
 
 
Svenska Klubben i Helsingfors r.f.   
Vinterns program  
2018 – 2019 
 
Onsdagen den 5 december  
Klubbafton 
 
Onsdagen den 12 december  
Klubbafton 
 
Lördagen den 15 december   
Lucialunch klockan 13.00. Pris 57 € 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 19 december 
Förvaltningsmöte 
Henrik Hultin visar bilder och berättar om resan till Moldavien 
 
Onsdagen den 9 januari 
Snaps, öl, korv i klubbhuset 
tillsammans med Sällskapet MM 
Förhandsanmälan senast den 4 januari till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 16 januari 
LTC Toomas Uustal, Estlands försvarsattaché i Finland 
”Estonian defence” (föredraget på engelska) 
 
Fredagen den 18 januari 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00  
Sällskapet MM’s ordförande Kimmo Norrena talar under rubriken "Sällskapet MM, igår och idag"    
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 16 januari  
 
Onsdagen den 23 januari  
Vd Georg Henrik Wrede, Samfundet Folkhälsan 
”Folkhälsan, hur uppnå det goda livet - i livets alla skeden?” 
 
Onsdagen den 30 januari  
Ambassadör Åge B. Grutle, Kongelig Norsk ambassade 
”Utviklingstrekk i forbindelsen mellom Norge og Finland”  
 
Onsdagen den 6 februari 
Författaren Carina Wolff-Brandt presenterar sin bok  
”Piga, klockare, inhysing, lots – skärgårdsöden 1669–1809” 
 
Onsdagen den 13 februari 
Stor bliniafton med tematisk vinprovning  
Förhandsanmälan senast den 6 februari till klubbhövdingen  
 
Fredagen den 15 februari 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00  
Helsingfors Börsklubbs ordförande Finn Wardi talar under rubriken "Börsklubbens framtid"    
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 13 februari  
 
Onsdagen den 20 februari 
Förbundsordförande Ole Norrback, Svenska pensionärsförbundet 
”Äldre och klokare” 
  
Onsdagen den 27 februari 
Vd Lauri Veijalainen, Stockmann Abp 
”Aktuellt inom Stockmann – digitalisering och övriga projekt” 
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Lördagen den 2 mars 
Spexorden Svarta Katten inom Sällskapet MM förevisar spexet 

”Bonden Paavo eller Högt bland Kemijärvis moar”  
Klubbmedlemmar med damer samlas först till middag  
i klubbhusets spegelsal kl. 18.00 
Priset är 63 € / person, i vilket ingår middag (exkl. drycker) + spexbiljett  
Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 8 februari 
Anmälan skall bekräftas genom inbetalning till Klubbens konto  
Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 22 februari  
 
Onsdagen den 6 mars 
Klubbafton 

 
Torsdagen den 7 mars 
Klubben besöker Svenska Klubben i Åbo  
Avfärd från Mannerheims ryttarstaty klockan 14.00  
Besök på Åbo Akademi 
Middag på Svenska Klubben i Åbo i Bassihuset 
Retur till Helsingfors vid midnatt  
Förhandsanmälan senast den 27 februari till klubbhövdingen 

 
Klubbafton börjar kl. 18.00 
Smörgårdsbord, varmrätt och kaffe/te  
 
 
Bästa klubbmedlem 
 
Klubbens årsdag 2019 firas med en festklubbafton i smoking onsdagen den 13 mars och Klubbens 
årsmöte arrangeras onsdagen den 27 mars. Boka dessa programnummer redan nu i din kalender.  
 
Klubbens medlemmar beviljas rabatt under december månad på bokinköp: 

• Förlaget M, Nylandsgatan 17 B 26 

• Schildts & Söderströms, Snellmansgatan 13 
Rabatten gäller böcker med normalpris. 

 
Påminner om Klubbens hemsidor www.klubben.fi och om de slutna medlemssidorna som innehåller 
intressant information och även bilder från olika klubbevenemang och resor. 
Registrera dig även på Klubbens Facebook sida. 

 
Jag önskar alla en fridfull jul och en skön vinter! 
 
Henrik Hultin, klubbhövding 
mobil 040-730 0348 
e-post henrik.hultin@synocus.com 
 
Nästa gula kort utkommer i slutet av februari.  

 

http://www.klubben.fi/

