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Sångarbröder,
Nuvarande verksamhetsår håller på att gå mot sitt slut
och det har därför blivit dags
att planera in ett årsmöte. Styrelsen har i år valt
huvudstadsregionen för årsmötets
mötesplats, och är tacksam för att Sune Sved på Phadia
Oy i Vanda ville ta emot oss.
Den officiella möteskallelsen ingår i detta BÄD-News.
Nu påbörjas även den egentliga insamlingen av
personuppgifter för BD75-års matrikeln
som utkommer våren 2012 i samband med
Brahe Djäknars jubileum. Som en bilaga i detta
BÄD-News finns ett formulär med frågor, vilket för en
del personer kan vara ifyllt med
uppgifter från BD50 matrikeln, och jag önskar att ni
alla uppdaterar och returnerar
formuläret. Även om alla förhandsifyllda uppgifter
i formuläret redan vore korrekta
för en person, så underlättar det arbetet med matrikeln
om detta faktum fås bekräftat.
Väl mött på årsmötet, Niclas Backman

ÅRSMÖTE DEN 22. MARS I VANDA
Brahe Ärkedjäknar sammankallar till årsmöte tisdagen
den 22. mars klockan 18.00. Mötet hålls i Phadia Oy:s
utrymmen. Sune Sved från Phadia står som värd och
det bjuds på kvällsbit efter mötet.
På mötet behandlas de ärenden, som enligt stadgarnas
§ 16 ankommer på årsmötet.
Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå att
årsmedlemsavgiften för nästa verksamhetsår fastställs
till 10 euro, och att medlemsavgiften efterskänks för de
medlemmar som samtidigt betalar årsmedlemsavgift
till BD samt innehar stora sångarmärket.
PLATS:
Phadia Oy (Tamro-huset)
Råtorpsvägen 41 c
01640 Vanda
ANMÄLNINGAR:
Anmälning om deltagande, senast 17.3,
till Mauritz Enqvist, helst via e-post:
mauritz.enqvist@hotmail.com Tel. 050-345 8628
Värdens kontaktuppgifter vid eventuella frågor:
sunesved@hotmail.com Tel. 040-587 4201

TRANSPORTER TILL MÖTET:
Det finns möjlighet till samordnade transporter från
regionerna. Meddela om ditt intresse för detta i
samband med anmälan så koordinerar vi
transportbehovet.
Från Helsingfors:
1) från Elielplatsen (platsen på jv-stationens västra
sida):
- buss 360 fr. plattform 2029 kl. 17.00
- buss 364 fr. plf. 2029 kl. 17.08, stig av vid
Björkbergagränden/Koivuvaarankuja, gå 300 meter,
- buss 363 fr. plf. 2028 kl. 17.13, stig av vid
Repgränden/Köysikuja, gå 100 meter
- buss 345 fr. plf. 2027 kl. 17.15, stig av vid
Björkbergagränden, gå 300 m.
- buss 315 fr. plf. 2026 kl. 17.20, Repgränden, gå 100
m.
2) från Kampens busstation, fjärrtrafikterminalen (!):
- buss 346 fr. plf. 1040291 kl. 17.20,
Björkbergagränden, gå 300 m.
Bäst i samtliga fall att be busschauffören säga till vid
Tamrohuset.
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BÄDs styrelse har följande sammansättning under
verksamhetsåret 2010 (fram till årsmötet 22.3.2011):
Ordförande:
Viceordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:
Ledamöter:

Niclas Backman Tel. 0400-627953
niclas.backman@iki.fi
Johan Gräsbeck
johan@konfer.fi
Mauritz Enqvist
mauritz.enqvist@hotmail.com
Göran Grönroos
tennhaga@parnet.fi
Stig-Göran Byskata
stig.byskata@pp.inet.fi
Benny Salo
benny.salo@abo.fi
Bernhard von Weissenberg
benivw@parnet.fi

Infosekreterarens uppgifter sköts gemensamt av styrelsen.
Föreningens revision handas för 2010 av Peter Häggblom
och Karl Erik Halme. Tom Björkman och Krister Lång är
revisorssuppleanter.

LA VONNES HÄLSNING TILL BÄD
Varmt tack till alla Brahe Ärkedjäknar med fruar
och vänner, som vid Gottfrid Gräsbecks
jordfästning i Uppståndelsekapellet samt BÄD vid
Minnesfesten i Aurelia lät sina himmelska toner
ljuda skönt. Lyssnarna blev lyftade uppåt –
hisnande höjdmått närmare vår Fader i himmelen!
Jag önskar samtliga i BÄD ett välsignelserikt Nytt
År 2011 med Fil. 4:19.
-Gottfrids hustru La Vonne

BD-AKTUELLT
VÅRSÅNG PÅ VÅRDBERGET
Den 30. april är det igen dags att sjunga in våren.
Övningen inför uppträdandet börjar kl. 16 på
Sibeliusmuseum dit alla sångare, såväl djäknar som
ärkedjäknar, är hjärtligt välkomna. Från övningen
tågar sångarna tillsammans upp till berget och
ställer upp i god tid för soundcheck.
Preliminär repertoar:
Längtan till landet (Vintern rasat)
Majsång (O hur härligt)
Vårsång (Glad såsom fågeln…)
Nur im Herzen
Bort allt vad oro gör
Fridolins dårskap
Trio ur Bacchi Tempel: Böljan sig mindre rör
Serenad (Ljuva flicka)
Morgonvisa
Studentsång (Sjungom studentens)

BD:S TRADITIONELLA
KVARTETTÄVLING OCH ÅRSFEST
16.4, VÄLKOMNA MED!
Brahe Djäknar har gjädjen att bjuda in alla
sångarbröder till årsfest som hålls lördagen den
16.4. Före årsfesten avgörs vilken kvartett som
vinner Rosaspokalen i den årligen återkommande
kvartettävlingen. Årsfesten kostar ca 20 euro och
börjar ca kl 19 och tävlingen ett par timmar före
det. Exakt tidpunkt och plats meddelas senare.

BRAHE DJÄKNAR KALLAR
ÄRKEDJÄKNAR TILL FSM:S 75-ÅRS
JUBILEUM

Den 11-13.11.2011 firar Finlands svenska
manssångarförbund r.f. (FSM) sitt 75-årsjubileum i
Helsingfors och Esbo. Det här infaller m.a.o. ett
halvår innan Brahe Djäknars egna
75-årsjubileum i maj 2012. BD deltar i Sångartinget
på lördag i Esbo Kulturcentrum, Tapiolasalen. BD
vill ställa upp med en manstark kör och kommer att
bjuda in tidigare djäknar att ansluta sig till den kör
som uppträder. Övningar har preliminärt föreslagits
för ett veckoslut i Åbo i början på hösten och i
Helsingfors dagen innan konserten.
Utförligare information ges i nästa BÄD-News,
men pricka redan nu in detta i din kalender på
saker du inte vill missa!
Arrangörernas jubileumsprogram i sin helhet ser ut
som följer (från arrangörernas Internetsida):
www.kor.fi/start/fsm75/
FSM:s 75-årsjubileum 11-13.11.2011
Fredagen den 11.11
FSM Förbundsmöte
Erik Bergman 100-år Jubileumskonsert i
Helsingfors Konservatorium
(BD / BÄD övning?)
Lördagen den 12.11
Solenn akt. Esbo Kulturcentrum
Sångarting. Esbo Kulturcentrum, Tapiolasalen
Jubileumssits. Dipoli Kongresscenter
Söndagen den 13.11
Seminarier om Manskörsverksamhet
Sillfrukost

Väl mött på de olika evenemangen!

Anmälan skall göras senast 9.4 till
Klubbhövding Zacharias Aarnio (helst på e-post):
zaarnio@abo.fi eller tel. 040-730 6403
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