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

Bästa Bröder!
Vårt år närmar sig sitt slut och i årets sista styrpulpet kan vi sammanfatta ett annorlunda Par Bricole år där vårens aktiviteter antingen ställdes in eller genomfördes digitalt. Hösten däremot var fullspäckad och glädjen bland Bröderna gick inte att ta miste
på. Höjdpunkten för mig var Barbarafirandet den 20 november. Jag sa då bland annat
följande i mitt tal.

S

å fick då fira Barbara till slut. Vi har
haft ett konstigt år 2021 där vi bland
annat fick ta del av olympiska spelen
2020 och Europamästerskapet i fotboll
2020. Ja, det kändes som om delar av sommaren bara bestod av repriser på TV. Vi har
dock inte kört Barbara i repris. Men ändå
en högtid där vi har firat ett större antal
jubelkommendörer och hederskommendörer än vi brukar. För visst förtjänar 50
respektive 25 års medlemskap att hyllas
ordentligt, om än för vissa av våra Bröder
ett år senare. Allt detta på grund av den
ännu pågående pandemin.

Pandemin och hur den påverkar
oss
Flera av oss har påverkats av pandemin och
vi arbetar med att dokumentera pandemin
och hur den påverkat sällskapet. Vi tänker
kanske inte alltid på det men det vi upple-

ver idag är historia för de Bröder som kommer sen. Och jag är övertygad om att berättelser om pandemin och hur den påverkat
oss kommer att intressera många i framtiden.

Vacinpass?
Pandemin påverkar oss fortfarande och
det är inte osannolikt att det kommer att
krävas vaccinpass för att deltaga i grader
under våren.

Följer utvecklingen noggrant
Vi närmar oss 2021 med försiktighet och
kommer förstås att följa de rekommendationer som myndigheterna ger. Brödernas
hälsa är vår högsta prioritet. Det är vår
förhoppning att vi kommer att få ett fint
Par Bricole år 2022 med vackra grader, Damebricoleri med mera.

Jag vill avslutningsvis rikta ett tack till er
alla för det gångna året och önska er alla
en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Jönköping den 15 december
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Johan Larsson
Styrande Mästare
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Nya bröder i Par Bricole

Vårt brödraskap utökas igen med nya entusiastiska bröder som nu påbörjat sin vandring inom vårt kära briccolleri. Den 21 november under Barbarahögtiden välkomnade
vi dessa ytterligare 12 bröder till Jönköping Par Bricole.
Välkomna!

Christian Brännström

Henrik Svensson

Jacob Wårhag

Jonas Gustavsson

Marcus Björk

Niklas Bertilsson

Oscar Högström

Peder Lychou

Pontus Stange

Robin Österlund

Sanel Deumic

Sanjay Joshi
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Inte blir det en riktig jul utan
pepparkakor
Redan för 4000 år sen åt man pepparkakor i Mesopotamien och Egypten. De gamla
romarna hade dessutom pepparkakor med sig som matsäck när de gick ut i krig och
orsaken var att pepparkakorna inte möglade utan höll sig bra på resan. Medeltida
munkar bakade också pepparkakor. Ingen av de nämnda bör dock jämföras med
dagens pepparkakor. Visserligen var det kryddstarka kakor och nog innehöll de peppar, vilket de inte gör idag. Men den har ändå vissa kopplingar även om pepparkryddan lär ha försvunnit i början av 1700-talet, men namnet har kakan fått behålla.

P

Cajsa Warg

epparkakor är nog en av våra mest
långlivade kakor men den har inte
alltid förknippats med julen. Det var
nog så sent som på 1800-talet som pepparkakan började bli en jultradition och varför
det blev så vet man inte riktigt. Det kan ha

hade mycket att göra och levererade kilovis
med pepparkakor till kungen på slottet.
Annars är väl Nürnberg i Tyskland den plats
som anses vara centrum för medeltidens
pepparkakstillverkning. Det var också där
man började hänga kakorna i granen och
tillverka fantasifulla pepparkakshus.

Att det är kryddor som gett pepparkakan
utrymme i historien står utom allt tvivel
och kryddningen lär ha varit så stark ibland
att det i vissa kokböcker står att man kan
använda pepparkakor som krydda. Cajsa
Warg rekommenderar t.ex. pepparkakssmulor till sås och till kräftor. Det finns
också en teori om att Cajsa Warg använde
pottaska som förr användes som hävnings-

Ingredienser

Carl-Gustaf Atterdal i god (pepparkaks-)form med rent
mjöl i påsen och på bakbordet .

att göra med att socker och mjöl blev mer
tillgängligt eller kanske att man ville ha
hjälp med matsmältningen efter julens
matfrossa, för egentligen var pepparkakan
en kaka som hade medicinska effekter, åtminstone trodde man så i Danmark på
1400-talet. Den danske Kung Hans blev
ordinerad av sin läkare att äta pepparkakor
mot sin dåliga matsmältning. Det skulle
också hjälpa mot hans depressioner och
dåliga humör. Så Apoteket i Köpenhamn

På den tiden ingick bl.a. även anis, fänkål och
pomeransskal i degen, vilket har vissa likheter med en del snapskryddor. Kanske något
för Luculli Gille att börja experimentera med.
Snapskakor till kaffet är kanske nåt att ersätta glöggen med. Dessutom var socker en
lyxvara på medeltiden och ersattes av honung som sötningsmedel och honung är ju
nyttigt har jag hört. Det kanske är sant som
det står att Birgittasystrarna i Vadstena befrämjade matsmältningen genom att baka
och äta pepparkakor. Det finns en notering
om detta från år 1444. Med tanke på de
kryddorna så måste medicinen ha smakat
väldigt gott på den tiden.
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medel vid pepparkaksbak och att det bidrog
till att mildra magbesvär efter förtäring av
julmat och att personerna därmed blev
snällare.
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Bröder som
uppnår viss
ålder under
2022
Pepparkaksformar
Sen kan man ju fundera omkring alla dessa
olika former som man är uppvuxen med. Grisar och gubbar och gummor, stjärnor och
hjärtan, julbockar och granar och man undrar,
var kommer alla dessa figurer ifrån. Inga uppgifter är väl hundraprocentigt säkra men det

finns teorier. Grisen är ju t.ex. en gammal
fruktbarhetssymbol och fanns nog med tidigt
i historien. Vi vet också att man gjorde pepparkaksformar i trä på 1300-talet. Motiven
kunde föreställa personer, vapensköldar eller
ha religiösa anknytningar. Den äldsta pepparkaksbrädan man känner till föreställer Guds
lamm som förmodligen är föregångaren till
den klassiska julbocken. Idag tillverkas de
flesta formar av bleckplåt, åtminstone som jag
minns från barndomen och som vi fortfarande använder här hemma vid julbaket, vilket faktiskt är en riktigt rolig jultradition.
Nästan lika spännande som att ta på sig fracken och gå på kalas med bröderna. Det finns i
alla fall en gemensam nämnare. Man blir snäll
av båda.
Dan Ekström

50 år
9 januari
16 januari
11 mars
31 maj
27 juni
5 augusti
8 augusti
16 augusti
21 augusti
13 oktober
14 oktober

Chang Notbäck
Fredrik Kalén
Torbjörn Adolfsson
Peter Jonsson
Johan Larsson
Claes Loberg
Mikael Mattsson
Markus Stjärnklint
Marcus Rylner
Klas Åkerskog
Patrik Ström

60 år
7 maj
Ole Frykman		
24 december Gunnar Masthagen

70 år
24 april
7 juli
12 juli
5 augusti
28 augusti
7 december

Mats Wärnbring
Göran Karlsson
Anders Lovrin		
Calle Jörninge		
Claes Claesson-Åkerblad
Christer Melin		

75 år
21 januari
25 mars

Nils Rensfeldt
Lennart Abrahamsson
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18 maj
Lars Jönsson
25 juni
Kjell Jewander
11 augusti Christer Möller
18 augusti Per-Ola Wennefors
5 december Rolf Öborg
19 december Jan Fredriksson

80 år
13 februari
24 februari
20 mars
13 april
25 augusti
1 oktober
5 oktober
24 oktober
8 december

Sune Liffner
Berndt Jansson
Leif Thor
Peter Andersson
Jan Arvidsson
Lars Boll
Johan Stenberg
Leif Johansson
Anders Svenson

85 år
8 maj
Alf Wallin
4 juli
Ingemar Norström
9 september Per-Olof Lundgren

90 år
13 januari
12 juli

Bertil Palme-Johnsson
Leif Hammarkrantz
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Längtan över
– tack Moster Barbara
Längtan är ett tillstånd som man kan vara både positivt och negativt. Positivt
och lustfyllt inte minst då längtan gäller sin egen älskade kvinna. Negativt
då väntan blir plågsamt lång och ännu värre om den inte uppfylls. Under
den oväntade pandemin som stängde ner de flesta verksamheter och icke
minst i Par Bricole har brödernas längtan prövats hårt och olidligt av längtan
att åter få fira sin kära Moster Barbara. Snabba åtgärder för att minska pandemins
spridning, fick oss långt om länge att börja ana ett begynnande ljus i den mörka
stängda tunneln. Men så plötsligt lättade restriktionerna och möjligheten att
starta upp den slocknade verksamheten blev verklighet. När det stod klart att
det skulle gå fira gradgivningar och Barbarakalas med mottagande av nya bröder visste lyckan inga gränser.

L

ängtan efter att åter träffas i Stora
Hotellets spegelsal ökade för bröderna så sakteliga och så till den
milda grad att när det var dags så fullkomligt exploderade bröderna i eufori. Det
blev ett kalas som de som var med aldrig
kommer att glömma. Och broder Mats
Thiléns hyllningstal till Barbara, där endast
ord med begynnelsebokstaven B användes
genom hela talet, kan betecknas som helt
fenomenalt och möttes av bröderna med
jubel (läs talet på nästa uppslag).

Nya bröder och många medaljer

B

röder hyllades som jubel-och hederskommendörer och bevis på aktning med tal och fluidum av finare
sort. Nya bröder påbörjade sin vandring i
vingården, medan andra i vingården arbetande bröder medaljerades och hyllades på
ett aldrig sinande sätt och som visade yngre
bröder att det lönar sig att stanna och vara
aktiv i Par Bricole. Allt inramades av Par
Bricoles talanger i musique, kören och teatern på ett alldeles charmerande sätt.
Hans Järeby
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Mats Thiléns
hyllningstal till
Barbara

Barbara, besynnerligt behaglig, besvarade broder Birgers
besatta blick.
Bakom bysthållaren, bortom blusen böljade blondinens
bulliga bröst.
Birgers broder, broder Berntsson, betraktade blygt Barbaras
behag.
Bland brödernas bronsmedaljerade bröst befanns Berggrenmedaljen bredvid Bellman-medaljen.
Bricolli-bröderna bedyrade Barbara-kalasets bebådelse.
Bredvid bacchanaliska blåsorkesterns basuner besjöng
Bacchi basstämmor bedårande Bellman-epistlar.
Bröderna begåvade bacchanalens besökare befordrande
bilskjuts.
Bland bilkortegens berömda bilmärken, Bentley, Borgward,
Bugatti, bevittnade Barbara blänkande bakluckor.
Bilarna brusade bullrigt bredvid betongen.
Bosse bus broder Bertil, boendes bortåt Bankeryd, bredvid
broder Björns borg, berömde bilarnas bländande backspeglar.
Bortom Brunstorps bilverkstad, bombades badbyxeiklädde
broder Burkens Buickar besinningslöst.
BOM!
Broder Bosse bände bort bilvraken, böjde barnmorskans
barnvakt bakåt, bankade broder Burkens Buickars
bredsidor buckliga, bromsade besinnat, befriade bekymmersfritt beklämde Burken.
Burken, …….. blev buddhist!
Bilisterna beskådade Bacchus, byggandes bourgognsk
bakficka bakom Björkelund bredvid byn Bunns badplats.
Barbara besåg broder Bernt, byxbeklädd blott baktill,
betäckte buset, bromsade barkskt bilsamlingen.
Barbara besiktigade burleske brodern Bernts beklädnad,
begärde bums bättre betäckande brallor.
Brödernas bristfälliga byxbeklädnader bekymrade beklagansvärt, beskrev bildligt blandekonomins baksidor, bnp,
blankning, blekning, blaskning, balansräkning, bevisligen
blottandes blåa bankgiro-betalnings-blanketter beträffande
betalmedlens bredare basutbud.
Berusningen bbb…. briserar bb…biverkningarna. Bota,
bota, bota… Bekämpa Barbara-talarens Bbbbbb..
B-bakterie! Blåljuspersonal behövs!
Botad!
Barbaras Briccolista besjälade bröderna
Bacchus berusande brygd breddade brödernas bägare.
Bacchanaliska brödrakören besjöng briljerande Barbara
bakom Bcchanalens balustrader.
Barbara, Barbara, Barbara – Befriande, Begåvad, Belevad.
Barbara – Bedårande, Behjärtad, Behjälplig
Bröderna, Barbara – båda befrämjar bricollismen!

H

ögst och högt uppsatte, högst och högt upplyste, bricolister, bröder av alla grader, moster Barbara i synnerhet.
Det är mig en stor glädje att få tala till i första hand dig, vår
kära moster Barbara, men också till er mine käre bröder. Tillfället
är ju viktigt för oss alla. Vi firar idag dig Barbara, en av de allra
mest hyllade vi har i vårt sällskap och den enda kvinnan mig
veterligen. Flera hundra tidigare Barbara-tal har snarast förvirrat
oss i sökandet efter ditt ursprung, vem du är och hur du är. Jag
ska inte ge mig in på att förvärra den redan maximala förvirringen utan istället hylla dig som den du är, hylla vårt sällskap
och dess besläktning med dig! Du är vi, du är alltid hos oss. Det
är väl något religiöst över vår relation med dig Barbara, eller hur?
Innan hyllningen fortsätter vid kan jag inte låta bli att berätta
att jag har själv begåvats med inte mindre än fem kalmuckiska
mostrar och att i livet finns fortfarande min moster Barbara Bernander som var gift med min mammas bror, Bernt Bernander.
Morbror Bernt hade stor professionell framgång och pensionerades som varandes vice generalsekreterare i FN minsann, direkt
underställd den dåvarande FN-chefen Boutros-Boutros Ghali.
Min Moster Barbara erfor nog liksom många kvinnor gifta
med framgångsrika män att bakom dem står ofta en ganska förvånad och lika hårt arbetande kvinna. Och kanske är det så även
med vår moster Barbara i Bricolleriet? – Och vilka var då den
eller de framgångsrike männen kan man fråga sig? Min moster
Barbara är av sydafrikansk börd. Hon tvingades fly sitt land för
att hon som ung vit sydafrikan på 60-talet hade kritiserat den
dåvarande apartheid-regimens politik.
Trots mina 11 år i Bricoleriet och deltagande i Barbara-kalasen
har sammanträffandet, att jag har en alldeles egen moster Barbara, aldrig slagit mig förrän nu. Så idag tar jag mig friheten att
i hyllningen till dig, vår bricollistiska moster Barbara, även inkludera min egen moster och för all del också alla andra godhjärtade
Barbara.
Kära moster Barbara – du eviga, du med det stora B:et som så
starkt befrämjar bricollistiska behag. Jag har själv just inlett en
litterär karriär och jag vill som hyllning till dig återge ett litet
stycke ur detta mitt första verk någonsin, som jag för att hedra
dig, har valt att kalla ”Moster Barbaras bara ben”:
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Riddarstjärnan
- vår ståtligaste julblomma
Praktfull och tålig, vacker och långlivad, snittblomma och krukväxt. Kallas för Kärleksblomma, Dancing Queen, Aphrodite, Riddarstjärna, men allra mest för Amaryllis - kärt
barn har många namn. Namnet Riddarstjärna tros komma från Carl von Linné som såg
en likhet mellan blomstängeln med sina två högblad och ett hästhuvud. Men vad menar då Bellman när han skriver om denna ståtliga blomma:
”Opp Amaryllis! Vakna min lilla! Vädret är stilla, luften sval.”

N

är Bellman skaldade om sin Amaryllis var det troligen en vacker
kvinna han syftade på och ingen
blomma. Amaryllis är nämligen ett gammalt grekiskt kvinnonamn. Som vi vet svärmade man mycket under 1700-talet för den
antika världen och då var det nära till hands
att namnet Amaryllis kom i bruk igen.
Kvinnan som Bellman besjöng ville han
troligen ha med ut på en tidig roddtur eller
nåt liknande.

En vårblomma på vintern?
Professor Lars Lönnroth menar att Opp
Amaryllis (Fredmans sång no 31) troligen
ingick från början i Bellmans försök att
skriva en opera. Den påbörjades 1773 och
fick namnet Fiskarena.
Sången är en morgonsång, där den sjungande unge fiskaren uppvaktar sin älskade
Amaryllis och ber henne stiga upp och följa
med på fisketur. Först målas den vackra,
stilla morgonen upp, innan Amaryllis uppmanas att klä sig, leta reda på sina fiskedon
och sedan stiga i båten. Idyllen blir mindre

oskyldigt för först uppträder nakna sirener,
sedan uppdagas att fiskeplatsen också var
platsen där de båda tidigare älskat. I sista
strofen övergår temat helt från fiskefänge till
förförelse och nu är det Amaryllis som skall
fångas. Fiskaren vill hitta en plats där han
inte skall störas av det plötsligt stormande
vädret i Amaryllis famn. Metodiken med att
den inledande idyllen rämnar återkommer
senare i flera av Fredmans epistlar.
Men hur var det då med blomman Riddarstjärna eller Amaryllis om du så vill.
Jo, julens mest älskade blomma har sitt
ursprung i Sydamerika. Det var på 1700-talet
som den kom till Europa och på 1900-talet
som den började förädlas. Först var det bara
stora röda klockor men nu finns det både småblommiga varianter och olika färger.
Egentligen är lökväxten en vårblomma
som blommar om och om igen, år efter år,
om de fått en tids vila.

Blomsterprakt
Amaryllis är kanske en av de vackraste krukväxter vi har när de blommar, men efter
blomningen är det inte lika kul att se på. Då
hamnar de ofta på komposten. En del lökar
kan plötsligt börja blomma på våren, det har
hänt mig flera gånger med sparade och bortglömda lökar. Är det kanske därför man säger att julen varar fram till påska …

Riddarstjärna
Men hur var det då igen med namnet Riddarstjärna.
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Arne Levén i funderingar om vad som är rätt namn:
Amaryllis eller Riddarstjärna ?

Det latinska namnet för Amaryllis är Hippeastrum vilket ordagrant betyder ryttarstjärna.
Han som publicerade namnet hette William Herbert (1778-1847) och var en brittisk botanist. Han ansåg att namnet skulle
vara riddarstjärna. Herbert använde sig av
Linnés artepitet men missade kopplingen
till hästen. Det svenska namnet Amaryllis
har använts sedan Linnés tid, trots att det
egentligen är en annan växt som bär det
namnet (kapamaryllisar).

Carl von Linne
Jag tycker Riddarstjärna låter bättre, åtminstone för en bricolist, den är ju ändå vår vackraste julblomma. 1742 beskrev Carl von
Linne blomman så här
”– Ingen blomma har fått så hög kulör och lysande glans som denne sköna Amaryllis”
Dan Ekström
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Julmust eller Julöl
- ett lätt val för en bricolist…
Påståendet är medvetet provocerande eftersom en Bacchi Riddersman förmodligen inte skulle tveka i valet men för en Bacchi Riddersman är även kunskapen
om en dryckeshistoria intressant, så låt oss därför titta lite närmre på varför julmusten faktiskt har en given plats på nästan alla svenska julbord.

J

ulmusten är en svensk bästsäljare och har sitt urspring i den
svenska nykterhetsrörelsen. Intressant är också att samma dryck
heter olika vid olika tidpunkter för
det är väl julmust man dricker till påsk
men med ett lämpligare namn. Det
finns i alla fall inte någon dryck som
förknippas så starkt med glädje, trygghet och familjen som julmust och det
är kanske inte så konstigt eftersom
julmusten har en så lång historia.

I dag dricker svenskarna ungefär 30
miljoner liter julmust om året och
det är fortfarande familjen Roberts
som står för det hemliga receptet på
julmustens extrakt.

Coca-Cola försökte

Nykterhetskämpe
Allt började vid 1900-talets början då
nykterhetskämpen Robert Roberts i
Örebro började fundera på ett vettigt
alkoholfritt alternativ att servera till
den tidens julbord. Roberts skickade
sin son till Tyskland för att om möjligt
kunna hitta ett bra recept till ett alkoholfritt öl. Pojken som var kemist
kom hem med både recept och olika
essenser. Efter mycket arbete hittade
man en kombination som blev succé
och som spred sig snabbt över hela landet.
Från början kallade man det för julöl men
bytte ganska snabbt till julmust.

Kompletterande smak
Men om nu julmusten är så populär i Sverige, den står för nästan hälften av all läskförsäljning i december, så kan man ju undra
varför den inte har blivit lika populär utomlands, som till exempel Absolut Vodka. Man
har faktiskt försökt och till och med tagit
hjälp av IKEA-varuhusen, men någon storsäljare utanför Sverige har julmusten inte
blivit och varför vet man faktiskt inte. I Sverige är den i alla fall omåttligt populär och

Johan Larsson, i funderingar – vilken ska jag välja?

det kanske kan bero på att julmusten konsistens ”gifter sig så bra” med den feta kryddstarka julmaten och att den kompletterar
och lyfter smakerna på julbordet. Så skulle
nog programledarna i det populära teveprogrammet Kockarnas Kamp i alla fall ha uttryckt det. Det är i alla fall en teori.

Hemligt recept
Familjen Roberts i Örebro valde att satsa på
sitt koncept från Tyskland och efter många
och långa experiment med essenserna tog det
rejäl fart på 1920-talet då den offentliga debatten om alkoholens skadeverkningar var
på tapeten, en debatt som bland annat ledde
till en folkomröstning om att förbjuda försäljning av alkohol.
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Ingredienserna i julmusten är en familjehemlighet men stommen lär
bestå av humle och malt. Det finns de
som påstår att det finns mellan 30 och
40 olika ingredienser i de olika sorter
av julmust som tillverkas på marknaden. Dessutom har flera multinationella företag försökt köpa eller kopiera julmusten från Sverige men
familjen Roberts har lyckats att väl
bevara sin hemlighet genom generationer av ägarbyte. Coca-Cola försökte lansera en julmust under namnet Bjäre för några år sen men den
plockades bort ganska snabbe eftersom succén uteblev. Orsaken till företagets satsning var att den egna försäljningen av läskedrycker halverades varje år
under just december, troligen på grund av
julmusten När du tittar på bilden av Styrande
Mästaren Johan Larsson som har svårt för att
välja kan kanske denna lilla historik ge en viss
förståelse.

Inte en maltdryck … puh!
Det ryktas också att EU en gång försökt
stoppa julmusten på grund av att det fanns
karamellfärg i den. Julmusten omfattades
dock inte av EU:s lista över maltdrycker eftersom den klassas som läsk och inte alkoholfri öl. Så Styrande Mästaren Johan Larsson får väl fortsätta fundera på vad som
passar bäst på det svenska julbordet.
Dan Ekström
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En annan sida:

Årets sista nummer av Avisa skulle bli ett av de bästa och
största som vi producerat. Så var tanken i redaktionen.
Så varför inte presentera HANNES LOKKO i vår serie ”En
annan sida” då han är den som skapar, ändrar, flyttar, trollar och lägger sista handen vid tidningens utseende. För
undertecknad är det en ära att få skriva om Hannes.

V

Foto: Privat

Säffle –
kan jag få en kopp kaffe?

Lumpen skedde på inskrivningscentralen Flytt igen
på P6 i Kristianstad där han var med om I samband med att han slutade på Husqvaratt placera cirka 14 000 ungdomar på plat- na sålde familjen sitt hus i Hovslätt som
ser runt om i försvaret.
blev för stort när de båda döttrarna, Sophie
och Philippa, flyttat hemifrån. Hannes och
Anne-Lie tog med sig hunden Tella och
Arbetslivet
Hem till Jönköping 1974 och siktet inställt flyttade upp till Stockholm. Hustrun hade
på reklam och marknadsföring. En liten länge velat flytta upp, så nu var tiden inne.
krokig väg genom EPA och NK-FRI ledde Idag bor de i närheten av sina döttrar i cenfram till Husqvarna såsom tidskrivare och trala Stockholm och trivs alldeles utmärkt.
–”Vi har nyss blivit mormor och morfar
verkstadsplanerare för att några år senare
till
Sophie’s lilla Lova, så det känns helt rätt
hamna på Husqvarnas Marknadsavdelning
att
nu kunna bo så nära varandra. Och tro
1978. Där var han kvar i fyra år och började
sedan i ateljén på Brahe Annonsbyrå som det eller ej men våra döttrar och min hustru
senare ändrade namn till Artmen Kommu- har alla också hamnat i marknadsföringsfacket. Konstigt va?”
nikation.
–”Här någonstans föll jag samtidigt huFlytten från Värmland
vudstupa för en smart och vacker kvinna Jönköping Par Bricole?
Till Jönköping flyttade familjen 1959 då från Bankeryd – som till min lycka blev kär
Däremot har han svårt att släppa PB i Jönpappan började jobba på JMW och flytt- i mig också! Nu har Anne-Lie och jag varit
köping och det ska vi vara mycket tacklasset gick strax efter det till Kättilstorp lyckligt gifta i snart trettio år!”
samma för.
söder om Jönköping. Han började skolan
Delvis trivs han alldeles för bra med
i Ljungarumsskolan för att senare gå på Per
gänget i Luculli Gille (”Then Gyldene
Brahe. Där började han ekonomisk/distri- Tillbaka till Husqvarna AB
Slevfven”
[tidigare grupp 15]). Matlagbutiv linje som då var det närmaste man Husqvarna AB ville inte släppa taget om den
ningsintresset
är stort, mycket stort.
kunde komma för att börja med reklam här duglige gossen och när marknadsföring–”Och
så
trivs
jag även förträffligt med
och marknadsföring. Det lade grunden en behövde hjälp på företaget 1990 ”kallade”
redaktionen till Avisa där jag gör lay-out
för hans yrkesverksamma liv. Det hindrade man på Hannes. Han blev kvar på lite olika
och utformning. Detta ligger väl i mina
dock inte Hannes från att spela fotboll i tjänster inom marknad och grafik fram till
intressen
för det grafiska, det kreativa och
Hagapojkarna, men kompisarna spelade och med 2015.
typografi
i synnerhet. Något som jag fortfa–”Efter en omorganisation blev jag erbjuden
även golf och det fastnade Hannes för och
att sluta tidigare, men jobba kvar som konsult. rande brinner för.”
är fortfarande fast.
Vi ska vara oerhört tacksamma för att
–”Det började med en kompistävling Totalt blev det 34 år som anställd och hitillls
Hannes
trivs i Avisa-redaktionen där han
som vi startade 1971 och har fortsatt varje år. 5 år som konsult. Numer hoppar jag då och
sedan
2015
gör ett så förträffligt bra jobb.
då fortfarande in som konsult på marknadsI år hade vi 50-årsjubileum med i stort sett
sidan. Betydligt mer sporadiskt dock.”
samma spelare som vid starten. Håller mig
Hans Järeby
fortfarande runt 17-18 i hcp”, säger Hannes.

ad har då rubriken för koppling till
artikeln? Det odödliga uttalande
som myntades av Hasse Alfredsson,
i Hasse o Tages sketch ”Spik i foten” i deras
88-öres revy.
Jo, Hannes råkar nämligen vara född i
Värmländska Säffle och året var 1953.
–”Mina föräldrar flydde till Sverige hösten 1944 från Estland och att få svenskt
medborgarskap var segt på den tiden så
jag blev svensk medborgare först 1955. Jag
har med andra ord estnisk påbrå och har
tillbringat många somrar bl a på en estnisk barnkoloni på Gotland samt på otaliga estniska scoutläger. Mina föräldrar var
scoutledare.”
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Nya Guvernörer och
vice Guvernörer
En timme innan själva starten av Barbarafestiviteterna samlades 25 Bröder i kansliets
Bellmansal. De allra flesta av dem var där för att upphöjas till Grad V, vice Guvernör,
medan tre skulle få Grad VIII, Guvernörsgraden.

D

et är sällan Bellmansalen är så välfylld, men stämningen var både
god och högtidlig medan luften
blev allt tunnare.

Kansliet
DStM Arne Levén och StK Carl Gustaf Atterdal exekverade båda utnämningsritualer-

na tillsammans med General Ceremonimästare Jakob Sandwall, General Protonotarie
Kent Fälth och General Härold George Andersson. Båda grupperna delgavs respektive
grads historik, stadgar och övrig information.
Efter avgivna löften (som inte närmare
kan beskrivas här) behängdes Bröderna med

sina nya vackra axelband i svart respektive
röd huvudfärg.
Strax efter välförrättad ceremoni togs de omhand av redaktör Hans Järeby för gruppfotografering innan de skyndade vidare till
Stora Hotellet för att vara med om nämnda
Barbarafest.
Arne Levén

Grad VIII (Guvenörer)

Magnus Rönnberg, Frank Albertsson,
Rune Engström

Grad V (Vice Guvenörer)

Peter Andersson, Lars Bäckesjö, Maths Carlgren, Björn Eklund, Fredrik Fors, Johan Glans, Torbjörn Gustafsson, Per Hallerstig, Johan Hofverberg,
Martin Jakobsson, Fredrik Jutnäs, Risto Kesti, Peter Koski, Peter Liliegård, Filip Lönnqvist, Christer Nordberg, Anders Pettersson, Erik Runemo,
Fredrik Stjerna, Joakim Wahlqvist, Per Wågström, Lars Ödén (alla dock ej med på bild)

S:t Sigfrids Riddare
Ingen som besöker Växjö undkommer
Sankt Sigfrid, stiftets, domkyrkans och
stadens skyddshelgon. Samtidigt finns
det folk som påstår att han aldrig har
existerat. Vad är sant?
Legender är spännande stoft och
mycket i ordensväsendet har byggts
kring dessa. Vad som är sant och har
skett är kanske inte det viktigaste. Det
är däremot upplevelsen i den gradvisa
vandringen vilket bäst kan belysas av
den som får uppleva berättelserna.

St Sigfrid eller Sigbardi, det är frågan
och svaret får man kanske först när man
fått uppleva den Sjätte Graden om det
ens finns något svar, i alla fall inget entydigt. Spännande är det i alla fall med
de olika graderna och den stegvisa uppflyttningen i gradsystemet. Grad VI är
inget undantag.
Våra senaste Riddare:
Rolf Hellemark, Per Lindström,
Torbjörn Månefjord, Johan Kuhlau,
Roger Sandberg.
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Jubel- & Hederskommendörer

Jubelkommendörer

Hederskommendörer

Inträde 1970: Christer Lundin, Kjell Olsson (ej med på bild)
Inträde 1971: Anders Lovrin (ej med på bild), Anders Swartz,
Anders Svensson, Dag Thulin

Lennart Boestad, Leif T Larsson, Håkan Molander
samt bröder som vi förra året ej kunde hedra:
Mats Allvin, Stefan Klingberg, Tommie Linder

Julens traditioner
- en värld av mångfald
Utöver de religiösa traditionerna så firas julen i nästan hela världen och på väldigt
olika sätt. Det är naturligtvis svårt att generalisera och bara lyfta fram enstaka traditioner som är specifika för ett land, flera traditioner sammanfaller ju i flertalet av länder,
men skillnader finns och redaktionen har tagit sig friheten att peka på några varianter
av jultraditioner som snart kommer att fylla jordklotet med glädje och fest. Som allt
annat är detta bara en liten del, eller som att beskriva Sverige vilket i så fall skulle
kunna göras som att i Sverige är TV-tittandet klockan 3 på julafton närapå obligatoriskt.
I JAPAN vallfärdar man till snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken för att äta
friterad kyckling, så kallad Kurisumasu ni
wa Kentakkii.
I AUSTRALIEN firar man lite annorlunda och ett vanligt sätt att fira jul där är
att ordna en grillfest och kanske helst på
stranden.
I STORBRITANNIEN kommer Father
Christmas med julklapparna på juldagen.
Där äter man helst en rejäl kalkonmiddag
och så förstås den klassiska julpuddingen.
I SPANIEN spelas det en del, men inte

fotboll. En av julens höjdpunkter är ett
gigantiskt lotteri och dragningen med de
många och höga vinsterna samlar miljontals tittare framför TV.
I grannlandet ITALIEN är det en häxa
som fyller barnens julstrumpor med godis.
Häxan heter La Befana.
Norr om Italien ligger FRANKRIKE
och där serveras det läckerheter på julbordet. Ostron, gåslever, anka, ost och mycket
annat gott innan den traditionella efterrätten vilken består i ett bakverk som ser ut
som en stubbe.
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I UKRAINA betyder spindlar till julen
tur och där dekorerar man julgranen med
spindelnät.
Våra grannländer har många likheter
med oss men det finns också skillnader. I
NORGE gömmer man t.ex. husets sopkvastar vilket enligt folktron skall skydda
hemmet från onda andar och saknas det en
rejäl kålrotslåda på julbordet i FINLAND
kommer nog många att klaga.

Dan Ekström
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Avisas julsångstävling
Kan du para ihop rätt text med rätt låt. Mejla till: tomten@nordpolen.com
De första rätta svaren belönas med en synnerligen God Jul!

1
When you first took my hand
on a cold Christmas Eve
You promised me
Broadway was
waiting for me
2
Kom, låt oss ta varandras händer
När julen är här

3
Snön ligger tjock
på gator och torg
Julaftons morgon, jag ska
köpa mig en gran
Människor springer om varandra
Åh, det är jul i stan
4
And it´s been so long
But I will be there
I sing this song
To pass the time away
5
På radion sjöng de om fred på jorden
Jag ville tro de slitna orden
6
Vid fem hade de väckt en
och vid tolv kom hela släkten
Min morfar och min faster
och hennes man med
andedräkten

A-9, B-5, C-2, D-4, E-6, F-3, G-7, H-8, I-10, J-1

A White Christmas
B Tänd ett ljus		
C Julen är här		
D Driving home for Christmas
E Jul igen
F Tomten jag vill ha en riktig jul
G Bjällerklang
H Mer jul		
I Jul jul strålande jul
J Fairytale of New York		
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7
Följ oss ut, följ oss ut
Blacken travar på
I hans spår vår släde går
Där höga furor stå
8
En show glöms bort om den bara
visar opp
Effekter som man knappast anar
9
Where the treetops glisten
and children listen
To hear sleigh bells in the snow
10
Psalm som är sjungen från
tid till tid
Eviga längtan till ljus och frid
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A

lla 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.
Följande Bröder är sedan tidigare medlemmar i vår exklusiva grupp:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mottagare
Lennart Boestad
Ulf Gustavsson
Jim Andersson
Peter Alsén
Magnus Werner
Michael Grahn
Johnny Lundberg
Thomas Markusson
Magnus Thörnvall
Magnus Wetterö

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mikael Gundstedt
Bertil Hellén
Peter Johansson
Anders Pettersson
Nils Wendels
George Andersson
Anders Sundberg
Clas Palmén
Leif Hammarcrantz
Roger Pantzar Blomqvist
Roberth Strand

22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
35

Lars Johansson
Stefan Klingberg
Magnus Ferlander
Leif Wiberg
Peter Sandberg
Fredrik Stjerna
Johan Forsberg
Christer Norberg
Carl-Gustaf Atterdal
Meta Andersson
Katarina Andersson

36
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Daniel Torstensson
Mats Wiberg
Tommie Linder
Håkan Bjurén
Tony Beiving
Carl Ritzén
Leon Benér
Mikael Ohrling
Anders Lindell
Wictor Pansar
Calle Axelsson

Gynna våra sponsorer

mTw Invest AB
TB Profil AB
Syns du inte, finns du inte!

Det gäller också ditt företag.
Det finns knappast bättre annonsforum än Par Bricoles egen hemsida,
Årsbok eller avisa.
Du väljer själv annonspaket till nytta för ditt företag samt att du gynnar
vårt Sällskap.
För mer information från Marknadsgruppen, kontakta mig:
Jim Andersson, mobil 0761- 77 69 00
15
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Jönköpingssonen Viktor Rydberg
– En av de största på sin tid.
Idag är han främst ihågkommen för två saker, dikten Tomten och sången Gläns över sjö
och strand (Betlehems stjärna). Alice Tegnér tonsatte dikten och den tillhör fortfarande
en av våra mest älskade julsånger. Det är över 125 år sen Viktor Rydberg dog (1895) och
mycket av hans livsverk har falnat. Det var därför med stor lycka jag hittade den dikt
som journalisten Eva Göransson skrev för många år sen. En dikt där hon lät Viktor Rydberg träda fram i nutid och delge oss vad många hade glömt.

D

et är svårt att förstå vilken enorm
framgångssaga det blev av pojken
Viktor som växte upp på det gamla slottsområdet i Jönköping där hans pappa var slotts- och fångvaktmästare på kronohäktet.
Det var en lycklig barndom skriver han,
men den förändrades då hans mamma och
lillasyster föll offer för koleraepidemin i
Jönköping och dog 1834. Pappan sörjde

sin hustrus död så mycket att han blev alkoholiserad och psykiskt sjuk. Hemmet föll
samman och Viktor Rydberg blev utackorderad på olika håll i Jönköping. Viktor utmärkte sig dock som en god och intelligent
elev i skolan och flyttade så småningom till
Växjö för att läsa på gymnasiet. På grund
av ekonomiska svårigheter återvände han
till Jönköping utan examen. Han började
skriva för Jönköpingsbladet och när ägaren

till tidningen flyttade till Göteborg och
köpte Handelstidningen flyttade Viktor
Rydberg med och resten är ju en fantastisk
framgångssaga.
Eva Göransson låter Viktor Rydberg berätta mera på versmåttet, på nästa sida, det vi
känner igen från Viktor Rydbergs Tomten.
Dan Ekström

Grad II/III, oj vilken Gradgivning!
Det hela började med att Arbetsgradernas Ordförande Hans Palmberg tillsammans
med sina ämbetsmän kläckte en ny idé. Syftet var att uppmärksamma de Bröder som
fått vänta extra länge på Grad II och Grad III pga. Pandemin, ”Vi gör en GradII/III” utbrast
han. Grad III tar vid där Grad II slutar så allt hänger ihop. Sagt och gjort, vi i Guvernementet instämde och arbetet påbörjades.

I

den vackert dekorerade Spegelsalen fick
den förväntansfulla publiken en fantastisk upplevelse där Teater, Kör och Ämbetsmännen samarbetade ypperligt. De gav
oss en härlig kväll och kanske en djupare
förståelse för gradernas innebörd. Vad som
sas och gjordes är höjt i dunkel för de Bröder
som ännu ej nått dessa höga grader. Våra Recipiender var säkerligen nöjda och som alltid
när man får en ny grad inte helt med på noterna i det som framfördes på scenen. Var
lugna, jag kan försäkra er om att ni så små-

ningom kommer att bli klokare då fler hemligheter kommer att avslöjas i de ännu högre
graderna.
Vi ”applådörer” ber att få framföra ett
stort tack till alla inblandade för en synnerligen trevlig och proffsigt genomförd gradgivning. Måltidskalaset som sedan följde
genomfördes med skön sång och musik och
inte minst med många glada skratt. Maten
som vår Providör Lars ”Bonnen” Johansson tillsammans med Stora Hotellet hade
komponerat var suverän. De Bröder som
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förväntat sig ”rotmos och fläsklägg” fick tji.
Rotmoset var en otroligt god puré och fläsklägget så mört att det smälte i munnen.
Arbetsgradernas Ordförande Hans Palmberg och Ceremonimästaren Jonas Ekström
såg till att formalia och tidsplaner hölls till
punkt och pricka och med den största ackuratess. Jag kan försäkra er om att Bröderna
strosade hemåt i kvällsmörkret med ett nöjt
leende på läpparna och många minnen rikare.
Carl-Gustaf Atterdal
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Viktor Rybergs återkomst
till barndomsstaden.
Julen 1988 av Eva Göransson

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma,
alla sova i enslig gård,
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran
snön lyser vit på taken,
endast tomten är vaken.

Min dikt av klassiska klanger ljöd,
Jag manade folket till strider
Jag ville uppror, kamp och glöd,
i nattomhöljda tider.
I skymning och mörker, i dimma och dis,
i livsledans olust, i tvivel och kris
Jag bekämpade smutsen och stanken,
Jag sökte den rena tanken.

Nu hörs denna vers igen, dagen lång,
och den synes var dag uti bladen
Det var jag, Viktor Rydberg, som skrev den
en gång,
nu står jag staty uti staden
Står där frusen i Rådhusets park,
på en halv kvadratmeter jönköpingsmark
i granit och av brons begjuten,
i glömska helt innesluten.

I ungdomen, radikal rabulist,
som slogs emot korset och tronen
en högsint och ädel idealist,
som led med de trälande hjonen.
En grubblande, ångestfylld,
svårmodets son,
som sökte och drömde mig långt härifrån
Min lagerbekransade panna,
ville det rätta och sanna.

Vadan och varthän och varför och hur?
Jag ställt livets eviga frågor
om människoandan, fjättrad i bur,
om livets eviga plågor
Om varandets villkor, om sorg och om nöd,
om konsten och dikten, om kärlek och död
om människan, evigt fången
i den eviga grottesången.

Jag haft professur och riksdagsmandat
och jag var berömd och beryktad
Det var jag som skrev Uppsalas jubelkantat,
men min storhet är tydligen flyktad.
Historiker, teolog, redaktör,
humanist och forskare, litteratör
ett geni på den svenska parnassen.
Ett snille av första klassen.

Grad II/III

Samir Deumic, Christer Gustafsson, Magnus Hackenschmidt,
Niclas Jinnestrand, Marcus Johannesson, Peter Jonsson,
Björn Kjellander, Jonny Krantz, Anders Langegård,
Mattias Lennartsson, Elias Madsen, Lasse Olsson,
Karl-Anton Sjöö, Patrik Zander, Peter Andersson
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I svenska akademin jag satt,
en gigant i litteraturen
fick pris och medalj och doktorshatt
för min insats inom kulturen
Ja, hedersdoktor och filosof –
men allt vad man minns är en enda strof
Om snön som lyser på taken
och en jäkla tomte som är vaken.
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IN MEMORIAM

SIGVARD BRÄNNSTRÖM
Vår Broder, Riddaren av Svarta Korset Sigvard Brännström
finns inte längre med oss.
Sigvard var en man med många intressen och en intressant yrkesbana. Att beskriva allt han har gjort och intresserat sig för är i det närmaste omöjligt men då han själv
tecknat ner en levnadshistorik gör jag ett försök.
Sigvard föddes i byn Ersmark i Västerbotten på nyårsafton 1931. Ersmark ligger
utanför Skellefteå där Sigvard gick i skolan och inledde sin yrkesbana på Konsum.
Karriären har sedan inneburit flera flyttar
där det även visade sig att en av Sigvards
stora intressen, folkdansen skulle hjälpa
honom. Sigvard var nämligen instruktör
för folkdanslaget i Södertälje men var tvungen att meddela att han fick stiga av uppdraget då det inte gick att pendla längre.
En av medlemmarna lyckades då ordna en
intervju på Scania Vabis. Sigvard fick jobbet och flyttade
till Södertälje.
Efter värnplikten på Svea Livgarde återvände han till
Scania Vabis och fick där börja arbeta med hålkort. Som
ett led i det arbetet fick han utbildning på IBM-skolan.
Med stor erfarenhet av hålkort som då var ganska nytt fanns många jobb att välja mellan och arbetsplatserna växlade.
Till slut hamnade Sigvard i Jönköping på Svenska Fläktfabriken som ansvarig för Fläkts hålkortsavdelning. Det
var under den tiden som datoriseringen och de utmaningar
som den förde med sig som Sigvard och kollegor på Fläkten
samt representanter från Husqvarna kom på idén att starta
ett IT-servicebolag. W-Data bildades och bland annat var

Sigvard ansvarig för IT-säkerhet hos det nya bolaget. Efter
sammanslagning med ABB fick Sigvard erbjudandet att bli
koncernsäkerhetschef på ABB och arbetade då nära en av
svensk industris största ledare Percy Barnevik.
Folkdansen följde med Sigvard vart han flyttade och via
dansen träffade han Gunilla och de bildade familj. Flyg har
även det varit en stor del av Sigvards liv och
han innehade certifikat för såväl motorflyg
som segelflyg. Han har berättat flera fascinerande historier om sin tid som segelflygare.
Ett tredje intresse var jakten där han bland
annat var medlem i Galtabergets jaktlag, söder om Jönköping. Sigvard hade en rik fritid.
I Par Bricole var Sigvard en mycket aktiv
och omtyckt Broder sedan inträdet 1975.
Sigvard hade flera ämbeten och krönte sin
ämbetsbana då han 1999 installerades som
Styrande kansler. Sigvard hade sällskapets
högsta grad och tilldelades i samband med sin avgång som
Styrande kansler sällskapets nästa högsta utmärkelse Förtjänstkorset i guld. Även efter ämbetsmannatiden så var Sigvard en flitig gäst på våra grader och måltidskalas. Ofta
kunde man höra ett högt Skål från Sigvard då kören sjungit.
Detta som en påminnelse från en av våra mest erfarna Bröder till de nya att man skålar först och applåderar sen. På
Barbara var vi många som tänkte extra på Sigvard vid den
första skålen. Vi saknar honom.
Den 14 november avled Sigvard efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till Sigvards familj, hustrun Gunilla,
sönerna Fredrik och Adam samt dottern Anna.

JÖNKÖPING PAR BRICOLES MINNESFOND
Minnesfonden har som syfte att bevara och vårda Par Bricoles kulturarv. Fondens ändamål är således att främja
hågkomst av Bröder, händelser och Skeenden inom Sällskapet, samt vård av minnesgåvor, böcker och skrifter.
Insamlade medel och gåvor användes enbart för dessa ändamål eller i enlighet med donatorns uttryckta vilja inom
angivna ramar.
TACK FÖR EN GÅVA TILL MINNESFONDEN Bankgiro 162-8262

18

Johan Larsson, StM

Jönköping Par Bricole # 4/2021
SES MED
TRE
VISE
MÄN
HAR VI
SETT
PÅ
TOMTEN

INTENSIV
INFÖR
JUL

LYFTER
ÅKLAGARE

LIGGA
PÅ ÄGG

REDER
INTE SIG
SJÄLV
TEKNIK

MURGRÖNA
JULFISK
FÖR
TYSKAR

KLÄMMER
NYFIKNA
PÅ

GE
NÄRING

ROP

HJULPINNAR
DEN
STÅR
FÖR
DÖRREN

GÖR
TOMTEN
GLAD

ORSAKAR
METEOR
NÄR
KULOR
OCH
PYNT
PLACERAS I
GRANEN

KUNDE
DÖDERHULTARN

HON ÄR
SÅ GOD
SOM EN

ÄR MAJORITETEN
TRÖTTAR
ÖRAT

VIKT
FÖRNUMMIT

SES RÄV
PÅ
ISEN
SOM EN
MARTINI
KAN TOMTEN LIGGA

KÄRNANS
POSITION
KAN MAN
EN UTMANING
GIRIG

UTSKOTT

SES DRAGEN PÅ
KANSKE
KORT

TÄPPJOBB
MÖRKT
I JUL

JW
KRYSS.
SE

HÅLLS
FÖR REA
FÅGEL

GÖRS
FÖR
HAND

DRICKSTÅR
ER
KÖANDE
SÅDANA
PÅ

SES DEN
SOM
HÅLLER
HOV

AKTUELL
TID
OMBUDSMAN

KOMMER
OOMBEDD

GÖR
HUNGRIG UPP
UTESLUTER
INGEN

ORDLISTA
KORT

HÄLLA
PORTIONSVIS

KULA I
KAMP
KAPAS

RÖDA I
JUL
FÅ IHOP

DUKAS
FÖR

TON

HOPPAR
LESS
HAR
LUCKOR

SMUGIT
FRAM
LEDIG

HAR
SKOMAKARE
FAKIR

SKJUTER
JÄGARE
OMKRING
SIG

EN VAR
BRA FÖR
APELKISTAN
GRÅ

BALJVÄXT

TANGENS

HANS
VÄRLD
HAR VI
LÄST OM

BADPLATS

KORTSIDA

VÄSTGÖTAHANDLARE

MITTPUNKT

ÄR
UDDA
INDIVIDER

HÖRS
SKRIN
AV

REDE

DROG
PÅ

HUNDAR

DOMSTOLSSTAD
FÅGEL

FÖRSÄMRAR
SIKTEN

KAN
KRANS
STÅ FÖR
FÖRBE- DANSAS
JULEN
REDA
TILL
BORDET
SLUT

ALTERNATIV
TILL
PISKA

BOLAG
JULEN
-21

TOG
HJONEN
I KATTHULT

KUPLUKT
AVSLÖJAR
JULMAT

FÖLJER
TRE

FARLIGT
FALL

GRÖN
ELLER
RÖD PÅ
JULBORD

SANKSES
MARK
FERDIBILDAR
NAND PÅ TECKEN

TA TILLBAKA
SNUVIGA
TOMTEGUBBENS
DOKTOR

Hej alla bröder!

Nu när vi ser hur bra och trevligt det blev med bildkryss, tänker vi fortsätta och du min bror som håller med,
har möjlighet att bli nästa bildkryssponsor och med egen touch om så önskas.
Skicka ett intressemejl till: avisared@jareby.se eller ring 0730 61 98 00
Lösningen skickar du avfotogaferad till samma mottagare. Vinnaren erhåller 2 trisslotter.
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.
Avisaredaktionen
GOD
JUL &
Hans Järeby/Hannes Lokko

E
H E L T
N Y T T
B I L D K R Y S S
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GOTT
NYTT
ÅR!

K A N S L Ä R E N

God Jul och Gott nytt År

M

itt tredje år som Styrande Kansler går mot sitt slut. Det känns fantastiskt att vi
tack vare vaccin och försiktighet har kunnat genomföra en historisk höst. Den
mängd gradgivningar och andra möten vi genomfört har varit helt fantastiskt.
Jag vill höja ett varningens finger för den mängd bilder som florerat på sociala medier. Vi
har våra officiella kanaler där vi kan publicera bilder. Det är Jönköping Par Bricole hemsida, Avisa samt vår officiella grupp på Facebook. Där kan vi publicera mingelbilder m.m då
det är en sluten grupp enbart för medlemmar. Vi i Guvernementet vill dock inte se bilder
på Bröder tagna i officiella PB sammanhang på privata Facebook sidor då dessa tenderar att
spridas okontrollerat i cyberrymden.
Det tål att upprepas att vi vid varje gradgivning har en officiell Ordensfotograf som är
den som tar bilder och publicerar i olika media. Under Grad och måltidskalas är det enbart
vår Ordensfotograf som får ta bilder. Ber därför er Bröder som kanske inte känner till detta
att följa våra rekommendationer.
Vill även nämna för den som saknar julfesten som brukar starta vårsäsongen. Vi väljer
även i år att ställa in den med hänsyn till riskerad smittspridning. Övriga datum för året ser
ni i kalendariet med reservation för att de kan komma att ändras
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla Kanslister, Ämbetsmän och Skattmästare som
bidragit till att göra mitt och Det Styrande Guvernementets arbete enklare, meningsfullt
och stimulerande.
Önskar alla Bröder en lugn och avkopplande julhelg och ett Gott Nytt År!

Carl-Gustaf Atterdal

Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

LÄS MER GENOM VÅR HEMSIDA
Just nu håller du ett nummer av ”avisa” i din hand. Men du vet väl om att du kan läsa
många fler nummer på vår eminenta hemsida och hitta ännu mer härlig läsning där.
Ta därför till en vana att då och då gå in på vår hemsida (gör den gärna till din startsida) och låt dig överaskas av det digra innehållet där.
http://jonkoping.parbricole.se/

PRENUMERERA
PÅ A L L A P B’S
MEDLEMSTIDNINGAR
Medlemmar i Par Bricole kan nu prenumerera på samtliga medlemstidningar som utges i bricoleriet. Genom detta får du reda på vad som
händer i hela bricoleriet och ett tjugotal nummer att läsa om året.
Prenumerationsavgiften är 400
kronor och du som anmäler intresse
får en faktura.
Du som är intresserad mailar till
jonkoping@parbricole.se och anger
prenumeration samt ditt namn och
din postadress.

GRADKALENDARIUM
Planerade datum 2022

Grad IV
Grad II + Årsmöte
Vårbal
Grad VII
Grad III
Grad VI + Parentation
Barbara, Grad I, V, VIII

5/2
19/3
14/5
21/5
22/10
6/11
26/11

Som tidigare informerats är alla
datum preliminära beroende på
utvecklingen av Covid-19 och FoHM,s
rekommendationer.

Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20,
torsdagar 9–12
Jomen, det är nog så att atomer är väldigt,
väldigt små men redaktionens jul- och
nyårshälningar är gigantiskt stora.
Redaktionen ber att få önska alla våra
bricolister en särdeles god och vilsam kommande helg och hoppas på ett kärt återseende
2022 till nytt ett härligt PB-år.

Kansliet öppnar med ordinarie öppettider.
Övriga tider når ni oss på mail precis som tidigare.
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

