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Tisdagen den 2 april kl. 12.00
l Tisdagslunch   
Gillebroder Olle Tötterman:  
Osttillverkning i Finland 
  
Torsdagen den 4 april kl. 18.00
l Gilleafton  
Skådespelare, vd 
Johan Storgård,
Ace-productions: 
Kreativt ledarskap – en resurs eller 
en risk i organisationen?

Torsdagen den 11 april kl. 18.00
l Gilleafton  
TD Jens Blomqvist, 
Saab Kockums: 
A26 – att bygga en osynlig ubåt.

Tisdagen den 16 april kl. 12.00 
l Tisdagslunch   
Gillebroder Georg Stünkel: 
Ett nätköp där allting gick fel 
 
Torsdagen den 18 april 
– Skärtorsdag

Torsdagen den 25 april kl. 18.00
l Teater
Pappan på Svenska Teatern/
Amos-scenen (fullbokad)

Boka bord till 
Förstamajlunchen! 
Det är dags att reservera plats till den årliga 
förstamajbuffén som serveras i Donatorn den 1 maj 
kl. 13.00. Det finns 86 platser, och du kan försäkra 
dig om en plats genom att tidigast den 8 april 
kl. 10.00 anmäla dig via www.handelsgillet.fi/
aktuellt. Du kan också anmäla dig till kansliet per 
telefon 09 669 798 eller per e-post 
annika@handelsgillet.fi

Priset är som i fjol 43 euro per person för vuxna. I 
priset ingår ett glas skumvin. Barn 4–12 år äter för 
15 euro och de ännu yngre gratis. Meddela om ni 
har barn i sällskapet och deras ålder. 
Inbetalning till Handelsgillet, 
Nordea FI35 2401 1800 0601 12 eller 
Aktia FI09 4055 1020 1828 57 senast den 25 april. 



Torsdagen den 4 april kl. 18.00

Skådespelare, vd Johan Storgård, Ace-productions: 

Kreativt ledarskap – en resurs 
eller en risk i organisationen?
Kraven på modernt agilt ledarskap har idag 
skapat utmaningar för organisationers rekrytering 
av ledare. Hurudan skall ledaren vara, vad skall le-
daren behärska och hurudana direktiv och ramar 
skall en modern agil ledare ges för att ha utrymme 
att kreativt utveckla organisation, produktutbud 
och värde? 

Med utgångspunkt från 35 års arbete inom 
kreativa miljöer och pågående forskningsarbete, 
utvecklar Johan Storgård, som också är doktorand vid Handelshög-
skoan vid Åbo Akademi, tankar om kreativt ledarskap som resurs 
eller risk inom organisationen.

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Kyckling-
batatsallad
l Pannbiff med 
potatismos och 
svampsås

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

Torsdagen den 11 april kl. 18.00

TD Jens Blomqvist, Saab Kockums: 

A26 – att bygga en osynlig ubåt
Att operera obemärkt är grundförutsättningen för 
en ubåt. Hos Saab Kockums pågår arbetet med 
att utveckla den nästa generationens ubåt, A26.  
Vad innebär det att utveckla en osynlig ubåt och 
vad kan en ubåt göra?

Gilleafton
Middag 
klockan 19.00

l Toast Skagen
l Kassler med 
gräddpotatis och 
barbecuesås

Torsdagen den 25 april kl. 18.00

Vi ser pjäsen Pappan på Svenska Teatern (fullbokad). 

Gilleafton



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

Tisdagsluncher i april
Den 2 april kl. 12.00
Gillebroder Olle Tötterman:                       
Osttillverkning i Finland

Den 16 april kl. 12.00 – vårens sista 
tisdagslunch
Gillebroder Georg Stünkel: 
Ett nätköp där allting gick fel

Om det planerade fastighetsprojektet förverkligas får detta återverknignar på 
användningen av klubblokaliteterna och restaurangens öppettider under som-
maren. Håll dig ajour med läget på www.handelsgillet.fi

Exkursion 
med guidning för medlemmar med efterföljande middag på Helsingfors 
Observatorium torsdagen den 5 september. 
Anmälan öppnas på www.handelsgillet.fi/aktuellt den 17.6 kl. 10.00. 

Kräftskiva 
tisdagen den 20 augusti kl. 18.00 
på Brändö Seglare, anmälan öppnas på 
www.handelsgillet.fi/aktuellt den 10.6 kl. 10.00.

Vår- och sommarprogram  
Detta Gilleinfo är det sista före sommaren, nästa tryckta kort kommer ut i september men 
vår webbplats handelsgillet.fi uppdateras kontinuerligt. 

Information följer bland annat om:

Vårutfärd 
för medlemmar till  Meteorologiska institutet 
torsdagen den 9 maj med start kl. 10.00 i Arabia, 
anmälan via www.handelsgillet.fi/aktuellt fram till den  29 april.



Klubbkalender april–maj 2019
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Berättarcaféet
Inget program i april eller maj. Förfrågningar 
kan riktas till Stig Hannén.

Biljardklubben
Snookercup måndagen den 1 och 15 
april kl 17.00, 6-red tävling måndagen 8.4. 
Träningsmåndag 22.4. I maj träning varje 
måndag som vanligt.

Bridgeklubben
Onsdagar klockan 17.00. 

Businessklubben
Inget program i april eller maj. Förfrågningar: 
Mikael Krogius.

Börsgillet
Separat meddelande om april månads 
program.

Fiskeklubben
Inget program i april eller maj. Förfrågningar: 
Robin Nygård. 

Frimärksgillet
Möte onsdagen 10.4 kl. 18.00 i Koffen. 
Workshop för identifiering av frimärken. Vi 
avslutar med  auktion, ta med objekt som 
du vill sälja. 

Gillekockarna 
Kockkvällar på Steinerskolan 10.4 kl. 17.00. 
Mat från Mellanöstern och 8.5 kl. 17.00 
fiskkväll med vinprovning arrangerad av 
Vinklubben.

Golfgillarna
Säsongöppning i Donatorn tisdagen 16.4 
kl. 18.00
Första tävlingen på Pickala, Park  29.4 kl. 10. 
Obs måndag!
Från och med maj varje tisdag: 7.5 S:t 
Laurence/Kalkki-Petteri, 14.5 SHG/Luk, 21.5 
EGS, 28.5 Bruks.

421493

Historieklubben
Den 1.4 berättar professor Fredrik Johans-
son om operationen Stella Polaris under 
andra världskriget. Den 6.5 diskussionsmö-
te: Mordet på Bobrikov, Rysslands förrysk-
ningssträvanden i Finland. Exkursion med 
damer till Viborg och de krigstida stridsfäl-
ten där omkring 27–29 maj.

Jazzgillarna
Vårens sista träff 23.4 kl. 18.00 i Arizona. Se-
parat kallelse skickas ut två veckor innan.

Vinklubben
Provning av viner från Valpolicella och 
Veneto 26.4 kl. 18.00 i Donatorn. Den leds 
av Sten ”Trolle” Lindgren. Inbjudan sänds till 
alla medlemmar i klubben. Inget program 
i maj.

Whiskygillet
Så är stunden kommen när sigill och flänsar  
bryts, våren till ära. Den 16.4 samlas vi i gil-
lebroder CG Wentzels Teater Taimine i Ha-
galund. Anmälan per den 9.4 till Christian 
Wentzel, christian.wentzel@asemanlapset.
fi, 040 900 4889 som ger närmare koordina-
ter. Information om majträffen separat.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Normala tisdagsövningar i Donatorn: 3.4,  
10.4, 17.4, 24.4 och 8.5.
Vårkonserten Våryra fredagen 20.4 kl. 18.30 
i Bragesalen. Biljetter à 15 euro.
Förstamajsång på Gillets förstamajlunch kl. 
13.00.
Sångövningar tisdagarna den 2, 9 och 23 
april kl. 18.00 i Donatorn och 16.4 kl. 18.00 i 
Wiborg. Lördagen 13.4 kl. 17.00 vårkonsert i 
Bragesalen. 
Sångövning tisdagen 7.5 kl. 18.00 i Dona-
torn. Floradagssång på seniorhemmen 
Blomsterfonden och Brummerska hemmet 
13.5 och säsongavslutning samma dag i 
kabinett Sinebrychoff.


