
 
 
Svenska Klubben i Helsingfors r.f.    
Höstens program 
2021  
 
Onsdagen den 25 augusti  
Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30 
Transport från klubbhuset klockan 18.00 
Förhandsanmälda 
 
Onsdagen den 1 september 
Generaldirektör Nina Kopola, Business Finland 
”Business Finland i en föränderlig värld” 
Förhandsanmälan 
 
Onsdagen den 8 september 
Besök på Riksarkivet och utställningen ”Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021”  
tillsammans med generaldirektör Jussi Nuorteva  
Träff vid Riksarkivet Fredsgatan 17 klockan 16.00 
Efter besöket middag på Klubben ca 18.00 
Förhandsanmälan senast den 1 september 
 
Onsdagen den 15 september 
Traditionell surströmmingsafton under ledning av Strömmingsakademien  
Dr Joffe Borgsröm kåserar runt temat ”Lämpliga viner till surströmming” 
Förhandsanmälan senast den 8 september 
 
Fredagen den 17 september 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 13.00  
Minister, klubbroder Pär Stenbäck talar under rubriken ”Jörn Donner som anti-politiker” 
Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 15 september 
 
Onsdagen den 22 september 
Riksdagsledamot Joakim Strand, SFP 
”Energiklustret i Vasaregionen” 
Förhandsanmälan 
 
Onsdagen den 29 september 
Klubbafton 
 
Torsdagen den 30 september till 
lördagen den 2 oktober / söndagen den 3 oktober  
Klubben besöker Reval.  
Avfärd från Helsingfors med Tallink Megastar torsdagen den 30 september klockan 10.30.  
Retur till Helsingfors antingen lördagen den 2 oktober eller söndagen den 3 oktober.  
Se detaljerat program med betalningsanvisningar på Klubbens hemsida och Facebook sida eller via 
klubbhövdingen 
Förhandsanmälan senast den 25 augusti 
 
Lördagen den 2 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 6 oktober 
Skribent Maria Ekman-Kolari  
”Allan Hjelt – Entreprenör i brytningstider” 
Förhandsanmälan 
 
Onsdagen den 13 oktober 
Lantbrukskväll 
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Klubbroder Peter Storsjö, Nyby Gård 
”Ekologisk boskapsuppfödning i historisk miljö” 
Förhandsanmälan senast den 6 oktober 
 
Fredagen den 15 oktober 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 13.00  
Finlands statsminister 1991–1995 Esko Aho talar under rubriken  
”Svarta svanar 1991 och svarta svanar 2021 – brist på pengar och överflöd av pengar” 
Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 13 oktober 
 
Onsdagen den 20 oktober  
Portföljförvaltare Marcus Björkstén, Fondbolaget Fondita Ab 
”Hållbar utveckling som placering”  
Förhandsanmälan  
 
Onsdagen den 27 oktober  
Klubbroder Björn Wahlroos 
”Från barrikaderna till bankvärlden” 
Förhandsanmälan 
 
Torsdagen den 28 oktober 
Möte riktat till klubbens juniorer klockan 17.00 
Klubbroder Jockum Andersin, Aktia AFM 
”Bra att veta när du skall köpa bostad”  
Efter presentationen middag med diskussion, pris 20 € 
Förhandsanmälan senast den 27 oktober  
 
Onsdagen den 3 november 
Justitiekansler Tuomas Pöysti, Justitiekanslerämbetet 
”Rättsordning och hållbarhet i samhället” 
Förhandsanmälan 
 
Fredagen den 5 november 
Jackettlunch klockan 13.00  
Herr Eino Svinhufvud 
”Rättsstaten Finland i går och idag - P E Svinhufvuds idéer om legalitet” 
Medlemmar från Helsingfors Börsklubb, Svenska Klubben i Reval, Jalövään  
samt Tampereen Sakettiklubi inbjudna  
Pris 38 €  
Förhandsanmälan senast den 27 oktober 
 
Onsdagen den 10 november 
Gåsmiddag, pris 42 € 
Docent Mikael Kilpi kåserar ”Nå vi kör med gås, sa´ gudingen som blev utan åda” 
Förhandsanmälan senast den 3 november 
 
Onsdagen den 17 november  
Brigadkommendör Juha Kilpi, Nylands Brigad 
”Den nya kommendörens tankar om brigaden” 
Förhandsanmälan senast den 10 november 
 
Fredagen den 19 november 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 13.00  
Professor, klubbroder Henrik Meinander talar under rubriken ”Ord och handling: tankar om Axel Lille 
(1848-1921)” 
Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 17 november 
 
Onsdagen den 24 november 
Introduktionsmiddag 
Klubbhövding Henrik Creutz presenterar Klubbens verksamhet speciellt för nya medlemmar med faddrar 
Förhandsanmälan senast den 17 november 
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Onsdagen den 1 december 
Klubbafton tillsammans med kvinnonätverket Oasen 
Ambassadör Nicola Clase, Sveriges ambassad  
”Sverige ger högsta poäng till Finland”  
Förhandsanmälan senast den 24 november 
 
Klubbafton börjar kl. 18.00 
Smörgårdsbord, varmrätt och kaffe/te  
 
Bästa klubbmedlem! 
 
För att underlätta beredningen av klubbaftnar uppmanar vi medlemmarna att anmäla sig på förhand till 
Klubbens evenemang. Anmälning kan göras till klubbhövdingen eller via klubbens hemsida www.klubben.fi . 
 
Bjälklagets kroppåskannan med ärtsoppa, punch och plättar ordnas måndagen den 13 december klockan 
18.00 
 
Den traditionella Lucialunchen arrangeras lördagen den 18 december klockan 13.00 – anmäl er i god tid.  
 
 
Vi önskar er alla en god avslutning på sommaren och en skön höst! 
 
Henrik Hultin, ordförande, Henrik Creutz, klubbhövding, 
Gustav Adlercreutz, biträdande klubbhövding 

 

http://www.klubben.fi/

