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ORDFÖRANDES HÄLSNING 
 
Bästa Bröder! 

 

Jag börjar få körabstinens. Under de senaste 14 månaderna kan antalet fullvärdiga övningar jag varit på räknas 

på två händer och antalet sitzar på en. Och detta gör att jag håller på att driva min familj till vansinne. Inför 

vappen kom jag åtskilliga gånger på mig att gå omkring och gnola så ofta att min yngre son (som fyller tre i 

augusti) nu själv ibland börjar sjunga ”I den härliga vååååår” när någon bara nämner namnet på årstiden. När 

körsbärsblommorna slog ut för några dagar sedan var det Takemitsus arrangemang på Sakura Sakura och 

varje gång jag ser en segelbåt är det början på Olav Trygvason. 

 

Så vad är då mer passande än att det sistnämnda stycket är ett av de fem som kommer att uppföras av 

jubileumskören under jubileumskonserten. Samtliga sånger presenteras närmare senare i detta News, men 

passande nog så skall kören framföra ett stycke var av våra tre långvariga dirigenter, Jonte Rosas, Gotti 

Gräsbeck och Uffe Långbacka. 

 

Och vad är då ännu mer passande än att dessa stycken även kommer att framföras under BÄDs turné 2022. Vi 

har nämligen blivit inbjudna till att delta under en del av den aktiva körens jubileumsturné till Tyskland under 

sensommaren nästa år, så se omgående till att hålla första veckoslutet i september ledigt. 

 

Det blir bra det här, stay tuned! 

 

Andreas Söderholm, ordförande  

 

 
 

 

VILL DU VARA MEDLEM ELLER ENBART ALUMN?  
 
Vill du i framtiden få information om VIP-biljetter till adventskonserterna eller om den stundande 

turnén till Tyskland? Då lönar det sig att vara medlem i BÄD. Om du enbart vill ha information om 

BDs 85-årsjubileum eller den årliga Valborgssången kan du finnas i vårt alumnregister.  

 

Som vi informerade om i förra Newset har BÄD fått ett nytt medlemsregister som heter FloMembers. 

Efter att i några veckors tid ha bekantat sig med systemet har styrelsen sett flertalet synergier och 

funktioner som underlättar och förbättrar medlemshanteringen. Under åren har det varit en 

återkommande fråga hur vi ska göra det mer lockande att vara medlem, samtidigt som vi har velat hålla 

kvar så många som möjligt på vår mailinglista för att kunna informera om jubileer och dylikt. 
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Styrelsen har nu beslutat inrätta ett skilt alumnregister för de som enbart vill ha information från BD, i 

samband med sången på Vårdberget eller i samband med jubileer då BD informerar om jubileumskörens 

övningar och repertoar. Om man är insatt i alumnregistret får man inte BÄD News, och kan således inte 

ta del av VIP-biljetterna på adventskonserterna, eller av BÄD ordnade turnéer och fester.  

 

Om du gärna får information från BÄD i framtiden vill vi att du betalar din medlemsavgift så att du 

garanterat inte missar något viktigt i framtiden. Information om medlemsavgiften finns nedan! 

 

 

PÅMINNELSE OM BÄD-ÅRSMEDLEMSAVGIFT 2021 
 
Kom ihåg att betala årsmedlemskapet om du ännu inte gjort det. För ständigt medlemskap betalar man in 150 

€ på samma konto, och behöver sedan inte längre fundera på de årliga medlemsavgifterna. 

 

 

IBAN:   FI09 6601 0001 2174 39 (BIC: AABAFI22) 

REF.NR.   1070 

FÖRFALLODAG: 15.05.2021 

SUMMA:   t.ex. 10 euro (årsmedlemsavgift),150 euro (ständigt medlemskap)  

 

Frivilliga bidrag är förstås också alltid välkomna. 

 

 

 

HAR DU SINNE FÖR DESIGN? 

 
Brahe Ärkedjäknar kommer att införa ett nytt sätt att samla in pengar till vår basverksamhet, dvs. 

ekonomiskt stöd av BD. Genom att några gånger i året ge medlemmarna möjlighet att uppmärksamma 

sina sångarbröder som firar jämna år, eller genom att skicka kondoleanser till en sångarbroders anhörig 

via BÄD, vill vi på samma gång ge en ny kanal för insamling av medel. Om man vill uppmärksamma en 

god vän kan man beställa ett gratulationskort av BÄD, vars överskott oavkortat går till BÄD och i 

förlängningen till BDs verksamhet.  

 

Eftersom vi vill att dessa gratulationskort/kondoleanser ska vara stilrena och värdiga, utlyser vi härmed 

en möjlighet för designkunniga att göra oss en tjänst och samtidigt få en ersättning som i det här skedet 

är oklart, men som går att diskutera sig fram till med vederbörande. Kontakta viceordförande Robert 

Louhimies på viceordforande (at) brahearkedjaknar.org för mer information. 

 

Robert Louhimies, viceordförande  
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TURNÈ 2022 
 

Det är med glädje som styrelsen kan meddela planerna för BÄDs nästa turné. Som en del av er säkert vet 

så hade vi för avsikt att under inkommande höst besöka Solkusten i Spanien, men av förekommen 

anledning blev det lite kinkigt med den saken. 

 

Och även om läget med all önskvärd förhoppning är bättre under nästa år, så vet ingen riktigt hur 

flygindustrin ser ut när eländet är över. Styrelsen har således funderat på olika alternativa lösningar som 

kan genomföras. Senaste onsdag hade den aktiva kören sitt vårmöte där de bestämde resmål för sin 85-

årsjubileumsturné, och det är med fröjd och gamman vi nu kan berätta att de bjudit in BÄD att delta under 

en del av den. Kan även meddela att Martin Segerstråle (dirigent för BD 2010 samt mångårig vicedirigent) 

preliminärt lovat ställa upp som konstnärlig ledare för BÄDs del. 

 

BD kommer alltså att ställa sin stråt mot Österrike och södra Tyskland under månadsskiftet augusti-

september 2022 och arbetsplanen, som den ser ut nu och med alla slags Coronaformade brasklappar, är att 

BÄD ansluter till dem i München torsdagen den 1 september varefter BÄD har en egen konsert någonstans 

i Bayern (med bl.a. aktiva kören som publik) fredagen 2.9 innan vi ordnar en gemensam konsert i Ulm 3.9 

(med repertoar från jubileumskonserten) och avslutar allt med en bacchanalisk ärkebataklang till 

gemensam sitz.  Sedan flyger vi hem söndagen den 4 september. 

 

Innan detta finns det även planer för ett övningsläger inför resan och en möjlighet som undersöks här är att 

hålla det på Åland, med BÄDs styrelsemedlem Mikael Lagström som värd. Repertoar och noter kommer 

att göras tillgängliga i god tid och en mer detaljerad tidtabell samt kostnad för deltagande likaså. En 

förutsättning för deltagande är dock självklart att man betalat medlemsavgift, så se till att detta blir gjort så 

fort som möjligt. 

 

 

JUBILEUMSKÖRENS REPERTOAR 

 
BDs musiknämnd har bestämt jubileumskörens repertoar för jubileumskonserten om ett drygt år. Med finns 

som sagt varsin sång av både Jonte, Gotti och Uffe samt ett par riktigt odödliga slagdängor som sjungits av 

många generationer djäknar. Noter kommer att laddas laddas upp inom kort, men redan nu kan man om 

man så önskar leta upp samtliga sånger på t.ex. Youtube eller Spotify. Eller för den delen på någon 

välbehållen vinylskiva. 

 

Stig stark du sång, Brahe Djäknars lystringssång (1939) 

Musik: John Rosas – Text: Hjalmar Krokfors 

 

Yksin (1975) 

Musik: Gottfrid Gräsbeck – Text: Kalevala, första sången, 

vers VII-X 

  

Floden (2012) 

Musik och text: Ulf Långbacka  

Olav Trygvason (1864) 

 

Musik: Friedrich August Reissiger – Text: Bjørnstjerne 

Bjørnson 

 

Seitsemän miehen voima (1939)     Brahe Djäknars jubilumslogo har designats  

Musik: Martti Similä – Text: Aleksis Kivi    av BDs ordförande Rasmus Weiss 
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BRAHE DJÄKNARS STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

 

Bästa ärkedjäknar, 

 

Här följer en liten notis om vad som sker i kören för tillfället och kommande datum vi gärna delar information 

om.  

 

Kören har i och med det bättre vädret och smittoläget kunnat öva utomhus inför årets stora projekt 

Romanttinen mieli. Fastän hösten ännu är osäker hoppas vi kunna genomföra projektet som tänkt. 

Föreställningarna börjar med en prologföreställning i Åbo Domkyrka 20.8.2021 och premiär för huvudakten 

äger rum 27.8.2021 i Logomo. Övriga föreställningar samt information om biljetter kommer att publiceras på 

BDs hemsida när läget blir klarare till hösten. Projektet beskrivs även på teatergruppen Kolmas Tila - Tredje 

Rummet:s hemsida vilket kan vara värt en titt om man är intresserad av detta - och vi hoppas naturligtvis att 

kunna välkomna er i publiken! Projektet har inneburit mycket arbete (inte minst för Uffe som komponerat 

musiken) och det är med spänning och iver (och en smula nervositet) som vi väntar på hösten. 

 

Blickarna lönar sig även att rikta längre fram i framtiden då nästa års stora höjdpunkt, Brahe Djäknars 85-års 

jubileum firas. Festligheterna äger rum under helgen 13-15.5.2021, med jubileumskonsert och bankett 

lördagen 14.5.2021. Jubileumskören övar sedvanligt i samband med adventskonserterna, dvs lördagen 

27.11.2021. Mera information om plats och exakt tid följer närmare helgen.  

 
 

Med vänlig hälsning, 

 

Rasmus Weiss, styrelseordförande 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


