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Redaktörens hälsning 

Bästa bröder och Ärkedjäknar! 

Det var trevligt att vintern åtminstone kom på ett veckoslut i år, men nu har vi å andra sidan 

en lång vår att se fram emot (enligt uppgift har min svärmor redan hittat blåsippor på 

gården). 

Tack till alla som mötte upp för adventskonserter och efterföljande julfest på Kåren, och 

framför allt tack till Eternellföreningen som ordnade allt denna gång. Mycket glädjande att 

se att de efter några år av sparlåga under verksamheten åter fått upp aktiviteten. En 

fortsättning av traditionen kommer även i år, så boka gärna in adventslördagen den 28 

november i kalendern redan nu. 

Och detta får mig osökt att komma in på nästa punkt. BÄD har ju som känt två olika raison 

d’être: att stöda den aktiva kören och att hålla kontakten gamla medlemmar emellan. Så från 

och med nästa nummer tänkte jag ha med en händelsekalender om vad som komma skall, 

dels den aktiva körens konserter, men även andra intressanta händelser t.ex. körkonserter 

där Ärkedjäknar medverkar runt om i regionerna. Har ni något som ni tycker att BÄDs 

medlemmar borde känna till så är det bara att skicka in informationen till undertecknad på 

andreassoderholm@yahoo.com. 

Slutligen kan det noteras att om någon är intresserad av att medverka i föreningens styrelse 

under år 2020 kan det även med fördel meddelas till mig, speciellt om vederbörande inte har 

möjlighet att delta själv. Det är dock inte obligatoriskt, utan förslag kan även läggas fram 

under själva mötet. 

Väl mött om ett par veckor. 

Andreas Söderholm, vice-ordförande och redaktör 

 

Kallelse till BÄD-årsmöte 14 mars 2020 i Åbo  

Härmed kallas medlemmarna i Brahe Ärkedjäknar r.f. till stadgeenligt årsmöte lördag 

14.3.2020 klockan 14.00 i Skärgårdsbaren, Auragatan 14, Åbo. På föredragningslistan står 

stadgeenliga ärenden i enlighet med paragraf 16 i BÄDs stadgar. BÄD bjuder 

mötesdeltagarna på fisksoppa med tillbehör, matdryck samt kaffe och efterrätt.  

Anmälan till årsmötet görs till undertecknad senast söndag 8.3.2020 på 

johnny.c.nykvist@gmail.com eller 050-3201687. Anmäl samtidigt eventuella 

dieter/allergier. Efter årsmötet ordnas Brahe Djäknars kvartettävling klockan 17 i 

Sibeliusmuseum och dit är vi välkomna att åhöra de deltagande kvartetterna. Efter 
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kvartettävlingen ställer BDs klubbhövding Rasmus Weiss till med årsfest i Sibeliusmuseum 

dit Ärkedjäknarna också är mer än välkomna. Anmälan finns i detta BÄD News. 

En fin marsdag med årsmöte, kvartettsång och årsfest utlovas alltså och jag hoppas på ett 

aktivt deltagande från Ärkedjäknarnas sida.  

Sångarhälsningar, Johnny Nykvist (BÄD-ordförande) 

 

 
 
Välkommen till Brahe Djäknars årsfest 14.3.2020  
 
Plats & tid: Sibeliusmuseum kl. 19:00 
OSA 6.3.2020  
Pris (alkohol/alkoholfri):  
Aktiva djäknar 20/17 euro  
Ärkedjäknar 25/22 euro  
 
Anmälan via följande länk: https://forms.gle/CshQHbNfrG1g6RoP7  eller per mail till 
klubbhövding Rasmus Weiss (weiss.rasmus@gmail.com) 
 
Betalningsinformation: 
Mottagare: Rasmus Weiss 
Kontonummer: FI12 4055 0010 1280 11 
Summa: 20/17 för BD, 25/22 för BÄD 
Meddelande: namn, årsfest 
Betalas vid anmälan: 6.3.2020 
 

 
Brahe Djäknars årliga interna kvartettävling går av stapeln 14.3. I korthet ser 
tävlingen vanligen ut såhär: 
  
Varje deltagande kvartett sjunger två sånger; en obligatorisk och en valfri. En liten 
domarpanel lyssnar och bedömer, och efter att alla sjungit rangordnar de kvartetterna. 
Vinnarkvartetten får sina namn ingraverade på den prestigefyllda John Rosas-pokalen. Alla 
brukar dessutom få konstruktiv feedback på sina uppträdanden. 
  
Den valfria sången ska vara fyrstämmig TTBB, och stämmorna någotsånär likvärda 
(d.v.s. inte enbart doa-kör med solist). Den obligatoriska sången är denna gång Nocturne 
(”Sov på min arm”) av Evert Taube, nr 105 i Blåa boken (stämfiler finns på Driven). 
  
Deltagarna i en kvartett får vara högst 50% samma som i en annan kvartett d.v.s. om A, B, C 
och D bildar en kvartett, så får inte A, B, C och E bilda en till. A och B får dock bilda en 
kvartett med E och F. 
 
Intresserade deltagare kan anmäla sig till BDs informationssekreterare Martin Larsson, på 
martinlarsson929@hotmail.com. 
 

 
 
Information som till exempel adressändringar förmedlas enklast per e-post direkt till BÄD:s 
sekreterare Robert Louhimies (sekreterare@brahearkedjaknar.org).  
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