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Tisdag den 5 februari
kl. 12.00
l Tisdagslunch, Gillebroder Jukka
Karhunen ”Att jobba i exotiska
länder”
Torsdag den 7 februari
kl. 17.30
l Gilleafton, Deputerad Kapitelmästare för Stor Kapitlet i Finland
Guy Catani ”Svenska Frimurare
Ordern i Finland – mål och verksamhet”
Torsdag den 14 februari
kl. 17.30
l Gilleafton. Direktör Niklas Hagström Teboil Ab, ”Svaveldirektivet
samt tillgång och efterfrågan på
olika bränslen i Europa”
Tisdag den 19 februari
kl. 12.00
l Tisdagslunch. Gillebroder Raul
Wikström ”Hur hitten My only one
kom till?”
Torsdag den 21 januari
kl. 17.30
l Gilleafton. Professor Per-Henrik
Groop ”Forskning kring diabeteskomplikationer”
Torsdag den 28 februari
kl. 17.30
l Gilleafton. Teaterchef Johan
Storgård ”Svenska Teaterns
exportbolag Ace productions
verksamhet”

Vårresa till Dalmatien
– Kroatiens kustland
4–8 maj
Årets vårresa går denna gång till Kroatien och
grannlandet Montenegro.
I resan som finns beskriven på vår hemsida handelsgillet.fi ingår förutom utsökta vyer, intressanta utfärdsmål, besök på en vingård, båtfärd i den sköna
arkipelagen och självklart också god mat i trevligt
sällskap.
Priset för resan är 1 094 euro/person i dubbelrum och
1 234 euro/person i singelrum. Priset inkluderar t/r flyg,
kända flygskatter, måltider.
Vi har ett begränsat antal platser (max. 35) och tar
emot bindande anmälningar i ordningsföljd. E-posta
annika@handelsgillet.fi eller ring 66 97 98.
I samband med anmälan inbetalas förhandsavgift,
200 euro/person som bekräftelse på deltagandet på
kontot FI35 2401 1800 0601 12. Resterande summa 894
euro respektive 1 034 euro inbetalas på Gillets konto
senast 29 mars.

Gilleafton
Torsdagen den 7 februari kl. 17.30

Middag
ca klockan 18.30

Deputerad Kapitelmästare för Stor Kapitlet i Finland Guy Catani:

Svenska Frimurare Ordern i Finland
– mål och verksamhet
Frimureriet har i över 275 år varit en vital del av
samhället. Med syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling, fortplantas
orden från generation till generation.

l mousse på rökt

lax med dillsås
l lammlägg och

rotsaksmos
l Rödvin: Torres

Coronas, Espanja
l Vittvin: Molina
Sauvignon Blanc,
Chile

Vår tid pressar oss allt hårdare. Osäkerheten i
tillvaron, uppvärderingen av det materiella och
förlusten av traditionella värden är grogrunden för ett tilltagande främlingskap människor
emellan, en farlig isolering mitt i kollektivet.
I denna situation har frimureriet idag något
väsentligt att ge: Att bibehålla människan och människans värde i vårt
samhälle.

Gilleafton
Torsdagen den 14 februari kl. 17.30

Middag

Direktör Niklas Hagström, Oy Teboil Ab:

l gravad sik och

ca klockan 18.30

Svaveldirektivet samt tillgång
och efterfrågan på olika bränslen
i Europa
Europa står inför nya utmaningar. Den 1.1.2015
träder det nya svaveldirektivet i kraft. Detta
betyder att fartygen som trafikerar Östersjön
måste tänka om då det gäller förbrukning av
bränslen (bunker).

svampsallad
l slottstek och

kulpotatis
l Rödvin: Linde-

mans Bin 45
Cabernet Sauvignon, Australia
l Vittvin: Lindemans Winemakers
Release Chardonnay, Australia

Skall man investera i ”scrubbers” eller förbruka
billigare tjock brännolja eller gå in för LNG
teknolog alternativt använda mellandestinat?

Tisdagsluncher
i februari

5 och 19 februari klockan 12
(Jukka Karhunen och Raul Wikström)
i Donatorn (se första sidan).

Gilleafton
Torsdagen den 21 februari kl. 17.30

Middag

Professor Per-Henrik Groop:

l kräfttoast

Forskning kring diabeteskomplikationer
Porfessor Per-Henrik Groop vid Folkhälsans
forskningscentrum har nyligen mottagit ett
prestigefyllt pris inom diabetesforskning av
Europeiska föreningen för diabetesforskning
(EASD). Hans specialområde är njursjukdomar och speciellt komplikationer som
uppstår i njurarna vid diabetes.

ca klockan 18.30

l grillad grisfilé

med grönpepparsås
l Rödvin: Lindemans Winemakers
Release Shiraz,
Cabernet Sauvignon, Australia
l Vittvin: Wolf Blass
Riesling, Australia

Gilleafton
Torsdagen den 28 februari kl. 17.30
Teaterchef Johan Storgård, Svenska Teatern i Helsingfors:

Svenska Teaterns exportbolag
Ace production Abs verksamhet
Svenska Teatern – Finlands svenska nationalscen och dess nyrenoverade teaterhus,
bjuder på teater i alla smakriktningar.
Ace-Production är en agentur som äger
och förvaltar verk, koncept och scenkonst.
Företaget producerar och samproducerar
nationella och internationella verk som lämpar sig för kulturexport och –import med ett
aktivt produktionsnätverk i Norden, Europa
och Asien.

Middag
ca klockan 18.30
l viltpaté och
enbärsgrädde
l glödstekt lax
med tomat-olivsås
l Rödvin: Beringer
Founders
l Vittvin: Estate
Sauvignon Blanc,
Usa, California
l Zonin Nero
D´Avola Merlot,
Italia

Klubbkalender november 2012
Biljardklubben
Träning från 7.1 till 27.5.
Snookercup 11.2 och 25.2.
Bridgeklubben
13.2 Donator-tävling mot andra herrklubbar.

Handelsgillets
öppethållningstider
Som Gillemedlem kan du mellan klockan 8
och 23 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 mellan 9 och 16.
Måndag–torsdag mellan 16–24 och fredag
mellan 18 och 24 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. Söndagar är klubben stängd.

Börsgillet
Separat info om eventuella evenemang.
FiskeGillet
Separat info om eventuella evenemang.
Frihetsbröderna
Traditionell uppvaktning med sång vid Runebergs staty 5.2. Efteråt årsfest på Gillet.
Körövning varje tisdag klockan 18.
GilleKockarna
13.2 kl. 17 Matlagningskväll. Tema hjort.
Försäljning av kött.
GolfGillarna
Säsongöppning i Donatorn 3.4 klockan 17.
JazzGillarna
26.2 klockan 18.00. Hasse Westerberg
berättar om Glenn Miller.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Separat info om eventuella evenemang.
Seniorutskottet
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.
Vinklubben
Separat info om eventuella evenemang.
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Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.

