbrödernas konto FI0440551020223396. Använd referensnummer 68.

Klubbkalender november–december 2014
Biljardklubben
Snookercup 10 och 24.11 samt 8.12
Skinkguerre fredagen den 12
december.
Bridgeklubben
Onsdagar kl. 17.00.
BusinessKlubben
Möte onsdagen den 5 november
kl. 18.00 i Donatorn.
Möte och julfest fredagen den 5
december kl. 18.00 i Donatorn.

GilleKockarna
12.11. Lönkan, programmet meddelas
separat.
10.12. Lönkan, programmet meddelas
separat.
GolfGillarna
Spelgruppen samlas i kabinett
Hartwall den 9 december.
JazzGillarna
Möte tisdagen den 25 november
kl. 18.00 i kabinett Koff.

BörsGillarna
Separat info om eventuella evenemang.

Juniorerna
Separat info om eventuella
evenemang.

FiskeGillet
Separat info om eventuella
evenemang.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Tisdagar kl. 18.00 i Donatorn. Julkonsert i Brändö kyrka fredagen den
12 november kl. 18.30 med middag i
Donatorn kl. 20.15.

Vinklubben
Fredagen den 21 november presenterar Kim Björkwall portvin i Donatorn
kl. 18.00.
Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12
00130 Helsingfors
telefon 09-66 97 98
info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi

WhiskyGillet
Tasting måndagen den 24 november
kl. 18.00 i Donatorn. Kallelse utgått till
Whiskygillets medlemmar. Alla
Gillebröder är hjärtligt välkomna.
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Seniorutskottet
Besök på Krigsmuseet torsdagen
den 13 november kl. 14.00.

