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GILLEINFO

Tisdagen den 4 april kl. 12.00
l Tisdagslunch			
Gillebroder Olle Tötterman:
158 år svart guld – hur oljan kom
till Finland

Vår- och sommarprogram

Torsdagen den 6 april kl. 18.00
l Gilleafton			
Ambassadör Anders Ahnlid:
Sverige och Finland i en osäker
omvärld

Handelsgillet.fi uppdateras kontinuerligt med aktuell
information om alla kommande evenemang. Information följer bland annat om:

Tisdagen den 18 april kl. 12.00
l Tisdagslunch			

Sophie Romantschuk, Folkhälsan:
Skolfarfar/skolfarmor – frivilliga
medfostrare
Torsdagen den 20 april kl. 18.00
l Gilleafton
Forskardoktor Henrika Franck,
Aalto-universitetet:
Moralisk närsynthet
Torsdagen den 27 april kl. 18.00
Gilleafton			
Agronom, tävlingsryttare
Kristian Nyman:
Till häst genom Asien i Mannerheims hovspår

l

Torsdagen den 4 maj kl. 18.00
Gilleafton
Introduktionsafton för nya
medlemmar

l

Detta GilleInfo är det sista före sommaren, nästa
tryckta kort kommer ut i september.

l Exkursionen med damer till Lotta-museet i Tusby
torsdagen den 17 augusti. Information om utfärden
publiceras i god tid innan anmälan öppnas på
www.handelsgillet.fi den 6 juni klockan 10.00.
l Kräftskivan torsdagen den 24 augusti klockan
18.00, anmälan öppnas på www.handelsgillet.fi
den 13 juni klockan 10.00.
l Utfärden för medlemmar till Mannerheims
jaktstuga i Loppis torsdagen den 7 september,
till vilken anmälan öppnas på www.handelsgillet.fi
den 20 juni klockan 10.00.

Med vårhälsningar
Teamet på kansliet

Boka bord till
förstamajlunchen!
Det är dags att boka plats till den årliga förstamajbuffén som serveras i Donatorn den 1 maj klockan
13.00. Det finns 86 platser och du kan försäkra dig om
en plats genom att tidigast den 4 april klockan 10.00
kontakta Annika på kansliet per telefon 09 669 798
eller per e-post annika@handelsgillet.fi.
Priset är 43 euro per person för vuxna, i priset ingår
ett glas skumvin. Barn äter till reducerat pris.
Meddela om ni har barn i sällskapet. Inbetalning till
Handelsgillet, Nordea FI35 2401 1800 0601 12 eller
Aktia FI09 4055 1020 1828 57 senast den 25 april.

Gilleafton
Torsdagen den 6 april kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Ambassadör Anders Ahnlid:

l Cheddarostsallad med passionsvinägrett
l Grisköttbullar i
peppargräddssås

Sverige och Finland
i en osäker omvärld
Historien tog inte slut med det kalla kriget. Framtiden
är osäker. Ryssland har olagligt annekterat Krim och
bidrar till krig i östra Ukraina. Storbritannien är på väg
att lämna EU, där flera medlemsländer bortser från
grundläggande europeiska värden. I USA gör president Trump det svårt att förutsäga amerikansk säkerhets-, utrikes- och handelspolitik. I en sådan värld
ökar inte enbart vikten av sammanhållning mellan de
27 länder som avser stanna i EU, utan också betydelsen av nordisk samverkan i allmänhet och svensk-finskt
samarbete i synnerhet.

Gilleafton
Torsdagen den 20 april kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Forskardoktor Henrika Franck, Aalto-universitetet:

Moralisk närsynthet
Varför gör vi inte alltid det som vi vet att är rätt?
Vad styr vårt etiska beteende? Varför borde lagen
inte vara det enda rättesnöret för vad som är rätt
och fel?
De flesta vill se sig själva som goda människor, men
ändå fuskar vi alla lite varje dag. Men bara så lite,
att vi fortfarande kan intala oss själva att vi gör rätt.
Vi diskuterar hur moralisk närsynthet uppstår och vad
det i längden kan betyda för grupper, organisationer
och hela samhället.

l Husets gravade

lax med potatissallad
l Ört- och vitlöksfyllda lammbiffar
med löksås

Tisdagsluncher i april
Den 4 april kl. 12.00
Gillebroder Olle Tötterman:		
158 år svart guld – hur oljan
kom till Finland

Den 18 april kl. 12.00
Vårens sista tisdagslunch
Sophie Romantschuk, Folkhälsan:
Skolfarfar/skolfarmor – frivilliga medfostrare

Gilleafton
Torsdagen den 27 april kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Agronom, tävlingsryttare Kristian Nyman:

Till häst genom Asien
i Mannerheims hovspår
Gustaf Mannerheim fick i uppdrag av tsaren och Amiralitetet att utforska gränstrakterna mellan Ryssland
och Kina för eventuella truppförflyttningar. I augusti
1906 startade han från staden Osh. Exakt 100 år efter
Mannerheim, i augusti 2006, startade Kristian Nyman
från Osh efter att i tiotals år undrat över detta otroliga
äventyr och beslutat sig för att försöka rida samma
rutt.

l Kryddig pulled

beef med rostad
batat
l Kyckling Kiev
och svampstuvning

Gilleafton
Torsdagen den 4 maj kl. 18.00

Middag
ca klockan 19.00

Introduktionsafton
för nya medlemmar

l Gillets fisktallrik

och nypotatis
l Färsbiff av nöt

och smetanasås

Foto: Nationalmuseet/Markku
Haverinen

Handelsgillet presenteras för de medlemmar som antagits i år. De som introducerat medlemmarna är också
hjärtligt välkomna liksom övriga Gillebröder.

Utfärden till Villnäs, Gullranda och
Nådendal
Start från Kaserntorget söndagen den 4 juni
klockan 8.30.
Deltagaravgiften om 80 euro per person betalas
senast den 16 maj till Handelsgillet,
Nordea FI35 2401 1800 0601 12 eller
Aktia FI09 4055 1020 1828 57.
Det finns ännu lediga platser till föreställningen
Okänd soldat i Harparskog dit vi åker onsdagen
den 2 augusti, information finns på handelsgillet.fi.
Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98, info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi

421493

Klubbkalender april–maj 2017

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagarna
den 10 och 24 april kl. 17.00. I Snookermästerskapet spelas rond 3–7. Black Ball spelas
fram till rond 4.
Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.
BusinessKlubben
Vi besöker the Helsinki Distilling Company
måndagen den 15 maj med start från Handelsgillet ca kl. 17.45. Efter besöket middag
på Handelsgillet. Mera information skickas
separat.
BörsGillet
Vi möts måndagen den 24 april kl. 18 i
Donatorn. Markus Havulehto, Icon Fund,
föreläser om fastighetsmarknaden i Finland
och utomlands och om lämpliga placeringsinstrument. Placeringstävlingens
resultat presenteras. Bindande anmälan till
kansliet, senast onsdagen den 19.4.
Fiskeklubben
Medlemmarna kallas till vårmöte. Mötesdagen meddelas senare.
FrimärksGillet
Möte onsdagen den 12 april kl. 18.00 i
Koffen. Martin Gardberg presenterar
FrimärksGillets nya grupp på Facebook.
Möte tisdagen den 2 maj kl. 18.00 i Koffen.
Kristian Stockmann håller anförande om
varuhuset Stockmanns firmapost fram till
år 1902. Nya som gamla frimärkssamlare är
välkomna till våra möten.
GilleKockarna
Onsdagen den 19 april kockkväll på
Steinerskolan, temat är husmanskost.

GolfGillarna
GG-Tour, säsongen kör traditionellt igång
på Pickala.
Vi spelar på Pickala, Park tisdag 25.4 och
hoppas att våren kommit.
I maj spelar vi 2.5 på Ringside, 9.5 på
Nevas, 16.5 på Kullo, 23.5 på Hjortlandet,
på Vanha Peura och 30.5 på S:t Laurence,
KalkkiPetteri. Alla tävlingar har samstart
kl. 10.00.Välkommen med.
JazzGillarna
Träff tisdagen den 25 april kl. 18.00 i
Donatorn. Separat kallelse skickas i april.
Juniorklubben
Kontakta Niklas Korhonen
niklas.korhonen@gmail.com för mer
information.
Vinklubben
Den 21 april kl. 18.00 presenterar Kim
Björkwall viner från södra Frankrike.
WhiskyGillet
Whiskygillet goes West! Vi blir trakterade
av gillebröderna Pelin och Westerlund den
10 maj i Ekenäs. Anmälan och tilläggsinformation om researrangemangen: Christian
Wentzel, christian.wentzel@asemanlapset.
fi, 040 900 4889. Sista anmälningsdag 3.5.
Slàinte!
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar alla tisdagar i april kl. 18.00,
den 4, 11 och 18 april i Donatorn, den 25
april i Arizona. Fredagen den 21 april kl.
18.30 vårkonsert i Balders sal, programblad
à 15 euro. Alla hjärtligt välkomna!
Den 1 maj Förstamajlunch på Gillet kl.
13.00.
Den 12 maj vårsånger på Brummerska
hemmet och Blomsterfonden.
Den 12 maj kl. 18.00 säsongavslutning för
sångarna i Sinebrychoff.
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Berättarcaféet
Sammankomst tisdagen den 18 april
kl. 14.00 i Donatorn. Förfrågningar kan riktas
till Lasse Kusenius.

