Mars 2017
Torsdagen den 2 mars kl. 18.00
l Gilleafton			
Miljörådet Esa Tommila:
Äkta eller falsk grönhet – hur vet
man skillnaden?
Tisdagen den 7 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch			

Gillebroder Bernt Ehrnrooth:
Nylands Brigads Gille r.f.
Torsdagen den 9 mars kl. 18.00
l Gilleafton			
Viceordförande Roger Storås,
Johanniterhjälpen:
Livräddande nödhjälp, vem
gäller det?
Torsdagen den 16 mars kl. 18.00
l Gilleafton			
Viceamiral Kari Takanen:
Försvarsmakten i dag och i framtiden
Tisdagen den 21 mars kl. 12.00
l Tisdagslunch			

Gillebroder, ålderman
Peter Nordling:
Skråväsendet, en uppdatering
Torsdagen den 23 mars kl. 17.45
N.B. tiden!
l Gilleafton och valdebatt
Handelsgillets ordinarie föreningsmöte, bokslutsmöte med direkt
påföljande valdebatt inför kommunalvalet 2017
Torsdagen den 30 mars kl. 18.00
Gilleafton			
Professor Sixten Korkman:
Globaliseringen: historia, aktuella
problem, framtidn

l

GILLEINFO
Resa till Sankt Petersburg
Upplev Sankt Petersburg med Gillet den 11–13 maj.
Handelsgillets vårresa går i år med Allegro-tåget
till Sankt Petersburg. Priset är 690 euro per person,
enkelrumstillägg 70 euro. I priset ingår tågresan i
tågvagn reserverad för Gillet, inkvartering och frukost
på det fyrstjärniga hotellet Oktiaberskaja, personligt
visum, två luncher och två middagar, kanalkryssningen och finsk buss med svensktalande guide och
reseledare. Anmälningar till Sankt Petersburgs resan
senast den 30 mars via
www.handelsgillet.fi > Aktuellt.
Det finns totalt 60 platser.

Dagsutfärd till Villnäs
På dagen då det gått 150 år sedan Gustaf Mannerheims födelse, söndagen den 4 juni, besöker Gillet
med damer Villnäs slott, Gullranda och Nådendal.
Vi startar med buss från Kaserntorget klockan 8.30
och är tillbaka cirka 21.30. I priset, 80 euro per person,
ingår bussresan, guidning på Villnäs och i Gullranda,
lunch på Villnäs och middag i Nådendal. Anmälningar till Villnäsresan via www.handelsgillet.fi >
Aktuellt. Det finns totalt 60 platser.

Teaterutfärd till
Harparskog
Teaterbiljetter till Väinö Linnas Okänd soldat i Harparskog finns reserverade till föreställningen onsdagen
den 2 augusti klockan 19.00. Anmälan via www.
handelsgillet.fi > Aktuellt. Priset, 50 euro per person,
inkluderar teaterbiljett, kaffe med munk i pausen och
plats i bussen tur och retur från Kaserntorget, det finns
totalt 50 platser.

Gilleafton
Torsdagen den 2 mars kl. 18.00
Miljörådet Esa Tommila:

Äkta eller falsk grönhet
– hur vet man skillnaden?

Middag
ca klockan 19.00
l Sillkaviar med

rucolasallad
l Kyckling i kokos-

barbecuesås

Vi måste absolut utveckla vårt levnadssätt i en grönare riktning och det på ett klokt sätt. Vi uppmanas
dessvärre att göra en del sådana gröna val och tro
på sådana politiska gröna mål vars faktiska påverkan på miljön eller på naturresurserna inte är som
det påstås. Föredraget ger exempel på både falska
och äkta gröna val och mål samt ger förklaringen till
skillnaderna. Den falska grönheten är en stark fiende
till den äkta.

Gilleafton
Torsdagen den 9 mars kl. 18.00
Viceordförande Roger Storås, Johanniterhjälpen:

Livräddande nödhjälp,
vem gäller det?

Middag
ca klockan 19.00
l Skärgårdstallrik
l Köttbullar på nöt

i peppargräddssås

Roger Storås, viceordförande, skolnings- och ambulansansvarig vid Johanniterhjälpen i Finland talar om
livräddande nödhjälp ur hjälparens och patientens
synvinkel.

Gilleafton
Torsdagen den 16 mars kl. 18.00
Viceamiral Kari Takanen:

Försvarsmakten i dag
och i framtiden
Kari Takanen är viceamiral och chef för Huvudstaben.
Han har tidigare tjänstgjort inom Försvarsmakten
bland annat som kommendör för marinen och som
planeringschef vid Huvudstaben. I sitt anförande tar
Takanen upp aktuella ämnen som Försvarsmaktens
nuläge och internationella samarbete samt Försvarsmaktens framtid i ljuset av redogörelserna.

Middag
ca klockan 19.00
l Riven mör oxe

och batat
l Strömmingsbiffar

med smetana och
löksås

Gilleafton
Torsdagen den 23 mars kl. 17.45

Middag

Föreningsmöte (bokslutsmöte) med direkt
påföljande valdebatt inför kommunalvalet
med följande representanter:
De Gröna: Minerva Krohn
Samlingspartiet: Harry Bogomoloff
Finlands Socialdemokratiska Parti: Thomas Wallgren
Svenska folkpartiet: Marcus Rantala

ca klockan 19.45
l Trilogi på fisk

med nypotatis
l Pannbiff på nöt

med brynt lök i
rödvinssås

Moderator är Gillebroder Michael Franck.

Gilleafton
Torsdagen den 30 mars kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Professor Sixten Korkman:

Globaliseringen:
historia, aktuella problem,
framtid

l Räk-och ägg-

sallad
l Kyckling Kiev i

svampsås

Globaliseringen är en megatrend som nu blivit kontroversiell på många håll. Brexit, valet av Donald Trump
och eurons problem väcker frågor och farhågor om
globaliseringens framtid, en fråga av stor betydelse
inte minst från finsk synpunkt.

Tisdagsluncher i mars
Den 7 mars kl. 12.00
Gillebroder Bernt Ehrnrooth:		
Nylands Brigads Gille r.f.

Den 21 mars kl. 12.00
Gillebroder, ålderman Peter Nordling:
Skråväsendet, en uppdatering

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

421493

Klubbkalender mars 2017
Berättarcaféet
Sammankomst tisdagen den 21 mars kl.
14.00 i Donatorn. Förfrågningar kan riktas till
Lasse Kusenius.

GilleKockarna
Onsdagen den 15 mars Kockkväll med
korvtillverkning under ledning av Henrik
Haggren.

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna
den 13 och 27 mars klockan 17.00. Mästerskapstävlingarna börjar i mars.

GolfGillarna
Säsongöppning inklusive middag tisdagen
den 28 mars kl. 18.00 i Donatorn. Anmälningar via handelsgillet.fi > Klubbar >
Golfgillarna > Anmäl dig.

BusinessKlubben
Möte måndagen den 13 mars kl. 18.00
i Sinebrychoff. Anmälningar per e-post
businessklubben-styrelse@mikaelkrogius.
com senast dagen innan.
BörsGillet
BörsGillet åhör Ola Janssons föredrag “Att
hitta kursvinnare” tisdagen den 14 mars kl.
18.00 på Restaurang TFIF, Eriksgatan 2, 6
våningen. Bindande anmälan till kansliet,
senast onsdagen den 8 mars 2017.
Fiskeklubben
Separat info om eventuella evenemang.
FrimärksGillet
Möte onsdagen den 1 mars kl. 18.00 i
Koffen. Henrik Wirzenius håller ett föredrag
om Lord Baden Powell och scoutrörelsen,
hans livsverk. Henrik berättar också om hur
det gick till då man deltog i filateliutställningar på 1990-talet.

JazzGillarna
Träff tisdagen den 21 mars kl. 18.00 i Koffen.
Programinfo meddelas i separat kallelse.
Juniorklubben
Kontakta Niklas Korhonen niklas.korhonen@gmail.com för mer information.
Vinklubben
Den 24 mars kl. 18.00 presenterar Sten Lindgren viner från Portugal.
WhiskyGillet
Flänsarna och sigillen bryts torsdagen
den 16 mars hos Gillebroder CG Wentzel i
Helsingfors då uret slagit 17.30, de 10 första
får plats. Anmälan och tilläggsinformation: Christian Wentzel,christian.wentzel@
asemanlapset.fi, 040 900 4889. Slàinte!
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar alla tisdagar i mars kl. 18.00,
den 7 och 21 mars i Donatorn, den 14 och
28 mars i Arizona.
Kördag med övning hela dagen lördagen
den 25 mars i MM:s lokaliteter på Elisabetsgatan.
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Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

