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BRAHE DJÄKNAR FÅR FANSKÅP 
 
Brahe Ärkedjäknars till BD utlovade 
fanskåp kommer snart att bli verklighet. 
Florakören har ävenså fått en gåva av 
BÄD, nämligen rätten att förvara sin fana i 
BD:s fanskåp. Skåpet kommer alltså att 
rymma bägge körernas fanor. 
 
Ett syfte med fanskåpet, förutom att 
erbjuda skydd för fanorna, är att körerna 
ska bli mer synliga för övriga användare av 
Sibbes auditorier. Tillverkningskostnaderna 
för skåpet kommer att bli rätt betydliga 
som en följd av de speciella krav som ställs 
för monters i Sibeliusmuséet. 
 
Ett upprop till organisationer och representanter för näringslivet har dock resulterat i en glädjande fin 
respons varför finansieringen i stort sett är ordnad. Det slutliga datumet för färdigställandet och 
överlåtandet är tillsvidare öppna. 

BD:s fantåg under Nordiska Studentsångarstämman i Tallinn
1999. Tobias Elfving bär fanan och Henrik Wegelius bär en skylt
med körens namn. 

 
 
BÄD DELADE UT STIPENDIER 
 
Brahe Ärkedjäknar beviljade på våren sångarstipendier à 170€ åt sju aktiva djäknar: Nici Bergroth IIT, 
Caj Fors IT, Johan Hindström IT, Tobias Laxell IB, Max Lönngren IB, Mathias Nyman IIB och Benedict 
Slotte IIB. Stipendierna tilldelades på Florakörens och BD:s vårbal i maj. De är ämnade för sångstudier. 
 
Därtill har BÄD under sommaren tilldelat BD:s dirigent Ulf Långbacka ett stipendium om 574€ för 
deltagande i två inhemska körfestivaler, samt BD:s vicedirigent Johan Nyman ett stipendium om 250€ för 
deltagande i Wegeliusinstitutets kördirigentkurs. 
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VÄLKOMMEN TILL GEMENSAM  LILLAJUL I ÅBO 29.11 
 
Brahe Ärkedjäknar och Eternellföreningen ordnar i år en gemensam julfest den 29.11, efter BD:s och 
Floras adventskonsert. Kom med och träffa gamla vänner och bekanta från din tid i BD! Läs Tryggve 
Forssells info nedan och anmäl dig bums! Endast de 70 snabbaste ryms med! 
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 Till ”all the BÄD boys” och 
 alla evigt unga Eterneller! 
 

    Ännu lever vi i sommartid men färgerna i naturen talar sitt 
tydliga språk: det blir höst! Mitt i höstmörkret får vi i alla fall en 
ljusglimt: Adventskonserterna, detta år 28 och 29.11 

 
På uppdrag av BÄDs styrelse och med Eternellernas klart visade intresse 
har vi vidtagit mått och steg för att göra livet lättare för oss 
gamyler: Fili lagar mat och Tryggve organiserar! Läs och reagera! 
 
Gemensam lillajul i Åbo lördagen den 29.11.03 
 
Under dagen program enligt fritt val (Eternellerna eget övningsprogram) 
För icke-Åbobor har vi reserverat inkvartering på Scandic Hotel Julia 
 
20.00 Adventskonsert i Åbo domkyrka, reserverade platser 
22.00 ca Lillajulssits i Folkhälsans festsal, Auragatan 1 B, IV vån. 
 
 Meny: Smörostochsill 
  Gravlax 

Vi får besök
 av en BD-
  kvartett! 

  Strömmingsinläggning 
Mujkor på italienska 
Sillsallad med röd grädde 

  Leverpastej 
  Aladåb 

 
 Peter Lång

dirigerar under 
fes en! Skinka med morots- och kålrotslåda 

  
Kaffe med  pepparkakor 

 
Till detta tillhandahålles vatten, öl samt brända och destillerade drycker till förmånliga priser: 
Öl: 1.50 €,  snaps / vin / avec: 2.50 € 

 
 

 
Pris: Paket A: Konsertbiljett och ”supékort”  36€ (exkl. dryck) 
 Paket B: Hotell (i dubbelrum), konsertbiljett och ”supékort” 69€ (exkl. dryck) 

 
 
 
Hur reagera: fyll i och sänd in den medföljande blanketten! 
OBS! Anmäl dig gärna genast, dock senast den 7.11.03 
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ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR GEMENSAM LILLAJUL  Väl mött i 

Åbo  den 
29.11 ! 

 
Vänligen texta tydligt, särskilt om du faxar! Kryssa i rätt alternativ! 
Har du önskemål om gemensamt program på dagen, notera under övrigt! 
 
Namn ……………………………................   Avec namn....................................................................... 
 
Paket A (€ 36 per person)                Paket B (€ 69 per person)                Singeltillägg för B (€ 27)   
 
Address…………………………….………………  Postnr……….…….  Ort…………..……….……... 
 
Telefon………………………….........................…  epost ……………………………....….……..…….. 
 
Specialdiet……………………………………………………………………………....…..….…..........… 
 
Övrigt..…………………………...………………………………………………....………….……...…... 
 
 
 
 

 

 
Sänd in blanketten ovan  senast 7.11  till Konfer/BÄD, Auragatan 1 C, 20100 ÅBO eller per telefax 
(02) 232 4465. Du kan även emaila tryggve.forssell@konfer.fi eller ställa frågor till Tryggve på dagtid 
(02) 251 2200 eller 0400 415 225. Konsertbiljetterna får du per post 1-2 veckor innan konserten. 
 
 
 
E-POSTLISTA FÖR TIDIGARE ÅA-STUDENTER 
 
Då de flesta av BÄD:s medlemmar också är tidigare ÅA-studenter följer här information om en ny e-
postlista som Åbo Akademis informationsenhet har upprättat: e-postlistan heter Alumni och finns till för 
dig som har studerat vid ÅA och vill ha information per e-post om sådant som är aktuellt vid ditt gamla 
lärosäte, eller vill vara med och diskutera saker som berör ÅA. 
 
Meningen är att listan ska fungera som 
informationskanal för all slags ÅA-relaterad verksamhet 
som kan tänkas intressera forna ÅA-studenter. Det kan 
t.ex. gälla olika slag av publika föreläsningar och 
evenemang, studentkörernas konserter m.m. Både 
institutioner, ämnes- och alumniföreningar, 
fortbildningscentralen m.fl. är välkomna att informera 
om sin verksamhet via listan. 
  
Du kan anmäla dig till listan genom att skicka ett e-
postmeddelande till adressen för anmälningar som lyder 
alumni-request@abo.fi. Lämna fältet för subject/rubrik 
tomt och skriv endast ordet "subscribe" i själva 
meddelandet. I retur får du ett e-postmeddelande som 
innehåller anvisningar om hur du använder listan. Ifall 
anmälningen inte lyckas, skicka ett meddelande till 
alumni-admin@abo.fi. 

 
Detalj från väggmålningen i Kårens festsal. 
Konstnär var Gunnar Clément och året 1950. 

 
Den här informationen fick BÄD:s styrelse av Ingela Ollas som koordinerar alumniverksamheten vid ÅA. 
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HAR DU EN E-POSTADRESS? 
 
För att vid behov snabbare kunna nå ut med information till BÄD:s medlemmar, har styrelsen beslutat att 
samla in så många medlemmars e-postadresser som möjligt. Om du har en e-postadress, ser vi fram emot 
ett meddelande från dig på bad@abo.fi. 
 
OBS: BÄD News kommer också i fortsättningen att ges ut i pappersform, också till dem som har en e-
postadress! 
 
 
 
 
MEDLEMSAVGIFT 2003  
 
Dem som ännu inte betalat innevarande års medlemsavgift ber styrelsen påminna om följande: Brahe 
Ärkedjäknars medlemsavgift är 12 euro för årsmedlemmar och inbetalas till BÄDs konto i 
Ålandsbanken: 660100-1217439. Ständiga medlemmar och andra som är befriade från medlemsavgift 
behöver naturligtvis inte reagera. Ständig medlem blir man genom en engångsinbetalning om 180 euro. 
Frivilliga bidrag är också alltid välkomna.  
 
Inbetalning kan göras t.ex. med bankgiroblanketten nederst på sidan. 
 
Om du är osäker på om du har betalat eller inte kan du vända dig till BÄD:s skattmästare Göran Grönroos 
med en förfrågan, helst via e-post: tennhaga@parnet.fi eller per telefon: 02-454 4010. 
 
 
 
Å styrelsens vägnar, 
Kimmo Michelsen 
informationssekreterare 
 
e-post: kimmiche@abo.fi 
tel: 040-520 1315 
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