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Ordförandes hälsning 

Bästa Bröder! 

 

Nog var det nu själva fan ändå! Här hade man nästan börjat se på tillförsikt om att saker och 

ting så smått var på väg att normalisera sig, advents- och julkonserter kunde övas in och 

genomföras och BÄD ordnade en mycket trevlig julfest på Kåren. Och så kommer nästa 

grekiska bokstav och drämmer sina pestdrypande bandage i nyllet på mänskligheten så att 

allt måste ställas in igen. 

 

Men, även här, liksom för det rent meteorologiska fenomenet, är ljuset och våren på väg 

tillbaka. Redan i skrivande stund är dagen över en timme längre än för en månad sedan, och 

med en kombination av vacciner och att virusjäveln bränner ut sig själv pekar smittkurvorna 

redan neråt i många länder där omicron dök upp tidigare än i Finland. Så kommer att ske 

även här inom några veckor, var så säkra! 

 

Det blir bra det här, stay tuned, ta era vaccin och hålls friska! 

Andreas 

Ordförande  

 

Tysklandsturné 2022  

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

års turné till södra Tyskland den 1 till 4 september 2022. Deadline för anmälan är 2.2.2022 

om man önskar resa med den gemensamma flyggruppen och 1.4.2022 om man ordnar resan 

själv. 

 
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. 

 

500€: Program, resor och hotelli Tyskland, flyg tur-retur Helsingfors-München och 

busstransport Vanda-Åbo (endast 4.9) 

 

600€: Ovanstående samt övernattning på Scandic Airport Helsinki 31.8-1.9 

https://forms.gle/Kn3wVFx6bhnp9pMc9


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€, deadline 2.2.2022. OBS! Gäller enbart om man ämnar flyga med gruppen. 

Rat 2: 260€, deadline 1.4.2022 

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 

 

 
 

Klar favorit under logo-omröstning 
 
Brahe Ärkedjäknar r.f. utlyste i somras en tävling för att uppdatera föreningens grafiska 
profil där samtliga medlemmar av BÄD hade rätt att rösta.  
 
Efter omröstningen som avslutades vid årsskiftet stod det klar att förslag nummer sex var 
klar favorit, med ca 53% av de inkomna rösterna, följt av förslag 5 och 2, bägge på dryga 
20%. Fortsatt användning av den nuvarande logotypen (förslag nr 1) stöddes av ca 5% av de 
svarande. 
 
Föreningen kommer att rösta om bekräftande och stadfästande av det nya märket på årets 
årsmöte, den 2 april. 
 
 

Förslag på ny logotyp 

 



 


