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Torsdagen den 11 januari kl. 18.00
l Gilleafton
FD, författaren Lasse Lehtinen: 
Donald Trump och demokratins 
sårbarhet   
                        
Tisdagen den 16 januari kl. 12.00
l Tisdagslunch   
Gillebroder Rabbe Lutz:  
Albanien – från totaldiktatur till 
lovande turistmål
  
Torsdagen den 18 januari kl. 18.00
l Gilleafton
Introduktionsafton för nya 
medlemmar
                          
Torsdagen den 25 januari kl. 18.00
l Gilleafton   
EM, vd Veronica Lindholm
Finnkino: 
Har biograferna en framtid?

Tisdagen den 30 januari kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebroder Olle Tötterman: 
159 år av svart guld – hur olje-
produkter har producerats och 
distribuerats i Finland            

År 2018 blickar 
Handelsgillet framåt  
Efter ett i särklass festligt år, då Handelsgillet fyllde 
160 år och republiken Finland 100 år, kan vi ta sikte 
på framtiden. Såväl Gilleaftanarna som en av årets 
intressanta programnyheter, frukostseminarierna, har 
ambitionen att föra fram dagsaktuella teman och 
skapa diskussion på och utanför Gillet. 

Klubbverksamheten står också i särskild fokus som 
en inkörsport till föreningen genom det pågående 
Far- och sonprojektet. 

Clarissa Köhler
verksamhetsledare

Midvinterfest
Lördagen den 10 februari 2018 blir det traditionell 
Midvinterfest med festmiddag i Festsalen. I program-
met ingår bland annat sång av Akademiska Sång-
föreningen och dans till Birger’s Ragtime Band. 

Pris: 95 euro per person i vilket ingår välkomstdrink, 
middag och nattmat. Övriga drycker betalas sepa-
rat. 
 
Anmälan öppnas 10.01.2018 kl. 10.00 på 
www.handelsgillet.fi > Aktuellt 
 
Klädsel: smoking eller mörk kostym.



Aprilresa till 
Côte d’Azur  
I april går Gillets vårresa till 
Nice där vi får njuta av vår-
ljus, god mat och dryck med 
kocken Michael Björklund 
som reser med oss. 

Vi besöker bland annat 
Picassomuseet i Antibes, slot-
tet Chateau de Crémat (som 
är specialbeställt för oss), 
konstnärsstaden St. Paul de 
Vence, parfymhuvudstaden Grasse och Furstendömet Monaco. 

Resedatum är 17–21 april och resans pris för fem dagar är 1 425 euro per person i 
tvåpersoners rum, enkelrumstillägg 190 euro. 

I priset ingår flygresorna, busstransporterna och inträdesavgifterna till museerna 
enligt programmet, 4 nätter på hotell Splendid (franskt 4-stjärnigt hotell, inkl. frukost), 
2 middagar, 2 luncher, vinprovning och guidning med svenskspråkig lokalguide.

Vi hoppas bli minst 60 personer, vi har max 80 platser, anmälan är öppen på www.
handelsgillet.fi > Aktuellt
 
À bientôt à Nice! 
Clarissa

Torsdagen den 11 januari kl. 18.00

FD, författaren Lasse Lehtinen: 

Donald Trump och demokratins 
sårbarhet
Även Donald Trumps administration verkar ha svårt 
att förstå vilka av presidentens uttalanden som är 
en order och vilka som bara är ett uttryck för ilska. 
Det har blivit en kliché att många av hans uttalan-
den ska tas seriöst, men inte ordagrant. Hur ska vi 
lära oss förstå honom?

Trump har sagt att han har ett varmt förhål-
lande till Vladimir Putin. Presidenterna har san-
nerligen inte dolt hur de uppskattar varandra, trots 
anklagelserna om att Ryssland blandade sig i den 
amerikanska presidentvalskampanjen. Måste vi ta även detta på 
allvar?

Polariseringen i USA är idag större än någonsin, och det är enkla-
re att skoja om Trump och hans politik. Men politiken hos en stormakt 
är ju inte bara en ploj…

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Gravad lax med 
hovmästarsås och 
nypotatis, kyck-
lingragu med 
syltlök och svamp, 
grönsaksris



Tisdagsluncher i januari

Torsdagen den 18 januari kl. 18.00

Introduktionsafton 
för nya medlemmar          
Handelsgillet presenteras för de medlemmar som antagits under 
andra halvåret 2017. De som introducerat medlemmarna är också 
hjärtligt välkomna, liksom övriga Gillebröder. 

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Räk-Caesar på 
Cantinas vis
l Älgwallenber-
gare med pota-
tisgratäng och 
gräddsås med lök

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

Torsdagen den 25 januari kl. 18.00

EM, vd Veronica Lindholm, Finnkino:

Har biograferna en framtid?
Dagens konsumenter har fler alternativ än någonsin 
och konkurrensen om folks fritid är stenhård. Strea-
mingtjänster såsom Netflix och iTunes växer och pro-
ducerar numera även eget innehåll. Också utbudet 
av restauranger, konserter och lekparker växer. Det 
har stormat mycket kring biografbranschen under se-
naste tid. Går folk ännu på bio och hur ser framtiden 
ut för branschen?

Veronica Lindholm är vd för Finnkino, Finlands 
största biografkedja som sedan våren 2017 tillhör världens största 
biografkedja AMC.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Sillsmörgås med 
ägg och majon-
näs
l Grisfilé i rödvins-
sås med örter, 
potatispuré med 
honungsmorätter

Den 16 januari kl. 12.00
Gillebroder Rabbe Lutz:                       
Albanien – från totaldiktatur till lovande turistmål.

Den 30 januari kl. 12.00
Gillebroder Olle Tötterman:
159 år av svart guld – hur oljeprodukter har producerats och distribuerats i Finland.



Klubbkalender januari 2018
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Berättarcaféet 
Inga evenemang i januari. 

Biljardklubben
Snookercup-deltävlingar måndagen den 
15 och måndagen den 29 januari. Anmäl-
ningar till mästerskapstävlingarna 2018 tas 
emot hela januari, se listor i klubbrummet. 

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00. 

BusinessKlubben
Eventuella evenemang meddelas separat. 

BörsGillet
Januarievenemanget meddelas separat. 

 
Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas separat.
 

FrimärksGillet
Möte tisdagen den 16 januari i Hartwall. 
Nils-Gustav Sandvik håller anförande om 
hur man köper och säljer frimärken. Mötet 
avslutas med en auktion, så ta med om 
du har objekt att sälja. Nya som gamla 
samlare är välkomna.  

GilleKockarna
Onsdagen den 17 januari kockkväll på 
Steinerskolan, temat är sallader. Kvällen 
avslutas med årsmöte.

421493

GolfGillarna
Inga aktiviteter planerade för januari. 

JazzGillarna
Träff tisdagen den 23 januari  kl. 18.00 i 
Koffen. Programvärd för kvällen är Svenne 
Krogius. Separat kallelse skickas ut närmare 
evenemanget. 

Juniorklubben 
Kontakta Robin Nygård robin.nygard@
vauraus.fi för mer information.

Vinklubben
Provning den 26 januari kl. 18.00. Viner från 
Syditalien presenteras av Trolle Lindgren. 

WhiskyGillet
Tapp i tunnan i januari. Information om 
verksamheten och kommande träffar fås 
av Whiskyhövding Christian Wentzel, 
christian.wentzel@asemanlapset.fi, 
040 900 4889. 

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sångövningar på tisdagarna den 9, 16, 23 
och 30 januari kl. 18.00 i Donatorn.


