
            En regelbundet                          återkommande publikation från Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole

Avisan r  2  m a j  2 0 1 1

Årsboken 2009/2010 
som bilaga till Avisa 2 2011
Under flera år saknade vi en funge-
rande kommitté som var villiga att ta på 
sig ansvaret att dokumentera vår verk-
samhet. De Styrande och samtliga brö-
der riktar därför ett stort tack till brö-
derna Eric Haglund, Gunnar Åkerskog 
och Ragnar Jonsell som fortsätter att 
producera vår årsbok. Kommittén läg-
ger ner oerhört mycket arbete och tid 
för att på bästa sätt berätta om vår verk-
samhet sett utifrån ett brett perspektiv. 
Det går också åt mycken möda att leta 
bilder som passar till den text som 
skrivs. 

I Jönköping dokumenterar vi två år 
i vår årsbok vilket gör att vissa saker kan 
kännas som om det låg långt bak i tiden. 
Årsboken är en sammanfattning av 
Sällskapets två senaste år  och är en oer-
sättlig dokumentation inför framtiden, 
då bröder om t.ex 50 år skall försöka 
förstå och berätta om den tid som vi 
upplever nu. 

Detta ställer också krav på att vi alla 
hjälps åt att förmedla bilder och rele-
vanta texter till kommitténs fortsatta 
arbete.

Ett stort tack till Årsbokskommittén 
från alla Bröderna 

Äntligen!

Inbjudan till 
           Vårbalen
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Så här anmäler du dig

Anmälan sker i två steg. Till att börja med ska du anmäla 
namn och grad på dig själv samt i förekommande fall 
namnet och graden på din bordsdam (hur många gånger 
har hon deltagit?). Detta utgör en preliminär anmälan. 
Den blir bindande och giltig först när du också betalat in 
avgiften.

I första hand vill vi ha din anmälan (steg 1) elektroniskt, 
dvs per e-post (jonkoping@parbricole.se). 
Det går också – om du inte har tillgång till mejl – bra att 
skicka in anmälan per fax eller i vanligt brev.

Avgiften – 685 kr per person – ska sättas in på Jönköping 
Par Bricoles bankgirokonto 517-1962 eller plusgirokonto 
385629-1. 

Märk inbetalningen: 
Vårbal 2011. Ditt namn samt antal anmälda. 

Anmälan om deltagande (steg 1) ska vara inkommen 
senast den 10 maj.

Betalningen ska vara oss tillhanda senast den 16 maj.

Inbjudan till Vårbal
den 21 maj 2011

    Program    
15:30 Högskolan i Jkpg. HLKs foaje. 
 Mousserande vin.

16:00 HJ-aulan
            Dambricoleri, Vårsoaré, Bellmanfirande
 Medverkande: 
 Par Bricoles kör, Bacchanaliska Musiken
 Drum Corps från Jönköping
 Vårbals-ceremoniel
   
 Paus

18:00 Musiksoaré: Mauro Nicoletti,
 Elisabeth Andersson, Lena Winald Möller,  
 Lars Lisa Andersson, Jacob de Verdier,  
 Håkan Molander, Stephan Möller    
 m.fl

 Buss till Stora Hotellet

19:30 Galamiddag

22:30 Dans till Consouls från Göteborg

    Meny    
Serrano med primörsallad,
balsamredux och olivolja.

 

Dillfrörimmad lax med potatispure
smaksatt med rosmarin och rostad vitlök,   

Örtmajonäs och räkor.

Vit chokladparfait med smak av polkagris.
Serveras med sommarbär.

Pris: 685 kronor per person 
(vin, snaps och avec inhandlas separat)

Klädsel: 
Högtidsdräkt med band och dekorationer.



Sedan hösten 2007 har de engagerats 
vid en mängd olika events av helt olika 
karaktär. Consoul har också turnerat som 
kompband åt ett antal av Sveriges pop-
stjärnor. 

Håkan Molander
Håkan har ett förflutet som internationell 
kammarmusiker. Han var solocellist i Gil-
bert Vargas kammarorkester, och medlem 
av den framgångsrika Swedenborgskvar-
tetten. Som niondegradare inom PB har 
han förgyllt månget kapitel, både med sin 
musik och sin esprit. Håkan är solocellist 
i Jönköpings Sinfonietta.
 

Jacob de Verdier
Även Jacob har nionde graden inom PB. 
Hans virtuositet har fått många bröder att 
häpna, men också att försöka hålla tårarna 
borta, med sitt känslosamma violinspel. 
Jacob är kollega med Håkan i Jönköping 
Sinfonietta, där han har en konsertmästar-
plats. Tillsammans ägnar sig de båda ib-
land åt att bevara och återuppliva den s.k. 
Wienermusiken, något som vi hoppas få 
höra prov på i kväll!
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LarsLisa Andersson 
är musiksoaréns kapellmästare. Han har 
en gedigen sång och musikerutbildning 
och har medverkat vid ett stort antal skiv- 
och tv produktioner. LarsLisa har turnerat 
både som kapellmästare och musiker med 
artister som Carola, Pernilla Wahlgren, 
Janne Schaffer, Tripple & Touch, Linda 
Lampenius och Edin Ådahl. Han är också 
flitigt anlitad som körrepititör och sång-
coach i olika sammanhang. LarsLisa har 
ocks gjort tre egna CD skivor.  

Lena Winald Möller
Lärare och jazzsångerska. Lena är dotter 
till legendariske sångaren, ämbetsmannen 
och bricolisten Sune Winald som under 
många år gladde oss med sin mäktiga ba-
rytonstämma.  Trots att det snart är 15 år 
sen Sune avled talar bröderna fortfarande 
om Kommendörsvisan som om det vore 
samma sak som Sune Winald. Genom 
Lena och hennes man Stefan Möller lever 
Sunes anda vidare i Par Bricole.

Lena har vid sidan av sin lärartjänst och 
sina forskningsuppdrag vid högskolan all-
tid varit engagerad inom musiken i olika 
konstallationer. Jazzen ligger henne när-
mast och i all synnerhet den amerikanska 
som vi säkert får lyssna till.

Mauro Nicoletti
Mauro Nicoletti är operasångaren som 
lämnade en framgångsrik karriär när han 
stod på toppen. Han hade fast tjänst på en 
opera i Tyskland och var ständigt på tur-
néer över stora delar av världen. Detta var 
dock slitsamt och Johanna från Jönköping 
var viktigare än karriären så Mauro skolade 
om sig och blev kock. Idag är han en lyck-
lig tvåbarnsfar och känd som den sjung-
ande kocken som bjuder på med opera-
kvällar hos krogen Hasse vid Sjökanten. 
Par Bricoles kör har fått en fantastisk för-
stärkning och som solist är det en rysare 
att lyssna till denne italienske hjältetenor. 

Consoul 
är ett liveband från Göteborg/Stockholm 
med känsla för vad publiken vill höra, con 
soul – med själ. Bandet har en bred reper-
toar och i Jönköping är de kända för att 
bl.a varit husband på Jönköping Galan. I 
år spelar man upp till dans på samtliga 
studentbaler i Spegelsalen och på Vårbalen 
så klart.

Joel Eriksson – Consouls sångare

några av de medverkande vid musiksoarén på Vårbalen 2011

forts nästa sida
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LördAgen den 16 APrIL var det högtidligt ka-
pitel på anrika Västanå slott då nio KMR 
upphöjdes till RGK. Det är den högsta 
grad en dotterloge får ge. Västanå slott är 
förmodligen en av de mest lämpade platser 
man kan vara på vid denna högtidliga ce-
remoni eftersom bygden kring slottet 
innesluter det mesta av det som våra rid-
daregrader berättar om. Slottet har anor 
från 1500-talet och med vidunderlig ut-
sikt från den Gustavianska matsalen skym-
tar man Visingsö och ruinerna av Näs Borg 
där Magnus Ladulås en gång regerade det 
dåtida riket. Några mil norrut ligger Alv-

DenBacchanaliska Kören 
Den bacchanaliska kören kommer att ta 
emot alla förväntansfulla  bröder med da-
mer med sina mest välljudande stämmor 
och bjuda på en spännande repertoar – bl 
a kommer kören för första gången att 
sjunga  en ny sprittande  vårsång, som vun-
nit Lundasångarnas vårsångstävling! Dess-
utom Bellmansånger i olika tappningar, 
inte minst Fredmans epistel no 71: Ulla, 
min Ulla, säj får jag Dig bjuda rödaste 
smultron i mjölk och vin! Kören kommer 
också på traditionellt sätt att inrama mål-
tidskalaset med dryckessånger och annat 

– även här är överraskningar att vänta!

Drum Corps of Jonkoping
1990 startade läraren och trummisen Stefan 
Möller gruppen Drum Corps of Jonkoping. 
Det var elever som gick på Kulturskolan i 
Jönköping som trummade på. Framgång-
arna kom ganska snart och det blev uniform 
och resor både inom och utom landet. 
Drum Corps var inbjudna till Lundsbergs 
skola i Värmland när Prins Carl Philip tog 
studenten och sen fortsatte turnerandet. 
Polen, Estland och nu senast i mars var man 
i Tjeckien en vecka och spelade. 

Ö Storgatan 6, 553 21 Jönköping
Tel 036-16 21 31, Fax 036-16 21 01
E-post: jonkoping@parbricole.se

REdakTion: Dan Ekström/Mats Anderson –
L-G Åkerberg/Ulf Linnman 1–0
TRYCk: Tryckopia

Avisa 

nya riddare av Gyllene Korset

astra klosterruin där vi hämtar namnen 
från våra två första riddaregrader och på 
Visingsö ligger också resterna av Visings-
borgs slott som var en förläning till Per 
Brahe dä från Gustav Vasas son Erik XIV. 
Det finns alltså väldigt mycket Par Bricole 
i Vätterbygden och trakterna omkring.

Det var nio nöjda, nyantagna  och glada 
Bröder RGK som ställde upp framför slot-
tet för att fotograferas.

Clas Wahlbin, Allan Perolainen, Anders Rehnqvist, Torsten Olsson, Jan 
Rydéen, Matias Benér, Hans Warén, Ulf Linnman och Bo E Karlsson.

Det HAr ryKtAts att Den Bacchanaliska 
Musiken i år kommer att överraska med 
kvinnor i ensamblen.

  Nästa 
nummer

Avisa nr 3 kommer i juni 
Ur innehållet : 

BILdextrA från VÅrBALen
Jönköping Par Bricoles Akademis 
högtIdSSAmmAntrÄde
Bilder från Spexet, grad 2

StyrPULPeten
signerad gunnar gotte


