Januari 2013
Torsdagen den 10 januari kl. 17.30
l Introduktionsafton för nya

medlemmar och deras faddrar.
Tisdagen den 15 januari kl. 17.30
l Kollationsmiddag för förtroendevalda i Handelsgillet.
Torsdagen den 17 januari kl. 17.30
l Gilleafton. Generalsekreterare

Björn Månsson: Aktuellt inom riksoch kommunalpolitiken.
Tisdagen den 22 januari kl. 12.00
l Tisdagslunch. Gillebroder Krister
Hamberg: Längdskidåkning och
World-loppet.
Torsdagen den 24 januari kl. 17.30
l Gilleafton. Storbritanniens
ambassadör i Finland, Matthew
Lodge: Britain and the European
Union: Constructive engagement, mid-life crisis or heading for
divorce? (på engelska).
Torsdagen den 31 januari kl. 17.30
l Gilleafton. Koordinator Gun-Britt
Aminoff, Folkhälsan:
Skolfarfar – reservmorfar framgångskoncept under mer än
10 år.

GILLEINFO
Från verksamhetsledaren
En blick framåt

Under år 2013, fortsätter vi att utveckla medlemskommunikationen och kommer efterhand att övergå till
digital kommunikation i form av ökad e-post- och
nätkommunikation. Vår webbplats är förnyad men
långt ifrån färdig. Gillebladet och GilleInfot har genomgått en ansiktslyftning och fått mycket beröm.
Under år 2013 ska även Handelsgillets ekonomi fortsätta att stå i fokus. Vi bör fortsätta med att balansera
ekonomin. Vi har ekonomiskt tuffa tider framför oss
med osäkra hyresintäkter i sikte. Vi kommer också att
sträva efter att systematiskt se över de understödsformer som står till buds.
Programutbudet ska fortsätta enligt samma formel
som hittills. Samtidigt bör vi dock försiktigt förnya
oss, för att kunna attrahera både medlemmar och
föredragshållare också i framtiden.
Samarbetet med restaurangen kommer vi också
fortsätta att utveckla. Restaurangen är inte bara en
viktig del av verksamheten utan också en betydande
inkomstkälla i form av en pålitlig hyresgäst.
Med tillönskan om ett gott nytt år 2013!
Roger Köhler

P.S. Klubben och restaurangen är från och med
årsskiftet stängda på söndagar. D.S.

Gilleafton
Torsdagen den 17 januari kl. 17.30
Generalsekreterare Björn Månsson, Svenska riksdagsgruppen och medlem i Helsingfors stadsfullmäktige:

Aktuellt inom riks- och
kommunalpolitiken
År 2013 kommer att kännetecknas av bistra tider både
på riks- och på lokalnivå. I rikspolitiken kommer fokus
att vara på statens skuldsättning och ålderstrukturella
frågor. Inom kommunalpolitiken är sjuk- och åldringsvården fortsättningsvis på tapeten. Hur ser Svenska
folkpartiet på läget? Finns det ljus någonstans?

Gilleafton
Torsdagen den 24 januari kl. 17.30
Stor-Britanniens ambassadör, Matthew Lodge:

Britain and the European Union:
Constructive engagement, midlife crisis or heading for divorce?
2013 marks the 40th anniversary of the United Kingdom’s accession
to the European Economic Community, now the European Union. But
attitudes to “Europe” amongst the people of the United Kingdom have
long been ambivalent and have recently appeared increasingly critical, even hostile. By contrast, Finnish attitudes to the European Union
have historically been positive and, despite some recent challenges,
remain so. And yet the UK and Finland share many
similar perspectives on important issues at the heart
of the European project. What’s the reality of the UK’s
relationship with the European Union and where is it
going? The British Ambassador will attempt to explain
the realities behind the UK’s complex relationship with
the EU and will offer some personal thoughts on what
the future may bring.

Middag
ca klockan 18.30
l Viltpaté, svartvin-

bärsgelé
l Glödstekt lax med

svartvinbärssås
l Rödvin: Graffigna

Centenario Malbec,
Argentina
l Vittvin: Graffigna
Centenario Pinot
Grigio, Argentina

Middag
ca klockan 18.30
l Rökt sik på toast
l Renskav med

potatismos
l Rödvin: Zonin

Nero D’avola Merlot, Italien
l Vittvin: Beringer
Founders Estate
Sauvignon Blanc,
USA

Gilleafton

Middag
ca klockan 18.30

Torsdagen den 31 januari kl. 17.30

l Gravlax med

Koordinator Gun-Britt Aminoff, Folkhälsan:

Skolfarfar – reservmorfar framgångskoncept under
mer än 10 år
I dagens skola och daghem är pulsen hög, barngrupperna är stora och många barn saknar en närstående
äldre, trygg vuxen i sin vardag. Alla människor behöver
känna sig viktiga och nödvändiga. I synnerhet pensionärer upplever ofta att tillvaron efter arbetslivet blivit
meningslös. Då kan lösningen vara att bli skolfarfar eller
-farmor eller reservmormor eller -morfar på dagis. Det
kan man bli om man är intresserad av att som frivillig
dela barns vardag, kanske en dag i veckan.

hovmästarsås
l Pannbiff med sås

på färska champinjoner
l Rödvin: Paula
Syrah, Argentina
l Vittvin: Wolf Blass
Riesling, Australien

Handelsklubb på G
Gillebroder Mikael Krogius har tagit initiativet till att starta en handelsklubb inom Handelsgillet.
Klubben är avsedd för gillebröder som idag arbetar inom affärslivet, som företagare eller som
jobbar inom handeln.
Modellen för klubbens möten utformas som bäst. Klubbinitiativet har rönt ett stort intresse
bland medlemmarna. Du kan anmäla ditt intresse och bli medlem, genom att ge dina kontaktuppgifter via e-post till handelsklubben@mikaelkrogius.com.

Tisdagsluncher
i Donatorn kl. 12.00

Tisdagen den 22 januari

Längdskidåkning och World-loppet

Vi eftersträvar från och med februari att
ordna tisdagslunchen första och tredje
tisdagen varje månad under verksamhetsperioderna.

Klubbkalender januari 2013
Biljardklubben
Träning från 7.1 till 27.5. Snookercup 14
och 28.1.

Som Gillemedlem kan du mellan klockan 8.00–23.00
besöka klubbrummet samt kabinetten, om de är
lediga.
Du kan också ta en gäst med dig.
Dörren liksom porten öppnas med egen nyckel, som
kan lösas ut från kansliet.
Kansliet är öppet 9.00–16.00.
Måndag–torsdag 16.00–24.00 och fredag 18.00–
24.00 finns det serveringspersonal i
gilleutrymmena.
Som gillemedlem kan du beställa drickbart
till förmånliga priser.
Om du önskar mat, hoppas restaurangen få din
beställning en dag i förväg. Ring då
0400 575 326.
Klubben är från och med 1.1.2013 stängd på
söndagar.

BörsGillarna
Separat info om eventuella evenemang.
FiskeGillet
Separat info om eventuella evenemang.
Gillekockarna
Årsmöte onsdagen den 16.1 2013 kl. 17
i Lönkan.
GolfGillarna
Separat info om eventuella evenemang.
JazzGillarna
29.1. Programmet ännu öppet.
Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Separat info om eventuella evenemang.
Seniorutskottet
Folkhälsan 29.1 kl 14. Topeliusgatan 20.
Värd Stefan Mutanen. Kaffeservering.
Anmälan senast 28.1 till:
annika@handelsgillet.fi
Vinklubben
Separat info om eventuella evenemang.

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

WhiskyGillet
Separat info om eventuella evenemang.
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Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

