
GILLEINFONovember och 
december 2015

Tisdagen den 3 november 
kl. 12.00
l Tisdagslunch    
Vd Philippe Hakulin, Vinoble Ab:
Historien om akvavit  

Torsdagen den 5 november 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Professor Henrik Meinander:
Finlands svenskhet under
1900-talet
 
Torsdagen den 12 november 
kl. 18.00
l Gilleafton   
Näringsminister Olli Rehn, 
Arbets- och näringsministeriet: 
Aktuellt om närings- och 
energipolitik  

Tisdagen den 17 november 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebröderna Christer Landgren 
och Anders Kruse:                                                           
Projektet Svensk historia i Finland 

Torsdagen den 19 november 
kl. 18.00
l Gilleafton    
Vd Per Thelin, Stockmann Abp: 
Stockmann idag

Torsdagen den 26 november 
kl. 18.00
l Gilleafton  
Handelsgillets föreningsmöte: 
Valmöte

Torsdagen den 3 december 
kl. 18.00
l Gilleafton
Tv- och radioläkaren Robert 
Bergholm:
Krämpor i mogen ålder

Ljusglimtar i höstmörkret
Aktualitetsseminariet den 2 november blev igen en 
publikframgång. Ungefär 400 personer hade an-
mält sig för att höra hur världsekonomin förändras 
och hur Finland kan svara mot omvälvningarna.

Även om terminen går mot sitt slut återstår flera 
intressanta program. Första torsdagen i november 
firar Handelsgillet Svenska dagen med ett föredrag 
av professor Henrik Meinander. 

Farsdagslunchen kan vi tyvärr inte längre ordna 
på grund av att Cantina West har söndagsstängt.

November bjuder också på föredrag av närings-
minister Olli Rehn. Han berättar det senaste inom 
närings- och energipolitiken. Verkställande direktör 
Per Thelin ger sin syn på Stockmann idag.

Under månadens sista torsdag går Handelsgillet 
till val. Föreningsmötet väljer bland annat styrelse 
och ordförande för den.

På traditionellt sätt avrundar vi året med en jul-
lunch. Se separat ruta.

Men roligheterna tar inte slut här. Redan i slutet 
av januari slår vi klackarna i taket. Midvinterfesten 
är verksamhetsutskottets nya giv. Se separat ruta.

Roger Rajalin
verksamhetsledare
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Torsdagen den 5 november kl. 18.00

Professor Henrik Meinander:

Finlands svenskhet 
under 1900-talet
Henrik Meinander har skrivit över 400 vetenskapliga 
artiklar och böcker om Finlands historia och sam-
hälle under sin karriär. Den finlandssvenska identi-
teten har alltid stått honom nära och den får vi då 
höra om under Gilleaftonen med Svenska dagen 
som tema. Frihetsbröderna deltar med sång och 
kvällen avslutas med Modersmålets sång.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Silltallrik
l Ytterfilé av oxe 
med stekt lök och 
stekt potatis

Tisdagsluncher i november
Tisdagslunch den 3 november 
kl. 12.00 i Donatorn
Vd Philippe Hakulin, Vinoble Ab:
Historien om akvavit

Tisdagslunch den 17 november 
kl. 12.00 i Donatorn
Gillebröderna Christer Landgren och Anders 
Kruse:
Projektet Svensk historia i Finland

Torsdagen den 12 november kl. 18.00

Näringsminister Olli Rehn:

Aktuellt om närings- 
och energipolitik
Efter valet i april 2015 tog Centerns Olli Rehn över 
som näringsminister. I oktober utsåg Yleisradio ho-
nom till månadens minister. Samhällsfördraget har 
sysselsatt näringsministern sedan han tillträdde och 
arbetet fortsätter.

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Rostbiff, selleri-
sallad
l Kalkonbröst med 
madeirasås

Jullunch 
med damer 
serveras den 10 december 
klockan 12.00 i festsalen. Vi får 
besök av Lucia och julgubben. 

Förhandsanmälan på 
www.handelsgillet.fi från och 
med onsdagen den 4 november 
kl. 10.00.



Torsdagen den 19 november kl. 18.00

Vd Per Thelin, Stockmann Abp:

Stockmann idag
Per Thelin har en bred och mångsidig erfarenhet 
samt en framgångsrik historia som verkställande 
direktör i flera bolag. En gemensam nämnare i hans 
tidigare uppgifter och nu som verkställande direk-
tör för Stockmann är behovet att förbättra lönsam-
heten i en internationell verksamhetsmiljö. 

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Grönsakspuré-
soppa, krutonger
l Burgundisk gryta

Torsdagen den 26 november kl. 18.00

Handelsgillets föreningsmöte:

Valmöte
Mötet väljer bland annat styrelseordförande för år 2016 och styrelse-
medlemmar. Dessutom fastställer mötet budgeten, medlems- och 
inskrivningsavgifterna för år 2016. 

Gilleafton
Middag 
ca klockan 19.00

l Kallrökt laxtartar, 
remoulad
l Grisfilé med 
skogssvampsås

Midvinterfest med damer 
lördagen den 30 januari 2016 i festsalen, andra 
våningen. I programmet ingår sång av Akademiska 
Sångföreningen, kåseri av Riko Eklundh samt dans till 
levande musik. 

Separat inbjudan per e-post med instruktioner om 
anmälningar skickas vecka 45. 

Biljettsläpp den 11 november klockan 10.00 på 
www.handelsgillet.fi > Aktuellt. 

Klädsel: smoking eller mörk kostym.



Klubbkalender november och december 2015

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12

00130 Helsingfors
telefon 09-66 97 98

info@handelsgillet.fi 
www.handelsgillet.fi La
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Biljardklubben
Skinkguerren spelas i år fredagen den 
11 december. Anmälningar kl. 17.30. 
Spelet börjar kl. 18.00 och säsongsav-
slutningen vidtar kl. 20.00.
Snookercup den 9 och 23 november 
kl. 17.00. Klubbkampen mot Svenska 
Klubben i Tammerfors spelas på Han-
delsgillet lördagen den 14 november 
kl. 11.00–18.00. Börsklubben kommer 
på besök den 25 november.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00.

BusinessKlubben
Julfest och möte den 4 december i 
Donatorn kl. 18.00.

BörsGillet
BörsGillet möts den 23 november kl. 
18.00 på Gillet. Petter Langenskiöld 
föreläser under rubriken Aktiemark-
nadsutsikter samt Finlands och övriga 
Europasbilligaste aktier. Han presen-
terar också aktieplacerarens nät-
tjänst www.zenostock.com.
Anmälan till kansliet per den 20 
november.

Fiskeklubben
Separat info om eventuella 
evenemang.

GilleKockarna
Den 11 december kockar vi igen på 
Steinerskolan. Tema: Mårten Gås och 
andra fåglar.
Mat från vår natur är temat för den 
sista kockträffen 09 december på 
Steinerskolan.

GolfGillarna
GolfGillarna önskar alla en god jul!

JazzGillarna
Årets sista träff är den 1 december kl. 
18.00. Separat kallelse skickas senare.

Juniorerna
Kontakta Niklas Korhonen 
niklas.korhonen@gmail.com för mer 
information.

Seniorklubben
Separat info om eventuella evene-
mang.

Vinklubben
Fredagen den 27 november 
kl. 18.00 i Donatorn presenterar 
Ramón Sanchez-Beyrath Sherry. 

WhiskyGillet
Whiskytasting i Donatorn den 
4 november kl. 18.00.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Sånguppträdande på Gilleafton den 
5 november. Bl.a. Modersmålets sång.
Dubbelkvartettuppträdande den 8 
november på Serviceboendet Tuna-
berg i Esbo kl. 15. 
Julkonsert den 12 december kl. 17 i 
Brändö kyrka. Biljetter på förköp av 
korister 12 euro, vid dörren 15 euro. Ef-
teråt julmiddag på Gillet. Gillebröder, 
vänner och bekanta välkomna med. 
Kontakta körmedlemmar för mera 
information.


