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Bästa Ärkedjäknar,
Tiden för föreningens årsmöte närmar sig med stormsteg. I och med detta aktualiseras igen frågan
om bl.a. styrelsen sammansättning och BÄD:s kommande verksamhet under verksamhetsåret 2008.
BÄDs kommande verksamhet är de facto en fråga som tål att funderas på.
Noteras kan att utöver det livliga BÄD-deltagandet i BDs 70-årsjubileum närvarade ett 60 BÄDare
och Eterneller vid de aktiva körernas Adventskonsert i Domen i Åbo, vilken samtidigt var 60-års
jubileumskonserten för adventskonserternas del. Däremot sinade deltagandet till BÄD/Eternelljulfesten efter lördagkvällens konsert, vilket varit en trend under de senaste åren. Vill vi
upprätthålla denna julfesttradition?
Som sagt – vad vill vi ha för evenemang? Eller räcker de nuvarande till för oss?
Kom och diskutera bl.a. detta på det kommande årsmötet!

BÄDs årsmöte 31 mars 2008 i Åbo
Medlemmarna i Brahe Ärkedjäknar sammankallas härmed till årsmöte, som äger rum
måndagen den 31.3.2008 klockan 19.00 i Ålandsbankens utrymmen, Eriksgatan 17, Åbo, för
att behandla de ärenden som ankommer på årsmötet. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Efter förhandlingarna informerar bankdirektör Beatrice Ramström om bankaktuellt och banken
bjuder på en kvällsbit. I och med kvällsbiten bör anmälningar ske senast 26.3. till Johan
Nyman (nyman.johan(a)pp.inet.fi) eller Göran Grönroos (tennhaga(a)parnet.fi).

BÄDs styrelse under verksamhetsåret 2007 har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Viceordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:
Info-sekreterare:
Ledamöter:

Johan Nyman, nyman.johan(a)pp.inet.fi (050 438 4120)
Tony Jäntti, tony.jantt(a)pp.inet.fi
Christian Hirn, christian.hirn(a)kolumbus.fi
Göran Grönroos, tennhaga(a)parnet.fi
Johan Gräsbeck, johan.grasbeck(a)abo.fi
Peter Rikberg (BDs ordförande), peter.rikberg(a)abo.fi
Norbert Agte, ernst.agte(a)luukku.fi

Föreningens revision handas för 2007 av Peter Häggblom och Karl Erik Halme, vilka omvaldes till
revisorer samt Tom Björkman och Krister Lång till revisorssuppleanter.
BROIDI ÄR BORTA
BÄD:s Grand Old Man Bror Th. Tirkkonen avled den 14 oktober 2007 i en ålder av 91 år hemma i
sitt hem i Södra Haga. Broidi sjöng i BD några terminer i slutet av 1940-talet, hann även sjunga i
Akademen där han blev evig medlem 1958 och instiftade där bl.a Brorskålen som ännu roterar.
Hans intresse för BD satt dock i och han var med och grundade Brahe Ärkedjäknar 1964 och blev
även dess ordförande 1977 och svingade ordförandeklubban i fyra år och blev sedermera
hedersmedlem. Han var synbart stolt över att han fått medverka i anskaffningen av BÄD:s
aktieportfölj och ville ända till dödsdagen veta huru medlen förvaltades. Han deltog ännu i BÄD.s
årsmöte 2006 och skulle även gärna ha ställt upp på BD:s 70-årsjubileum men hans
rörelsesvårigheter hindrade dock detta. Men vi kommer nog svårligen i framtiden att hitta någon
BÄD-medlem som ännu vid fyllda 91 vill veta hur BÄD:s förmögenhet förvaltas. Broidi hade 1964
anslutit sig till MM och sjöng med dess Källarkör ännu på 1990-talet. Otaliga är de jubileer han
deltagit i och då gällde det både Akademens,BD:s BÄD:s och MM:s jubileer. I Broidi hade vi ett
levande bevis att en finlandssvensk körsångare kan leva ett långt och händelserikt liv.
Leve Broidis minne !
Henrik Lindström

John Rosas – 100 år sedan hans födelse
Den 30 november 2008 har 100 år förflutit sedan John Rosas föddes. För att fira detta kommer
BÄD att arrangera en samling, främst för BÄDare, den 28 – 29 november.
BÄD:s styrelse har utsett en arbetsgrupp bestående av Göran Grönroos, Börje Lång, Sune Jungar
och Hans Häggman för att handa arrangemangen av samlingen.
Firandet äger alltså rum den 28. – 29. november så att deltagarna skulle vara med om
Adventskonserten fredagen den 28.11. Efter konserten arrangeras en sångarsits på Kåren. På
lördagen, 29.11., sker uppvaktning vid JR:s grav och efter den ”Minns vi John Rosas” på
Sibeliusmuseum. Där skall JR:s person belysas och ihågkommas från olika synvinklar
(musikprofessorn, BD-dirigenten, musikpåverkaren i Åbo etc.) Preliminärt har Fabian Dahlström
och Ulf Söderblom lovat medverka . Dessutom blir det musikprogram i evenemanget , som pågår
till c. kl. 13 varefter en gemensam lunch skulle intas.
Anteckna redan nu dessa dagar i Din kalender. Vi återkommer.
Göran Grönroos

Aktualiteter från Brahe Djäknar
BD:s styrelse år 2008:
epost till samtliga: fornamn.efternamn(a)abo.fi
Styrelseordförande: Benny Salo
Tel.: 050-5436256
Viceordförande: Joel Nordman
Sekreterare: Nicklas Solin
Skattmästare: Johan Ehnberg
Informationssekreterare: Benedict Slotte
Klubbhövding: Otso Kortekangas
Denna gång kommer aktualiteterna från BD-fronten i form av följande kortare notiser för vårens
evenemang:
11.4 Vårkonsert i Solennitetssalen i Åbo, klockan 18.00
Konserten kommer att ha temat "Mannens väg" och sålunda i musik beskriva olika
sinnesstämningar och livshållningar som en man kan ha under sitt liv. Det gäller allt från burdus
tuffhet till ömsinthet, från grubbleri till lättsinnighet. Repertoaren kommer att spänna över ett brett
område från Monty Python till "Blå boken". Välkomna och finna den musikaliska versionen av
Mannens väg!
Efter konserten vidtar Brahe Djäknars årsfest.
17.4 - 20.4 NSSS, Stavanger
Brahe Djäknar deltar i Nordisk Studentsångarstämma i Stavanger, Norge.
30.4 Brahe Djäknar sjunger in våren på Vårdberget.
Övning i Sibeliusmuséet, till vilken även Ärkedjäknarna är välkomna, med start klockan 16.00.
23.5 ÅA's doktorspromotion
Brahe Djäknar uppträder tilsammans med Florakören och Akademiska Orkestern på Åbo Akademis
doktorspromotion
31.5 Studentdimission.
Brahe Djäknar uppträder på Katedralskolans studentdimission samt uppvaktar därefter nybakade
studentskor med kvartettsång runtom i Åbonejden.
Mera information om BD finner ni på adressen: www.brahedjaknar.fi
Benedict Slotte

Beställ en kvartett från BD och förgyll din fest!
Arrangerar ni en fest eller ett evenemang varifrån det saknas det ”lilla extra”? Kom då ihåg BD:s
kvartetter. Beställningar/förfrågningar riktas till kvartettansvarige Andreas Söderholm,
andreassoderholm@yahoo.com tel. 040-737 0349 eller till BDs styrelsemedlemmar.

VÄL MÖTT PÅ DE OLIKA EVENEMANGEN!
Styrelsen

