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Om att byta säkring

S T Y R P U L P E T E N

Nu har Det Styrande Guverne-
mentet alltså bytt ut en medlem. 
Bernt Lindqvist har vederbörli-

gen avtackats och Arne Levén har klivit in 
i Styrhytten. Vad innebär det? Som jag sa 
under själva installationen kan man jäm-
föra ett Styrandebyte med att byta säkring. 
Efter bytet ska det – om man ser till verk-
samheten i stort – inte märkas någon skill-
nad. Detta hindrar dock inte att det kan 
och säkerligen kommer att uppstå nya 
mönster för samverkan och dialog och 
även nya angreppssätt när det gäller verk-
samhetens utformning. Det är ju något 
som självklart ska bejakas.

Det handlar om lagbygge
Ni som har följt de lagbyggen som HV 71 
och Jönköpings Södra genomför över tid 
vet hur stor vikt man lägger vid att varje 
lagdel ska passa in i ett helhetsmönster. På 
samma sätt vill jag se vårt eget lagbygge. 
Inte så att vi ska vara strömlinjeformade, 
tvärtom – individuella olikheter och per-

Sitter vid Styrpulpeten och mår gott. Det är nämligen inte särskilt svårt att styra. 
Lördagens Grad II med Installation av ny Deputerad Styrande Mästare är genomförd 
på bästa tänkbara sätt. Alla svarade för synnerligen gedigna prestationer. Kören och 
musiken hittade extra resonansbottnar och lät mäktigare än på mången god dag. 
Teatern kombinerade bondkomik med espri och elegans och gav oss många goda 
skratt. Den vändbara västen borde någon ta patent på. Och ämbetsmän, providörer, 
traktörer, intendenter, ljud, ljus – vilket lag vi har! Och vad bättre är: Vi har en stabil 
besättning över tid.

sonlighetsdrag ska, som jag nyss sa, blom-
ma och utvecklas, det är det som ger krydda 
åt anrättningen. Men grunderna för vår 
verksamhet och dess inriktning måste ligga 
fast.

En ny besättning i ledningen
Arne har således alla möjligheter att kliva in 
och ta för sig, vara med och driva verksam-
heten med utgångspunkt från sin personlig-
het och sina egenskaper. Och det är jag 
övertygad om att han kommer att göra! 
Samtidigt som jag säger det finns anledning 
att rikta ett varmt tack till Bernt för hans 
insatser som ämbetsman i Par Bricole. Det 
har varit stimulerande och roligt att kam-
pera ihop med dig Bernt!

Att inte luta sig tillbaks
Det är lätt, när allting snurrar på med bra 
resultat, att luta sig bakåt, ta det med ro och 
låta saker och ting ha sin gilla gång. Men så 
får vi absolut inte tänka. Nya stigar måste 
ständigt trampas upp, nya spår prövas – allt 
för att Par Bricoles innersta väsen och dess 

historiska arv ska transformeras och levan-
degöras i en ständigt skiftande nutid. Det 
är det som är huvuduppgiften för Det Sty-
rande Guvernementet.

Gunnar Gotte
Er Styrande Mästare

Jönköping Par Bricole # 1/2017

ÅRS-
MÖTE

Härmed kallas samtliga Bröder uti Det Lysande Sällskapet 
Jönköping Par Bricole till Årsmöte.
Tid:   Lördag den 18 mars 2017 klockan 14:30
Plats:   Ole Bull, Elite Stora Hotellet
Dagordning:  Enligt statuter.

Det Styrande Guvernementet
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Shiraz-
provning 
med 
Terroir II

 
En vacker men något kall afton samlades 
Terroir II. Under ledning av vår eminente 
Ordförande Per Ekholm provades 4 olika 
shiraz/syrah viner från 4 olika kontinenter. 
Australien, Chile, Sydafrika och Frankrike 
var länderna som var representerade. Vi 
gjorde det i form av blindprovning med 
blandad framgång. Någon lyckades sätta 
alla 4 vilket var mycket bra gjort. Goda vi-
ner alla fyra som vi tillsammans med goda 
ostar och skinka avnjöt under kvällen. Per 
hade även smugit med en Bordeaux  som 
lagrats och sparats sedan tidigt 1980 tal, 
väldig kul att får prova. 
      Deltagande Bröder var DStM Arne 
Levén, Leif Wiberg, Mikael Gundstedt, 
Sven Ebbesson, Anders Fransson och un-
dertecknad. Vi tycker alla att det är en yn-
nest att få umgås under så trevliga former 
på PB och i Terroir II.

Vid pennan
Carl-Gustaf (Calle) Atterdal

Örebro Par 
Bricole i 
vardande
 
Logen grundas den 18 november 2017.
Det är möjligt att anmäla sig via:
www.bricolistiska.se.
     Festen äger rum på Conventum, Fabriks-
gatan 19, Örebro med början kl. 16.00. 
Baren öppnar 14.30.
     Invigningen leds av Stormästaren Henrik 
Mickos. Högtidskalaset leds av den nye 
Styrande Mästaren Marcus Wilén.
     Klädsel: Högtidsdräkt med vit väst.
För att kunna planera samåkning m.m. bör 
de Jönköpingsmedlemmar som anmäler 
sig även lämna besked om detta till vårt 
kansli.

Gunnar Gotte

Nya PB 
slipsen
 
Den nya PB-slipsen finns att köpa på vårt 
kansli för 200 kronor styck.
 
Slipsen har fått nytt emblem i form av Jön-
köping Par Bricoles förtjänsttecken i guld.

 
Förtjänsttecknet 
har formen av en 
lagerkrans som i 
sig innesluter en 
gyllene lampa. 
Lagerkransen är 
en logotyp som 
tillhör det forna 
Jönköpings Spår-
vägar. Design: 
Gustaf  Lorentz
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Frackar till humana priser 
Stl 48 och 50

Ring chefred Järeby: 
0730 61 98 00

Luculli Gille 
Senatus 
årsmöte

En kulen torsdag har Luculli Gille Senatus 
årsmöte. Styrelsen samt de flesta M le Chefs 
var närvarande. Det leddes som alltid för-
träffligt av avgående Praeses Lennart Abra-
hamsson och avgående Gillespräntare Kjell 
Wilhelmsson. Till ny Praeses valdes Carl-
Gustaf Atterdal och till ny Gillespräntare 
valdes Anders Fransson, övriga i styrelsen 
omvaldes.

Efter mötet åts Biff Rydberg med tillhörande 
IPA och snaps. Till efterrätt avnjöts en chok-
ladpanacotta med hallonspegel. Allt utsökt 
tillagat av Mikael Gundstedt, Peter Alsén och 
Anders Fransson från Luculli grupp 14. 
Samtliga Bröder var mer än nöjda när kvällen 
avrundades och riktar ett stort tack till kväl-
lens kockar.

Vid pennan
Carl-Gustaf (Calle) Atterdal

Avgående Praeses Lennart Abrahamsson tillsammans med nye Praeses Carl-Gustaf Atterdal
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Dagen innebar även att DStM, 
Bernt Lindqvist, upphöjdes till 
Emeritus, det vill säga att han 

uppnått åldersgränsen 75 år och därför ska 
avlösas av en något yngre kraft. Denna ål-
dersregel gäller alla ämbetsmän inom hela 
Par Bricole. 

Grad II
Redan vid tretiden började en fantastiskt 
underhållande gradgivning för Bröder som, 
i de flesta fall, fått sin allra första grad i no-
vember förra året. Det är således en ganska 
rask marsch i de tidiga graderna. I höst har 
de dessutom möjlighet att upphöjas till 
Oförgängligt Skinande Bröder i Grad III. 
För att allt skulle hinnas med i god tid an-
vändes en något förkortad ritual i gradgiv-
ningen. De åtta Bröder som upphöjdes, 
verkade dock att trivas storligen. Efter sed-
vanliga stadgade ritualer och festligheter 
kunde de behängas med sina vackra rosa-
vita gradband. Ordförande Calle Ritzén och 
CM Jonas Ekström hade sina ordningsmän 
i väl inövade tyglar, varmed allt förlöpte en-
ligt planerna.

Installation
En timme senare lämnade StM, Gunnar 
Gotte, ordet till Moderlogens nyinsatte 
Stormästare, Henrik Mickos. Det är alltid 
SM som exekverar installation av nya Sty-
rande. I detta fall gällde det Arne Levén som 
upphöjdes till Deputerad Styrande Mästare, 
DStM. SM biträddes vid installationen av 
sin Storkansler, Ulf Tivéus och Storsekrete-
raren, Lars Ehlesjö. Efter ett antal vackra tal 
och förbindelser behängdes den nyinstalle-

rade DStM med sitt ämbetshalsband och det 
blå axelbandet. I salen fanns, med något 
undantag, samtliga styrande från alla våra sju 
loger. Sällan har vi sett så mycken prakt i 
form av band och medaljer som just denna 
dag. Vår teater levererade ett spex, mest sit-
tande i en tyst kupé, dock brydde sig inte 
aktörerrna, som tur var, om detta. Ett varie-
rat spex som när det avklarats tackades av vår 
nye DStM Arne Levén, en gång själv teater-
direktör, med sedvanlig wisky. Wiskyn leve-
rerades av körens ordförande Hans Järeby 
och ytterligare en flaska av choralintenden-
ten Krister Wallin. Levén, Wallin, Järeby och 
Bernt Lindkvist, numera kända som frack-
kvartetten, levererade en sång med egen text 
om vad de uträttar eller har uträttat, detta till 
Brödernas stora förtjusning.  

Teater, paus & Nachspiel
I pausen underhöll Borås Bacchanaliska 
Musik med en minnesvärd konsert i nedre 
planet av hotellet. Så samlades 240 Bröder 
till en underbar kalasmåltid. Trots att salen 
var besatt till bristningsgränsen, kunde all 
mat serveras snabbt och med bibehållen 
värme till alla. Kören sjöng ett antal vackra 
bordsvisor till både snaps och vin. SM, Hen-
rik Mickos, visade prov på sin musikalitet 
och kunskaper inom bordsmanér när han 
sjöng snapsvisa helt solo, mycket uppskattat 
av alla. Teatern sålde hela sju lotteriringar 
och delade därmed ut ett stort antal flytande 
priser. En mycket trevlig kväll avslutades av 
ett femtiotal Bröder med Nachspiel på kans-
liet. Självklart måste man ju avsluta dagen 
med öl, varmkorv och spontan allsång innan 
det var dags att krypa till kojs.

Rekordfest vid Grad II och 
installation av ny DStM
En allt igenom lyckad fest fick 240 Bröder uppleva då Grad II och installation av ny 
DStM, Arne Levén, hölls i Stora Hotellets Spegelsal. Från moder- och systerloger kom 
102 Bröder för att vara med om denna lysande fest. 

Hans Järeby
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Stefan Fredriksson
Samuel Isgärde 
Kjell Jewander 
Marcus Johannesson 
Per Lindström 
Christer Ljungbergh 
Esbjörn Peterson 
Michael Torndahl (saknas på bild)

Recipiender 
Grad II
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Ny ordf i 
kören

Stadgar godkända
Sedan en tid tillbaka har nuvarande sty-
relse, Anders Hugoson, Gert Karlsson och 
Leif Thor utarbetat förslag till stadgar för 
fonden som också godkänts av det Sty-
rande Guvernementet.

Minnestavla
Samtidigt har en minnestavla utarbetats 
som dels skall finns anslagen på Par Brico-
les kansli men som också årligen  skall pre-
senteras i PB:s årsbok. Även tack- och vi-
sitkort har framställts.
     Pengar eller andra gåvor skall kunna 
skänkas till fonden av PB bröder, efterle-
vande till bröder, andra givare, insamling-
ar eller upptagande av kollekt vid parenta-
tion.  
    Minnesfonden har som syfte att bevara 

och vårda Par Bricoles kulturarv. Fondens 
ändamål är således att främja hågkomst av 
Bröder, händelser och skeenden inom Säll-
skapet samt vård av minnesgåvor, böcker 
och skrifter. Insamlade medel och gåvor 
användes enbart för dessa ändamål eller i 
enlighet med donatorns uttryckliga vilja 
inom angivna ramar.

Årliga tillbakablickar
För att hålla minnesfondens syfte och 
innehåll levande är tanken att årligen ar-
rangera en sammankomst under trevliga 
former med tillbakablickar, seminarier/
föreläsningar kring det som förevarit.
Jönköping Par Bricole minnesfonds stad-
gar finns att tillgå hos fondens styrelse.

Minnesfondens bankgiro: 162-8262

Efter beslut av de styrande i Sällskapet Jönköping Par Bri-
cole har en minnesfond inrättats. Fonden är underställd Par 
Bricoles Stora Råd och dess styrelse utgöres av tre ledamö-
ter vilka är Styrande emeriti inom Sällskapet.

Jönköping Par Bricole 
Minnesfond

Före 2016
Parentation Ljungarums Kyrka 
Bror Nätts dödsbo
Robert Arrhenius 
Ulf Gustavsson

2016
Parentation Ljungarums Kyrka 
Ulf Gustavsson
Gert Karlsson 
Leif  Thor 
Anders Hugoson

Gåvogivare

Win-Ullorna
För drygt två år sedan startade vi vår 
Facebook-grupp Win-Ullorna - ”En 
spirande, spirituell och inspirerande grupp 
för nätverkande mellan kvinnor med 
koppling till medlemmar i Jönköping Par 
Bricole.” I oktober 2015 invigde vi vårt 
nätverk med vår allra första UWAW (Ulla 
Winblad After Work) och champagne! 
Sedan dess har vi träffats sex gånger. 

Vårt nätverk består nu av ca 55 medlemmar 
och vi har tagit fram ett alldeles eget smycke.    
      Planen är att framöver göra en resa till 
Stockholm i Ulla Winblads fotspår. Vår 
nästa UWAW hålls den 21 april på Comfort 
Hotel. 
     Känner du en kvinna som du tror skulle 
vilja vara med så är hon varmt välkommen till 
oss! Be henne ansöka om medlemskap i vår 
FB-grupp eller kontakta:
anna.martensson@liberalerna.se

Den Bachanaliska Körens årsmöte hålls all-
tid under första kvartalet. Av tradition bru-
kar det innebära första måndagen i februa-
ri, men i år blev det redan i januari eftersom 
den avgående ordföranden skulle få andra 
bestyr. 
        Ett uppsluppet årsmöte utsåg Hans 
Järeby (bilden) till ny ordförande efter av-
gående Arne Levén. Kören fick också till-
baka sin tidigare kassör, Johan Ahlberg, 
eftersom den avgående, Arne Thorfinn, 
drar flyttlasset mot Linköping. Medaljer, 
blommor och andra belöningar utväxlades 
till ackompanjemang av skönsång. Stäm-
ningen var hög och medaljer utdelades och 
avgående ledamöter avtackades.

Nya styrelsen i PB kören enligt följande:
Hans Järeby ordförande
Bertil Nilson v. ordförande
Johan Ahlberg  kassör
Krister Wallin  choralintendent
Gunnar Kitréus 1:e vice 
 choralintendent
Håkan Kinnerberg  sekreterare
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Han är en pratglad handlingens 
man som gillar att stå i centrum 
och på scen. Han säger alltid vad 

han tycker, ibland i en ironiserande, men 
skämtsam ton, men han står dock rakryg-
gat för vad han säger. Han är en kille som 
inte låter något ligga till sig utan tar tag i 
det direkt. Det är bara en sak som förvånar 
när det gäller Arne. Han utbildade sig till 
vägingenjör, men har aldrig arbetat som 
sådan. Nu, när vi vet vem han är och vad 
han står för, kanske det varit bra för vårt 
vägnät om han valt det jobbet.

Teaterdirektör
Vår nye deputerade styrande mästare Arne 
Levén kommer utan tvekan att krydda det 
styrande guvernementet i Jönköping Par 
Bricole. Han är en hungrig arbetare i vin-
gården. Han är ju inte helt okänd i PB och 
många bröder vet vad han går för. Han blev 
medlem 1993 och redan från början visade 
han sådan talang att Torsten Welander 
kände sig tvingad att, redan efter spexet 
1995, utse Arne till teaterdirektör. En titel 
han behöll till 1997. 

Webmaster
Arne älskar att spexa och sjunga och gjorde 
så i många år i bland annat Hookrevyn, 
men har fortsatt i PB, så även på sin egen 
installation som DSpM. En talang som 
med andra ord är som klippt och skuren 
för PB. Att han har andra talanger kan inte 
ha undgått bröderna i PB. Han blev vår 
förste webmästare 2005, gick med i kören 
2012 som andrebas och tog inte oväntat 
över som bas för hela kören två år senare, 
en post som han nu överlämnar till under-
tecknad. (Blir inte lätt att efterträda den 
mannen. Reds. anmärkning.)

Väl förpackad
Den andra sidan av Arne, den utanför PB, 
visar vilken hunger han har att gå framåt. 
Han är född i Köping och flyttade till Jön-
köping 1961 där han senare utbildade sig 
till vägingenjör på Erik Dahlbergsgymna-
siet. Han började arbeta som arbetsstudie-
ingenjör på Esselte Well och hade några 
olika anställningar inom förpackningsvärl-
den fram till 2005. De sista femton åren 
var han också delägare i kartongtillverka-
ren Ess-Pac. Han köpte 2005 Vetlanda 
Ramlist och lade ner verksamheten för 
några år sedan och är numera mycket aktiv 
pensionär. 

Ett evigt bollande
I ungdomen var sjön något som drog, först 
som sjöscout och sedan som seglare.  Han 
flyttade till Hook 1975 och det fick kon-
sekvenser, bland annat två barn och tre år 
senare ett aktivt golfliv, som golfare och 
som golfdomare i 15 år. Golfen har Arne 
fått lägga lite åt sidan på grund av en sliten 
rygg, men han har svårt att låta bli bollar 
och vintertid blir det bowling en gång i 
veckan med golfkompisar. 

Den styrande trion
Nu som en ny fräsch kugge i den styrande 
trion hinner han kanske inte med så myck-
et annat, men då känner ni inte Arne. Han 
kommer att lägga hela sin själ i att hjälpa 
till med att PB i Jönköping lyfts mot högre 
nivåer. Hans entusiasm smittar av sig på 
alla, räkna med det. Och när Arne är med 
kommer det att gå undan. Han är van att 
få som han vill. Möter han motstånd hittar 
han något nytt sätt att nå målet.

Visste du detta om Arne Levén?

Född: 1953 i Köping. Flyttade till Jkpg 1961.

Bor: Flyttade till Hok 1975.

Familj: Gift med Gunilla, dottern Malin och 

sonen Simon, ett barnbarn (snart två).

Skola o jobb: Utbildad till vägingenjör på ED.

1975: Anställd som arbetsstudieingenjör på 

Esselte Well.

Några olika anställningar inom förpacknings-

världen fram till 2005, varav de sista 15 åren 

som delägare i kartongtillverkaren ESS-PAC.

Köpte och drev Vetlanda Ramlist 2005 

(tavelramlistgrossist). Lade ner verksamheten 

för några år sedan.

Pensionerad numera.

Fritid: Ungdomen som sjöscout och seglare, 

golfare från 1978.

 

PB:  1993, Teaterdirecteur 1995-1997. 

Två år som PBs förste webmästare 2005-2007

Kören 2012 andrebas. Ordf 2014-2017, 

Skött nya hemsidan sedan första publice-

ringen 2014.

RGK 2014.

Jönköping Par Bricole # 1/2017

annanEn annan sida:

Arne
Levén
En vägingenjör som valde 
en helt annan väg.

Hans Järeby



Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20,
torsdagar 9–12
Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adressuppgifter, både 
vanlig och e-post. 
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, 
tel 036/16 21 31, 
e-post: jonkoping@parbricole.se 
Bankgiro 517-1962
http://jonkoping.parbricole.se/

18/3, 2017 Grad IV, årsmöte
20/5, 2017 Vårbal
7/10, 2017 Grad III
12/11, 2017 Grad VI 
25/11, 2017 Grad I, Barbara- 
 kalas 
27/1, 2018 Grad IV 

Medlemmar i Par Bricole kan nu 
prenumerera på samtliga med-
lemstidningar som ges ut i bricole-
riet. Genom detta får du del av vad 
som händer i hela bricoleriet och ett 
tjugotal nummer att läsa om året. 
 Prenumerationsavgiften är 400 
kronor och du som anmäler intres-
se får en faktura.
 Du som är intresserad mailar till 
jonkoping@parbricole.se och anger 
prenumeration samt ditt namn och 
din postadress. 

G R A D K A L E N D A R I U M

P R E N U M E R E R A  PÅ 
A L L A  P B ’ S  M E D L E M S -
T I D N I N G A R

Med stor glädje och värme ser jag 
tillbaka på vår fina grad II, det 
underhållande spexet och en väl 

genomförd installation. Många gäster har 
lovordat arrangemanget och förklaringen 
till att det blev så bra är förstås alla våra 
duktiga ämbetsmän. Det är i mycket ni 
som gör våra sammankomster så lysande. 
Men vi kan bli fler! Såväl talanggrupper 
som övriga ämbetsmän behöver ständigt 

förstärkning. Tveka inte att kontakta 
talanggrupperna direkt eller någon av oss 
Styrande om du vill aktivera dig. Säkert 
har vi användning för just din talang och 
dina styrkor. Det är min fasta övertygelse 
att den aktive Brodern får ytterligare en 
dimension i vår gemenskap.

Johan Larsson
Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole 

Bli ämbetsman du också!

K A N S L Ä R E N

Jönköping Par Bricole # 1/2017

Jönköpings Bacchanaliska Akademi för Skalde och Talekonsten

Den Bacchanaliska Akademinför Skalde- och Talekonsten inom 
Sällskapet Jönköping Par Bricole

inbjuder sina BRÖDER , SYSTRAR och VÄNNER  till 
Akademins Högtidssammankomst 

Högtidsföreläsning av
Göran Wahlgren 

”Brott och straff på Bellmans tid.
Var det bättre förr eller ... ?”

Bacchanalisk kör och hornmusik
Föredraget följs av en utsökt buffet.

Torsdagen den 6 april 2017 med samling senast kl 18.30 om aftonen 
Café Stugan i Stadsparken intill Utsikten i Staden Jönköping.

Klädsel: Valfri
Meddelande om anmälan mm följer senare.

Krister Wallin                                       Ragnar Jonsell
                                     Praeses Ständig Sekreterare
                                      Ragnar.Jonsell@gmail-com


