Januari 2017

Torsdagen den 12 januari kl. 18.00
l Gilleafton			
Introduktionsafton för nya
medlemmar
Tisdagen den 17 januari kl. 12.00
l Tisdagslunch			

Gillebroder Risto Hongisto:
Med kryssningsfartyg till nya
länder och kontinenter – råd &
tips
Torsdagen den 19 januari kl. 18.00
l Gilleafton			
Kurator Kristina Ranki,
Mannerheim-museet:
Mannerheim igår, idag och i
morgon – en blick på Marskalkens nätverk från finskt näringsliv
till internationell societet
Torsdagen den 26 januari kl. 18.00
Gilleafton			
Antti Kuronen, Yle:
Hur är det att rapportera från
krishärdar och stora nyhetshändelser?

l

Tisdagen den 31 januari kl. 12.00
l Tisdagslunch			

Gillebroder Lars Selenius:
Ett krigshistoriskt museum tar form
– Frontmuseet i Lappvik

GILLEINFO
Alla tiders jubileumsår
Det är ett i särklass festligt år vi har framför oss, med
två jubileer framom allt annat: Republiken Finland firar
100 år som självständig nation och föreningen Handelsgillet i Helsingfors r.f. sina 160 verksamhetsår.
Under våren fokuserar programmet dessutom en
torsdagskväll per månad på Handelsgillets hedersmedlem president C.G. Mannerheim för att hedra att
det, den 4 juni 2017, gått 150 år sedan Mannerheim
föddes. Utöver detta innehåller torsdagskvällarnas
program, som hittills, presentationer av företagsledare
och offentliga personer som påverkar utvecklingen av
samhället.
Under hösten anknyter programmet till Finlands
festår. Lördagen den 25 november går Handelsgillets
högtidliga jubileumsfest av stapeln.
I Gillebladet 5/2016 finns alla huvudprogrampunkter
för jubileumsåret 2017 angivna.
Clarissa Köhler
verksamhetsledare

Gilleafton
Torsdagen den 12 januari kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Introduktionsafton
för nya medlemmar

l Fisktallrik
l Coq au vin

Handelsgillet presenteras för de medlemmar som antagits under
andra halvåret 2016. De som introducerat medlemmarna är också
hjärtligt välkomna liksom övriga Gillebröder.

Gilleafton
Torsdagen den 19 januari kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Kurator Kristina Ranki, Mannerheim-museet:

Mannerheim igår, idag och i
morgon – en blick på Marskalkens nätverk från finskt näringsliv
till internationell societet

l Räksmörgås
l Jägarens gryta

på finsk gris

Bilden av Gustaf Mannerheim bör kontinuerligt nyanseras. Beroende
på betraktaren finner vi honom stå i
centrum för den egna verksamheten
– historiekulturen kring Marskalken av
Finland är stark. Fil.dr. Kristina Ranki
belyser den private Mannerheims sociala kontakter, hans egen ekonomi
och också museets strävan efter ett
historiografiskt mångsidigt jubileumsår då det förflutit 150 år sedan
en av Handelsgillets hedersmedlemmar föddes.

Handelsgillet ordnar en halkkörningskurs med Volvobilar torsdagen den 2
februari klockan 9.00–12.00 på Vanda trafiksäkerhetscentrum, Kvarnbyvägen 1.
Deltagarantalet är begränsat till 24 Gillebröder. Du kan anmäla dig via Handelsgillets webbplats från och med den 10 januari klockan 10.00.

Tisdagsluncher i januari
Den 17 januari kl. 12.00
Gillebroder Risto Hongisto:		
Med kryssningsfartyg till nya länder och
kontinenter – råd & tips

Den 31 januari kl. 12.00
Gillebroder Lars Selenius:
Ett krigshistoriskt museum tar form
– Frontmuseet i Lappvik

Gilleafton
Torsdagen den 26 januari kl. 18.00
Antti Kuronen, Yle:

Hur är det att rapportera
från krishärdar och stora
nyhetshändelser?
Antti Kuronen är utrikesreporter vid Yles finska nyheter. Tidigare
jobbade han för Svenska Yle.
Han har bland annat rapporterat från krishärdar i Mellanöstern,
Östra Ukraina, flyktingkrisen i Europa och presidentvalet i USA.
Säkerhetsläget har skärpts i Europa i och med Rysslands aggressiva beteende. I USA har man valt en populistisk president, som ofta
ger osanna uttalanden.
Hur är det att jobba mitt i dessa situationer?

Midvinterfesten
med damer
lördagen den 4 februari 2017 med festmiddag och
levande musik och dans i Festsalen. I programmet
ingår sång av Akademiska Sångföreningen, kåseri
med inslag av trolleri av Robert Jägerhorn samt
dans till Birgers Ragtime Band.
Pris: 95 euro per person i vilket ingår välkomstdrink, middag och nattmat. Övriga drycker betalas
separat.
Anmälan på www.handelsgillet.fi > Aktuellt
Klädsel: smoking eller mörk kostym.

Middag
ca klockan 19.00
l Blomkålssoppa

med knaprigt
bacon
l Lax med kokossås

421493

Klubbkalender januari 2017

Biljardklubben
Snookercup, deltävlingar måndagen den
16 och måndagen den 30 januari klockan
17.00.
Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.
BusinessKlubben
Möte måndagen den 30 januari.
BörsGillet
Inga evenemang i januari.
Fiskeklubben
Separat info om eventuella evenemang.
FrimärksGillet
Inga möten i januari.
GilleKockarna
Januarikockande onsdagen den 18 januari
på Steinerskolan.

GolfGillarna
Inga aktiviteter planerade för januari.
JazzGillarna
Träff tisdagen den 24 januari klockan 18.00
i Koffen.
Juniorklubben
Kontakta Niklas Korhonen niklas.korhonen@gmail.com för mer information.
Vinklubben
Den 20 januari klockan 18.00 presenterar
Kristian Stenius viner från USA.
WhiskyGillet
Vi njuter midvintersömn i januari. Flänsarna
bryts från och med februari framåt. Information om WhiskyGillets verksamhet fås av
Whiskyhövding Christian Wentzel, christian.
wentzel@asemanlapset.fi, 040 900 4889.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar tisdagarna den 10, 17, 24
och 31 januari klockan 18.00 i Donatorn.

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

