
GILLEINFONovember och 
december 2019

Torsdagen den 7 november 
kl. 17.00
l Företagsbesök på Vanda 
Energi, Pitkäsuontie 10, Vanda,      
busstransport från Kaserntorget 

Torsdagen den 14 november 
kl. 18.00
l Gilleafton på Hanken, Arkadia-
gatan 22, Auditorium Futurum
Arkitekten, företagaren och 
riksdagsledamoten 
Anders Adlercreutz: 
Regeringen Rinnes ekonomiska 
politik i osäkra tider

Tisdagen den 19 november 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch på Brage, 
Kaserngatan 28
Gillebroder, styrelsemedlem 
Bo Söderholm: 
Om Föreningen Brage

Tisdagen den 19 november 
kl. 19.00 
l Teaterbesök på Svenska 
Teatern: 
FORK – Chapter One: The End 

Torsdagen den 21 november 
kl. 18.00
l Gilleafton på Restaurang 
Lasipalatsi, Mannerheimvägen 
22–24, Palmusali 
Kommerserådet Anders Wiklöf: 
Om min makalösa karriär

Torsdagen den 28 november 
kl. 18.00
l Gilleafton på Hanken, 
Arkadiagatan 22 i Auditorium 309
Handelsgillets föreningsmöte: 
Valmöte

Våren 2020
Handelsgillets medlemmar kan se fram emot att 
leva också hela vårsäsongen i exil, men med fint 
program. På hösten är det dags att återvända 
hem till Kaserngatan 23, till nyrenoverade lokalite-
ter. 
 Vi kommer att utnyttja erfarenheterna vi samlat 
på oss under en annorlunda höst: Stämningen på 
programaftnarna – vare sig det handlat om exkur-
sioner, företagsbesök eller möten med föredrag 
– har varit mycket god, liksom också trakteringen. 
Tack alla ni som modigt deltagit och varmt väl-
komna på nytt under vårsäsongen! 

Gilleinfo postas, som vanligt, i god tid före 
respektive månadsskifte, och Gillets webbplats 
uppdateras kontinuerligt med detaljinformation. 

Styrelsen har nyligen beslutat utveckla webb-
platsen i samarbete med vår mångåriga, pålitliga 
leverantör Webbhuset. Medlemmarna och klub-
barna kan se fram emot förbättringar allt efter som 
våren framskrider.  

Clarissa Köhler 
verksamhetsledare

Jullunch fredagen 

den 13 december 2019  
Gillets traditionella jullunch hålls på restaurant  
Meripaviljonki, Sparbankskajen 3, Helsingfors, 
fredagen den 13 december med början klockan 
12.00. Finlands Lucia med följe besöker lunchen. 

I år serveras Meripaviljonkis välrenommerade 
jullunch med förrättsbuffé, varmrätt till bordet och 
dessertbuffé. Menyn publiceras på handelsgillet.fi 
då anmälan öppnar. 

 Anmäl dig och din dam från och med 13.11 
kl. 10.00 på www.handelsgillet.fi. 

Obs! Gör en skild anmälan för varje deltagare 
och skriv eventuella bordsplaceringsönskemål i 
meddelanderutan. Menyn och deltagaravgiften 
publiceras på webbplatsen då anmälan öppnas.



Torsdagen den 7 november kl. 17.00, bussen avgår 
kl. 16.15.

Besök på Vanda Energi
Besöket inleds med en diskussion kring energiutvinning ur avfall, åter-
vinning av hushållsavfall och en presentation av Vanda Energi, varefter 
vi gör en rundvandring i kraftverket. 

Bussen går från Kaserntorget klockan 16.15 till Pitkäsuontie 10 och är 
tillbaka på Kaserntorget cirka 19.30. Det ordnas ingen gemensam mid-
dag, men under bussresan hinner var och en säkert smida planer för 
resten av kvällen!

Gilleafton

Torsdagen den 14 november kl. 18.00

Arkitekten, företagaren och riksdagsledamoten Anders Adlercreutz:

Regeringen Rinnes ekonomiska 
politik i osäkra tider
Efter fem månader av regeringens mandatperiod råder stor turbulens i 
omvärlden. Tysklands industriproduktion sviktar, Brexit skapar osäkerhet 
och president Donald Trumps handelskrig ställer till det i världshandeln. 
Regeringens mål är beroende av en sysselsättningsgrad på 75 procent 
– ett synnerligen ambitiöst mål. Det står också klart, att målet inte nås 
utan målmedvetna åtgärder på hemmamarknaden. De internatio-
nella konjunkturerna kommer knappast att hjälpa regeringen. Anders 
Adlercreutz berättar om tankarna bakom regeringsprogrammet och 
de utmaningar regeringen står inför.

Plats: Hanken, Arkadiagatan 22, Auditorium Futurum.

Middag: Cirka klockan 19.00  l  Måltiden med måltidsdrycker erbjuds till själv-
kostnadspris, menyn publiceras på handelsgillet.fi före evenemanget.

Gilleafton



Tisdagslunch i november
Den 19 november kl. 12.00 på Brage, Kaserngatan 28
Gillebroder, styrelsemedlem Bo Söderholm:

Om Föreningen Brage

Torsdagen den 21november kl. 18.00

Kommerserådet Anders Wiklöf:  

Om min makalösa karriär
Boken Murarens son, som kom ut i september, handlar om Anders 
Wiklöfs resa från arbetarpojke och värsting i Mariehamn till en av 
Finlands rikaste män som firar födelsedag med Bill Clinton. Intervjuad 
av bokens författare, Staffan Bruun, berättar Wiklöf om karriären från 
bagarlärling och bilhandlare till dagens ställning som kommerseråd 
och ägare av Nordens största affärskoncern med bara en ägare. Av 
bara farten är Wiklöf också en av Nordens största konstsamlare och en 
stor sponsor av idrott och kultur på Åland.

Plats: Restaurang Lasipalatsi, Mannerheimvägen 22–24, Palmusali.

Middag: Klockan 19.00  l  Menyn med priser publiceras på 
handelsgillet.fi före evenemanget.

Gilleafton

Klubbkalender november och december 2019

Berättarcaféet
Inget program. 

Biljardklubben
Snookercup måndagarna 11 och 25 novem-
ber samt 9 december kl 17.00 på Baribal.
Skinkguerre och avslutning med prisutdel-
ning fredagen den 13 december kl 18.00 på 
Baribal.

Bridgeklubben
Chester Blomstedt informerar spelarna. 

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.

Börsgillet
Börsgillets evenemang meddelas separat.

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat. 

Frimärksgillet
Möte onsdagen den 13.11 kl. 18.00 i Suomen 
Filatelistiseuras lokal, Lönnrotsgatan 32 B 
(gatuplanet), Helsingfors. Lars Jakobsson 
håller ett anförande under rubriken Mitt 
samlande. 

Onsdagen den 11.12 möte på samma 
plats. Henrik Wirzenius berättar om finska 
julfrimärken. Vi avslutar som vanligt mötena 
med auktion, så ta med objekt som du vill 
sälja. Alla är välkomna, nya som gamla 
samlare.
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Gillekockarna 
Onsdagen den 13 november kl. 17.00  mat  
från Mellanöstern på Steinerskolan.

Onsdagen den 11 december kl. 17.00  
festmeny och vinprovning på Steinersko-
lan.

Golfgillarna
Inga aktiviteter i november och december. 

Historieklubben
Onsdagen den 6 november kl. 16.00 besök 
på Riksarkivet där Pertti Hakala guidar oss. 
Efteråt middag på restaurang Zinnkeller.

Måndagen den 2 december kl. 18.00 
diskussionsmöte under rubriken Baltikum, 
gemensam eller olika historia med Finland. 
Platsen meddelas senare. 

Jazzgillarna
Träff onsdagen den 27.11.2019 kl. 18.00 i 
Brages sal. Programvärd är Heffe Ericsson 
och temat blir Nat King Cole.

Vinklubben
Vin- och matprovning fredagen den 22 
november kl. 18.00 på Brage. Vi provar 
olika viner till en maträtt samt olika maträt-
ter till ett vin för att se hur smaken förändras 
beroende på kryddning och tillbehör. Ben 
Wiberg lagar och presenterar maten. Kim 
Björkwall väljer och presenterar vinerna. 
Inbjudan går till Vinklubbens medlemmar 
cirka 2 veckor innan. 

 Resan till Valpolicella, Veneto och Ve-

rona i september var en succé. Onsdagen 
den 4 december kl. 18.00 samlas resenä-
rerna och andra intresserade på Brage för 
att uppleva minnen från Veneto. Vi äter en 
italiensk buffé och dricker viner från områ-
det. Vi får också se ett bildspel från resan. 

Whiskygillet
Whiskygillet har tapp i tunna i november-
december.

Information om verksamheten och 
kommande träffar fås av whiskyhövding 
Christian Wentzel, christian.wentzel@ase-
manlapset.fi, 040 900 4889.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
5.11 sångövning med sits i Bragesalen 
kl. 18–22, 
9.11 körlördag med sits i MMs 
lokaler kl. 11–20, 
12.11 styrelsemöte i Bragesalens kabinett 
kl. 17–18, 
12.11 sångövning i Bragesalen kl. 18–20.30, 
19.11 sångövning i Bragesalen kl. 18–20.30, 
19.11 Höstmöte i Bragesalen kl. 20.30–22, 
26.11 sångövning i Bragesalen kl. 18–20.30, 
3.12 styrelsemöte i Bragesalens kabinett 
kl. 17–18, 
3.12 sångövning med sits i Bragesalen 
kl. 18–22, 
10.12 sångövning i Brändö kyrka 
kl. 10–20.30, 
14.12 julkonsert i Brändö kyrka med 
Finlands Lucia kl. 17.30.

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


