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Tisdagen den 4 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch, Gillebroder
Olle Tötterman: För fulla segel i
Karibien.
Torsdagen den 6 mars 17.30
l Gilleafton. Vd Olof Widén

Torsdagen den 13 mars kl.
17.30
l Gilleafton. Ordförande Anne
Berner: Nya barnsjukhuset – ett
projekt i denna tid.

WIKIMEDIA

”Aktuellt inom rederibranschen”

Tisdagen den 18 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch, BridgeKlubben

presenterar sig.
Torsdagen den 20 mars kl.
17.30
l Gilleafton. Stadgeenligt
vårmöte.
Torsdagen den 27 mars kl.
17.30
l Gilleafton. Gillebroder, VH Olof
Rehn: Arv som gåva – lönar det
sig?

”Tisdagslunch i Tallinn”
(Dorpat) 3–4 juni med damer
Handelsgillets traditionella ”Tisdagslunch i Tallinn” går denna
gång till Tartu.
Tartu är en stad i sydöstra Estland. Staden är huvudstad
i Tartu län och har drygt 100 000 invånare. Tartu ligger i det
historiska Livland och var fram till Estlands självständighet känt
i omvärlden under sitt tyska namn Dorpat. Avståndet från Tallinn är 180 kilometer.
Reseprogrammet (preliminärt)
Samling vid Kaserntorget, klockan 10.00. Med buss till Vikings
terminal på Skatudden.
11.30 Helsingfors – Tallinn med Viking Express
11.45 Lunch på Bistro Buffet. Platser reserverade.
14.00 Ankomst till Tallinn. Buss till Tartu.
17.00 Incheckning på hotell London (****). Hotel London
ligger i hjärtat av Tartus historiska stadskärna. Rummen
har elegant och stilfull inredning. Frukost ingår.
20.00 Middag på restaurang Püssirohukeldar
4 juni
9.30
10.30
12.00
13.30
14.30
18.00
20.30

guidad rundtur
Toomemägi och promenad ner till Gamla stan
Avfärd mot Tallinn
Lunch (egen bekostnad) och paus på Imavere Trahter
Avfärd till Tallinn
Avgång med Viking Xpress till Helsingfors
Ankomst till Helsingfors

Priset för resan är 245 euro/person i dubbelrum och 276 euro i
enkelrum.

I priset ingår:
• resorna med Viking Xpress inklusive buffé på utresan
• Bussresan Tallinn–Tartu–Tallinn med Kaj Forsbloms buss och chaufför. Guidad tur i Tartu.
• Hotell (dubbel/enkelrum) på hotell London inklusive frukost
• Middag (utan drycker) på restaurang Püssirohukeldar
Antalet platser är begränsat till 40. Kansliet tar emot bindande anmälningar i ordningsföljd. E-posta eller
ring Annika och anmäl er på annika@handelsgillet.fi eller på numret 66 97 98. Sista anmälningsdag är
27.3. Resan förutsätter minst 40 deltagare.
I samband med anmälan inbetalas en förhandsavgift på 50 euro/person som bekräftelse på deltagandet. Den resterande summan betalas in senast den 15 maj. Handelsgillets kontonummer är FI35 2401
1800 0601 12.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Gilleafton

Torsdagen den 6 mars kl. 17.30

Middag
ca klockan 18.30

Vd Olof Widén, Rederierna i Finland rf

Aktuellt inom rederibranschen
Rederierna i Finland är ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt
intressebevakningsorgan med 27 finska rederier och 107 fartyg som
medlemmar. Föreningen har kontor i Helsingfors och Mariehamn.
Dessa rederier sysselsätter ca 7 000 personer ombord på finska
fartyg. Den totala omsättningen för rederierna är ca 2,5 miljarder
euro.
Rederierna i Finland deltar i det sjöfartspolitiska beslutsfattandet
både i hemlandet och internationellt. Målet är att trygga de finska
rederiernas konkurrensförmåga och funktionsförutsättningar på
branschens alla delområden.

l Grönsakspuré-

soppa, krutonger
l Bœuf bourguig-

non

Gilleafton
Torsdagen den 13 mars kl. 17.30

Middag

Ordförande Anne Berner, Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017

l Scampisallad

Nya Barnsjukhuset 2017
– ett projekt i tiden

med yoghurtdressing
l Lökbiff med
rotsaksmos

Över 90 procent av finländarna säger sig känna till projektet Nya
Barnsjukhuset 2017. Projektet är nationellt och har lett till diskussioner
kring vår välfärdsstat och dess framtid.
Samtidigt har man börjat fundera över tredje sektorns roll i framtiden. Finns det kvar en talko-anda, och hur kan den kraft de frivilliga
hjälparna har utnyttjas?

ca klockan 18.30

Gilleafton
Torsdagen den 20 mars kl. 17.30

Middag

Ordinarie vårmöte

l Kallrökt lax tartare, remoulade
l Grisfilé med
skogssvampssås

Medlemmarna i Handelsgillet i Helsingfors rf sammankallas till ordinarie vårmöte torsdagen den 20 mars klockan 17.30 på Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors. Vid mötet behandlas de i § 13 i Handelsgillets stadgar nämnda ärenden samt förslag till nya stadgar.
Vårmötet är ett redovisningsmöte för bokslutet och verksamhetsberättelsen 2013. Möteshandlingarna finns på Handelsgillets webbplats www.handelsgillet.fi.
Förslag som Gillemedlem önskar anmäla till behandling, bör skriftligen inlämnas till styrelsen, senast två veckor innan vårmötet.

efter mötet

Styrelsen

Gilleafton

Torsdagen den 27 mars kl. 17.30

Middag
ca klockan 18.30

Gillebroder, VH Olof Rehn

Arv som gåva
– lönar det sig?
Befolkningen blir äldre och förmögenheterna
har vuxit. I takt med detta ökar fiscus intresse.
Kan man spara genom att fördela arv i förskott? Vilka andra synpunkter ska beaktas?
Advokat Olof Rehn redogör för reglerna och
ger praktiska råd för arvsplanering.

l Sallad med ox-

bringa, örtcrème
l Grillad lax, smör-

sås med dill

Klubbkalender mars 2014
Biljardklubben
Biljard varje måndag klockan 17.00. Snookercup
3, 17 och 31.3.

För att göra kabinettbokningarna
smidigare, har Handelsgillet fått ett
eget telefonnummer till restaurangens
bokningscentral.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

Ring 020 7425 330, när du önskar boka
ett kabinett eller komma överens med
restaurangen om trakteringen i Handelsgillets lokaliteter.

BörsGillet
Separat info om eventuella evenemang.

Du kan även använda dig av Cantina
Wests e-postadress
booking@cantinawest.net i samma
ärenden.

GilleKockarna
Programkväll 12.3 klockan 17.00 på Lönkan. Tema
sydamerikansk mat. Alla välkomna. Anmälan till
Henrik Vilén.

Bokningsspråket är finska. Kansliet hjälper gärna till, ifall du önskar få service
på svenska.
Klubbtillställningarna är öppna för
alla gillebröder. Önskar du få separat
kallelse till någon klubbs arrangemang
– kontakta Gillets kansli och du kommer
med på klubbens interna postningslista.
Anmälan till klubbarrangemangen
om inte annat meddelas till
annika@handelsgillet.fi

BusinessKlubben
Separat info om eventuella evenemang.

FiskeGillet
Separat info om eventuella evenemang.

GolfGillarna
Säsongöppning 2.4.2014 med program och middag.
JazzGillarna
Träff 25.3 i Koffen.
Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Separat info om eventuella evenemang.
Seniorutskottet
Separat info om eventuella evenemang.
WhiskyGillet
Separat info om eventuella evenemang.
Vinklubben
Viner från Bordeaux. 28.3 klockan 18.00 i Donatorn. Ramón Sánchez-Beyrath berättar om ViiniExpo den 20–23 mars och presenterar årets viner.

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

Kom ihåg Handelsgillets insamling
Skråväsendet! Närmare information på
www.handelsgillet.fi.
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Kabinettbokningarna
till numret
020 7425 330

