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ORDFÖRANDES HÄLSNING
Bästa Ärkedjäknar,
om endast några dagar samlas en stor skara aktiva och forna sångare under Brahe Djäknars majestätiska fana
för en storslagen konsert med efterföljande fest. Det kommer att innebära många kära återseenden, vissa
kanske inte har setts sedan de själva sjöng aktivt i BD, medan andra kanske åt lunch tillsammans på jobbet
dagen före jubiléet. Oberoende innebär BD:s jubileumshelg minst lika många ”sidu, morjens!” som vappen
när gamla vänner återses och nya vänskapsband, ofta över generationsgränserna, skapas.
Jag ser fram emot att få träffa många gamla ärkedjäknar i helgen och kanske höra en och annan historia om
tiden ”när allt var bättre”; när det var uppförsbacke båda vägarna när man skidade till och från skolan, med
rödgardister som lurpassade i skogen och ladugården som brann varje natt och korna som dog av svält i juli
eftersom snön var 30 centimeter djup. Men framför allt ser jag fram emot att än en gång få sjunga tillsammans
med er, både i konserthuset i det maffiga stycket om Kullervos död och i FBK-huset i de otaliga snapsvisorna.
Låt glädjen flöda under den kommande helgen och låt sången stiga stark ur våra manliga lungor!
Johnny Nykvist BÄD ordförande

REDAKTÖRENS HÄLSNING
Ärade ärkedjäknar,
Som nyvald sekreterare för Brahe Ärkedjäknar r.f vill jag börja med att tacka för förtroendet. Det skall
bli roligt att arbeta för denna förening som har det ädla uppdraget att stöda allas vår kära studentkör
Brahe Djäknar som i år firar jämna år. I och med att jag är sekreterare för BÄD är jag även ansvarig för
att redigera BÄD news och detta nummer är det första med mig som redaktör. Du har nyss läst vår nya
ordförandes hälsning och kommer snart att läsa om årsmötet och den nya styrelsen, uppmaningen om att
betala medlemsavgiften samt aktuella händelser för såväl ärkedjäknar och aktiva djäknar. Eftersom vi
alla torde vara intresserade av vad som händer i den aktiva kören har jag infört ett utdrag ur den aktiva
körens kalender samt valt att i varje nummer presentera en aktiv djäkne för att få en insyn i hur det är att
sjunga i BD idag. Den första aktiva djäknen är Andreas Söderholm som fungerar som ordförande för
jubileumskommittén.
Som avslutning vill jag säga att det är fritt fram att komma med åsikter och förslag på vilket sätt BÄD
news kunde utvecklas. Mycket nöje och väl mött på fredag och lördag i Åbo!
Robert Louhimies BÄD sekreterare
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BÄD-ÅRSMÖTET
Brahe Ärkedjäknar r.f. höll sitt stadgeenliga årsmöte den 1.4 i kabinettet vid Arkens studentrestaurang i Åbo.
Mötesdeltagarna serverades laxsoppa som inmundigades med god aptit innan ordförande Henrik Lillhannus
öppnade föreningsmötet. Ett tjugotal medlemmar hade dykt upp, något som nog kan förklaras med det faktum
att det ordnades jubileumskörsövning inför Brahe Djäknars 80-årsjubileumskonsert efter mötet.
Under mötet diskuterades rent stadgeenliga ärenden och en stor del av styrelsen avgick, vilket den noggranne
lägger märke till då såväl ordförande som redaktören för BÄD news har nya namn. Johnny Nykvists gjorde
retur i BÄD:s styrelse, den här gången som ordförande då Henrik Lillhannus tackade för sig. Maunu Toivari
avgick och ersattes av BD:s styrelseordförande Otto Lindén. På detta vis garanteras en god kontaktyta mellan
BÄD och BD. Övriga som avgick var Johan Selenius och Tobias Laxell medan Sune Jungar, Jari Saine och
Johan Berg fortsätter vid sina poster.
Nya i styrelsen förutom ordförande Johnny Nykvist och Otto Lindén är Tom Björkman och Robert
Louhimies. Vid styrelsens konstituerande möte den 30.4 valdes Tom Björkman till viceordförande, Robert
Louhimies till sekreterare och Johan Berg till skattmästare. Således tackar även Niclas Backman för sig efter
en lång gärning inom BÄD, både i och utanför styrelsen. Nedan ses styrelsen i sin helhet samt övriga
funktionärer

STYRELSEN
Ordförande Johnny Nykvist, Brunnsgatan 8 C 52 20500 Åbo, Tel. 050 - 320 1687
ordforande @ brahearkedjaknar.org
Viceordförande Tom Björkman, Mariehamn
viceordforande @ brahearkedjaknar.org
Sekreterare Robert Louhimies, Karis
sekreterare @ brahearkedjaknar.org
Skattmästare Johan Berg, Åbo
skattmastare @ brahearkedjaknar.org
Ledamot Sune Jungar, Åbo
Ledamot Jari Saine, Helsingfors
Ledamot Otto Lindén, Åbo (BD:s styrelseordförande)

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Revisorer/verksamhetsgranskare Anders Lindgren & Jörgen Hollstén.
Revisorssuppleanter Benny Salo & Tobias Wessberg.
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BÄD-ÅRSMEDLEMSAVGIFT 2017
Årsmedlemsavgiften för år 2017 är 10 euro, som dock efterskänks för medlemmar som för närvarande
både betalar årsmedlemsavgift till BD och innehar stora sångarmärket i BD.
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
behöver därefter inte längre bekymra sig över medlemsavgifter framöver. Det kan vara värt att nämna i
sammanhanget att eventuella obetalda årsmedlemsavgifter 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".
IBAN:
REF.NR.
FÖRFALLODAG:
SUMMA:

FI09 6601 0001 2174 39 (BIC: AABAFI22)
1070
31.05.2017
t.ex. 10 euro (årsmedlemsavgift),150 euro (ständigt medlemskap)

Frivilliga bidrag är förstås också alltid välkomna.
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
I och med att referensnummer används vid betalningen så går det inte längre att bifoga meddelanden
såsom exempelvis adresskorrigeringar. Dylik information förmedlas därför enklast per e-post direkt till
BÄD:s sekreterare (sekreterare@brahearkedjaknar.org) alternativt till BÄD:s skattmästare såsom nämnt
ovan.

Förfallodagen är ändrad till 31 maj
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BD 80
OBS! Det har skett en förändring i tidpunkten för när jubileumskören sjunger upp. Den nya tiden är
11.30 och övningen börjar 11.45!
Bästa festdeltagare!
Nu är jubileumsveckan här, stryk skjortan, ta fram märken, stämgaffel och noter för nu kör vi! Här ännu
tidpunkten för veckan. De händelser som är markerade är speciellt viktiga för jubileumskören!
Tisdag 9.5
13:30: Skivrelease för Ulf Långbackas 60-årsjubileumsskiva, Sibeliusmuseums sal.
Onsdag 10.5
18:00: Generalrepetition för aktiva kören, Åbo konserthus.
Torsdag 11.5
19:00: Övning för aktiva kören, Braheauditoriet
Fredag 12.5
16:00: Välkomstcocktail, Sibeliusmuseums nedre aula
16:45: Filmförevisning av inspelningen av Carmina Burana från 1965, Braheauditoriet
18:00: Buss avgår från Sibeliusmuseum till Åbo begravningsplats. Kransnedläggningar. Därefter buss
till Kåren.
19:00: Herrmiddag, Kåren / Dammiddag, Sibeliusmuseums nedre aula. Klädsel: Kavaj resp.
cocktailklänning.
Lördag 13.5
10:00: Aktiva kören sjunger upp och övar, Åbo konserthus.
11.30: Jubileumskören sjunger upp. Åbo konserthus.
11:45: Jubileumskörövning, Åbo konserthus
12:45: Paus. Möjlighet till klädombyte.
13:30: Solenn akt, Åbo konserthus övre foajé. Klädsel: Högtidsdräkt med sångarmärken.
16:00: Jubileumskonsert. Efter konserten avgår busstransporter till FBK-huset.
19:00: Jubileumsbankett, Åbo FBK-hus (Eskilsgatan 5). Klädsel: Högtidsdräkt med sångarmärken.
Söndag 14.5
01:00: Nachspiel, Submarina.
12:00: Sillfrukost, Gamla rådhussalen (Gamla Stortorget 3). Klädsel: Smart casual.
Vid frågor eller oklarheter, vänligen kontakta körens sekreterare Peik Nordström per telefon på 040-7780170
eller per e-mail på sekreterare@brahedjaknar.fi
Med de allra bästa sångarhälsningar
Andreas Söderholm
Jubileumsordförande
Avregistrera [Klicka här](https://www.lyyti.fi/unsub/2774077/9244240/2545648/1141266878/7933090)
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UTDRAG UR BRAHE DJÄKNARS KALENDER 2017
Här har jag sammanställt ett utdrag ur Brahe Djäknars kalender för att alla skall kunna följa med vad
som är aktuellt för BD under våren och sommaren.

13 maj

80-årsjubileum
Jubileumskonsert i Åbo konserthus och jubileumsbankett på
Åbo FBK-hus.

20 maj

Uppträdande på Reformationen 500-år mässa
Uppträdande tillsammans med Florakören på Reformationen
500-år mässa.

3 juni

Studentsång
Traditionell studentsång för nya studenter från Katedralskolan i
Åbo.

10 juni

Invigning av Kalkholmsfestivalen
Invigning av Kalkholmsfestivalen i Kimito kl. 12

22 juli

Sibelius i Korpo
Uppträdande på Sibelius i Korpo och sommarträff med
Florakören.

25.8- 10.9

Jubileumsturné
17-dagars turné till Iberiska halvön.
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KALKHOLMSFESTIVALEN PÅ KIMITOÖN DEN 10 JUNI
BD har inbjudit Ärkedjäknar att delta i BD:s led under det uppträdande som öppnar hela Kalkholmsfestivalen
lördagen den 10 juni. Vi startar med buss från Sibeliusmuseum kl. 9.00 och uppträdandet äger rum ca kl 13.
Bussen åker tillbaka mot Åbo ca 14.
Mer info om övningstider meddelas i samband med anmälan. Anmäl ert deltagande genom att skicka epost till
BDs viceordförande viceordforande@brahedjaknar.fi.

Repertoar:
Stig Stark
Venematka
Morgonvisa
Böljan sig mindre rör
Dåne liksom åskan
Hej dunkom
Sjungom studentens lyckliga dag
(EXTRA: Always look on the bright side eller Champagnerlied)

	
  

Otto Lindén, BD ordförande

ADVENTSKONSERT OCH JULFEST
Lördagen den 2 december ordnas den redan traditionella BÄD-julfesten på Kåren, dit även Eterneller och
avecs är välkomna, efter studentkörernas traditionella adventskonsert i Åbo domkyrka. Julfesten börjar efter
det att adventskonserten avslutats.
Mera information kommer i nästa nummer av BÄD-news men lägg redan in datumet i kalender. Som vanligt
säljs VIP-biljetter för BÄDare och eterneller och mera info om dessa kommer också i nästa BÄD-news.
Robert Louhimies, BÄD sekreterare
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DEN AKTIVA DJÄKNEN
Som ny redaktör för BÄD news har jag tänkt införa ett nytt inslag kallat Den aktiva djäknen. Som gamla
studentsångare tror jag vi är intresserade av vad som händer i BD på ett mer personligt plan. Genom att
intervjua en aktiv sångare i varje nummer av BÄD news vill jag skapa ett närmare förhållande till den aktiva
kören så att vi som inte längre sjunger aktivt kan ta del av vad som händer och hur en aktiv sångare idag ser på
BD.

Den första aktiva djäknen är Andreas Söderholm. Andreas sjöng in i kören hösten 2002 och kommer att bli
bard under solenna akten i och med jubileumsfestligheterna den här veckan. 30 terminer är mycket och med
den erfarenhet han har av körsång och festfixande fungerar han nu som ordförande för den jubileumskommitté
som under flera års tid planerat de förestående jubiléet.
Sin studietid spenderade han i Humanisticum med allmän historia som huvudämne medan han nu arbetar som
teknisk agent för datortillverkaren Dell. Han har varit medlem i BÄD sedan 2012 och ständig medlem blev
han 2016.

Vad är ditt bästa minne från tiden i BD?
Det finns många, men det som kanske sticker mest ut var en självordnad sitz på en vingård i Toscana,
utomhus en varm sensommarnatt under Vintergatan. Den slutade med naket formationssimmande och
Finlandia i soluppgången.

Du fungerar som ordförande för jubileumskommittén nu inför 80-årsjubiléet. Är allt under kontroll och har du
några hälsningar till alla de BÄDare som precis skall packa fracken och styra kosan mot Åbo?

Allt borde vara någorlunda under kontroll även om det är många trådar att knyta ihop och många bollar i
luften.
En sista hälsning: Kom! Ha roligt! Läs era mail! Var i tid!
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