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Torsdagen den 16 januari 
kl. 18.00
l Gilleafton på Tekniskas salar, 
Eriksgatan 2
DI, vd Carl Gustaf Rotkirch, 
Helsinki Shipyard Ab:
Nystart för Helsingforsvarvet

Torsdagen den 23 januari 
kl. 18.00
l Besök i Helsingfors 
synagoga, Malmgatan 26

Tisdagen den 28 januari 
kl. 12.00 
l Tisdagslunch på Brage, 
Kaserngatan 28
Handelsgillets styrelse: 
Fastighetsprojektets dagsläge

Torsdagen den 30 januari 
kl. 18.00
l Gilleafton på Tekniskas salar, 
Eriksgatan 2
PM, musikmagister och vd 
Sören Lillkung, 
Svenska kulturfonden: 
På svenska i Finland 
– tillsammans mot polarisering Vårens program

Under våren ordnas Gilleaftnarna bland annat på 
Tekniskas salar på Eriksgatan 2, men såsom under 
hösten besöker vi också företag och samfund och 
går på teater. Följ kontinuerligt med webbplatsen, 
framför allt dagen innan respektive program äger 
rum. Detaljer och sista-minuten-förändringar uppda-
teras alltid där. 

Hösten i exil lyckades programtekniskt över allas 
förväntningar, kansliet har fått motta idel positiv åter-
koppling från många som trivts och varit glada över 
den goda Gillestämningen och den stora uppslut-
ningen. Följaktligen ser vi med gott humör fram emot 
en annorlunda vår för att efter sommarpausen flytta 
programmen tillbaka till Kaserngatan. 
     
Clarissa Köhler 
verksamhetsledare

Från vänster Kim Björkwall, Christian Borenius och 
Bo Söderholm.



Torsdagen den 16 januari kl. 18.00

DI, vd Carl-Gustaf Rotkirch, Helsinki Shipyard Ab: 

Nystart för Helsingforsvarvet
Helsinki Shipyard Ab med nya ägare arbetar nu intensivt 
med sin första beställning, en polarlyxkryssare för väl-
beställda. Nya order behövs, blir det lyxkryssare eller isbry-
tare? 

Plats: Tekniskas salar, Eriksgatan 2

Middag: Cirka klockan 19.00  l  Menyn med priser publiceras på 
handelsgillet.fi före evenemanget.

Gilleafton

Christian Borenius 
ordförande 
Vid valmötet i november valdes DE, PM Christian Borenius 
enhälligt till ordförande för Handelsgillet styrelse år 2020. 
Borenius efterträder Johan Hjelt som lett styrelsen i fem år. 

Torbjörn Jakas, Christian Nordgren och Bo Söderholm är 
valda till utgången av år 2020 och Mikael Krogius och 

Kaj-Erik Lindberg omvaldes för följande tvåårsperiod. Till 
nya styrelsemedlemmar valdes Thomas Hallbäck och Olof 
Rehn. 

Fastighets-
projektet 
Nuläget gällande byg-
get är att hotelldelen blir 
klar för överlåtelse inom 
februari och restaurangen 
samt våra egna klubblo-
kaliteter inom maj månad. 
Bo Söderholm informerar 
om hur projketet fram-
skrider i samband med 
tisdagslunchen den 28 
januari på Brage. Fo
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Tisdagslunch i januari
Den 28 januari kl. 12.00 på Brage, Kaserngatan 28

Handelsgillets styrelse: Fastighetsprojektets dagsläge

Torsdagen den 23 januari kl. 18.00

Besök i Helsingfors 
synagoga
I Helsingfors synagoga, på Malmgatan, tar Ariel Nadbornik 
emot och visar oss runt, presenterar synagogan och Helsingfors 
Judiska Församling, verksamheten och församlingscentret. 

Max 50 deltagare. Ta med pass eller id-kort.

Plats: Helsingfors synagoga, Malmgatan 26. Vi träffas utanför 
kl. 18.00.

Middag: serveras efter kl. 19 i församlingscentrets matsal  
l  Måltiden med måltidsdrycker erbjuds till självkostnadspris, menyn 
publiceras på handelsgillet.fi före evenemanget.

Gilleafton

Torsdagen den 30 januari kl. 18.00

PM, musikmagister och vd Sören Lillkung, Svenska kulturfonden:  

På svenska i Finland 
– tillsammans mot polarisering
Svenska kulturfonden verkar för att stödja och stärka det 
svenska språket och den svenska verksamheten i Finland, att 
utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlands-
svenskar, att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet 
och att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning 
i Finland. Sören Lillkung berättar hur man i Finland, på svenska, 
kan agera tillsammans mot polarisering och svarar på frågor 
om Kulturfondens verksamhet. Sören Lillkung är också diplom-
sångare och operasångare.

Plats: Tekniskas salar, Eriksgatan 2

Middag: Cirka klockan 19.00  l  Menyn med priser publiceras på 
handelsgillet.fi före evenemanget.

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

Klubbkalender januari 2020

Berättarcaféet
Inget program.

Biljardklubben
Snookercup måndagarna den 13 och 27 
januari på Baribal.

Bridgeklubben
Chester Blomstedt informerar spelarna. 

Businessklubben
Eventuella evenemang meddelas 
separat.

Börsgillet
Evenemangen meddelas separat.

Fiskeklubben
Eventuella evenemang meddelas 
separat.

Frimärksgillet
Möte onsdagen den 29.1 kl. 18.00 i Suo-
men Filatelistiseuras lokal på Lönnrots-
gatan 32 B (gatuplanet), Helsingfors. Ralf 
Ilmoni håller ett anförande med rubriken 
Variationer på finska frimärken. Vi avslutar 
som vanligt mötet med en auktion, så ta 
med objekt som du vill sälja. Alla är väl-
komna, nya som gamla samlare.

Gillekockarna 
Kockkväll i Steinerskolan onsdagen den 
15.1 kl. 17.00. Temat ännu öppet. Årsmöte.

Golfgillarna
Inga aktiviteter i januari. 

Historieklubben
Möte måndagen den 13 januari kl. 18.00 
på restaurang Karl Johan, Georgsgatan 
21. Mötet är ett diskussionsmöte med 
rubriken: Finlands krigsskadestånds 
omfattning och betydelse: Förbannelse 
eller välsignelse. Henrik Diesen och Calle 
Geust ansvarar för inledningen.

Jazzgillarna
Träff onsdagen den 22.1 kl. 18.00 på 
Brage, Kaserngatan 28, 3 vån. Separat 
kallelse skickas senare.

Vinklubben
Fredagen den 24 januari presenterar 
Sten ”Trolle” Lindgren, vinklubbens nya 
ordförande, viner som odlats på vulkanisk 
mark. 

Whiskygillet
Tapp i tunna i januari.
Information om verksamheten och kom-
mande träffar fås av Whiskyhövding 
Christian Wentzel, christian.wentzel@
asemanlapset.fi, 040 900 4889.

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
Tisdagen den 7.1 kl. 17.00 konstituerande 
styrelsemöte, varefter kl. 18.00 sångöv-
ning, på Brage
Tisdagarna  14.1, 21.1 och 28.1 kl. 18.00 
sångövning på Brage.


