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BÄD SJÖNG I STOCKHOLM 
 
En 21 man stark kör ur Brahe 
Ärkedjäknar, under ledning av Gottfrid 
Gräsbeck, uppträdde i Finska kyrkan i 
Stockholm söndagen den 26.9. Detta var 
ett led i BÄDs 40-årsjubileum. 

På övningen inför Stockholmsresan.

 
Dagen innan hade BÄD övat i MMs 
utrymmen i Helsingfors och sedan stigit 
på båten där alla samlades till gemensam 
middag. Researrangörerna hade ordnat 
med ett kabinett, där vi inte behövde 
hålla tillbaka med sången. 
 
På söndag förmiddag deltog BÄD i Finska församlingens gudstjänst med några sånger varefter 
församlingen bjöd på lunch. På eftermiddagen gav BÄD en manskörskonsert i traditionell tappning, 
med klassiker som Suomis sång, Ljuva flicka och Suomalainen rukous. Publiken på konserten var 
talrik. Många fler kom till konserten än till högmässan. Bland publiken kunde man finna många f.d. 
Åbo Akademi-studerande, som numera bor i Stockholmstrakten och som verkligen uppskattade den 
nostalgiska musikresan till ”ljuva ungdomsdar”. Tom Björkman och Bo-Gösta Öblom var skönt 
klingande solister. Sångarna fick det intrycket att Finska församlingen stort uppskattade körbesöket. 
 
Det var en kort men lyckad konsertresa som lockade en kör med jämn stämfördelning: 4-6 man per 
stämma. Definitivt något att rekommendera för varje f.d. BD:are. Kom gärna med förslag till nya mål 
för kommande BÄD-turnéer! 
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BÄDs 40 ÅRS JUBILEUM + BÄDs OCH 
ETERNELLERNAS JULFEST 2004! 

 
 

BÄD fyller 40 år i år och firar jubileet lördagen den 27 november. 
Samling kl 18 i Sibeliusmuseet, där det blir hälsningstal av 
ordföranden, sång av en BD-kvartett och kåseriartade minnen 
från BÄDs 40 år av Börje Lång och Carl-Johan Lundström. 
Dessutom lätt servering. 

 
Jubileet fortsätter sedan med Adventskonserten i domkyrkan 
kl 20 och som avslutning gemensam julfest med Eternellerna 
i Kårens nyrenoverade festsal, ca kl. 22. Kom med och träffa 
gamla vänner och bekanta från        din tid i BD! 

 
   Kvällens meny: 
  

Vi får besök 
 av en BD- 
och/eller Flora- 
  kvartett! 

  Julbetonad landgång 
  Renskav 
  Blancmangé på tranbär 
  Kaffe 
 
 Till detta tillhandahålles vatten, öl och vin samt brända och 
 destillerade drycker enligt Kårens fördelaktiga prislista! 
 

För icke-Åbobor har vi reserverat inkvartering på Sokos Hotel City Börs 
 
Pris: Paket A: Konsertbiljett och ”supékort”  38 euro 
        Paket B: Hotell (i dubbelrum), konsertbiljett och ”supékort” 73 euro 
 

 
Hur reagera: fyll i namn och adress, kontaktuppgifter och sänd in till 
Konfer/BÄD! OBS! Anmäl dig gärna genast, dock senast den 8.11.04 

 



Väl mött i 
Åbo  den 
27.11 ! 

 
ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR GEMENSAM JULFEST 2004  
 
Vänligen texta tydligt, särskilt om du faxar! Kryssa i rätt alternativ! 
 
 
Namn ……………………………................   Avec namn....................................................................... 
 
Paket A (€ 38 per person)                Paket B (€ 73 per person)                Singeltillägg för B (€ 30)   
 
Adress…………………………….………………  Postnr……….…….  Ort…………..……….……... 
 
Telefon………………………….........................…  epost …………………………....….……..…….. 
 
Specialdiet……………………………………………………………………………....…..….….......... 
 
Övrigt..…………………………...………………………………………………....………….……...…... 
 
 
 
 

 

 
Sänd in blanketten ovan  senast 8.11  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. 
 
Konsertbiljetten får du per post 1-2 veckor innan konserten. Via BÄD på förhand beställda biljetter berättigar 
till en plats i bänkarna märkta ”BÄD/Eternellerna” som är reserverade enkom för oss. Gå förbi biljettkön och 
visa din BÄD-biljett till de BÄDare/Eterneller som står i mittgången senast 19:30, dvs en halv timme före 
konserten börjar! Detta nya arrangemang har BÄD:s styrelse planerat i samråd med BD och Flora, för att göra 
platsreserveringen möjligast smidig för alla parter. Biljetter kan beställas endast som en del av paket A eller B. 
 
 
BD BEHÖVER FRACKAR 
 
Brahe Djäknars fan- och frackvårdare Andreas Lawast hälsar att kören tacksamt tar emot 
frackdonationer. Samtidigt tackar han dem som redan skänkt sin gamla frack till BD! För 
tillfället är samtliga aktiva sångare ekiperade med adekvat konsertklädsel, men alla har inte 
haft turen att få en frack i rätt storlek. Ett vanligt problem är för korta byxben eller ärmar. 
Hänger din gamla frack sedan länge sysslolös i garderoben trots att den gärna skulle sitta på 
en BD:are? Kontakta då Andreas, så ser han till att den kommer till användning!  Andreas 
kontaktuppgifter är: tel. 040 5895951, e-post alawast@abo.fi. 
 
 
STIPENDIER 
 
BÄD beviljade i somras BD:aren Mathias Johnson ett stipendium om 300 euro för deltagande i Martin 
Wegelius-institutets dirigentkurs i Ekenäs 27-31.7. Mathias skriver så här om kursen: ”Tyngdpunkten under 
kursen var instudering av rytmisk musik, och förutom själva det musikaliska hann vi också gå igenom lite 
körpsykologi och ledarskap. Kursen avslutades med en konsert som dirigerades av deltagarna. Personligen 
tycker jag att det var nyttigt att få öva på att dirigera. Som nybörjare var det väldigt givande att se mer erfarna 
dirigenter arbeta, och tack vare att alla var duktiga musiker var det en glädje att instudera mitt eget stycke. Jag 
har redan haft nytta av mina nya kunskaper i studentkörernas tecken!”  
 
I höst ledinganslår BÄD fem sångarstipendier à 170 euro att sökas av medlemmar i Brahe  
Djäknar som innehar sångarmärket. Stipendierna är ämnade för sångstudier. Ansökningarna behandlas av en 
stipendiekommitté bestående av dirigent Ulf Långbacka (ordf.) och tre medlemmar av BD:s musiknämnd. 
Ansökningstiden går ut 8.11 och namnen på stipendiaterna tillkännages den 27.11.   
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MEDLEMSAVGIFT 2004  
 
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 via e-post: 
tennhaga@parnet.fi. 
 
Styrelsen har fattat beslut om att de, som inte har betalat sin medlemsavgift faller bort 
från BÄDs postningslista. Det betyder att man då blir utan den information, som de betalande 
medlemmarna får. 
 
Det är för BÄD en betydande utgiftspost att sända cirkulär till dem, som inte har betalat sin 
medlemsavgift. Styrelsen hoppas därför att så många som möjligt nu betalar medlemsavgiften och på det 
sättet hålls med i rullorna. 
 
 
Å styrelsens vägnar, 
Kimmo Michelsen 
informationssekreterare 
 
e-post: kimmiche@abo.fi 
tel: 040-520 1315 
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