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Onsdagen den 4 mars 
Ambassadör Árni Sigurdsson, Islands Ambassad 
”Island och omvärlden: hur klarar sig ett litet land på den stora scenen?” 

 
Onsdagen den 11 mars 
Årsmöte 
 
Onsdagen den 18 mars 
Klubbafton 
 
Fredagen den 20 mars  
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 18 mars 
 
Onsdagen den 25 mars 
Årsdag 
Festföredrag av professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet  
”1968” 
Klädsel smoking 
Förhandsanmälan senast den 20 mars till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 1 april  
Litteraturvetare Marit Lindqvist 
”Aleko Lilius – med äventyr i portföljen” 
 
Torsdagen den 2 april 
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 1 april till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 8 april 
Påskalamm och äggtoddy, pris 46 € 
Förhandsanmälan senast den 3 april till klubbhövdingen  
 
Onsdagen den 15 april  
Professor emeritus Olavi Luukkanen 
“Kan vi kombinera matproduktion och skogsanvändning i Afrika?” 
 
Fredagen den 17 april 
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 15 april 
 
Onsdagen den 22 april  
Chairman of the board Garry Parker, B3CF - British & Commonwealth Chamber of Commerce in Finland  
"Britain post Brexit and Commonwealth impact" 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen önskvärd 
 
Onsdagen den 29 april  
Professor Holger Weiss, Åbo Akademi 
”Slaveri och slavhandel under svensk flagg” 
Klubbhövdingen informerar även om Klubbens höstresa till Gustavia 
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Onsdagen den 6 maj  
Fil.dr Sarah Wikner, Helsingfors universitet 
”Den talade svenskan i Helsingfors på 2010-talet - en samling sociala stilar?” 
 
Lördagen den 9 maj 
Sällskapet MM:s vårkonsert Ungdomsdröm klockan 17.00 på Riddarhuset 
Specialerbjudande för Klubbens medlemmar – två till priset av en 
Anmälning via länken https://holvi.com/shop/d2B3N0/ 
 
Söndagen den 10 maj till 
torsdagen den 14 maj 
Klubben besöker Paris och Strasbourg 
Resan fullbokad 
 
Onsdagen den 13 maj 
Klubbafton 
 
Onsdagen den 20 maj 
Klubbafton 
 
Onsdagen den 27 maj 
Stor sparrisafton 
Förhandsanmälan senast den 22 maj till klubbhövdingen. 
 
Onsdagen den 3 juni 
Utfärd till Degerby och Svartå Slott 
Sopplunch på Klubben klockan 11.30 
Start med buss från Klubben klockan 12.30  
Besök på muséet Degerby Igor i Ingå 
Resan fortsätter till Svartå Slott där vi bekantar oss med slottet och parken 
Dagen avslutas med fyra rätters middag på Slottskrogen 
Tillbaka i Helsingfors ca klockan 23.30 
Pris 80 € (kontant betalning i bussen)  
I priset ingår bussresan, guidning, lunch och middag exklusive drycker 
Förhandsanmälan senast den 27 maj till klubbhövdingen 
 
Onsdagen den 10 juni 
Traditionell säsongavslutning med samovar 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen önskvärd 
 
Onsdagen den 19 augusti 
Säsongstart på Klubben med surpris  
 
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 
 
Klubbafton börjar kl. 18.00 
Smörgårdsbord, varmrätt och kaffe/te 
 
Klubben välkomnar yngre medlemmar till den första after work träffen torsdagen den 2 april. Mötet inleds i 
baren klockan 16.00 och klockan 16.30 fortsätter träffen med en aktuell presentation och diskussion med 
påföljande lätt middag. Personlig inbjudan till mötet skickas till klubbens yngre medlemmar. Höstmötet är 
inplanerat till torsdagen den 5 november. 
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Nordiskt möte i Helsingfors torsdagen den 3 och fredagen den 4 september 
Mötet mellan de åtta klubbarna arrangeras i år av Svenska Klubben i Helsingfors och Helsingfors 
Börsklubb. Festmiddagen fredagen den 4 september ordnas på Svenska Klubben. Tilläggsinformation 
under våren. 

  

Slottsbal avec lördagen den 3 oktober i Estland 
Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina I slott, en årlig bal som ordnas av Svenska klubben i Reval. 
Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via facebook ”Revalska slottsbalen”. Högtidsdräkt.  

 

Höstresa till Gustavia, Saint Barthélemy och Sint Maarten 
Avresa torsdagen den 22 oktober med retur torsdagen den 29 oktober. Tilläggsinformation via 
klubbhövdingen samt under klubbafton den 29 april. 

 
Jag önskar er alla en skön vår och sommar! 
 
Henrik Hultin, klubbhövding 
mobil 040-730 0348 
e-post henrik.hultin@synocus.com 
 
Se också Klubbens hemsida www.klubben.fi 
Svenska Klubben har också egna sidor på Facebook.  
 
Nästa gula kort utkommer i augusti. 
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