
 
 
Svenska Klubben i Helsingfors r.f.  
Vårens program  
2018 
 
Onsdagen den 7 mars 

Chef för offentlig diplomati Petra Theman, Utrikesministeriet 

”Betydelsen av Finlandsbilden”  
 
Onsdagen den 14 mars 
Klubbafton 
 
Fredagen den 16 mars 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00.  
Klubbroder Niclas Lönnqvist talar under rubriken ”Media på svenska i Finland – hot och möjligheter” 
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 14 mars. 
 
Onsdagen den 21 mars 
Årsmöte 
 
Onsdagen den 28 mars 
Påskalamm och äggtoddy, pris 46 €. 
Förhandsanmälan senast den 21 mars till klubbhövdingen.  
 
Onsdagen den 4 april  
Annvi och Anders Gardberg berättar om bröderna Wallenius under rubriken 
"Bröder i krig - via omvägar mot Tammerfors 1918" 
Svenska Klubben i Åbo besöker oss. 
 
Onsdagen den 11 april 
Avtäckning av ordförande Henry Wiklunds porträtt. 
Förhandsanmälan senast den 4 april till klubbhövdingen. 
 
Onsdagen den 18 april  
Årsdag 
Festföredrag av fil.mag. Stig-Björn Nyberg 
“Kommunismens vagga och Lyckliga Belgien, Topelius i Sverige och på kontinenten”. 
Klädsel smoking. 
Förhandsanmälan senast den 11 april till klubbhövdingen. 
 
Fredagen den 20 april 
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00.  
Klubbroder Bo Lindfors talar under rubriken ”Att bo i Portugal” 
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 april. 
 
Onsdagen den 25 april  
Klubbafton 
 
Onsdagen den 2 maj 
Klubbafton 
 
Onsdagen den 9 maj  
Stor sparrisafton 
Förhandsanmälan senast den 2 maj till klubbhövdingen. 
 
Onsdagen den 16 maj 
Besök på Mannerheim muséet i Brunnsparken klockan 16.00. Inträde 10 €. 
Klubbmiddag på Hotell Kämp med föredrag klockan 18.00. Middag exklusive drycker 60 €.  
Förhandsanmälan senast den 9 maj till klubbhövdingen. 
 
Onsdagen den 23 maj 
Klubbafton med introduktion till klubbens höstresa till Moldavien och Transnistrien. 
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Onsdagen den 30 maj 
Klubbafton 
 
Torsdagen den 31 maj 
Utfärd till Tammerfors 
Start med buss från Mannerheims ryttarstaty klockan 9.30.  
Besök på Pansarmuseet i Parola.  
I Tammerfors besöker vi det Nottbeckska palatset Milavida där vi äter buffetlunch och bekantar oss med 
utställningen om försöket att göra Finland till en monarki hösten 1918. Efter lunch gör vi en rundtur i 
Tammerfors tillsammans med Kimmo Sasi för att se platser i anknytning till händelserna i staden 1918. 
Bland annat besöker vi Kalevankangas och Mannerheims staty i Leinola.  
Dagen avslutas med middag på Svenska Klubben i Tammerfors.  
Tillbaka i Helsingfors ca klockan 23.30. 
Pris 80 € (kontant betalning i bussen). I priset ingår bussresan, museibesöken, lunch och middag exklusive 
drycker. 
Förhandsanmälan senast den 23 maj till klubbhövdingen. 
 
Onsdagen den 6 juni 
Klubbafton 
 
Onsdagen den 13 juni 
Traditionell säsongavslutning med samovar. 
 
Onsdagen den 22 augusti 
Säsongstart på Klubben med surpris. 
 
Onsdagen den 29 augusti 
Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30. 
Transport från klubbhuset klockan 18.00. 
Förhandsanmälan till klubbhövdingen. 
 
Klubbafton börjar kl. 18.00 
Smörgårdsbord, varmrätt och kaffe/te 
 

I början av maj ordnas en klubbkamp i lerduvsskytte på Männiku skjutbana i Reval mellan Svenska 
Klubben i Helsingfors och Svenska Klubben i Reval  
Skyttetävlingen sker på lördag förmiddag. Efter kampen ordnas en gemensam lunch med prisutdelning. 
Hemfärd samma dag på kvällen. Tilläggsinformation via biträdande klubbhövding Henrik Creutz, 
henrik.creutz@malmgard.fi 

 

Nordiskt Klubbmöte i Oslo torsdagen den 6 och fredagen den 7 september 
Klubbmötet arrangeras i år av Norske Selskab i Oslo. Tilläggsinformation under våren. 

 

Slottsbal avec lördagen den 29 september i Estland 
Estland 100 år firas i samband med Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina den storas slott, en årlig 
bal som ordnas av Svenska föreningen i Reval. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via facebook 
”Revalska slottsbalen”. Högtidsklädsel.  

 

Höstresa till Moldavien och Transnistrien i oktober 
Höstresa till Moldavien och till Bender i Transnistrien. Avresa fredagen den 5 oktober. Retur tisdagen den 9 
oktober. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och under klubbaftonen den 23 maj. 

 
 
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 
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Svenska Klubben har också egna sidor på Facebook.  
 
Nästa gula kort utkommer i augusti.  


