NORDISKT MÖTE I HELSINGFORS DEN 8 – 9 SEPTEMBER 2022
Bäste Klubbroder,
Svenska Klubben i Helsingfors och Helsingfors Börsklubb har tillsammans glädjen att
inbjuda våra nordiska vänner till det trettonde Nordiska mötet den 8 – 9 september 2022.
Inbjudna klubbar är Norske Selskab, Nya Sällskapet, Svenska Klubben i Åbo, Sällskapet,
The Royal Bachelors´ Club, samt som gäst Svenska Klubben i Reval.
Ett digert program erbjuds även denna gång och vi ser fram emot en stor uppslutning!

Onsdagen den 7 september
Klubbafton på Svenska Klubben i Helsingfors kl. 18.00.
Klubbklädsel.

Torsdagen den 8 september
Golf på Pickala golfbana
Golfbussen startar utanför hotellet kl. 8.30 med spelstart kl. 10.00 - 11.00.
Golfspelarna äter lunch på golfklubben. Retur till hotellet med buss ca kl. 17.00.
Tävlingsavgift inkl. lunch och transport 90 €/pers. Drycker tillkommer.
Prisutdelning i samband med middagen på Börsklubben kl. 19.00.
Skytte på Sibbo centralskjutbana
Skyttebussen startar utanför hotellet kl. 9.00, tävlingsstart kl. 10.30.
OBS. För våra utländska gäster har vi Berettas hagelgevär till låns från vår sponsor SAKO.
Återfärd till Börsklubben kl. 13.00 där lunch serveras kl. 14.00.
Tävlingsavgift inkl. transport, ammunition och lunch 60 €/pers. Drycker tillkommer.
Prisutdelning i samband med middagen på Börsklubben kl. 19.00.
Bridge på Börsklubben
Bridge, samling på Börsklubben kl. 10.00 varefter spelstart kl. 10.30. Lunch serveras från
kl. 12.30, spelet fortsätter till ca kl. 16.00. Ingen tävlingsavgift.
Lunch 18,50 €/pers. Drycker tillkommer. Klubbklädsel.
Prisutdelning i samband med middagen på Börsklubben kl. 19.00.
Kulturprogram i Helsingfors
Besök på muséet för nutidskonst Kiasma kl. 10 – 11.30, pris 20 €/pers. varefter vi tar en
promenad (ca 15 min) till Riddarhuset. https://kiasma.fi/sv/utstallningar/ars22/
Besök på Riddarhuset
Lunch med drycker serveras kl. 12.00 i Riddarhusets bibliotek varefter presentation och
rundvandring, tillfället avslutas kl. 13.30. Pris 30 €/pers.
Helsingfors sett från Sky Wheel och Finland på filmduk
Från Riddarhuset tar vi en kort promenad (5 min) till Salutorget. Helsinki Flying Cinema
(50 platser, programmet tar 15 min.) och Sky Wheel turer från kl. 14.00. Kombinerad biljett
20 €/person.

Middag på Börsklubben
Baren öppnar kl. 18.00. Middag med program kl. 19.00.
Prisutdelning för skytte, golf och bridge.
Meny 80 €/pers. inkl. välkomstdrink och matdrycker. Avec och övriga drycker tillkommer.
Klubbklädsel.

Fredagen den 9 september
Seminarie kl. 10.00 – 11.15 på biblioteket Ode i Kino Regina salen med ”Ryssland som
tema”. Talare direktör Teija Tiilikainen, Europeiska kompetenscentret för motverkande av
hybridhot, äldre forskare Charly Salonius-Pasternak, Utrikespolitiska institutet och
brigadgeneral Manu Tuominen, Kajanalands brigad.
Efter seminariet kl. 11.15 – 12.30 information om Ode med guidad rundtur.
Lunch kl. 12.45 – 14.00 på Musikhuset (5 min promenad från Ode). Lunch med drycker
30 €/pers. Musikhusets representant håller ett kort anförande om Musikhusets verksamhet.
Gruppfoto i foajéns trappuppgång kl. 14.00 – 14.20.
Efter lunchen görs besök på Riksdagshuset kl. 14.30 – 16.00. Tag med ID-bevis.
Klubbklädsel.
Festmiddag på Svenska Klubben
Baren öppnar kl. 18.00. Smokingmiddag med program kl. 19.00.
Meny 90 €/pers. inkl. välkomstdrink och matdrycker. Avec och övriga drycker tillkommer.
Efter huvudrätten presenterar sig alla klubbarna med en kort hälsning.
Klädsel smoking.

Lördagen den 10 september
Möjlighet till besök med guidad rundtur (10 – 25 deltagare) och chokladtasting på Fazers
fabrik i Vanda, start kl. 11.15 från hotellet, guidad tur kl. 12.00 (60 min), 13 €/person,
transport tillkommer.
Förfrågningar gällande arrangemangen kan riktas till:
Svenska Klubben i Helsingfors/Henrik Creutz
Tel. +358 40 514 7475 eller epost henrik.creutz@malmgard.fi

Fyll i den bifogade anmälningsblanketten och återlämna den till Klubben inom maj
månad.
Vi önskar Er alla hjärtligt välkomna till Nordiskt möte 2022 i Helsingfors,
Henrik Hultin, ordförande Svenska Klubben i Helsingfors
Carl Haglund, ordförande Helsingfors Börsklubb

ANMÄLNINGSBLANKETT
NORDISKT MÖTE I HELSINGFORS DEN 8 – 10 SEPTEMBER 2022
Bäste Klubbroder
Hoppas du har intresse och möjlighet att delta i Nordiskt möte inkommande höst.
Anmälan till de olika evenemangen sker lättast genom att fylla i
anmälningsblanketten och returnera den i samband med någon klubbafton inom
maj månad. Du kan också skicka blanketten per post till Klubben, Mauritzgatan 6,
00170. Skriv i så fall på kuvertet ”Anmälan NM”.
Faktureringen sker i september baserat på anmälning.
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