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Bästa Ärkedjäknar,
Hösten gör sig mer och mer påmind efter en lång och varm sommar. Detta innebär även att BÄD ruskar igång
verksamheten. Ett försök till aktivering gjordes från styrelsens sida redan under högsommaren i form av arrangerandet av en
konsertresa till vårt sydliga grannland med Dorpat som resemål. Tyvärr infann sig den varma sommarens torka även i BÄDleden med följden att endast 9 Ärkedjäknar anmälde sitt intresse för denna veckoslutsturné. Med en ”sargad” dubbelkvartett
till sitt förfogande tog styrelsen därför beslutet att inhibera Dorpatturnéen, tyvärr.
Låt oss inte avskräckas av detta! Ett flertal evenemang finns att tillgå där Ärkedjäknarna kan samlas och avnjuta god musik
och gott sällskap.

BD 70 år!
BD:s 70-årsjubileum kommer att firas i Åbo våren 2007, närmare bestämt helgen
11-13.5.2007. Det preliminära programmet följer traditionsenligt mönstret med
herrsitz på fredag kväll, jubileumskonsert i Konserthuset med efterföljande bankett
på Brankkis på lördagen och en avslutande sillfrukost på söndagen.
Boka med andra ord denna helg redan nu och ta med er Mor på en oförglömlig
morsdagshelg!
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JA, MÅ HAN LEVA ... BROR TIRKKONEN FYLLDE NITTIO
Jadå, visst var han med på BÄDs årsmöte på Tapiolabolagen i Esbo den 21 mars i år. Och visst var han aktiv
som vanligt med en del obekväma frågor. Och visst uppskattade han Jari Saines gästfria förplägnad. Men visst,
medge samtidigt, att han var smärtare än på länge.
Där är Broidi just nu, kort och gott!
Litet mera ändå. Statsvetare vid Åbo Akademi, II bas i BD från 1940 med stora sångarmärket i sinom tid, aktiv i
MM och sedan i Källarkören, donator av Brorskålen för tävling i enkla kvartetter mellan Akademen, BD och
YL, grundande medlem i BÄD samt sedermera ordförande och hedersmedlem, deltagare i BDs jubiléer och
jubileumskörer...
BÄD uppvaktade på Dagen den 15 augusti genom viceordf. Karl-Johan Sallner med blommor och en inbetalning
till Rosasfonden.
Broidi, du är säkert med på BDs 70 års jubileum den 11-13 maj nästa år. Skål och välkommen!
-Börje Lång

STATSKONTORET ÖVERLÄT ARVI KOSKELAS KVARLÅTENSKAP TILL BD
Såsom många läsare säkert kommer ihåg avled medlemmen Arvi Koskela överraskande vintern 2005. Det visade
sig vid boutredningen att Arvi varken hade några arvingar eller upprättat testamente. Detta betydde att hans
kvarlåtenskap (på drygt 70.000 euro) tillföll staten.
Under sin livstid hade Arvi för några vänner uppgett att hans sista önskan var att BD skulle ärva hans egendom.
Mirja Pikkola, som var en av dessa vänner, tog kontakt med BÄD. BD inlämnade till statskontoret en ansökan
om att kvarlåtenskapen skulle överlåtas till kören i enlighet med Arvis önskan. I juni beslöt statskontoret att
överlåta egendomen till BD.
För tillfället torde BD:s avsikt vara att överlåta egendomen till BÄD för förvaltning. Förmodligen kommer BÄD
att upprätta en fond med syftet att stöda BD:s verksamhet. Fonden kommer givetvis att att få namnet “Arvi
Koskelas fond”.
-Christian Hirn

BD-NYTT
I medlet på juni stod BD på estraden i St Petersburg som Åbo stads officiella kör på Festival of the Baltic cities.
BD bestod av ett 20-tal korister och leddes av BD:s vicedirigent Martin Segerstråle.
Den 5-10 september turnerade BD i Norge varvid kören gästade Oslo och Bergen. I Oslo stod Den Norske
Studentersangforening som värd medan Studentersangforeningen i Bergen var värdar i Bergen. Som final på
Norge-turnéen gav BD även en hemkomstkonsert i Åbo, om vilken publikkommentarerna var bla följande:
”Tack för en mycket njutbar konsertupplevelse på fredagen! Stilig helhet med många höjdpunkter, men i
synnerhet jämnheten och den snygga, mjuka och rena klangen var imponerande. T.ex. tolkningen av "Nocturne"
gav kalla kårar - i positiv bemärkelse, riktigt BD:s sång.”
Resten av BD:s år ser ut som följer:
4.11 Mozarts Requiem i Martinskyrkan, Åbo
(biljetter beställs från F-musik, Eriksg. 4, Åbo)
24.11 Periferikonsert i Johanneskyrkan i Helsingfors.
Konserten är genrepskonserten inför Adventskonserterna i Åbo Domkyrka 1-2.12
25.11 BD sjunger på SFP:s 100-årsjubileum i Helsingfors
1-2.12 Adventskonserter
Även i år bjuds det på tre stycken adventskonserter i Åbo, en på fredagen kl. 20 och de två övriga på
lördagen kl. 16 resp. 20. Den konsert som börjar kl. 16 är något kortare än de övriga, max en timme lång.
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BÄD:s och ETERNELLERNAS JULFEST 2006
Den redan traditionsenliga julfesten i samband med BD:s och Florakörens Adventskonsert går detta år av
stapeln lördagen den 2.12.2006. Pricka in detta i kalendern och anmäl er med blanketten nere på sidan!
Via BÄD på förhand beställda biljetter till lördagens adventskonsert, som börjar den 2.11 kl 20.00,
berättigar till en plats längst fram i kyrkan märkta ”BÄD/Eternellerna” som är reserverade enkom för oss.
Konsertbiljetten skickas till er per post i god tid före konserten. Konsertbiljetter kan beställas endast som en
del av paket A eller B.
Jubileumskörsövning ordnas på lördag eftermiddag före adventskonserten inför vårens BD70 festligheter.
De som vill vara med kan anmäla intresse på julfestblanketten nedan. De som anmält sig till övningen får ta
del av jubileumsrepertoaren inom november månad.
Sänd in blanketten nedan senast 10.11 till Konfer/BÄD, Auragatan 1 C, 20100 ÅBO
eller per telefax (02) 232 4465. Du kan även emaila tryggve.forssell@konfer.fi eller ställa
frågor till Tryggve på dagtid (02) 251 2200 eller 0400 415 225.
ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR GEMENSAM JULFEST 2006
Vänligen texta tydligt, särskilt om du faxar! Kryssa i rätt alternativ!
Alternativ A innehåller konsertbiljett och supékort.
Alternativ B innheåller konsertbiljett, supékort och hotell i dubbelrum.
Namn ……………………………................ Avec namn.......................................................................
Paket A (€ 48 per person)

Paket B (€ 86 per person)

Singeltillägg för B (€ 24)
(d.v.s. om du vill bo i singelrum)

Adress…………………………….……………… Postnr……….……. Ort…………..……….……...
Telefon………………………….........................… epost …………………………....….……..……....
Specialdiet……………………………………………………………………………....…..….…...........
Övrigt..…………………………...………………………………………………....………….……...….
NATURLIGTVIS är jag med på jubileumskörsövningen!
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MEDLEMSAVGIFT 2006

Brahe Ärkedjäknars medlemsavgift är 10 euro för årsmedlemmar och inbetalas till BÄDs konto i
Ålandsbanken: 660100-1217439. Ständiga medlemmar och andra som är befriade från medlemsavgift
behöver naturligtvis inte reagera. Ständig medlem blir man genom en engångsinbetalning om 150 euro.
Frivilliga bidrag är också alltid välkomna. Inbetalning görs lämpligen snarast dock senast 30.10.2006.
Osäker på om du betalat? Kontakta då BÄDs kassör Göran Grönroos per e-post tennhaga@parnet.fi eller
per telefon 02-454 4010.

BÄD:s STYRELSE 2006
BÄDs styrelse under verksamhetsåret 2006 har följande sammansättning:
Ordförande:
Johan Nyman, johan.nyman@cibasc.com 050 358 6016
Viceordförande:
Karl-Johan Sallner, sallner@kolumbus.fi
Sekreterare:
Christian Hirn, christian.hirn@kolumbus.fi
Skattmästare:
Göran Grönroos, tennhaga@parnet.fi
Info-sekreterare:
Johan Gräsbeck, johan.grasback@abo.fi
Ledamöter:
Peter Rikberg (BDs ordförande), peter.rikberg@abo.fi
Christer Levlin, christer.levlin@jippii.fi
Föreningens revision handas detta år av Peter Häggblom och Karl Erik Halme, vilka omvaldes till revisorer samt Tom
Björkman och Krister Lång till revisorssuppleanter.

P.S.
BD:s fan- och frackvårdare tackar igen för de frackar kören fått in sedan senaste utrop och tar
fortsättningsvis emot frackdonationer. Andreas nås på adressen alawast@abo.fi och numret 040 5895951.
-BÄDs styrelse

660100-1217439
Brahe Ärkedjäknar r.f.

Medlemsavgift 2006
Årsavgift: 10 euro
Avgift för ständigt
medlemskap: 150 euro
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