
GILLEINFOMars 2018

Torsdagen den 1 mars kl. 18.00
l Gilleafton   
Anders Palmgren: 
Kärnkraft då, nu och sen

Tisdagen den 6 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch   
Gillebroder Nils Sandvik: 
Numismatiskt samlande
  
Torsdagen den 8 mars kl. 18.00
l Gilleafton                         
Finansieringsrådet, 
doktor Kari Nars:           
Mauno Koivisto – människa  och 
president 

Torsdagen den 15 mars kl. 18.00
l Gilleafton   
Vd Rasmus Roiha, Ohjelmisto-
yrittäjät ry och serieentreprenör:
Företagare i föreningsvärlden

Tisdagen den 20 mars kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebroder Christian Wentzel: 
Om Stationens barn r.f.
 
Torsdagen den 22 mars kl. 18.00
l Gilleafton   
Handelsgillets ordinarie 
föreningsmöte: 
Bokslutsmöte          

Far och son-projektet i full gång
Klubbarnas Far- och son-evenemang fortsätter i 
mars. Först ut är Bridgeklubben lördagen den 3 mars, 
notera det nya datumet. 

Vinklubbens evenemang är den 10 mars och 
Whiskygillet står i turen den 23 mars. Gillekockarna 
har redan sitt andra Far- och son-evenemang den 
14 mars! Följ med i Klubbkalendern eller kontakta 
klubbledarna för närmare information.  

Historiken 
Historiken 160 år Gilleliv och 
stad i förvandling av Bo Finne 
finns att köpa på kansliet 
för 30 euro per exemplar. Ta 
med jämna pengar!  De som 
blivit medlemmar år 2012 
eller senare kan avhämta sitt 
exemplar gratis.  

Anmälan på www.handelsgillet.fi > Aktuellt 
öppnas 1.3.2018 kl. 10.00 för:

Räkfrossan i Festsalen torsdagen den 17 maj. 

Vårutfärden till Malmgårds slott torsdagen 
den 24 maj. 

Chess på Svenska teatern torsdagen 
den 27 september. 

Notera också 4–5 juni då det blir tisdagslunch 
i Tallinn! 

Webbplatsen uppdateras allteftersom programmen 
och deltagaravgifterna slagits fast i detalj. 
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Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 150 år

vuxit till en storstad med en folkmängd på 564 000 personer.
Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt,

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda

åldern av 150 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken är redan över

100 år gammalt.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet.

Gatan, som ännu för ett sekel sedan var bebyggd mest med låga

trähus, blev Gillets hemadress på nr. 23. Fotomontaget på bokens

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum:

Gillets hus krönt av sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden
infällda, envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och
mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhusets

tredje våning på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-

talet en restaurang i mexikansk stil – också det en bekräftelse

på hur stad och tider förändrats.
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Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 150 år

vuxit till en storstad med en folkmängd på 564 000 personer.
Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt,

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda

åldern av 150 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken är redan över

100 år gammalt.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet.

Gatan, som ännu för ett sekel sedan var bebyggd mest med låga

trähus, blev Gillets hemadress på nr. 23. Fotomontaget på bokens

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum:

Gillets hus krönt av sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden
infällda, envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och
mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhusets

tredje våning på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-

talet en restaurang i mexikansk stil – också det en bekräftelse

på hur stad och tider förändrats.
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Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 150 år

vuxit till en storstad med en folkmängd på 564 000 personer.
Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt,

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda

åldern av 150 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken är redan över

100 år gammalt.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet.

Gatan, som ännu för ett sekel sedan var bebyggd mest med låga

trähus, blev Gillets hemadress på nr. 23. Fotomontaget på bokens

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum:

Gillets hus krönt av sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden
infällda, envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och
mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhusets

tredje våning på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-

talet en restaurang i mexikansk stil – också det en bekräftelse

på hur stad och tider förändrats.

160
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Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 150 år

vuxit till en storstad med en folkmängd på 564 000 personer.
Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt,

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda

åldern av 150 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken är redan över

100 år gammalt.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet.

Gatan, som ännu för ett sekel sedan var bebyggd mest med låga

trähus, blev Gillets hemadress på nr. 23. Fotomontaget på bokens

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum:

Gillets hus krönt av sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden
infällda, envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och
mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhusets

tredje våning på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-

talet en restaurang i mexikansk stil – också det en bekräftelse

på hur stad och tider förändrats.
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Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 150 år

vuxit till en storstad med en folkmängd på 564 000 personer.
Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt,

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda

åldern av 150 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken är redan över

100 år gammalt.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet.

Gatan, som ännu för ett sekel sedan var bebyggd mest med låga

trähus, blev Gillets hemadress på nr. 23. Fotomontaget på bokens

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum:

Gillets hus krönt av sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden
infällda, envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och
mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhusets

tredje våning på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-

talet en restaurang i mexikansk stil – också det en bekräftelse

på hur stad och tider förändrats.
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Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 150 år

vuxit till en storstad med en folkmängd på 564 000 personer.
Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt,

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda

åldern av 150 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken är redan över

100 år gammalt.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet.

Gatan, som ännu för ett sekel sedan var bebyggd mest med låga

trähus, blev Gillets hemadress på nr. 23. Fotomontaget på bokens

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum:

Gillets hus krönt av sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden
infällda, envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och
mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhusets

tredje våning på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-

talet en restaurang i mexikansk stil – också det en bekräftelse

på hur stad och tider förändrats.

Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 160 år vuxit 

till en storstad med en folkmängd på cirka 642 000 personer. 

Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt, 

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det 

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i 

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda 

åldern av 160 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken pågick i över 

100 år. Under de senaste tio åren har Gillet tillsammans med Svenska 

handelshögskolan och Ekonomiska Samfundet i Finland dokumen-

terat sig som arrangör av aktuella seminarier i ekonomiska frågor. 

En verkligt succé var seminariet 2015 med professor Bengt Holmström 

som huvudtalare, ett halvår innan han tilldelades Sveriges Riksbanks 

ekonomipris till Alfred Nobels minne.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla 

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet. 

Gatan, som ännu i början av 1900-talet var bebyggd mest med låga 

trähus, blev Gillets hemadress på nr 23. Fotomontaget på bokens 

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum: 

Gillets hus krönt med sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter 

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden infäll-

da envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och 

mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhuset i tredje 

våningen på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-talet 

en restaurang i mexikansk stil – också det en uttryck för hur stad och 

tider förändrats med ett fortlöpande större inslag av etniska restau-

ranger.
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Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 150 år

vuxit till en storstad med en folkmängd på 564 000 personer.
Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt,

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda

åldern av 150 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken är redan över

100 år gammalt.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet.

Gatan, som ännu för ett sekel sedan var bebyggd mest med låga

trähus, blev Gillets hemadress på nr. 23. Fotomontaget på bokens

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum:

Gillets hus krönt av sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden
infällda, envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och
mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhusets

tredje våning på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-

talet en restaurang i mexikansk stil – också det en bekräftelse

på hur stad och tider förändrats.
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Från en småstad med 16 000 invånare har Helsingfors på 150 år

vuxit till en storstad med en folkmängd på 564 000 personer.
Stadens gamla centrum kring Senats- och Salutorget är sig rätt likt,

i övrigt är nästan allt förändrat. I denna stad i förvandling har det

funnits ett gilleliv från 1857. Som första allmännyttiga förening i

huvudstaden uppnår Handelsgillet i Helsingfors den aktningsvärda

åldern av 150 år.

Det var onekligen en annan stad i ett annat land som Gillet grunda-

des i. Föreningen hann fylla 60 år innan den självständighet randa-

des, som var en dröm och ett mål också för gillebröder. Ett utmär-

kande drag för Gillet har varit ett starkt engagemang i samhällsfrå-

gor. Ett fortgående deltagande i kommunalpolitiken är redan över

100 år gammalt.

Efter en ”ökenvandring” med ett flertal hemvisten i stadens gamla

centrum fann Gillet vägen till Kaserngatan för gott på 1920-talet.

Gatan, som ännu för ett sekel sedan var bebyggd mest med låga

trähus, blev Gillets hemadress på nr. 23. Fotomontaget på bokens

pärmsida åskådliggör i ett nötskal den utveckling som ägt rum:

Gillets hus krönt av sitt kännspaka torn uppfördes 1908, ett år efter

att Signe Brander hade förevigat det ursprungliga, på bilden
infällda, envåningshuset från 1828.

I dag är Gillet majoritetsägare i sin fastighet med en aktiv och
mångskiftande verksamhet i huvudsak förlagd till klubbhusets

tredje våning på innergården. I huset verkar sedan början av 1990-

talet en restaurang i mexikansk stil – också det en bekräftelse

på hur stad och tider förändrats.

2017



Torsdagen den 1 mars kl. 18.00

Anders Palmgren: 

Kärnkraft då, nu och sen
På 1950- och 60-talet var kärnkraften mycket okomplicerad – och 
farlig.

Det finska intresset för kärnkraft vaknade redan på 1960-talet men 
lyckligtvis gick det många år innan köpbeslutet fattades. Anlägg-
ningen i Lovisa från  Sovjetunionen och  den i Olkiluoto från Sverige 
var mycket goda lösningar.

Redan  från början låg de finska kärnkraftverken, inte överraskan-
de,  i topp i fråga om pålitlighet.

Sedan dess har det byggts hundratals kraftverk och bra är att 
många har stängts. Internationell övervakning och regler har lett till 
resultat  i många länder. 

Imatran Voimas och Fortums samarbete med  öst har lett till över-
raskande resultat. Finskt kunnande har givit fart åt Kinas marsch mot  
att bli ledande i branschen!

Olkiluoto 3 och Fennovoima – vad  sker och varför? Vad kommer 
sen och varifrån? 

Sol- och vindkraft besparar oss förhoppningsvis från kärnkraftverk 
i omogna omgivningar! Anders Palmgren håller sitt anförande kring 
dessa spörsmål.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Oxbringa med 
tomatsalsa
l Fiskwallenber-
gare med potatis-
rotfruktspuré och 
citronmajonnäs

Torsdagen den 8 mars kl. 18.00

Finansieringsrådet, doktor Kari Nars:    

Mauno Koivisto – människa  och 
president 
Finansieringsrådet, doktor Kari Nars håller ett 
anförande kring sin nya bok om Mauno Koivis-
tos liv och leverne. Från ett fattigt hem i Åbo 
åkte Koivisto frivilligt till fronten år 1942 och slut-
ligen till den ryktbara Lauri Törnis  jägarkompani  
och hårda strider. Efter hemförlovningen stred 
Koivisto  i Åbo och Hangö hamn, där kommu-
nisterna kallade  honom Finlands  strejkbrytare nr 1. Sedan doktore-
rade han,  blev bankman och chef för Finlands Bank, finansminister 
och statsminister. Som president under åren 1982–1994  blev  ”Manu” 
en landsfader. Kari Nars var länge arbetskamrat med Mauno Koivisto 
och internationell direktör på Finlands Bank. 

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Räksallad med 
avocado
l Pannbiff med 
peppargräddsås 
och kokt potatis 



Tisdagsluncher i mars

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

Den 6 mars kl. 12.00
Gillebroder Nils Sandvik:                       
Numismatiskt samlande

Den 20 mars kl. 12.00
Gillebroder Christian Wentzel:
Om Stationens barn r.f.

Har du flyttat?
Meddela din nya adress: 
telefon 09 669 798 eller 
info@handelsgillet.fi

Torsdagen den 15 mars kl. 18.00

Vd Rasmus Roiha, Ohjelmistoyrittäjät ry och serieentreprenör: 

Företagare i föreningsvärlden
Vad händer när man tar en serieentreprenör 
och ger honom en förening att driva? Kan 
man leda föreningar som tillväxtföretag? Sitter 
tanken om product/market fit i föreningar? Är 
förnyelsen av föreningar ett måste i dagens 
läge – på samma sätt som för företag – för att 
föreningen inte ska dö ut? Hurudan framtid har 
föreningarna?

Med en serieentreprenörs bakgrund i pro-
gramvara tog Rasmus Roiha över Ohjelmistoyrittäjät för fem år sedan 
och har sedan dess förnyat föreningen kraftigt. Antalet medlemsföre-
tag har fördubblats, verksamheten har vidgats och föreningen, med 
Roiha i spetsen, anses idag vara en stark samhällsaktör.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Fisktallrik
l Viltskav med 
potatismos och 
lingon

Torsdagen den 22 mars kl. 18.00

Handelsgillets ordnarie föreningsmöte: 

Bokslutsmöte

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Hönspastasallad
l Gris i rödvin 
med ris
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Berättarcaféet 
Inget sammanträde i mars.   

Biljardklubben
Snookercup, deltävlingar måndagarna 
den 12 och 26 mars kl. 17.00.

Bridgeklubben
Far- och son-evenemang lördagen den 3 
mars kl. 12.00 på Gillet, anmälningar mot-
tas av Chester per e-post c-j@blomstedt.
com eller per sms 044 088 0070. 
I övrigt sedvanliga bridgeonsdagar 
klockan 17.00. 

BusinessKlubben
Mars månads program meddelas senare 
separat.  

BörsGillet
Börsgillet besöker Neo Industrial Oyj (Reka-
Kaapelienheten) i Hyvinge måndagen 
den 5 mars kl.18. Anmäl till kansliet senast 
fredagen den 2 mars.
Måndagen den  26 mars kl. 18.30 i kabi-
nett Arizona på Gillet föreläser vd Jannica 
Fagerholm (Signe och Ane Gyllenbergs 
stiftelse) om En stiftelses placeringar och 
investeringsprinciper. Anmäl till kansliet 
senast fredeagen den 23 mars.

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.   
 
FrimärksGillet
Möte tisdagen den 20 mars kl. 18.00 i 
Koffen. Anförandet är inte fastslaget, men 
meddelas medlemmarna separat per 
e-post före mötet. Vi avslutar sedvanligt 
med en auktion. Alla är välkomna, nya som 
gamla samlare.

421493

GilleKockarna
Onsdagen den 14 mars kl. 17 kockkväll på 
Steinerskolan. Temat är kreolsk mat. Det är 
åter en Far- och son-kväll, och vi ger yngre 
förmågor möjlighet att bekanta sig med 
mera exotisk mat.

GolfGillarna
Inga aktiviteter planerade för mars. 

JazzGillarna
Träff tisdagen den 27 mars kl 18.00 i Koffen. 
Programvärd är Heffe Ericsson.

Juniorklubben 
Kontakta Robin Nygård 
robin.nygard@vauraus.fi för mer informa-
tion.

Vinklubben
Tasting den 23 mars kl. 18.00, Kristian 
Stenius presenterar Sauvignon Blanc från 
hela världen. 

WhiskyGillet
Så är det dags att sammanföra flera gene-
rationer kring ekfaten.
Whiskygillets Far och son-samkväm går av 
stapeln fredagen den 23 mars i kabinett 
Koff. Flänsarna och sigillen bryts väl uret 
slagit 17.
Anmälan senast den 12 mars till christian.
wentzel@asemanlapset.fi, 040 900 4889.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna 6, 13, 20 och 27 
mars kl. 18.00 i Donatorn. Körlördag den 
10 mars i MM:s lokaliteter då vi övar för 
vårkonserten den 20 april.


