Svenska Klubben i Helsingfors r.f.
Höstens program
2019
Onsdagen den 21 augusti
Klubbafton med surpris
Onsdagen den 28 augusti
Kräftskiva på Rönnskär
Förbindelsebåten avgår klockan 18.00 från Carusel, Havshamnen
Förhandsanmälda
Onsdagen den 4 september
Klubbafton
Torsdagen den 5 och fredagen den 6 september
Nordiskt möte i Åbo arrangerat av Svenska Klubben i Åbo
Förhandsanmälda
Onsdagen den 11 september
Klubbafton
Lördagen den 14 september
Slottsbal avec i kejsarinnan Katarinas slott i Reval
Arrangör Svenska Klubben i Reval
Se: https://www.facebook.com/revalskaslottsbalen/
Anmälan via e-post: revalskaslottsbalen@gmail.com
Onsdagen den 18 september
Surströmmingsafton under ledning av Strömmingsakademien med inledande trubadur
Förhandsanmälan senast den 11 september till klubbhövdingen
Fredagen den 20 september
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00
Professor Mikael Mattlin talar under rubriken ”Kina vs. Trump”
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 september
Onsdagen den 25 september
Besök på Riksarkivet klockan 16.30, Fredsgatan 17
Vi bekantar oss med utställningen Finlands ordnar 100 år
Värd för besöket specialforskare John Strömberg
Middag på Klubben klockan 18.00
Onsdagen den 2 oktober
Klubbafton
Onsdagen den 9 oktober
Viltafton
Direktör Claes Björkstén, SAKO, berättar om jaktvapen
Förhandsanmälan senast den 2 oktober till klubbhövdingen
Lördagen den 12 oktober till
tisdagen den 15 oktober
Klubben besöker Nordirland
Onsdagen den 16 oktober
Ing. Carl-Magnus Fogelholm
”Konni Zilliacus – Patriot i ofärdsåren”
Fredagen den 18 oktober
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00

Generalsekreterare Henrik Wilen talar under rubriken
” Meningen med Norden-föreningen - 100 år av nordism”
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 16 oktober
Onsdagen den 23 oktober
CEO Carl-Gustaf Rotkirch, Helsinki Shipyard Oy
”Ny start för Helsingforsvarvet - igen!”
Onsdagen den 30 oktober
Biskop Bo-Göran Åstrand, Borgå stift
”Behövs kyrkan i dagens föränderliga samhälle?”
Förhandsanmälan senast den 23 oktober till klubbhövdingen
Fredagen den 1 november
Jackettlunch klockan 13.00
Föredrag av jur.kand. Lauri Juhani Ståhlberg
”Min farfar president K. J. Ståhlberg”
Medlemmar från Helsingfors Börsklubb, Svenska Klubben i Reval
samt Tampereen Sakettiklubi inbjudna
Pris 38 €
Förhandsanmälan senast den 23 oktober till klubbhövdingen
Onsdagen den 6 november
VD Stefan Björkman, Föreningen Konstsamfundet
”Konstsamfundet; guldkant och vardag på svenska i Finland”
Onsdagen den 13 november
Gåsmiddag, pris 42 €
”Passar öl till annan gås än smörgåsen?” a la Theron
Förhandsanmälan senast den 6 november till klubbhövdingen
Fredagen den 15 november
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00
Klubbmedlemmen Mikael Busck-Nielsen talar under rubriken
” Kortare & roligare - glimtar från prästvardagen”
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 13 november
Onsdagen den 20 november
Ambassadör Árni Sigurdsson, Islands Ambassad
”Island och omvärlden: hur klarar sig ett litet land på den stora scenen?”
Onsdagen den 27 november
Introduktionsmiddag – vice ordförande Henrik Hultin presenterar Klubbens verksamhet speciellt för nya
medlemmar med faddrar
Måndagen den 2 december
Bjälklagets kroppåskanna klockan 18.00
Anmälan till bjälkskrivaren Patrik Lerche
tel. 0400 418 879, patrik.lerche@tresmeder.fi senast torsdagen den 28 november
Klubbafton börjar kl. 18.00
Smörgårdsbord, varmrätt och kaffe/te, pris 22 €
Bästa klubbmedlem!
Klubben firar 140 år nästa år. Med anledning av jubileumsåret vankas det en hel del program utöver det
ordinära. Lördagen den 29 februari 2020 ordnas bal avec på Klubben. Anteckna detta redan nu i din
kalender. Själva årsdagen firas bland klubbmedlemmarna den 25 mars. I maj gör Klubben en resa till Paris
för att hälsa på vår vänklubb Cercle Suédois och Strasbourg för att bekanta oss med EU arbetet. Mer
information om detta under vintern. Den 2 – 4 september 2020 ordnas Nordiskt möte i Helsingfors i

samarbete med Helsingfors Börsklubb – vi firar då gemensamma 250 år eftersom Börsklubben fyller 110 år
nästa år och vi 140 år.
Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till den erbjudna nyårsresan till Wien 28.12.2019-1.1.2020. Mer
information via klubbhövdingen och på Klubbens hemsida (https://www.klubben.fi/program/)
eller Axtours tel. 018 512 17, e-post groups@axtours.ax
Påminner om Klubbens hemsidor www.klubben.fi och om de slutna medlemssidorna som innehåller
intressant information och även bilder från olika klubbevenemang och resor.
Den traditionella Lucialunchen arrangeras lördagen den 14 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.

