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TANKAR FRÅN STYRPULPETEN:

Fram för hållning!

”Att vara beredd” och ”att ha framförhållning” synes kanske vid en första
anblick vara uttryck för exakt samma
sak. Vi ber någon vara redo, som är i
stånd att klara något kommande
genom att i förväg kunna anpassa sig
till förväntad utveckling eller skeende.
Medan framförhållning innebär en
planering som tar hänsyn till förutsedd framtida situation som om den
redan vore aktuell. Vad har
nu denna kanske lätt
ﬁlosoﬁska ingress med
vårt Lysande Sällskap
Par Bricole att göra?

Likt scoutens ”alltid redo” har ämbetsmännen i många stycken skämt bort oss,
genom sin förmåga att kunna ”ﬁxa till”
trots både stress och merarbete
Jag sitter nu här på min skrivkammare
och njuter ännu av den mest lysande Fjärde Grad jag någonsin sett
och hört under mina snart
43 år i PB. En stearinlysande helkväll, där vi alla
bara njöt och ﬁck ett oförglömligt
minne.
Det var
nog inte

FAKTISKT GANSKA
MYCKET för oavsett
om det gäller en i tid
nära förestående händelse
eller om den kommer att
inträﬀa ﬂera år senare så
är framförhållning att
föredra framför att bara
vara redo. Alla har till exempel möjlighet
till god framförhållning när det gäller gradkalendariet som i varje nummer i Avisan
oftast är uppdaterad två år framåt. I kallelser
utsända oftast tre veckor i förväg anges
sista anmälningsdag. Numera skriver vi
också att måltids- och ﬂuidumbiljetter på
Stora Hotellet endast kan köpas före gradgivning. ”Men det ﬁxar sig väl alltid” tänker många. Så sant! Inte bara kanslipersonal, Intendenter, Skattmästare, Providören,
Ceremonimästare med ﬂera andra tjänsteförrättande bröder involveras när ”det är
för sent”.
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bättre förr, för vår bästa tid är nu!
Så här i efterhand slås man dessutom av
det faktum att det inte ens uppstod en sådan där oplanerad paus, som annars understundom oförberett kan inträﬀa.
Allt ﬂöt på och fasade in i vartannat
friktionsfritt. Tanken faller sig naturligt Vi var inte bara redo, vi var dessutom förberedda genom framförhållning.
Framförhållning är inte alltid lika nära
i tid och rum som i det ovanstående relaterade utan det kan röra sig om att år i
förväg avstämma planer och tilltänkta kalendarier. Det påminner mig att vi omedelbart måste ta itu med förarbetet för den
Sjunde Graden (KSR), en framförhållning
som egentligen startade när vi åkte från
Alvastra för snart två år sedan. Ute är det
när jag skriver detta minus 11 grader och
med gnistrande snö utanför fönstren synes
det lite avlägset att uppfylla deﬁnitionen
om att framförhållning är en planering
som tar hänsyn till förutsedd framtida situation som om den var aktuell. Förnim

en grön gräsmatta, soldis, häggblomning
och fågelkvitter. Tro det om ni vill men
redan nu är det klart med Riksantikvarieämbetet, Ödeshögs Kommun, Pastoratet
och Kulturnämnden (bara för att få vistas
i Alvastra klosterruin) Nu börjar vi förhandla om meny, priser, bussbeställning;
nycklar, gräsklippning, åkergödsling med
mera. I april åker ämbetsmännen upp till
Alvastra för genomgång och sen följer inbjudan och utskick. Även den Nionde
Graden (KMR) kräver extra planering eftersom vi ger den på anrika Hooks Herrgård, vilket kräver att framförhållningen
inför fredagen den 8 okt, redan nu aktualiserats med första genom bekräftelser av
aviserade beställningar.
Avslutningsvis skall väl
också konstateras att
det inte alltid blir precis som man planerat,
varför jag ber Bröderna uppmärksamma att
Tredje graden i höst, som brukar ligga runt
den 25 september är ﬂyttad till den 11 september. Detta var genomförbart utan att
krocka med annan loges evenemang och
härigenom kunde vi tillmötesgå Stora Hotellets önskemål. Eftersom Par Bricole är
både religiöst och politiskt obundet så avskräcker oss inte det nya datum därest vi
sannolikt icke utgör ett primärt mål för
Al-Qaida.
GERT KARLSSON
DStM

Sjunde Graden ﬂyttad
till den 8 maj
Tidigare datum inföll
med Pingstafton.
Notera därför redan nu:
Sjunde Graden, Alvastra Klosterruin
med efterföljande Måltidskalas på
Gyllene Uttern,
Lördagen den 8 maj.

nr 1 februari 2010

Avisa

Det lysande sällskapets ekonomi är alls icke lysande
Jönköping Par Bricole har de senaste
åren haft en ansträngd ekonomi men
ändå kunnat någorlunda balansera
resultaten genom utnyttjande av
fonder och minskning av det egna
kapitalet. 2009 var ett besvärligt år i
ekonomiskt hänseende. Vi har tagit
en hel del investeringar som direkta
kostnader. Bland annat har inköp av
gradband och regalier utgjort stora
kostnadsposter.
DET HAR OCKSÅ varit ett år med
ett antal fördyrade gradgivningar och
det har varit svårt att få varje grad
att hålla sig inom budgetramen
de förutsättningar som gällt.
Vårbalen gick med förlust.
Årsboken blev dyrare än budgeterat. Höstens installation
medförde också en extra kostnadsbelastning. Det ﬁnns ﬂera
exempel på kostnadsfördyringar.
De rena intäkterna består i
huvudsak av årsavgifter och receptionsavgifter. Det är i allt
väsentligt från dem vi får vårt
nettotillskott av likvida medel.

De är någorlunda fasta och beräkningsbara från år till år.
Efter resultatdispositioner, där vi bland
annat utnyttjar en del fonderade medel,
kvarstår ändå ett underskott för verksamhetsåret 2009.
Med tanke på utvecklingen och att vi
också förbrukat en god del av de reserver
vi haft tillgång till är det nödvändigt att
lägga en mycket stram budget för
2010. Vi har inom det Styrande
Guvernementet haft ingående
budgetdiskussioner och belyst olika alternativa möjlig-

heter att både öka intäkterna och sänka
kostnaderna. Intäktsökningar av långsiktig karaktär handlar i praktiken om att
höja avgifterna och det känner vi en stor
motvilja mot. Men gör vi inte det måste vi
sänka kostnaderna. Vi har en del alternativa förslag som kommer att föreläggas
Stora Rådet och Årsmötet. Vi får återkomma med information när budgeten är beslutad.
Oavsett hur budgeten slutligt läggs fast
gäller inför fortsättningen en stor återhållsamhet på kostnadssidan. Det är en förutsättning för att vi ska kunna klara en balanserad budget 2010. Och det ska vi göra!
Vi hoppas och tror att alla bröder har förståelse för om det i viss mån kommer att
märkas i verksamheten att det inte ﬁnns
utrymme för extravaganser. Kan vi hålla
ekonomin under kontroll bäddar vi
också för en långsiktigt stabil verksamhet. Den bricolistiska glädjen
är lyckligtvis inte helt beroende av
vidlyftiga budgetramar.
GUNNAR GOTTE
Styrande Kanslär

När och hur utdelas Hederskommendörstecknet?
Efter 25 års medlemskap blir man Hederskommendör. Som bevis på det får man ett
särskilt förtjänstkors. Det utdelas under
högtidliga former endast i samband med
Barbarahögtiden det år man ”fyller 25”.

Vi har fått ett antal frågor om
vad som sker om man inte kan
närvara då. Naturligtvis är alla
som uppnått den rätta tjänsteåldern berättigade att erhålla
ett tecken men kan man inte
närvara på Barbara får vi ordna
med ett överlämnande på något annat lämpligt sätt. Något
ytterligare ceremoniellt tillfälle för detta speciella ändamål anordnas dock inte. Det kan naturligtvis i det enskilda fallet bli så att vi hittar något
särskilt tillfälle där tecknet kan överlämnas men
i regel får nog Hederskommendören gå upp på
kansliet och hämta sitt tecken.

Vi har för övrigt inte sådan bokföring att det
går att följa upp vilka som i det förgångna inte fått
de Hederskommendörstecken de gjort sig förtjänta av.
Jag vill därför be att alla Hederskommendörer som inte behängts med
tecknet hör av sig till kansliet så
att vi kan ordna till det hela.
GUNNAR GOTTE
Styrande Kanslär

2009 ÅRS HEDERSKOMMENDÖRER:

Eric Skoglund, Lennart Mölne, Hans Wennberg, Lars Larsson-Utas, Per-Axel Jonzon,
Ingemar Fall, Charles Petruson, Ole Frykman
och Benny Hjalmarsson.”
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Färgglatt i Barbaraprocessionen.

Årets Barbaratal hölls av Ceremonimästare
Hans Palmberg.

Ordens talare och
skalden Gunnar Åkerskog.

Jubelkommendören Erik Persson
– 50 år i Par Bricole!

Bacchi Penselriddare Allan Perolainen överlämnade ett uppskattat konstverk
till Styrande mästaren.

Den Baccanaliske trummisen Stefan Möller bestämmer takten.
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Procession in under ledning av Generalordningsmännen Lennart Gabrielsson och Rickard Prahl.

Mikael Svartz och Rolf Engdahl.

Bilder från Barbara
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Många nya bröder

Recepiender

avgrundsdjup ”Ol’ man river” och samtligt bevisade musikens vitalitet och espri.
Det är underbart när vi får brottas med
utrymmesproblem då det är många musikanter i aktion. Måtte det så förbliva.
Nymodigheten med all biljettförsäljning på Trottoaren fungerade bra och pausen i loungen blev trevlig med varm sammanhållning och gemenskap.
Kören måtte sedan ha satt nytt rekord
i antalet snapsvisor enär mitt glas var torrt
alldeles för tidigt.
Övriga inslag vid gradgivning och måltidskalas förﬂöt enligt planerna och kvällen avrundades av ett välformulerat tacktal
på vers av gästen från Göta Par Bricole,
Thomas Carlén.
Tack samtliga inblandade
för ett gott arbete.

GRAD IV 30 januari

Den 28 november var reception i Första
graden och Barbarakalaset tillbaka i
Spegelsalen efter en kort utﬂykt till
Elmia. Vi räknade till tjugotre nya
bröder som med sedvanliga vedermödor tog de första stegen in i bricolleriet. Till sin hjälp hade de den nytillsatte
årgångsbrodern Per Sandberg som
kommer att följa recipienderna till och
med Fjärde graden då de bedöms klara
sig på egna ben.
FÖRUTOM DEN STORA SKARAN recipiender gladdes samtliga av det härliga
humör som präglade gradgivningen, inte
minst tack vare rikhaltiga sång-, musik- och
teaterinslag. I kalmuckernas värld förmörkades vardagen av svininﬂuensan men under
Spegelsalens tak lyste Par Bricole lika klart
som alltid.

Fjärde graden håller kylan borta

Lördagen den 30 januari hölls den ljusa
och varma Fjärde graden. Elva bröder tog
ytterligare ett steg inom arbetsgraderna
och tog därmed också farväl
av Fredrik Asp som förtjänstfullt agerat årgångsbroder
under de första fyra graderna.
Nu kan Fredrik åter koncentrera sig på teatern.
Just teatern gav den här
kvällen ett synligt bevis på
utveckling. Gripande, bullrande och med glimt i ögat
framfördes de scener som gör
fjärde graden till vad den är.
Nya aktörer visade upp sig
och mottogs med stor värme av bröderna.
Annars är denna grad musikens. Och
det hördes. Pampiga fanfarer växlade till
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GRAD I 28 november (Barbara)

Jonas Anderssson, Sven Andersson, Fredrik
Burman, Bob Bäckstedt, Magnus Damberg,
Joakim Falck, Kent Fälth, Hubert Hagman,
Peter Hjalmarsson, Jan Holmgren, Emil
Jungåker, Jesper Klasson, Lars Lindgren,
Jonas Magnusson, Bertil Nilsson, Mikael
Pettersson, Joakim Sundberg, Kent Söderholm, Mats Thilen, Fredrik Thörn, JanPeter Ullström, Mats Wärnbring och Rolf
Öborg.
Rune Engström, Mats Green, Mikael
Grundstedt, Åke Lindholm, Roger Pettersson, Niclas Purfürst, Nils Rensfeldt, Erik
Wellander, Svante Westerberg, Kent Öhrman och Björn Öström.

ULF LINNMAN
O
Musikens direktör Erik Nilsson,
till vänster och ordförande
Anders Lindell, framför här
”Ol´man River”. ▼

Ceremonimästare Hans Palmberg
tilldelar Åke Lindholm förtjänsttecknet
i silver, som utdelades för första gången
i samband med fjärde graden.
Nöjd recepiend till höger är Kent Öhrman.

Håkan Sandgren,tuba, Göran Fransson,
trumpet, Anders Lindell, trumpet och sång
och Niclas Purfürst, trumpet.

Tobias Dencker, trombon
och Henrik Kullberg,
valthorn.

Bilder från Grad IV
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NYA PÅ KANSLIET:

Morgan och Torkel tar över
”Måste sänka kostnaderna”

Torkel Fagerlund och
Morgan Wilhelmsson är nu
ansvariga på kansliet.

Vid årsskiftet ﬁck Jönköping Par
Bricole ny bemanning på kansliet.
Morgan Wilhelmsson har efterträtt
Tore E Meijer och kommer att ha
huvudansvar för administrationen.
Han kommer att biträdas av Torkel
Fagerlund och eventuellt ytterligare
en PB-broder.
– Vi kommer under början av 2010
att införa ett nytt webbaserat kanslisystem, säger styrande kanslern
Gunnar Gotte. Det är framtaget av
Göta Par Bricole men tänkt som ett
gemensamt system för hela bricolleriet.

– Medlemmarna ska kunna göra många
ärenden via webben, exempelvis anmälningar, adressändringar och liknande. Vi
hoppas snart kunna skicka ut kallelser via
e-post till de ﬂesta medlemmar. Det skulle
spara både tid och pengar men självklart
kommer de som så önskar att fortfarande
få PB-informationen per post.
Förändringarna innebär att kansliet
kommer att minska på öppettiderna.
Måndagar och torsdagar kl 9–12 är kansliet alltid bemannat i fortsättningen samt
under alla förmiddagar veckorna före och
efter gradgivningar.
– Vårt tidigare kansliråd Tore E Meijer
har ju skämt bort oss med att nästan alltid
ﬁnnas på plats, ensam eller tillsammans
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med Ingvar Larsson. Nu får de två välförtjänt vila efter många års arbete på kansliet.
Titeln kansliråd försvinner eftersom administrationen nu blir mer av ett lagarbete.
Nytt datasystem

– Med det nya kanslisystemet får vi också
en diariefunktion så att vi lättare kan hålla
kontroll på vad som kommit in och vad
som skickats ut från kansliet, säger Styrande Kanslern.
– Registreringar och medlemsregister
har alltid fungerat utmärkt här i Jönköping och nu blir också övriga funktioner i
administrationen uppdaterade.
– Vi hoppas medlemmarna har överseende med eventuella felaktigheter till en
början, säger Morgan Wilhelmsson, pensionär sedan ett halvår tillbaka från sin
tjänst som universitetslektor i medie-och
kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping, en kompetens som Par
Bricole säkert kommer att få stor nytta av.
Och när nu advokaten Lars Oscarsson
lämnat det styrande guvernementet, får
Torkel Fagerlund, tidigare jurist på Jordbruksverket och även han nybliven pensionär, stå för det juridiska kunnandet på
kansliet.
Gunnar Gotte ser sin kanslersroll som
mer övergripande och han kommer inte
att delta i kansliets dagliga arbete.

– Däremot hamnar ju mycket av ekonomin
på mitt bord, säger Gunnar Gotte. 2009
var ett ovanligt dyrt år för PB i Jönköping,
bl a beroende på många gradgivningar och
på alla de gäster som deltog i installationen
i september. Vi går in i 2010 med ett underskott och det måste vi på sikt arbeta
bort. Samtidigt vet vi att årets verksamhet
blir billigare än fjolårets. De styrande kommer till årsmötet att lägga fram förslag om
tänkbara intäktsökningar samt besparingar.
Efter Barbara har PB 543 medlemmar
i Jönköping, en glädjande siﬀra som visar
att sällskapet behåller sin attraktionskraft,
även på yngre män.
– Vi tog in 24 nya bröder vid Barbaraﬁrandet, säger Gunnar Gotte. Och enligt
våra egna prognoser behöver vi nyrekrytera 23,8 medlemmar per år för att hålla
medlemsantalet på konstant nivå. Så vi ligger helt rätt på den på den punkten.
Text och foto:
CHRISTER WALLINDER
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Morgan Wilhelmsson är en av ﬂera nya bröder som numera ﬁnns på vårt kansli. Morgan är nyligen pensionerad
från en lektorstjänst i Medie och Kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping. Redaktionen bad Morgan
skriva en artikel om något som låg honom varmt om hjärtat. Det blev om 1700-talsskalden Thomas Thorild som
föddes några stenkast från platsen där Morgan med hustru har sitt sommarhus i det karga Bohuslän.

Thomas Thorild

– ett stormigt skaldeliv i en dynamisk tid

Nalkas man Hällevadsholm söderifrån
på gamla E6 noteras ett lika oväntat
som magniﬁkt granitmonument ute
på gärdet vid busshållplatsen Blåsopp.
”Thomas Thorild, föddes här 1759.
SKALD, TÄNKARE, SNILLE”.
DET KÄNNS SOM ETT ÖDETS NYCK

att Thorilds födelseplats var just fädernegården Blåsopp (Blås upp). Vare sej det var
under studietiden på olika lärosäten, författarskapet och de litterära striderna i
Stockholm fram till landsförvisningen
1793, så stormade det ständigt runt honom.
Även namnet Thorild (Tors eld) känns passande.
Han hette egentligen Thomas Jönsson
Thorén. Tidigt föräldralös togs han omhand av släkten, framför allt av brodern
Björn Thorén i Kungälv. Han började sina
studier vid Trivialskolan men några triviala studier var det inte fråga om. På schemat
stod bland annat grekiska, latin, retorik,
geograﬁ och matematik. Thomas första
kända framträdande var en lysande och
omtalad predikan som han höll i Kungälvs
kyrka när han var 15 år gammal. Han talade över temat Naturen, som var hans
favoritämne.
Fortfarande vakar Thorild över Trivialskolan i Kungälv som numera heter Thorildskolan och det vakande ögat utgörs av
en bister byst som föreställer just Thorild.
Efter studier i Göteborg och Lund så ankom Thorild till Stockholm 1780, ett år
efter att Par Bricole hade bildats. När han
väl gjort sej hemmastadd i Stockholm
påbörjades på allvar hans skapande.
Thorilds diktning är föga formskön
och han är väl mest känd som tänkare,
kritiker och prosastilist. I Stockholm
gick han nu till attack på stadens litterära etablissemang främst Leopold och
Kellgren. Vad han främst vände sig mot var
att man skrev på vers! Det menade Thorild
var att: ” hava sig för ett glas Vin, späda
upp det med vatten ur Hamnen och när

det blir för matt, slå däri litet Bränvin”.
Den Svenska Parnassen beskrev Thorild
som ”en kal och Naken klippa: med här
och där några halvtorkade blomster”. Dylika tilltag är knappast ägnat att medföra
lugn och ro, varken då eller nu. Etablissemanget gav igen med råge men striden och
Thorilds eminenta retoriska förmåga gjorde att Gustaf III blev intresserad av bondsonen från Bohuslän. Kungen uppvaktade
Thorild via ombud men han avvisade anbudet vilket han senare lär ha ångrat och
beklagat.
Tiden runt 1790 var en orolig tid. Svallvågorna från franska revolutionen nådde
Sverige och dess tankar attraherade även
Thorild. Under namnet ”Ärligheten” publicerade han ett program som främst försvarade tryckfriheten men också pläderade för
ståndssamhällets avskaﬀande. Skriften var
dedicerad till Hertig Karl och ansågs innehålla politiska irrläror. Myndigheterna beslagtog upplagan och Thorild ﬁck 14 dagar
på vatten och bröd. Domen överklagades
emellertid och åklagaren ville ha rubriceringen landsförräderi, vilket kunde rendera
dödsstraﬀ. Slutliga domen blev fyra års
landsförvisning. Thorild med familj lämnade Sverige 1793 och bosatte sig i Tyska
Greifswald där han verkade som professor
till sin död 1808. Samma år som Thorild
lämnade Sverige blev för övrigt Jonas Alströmer från Alingsås inskriven i Par Bricole som medlem nummer 758. Han skall
dock inte förväxlas med den Alströmer som
dog 1761 och som åt potatis.

Foto: Inger Olausson

Ovanstående devis sitter ovanför ingången
till Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala där Thorild studerade juridik. Uttrycket myntades i ett verk av Tho-

rild från 1794: Om rätt eller alla samhällens
lag. Tolkningarna av vad han menade är
många. Vid första påseendet är det ju något av en paradox vid ett universitet där
fritt tänkande är själva kärnan. Troligen
menas med uttrycket att tänka rätt är det
samma som ett logiskt och vetenskapligt
tänkande. När Göteborgs studentkår i
mitten av 1960-talet lät bygga ut sitt kårhus vid Götabergsgatan visade det sig att
det läckte kraftigt från tak och väggar. Genast kom en passande devis upp: ”MURA
FRITT ÄR STORT MEN MURA TÄTT
ÄR STÖRRE.”
Thomas Thorild blev aldrig medlem i
Par Bricole men han rörde sig helt klart i
dessa kretsar och hans verk återspeglar den
dynamiska tid som Sällskapet föddes i.
Studier av hans liv och verk är ur denna
synpunkt därför intressant.
Thomas Thorild uppskattades inte av
sin samtid. Han var för tidigt ute, han var
ständigt en arg ung man, han skissade på
stora projekt som gick i stöpet. Först på
1830-talet uppmärksammades han av
framför allt Erik Gustaf Geijer som gav ut
hans samlade verk. Idag, lite drygt 200 år
efter sin död, är han föremål för stort intresse, inte minst tack vare att staden Greifswald i olika sammanhang uppmärksammat honom. Thomas Thorild-sällskapet
har bildats och det kommer ständigt nya
verk om honom och hans arbeten. Förra
våren hedrades han med en staty och ett
torg i Hällevadsholm med anledning av att
det var 250 år sen han föddes. Trots ett
stormigt skaldeliv blev han inte utbränd, sjuk eller olycklig av allt som
hände runt omkring honom. Han
tycks ha tagit det hela med ro och hans
hustru påstår att han var sig ganska lik
hela livet igenom. Thomas Thorild var
en färgstark person med bohuslänsk granit
i viljan och bricolistisk målmedvetenhet i
sinnet.
MORGAN WILHELMSSON
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ViGratulerar!

Den Bacchanaliska Akademin

Högtidssammanträde
Torsdag 22 april, kl 18.30
Cafe Stugan i Stadsparken
Kom i tid för att få bra plats.
Dryck kan köpas från kl 18.
Överläkare Per Erik Åbom föreläser om
”Farsoter på Bellmans tid.” Sång. Musik.
Efterföljande måltid till facilt pris
Anmälan sker enligt uppgift med kallelse
som följer under mars månad.
Alla PB-bröder med eller utan damer
och andra betrodda gäster hälsas
Mycket Välkomna.!
Gunnar Åkerskog
Praeses

Ragnar Jonsell

Ständig Sekreterare

Erik Gustav Geijer
Högtidstal av Leif Thor vid
Akademins Högtidssammanträde 2009
Finns nu utgivet i Jönköpings
Bacchanaliska Akademis skriftserie.
Säljes till det facila priset av 20 kr.
Kontakta Leif Thor tel 307210

Vinnare efterlyses!
Den PB-broder som vid fjärde graden,
30 januari, vann första pris i
Akademins lotteri skall även få en
inteckning i Skeppet. Tyvärr
antecknade vi inte vinnarens namn.
Akademin önskar därför att vinnaren
kontaktar Gunnar Åkerskog tel 713312.

Sköldemärke

§ 90 står
följande text: För en var Riddare av Svarta
Korset skall ﬁnnas Sköldemärke med valspråk på svenska eller latin. Prästerlig Broder
har rätt att avstå från Sköldemärke. Beträffande granskning, godkännande, utförande, förvar och användning av Sköldemärke
gäller vad härom särskilt föreskrivits av de
Högste Styresmännen. Detta gäller alltså
för De Högst Upplyste. I Jönköping ﬁnns
dock traditionen att man kan låta tillverka
en sköld redan när man erhåller första riddaregraden (VI).
Sköldarna följer en ganska strikt heraldisk stil även om vi i Par Bricole ger utrymme för lite friare former. Dock gäller att
sköldarna skall godkännas av både Ordens
Heraldiker och De Styrande. Under våren
kommer samtliga nu levande Bröders sköldar att hängas upp i Bellmansalen.
Funderar du på att låta tillverka en
sköld så tag kontakt med vår kanslipersonal
så förmedlar de kontakten vidare till Bröderna i Talanggruppen Penselriddarna
som hjälper till med förslag och idéer och
efter godkännande också färdigställer skölden.

I SÄLLSKAPETS STATUTER

50 år: Hans Palmberg
Erik Svensson
Johnny Lundberg
Åke Lindholm
Tommie Linder
Jonas Zetterlund
60 år: Östen Johansson
Benny Hjalmarsson

(7/3)
(3/5)

70 år: Martti Helkimo
Agne Ströberg
Berno Wessman
Lars-Erik Liljegrahn
Göran Fransson
Lars Oscarsson
Christer B Lundin
Anders Höök
Åke Edlund

(12/2)
(18/2)
(2/3)
(12/3)
21/3
22/3
5/4
27/4
20/5

75 år: Lars Olof Sundell
(10/5)
80 år: Kjell-Åke Svensson
(16/1)
Tore E Meijer
(11/4)
Rolf von Otter
(3/5)
Jonas Lindgren
(5/5)
Magnus Klingenstierna (20/5)
85 år: Sven Sandell

(20/2)

90 år: Bertil Andersson

(30/5)

GRADKALENDARIUM
Sammanträden
Julfest

2010

036-10 00 00
www.elite.se

2011 (prel)

6/1

6/1

Styrande Rådet

14/1

20/1

Grad IV

30/1

5/2

Stora Rådet

4/2

10/2

Grad II, Årsmöte

6/3

5/3

RGK

Konferens & fest
- Vackert vid
vätterns södra
strand

(6/1)
(15/3)
19/4
27/4
6/5
15/5

9/4

RSK

10/4

Jkpg Akademis högt.dag

22/4

Grad VII

8/5

Vårbal

14/5

Grad III

11/9

Grad IX

8/10

Grad VI

medd. senare

17/9

7/11

6/11

Grad V och VIII

22/11

21/11

Barbara, Grad I

27/11

26/11

