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ORDFÖRANDES HÄLSNING 
 
Sångarbröder, 
 
Ett säkert vårtecken är att BÄD får inbjudan av Brahe Djäknar att delta i sången på Vårdberget 30.4. Dock ska 
man snarare titta i kalendern än ut genom fönstret för att se vårtecken, åtminstone här i Åbo. Förhoppningsvis 
möts vi av en härligt leende majsol när det är dags att äntra ställningarna på Vårdberget. Vill man inte vänta 
tills vappen innan man får träffa sina gamla sångarbröder finns det möjlighet att göra det på Brahe Djäknars 
årsfest veckan innan. Jag är åtminstone på väg och hoppas få se både en och annan ärkedjäkne bland de aktiva 
djäknarna. BÄD hade också årsmöte i påskveckan och valde en ny styrelse som nu har konstituerat sig. Jag 
tackar för det fortsatta förtroendet som ordförande för denna ärevördiga förening.  
 
På årsmötet visades också BÄD:s nya hemsida, så om ni ännu inte har varit inne på 
https://www.brahearkedjaknar.org/ ska ni ta er en titt! 
 
Ha en fortsatt trevlig vinter tills den rasat, senast på valborg! 
 
  Johnny Nykvist BÄD ordförande 
 
 
 
BÄD-ÅRSMÖTET 
 
Brahe Ärkedjäknar r.f. höll sitt stadgeenliga årsmöte den 26.3 i Emy Björkmanrummet i G-18-huset i 
Helsingfors. BÄD:s tidigare ordförande Henrik Lillhannus agerade värd och presenterade FSSMF:s 
verksamhet innan ordförande Johnny Nykvist öppnade föreningsmötet där ett tiotal medlemmar deltog. 
 
Under mötet diskuterades rent stadgeenliga ärenden och Sune Jungar stod i tur att avgå från styrelsen. Fredrik 
Teir från Sundom valdes in i styrelsen och Johnny Nykvists återvaldes som ordförande och BD:s  
styrelseordförande Otto Lindén fortsätter att upprätthålla kontakten till BD genom sin plats i BÄD.s styrelse. 
Övriga som fortsätter i styrelsen är Jari Saine, Tom Björkman, Johan Berg och Robert Louhimies. 
 
Vid styrelsens konstituerande möte valdes Tom Björkman till viceordförande, Robert Louhimies till 
sekreterare och Johan Berg till skattmästare. Nedan ses styrelsen i sin helhet samt övriga funktionärer. 
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STYRELSEN  
 
Ordförande Johnny Nykvist, Brunnsgatan 8 C 52 20500 Åbo, Tel. 050 - 320 1687 
ordforande @ brahearkedjaknar.org  
 
Viceordförande Tom Björkman, Mariehamn  
viceordforande @ brahearkedjaknar.org  
 
Sekreterare Robert Louhimies, Karis  
sekreterare @ brahearkedjaknar.org  
 
Skattmästare Johan Berg, Åbo  
skattmastare @ brahearkedjaknar.org  

 
Ledamot Jari Saine, Helsingfors  
 
Ledamot Otto Lindén, Åbo (BD:s styrelseordförande) 
 
Ledamot Fredrik Teir, Sundom  
 
  
 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER  
 
Verksamhetsgranskare Anders Lindgren  & Jörgen Hollstén. 
 
Verksamhetsgranskarsuppleant Sune Jungar. 
 
 
 
BÄD-ÅRSMEDLEMSAVGIFT 2018  
 
 
Årsmedlemsavgiften för år 2018 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: 15.5.2018 
SUMMA:   t.ex. 10 euro (årsmedlemsavgift),150 euro (ständigt medlemskap)  
 
Frivilliga bidrag är förstås också alltid välkomna. 
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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 
 
I och med att referensnummer används vid betalningen så går det inte längre att bifoga meddelanden 
såsom exempelvis adresskorrigeringar. Dylik information förmedlas därför enklast per e-post direkt till 
BÄD:s sekreterare (sekreterare@brahearkedjaknar.org) alternativt till BÄD:s skattmästare såsom nämnt 
ovan. 

 
 
 

VALBORGSSÅNG PÅ VÅRDBERGET 
 
 
Bröder! 
 
Åbo Akademi fyller som bekant 100 år i år och Vårdbergssången blir extra festlig. Vi har ingen mindre än 
Dan Karlström som solist, Florakören medverkar med ett eget nummer  + samt i 3 gemensamma sånger med 
BD och Yle förlänger sändningstiden med 15 minuter. Större delen av konserten avlöper enligt välbekant 
mönster och icke-aktiva sångare välkomnas hjärtligen med! Nedan direktiv för icke-aktiva sångares 
medverkan: 
 
 
Repertoar: 
 
1. Längtan till landet (Vintern rasat) 
2. Majsång (O hur härligt) 
3. Vårsång (Glad såsom fågeln) 
4. Champagnerlied 
5. Nur im Herzen 
6. Hej Dunkom 
7. Böljan sig mindre rör 
8. Aus der Traube 
9. Morgonvisa 
10. Seitsemän miehen voima 
11. Serenad (Ljuva flicka) Solo Dan Karlström 
12. Florakören solo : Det brinner en eld 
13. Flora+ BD +Dan Karlström: Peterson-Berger: Jungfrun under Linden (NY) 
14. Gemensamt Ronja Rövardotter-potpourri (NY) 
15. Gemensamt Studentsång (BD sjunger som förut, nya damstämmor.) 
 

 
Icke-aktiva sångare kan precis som tidigare delta i BD:s repertoar fram till Ljuva flicka samt i Studentsång. 
Övningar anbefalles mycket varmt, men är inte obligatoriska. Om man som icke-aktiv sångare vill delta i 
de gemensamma nya sångerna med Florakören (nr. 13 och 14) bör man vara med om minst 2 övningar + 
genrepet på konsertdagen, så att man kan sångerna. Annars kan man stå tyst under de 2 gemensamma 
sångerna och givetvis Floras sång, men medverka igen under den avslutande Studentsången. Aktiva kören 
kommer att vara placerad närmast Florakören. 
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Övningarna är: 
Lördag 14.4 kl. 11.00-12.30 (endast gemensam). Plats: Gadolinia. 
Onsdag 18.4 kl. 19-22 (både manskör och gemensam, vi börjar med manskörsrepertoar). Plats: Gadolinia. 
Onsdag 25.4. kl. 19-20.30 (både manskör och gemensam, vi börjar med manskörsrepertoar). Plats: 
Braheauditoriet. 
Måndag 30.4 kl. 15-16.15 (manskör) 16.15-17 (gemensam repertoar). Plats Gadolinia. 
 
Väl mött på Vårdberget! 
 
Ulf Långbacka, dirigent 
 
 
 
 
 
BRAHE DJÄKNARS ÅRSFEST 
 
Studentkören Brahe Djäknar firar sin årsfest lördag 21.4 klockan 19 på Sibeliusmuseum och Brahe 
Ärkedjäknar är givetvis inbjudna. Anmälan sker via https://goo.gl/forms/v2ThgFugwQSErX8D2 eller direkt 
till klubbhövding Daniel Schmid på dschmid@abo.fi eller 041-750 3248 senast lördag 14.4. Priset landar på 
maximalt 25€. Klädsel: kostym. 
 


