
ORDFÖRANDES HÄLSNING 

 
Sångarbröder, 
 
Brahe Ärkedjäknar har nu hållit sitt stadgeenliga 
årsmöte för detta år. Jag vill tacka det drygt 
tjugotalet ärkedjäknar som deltog i mötet som hölls 
den 20 mars på Nordeas huvudkontor i Åbo. Tack 
till vår värd, dvs Nordeas regionchef Jan 
Söderholm, för all mat och dryck som serverades i 
samband med mötet och för en mycket intressant 
presentation av de utmaningar som europeiska 
banker för närvarande står inför. Tack till 
delegationen från Brahe Djäknar som tog vara på 
tillfället att komma och presentera sina planer 
gällande resan till Japan och de ekonomiska 
utmaningar som därav uppstår. 
 
Sist men definitivt inte minst, Göran Grönroos som 
har skött BÄDs skattmästaruppdrag under närmare 
tio år hade inför årsmötet bett om att nu få avgå 
från denna post. Jag vill därför ännu via detta 
BÄD-News passa på att tacka Göran för allt det 
utförda arbete han har gjort till gagn för BÄD och 
den vägledning som han har gett BÄD-styrelserna 
under alla dessa år. 
  
Årsmötet valde som nya personer till styrelsen 
Johan Gräsbeck samt Tobias Laxell att besätta de 
vakanta platserna. Styrelsen valde på sitt 
efterföljande konstituerande möte Benny Salo till  

 
 
 
 
ny BÄD-skattmästare. En komplett förteckning 
över styrelsens sammansättning samt deras 
arbetsuppgifter finns bifogat i detta BÄD-News. 
 
Årsmötet fastställde även medlemsavgiften. Mera 
om detta framkommer i eget kapitel. Jag vill dock 
betona att vi under detta verksamhetsår kommer att 
göra en storstädning i BÄDs medlemsregister. 
Därför är det extra viktigt att alla de som inte är 
befriade från medlemsavgift även betalar sin 
medlemsavgift utan dröjsmål, så att slutresultatet av 
städningen blir så rätt som möjligt. Min egen 
rekommendation vore en uppmaning till alla som 
via BÄD vill vara med och stöda BDs verksamhet 
under många år framöver, att med en gång betala 
avgiften för ständigt BÄD-medlemsskap. Därmed 
behöver man inte flera gånger komma ihåg att 
betala medlemsavgift. 
  
Detta är ju året då BD firar sitt 75-års jubileum. 
Eftersom sista anmälningsdatum närmar sig med 
stormsteg, så finns ett sista upprop bifogat i detta 
BÄD-News. 
 
Med en förhoppning om att vi ses på BD-jubiléet,  
 
 Niclas Backman  (BÄD-ordförande) 
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ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
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Föreningens revison för år 2012 handhas av Peter Häggblom och Karl-Erik Halme, 
med Tom Björkman och Krister Lång som suppleanter. 
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Sångarbröder, nu är det sista chansen att anmäla sig 

till jubileumsfestligheterna! 
Anmäl er därmed nu genast, eller allra senast 31.3 !!! 
 
Jubileumsåret har börjat och de första tillställningarna är redan undanstökade. 
Jubileumsutställningens vernissage den 29.2 lockade dryga 60 besökare till Sibeliusmuseum. 
Utställningen pågår fram till 28.5.2012. 

 
Nedan följer händelser och program för jubileumsvåren: 
 

Fredagen 20.4  13.00  Skivrelease för jubileumsskivan BD Live 2000-2011 
     Sibeliusmuseum (museisalen). Lätt servering och musikprogram. 
 

Fredagen 4.5 17.00  Kvartettävling, Sibeliusmuseum (Braheauditoriet) 
   19.00  Sitz (Anmälningar: mboije@abo.fi 050-4131194 senast 29.4 !) 
 

Tisdag 8.5  13.00  Utgivning av historik och matrikel, Sibeliusmuseum (Museisalen). Lätt servering. 
 

Onsdag 9.5  19.00  Övning för aktiva kören på Sibeliusmuseum (Braheaud.) 
 

Torsdag 10.5 18.00  Filmförevisning av Carmina Burana (1964), Sibeliusmuseum (Museisalen) 
 

Fredag 11.5 16.00  Cocktail på Sibeliusmuseum (Braheaud.)  
   17.00  Gästföreläsning av Hans Lundgren, Director musices (Linköping) 
     Sibeliusmuseum (Braheaud.),  
   18-19  Uppvaktningar, busstransport från Sibeliusmuseum till gravgården kl. 18.00 
   19.00  Herrmiddag på Kåren  
   19.30  Dammiddag på Sibeliusmuseum  
 

Lördag 12.5 12.00  Uppsjungning för jubileumskören, Konserthuset, Studion 
   12.15  Gemensam övning 
   14.00  Solenn akt på Konserthuset 
   16.00  Jubileumskonsert på Konserthuset 
   18.00  Bussar till banketten 
   19.00  Festbankett på FBK med Nachspiel på Submarina fr.o.m. kl. 00.30 
 

Söndag 13.5 12.00  Sillfrukost på Svenska Klubben 
 
Anmäl er på Brahe Djäknars jubileumshemsida: www.brahedjaknar.fi/bd75 eller med blanketten ni fick med 
förra BÄD News.Välj rätt kategori, fyll i vad ni vill ha och följ instruktionerna. 
På samma gång går det att beställa historik, matrikel, manschettknappar och slips. 
Anmäl er senast 31.3 ! Vid frågor maila: bdjubileum@abo.fi eller kontakta Johan Gräsbeck tel.040-5653130 
 
Övningar för jubileumskören ordnas enligt följande: 
I Åbo, 15.4, kl. 12-17 på Sibeliusmuseum, Braheauditoriet. Biskopsgatan 17, Åbo. 
I Vasa, 15.4, kl. 11-16 på kulturhuset Cantare. Vörågatan 12, Vasa. 
I Helsingfors 28.4, kl. 11-16 i MM:s övningslokal. Elisabetsgatan 2, Helsingfors. 
 
OBS! De som ämnar delta i den halvaktiva kören bör delta i minst en övning, men överlag är det bra att alla 
som har möjlighet deltar. Anmäl ert deltagande i jubileumsövningarna till Martin Segerstråle, 
martin.segerstrale@gmail.com eller ring +358-40-7355 696 
Halvaktiva körens repertoar: Yksin, Schto smolknul (+jubileumskörens repertoar) 
Jubileumskörens repertoar: Stig stark du sång, Fridolins dårskap, Böljan sig mindre rör, Vid milan, Ljufva 
flicka, Studentsång (Sjungom) samt Das Königslied som extranummer. 
 
 
Sprid ordet till alla Djäknar ni känner och låt oss fira ett hejdundrande jubileum! 
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MEDLEMSAVGIFT 2012 

 
Årsmedlemsavgiften för är 2012 är 10 euro, som dock efterskänks för medlemmar som 
för närvarande betalar årsmedlemsavgift till BD samt innehar stora sångarmärket i BD. 
 
Ständiga medlemmar och de som är befriade från medlemsavgift behöver inte bry sig 
om denna betalningsuppmaning. De som är befriade från medlemsavgift bör däremot 
(såvida möjligt) bekräfta sitt medlemskap i ett epostmeddelande till 
bad@brahearkedjaknar.org. 
 
Ständig medlem blir du genom att betala 150 euro (15 x årsavgiften) och slipper 
därefter att bekymra dig över sådant framöver. 
 
Årsavgiften inbetalas till BÄDs konto i Ålandsbanken:  
IBAN: FI09 6601 0001 2174 39  BIC: AABAFI22 
 
Frivilliga bidrag är också alltid välkomna. 
 
Var vänligt och skriv namn, adress och e-postadress (om sådan finns) i 
meddelandefältet då du gör betalningen. 
 
Om det finns frågor angående medlemsavgifterna går det att kontakta skattmästaren 
Benny Salo via e-post: benny.salo@abo.fi eller telefon: 050-543 6256  

IBAN: FI09 6601 0001 2174 39  
 
 

Brahe Ärkedjäknar r.f. 

Medlemsavgift 2012 
 

Årsavgift: 10 euro 
 

Avgift för 
ständigt medlemskap: 150 euro 
 
I meddelandefältet:  
Förnamn Efternamn 
Gatuadress 
Postnummer, ort (+land) 
Din.epost@adress.fi 

14.4 
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