
 
 
Svenska Klubben i Helsingfors r.f.    
Höstens program  
2020  
 
Onsdagen den 19 augusti 
Klubbafton med surprise  
 
Onsdagen den 26 augusti  
Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30 
Transport från klubbhuset klockan 18.00 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen 
Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 90 euro till Klubbens konto  
Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 19 augusti 
 
Onsdagen den 2 september 
Klubbafton  
 
Onsdagen den 9 september 
Akademiska Sångföreningen presenterar sig, ordförande Johan Nyman 
Förhandsanmälan senast den 2 september till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 16 september 
Litteraturvetare Marit Lindqvist 
”Aleko Lilius – med äventyr i portföljen” 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen 
 
Fredagen den 18 september 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00  
Ordförande Anders Hedman, Svenska Klubben i Reval talar  
under rubriken ”Estlandssvenskarna då och nu” 
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 16 september 
 
Onsdagen den 23 september 
Traditionell surströmmingsafton under ledning av Strömmingsakademien  
Förhandsanmälan senast den 16 september till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 30 september 
Professor emeritus Olavi Luukkanen 
“Kan vi kombinera matproduktion och skogsanvändning i Afrika?” 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen 
 
Torsdagen den 1 oktober till 
lördagen den 3 oktober / söndagen den 4 oktober 
Klubben besöker Reval.  
Avfärd från Helsingfors med Tallink Megastar torsdagen den 1 oktober klockan 10.30.  
Retur till Helsingfors antingen lördagen den 3 oktober eller söndagen den 4 oktober ifall man avser delta i 
slottsbalen.  
Se detaljerat program med betalningsanvisningar på Klubbens hemsida och facebook sida eller via 
klubbhövdingen 
Anmälan till klubbhövdingen senast den 28 augusti 
 
Lördagen den 3 oktober 
Slottsbal avec i kejsarinnan Katarina I slott i Reval  
Arrangör Svenska Klubben i Reval 
Se: https://www.facebook.com/revalskaslottsbalen/ och http://revalball.com/ 
Anmälan via e-post: revalskaslottsbalen@gmail.com  
 
Onsdagen den 7 oktober 
Fil.dr Sarah Wikner, Helsingfors universitet 
”Den talade svenskan i Helsingfors på 2010-talet - en samling sociala stilar?” 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen 
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Onsdagen den 14 oktober 
Klubbafton tillsammans med kvinnonätverket Oasen 
Ambassadör René Nyberg talar under rubriken ”Om Ryssland” 
Förhandsanmälan senast den 7 oktober till klubbhövdingen 
 
Fredagen den 16 oktober 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00  
Klubbroder Marcus Rantala talar under rubriken "Helsingfors, huvudstad och hemstad"    
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 14 oktober 
 
Onsdagen den 21 oktober 

Understatssekreterare Kai Sauer, Utrikesministeriet 
"Förenta Nationerna 75 år - hur ser framtiden ut?" 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 28 oktober 
Viltafton 
VD Kim Jaatinen, Natur- och viltvårdsstiftelsen, berättar om stiftelsens verksamhet och om jakten på invasiva 
rovdjur i skärgården  
Förhandsanmälan senast den 21 oktober till klubbhövdingen   
 
Fredagen den 30 oktober 
Jackettlunch klockan 13.00  
Professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet  
”Den krokiga Paasikivi-linjen: statsmannens tankegångar före 1944” 
Medlemmar från Helsingfors Börsklubb, Svenska Klubben i Reval 
samt Tampereen Sakettiklubi inbjudna  
Pris 38 €  
Förhandsanmälan senast den 21 oktober till klubbhövdingen  
 
Onsdagen den 4 november 
Professor Holger Weiss, Åbo Akademi 
”Slaveri och slavhandel under svensk flagg” 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen 
 
Torsdagen den 5 november 
Möte riktat till klubbens juniorer klockan 16.00 
Styrelseordförande Magnus von Knorring, Fondbolaget Fondita Ab  
”Berätta hur du sparar och jag berättar hur din ekonomi danas” 
Efter presentationen middag med diskussion, pris 20 € 
Förhandsanmälan senast den 4 november till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 11 november 
Gåsmiddag, pris 42 € 
Forskaren Anne Bergman berättar om Mårten Gås och andra stora fester 
Förhandsanmälan senast den 6 november till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 18 november  
USA kännaren SFP’s politiska och internationella sekreterare Andreas Elfving 
"Det viktigaste valet någonsin? Klarar landet som byggt upp den västerländska världsordningen 
utmaningen?”  
Förhandsanmälan till klubbhövdingen 
 
Fredagen den 20 november 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00  
Klubbbroder, VD för Industrial News Service – INS, Ben Idström talar under rubriken  
”Fackpressens roll i global marknadsföring” 
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 november 
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Onsdagen den 25 november 
Klubbafton  
 
Måndagen den 30 november 
Bjälklagets kroppåskanna klockan 18.00 
Anmälan till bjälkskrivaren Patrik Lerche 
tel. 0400 418 879, patrik.lerche@tresmeder.fi senast torsdagen den 26 november 
 
Onsdagen den 2 december 
Introduktionsmiddag – vice ordförande Henrik Hultin presenterar Klubbens verksamhet speciellt för nya 
medlemmar med faddrar 
Förhandsanmälan senast den 25 november till klubbhövdingen 
 
Klubbafton börjar kl. 18.00 
Smörgårdsbord, varmrätt och kaffe/te  

 
Bästa klubbmedlem! 
 
Efter att vi tvingades inhibera en del av vårens program återkom Klubben i juni och avser att kunna erbjuda 
ett fullödigt program för hösten. En del av det program som inhiberades under den exceptionella våren har 
flyttats till hösten. Dessvärre var vi tvungna att flytta Nordiskt möte med ett år till den 2-3 september 2021. 
Den planerade höstresan i oktober omdirigeras till Reval. Resan kan utmärkt kombineras med den 
traditionella slottsbalen arrangerad av Svenska Klubben i Reval den 3 oktober. 
 
Akademiska Sångföreningen har inrättat sin klubblokal i den tidigare puben. Vi får en presentation av 
sångföreningen med sång i september då dess ordförande med följe besöker vår Klubb.   
 
I oktober ordnas för andra gången en gemensam klubbafton med det aktiva kvinnonätverket Oasen 
(www.oasen.fi). Oasen grundades hösten 2006 och sammankommer till föredrag och middag en gång i 
månaden.  
 
Vi ser även fram emot Muntra Musikanters traditionella spex som ordnas under vårterminen. Föreställningen 
lördagen den 6 mars 2021 reserveras för klubbmedlemmar avec. 
 
För att underlätta beredningen av klubbaftnar under rådande omständigheter uppmanar vi medlemmarna att 
anmäla sig på förhand till Klubbens evenemang. Anmälning kan göras till klubbhövdingen eller via klubbens 
hemsida www.klubben.fi . 
 
Den traditionella Lucialunchen arrangeras lördagen den 19 december klockan 13.00 – anmäl er i god tid.  
 
Jag önskar er alla en god avslutning på sommaren och en skön höst! 
 
Henrik Hultin, klubbhövding 
mobil 040 730 0348 
e-post henrik.hultin@synocus.com 
Nästa gula kort utkommer i slutet av november.  
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