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Ordförandes hälsning 

Bästa Bröder! 

 

Jag börjar bli trött på nyheter. Man kan knappt lyfta telefonen i dessa dagar utan att någon 

ny katastrof kastar sina, i dessa dagar bokstavliga, krigsrubriker i ansiktet på en. 

 

Men det om det. Likt svenske kungen med sina kaffeflickor får vi helt enkelt vända blad och 

tänka på den ljusnande framtid som trots allt ändå är vår. Jag vill hjärtligen tacka årets 

styrelse för ett synnerligen gott samarbete under det som varit ett på många sätt ganska 

kämpigt år. Trots det har vi slutfört de projekt som legat hängande från tidigare år och även 

startat några nya som skall slutföras av nästa styrelse. 

 

Jag ser också storligen fram emot att träffa er alla flera gånger inom de närmaste 

månaderna, på årsmöte, jubileumskörsövningar, Vårdbergssång och 85-årsjubileum. 

 

Men efter det ser jag fram emot en rejäl nyhetstorka under sommaren innan det är dags att 

dra iväg på turné. Pусский военный корабль, иди на хуй! 

Andreas 

Ordförande  

 

Årsmöte 2.4.2022 

Brahe Ärkedjäknar r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte på Skärgårdsbaren på Auragatan 
14 i Åbo den 2 april 2022 kl 12.00. 

Utöver stadgeenliga ärenden besluts även om att godkänna det vinnande bidraget i 
föreningens medlemsomröstning för en ny logotyp och grafisk profil. 

BÄD bjuder samtliga förhandsanmälda deltagare på lunch (laxsoppa) i samband med mötet. 

Förhandsanmälningslänk: 
https://forms.gle/2w2ZHi5fDe6Wu9zJ7 

 

 

https://forms.gle/2w2ZHi5fDe6Wu9zJ7


Tysklandsturné 2022  

Medlemmar inom Brahe Ärkedjäknar har ännu möjlighet att anmäla sig bindande för årets 

turné till södra Tyskland den 1 till 4 september 2022. Deadline för anmälan och betalning är 

8.4.2022 om man ordnar resan själv. Notera att för att få delta i resan bör medlemsavgiften 

för 2022 betalas senast i samband med sista betalningsraten. 

 
ANMÄLNINGSLÄNK: 

https://forms.gle/Kn3wVFx6bhnp9pMc9 
 

Det finns under turnén tre betalningsalternativ, beroende på hur man önskar resa. Mer 

detaljerade uppgifter om vad som ingår hittas på anmälningssidan. 

 

320€: Endast program och hotell på plats i Tyskland. Man ansvarar själv för resan till och 

från Ulm. 

 

Under turnén bor både BÄD och BD på kongresshotellet Maritim Hotel Ulm, vilket ingår i 

grundturnépriset, liksom transporter inom Tyskland, två sitzar samt gemensam buss Vanda-

Åbo (endast returresan).  

 

Betalningsinformation: 

 

Resan kommer att betalas i tre rater, enligt vilket val man gjort. OBS! Rat 1 kommer att vara 

relativt snart, redan om två veckor. Denna rat består av bokningskostnaderna för 

flygbiljetterna och gäller således enbart dem som väljer att flyga med gruppresan, ordnar 

man resa själv kan man stå över denna rat.  

 

Ratpriser och deadliner: 

 

Rat 1: 90€, endast för dem som beställt flygbiljetter. REDAN BETALAD. 

Rat 2: 260€, deadline 8.4.2022 

Rat 3: Deadline 1.6, priset beroende på vilket resealternativ man valt. För enbart Tyskland: 

60€, för gruppresan: 150€ och för gruppresa och flygfältsövernattning: 250€. 

 

Kontonummer för turnébetalning: 

FI98 5716 9020 1123 01 

Ref: 20226 

 

 

Jubileumskörsövning och tidtabeller 
 
Ärade Ärkedjäknar.  
 
Lördag 2.4 blir det övning av Jubileumskörens repertoar kl. 14.30-16.30 i Braheauditoriet. 
 
Efteråt övningen ordnas BDs traditionella kvartettävling kl 17.30. Även BÄD-kvartetter kan 
delta i tävlingen. Obligatorisk sång är Böljan sig mindre rör av C. M. Bellman. 
 
Kvällen avslutas därefter med en gemensam sitz. Anmälan och information om denna 
skickas ut av BDs Klubbhövding. 
 
 

https://forms.gle/Kn3wVFx6bhnp9pMc9


Jubileumskören övar också:  
Onsdag 4.5: Jubileumsrepertoar 19.00- 20.00, Braheauditoriet  
 
 
Lördag 14.5:   
Jubileumskörsövning 12.00-13.00  
Solenn akt 13.30-15.00 
Konsert 16.00 
 

 
Vårdbergsrepertoar och -övningar 
 
Ärade Ärkedjäknar. I år blir det äntligen igen sång på Vårdberget. Repertoaren följande: 
 
1. Otto Lindblad: Vintern rasat 
2. Friedrich Kuhlau: O hur härligt 
3. Prins Gustaf: Glad såsom fågeln 
4. C.M Bellman: Böljan sig mindre rör  
5. Carl ferdinand Adam: Champagnerlied 
6. Jean Sibelius: Fridolins dårskap 
7. Svensk folkvisa, arr.Vilhelm Svedbom: Hej Dunkom 
8.(Aktiv kör) Skotsk folkvisa, arr. Jonathan Quick: Loch lomond  
9. Kurt Lissman: Aus der Traube in die Tonne 
10 Finländsk folkvisa arr. John Rosas: Morgonen ljusnar 
11. Franz Abt: Serenad Ljuva flicka (solo) 
12. (Florakören) Mia Makaroff: Hvem styrde hit din väg 
13 (Florakören) Finlandssvensk folkvisa, arr. Hanna Kronqvist: Vinden drar 
14. (Gemensamt)Gaudeamus Igitur 
15. (Gemensamt) Prins Gustaf: Studentsång 
 
BÄD inbjuds medverka i alla nummer (inklusive de gemensamma) utom nr 8 och i 
Florakörens nr 12 och 13.  
 
Övningar inför konserten: 
Onsdag 20.4: Vårdbergsrepertoar 19- 21 
Onsdag 27.4: Vårdbergsrepertoar 21-22 
Lördag 30.4: Vårdbergsrepertoar 15-16.30 
 
Sångarna bör vara på plats på Vårdberget 30.4 kl. 17.30—19, Konsert kl 18.00. 

 

 
Jubileumsanmälan 
 
Kära körsyskon! 

Det är med stor glädje jag har äran att bjuda in er alla till Brahe Djäknars 85-årsjubiléum! 

Som ni antagligen redan hört, så är det lördagen 14.5 som gäller för jubileumskonsert och -

bankett. Alla djäknar, unga som gamla, är inbjudna, och likaså alla aktiva Floror. Rätt att ta 

med avec tillfaller dessvärre bara djäknarna (inkl. tidigare sångare), men ifall det visar sig att 

det finns mycket extra platser på banketten öppnar vi anmälan också för övriga avecer. 

Konserten kommer att äga rum på konserthuset, och dit får jubileumskören, aktiva djäknars 

avecer och aktiva floror gratis biljett (aktiva djäknar likaså, men vi ska stå på scen). Detta 



kommer i samband med festanmälan. Ifall man inte är på festhumör är konserten likväl 

gratis, men i såna fall meddelar man sitt namn till sekreterare@brahedjaknar.fi. 

På fredagen 13.5 kommer det att ordnas dam- och herrmiddag som inledning på 

festligheterna, och helgen avslutas med sillfrukost på söndagen 15.5. Anmälan till dessa sköts 

i samband med festanmälan. 

Priset på denna efterlängtade fest är 90€ för aktiva sångare i vardera kören, samt deras 

eventuella avecer. Övriga betalar 105€, och alkoholfria får dra av 15€. Dam- och 

herrmiddagen kostar 25€, och sillfrukosten 15€. Betalningen sker som nätbetalning i 

samband med anmälan. 

Deadline för anmälan är 15.4, men fyll i snabbt, så du inte blir utan plats. 

Mer info och anmälan görs via denna länk: https://www.lyyti.fi/reg/BD-85 

Alla med, det här blir kul! 

Frid. 

Otto Lindén 

Jubileumskommitténs ordförande 

 

 

Information om sitzen 2.4.2022 

 

Hej alla bröder! 

  

Snart är det dags för nästa sitz. Denna gång för BD och BÄD:are. 

I samband med övningshelgen den 1.4–2.4 kommer vi att ordna en sitz på sibbe på lördagen 

2.4.2022. Sitzen börjar som vanligt kl.19.00. 

  

https://forms.gle/qNS3EhaUMGriXqpt9 

  

Pris: 20€ 

Klädkod: Snäppet snyggare/bruten kavaj. 

Betalas till: FI27 6601 0010 7396 05 

deadline 29.3.2022 kl:11:45 

  

Notera att DL är ganska tajt pga av cateringsföretagets krav. Ber om ursäkt att infon kommer 

så sent. 

  

mailto:sekreterare@brahedjaknar.fi
https://www.lyyti.fi/reg/BD-85
https://forms.gle/qNS3EhaUMGriXqpt9


Tl:dr in ’Merican: 

2.4. there will be another sitz för BD and BÄD(our alumni/sugerdaddies organisation) 

It begins at 7 PM 

The dresscode is cocktail. (Yeehaw!) 

  

Med vänliga hälsningar 

Felix Räykkylä 

Klubbhövding 2022 

 

 

 

 

 


