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ORDFÖRANDES HÄLSNING

Bästa Bröder!
Hur vi än vrider och vänder på det kommer vi inte ifrån att år 2020 var ett riktigt pissår. Det kändes som att
precis allt roligt plötsligt bara försvann och övergick i någon form av grådaskig limbo som nu pågått i över 13
månader. Att det i skrivande stund dessutom är ca tre timmar sedan jag fick en värkande visdomstand
utdragen och därför inte har känsel i halva ansiktet gör inte mitt humör bättre.
Men. Likt min värkande kind så är förhoppningsvis det värsta över nu och vi kan återigen lite försiktigt se
fram emot att äntligen få träffas igen, festa tillsammans igen och, framför allt, få sjunga tillsammans igen,
utan munskydd och packade som anjovisar på körställningarna. Håller vi bara ut och undviker att göra något
katastrofalt dumt skall nog detta vara möjligt ännu i år.
Och inför detta har årets styrelse nu konstituerat sig. I den har vi lyckats att både samla en stor mängd
erfarenhet av styrelsearbete och en någorlunda god geografisk spridning, men framför allt åtminstone en
medlem som varit aktiv i sångare i BD under varje av de senaste sju(!) decennierna, från Tryggve Forssell
som inledde sin aktiva tid 1965 till Rasmus Weiss, styrelseordförande och representant för aktiva kören som
inledde sin 50 år senare (från 2015) och pågår än idag.
Med denna besättning är åtminstone jag redo att ta mig ann vad än som kan tänkas vara i antågande, och
framför allt att planera för all den uppdämda störtflod av rolighet som Alfons Åbergs farmor lärt oss att
kommer dyka upp när allt tråkigt äntligen är över. Sådant som:
-Gemensamt stamrepertoarsläger med aktiva kören, följt av gemensam sitz
-Jubileumskörövning, följt av adventskonsert och gemensam julfest med Eternellerna
-Brahe Djäknars 85-årsjubileum, 13-15.5.2022 (spara detta datum!)
-Turné 2022!
Mer om detta inom kort, stay tuned!
Andreas Söderholm, ordförande
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BÄD-ÅRSMÖTET
Brahe Ärkedjäknar r.f. höll sitt stadgeenliga årsmöte den 10.4 via Zoom med anledning av pandemiläget och
med hänvisning till möjligheten att tillfälligt kringgå föreningslagen för att kunna ordna lagenliga möten på ett
tryggt sätt Till det virtuella årsmötet hade 16 ärkedjäknar anslutit.
Under mötet diskuterades rent stadgeenliga ärenden. Johnny Nykvist tackade för sig efter att i två repriser ha
suttit i BÄD:s styrelse i nio år. Till ny ordförande valdes Andreas Söderholm. Sebastian Sandström avgick och
ersattes av BD:s styrelseordförande Rasmus Weiss. På detta vis garanteras en god kontaktyta mellan BÄD och
BD. Övriga som avgick var Peter Rikberg och Fredrik Teir medan Robert Louhimies och Maunu Toivari
fortsätter.
Nya i styrelsen förutom Rasmus Weiss är Tryggve Forsell, Mikael Lagström och Lars Nyberg. Vid styrelsens
konstituerande möte den 18.4 valdes Robert Louhimies till viceordförande, Lars Nyberg till sekreterare och
Maunu Toivari till skattmästare. Nedan ses styrelsen i sin helhet samt övriga funktionärer

STYRELSEN
Ordförande Andreas Söderholm, Fågelhuvudvägen 1 D 45, 20880 Åbo, 040 7370349
ordforande @ brahearkedjaknar.org
Viceordförande Robert Louhimies, Karis
viceordforande @ brahearkedjaknar.org
Sekreterare Lars Nyberg, Åbo
sekreterare @ brahearkedjaknar.org
Skattmästare Maunu Toivari, Åbo
skattmastare @ brahearkedjaknar.org
Ledamot Tryggve Forsell, Åbo
Ledamot Mikael Lagström, Mariehamn
Ledamot Rasmus Weiss, Åbo (BD:s styrelseordförande)

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Revisorer/verksamhetsgranskare Jörgen Hollstén & Johan Berg.
Revisorssuppleanter Sebastian Sandström & Fredrik Sandström.
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BÄD-ÅRSMEDLEMSAVGIFT 2021 (och 2020…)
Årsmedlemsavgiften för år 2021 är 10 euro, som dock efterskänks för medlemmar som för närvarande
både betalar årsmedlemsavgift till BD och innehar sångarmärket i BD. På grund av en administrativ
miss av förra årets styrelse skickades ingen faktura ut för det årets medlemsavgift. Årsmötet beslutade
att efterskänka medlemsavgiften för samtliga medlemmar för 2020, MEN vill påminna om att man med
fördel får betala in en dubbel avgift för detta år om man känner sig på det humöret. Man kan också, om
man vill, komma med önskemål om det extra bidraget ska bokföras på någon viss fond.
BÄDs fonder är som bekant:
John Rosas fond
Gottfrid Gräsbecks fond
Arvi Koskelas fond
Börje Långs fond (Blå-fonden)

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:
REF.NR.
FÖRFALLODAG:
SUMMA:

FI09 6601 0001 2174 39 (BIC: AABAFI22)
1070
15.05.2021
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 Maunu
Toivari via e-post (skattmastare@brahearkedjaknar.org) eller telefon +358 50 5225941
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.
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NYTT MEDLEMSREGISTER
Under flera år har styrelsen haft för avsikt att få till stånd ett nytt medlemsregister, och nu har den nya
styrelsen fattat beslut om att gå in för tjänsten FloMembers. För tillfället har vi ett stort medlemsregister
med alla som någon gång satts in, och vår mailinglista har endast rensats på uppmaning av den berörda
medlemmen.
Vi kommer under den närmaste tiden att mata in informationen i det nya systemet. Om Du av någon
anledning inte vill att dina uppgifter förvaras i nämnda register, ber vi Dig meddela oss om detta så snart
som möjligt. Annars utgår vi ifrån att Du godkänner att vi sparar Dina uppgifter i vårt medlemsregister.
Genom att fortsättningsvis ge oss tillgång till Dina kontaktuppgifter, ser du till att du får all information
om det stundande jubileet i takt med att detaljerna klarnar.

ÖVNINGSHELG, ADVENTSKONSERT OCH JULFEST
Lördagen den 27 november håller studentkörerna förhoppningsvis sin andra adventskonsert. Den traditionella
BÄD-julfesten på Kåren, dit även avecs är välkomna, ordnas efter studentkörernas traditionella
adventskonsert i Åbo domkyrka. Julfesten börjar efter det att adventskonserten avslutats.
Före konserten och festen kommer det troligtvis att ordnas övningshelg för jubileumskören inför BD:s 85årsjubileum som går av stapeln om ett år. Mera information om övningstidpunkter och repertoar kommer
senare.

WALBORG I PANDEMITIDER vol. 2
I fjol sände Yle ett potpurri av gamla Valborgssändningar för att väcka valborgsstämningen i hemmasofforna.
I år kommer Yle att sända en inbandning från Åbo slott där dubbelkvartetter från studentkörerna sjunger in
våren. Ta fram skumpan och mössan, och sjung med från soffan. Nästa år ses vi igen i ledet på Vårdberget.
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BRAHE DJÄKNARS STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Bästa ärkedjäknar!
Lite över ett år har gått sedan det mesta i vår dagliga tillvaro förändrats. Det börjar visserligen kännas något
träigt att räkna upp allt det BD och alla andra gått miste om, alla planer som fått se sig begravda på viss tid
och all den samvaro som studentkörsång innebär. Hösten 2020 kunde vi trots omständigheterna utöva en
något avskalad verksamhet, som lyckligtvis fick kulminera i två adventskonserter. För mig själv, och säkert
alla sångare och den lilla publik vi fick välkomna var denna kulturupplevelse av allra största betydelse för att
orka kämpa med den minskade sociala samvaron och höstmörkret. Då i slutet av november kändes det som att
2021 hade potential att bli ett lyckat år med en inspirerad kör som var beredd att ta igen förlorad tid.
Verksamheten denna vår har tyvärr igen tvingats anpassa sig efter rådande omständigheter och med
småskaliga övningar med stämfiler samt Zoom har vi tagit oss igenom mars och april. År 2020 skulle BD
tillsammans med Florakören och teatergruppen Kolmas Tila - Tredje Rummet ha genomfört
musikteaterprojektet Romanttinen mieli som precis som många andra kulturprojekt sköts upp till 2021.
Övningarna går vidare och vi hoppas kunna ro detta projekt i hamn - på ett eller annat sätt trots att
omständigheterna inte ännu tillåtit återgång till det vanliga. Men att ge upp utan att göra sitt bästa är inte ett
alternativ. Och det hjälper motivationen att ha siktet ställt på framtiden där flera fina händelser väntar.
Romanttinen mieli kommer hoppeligen att visa sig vara ett av de mest musikaliskt ambitiösa projekten kören
företagit. Adventskonserterna kommer aldrig att förlora sin magi och ställning som början för julstämningen.
Och nästa år får vi hoppeligen med BD och er i BÄD fira återgången till det normala tillsammans i vårsolens
tecken på Vårdberget och på BD:s 85-års jubileum i maj 2022.
Med vänlig hälsning,
Rasmus Weiss, styrelseordförande 2021
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