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Ordförandes hälsning
Bästa Ärkedjäknar
Klockorna har just vridits till vintertid och vi går onekligen mot vintertider. Är tiden då
absolut eller bara relativ? Är tiden en statisk dimension eller "går" tiden i någon verklig
mening? Kyrkofadern Augustinus menade att tidsflödet är något som enbart kännetecknar
människans erfarenheter. De tre tiderna; nutid, framtid och förfluten tid är endast subjektiva
begrepp som hos människan kopplas ihop med hennes själsliga funktioner: varseblivning,
förväntan och minne.
Det här stämmer överraskande bra in på Brahe Ärkedjäknar.
Det känns ju som att det var alldeles nyss som vi träffades på Brahe Djäknars 80-årsjubileum
2017 eller på senaste julfesten ifjol. Det är våra minnen. Men nu är det dags att bli varse om
och bli förväntansfull inför studentkörernas adventskonserter och Ärkedjäknarnas och
Eternernellernas julfest anno 2019. I år är det Eternellföreningen som sköter om allt det
praktiska gällande VIP-biljetter och julfestanmälningar vilket ni kan läsa mera om nedan.
Jag vill önska er en förväntansfull höst och trevliga minnen från den kommande julfesten.
Även om tiden inte väntar på någon av oss, går den att använda i presens, futurum och
imperfekt i samma mening. Det symboliserar också Brahe Ärkedjäknar. Vi grundades för 55
år sen, vi är aktiva än idag och vi blickar mot framtiden.
Johnny Nykvist, BÄD-ordförande

Körernas Adventskonserter samt BÄDs & Eternellföreningens julfest
Hej
Nu nalkas advent och de efterlängtade Adventskonserterna samt BÄDs och
Eternellföreningens gemensamma julfest. Adventskonserterna hålls i Åbo domkyrka
fredagen den 29.11.2019 och lördagen den 30.11.2019. Båda konserterna börjar kl. 19.00. Till
konserterna kan BÄDs och Eternellföreningens medlemmar köpa VIP-biljetter. VIPplatserna ger tillträde längst fram i kyrkan och ingen behöver köa före konserten. Biljetterna
kostar 30€ per person till både fredagens och lördagens konsert. VIP-biljetter till
konserterna kan beställas via Eternellföreningen genom att fylla i formuläret längre ner i
mailet. Sista beställningsdagen är söndagen den 17.11.2019.
Efter lördagens konsert den 30.11 ordnar BÄD och Eternellföreningen med gemensamma
krafter en julfest för alla intresserade. Julfesten hålls på Kåren och börjar kl. 21.00. På
julfesten får vi njuta av välkomstglögg och en buffetmiddag. Julfesten kostar 35€ per person.
Anmälan till julfesten sker genom att fylla i formuläret längre ner i mailet. Sista

anmälningsdagen är söndagen den 17.11.2019. Kom ihåg att anmäla specialdieter och ifall ni
vill ha alkoholhaltig eller alkoholfri glögg i samband med anmälan.
Betalningen av både VIP-biljetterna och julfesten görs till Eternellföreningen. Sista
betalningsdagen för både VIP-biljetterna och julfesten är söndagen den 17.11.2019.
Betalningsinformation:
Mottagare: Eternellföreningen rf
IBAN: FI14 6601 0001 1481 88
Summa: 30€/VIP biljett och 35€/deltagare på julfesten
Meddelande: VIP-biljett + namn på vem som kommer på konserten, julfest + namn på
julfestdeltagare
Sista betalningsdag: 17.11.2019
Formulär för beställning av biljetter och anmälning till julfest
https://forms.gle/yCjiPtvSvtAQi29z8
Frågor?
Vänligen kontakta oss per mail till eternellforeningen@gmail.com så kan vi hjälpa.
Med vänliga hälsningar,
Eternellföreningens styrelse
via Erica Nykvist
Slutligen påminner skattmästare Johan Berg samtliga medlemmar om att ifall någon mot
förmodan inte betalat medlemsavgiften för 2019, gör det nu! Den är trots allt endast 10 euro!
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 genom detta
behöver man således aldrig bekymra sig över medlemsavgifter framöver. Noteras bör även
att eventuella obetalda årsmedlemsavgifter (och kom då ihåg att Johan vet vem ni är) 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 (återigen, Johan ser och vet
allt).
Betalningsinformation:
Mottagare: Brahe Ärkedjäknar rf
IBAN: FI09 6601 0001 2174 39 (BIC: AABAFI22)
Summa: 10 euro (årsmedlemsavgift), 150 euro (ständigt medlemskap)
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.
Information som till exempel adressändringar förmedlas enklast per e-post direkt till BÄD:s
sekreterare Robert Louhimies (sekreterare@brahearkedjaknar.org).

