
Bästa bröder!

I och med den första frosten vaknar även BÄD ur sin sommarkoma och konstaterar att den
aktiva kören återigen blivit större. Under höstens insjungningar har hela 14 nya bröder 
sjungit in och en sådan tilldragelse är ju i allra högsta grad värd att fira.

Vilket det naturligtvis kommer att göras. BD:s styrelse med ordförande Otto och 
klubbhövding Schmidi i spetsen har nämligen bett mig hälsa att samtliga medlemmar i 
BÄD är hjärtligt välkomna med på nybörjarhelg med stamrepertoarsövningar och 
efterföljdande sitz.

Tidtabellen för helgen:

Fr 4.10 Övning kl 18-21.30 (30 min paus som vanligt)
Lö 5.10 Övning kl 11-17 (lunchpaus 13-14.30)
Lö 5.10 Sitz kl 19 i MK

Anmälningen till sitzen sker via följande länk senast 29.09, dvs inkommande söndag(!).
https://forms.gle/zHEmdTdFwcFLEZgXA

Priset är 15 €/pers (12 € om alkoholfritt) och man kan köpa PÖCS som är värda 5€/st.

Mottagare: Daniel Schmid
IBAN: FI92 5711 6120 2671 96
Meddelande: namn + nybbesitz + antal PÖCS (om ni tar PÖCS)

Utöver detta kommer det liksom alla år naturligtvis att ordnas både adventskonserter 
och julfest. I år har dock BÄD inget med organiseringen av dessa att göra, då 
Eternellföreningen återuppstått ur en något borttynad tillvaro och meddelat att de 
kommer att stå för alla arrangemang. Vackert så och mer information om tidtabell, pris 
och anmälningsförfarande lär komma vad det lider.

BD hälsar dessutom att det även i år kommer att säljas VIP-biljetter till 
adventskonserterna. Dessa ger tidigare djäknar och floror möjlighet att mot ett lite högre 
pris förbeställa biljetter längst fram i kyrkan utan att behöva köa eller reservera dem timtal
på förhand. Priset för dem kommer att vara 30€/st (normalt pris är 20€) och även om 
deras försäljning kommer mer information senare.
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Vidare påminner också BÄD om att BD ständigt tar emot frackar för att kunna låna ut 
dem till aktiva sångare. Frackar i alla storlekar tas emot och om man råkar ha en sådan 
liggande oanvänd i ett skåp tas den emot med öppna armar.  Kontakta då t.ex. BD:s 
styrelseordförande Otto om detta på 040-509 6932 eller ordforande@brahedjaknar.fi

Slutligen påminner vi våra medlemmar om att  om du ännu inte betalat medlemsavgift för 
2019, gör det nu!  Den är endast 10 euro! 

Ständiga medlemmar och de som är befriade från medlemsavgifter behöver inte bry sig om
denna betalningsuppmaning. Ständig medlem blir man genom att betala 150 euro (15 x 
årsavgiften) och behöver därefter inte längre bekymra sig över medlemsavgifter framöver.

Det kan vara värt att nämna i sammanhanget att eventuella obetalda årsmedlemsavgifter 
från tidigare år efterskänks för en medlem som har betalat avgiften för ständigt 
medlemskap, så utnyttja gärna denna möjlighet att komma bort från "svarta listan". 

IBAN: FI09 6601 0001 2174 39 (BIC: AABAFI22) 
SUMMA: 10 euro (årsmedlemsavgift), 150 euro (ständigt medlemskap) 

Om det finns frågor angående medlemsavgifterna så går det bra att kontakta BÄDs 
skattmästare Johan Berg via e-post (skattmastare@brahearkedjaknar.org) eller telefon 
050 - 324 4040

Information som till exempel adressändringar förmedlas enklast per e-post direkt till 
BÄD:s sekreterare (sekreterare@brahearkedjaknar.org) alternativt till BÄD:s skattmästare 
såsom nämnt ovan. 

Att sånt, vi hörs på nytt när vi har lite mer information om adventsplanerna
Andreas Söderholm
Viceordförande
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