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Härliga Höst!

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

Vi står inför en härlig höst med en 
mängd olika aktiviteter. Personli-
gen ser jag fram mot våra gradgiv-

ningar med Barbarahögtiden som kronan 
på verket. Dessutom blir det ett antal mat-
lagningskvällar med Luculli Gille, whisky-
provning, träffar med Kulturmorgon och 
Installation av nya Styrande i Vänersborg. 
Vem vet, det kanske finns utrymme för nå-
got besök hos andra loger också.

Förmånen att umgås
Nu vill jag definitivt inte uppmuntra till 
ett lösaktigt leverne eller onödigt drick-
ande men förmånen att få umgås med da-
gens Bröder i Bellmans anda är inte allom 
givet. Att på måltidskalasen få tömma en 
eller annan pokal samtidigt som vi lyss-
nar till vår fantastiska Bacchanaliska kör 
förhöjer njutningen. Vi får se Den Bac-
chanaliska Teatern framföra spex och vi 
får lyssna till Den Bacchanaliska musiken 
exekvera undersköna toner. 

”Bort allt vad oro gör,
bort allt vad hjärtat kväljer!
Bäst att man väljer bland dessa buteljer
sin maglikör” 

skaldade vår anfader CMB för ett par hundra år sedan,
rader som är lika aktuella idag.

Grupparbete
Våra Ämbetsmän och Intendenter ser till 
alla Bröder har det bra och att Gradgiv-
ningarna genomförs på bästa sätt. Vi PB 
Bröder som får uppleva detta är i sanning 
priviligierade enligt min mening. 
 Har du Broder av lägre eller högre gra-
der hunnit finna någon eller några grup-
per som lockar? Besök vår hemsida https://
jonkoping.parbricole.se/ här finns alla våra 
olika aktiviteter beskrivna. Du hittar även 
kontaktuppgifter till respektive ansvarig. 

Talangjakt
Vi behöver fler talanger i våra olika grup-
per och därför är Du extra viktig. Ditt 
engagemang och din kunskap vill vi gärna 
ta vara på. Ibland räcker tiden helt enkelt 
inte till och det är ok, vi förstår det. Det 
finns inget närvarotvång inom PB utan 
allt engagemang är frivilligt men din resa 
inom PB blir roligare ju mer Du engagerar 
dig.

I N S TA L L AT I O N  AV  N YA  S T Y R A N D E  I 
V Ä N E R S B O R G

Lördagen den 28 september var det så dags 
för Vänersborg att installera ett nytt gu-
vernement och avtacka avgående Styrande 
Mästaren Göran Ekstedt samt Deputerade 
Styrande Mästaren Bengt Karlsson efter en 
mångårig gärning. 
 Inför en fullsatt teater installerade vår 
Stormästare Henrik Mickos den tidigare 
Styrande kanslären Lars Alfredsson som 

ny Styrande Mästare. Som ny Deputerad 
Styrande Mästare installerades Björn Bör-
jesson och som ny Styrande Kansler Håkan 
Hagser. 
 Det blev som sig bör en mycket värdig 
och fin installation med underhållning av 
såväl Vänersborgs duktiga talanger som 
från våra musikaliska Storstyrande. 
 Efter installationshögtid samlades Brö-
derna till ett måltidskalas med utsökt mat 
och härlig förbrödring. Innan det var dags 
för kaffe var det sedan återigen dags att ta 

plats i teatern för att ta del av ett väl ge-
nomfört spex. Kvällen avrundades sedan 
med underhållning och vickning. Priset för 
en korv under vickningen var ett leende 
och efter en sådan fullspäckad kväll var det 
inte någon som hade problem att betala för 
korven. 
 Jönköping representerades av det Styran-
de guvernementet och 10 övriga bröder. Vi 
var alla mycket nöjda. 

/Johan Larsson

Avslutar med en höstdikt av Edith Söder-
gran.

”De nakna träden står omkring ditt hus
och släppa in himmel och luft utan ända,
de nakna träden stiga ned till stranden
och spegla sig i vattnet.
Än leker ett barn i höstens gråa rök
och en flicka går med blommor i handen
och vid himlaranden
flyga vita silvervita fåglar upp” 

Välkommen till en härlig höst i goda 
Bröders sällskap!

Klang!
Carl-Gustaf Atterdal

Styrande Kansler

Jönköping Par Bricole # 3/2019

                            är en regelbundet återkommande publikation från: 
Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole, Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, tel 036-16 21 31,  e-post: jonkoping@parbricole.se
AnsvArig utgivAre: JOHAN LARSSON  redAktion: ChefredAktör; HANS JÄREBY,  LAyout; HANNES LOKKO, redAktionssekreterAre; DAN EKSTRÖM.tryCk; Tryckopia.    foto: Hans Järeby, Michael Torndahl  
omsLAgsbiLd:  Vår nye teaterdirektör i full aktion. Foto Hans Järeby  
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Bakgrunden är egentligen en sorgesam 
historia, men även sånt är intressant 
eftersom det ofta växer något bra ur 

problem som löstes.  
 Teatern hade ansökt om ett förlustbidrag 
på 40 000 kronor för att sätta upp Jönköping 
Par Bricoles första riktigt spex, nämligen 
spexet Adam. Jönköping har ingen spextradi-
tion vilket ganska enkelt kan förklaras med 
att vi saknar studenttraditioner.    
 Spexet Adam hade skrivits av Kurt Malm-
gren och Gunnar Gårdmark och de hade 
högläst en kväll för oss på Lilla Scenen där vi 
höll till på onsdagkvällar. Vi blev entusias-
tiska och förväntansfulla och vi ansökte hos 
kommunen om medel för att kunna genom-
föra spexet som ett offentligt arrangemang. 
Det dröjde dock med textmaterialet eftersom 
författarna ändrade och skrev om hela tiden.  
 Tiden gick och som teaterdirektör var det 
min uppgift att finna en lösning för att Par 
Bricole inte skulle tappa i trovärdighet på 
kommunen.

Adam blev Ladulås
Det var under denna lite stressiga period, 
som jag började leta efter något annat att 
spela och det slog mig då att Magnus La-
dulås, som hade grundat Jönköping 1284,  
hade dött på Visingsö 1290, för exakt 700 år 
sen. Dessutom var det 750 år sen han föddes. 
En berättelse om Jönköpings grundare skul-
le kunna ersätta spexet Adam. Dessutom 

hade jag i den vevan turen att träffa en lärare 
från Skara, som hade skrivit ett medeltidsma-
nus och som arbetade med en grupp amatör-
skådespelare, som höll på med medeltidstea-
ter. Leif Olsson och jag inledde ett 
samarbete direkt och Olsson skrev om manus 
så det passade för Jönköping. Sen blev det 
fullt pådrag. Sten Janér och Charles Pethru-
son började tillverka kläder och vi andra bör-
jade planera och repetera. Det var bara årsti-
den och vädret som var osäker. Vi skulle vara 
utomhus i slutet av oktober. 

Mediabevakning
Journalisten Yvonne Teiffel skrev en artikel i 
Jönköpings-Posten några dagar innan skå-
despelet: ”I år är det 750 år sedan Jönköpings 
grundare Magnus Ladulås föddes och 700 år 
sedan han dog. Detta dubbeljubileum har 
knappast firats eller uppmärksammats alls av 
Jönköpingsborna, en lapsus som dock Par Bri-
cole i Jönköping nu skall råda bot på. På lördag 
bjuder de på ett skådespel, som vi aldrig sett 
maken till i Jönköping. Det blir en mastodont-
föreställning med himmel som tak och hamn-
kanalens terasser som scengolv. På andra sidan 
kanalen - framför Stora Hotellet - finns gott om 
plats för publiken. 
 Bland skådespelarna från Jönköping känner 
vi igen flera ansikten som vi har sett förr i tea-
tersammanhang. Bland de cirka 50 skådespe-
larna kan nämnas Anders Ruberg som spelar 
kung Magnus själv. Dan Ekström som spelar 

biskop Bengt, Sune Winald i gestalt av kung 
Valdemar som var bror till Magnus och som låg 
i fejd med denne. Marie Winald spelar en skön 
jungfru, Thomas Ahlebro spelar munk och 
Hans Fagerlund har fått rollen lustigt nog som 
varubud.” (Fagerlund var på den tiden känd 
som mannen bakom matvarukedjan Exet, 
numera Willys. red.anm)

Spelet om Magnus Ladulås var nog mer en 
berättelse med tablåer än ett regelrätt skåde-
spel. Jönköpings Par Bricoles teaters histo-
riska skådespel om Magnus Ladulås och 
Jönköping vid tiden för dess bildande blev en 
mäktig och spännande hyllning till stadens 
grundare.

Jättepublik
De två utomhusföreställningarna sågs av 
drygt 5000 personer. Jönköpings-Posten och 
Smålands Folkblad gav spelet stor publicitet 
med bl.a. helsidesuppslag. Radio Jönköping 
sände ca 10 minuter i direktsändning och 
LokalTV har vid två tillfällen sänt längre av-
snitt ur spelet.
 Så detta hände för snart 30 år sen och kan-
ske kommer detta skådespel att omnämnas 
en gång, kanske när Jönköping Par Bricole 
fyller 200 år. Vem vet?

I sammanhanget skall nämnas att spexet Adam blev av så 
småningom även om det dröjde några år, men det är en 
annan historia.

I spalten Akterspegling har avisa genom åren tittat långt tillbaka och oftast skrivit om 
händelser och personer som ligger långt tillbaka i tiden. En sådan händelse är det pu-
blika skådespelet som Den Bacchanaliska Teatern satte upp en lördag sent i oktober 
1990. Det finns många intressanta turer kring liknande händelser, som riskerar att glöm-
mas bort om vi som var med inte berättar. 

Magnus Ladulås 700 år (1290-1990)

/Dan Ekström

A K T E R S P E G L I N G

Farväl Jönköpingsbor. Magnus Ladulås lämnar sitt Junakoping för 
att åka till Visingsö och där avsluta sina dagar. Vid årorna Hans 
Fagerlund. Foto: Åke Karlsson. JP

Slaget vid Hova i Västergötland år 1275. Magnus Ladulås 
(Anders Ruberg) vann och brodern Valdemar flydde till Norge. 
Foto: Åke Karlsson, JP



Damernas klingande skratt och bi-
fall gav spexet en extra festlig in-
ramning. På de första bänkra-

derna satt Styrande och före detta Styrande 
från hela landet och bakom dessa blanda-
des stadens män och kvinnor och övriga 
gäster. Den bästa recensionen hördes snett 
bakifrån, från en dam, som utan att blinka 
ropade till sin man, ”nu förstår jag varför 
du går till PB.” De som varit med under 
åren och tagit del av många föreställningar 
antydde att detta var nog en av de bästa. 
Det tackar vi för.

Lysande stjärnor
PB-Brodern Håkan Hagwall skrev sin tra-
vestering på August Strindbergs skärgårds-
roman för Humanistiska föreningen i 
Stockholm. Hagwalls ”Hemsöborna” ur-
uppfördes 1965 och det var Magnus Hä-
renstam som spelade pastor Nordström. 
Några år senare satte Naturvetarna i Stock-
holm upp spexet och då såg man för första 
gången Pino Pilotti som Madame Flod,  en 
roll han spelat sen dess vid de ca 25 olika 
uppsättningarna av spexet. 1976 tog Pi-
lotti spexet in i PB och hur många gånger 
det spelats och på hur många platser, tror 
jag inte ens f. teaterdirektören och Stor-
kanslären Ulf Tivéus har räkning på. 
Kvällens stjärnor lyste och vad annat är att 
vänta när man tar en titt på rollistan.
 Par Bricoles Stormästare emeritus Pino 
Pilotti spelade Madame Flod, vår Stormäs-
tare Henrik Mickos spelade hennes son 

Gusten. Lars Cedergårdh spelade den 
”törstige” pastor Nordström och till rollen 
som Karlsson hade Moderlogen lyckats 
engagera ingen mindre än operasångaren 
Magnus Kyhle! 

Lysande stjärnor med koll
I Par Bricole är vi dessutom bortskämda 
med musik av mycket hög klass vilket i 
allra högsta grad skedde även denna kväll 
då den Deputerade Stor-Mästaren Chris-
ter Alexandersson svarade för den musika-
liska ledningen. Så nog fick vi valuta för 
den blygsamma 100-lappen biljetten kos-
tade. Bakom kulisserna och i orkesterdiket 
finns naturligtvis ett antal kuggar som fick 
maskinen att spinna och bland alla dem 
väljer jag att nämna sminkösen och sufflö-
sen, eller om det var ”Viskös” man kallade 
Stormästaren hustru Anna Mickos som 
hade full koll på det mesta. 

5 kg ”doft” av skärgård
Visst ja, det luktade förfärligt i salongen, 
vilket visade sig vara en lax på fem kilo som 
Gossen Gusten plockade fram från byxbe-
net och som sedan låg och blängde ilsket 
på golvet. Laxen hade visst varit med nå-
gon vecka hörde jag.
 Slutet gott - allting gott, brukar man 
säga. Slutet på spexet Hemsöborna var väl 
inte gott, men både oväntat och roligt. 
Bravo.

/Dan Ekström
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Dagen innan den högtidliga installationen av nya Styrande i Vänersborg gästspelade 
Moderlogen med spexet Hemsöborna i Vänersborgs mycket vackra teatersalong från 
1869.   Det var fullsatt och stämningen var på topp. Föreställningen var öppen för Bröder 
med respektive samt gäster. 

Hemsöborna i Lilla Paris

Östra Storgatan 44 | 036-71 52 88 | www.kristinabrud-fest.se

www.dinlivsstil.se

Vill du verkligen synas och hjälpa dina bröder i Par Bricole med dina varor eller tjänster? 
Varför inte tala om det i ”avisa” som når ut till alla bröder direkt. Många av dina bröder och deras 
företag hittar du här med deras annonser. Se till att synas även du med ditt företag. 
Gå in på https://jonkoping.parbricole.se och leta upp marknadsgruppen. Gör det nu!
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Lördag den 21 september var det dags för höstens första gradgivning.  Ett drygt hund-
ratal Bröder intog Spegelsalen för att avnjuta Silenusopera och Grad III. Våra Intenden-
ter var som vanligt på plats tidigt på lördagsförmiddagen för att iordningställa Spegel-
salen till kvällens event. Sedan tog Ordningsmän tag i välkomnandet av Bröderna.

Den Tredje Graden

Trottoarens Bar fylldes med Bröder 
som minglade och stärkte sig med 
olika drycker och när Kören sedan 

sjöng i trappan så begav sig Bröderna till 
Spegelsalen för att inte sina platser.
 DStM Arne Levén hälsade gästande 
Broder DStM Göran Jacobsson från Mal-
mö PB välkommen och utdelade ett av 
våra finaste vedermälen Carl Friedländer 
som ett synligt bevis på vår uppskattning.
 Ordförande Hans Palmberg och Cere-
monimästare Pro Tempore Anders Mår-
tensson tog sedan vid och genomförde 
med fast hand en lysande gradgivning.
 Femton förväntansfulla och lite nervösa 
Bröder recipierade och blev säkerligen 
både överraskade och förfärade över hän-

delseutvecklingen. Hur det hela slutade 
kommer jag som ni förstår inte att avslöja 
här i Avisan.
 Vi bjöds på en brilliant Silenusopera i 
ett samarbete mellan Den Bacchanaliska 
Kören och Den Bacchanaliska Teatern. 
Kan inte låta bli att även nämna våra Bac-
chanaliska musiker som framförde synner-
ligen välklingande musikstycken.
 Broder Per Lindström överraskade Det 
Styrande Guvernementet med att över-
räcka nygjorda Riddarstavar samt en otro-
ligt vackert utsmyckad stav för den Styran-
de Mästaren. Broder Per hade även gjort 
ett schatull att förvara stavarna i. Han 
tackades med applåder och jubel samt 
med ett synligt bevis att fästa på fracken.

Under måltidskalaset bjöds vi på sång och 
musik och ett fullkomligt medaljregn av 
Den Bacchanaliska Kören. Denna grad är 
körens grad och under ledning av körens 
Ordförande Sven Ebbesson och DStM 
Arne Levén delades medaljer ut till för-
tjänta Bröder. DStM Göran Jacobsson 
från Malmö PB höll sedemera ett bejublat 
tacktal till maten.
 Kvällen avslutades före tidschemat vil-
ket gjorde att många Bröder valde att gå på 
Traktörernas Nachspiel en alltid lika trev-
lig avslutning på en härlig PB kväll.
 Stort tack alla Bröder som på olika sätt 
arbetade för att ge oss en härlig upplevelse.

/CG Atterdal

G R A D G I V N I N G
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Tacktal och recepiender samt om
Silenusoperan!

Kick-off – fullmatad med info om hela PB

Isamarbete med Den Bacchanaliska Tea-
tern vars agerande även de överträffade 
våra högt ställda förväntningar blev 

föreställningen en succé. Det bjöds på olika 
scener där Bröderna i publiken förstumma-
des av Teaterbrödernas förmåga att ”frysa” 
scener när kören besjöng olika händelser. 

Publiken skrattade högt åt kvicka replik-
skiften och njöt av en storartad föreställ-
ning. Vilka fantastiska talanger vi har i 
Sällskapet som övar, skriver texter och 
framför en opera som ger Bröderna en ena-
stående upplevelse på Gradgivningen. Näs-
ta år när vi ger Tredje Graden vill vi gärna 

se hela Spegelsalen fylld av förväntansfulla 
Bröder för som sagt detta får ni inte missa. 
Stort tack från oss alla i publiken! 

/CG Atterdal, StK

”Högst Uppsatte, Högst Upplyste, Högt 
Upplyste samt övriga Bröder!
Äran att framföra Recipiendernas tack för 
den 3 graden föll på mig, Tack för det.
 Vi som idag mottagit 3:e graden vill också 
framföra vårt tack till de som guidat oss hit, 
dvs våra faddrar.
 Vi hade ju likt tidigare gradgivningar 
föga aning om vad som komma skulle, när 
vi gick hit idag.
 Vår resa inom Par Bricole har ju nyss bör-

jat och den förvirring som kom över oss vid 
vår första gradgivning och första Barbara, 
som sedan fortsatte vid 2:a gradgivningen, 
får väl nu beskrivas som ett kroniskt tillstånd.
 Det är dock ganska skönt att inte behöva 
förstå alla sammanhang i en allt mer kom-
plicerad värld.
Det svåra är ju att hitta lyckan i det enkla.
 Här och nu är det enkelt! För att beskriva 
nuvarande sinnesstämning, skulle jag vilja 
travestera på Descartes filosofiska ord: 

Jag festar, alltså finns jag till!
Får jag be mina medrecipiender att resa sig!
 
Avslutningsvis vill jag och mina medreci-
piender tacka för denna vackra 3:e grad och 
även utbringa en skål för det Lysande Säll-
skapet Jönköping Par Bricole!

    SKÅL!”

/Mats Oskarsson

Bröder av höga och högre grader som inte bevistade Spegelsalen på Grad III har verk-
ligen gått miste om något. Vi bjöds utan tvekan på den bästa Silenusoperan på många 
år. Den Bacchanaliska Kören var i en om möjligt högre högform och framförde en 
Silenusopera i ordets rätta bemärkelse. Det var nykomponerade texter till för Brö-
derna välkända toner. 

Andra halvan av verksamhetsåret sparkade 
traditionsenligt igång med en Kick-off i 
mitten av augusti. Numera är det tradition 
att den hålls under takåsarna hos Frimu-
rarna. Ett sjuttiotal Bröder och intressera-
de ”i mörkret vandrande riddersmän” tog 
plats. Ackompanjerat av god öl och ljuv-
liga mackor som Thomas Candemar och 
hans traktörer trollat fram, kunde mötet 
klubbas igång. 
 Syftet med Kick-off är dels att locka 
och informera blivande Bröder om Par 
Bricole, dess verksamhet, gradgivningar 
och andra glädjeämnen. Dessutom vill vi 
gärna att lite nyare Bröder, Grad I till IV, 
får veta mer om allt det andra som sker i 

våra grupperingar, i och kring sällskapet.  
   Arbetsgradernas nye Ordförande, 
Hans Palmberg, började med att beskrivas 
grunden för våra gradgivningar. Han in-
präntade vikten av just de fyra första gra-
derna, varpå Teatern, Musiken och Kören 
ville framstå som att just deras talanggrupp 
var den mest bärande i PB. Intendenturen 
konstaterade att vi skulle stå oss slätt om 
inte de höll reda på alla våra insignier och 
rekvisita, samt alltid själva får möblera 
hela salen innan gradgivningarna.
 Hela organisationen presenterades från 
Styrande Guvernement till Sköldmakare 
via Kansliet, Sponsring och Avisa. Slut-
ligen var det äntligen dags för de mer 

lustfyllda aktiviteterna mellan gradgiv-
ningarna så som Vinakademin, Punchbrö-
derna, Maltakademin, Luculli Gille och 
Golfarna.
 Dagen inramades av vacker musik från 
en stor del av den ordinarie Musiken och 
skönsång av en kvartett ur Kören. Av de 
nio nyfikna blivande Bröderna fick vi in 
ansökningar om medlemskap från samt-
liga. Därutöver fick Kören tre nya sångare 
och lika många anmälde sig till Vinaka-
demin. Troligen var det fler grupper som 
fick tillökning, men utan min vetskap för 
ögonblicket. Sammantaget blev det en 
mycket lyckad dag som kommer att stärka 
hela Par Bricole.                    /Arne Levén

I bokstavsordning recipiender av grad III: Tony Bergdahl, Maths Carlgren, Björn Eklund, Fredrik Fors, Johan Glans, Torbjörn Gustagsson, Daniel 
Karlsson, Filip Lönnqvist, Mikael Mattsson, Mats Oskarsson, Wictor Pansar, Fredrik Stjerna, Johan Wirzén, Per Wågström
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En frisk fläkt från söder

Alla bröder kan nu med heder stoltsera 
med  den nya grönemaljerade  
Meilleurkraschanen på sina 

frackbröst. Något att sukta efter eller se till 
att även du kan göra.
 Inkomsten från dessa kraschaner kom-
mer logen väl till nytta.
 Följande stolta bröder tackar vi för deras 
bidrag:

Lennart Boestad, Ulf Gustafsson, Jim Andersson, 
Peter Alsén, Magnus Werner, Mikael Grahn, 
Johnny Lundberg, Thomas Markusson, Mag-
nus Thörnvall, Magnus Wetterö, Mikael 
Gundstedt, Bertil Hellén, Peter Johansson, 
Anders Pettersson, Nils Wendels, George An-
dersson, Anders Sundberg, Clas Palmén, Leif 
Hammarcrantz, Roger Pantzar Blomqvist, 
Roberth Strand, Lars Johansson, Stefan Klingberg

Han stormade in yvigt gestikulerande som en stark och 
frisk västanvind och turligt nog stod teaterdörren på 
glänt för att vädra och släppa in lite frisk luft. Per An-
drén stormade in verbalt engagerad och gestikuleran-
de och mottogs med öppna armar av övrige bröder i 
Den Bachanaliska Teatern. Teatern hade fått en ny och 
entusiastisk teaterdirektör och nu vet alla bröder som 
upplevt Per på våra gradgivningar vilken tillgång han 
är. Men vem är han?

annanEn annan sida:

Jo, en 36 åring som växt upp i Norra-
hammar. Närheten till NGIS gjorde 
att det blev en del friidrott och fotboll. 

Han började också i en barnteatergrupp i 
sex-årsåldern och där Per fick utlopp för 
sin unga teatraliska talang.
– Jag var med i en uppsättning på Kultur-
bruket, detta ledde sedan till att vi som 
ville fortsätta, fick möjlighet att gå med i 
Småstickorna. Det var brist på killar, så vi 
hade förtur, säger Per.

Småsticka
Småstickorna blev Pers fulla fritidssyssel-
sättning i några år, en utmanande och läro-
rik period att som barn spela för andra barn. 
Det blev för Per också många uppsättningar 
med Småstickorna, men senare också spel 
på Lilla Scenen och i Vulcanteatern.
–Vulkanteatern satte upp produktionen 
Grease på Jönköpings Teater våren 2000, 
musikal var något nytt, men jäkligt roligt. 
Vi spelade i ett antal veckor och gjorde ett 
20-tal föreställningar inklusive skolföre-
ställningar. 
  I gymnasiet blev det självklara valet 
teater på det estetiska programmet på Per 

Brahegymnasiet. Men mot slutet av gym-
nasietiden blev det för intensivt för Per 
med rollbearbetningar och repetitioner i 
olika produktioner både i skola och på fri-
tiden. Han tröttnade och efter studenten 
slutade han helt med att stå på scen. Gnis-
tan och suget efter scengolvet var som 
bortblåst, trots erbjudanden om medver-
kan i revyer, parkteater, krönikespel och 
barnteater.

Utvecklare
Det blev några år i England utan teater och 
med studier och arbete i olika befattningar. 
I dag är hans yrke verksamhetsutvecklare 
och jobbar och har jobbat företrä-desvis 
inom kultursektorn och jobbar nu som 
sådan i Nässjö kommun. En teaterapa som 
återfått lusten att stå på scen. En verksam 
verksamhetsutvecklare som teaterdi-rek-
tör, det kunde inte vara bättre för vår teater. 
Verksamhetsutvecklare är oerhört viktiga 
inte bara i teatern, utan alla talanggrupper 
(reds. anmärkning). 
 Som alla Bröder redan märkt är Per glad 
och ödmjuk som vi kommer att få mycket 
glädje av.    

– Jag är väldigt ”ny” i teatern och i våras 
fick jag teaterbrödernas förtroende att axla 
rollen som teaterdirektör. Inför det är jag 
ödmjuk och stolt! Vi har många fina brö-
der i teatern som lägger ner själ och hjärta 
i det vi gör i sällskapet, men det finns alltid 
plats för fler!

Sagt av andra om Per
”– Per Andrén är en lugn och stabil person 
med gott omdöme. Han är saklig och kon-
kret, varm i sin utstrålning, en god lyssnare 
och tålmodigt arbetande. Per trivs up-
penbart med att jobba med människor och 
kultur. Han äger humor och är empatisk, 
säger Bernt Lindqvist”

Viktigt för Per
- Humor och gehör, när det kommer till 
dialekter och personligheter.
 Han är Anglofil och Teatertok och 
navigerar bra bland de otippade hyllorna 
i mataffären och han är uppmärksam

/Hans Järeby
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Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20,
torsdagar 9–12
Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adress-uppgifter, 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/

Grad VI och parentation  191103
Grad I, VI, VIII 
och Barbarahögtid 191123
Julfest 200105
Grad IV 200201
Grad II + Årsmöte 200321
Grad VII 200523

Med start 2015 kan medlemmar i Par 
Bricole prenumerera på samtliga 
medlemstidningar som ges ut i bri-
coleriet. 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. 

Som vi tidigare informerat om ar-
betar vi med byta ut det befintliga 
kanslisystemet. Detta innebär att vi 
i dagsläget inte kan hjälpa till med 
inloggningsuppgifter eller göra 
uppdateringar i vårt befintliga sys-
tem. Har du frågor eller behöver 
hjälp med något under tiden så 
kontakta vårt Kansli så hjälper vi 
dig gärna.

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

AT T  L O G G A  I N  PÅ 
K A N S L I S Y S T E M E T ?

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

Jönköping Par Bricole # 3/2019

DEN POPULÄRA JULFESTEN 
ÅTERKOMMER DEN 5/1 2020!
När vi 2019 tog upp traditionen med en julfest blev det direkt en succé. Det Styrande 
Guvernementet tog därför omgående ett beslut om att det ska vi upprepa söndagen den 
5/1 2020. Vi kommer att vara i Spegelsalen på Stora Hotellet som traditionen bjuder. Det 
blir dans kring granen, fika och godispåsar för barnen. Ryktet säger dessutom att både 
Tomten och hästen ser fram emot detta. Vi återkommer med mer information när vi 
närmar oss men gör redan nu en markering i kalendern. Ta med barn, barnbarn eller 
andra som ni vill dela den här upplevelsen med.

Sommaren är kort som Tomas Ledin sjung-
er och det stämmer verkligen. Jag hoppas 
att alla Bröder haft en skön och avkopp-
lande sommar. Med nyladdade batterier 
står vi nu inför en intensiv höst med grad-
givningar, Luculliträffar och allt övrigt som 
bjuds inom vårt Lysande Sällskap. 
 Vi på Kansliet arbetar intensivt med vårt 
nya kanslisystem. Arbetet har pågått under 
sommaren och Projektgruppens mål är att 
kunna implementera systemet under sen-
hösten. Det ser hittills mycket bra ut och 

påminner i grunden om vårt befintliga system 
men med uppdaterad layout och säkerhet. 
Leverantör av det nya systemet är Multisoft 
och vi samarbetar intensivt med vår Moder-
loge samt ett antal Systerloger för att inga 
uppgifter ska glömmas bort eller falla mellan 
stolarna.

Trevlig höst!

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

PB-LUNCH PÅ RESTAURANG HEMMA
Inför varje grad serverar vi lunch: varmrätt + öl + snaps + kaka för 195 kr
Varmt välkomna att boka på 036-100 115 

Julfesten!

Äntligen höst! 

    

Smedjegatan 36 | 036-10 01 15 | Jönköping
www.restauranghemma.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA OCH BOKA
036-100 115

Vårt Julbord har premiär den 21:a November och serveras till 21:a December
Vi ser fram emot Er bokning på 036 100 115 eller www.restauranghemma.se

ATT BÖRJA MED

Husets glögg med pepparkakor och ädelostcréme

FORTSÄTTNING FRÅN BUFFÉ

Julens delikatessbuffé med såväl moderna som klassiska inslag.  

Våra sillinläggningar, laxar i olika tillagningar, löjrom, räkor,  

charkuterier, julskinka samt mycket mer

DÄREFTER SERVERAS VID BORDET

Torkrygg och smögenräkor i en saffransås serveras  

med potatiskaka med dill och prästost eller

Kalventrecoté med smörbrynt skivling, rostad  

butterpumpa- och rotselleri, potatiskaka med svartkål, 

konjakssås med toner av svartpeppar 

AVSLUTNING

Restaurang Hemmas desserttallrik med husets ostkaka, hjortron, 

chokladganache, amarettoglass, fikonmarmelad, bostorps hemost

Jul på

Fredag till  
Lördag 

695SEK

Tisdag till  
Torsdag 

595SEK

Restaurang Hemma!

Titta gärna in även på vår hemsida:  Jonkoping.par.bricole.se  där hittar du all möjlig information


