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ÅRSMÖTE I ÅBO  
 
Medlemmarna i Brahe Ärkedjäknar sammankallas härmed till årsmöte, som äger rum onsdagen den 2 
mars kl. 18 i Veritas huvudkontor i Åbo, adress Olofsvägen 2 för att behandla de ärenden, som 
ankommer på årsmötet.  
 
Värd för årsmötet denna gång är VVD Henrik Karlsson (Veritas Livförsäkring), som hälsar oss välkomna till 
Veritas eleganta representationsutrymmen, Valhall. Efter förhandlingarna informerar Henrik kort om Veritas 
och bjuder sedan på en bit mat med lämpliga drycker. På årsmötet behandlas fjolåret (årsberättelsen och 
bokslutet) och väljs styrelse för innevarande år samt fastställs årets verksamhet. Kom med och påverka!  
 
För de praktiska arrangemangen ber vi om anmälan om deltagande till Kimmo Michelsen (kimmiche@abo.fi 
tfn 040-520 1315) eller Göran Grönroos (tennhaga@parnet.fi tfn 040-755 7014) senast 25.2.
 
 

11.2.2005 

ETT LYCKAT 40-ÅRSJUBILEUM 
 
BÄD:s 40-årsjubileum firades i Åbo. Tryggve Forssell höll i trådarna under själva mottagningen i 
Sibeliusmuseets museisal och Calle Lundström kåserade om BÄD:s tillkomst och noterade bl.a. att BÄD 
News utkommit totalt 143 gånger; sålunda är det här numret "#144" som det står uppe på sidan. En kvartett 
bestående av styrelsemedlemmar i BD sjöng ett par sånger och skyndade sedan till domkyrkan för att dirigera 
publikmassorna till sina platser. Efter mottagningen intog ett 80-tal BÄD:are och eterneller sina reserverade 
platser i kyrkan. Denna gång fungerade platsreseveringarna utmärkt och alla som tagit sig till kyrkan i tid fick 
nu avnjuta en härlig adventskonsert. För mången av oss äldre är denna konsert den egentliga starten på 
julfirandet. De i våra ögon allt yngre sångarna gjorde väldigt väl ifrån sig och såväl gamla kända melodier 
som helt nya klingade ljuvligt. 
 
Efter den stämningsfulla adventskonserten i Domkyrkan drog ett hundratal BÄD:are och Eterneller avec 
vidare till Kåren för att fira den nu redan traditionella julfesten. För mången gäst av äldre årgång var det en fin 
upplevelse att återse Kåren, isynnerhet som festsalen genomgått en omfattande renovering. Julbordet var 
dukat, snapsen var kall och sångerna och hyllningstalen avlöste varandra. Trots den sena timmen var 
stämningen fin och åtminstone BÄD:arna kunde på natten tåga hem väl medvetna om att deras fyrtionde 
jubileumsår nu firats på ett trevligt sätt. Den goda uppslutningen bådar gott för framtiden. 
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NYHETER FRÅN BD 
BD har redan hunnit med en konsert i år. Tillsammans med flororna uppträdde kören på Svenska 
Litteratursällskapets årshögtid i Solennitetssalen i Helsingfors den 5.2. Det ganska korta uppträdandet 
innefattade för BD:s del "Sorg och glädje" och "Vid en flickas fönster" (komponerade av Uffe Långbacka till 
text av J.L.Runeberg) och Felix Mendelssohn Bartholdys "Ehre sei Gott in der Höhe". Uffe var nöjd med 
uppträdandet och betecknade bl.a. "Ehre..." som "en av de bästa versionerna hittills". Efter konserten blev det 
sitz tillsammans med Akademiska Sångföreningen i deras relativt nya klubblokal i centrala Helsingfors. 
 
BD:s nästa uppträdande äger rum i mars på den lokala studentmusikfestivalen TOMF (Turun 
opiskelijamusiikkifestivaali 3-5.3) där BD bl.a., tillsammans med de andra medverkande körerna, uppför 
Thomas Tallis 40-stämmiga(!) motett ”Spem in Alium” i Mikaelskyrkan. Sedan blir det Nordisk Student-
sångarstämma i Villmanstrand (21-24.4) och naturligtvis sång på Vårdberget. BD och Flora sjunger den 20.5 
på ÅA:s doktorspromotion i konserthuset och BD den 4.6 för Katedralskolans nya studenter i Solennitetssalen. 
 
Årets höjdpunkt är den gemensamma BD-Flora-turnén till USA och Kanada i månadsskiftet augusti-
september. Körernas reseledare hälsar att BÄD:are som på sitt företags vägnar vill förhandla om större eller 
mindre sponsporavtal gärna får kontakta dem. De tar också emot tips om potentiella sponsorer: den två veckor 
långa turnén kommer självfallet att kosta en hel del. Som BÄD:s kontaktperson fungerar reseledare Kaj 
Wallenius (som f.ö. själv är medlem i BÄD): kajwallenius@hotmail.com, tfn 02-2407202 
 
BD:s fan- och frackvårdare Andreas Lawast tackar igen för de frackar kören fått in sedan senaste utrop och tar 
fortsättningsvis emot frackdonationer. Andreas nås på adressen alawast@abo.fi och numret 040 5895951. 
 
SÅNGARSTÄMMA I ÅBO 
Manssångarförbundet arrangerar i samarbete med manskören ÅSMA Manssångarstämma i Åbo 7 – 9 
oktober. Samlingen inleds fredag kväll (7.10.) med ”Insjungning” på Restaurang Koulu. På lördag 
eftermiddag är det Maratonkonsert i Konserthuset och på kvällen Stor sångarsits i Brandkårshuset. 
Söndagprogrammet består av Gudstjänst i Åbo domkyrka samt en kyrkokonsert i samma kyrka. I detta skede 
är ett femtontal manskörer redan anmälda. Tanken är att BÄD skulle medverka (åtminstone) i 
Maratonkonserten med en kort avdelning. Mera information kommer senare, men reservera redan nu andra 
veckoslutet i oktober för en sångarträff i Åbo. 
 
ARVI KOSKELA ÄR BORTA 
Arvi Koskela (f. 14.3.1949 i Tammerfors) gick hastigt bort den 26.1.2005 i Åbo. Arvi var en hängiven 
körsångare och flera generationer BD:are har haft  glädjen att sjunga, resa, umgås och festa tillsammans med 
honom. Han började i kören år 1971-72 och hörde till de aktivaste sångarna under 1970- och 80-talen. Ännu 
på 1990-talet var han aktivt med - t.ex på USA-Kanadaturnén 1997 (eventuellt också under de senaste åren?). 
Arvi var också aktiv inom BÄD:s körverksamhet och deltog bl.a. i resan till Visingsö 2002. Sången var Arvis 
livselixir och förutom BD var han med i åtminstone följande Åbokörer: CCA-kören, Linnan Kamarikuoro, 
ÅSMA och ensemblen Uudet Tuulet - synbarligen en av de flitigaste och mest uppskattade körsångarna i hela 
Åbo. 
 
BD/BÄD kommer under ledning av Ulf Långbacka att delta i begravningen lö 19.2.2005 klo 12.30 i 
Uppståndelsekapellet i Åbo med sång: Friedrich Ferdinand Flemmings Ode 1:22 - Integer vitae (MM:s bok nr 
80, text av O Horatius Flaccus år 23 f.Kr) och Jean Sibelius´ Sydämeni laulu (MM nr 175, texten ur Kivis 
Seitsemän veljestä). Klädsel mörk kostym o mörk slips. 
 
En önskan har gått ut från Kalle Sallner (BÄD:s ordf.) att Arvis samtida i mån av möjlighet skulle ställa upp. 
Anmäl ditt deltagande (och din stämma) i sorgekören till Göran Grönroos (tennhaga@parnet.fi, 040-7557014) 
och/eller Peter Häggblom (peter.haggblom@kolumbus.fi, 041-5446922) så snart som möjligt dock senast ti 
15.2. Det ordnas efteråt en minnesstund på Officersklubben, Brunnsgatan 12. För att säkerställa att alla ryms 
in på Officersklubben bör alla, som vill komma med på minnesstunden särskilt nämna om detta i sin anmälan 
till Göran eller Peter.  Där finns plats för mera sång samt hågkomster av Arvi. Uffe har tänkt att sången Nur 
im Herzen wohnt die Liebe, där Arvi ibland fungerat som solist, kunde vara lämplig. (Det är säkert klokt att ta 
med blå boken.) De, som vill hedra Arvis minne kan göra det genom en inbetalning på BÄD:s Gotti-fond, 
konto 660100-1144336. 
  PeterHäggblom 
 
BÄD:s styrelse 
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