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Ordförandes hälsning 

Bästa Bröder! 

 

I skrivande stund har den värsta sommarhettan lagt sig till vila och väderobservationen vid 

Notgrund (19 km nordväst om den terrass jag sitter på just nu) visar 18 grader varmt, sol och 

11 sekundmeter sydvästlig. Så rätt angenämt, men en aning blåsigt. Det är skönt att inte ha 

några utstuderade planer för idag, eller egentligen de närmaste veckorna alls, för våren var 

ganska späckad. Men vilken vår det var. 

 

Vårens huvudprogram var naturligtvis BDs 85-årsjubileum som kören genomförde på ett 

magnifikt sätt, trots allt vad det innebar av körläger, möten och jubileumsövningar. 

Dessutom kunde medlemmar ur BÄD även delta tillsammans med den aktiva kören under 

FSSMFs Sångfest i Helsingfors. Med all vad det innebar av extraövningar och resor. 

 

Lägg till ett och annat sommarbröllop, en strejk och annat som dyker upp i det privata (för 

att inte tala om... ...en global pandemi) så har det varit rätt mycket program då och då. 

 

Så nu tar vi sommarlov och återkommer i augusti. 

Det blir bra det här. 

 

Andreas 

Ordförande på semester  

 

Medlemsavgift 2022 

Brahe Ärkedjäknar r.f. sammanträdde den 2 april för årsmöte på Skärgårdsbaren i Åbo. 
Under mötet fastslogs att medlemsavgift för år 2022 är 10€ och att den efterskänks för 
aktiva djäknar som betalar medlemsavgift till BD och innehar Sångarmärket. Notera att 
betald medlemsavgift är ett krav för att delta i BÄDs turné. 
 
Föreningens stadgar möjliggör även att man kan erhålla ständigt medlemskap genom att på 
en gång betala in 15 gånger medlemsavgift, dvs totalt 150€. 

Betalningsinformation: 

FI98 5716 9020 1123 01 

Ref: 1070 



Tysklandsturné 2022, deadline för betalningsrat 3 är 22.7. 

Deadline för betalning av den slutliga turnératen är den 22 april 2022.  

 

Storleken på raten beror på vilken sorts bokning man har gjort: 

 

Enbart program och hotell i Tyskland (eget researrangemang): 60€ 

Gruppresa med BÄD: 150€ 

Gruppresa och flygfältsövernattning i Vanda 31.8-1.9: 250€ 

 

Nota Bene! Om man ännu inte har betalat rat två, på 260€, bör denna även betalas utan 

dröjsmål. 

 

Betalningsinformation: 

FI98 5716 9020 1123 01 

Ref: 20226 

 

Om man önskat alternativt boende under resan kan man kontakta BÄDs styrelse för att få 

rätt summa. 

 

Avfärd för dem som skall delta i gruppresan med Lufthansa LH2467 är torsdagen den 1 

september, kl 06.15. Samtliga deltagare bör således vara på plats på Helsingfors-Vanda 

senast kl 05.00 för att få sin biljett. Beräknad ankomst 07.45, varefter gemensam buss till 

Ulm. Bussen går antagligen ca 08.30-09.00, så om någon annan ankommer under denna tid 

kan man åka med. Annars bör man se till att vara i Ulm senast ca kl 13.00. 

 

Under turnén kommer BÄD att bo på Hotel Maritim Ulm, Basteistraße 40, 89073 Ulm. 

 

Ankomst tillbaka i Finland är med Lufthansa LH2464, är söndagen den 4 september är kl 

19.00. Efter detta ordnar BÄD en gemensam buss till Åbo som ankommer ca 21-22. 

 

 

 

Tysklandskören, 48(!) man in alles. 

 

 

    Dirigent: Martin Segerstråle 

 

Tenor 1 (11):      Tenor 2 (11): 

 Johan Boije      Thomas Aminoff  

 Niklas Björkman     Peter Holmqvist  

 Tom Björkman     Peter Häggblom  

 Fredrik Bärg      Oskar Lindberg  

 Dan Karlström     Erik Lundberg   

 Peter Kietz      Johan Nyberg  

 Henrik Lillhannus     Johan Nyman 

 Gustav Sundström     Jarmo Peltonen  

 Jacob Waselius     Andreas Söderholm  

 Tobias Wessberg     Anders Teir   

 Tom Österlund     Johan Werkelin  



            

  

 Bas 1 (15):      Bas 2 (11): 

Jan-Otto Andersson     Christian Alopaeus  

 Johan Berg      Kenneth Bergroth  

 Timo Forss      Bertil Eklund   

 Sten Holmström     Tryggve Forssell  

 Tobias Laxell      Tony Jäntti 

Peter Lång      Henrik Karlsson 

 Kurt-Erik Långbacka     Mikael Lagström  

 Ove Molander      Mathias Nyman  

 Lars Nyberg      Tommi Penttinen  

Johnny Nykvist     Fredrik Sandström  

 Patrik Rantanen     Beni von Weissenberg  

 Robin Sjöstrand 

Christoffer Schmidt 

Johan Smeds          

 Rabbe von Weymarn     

      

Dessutom kommer Brahe Djäknars Confrater in Cantu samt ständige medlemmen och 

medlemmen av BÄDs investeringskommitté, Jan Söderholm, att följa md BÄD på resan.  

 
 

Turnérepertoar och -övning 
 
Turnédirigent Martin Segerstråle hälsar att BÄDs turnérepertoar ser ut som följer. Det är 
också mycket viktigt att samtliga turnédeltagare deltar i den förberedande turnéövningen i 
Åbo, lördagen den 20 augusti kl 11-16. Endast svärmors förlovning eller egen 
begravning är giltiga förfall. 
 

1. Selim Palmgren: Hiiden orjien laulu 
2. Fredrik Pacius: Suomis sång 
3. Aulis Sallinen: Kansanlaulun tapaan (Timotei) 
4. Selim Palmgren: Nokturn 
5. Selim Palmgren: Sjöfararen vid milan 
6. Herman Palm: Under rönn och syrén (Blommande sköna dalar) 
7. Julius Witt: Nur im Herzen 
8. Carl Ferdinand Adam: Champagnerlied 
9. Arr. Svedbom: Hej dunkom! 

 
------Med BD---- 
10. Hjalmar Krokfors: Stig stark du sång 
11. Friedrich August Reissiger: Olav Trygvason 
12. Ulf Långbacka: Floden 
13. Gottfrid Gräsbeck: Yksin 
14. Martti Similä: Seitsemän miehen voima 
15. Jean Sibelius: Finlandiahymnen 

 
 
Länk till noter: 

https://drive.google.com/drive/folders/12LU5y2f63S72
yqOWCvBM6Ke0eD7vBASC?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/12LU5y2f63S72yqOWCvBM6Ke0eD7vBASC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12LU5y2f63S72yqOWCvBM6Ke0eD7vBASC?usp=sharing


Adventsprogram 2022. 

I år kommer det av förekommen anledning, i och med att dirigent Uffe Långbacka efter 31(!) 
år som aktiv dirigent går i pension, att bli ett extra festligt adventsprogram. 
 
Förutom konserterna i Åbo domkyrka, fredagen den 25 och lördagen den 26 november så 
kommer det att innan lördagens konsert ordnas en vernissage för det porträtt som BÄD, 
tillsammans med Eternellerna, Åbo Akademi och Stiftelsen för ÅA låtit måla av Maestro.  
 
Konstnär för projektet är Åbokonstnären Erika Adamsson och efter avtäckningen doneras 
porträttet till Åbo Akademi för att ställas ut i Sibeliusmuseums nedre aula, tillsammans med 
porträtten på John Rosas och Gottfrid Gräsbeck. 
 
Självklart kommer det även att ordnas en julfest i samband med detta, dvs efter lördagens 
konsert (26.11). Dessa planer är ännu under arbete, så vi får återkomma om detaljerna för 
dem. Ni kan dock lita på att de blir storslagna, så se till att hålla kalendern tom under denna 
dag. 
 
Även möjligheter till att köpa VIP-biljetter är under förhandling, vi återkommer med 
information om detta så snart vi får den av de aktiva körerna. Men med all sannolikhet 
kommer det att ordnas på ett eller annat sätt. 


