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BÄD besökte Visingsö
Brahe Ärkedjäknar uppmärksammade Per Brahe 400 år med en hyllningsturné till Visingsö den 20-23.9.
Ett tjugotal ärkedjäknar deltog under ledning av Gottfrid Gräsbeck i resan som blev en stor framgång. En
fullständig rapport över resan kommer i nästa BÄD News.
Sjungande kypare efterlyses!
Juniorhandelskamrarna i Finland och i Sverige ordnar ett unikt, gemensamt valmöteskonvent på Åland
den 19. oktober 2002. Till konventet väntas ca 1000 (!) personer. För att förgylla tillvaron för de inresta
gästerna, har arrangörerna anlitat Mariehamns Kvartetten (MK) och Brahe Djäknar (BD). Koristerna
kommer att ansvara för serveringen (skolning på plats) och smärre musikinslag. Alla drycker kommer att
serveras med sång. För att försäkra sig om att kören till sin numerär är tillräckligt stor, har MK skickat
en vädjan till BÄD - "Kom med och sjung och servera!". BD torde få en rejäl hacka i sin kassa och ju
fler BÄD:are som ställer upp, desto mer klirr i kassan för BD.
Vi övar på eftermiddagen på lördagen den 19. och samlas efter en liten paus kl 17 på Baltichallen i
Mariehamn. Repertoaren: Ein König, Käy Metsolan, Vinet Fradgar, Halvan, Tersen, Kom du ljuva,
Rövarsången, Norges bäste och Hakkame. Klädsel: Frack. Resor (Åbo-M:hamn t/r), logi och mat på
lördagskvällen är gratis!
Intresserade ombedes omedelbart kontakta Tom Björkman (040-502 65 94) eller Mikael Lagström (0405698544) från Mariehamns Kvartetten!
Medlemsavgiften 2002
Medlemsavgiften för det pågående året är 12 euro för årsmedlemmar och bedes inbetalas på BÄDs konto
i Ålandsbanken; ständiga medlemmar och andra som är befriade från medlemsavgift undantagna.
Ständig medlem blir man genom en engångsinbetalning om 180 euro. Frivilliga bidrag är också alltid
välkomna. BÄD:s kontonummer är ÅAB 1217439.
Adventskonsert och julfest
Som redan tidigare meddelats planerar BÄD i samråd med BD reservera platser för BÄD:are på
adventskonserterna i Domkyrkan den 29. och 30.11. Dessutom finns planer på att efter lördagens konsert
ordna en sits. För att hjälpa styrelsen i dessa planer önskar vi i god tid veta hur många BÄD:are avec
som tror att de kan ställa upp. Vänligen kontakta Kimmo Michelsen (kimmiche@abo.fi / tel. 040 520
1315) senast den 30.10. (Platser till konserterna kan reserveras fram till den 19.11).
Kalle Sallner, ordf.

