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ORDFÖRANDES HÄLSNING

Bästa Ärkedjäknar,

Våren är en aktiv tid. Det sätts båtar i sjön, byggs fågelholkar och planeras studentfester, allt till tonerna
av fåglars kvitter.

Många av er övar antagligen inför någon vårkonsert, och dessutom inför den stora Sångfesten i Karleby
10-12 juni. Sångfesten är en stimulerande sångfesttradition som i år fyller 125 år! I Karleby träffar man
människor man aldrig annars ser. Och får sjunga tillsammans i mäktiga körer, eller spela i maffiga
orkestrar. Sångfesten är ett sällsynt fint tillfälle att återknyta gamla kontakter, och kanske också knyta
nya vänskapsband. Alla är där. (..alltså: ÄLLÄH!) Jag hoppas att se många av er i Karleby under denna
den största av sommarfester.

I det här sammanhanget borde jag också nämna att undertecknad den 1 augusti tillträder som
verksamhetsledare för Finlands svenska sång- och musikförbund, en intressant utmaning som jag av
tillfälligheterna erbjudits att anta.

Men, först blir det Walborg!

Vappsången på Vårdberget har en ny sång. Uffe vill ytterst gärna se er på tre övningar inför TV-
konserten. Gå alltså på övningarna. Mer info om detta nedan.

..Och sen närmar sig BD:s 80-årsjubileum!

Jubileumskören med gamla BDare samlas till övningar, med start lördagen den 26 november 2016.
Senare samma dag vankas Advenstkonsert, och hejdundrande BÄD-julfest dit Eterneller och avecer är
välkomna. I Åbo. Mer info kommer senare.

BÄD är en förening som mår bra för tillfället. Föreningen fungerar som den ska, och detta tack vare alla
osjälviska medlemmar som ger av sin knappa tid för att delta i lagenligt sammankallade möten där
föreningens ärenden diskuteras, och besluten fattas konstruktivt och i enlighet med god föreningspraxis,
föreningens stadgar och gällande föreningslagstiftning.

En skål i ädlaste champagne för våren, som äntligen är här i sin fulla kraft. Skål!

Henrik Lillhannus  (BÄD ordförande)



BÄD-ÅRSMÖTET

Brahe Ärkedjäknar r.f. höll sitt stadgeenliga årsmöte den 31/3 i Braheauditoriet i Åbo. Ett stort tack
gällande arrangemangen går utan tvekan till Brahe Djäknars klubbhövding Jesper Oksanen som villigt
ställt upp och förberett med kaffe/te och smörgåsar så att ingen mötesdeltagare gick hungrig från mötet.

Såsom under tidigare år var det ett dussintal medlemmar som hörsammat kallelsen och även detta år var
intresset att diskutera föreningens framtida verksamhet stort. När det gällde verksamhetsplanen så var
det största samtalsämnet huruvida BÄD skulle delta som kör i Mariehamn i juni tillsammans med bl.a.
Mariehamnskvartetten. Iochmed att endast 23 personer intresseanmält sig för en dylik körresa, dessutom
med obalanserad stämfördelning, så beslöt årsmötet enhälligt att BÄD inte deltar och att en följande
BÄD-körturné av praktiska orsaker kan hållas tidigast året 2018. Fortsättningsvis är det ju dock fritt
fram för BÄD-medlemmar att delta i Mariehamnsevenemanget i helt egen regi om de så vill.

Utöver rent stadgeenliga ärenden så godkände årsmötet enhälligt även den helt nya arbetsordningen för
Brahe Ärkedjäknars Investeringsnämnd. På BÄDs hemsidor ( http://www.brahearkedjaknar.org ) under
'Administration' hittar man arbetsordningens kompletta text. På samma ställe finns även stadgarna för de
olika fonder som BÄD äger eller förvaltar samlade för dem som är intresserade av att läsa in sig på
detaljerna.

Denna gång var det Johnny Nykvists tur att lämna styrelsen och han ersattes av BDs nuvarande
ordförande Maunu Toivari. På detta vis garanteras en god kontaktyta mellan BÄD och BD nu när BDs
80-årsjubileum närmar sig. I övrigt var det omval på alla styrelseposter. En komplett förteckning på
nuvarande styrelsens sammansättning samt alla funktionärer kan ses nedan.

Niclas Backman (BÄD sekreterare)

_____________________________________________________________________________________________________

BÄD-STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Henrik Lillhannus  (ordf)
Kraftverksvägen 9
01620  VANDA
Tel. 050-539 5209
ordforande @ brahearkedjaknar.org

Tobias Laxell, Sundom (viceordf)
viceordforande @ brahearkedjaknar.org

Johan Berg, Åbo  (skattm)
skattmastare @ brahearkedjaknar.org

Sune Jungar, Åbo  (ledamot)

Jari Saine, Helsingfors  (ledamot)

Johan Selenius, Åbo  (ledamot)

Maunu Toivari  (ledamot)

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Niclas Backman, Åbo  (sekr)
sekreterare @ brahearkedjaknar.org

Revisorer/verksamhetsgranskare
Peter Häggblom & Anders Lindgren

Rev. suppleanter
Tobias Wessberg & Benny Salo



3 (7)

BÄD-ÅRSMEDLEMSAVGIFT 2016

Årsmedlemsavgiften för år 2016 är 10 euro, som dock efterskänks för medlemmar som för närvarande
både betalar årsmedlemsavgift till BD och innehar stora sångarmärket i BD.

Ständiga medlemmar och de som är befriade från medlemsavgifter behöver inte bry sig om denna
betalningsuppmaning. Ständig medlem blir man genom att betala 150 euro (15 x årsavgiften) och
behöver därefter inte längre bekymra sig över medlemsavgifter framöver. Det kan vara värt att nämna i
sammanhanget att eventuella obetalda årsmedlemsavgifter från tidigare år efterskänks för en medlem
som har betalat avgiften för ständigt medlemskap, så utnyttja gärna denna möjlighet att komma bort från
"svarta listan".

IBAN: FI09 6601 0001 2174 39   (BIC: AABAFI22)
REF.NR. 1070
FÖRFALLODAG: 15.05.2016
SUMMA: t.ex.   10 euro (årsmedlemsavgift) ,  150 euro (ständigt medlemskap)

Frivilliga bidrag är förstås också alltid välkomna.

Om det finns frågor angående medlemsavgifterna så går det bra att kontakta BÄDs skattmästare Johan
Berg via e-post (skattmastare@brahearkedjaknar.org) eller telefon 050 - 324 4040

Iochmed att referensnummer används vid betalningen så går det inte längre att bifoga meddelanden
såsom exempelvis adresskorrigeringar. Dylik information förmedlas därför enklast per epost direkt till
BÄDs sekreterare (sekreterare@brahearkedjaknar.org) alternativt till BÄDs skattmästare såsom nämnt
ovan.
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VAPPSÅNGEN PÅ VÅRDBERGET

Bästa sångarbröder i BÄD!

Årets repertoar på Vårdberget blir följande:

1. Längtan till landet (Vintern rasat)
2. Majsång (O hur härligt)
3. Vårsång (Glad såsom fågeln)
4. Champagnerlied
5. Hakkame mehed minema
6. Hej Dunkom
7. Aus der Traube
8. Nur im Herzen
9. (NY:)Lars Magnus Been(1820-1905): Majsång (Sköna maj, välkommen) text: J.L Runeberg
10. Käraste bröder (C.M Bellman)
11. Serenad (Ljuva flicka)
12. Morgonvisa
13. Studentsång (Sjungom studentens)

Vi övar:
onsdag  20.4 19-20.30
onsdag 27.4 21-22

och på Wappafton lördag 30.4 kl. 15.30 -17

BÄD:are är ytterst välkomna på dessa övningar

Sångerna finns i den nyare upplagan av  blå boken, förutom Aus der Traube. Noter till Aus der
Traube och den nya Sköna maj kan även vid behov begäras av BÄDs sekreterare Niclas Backman.

Ulf Långbacka (BDs dirigent)
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BRAHE DJÄKNAR 80, 12-14.5.2017

Tidtabell

Fredag 12.5:
-Jubileumsföreläsning, Sibbe
-Uppvaktning av dignitärer, Sibbe och Åbo begravningsplats
-Herrsitz, Kåren / Damsitz, Sibbe

Lördag 13.5:
-Övning för aktiva och jubileumskören, Konserthuset
-Solenn akt, Konserthuset
-Jubileumskonsert, Konserthuset
-Jubileumsbankett, FBK-huset

Söndag 14.5:
-Nachspiel, Submarina
-Sillfrukost, platsen ej ännu bekräftad

Jubileumskonserten kommer att bestå av dels en aktiv avdelning och dels en jubileums-
avdelning där äldre och annars inaktiva medlemmar har möjlighet att sjunga med. Kickoff
för jubileumsavdelningsövandet sker i samband med BÄDs julfest. BÄDs julfest ordnas även
detta år samma lördag som studentkörerna håller en av sina adventskonserter i Åbo
domkyrka och på detta sätt kan man alltså kombinera deltagandet i båda dessa aktiviteter.
Tema eller repertoar är ej ännu bestämd, men jubileumskörens repertoar kommer att bestå
av hävdvunna BD-sånger som uppförts av många generationer djäknar.

Sponsoreringsexempel

Paket 1/1 Paket 1/2
Helsidesannons (värde 500€) Halvsidesannons (värde 300€)
10 x konsertbiljetter (värde 300€) 6 x konsertbiljetter (värde 180€)
2 x Supékort till jubileumsbanketten 2 x Supékort till jubileumsbanketten
Paketpris: 1000€ Paketpris: 750€

Paket ¼ Paket 1/8
1/4-sidesannons (värde 175€) 1/8-sidesannons (100€)
4 x konsertbiljetter (värde 120€) 2 x konsertbiljetter (60€)
Paketpris: 250€ Paketpris: 125€

Radannons: 50€

Det finns även möjligheter till olika former av huvudsponsorering och då till exempel kvartettuppträdanden kan
erbjudas från körens sida. Då är de riktgivande priserna 250€ för en enkel kvartett, 500€ för en dubbelkvartett
och 2000€ för att kören ställer upp som sjungande servitörer. Dessutom garanterar kören om så önskas att det i
dylika fall inte förekommer synlig reklam för andra aktörer inom samma verksamhetsområde.

Andreas Söderholm (ordförande för BD80 jubileumskommitté)
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MARIEHAMN REVISITED

Rabbe Slätis har inkommit med en begäran att få en puff för en alternativ Mariehamnsresa publicerad i
BÄD-News, detta nu då BÄD bestämt att inte resa dit som en egen kör. BÄD-styrelsen har valt att
tillmötesgå denna begäran då man inte vill ställa käppar i hjulet för en aktivitet som i ett skede var
inplanerad som en möjlig BÄD-verksamhet. Dock, för BÄDs del är detta projekt nu ett avslutat kapitel
och föreningen kommer därför inte att befatta sig med detta evenemang ytterligare utöver denna
publicering.
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