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Bäste Bröder

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

Visste ni förresten att det pratas 
svenska fortfarande i en liten del 
av Ukraina? Gammalsvenskby 

som ligger i frontavsnittet vid Dnepr har 
knappt 200 invånare med svenskt ur-
sprung. Byn, som bara är ett par år yngre 
än Par Bricole, grundades 1782 av svensk-
ättlingar som tvångsförflyttades från den 
forna svenska ön Dagö. Församlingen i 
Gammelsvenskby är protestantisk och får 
stöd av Svenska kyrkan. Det svenska 
kungaparet besökt byn så sent som 2008.

Kan vi gör något
Kan Par Bricole fylla någon annan funktion 
under oroliga tider. Jo, jag vill tro det. Dels 
får vi för några ögonblick lindra livets be-
svärligheter med våra muntra och anstän-
diga tidsfördriv. Men framförallt så vet vi 
att under oroliga tider såsom idag och tidi-

Vi lever i oroliga tider. Det vi upplever just nu i Ukraina saknar i mycket motstycke i 
vår tid och är något som vi nog alla hoppades och trodde att vi skulle slippa upp-
leva. Våra tankar går framförallt till det Ukrainska folket och att låta insamlingarna 
på vår andra respektive fjärde grad gå till Ukraina var ett enkelt och självklart val. 
Tillsammans har vi samlat in cirka 15 000 kronor. Stort tack, varje krona gör skillnad.

gare under pandemin betyder vänskap och 
broderskap än mer. Man är inte ensam och 
den vetskapen är viktig. Slå gärna en signal 
till Bröder som ni vet lever ensamma. Ett 
samtal från en Broder kan betyda så mycket.
 I samband med andra graden genomför-
des årsmöte. Där konstaterades att Jönkö-
ping Par Bricole har en stabil ekonomi och 
att sällksapet de senast 10 åren fördubblat 
det egna kapitalet. Mycket på grund av 
Framtidsfonden som vuxit till följd av Brö-
dernas generositet. På vårt årsmöte beslöts 
att höja medlemsavgiften inför 2023 med 
50 kronor. Detta på grund av ökade kostna-
der. På Stora Rådet diskuterades om vi 
skulle höja med 50 eller 100 kronor men vi 
beslutade oss för den lägre summan och 
samtidigt fortsätta arbetet med att också se 
över sällskapets kostnader. 

Att vi nu återigen får bedriva verksamhet 
enligt plan känns mycket roligt och de sam-
mankomster vi har haft i mars visar hur 
mycket det har saknats. Vi planerar nu för 
fullt för vårbal som äger rum den 14 maj. 
Varmt välkomna då.

Johan Larsson
Er Styrande Mästare
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Stora hotellet har förberett en härlig vårmeny till oss, kören har 
sjungit upp sig och Johan Larsson har tagit fram sitt vackraste tal. 
Så se till att skorna och medaljerna är väl putsade, även medaljerna 

på din kärälskeligas band. 

En fantastisk middag
Vi utlovar en fantastisk middag med tillhörande drycker, mycket glädje och 
skratt samt naturligtvis också dans till storband.

Kan det bli några medaljer?
I samband med Vårbalen ser vi fram emot att välkomna nya Systrar samt att 
förläna nya grader till de Systrar som redan tidigare deltagit på en eller flera 
vårbaler. Kanske förlänas en eller annan Dianamedalj.

Boka, boka, boka ...
Boka in lördagen den 14 maj i era kalendrar. Då fyller vi vår spegelsal med 
vackra klänningar, frackar, medaljer och allt annat som hör en bal till.
Läs igenom inbjudan som du ska ha fått i din brevlåda. Sedan råder inga 
oklarheter. Bara boka.

Klang!!!

När våren är som vackrast så skall vi förgylla 
den ytterligare ännu mer. För att hylla våra 
kärälskeliga så bjuder vi nu äntligen in till 
Vårbalen med respektive!

Jönköping Par Bricole # 1/2022

Äntligen dags för vårbal 



Pirocessionen in till Grad II leddes av 
den avgående CM, Jonas Ekström, 
som medaljerades, avgick och läm-

nade över till Broder Magnus Törnvall. Vår 
nye CM var som klippt och skuren och 
ledde gradgivning helt professionellt till-
sammans med ordförande Hans Palmberg.

Ett antal recepiender
17 recipiender hade infunnit sig för att få sina 
vackra rosa gradband efter ett ha prövats på 
allehanda sedvanliga sätt. Till måltiden tack-
ade de nya Klare och Befallande Överkom-
mendörerna för sin upphöjelse genom ett 
lysande tal av den nyblivne 50-åringen Fred-
rik Kalén, som genast behängdes med medalj 
av StM Johan Larsson. Både kören och en 
orkester förgyllde tillställningen med under-
bar sång och musik.

Tranforska Fonden
Det utbasunades att sällskapet fått ett gene-
röst tillskott till en ny fond under namnet 
Traneforska Fonden. Även om namnet Tra-
nefors är en nyhet, så är givaren mer känd 
under sitt tidigare namn, Ulf Gustavsson. Ur 
fonden kommer årliga bidrag att ges till 
lämpliga talanggrupper. Denna första gång 
fick Akademin ett tillskott som mottogs av 
ledamoten Krister Wallin.  

Teatern 
Efter gradgivning i andra graden hålls det 
alltid ett spex av Teatern. Även i år leddes 
spektaklet av teaterdirektören Per Andrén. 
Föreställningen hade humor, värme och ett 
djup som inte hör till de vanligaste inslagen. 
Mängder av aktörer framförde tankar och 
åskådningar för att hjälpa den vilsne herr  
Gråsten framåt i livet. 

Naturligtvis fick pjäsen ett lyckligt slut när 
ensemblen tilldelades ljuvligt fluidum från de 
Styrande.

Överrockar
Måltidskalaset blev fantastiskt lyckat med en 
huvudrätt som var outstanding. Kören var i 
högform, om än alltför åtskilda vid bordens 
placering. Musikens ordförande höll inte i 
trumpeten denna gång, men exekverade ut-
märkta versioner av både Kommendörsvisan 
och Täcka könet. Efter den spontant sjungna 

”Nu går de gamle hem” så gjorde vi det. 
 Ett smolk i glädjebägaren var bara att ett 
antal överrockar blev förväxlade. Den som nu 
har hittat någon annans rock hemma i hallen 
må ordna en utväxling via kansliet. Det är då 
väldigt välkommet.

Arne Levén
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Full fart med Grad II och Årsmöte
Äntligen! Under en värmande vårsol fylldes Stora Hotellet av bricolister med frackar 
och glimrande medaljer och band. Den gamla ordningen med årsmöte, recipiender, 
gradgivning, spex och måltidskalas återuppstod som om det aldrig varit annorlunda. 
På det ganska välbesökta årsmötet redogjordes för den verksamhet som, märkligt 
nog, flutit på under pandemiperioden. De Styrande fick sin ansvarsfrihet och alla ac-
cepterade kommande årsavgiftshöjning med en behövlig femtiolapp.



Vi bjöds på mingel både i Intenden-
ternas förråd och i Frimurarnas lo-
kal där Traktörordförande Thomas 

Candemar serverade öl till sugna bröder. 

Värdig cermoni
Ordförande Hans Palmberg ledde ceremo-
nin tillsammans med avgående Ceremoni-
mästare Jonas Ekström med fast hand. Den-
na gång i en något förkortad version men där 
budskapet var klart och tydligt till Recipien-
derna. Jag kan ju inte avslöja några detaljer 
från gradgivningen men det var mycket vär-
digt. 
 Det gjordes en sed(el)vanlig insamling 
denna gång riktad till hjälp till Ukraina med 
gott resultat. StM Johan Larsson återkopp-
lade till detta under sitt tal vid måltiden.

Medaljkupp
CM Jonas delade ut Arbetsgradernas medalj 
till utvalda bröder ett uppskattat och oväntat 
inslag. Ordförande Hans bröt in/”kuppade” 
och delade ut medaljen i guld till vår Sty-
rande Mästare Johan Larsson.
 Efter gradgivningen bjöds vi in till en fan-
tastisk måltid signerad av Providör Lars ”bon-
nen” Johansson och KMR Johnny Lundberg. 
Gott vin och en och annan ”klar” till förrät-
ten. Kören sjöng och vi bröder fick även vi 
stämma in emellanåt. Det blev en otroligt 
trevlig kväll och vi var överens om att vi verk-
ligen saknat umgänget i goda vänners säll-
skap. 

Eftersläckning
Efter maten öppnade Thomas C baren till 
stor förnöjsamhet. Intendenterna bjöd även 
de på eftersits i förrådet och enligt obekräf-
tade uppgifter pågick detta ända till framåt 

tre-tiden, puh ...

Vi vandrade hemåt i vårvinterkvällen mätta, 
nöjda och med ett leende på läpparna det kan 
jag försäkra. 
 Stort tack till alla iblandade ämbetsmän för 
en trevlig kväll och  ett suveränt jobb!

Carl-Gustaf Atterdal
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Grad IV
Frackarna var pressade och medaljerna putsade för nu bjöds det in till gradgivning 
och måltidskalas. Denna gång hos Frimurarna där Intendenterna iordningställt och 
våra eminenta Traktörer tillsammans med Johnny Lundberg förberedde måltiden.
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Hoppjerkla med rymdtycke
Trots sin ringa ålder, med Par Bricole mått mätt, har broder Wictor Pansar hunnit med 
ovanligt mycket. 
-Jag är allt en riktig hoppjerka och har bott i hela Sverige. 

Så kan det vara när man har ett flyktigt 
intresse och med siktet inställt på 
framtidsjobb som rymdteknik där 

laserteknik kan vara en del av jobbet. Han 
är född i Göteborg, men flyttade i barn-
domsåren ner till Skåne. Efter grundskola 
och gymnasium tog han ett skutt till Ki-
runa (nästan ett rymdskutt). Jo, han hade 
redan i högstadiet fått ett starkt intresse för 
rymden
 Han ville studera rymdteknik och under 
de fem år han var där och studerade, fick 
han vara delaktig i en rymdprobe. Han räk-
nade ut bruset i de elektriska vågor som 
skulle mätas runt solen. 
 I fem år absorberade Wictor in all tänk-
bar kunskap som gavs i Kiruna och delade 
också med sig av det han lärt sig. Studierna 
av de elektriska vågorna rullade ner till 
Uppsala där han gjorde sitt examensarbete.

Flytt efter examen
Efter examen i Uppsala så flyttade Wictor 
till Karlskoga och jobb på Saab Dynamics 
och där arbete med produkter för försvaret. 

Efter ett par år ställde Wictor in siktet på 
Saab Training i Huskvarna som jobbar med 
bland annat sikten, lasersikten för utbild-
ning inom länders försvar i hela världen. 
Wictors uppgift där är att ge kunderna i hela 
världen teknisk support. 

Finns med överallt
Wictor har många järn i elden förutom det 
dagliga support-jobbet på Saab Training. 
Han ger också support i vårt kära Par Bri-
cole i intendenturen, Luculli Gille och nu 
får också vår kör support i form av sång, då 
Wictor förstärker förstebasarna.

Mitt i karriärstegen inom PB
I Par Bricole har Wictor kastat sig in med 
liv och lust och jobbar hårt för att supporta 
på alla tänkbara sätt. Och gör man det så 
går det snabbt i karriären. Wictor gick in 
2018 och har nu femte graden. Men han 
nöjer sig dock icke med detta, utan kopplar 
av och hämtar krafter med dagsvandringar, 
ölbryggning och träning.

HAns JäreBy

annanEn annan sida:

Bildkryssvinnaren och 
rätt lösning
Vårt bildkryss fortsätter tas emot po-

sitivt av bröderna och många var 
snabba på att lösa och skicka in rätt 

lösning även denna gång.
 Vi har dragit vinnare bland alla svaren 
och vinnare blev: 

Jan Fåhreus och Leif Wiberg som vinner 
två lunchkuponger var till restaurang 
Hemma.
 Vill du sponsra vårt nästa bildkryss? 
 Skicka ett mail till hans@jareby.se på 
Avisaredaktionen
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Har också Kulturen haft covid 19?

Men min broder, även om den typ 
av kulturutbud som nu nämnts i 
mångt och mycket gått på spar-

låga har ju kulturen hela tiden funnits där, 
lika innehållsrik, fängslande och fantastisk 
som alltid. Du har bara behövt placera din 
lekamen i sin favoritstol och öppna en bok 
och vips, kulturen har strömmat mot dig. 
Det skulle kunna vara djupa saker som Kaf-
ka eller Sartre, men lika gärna en reseskild-
ring eller varför inte en deckare. Med din 
lekamen bekvämt kvar i favoritstolen har du 
också kunnat lyssna på en skiva, eller för all 
del på något modernare musikmedium om 
du nu inte har någon skivspelare kvar. All 
världens musik har funnits tillgänglig för dig. 
Beethoven femma, visst, men kanske också 
Göingeflickorna har känts helt rätt. Vem kan 
säga att den ena formen av kultur har högre 
värde än den andra? Ja, många kanske, men 
det betyder ju inte att de har rätt. Om du 
från din favoritstol, där du nu redan placerat 
dig, hade sett dig runt i rummet hade du 

säkert funnit en fyrkantig ofta svartfärgad 
vän som fridsamt stått på en bänk eller kan-
ske hängt på väggen. Just det, din TV-appa-
rat. Många kallar den helt orättvist för dum-
burken.  

Järvägskupé eller annan resa
Visst kan den förmedla underhållning av det 
mer lättsamma slaget, men den öppnar 
också för sång, musik, skådespel, historia, 
politik och annat av högt kulturellt intresse. 
Intet ont om Bingolotto, men man behöver 
ju inte titta om man inte vill. Man har ju i 
stället t.ex. kunnat åka jorden runt på järn-
väg med en glad, lite halvtokig engelsman 
som ciceron. Det du, kultur och kulturhis-
toria i mängd har man då, vid sidan av den 
glade engelsmannens funderingar, fått sig till 
del.   

”Rykten om min död ...”
Kulturen har alltså inte varit död och den har 
inte ens haft covid 19. Den har funnits där 
hela tiden och man har inte ens behövt lyfta 

rumpan ur favoritfåtöljen för att ta del av 
den. Den, kulturen alltså, har också för att 
höja dess värde med fördel kunnat avnjutas 
i sällskap med något lämpligt fluidum.  

Nu blir det kapitel igen ...
Men min broder, visst har vi längtat efter 
den andra formen av kultur, den som består 
av teater, musikaler, konserter och alldeles 
särskilt av våra härliga Kapitel och fantas-
tiska måltidskalas. Nu behöver vi dock inte 
ens försöka ana ljuset i tunneln, nu har vi 
helt passerat den (får vi hoppas) och kan 
se fram mot en ljusare tid i alla avseenden. 
Glöm emellertid inte, bara för att det blivit 
ljusare tider, bort den andra formen av kul-
tur, den som bara kräver att man sitter i sin 
favoritstol och tar del av den. Men, som en 
vördad broder tidigare har uttryck saken: 

”Nu blir det kapitel igen”. Jag hoppas vi ses.      

Bertil Österberg

Ja min broder, det är en fråga man lätt har kunnat ställa sig i de pandemiska tider som 
rått i nästan två år. Inte har du kunnat gå och lyssna på Tommy Körberg, som du kan-
ske hade planerat, eller gå på någon av de talrika julkonserter som dykt upp i slutet 
av varje år. Teatrar har varit stängda och biografer har man knappt vågat gå på. 
 Tänk om man hamnat bredvid någon hostig kalmuck. Nej, nästan allt har varit upp-
skjutet eller inställt. Till och med i vårt kära Sällskap har verksamheten mest lyst med 
sin frånvaro. Några få bejublade tillställningar har ju kunnat smygas in mellan pan-
demitopparna och några Luculligrupper har, kanske för säkerhets skull iklädda lång-
rockar och slokhattar, synts smyga sig upp till köket och Bellmansalen, men roligt har 
det inte varit.  Kulturskymning har du kanske tyckt, eller möjligen t.o.m. kulturnatt. 
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Våren - en skapelseberättelse 
i allvarstider 

På en slingrig väg längs Vista Kulle stod 
jag nyligen och funderar på det som 
händer på andra sidan Östersjön. Det 

känns dystert och frågorna är många.  Jag 
längtar till värmen och tänker på våren när 
jag plötsligt säger rakt ut: -”Hur kan din 
vackra skapelse hanteras så illa av de männ-
iskor du en gång skapat.”  
 Jag pratade faktiskt högt med den jag be-
nämner Gud och jag förde inom mig ett 
resonemang . Det gav inte svar på alla frågor, 
men det fick mig att fundera vidare på alla 
varför. Ungefär så här upplevde jag svaret på 
mina frågor: 

Det tog sju dagar att skapa himmel 
och jord… 
På den åttonde dagen tittade Gud ner på sin 
skapelse och såg att hans verk var gott.
Jag har skiljt ljus från mörker, hav från land, 
jag har fyllt världen med liv - från de dju-
paste havsmörker, via de fagraste blomster-
ängar till de mest vindpinade utposter.
 Gud såg på människan, som han satt att 
förvalta denna skapelse och tänkte, jag vill 
ställa till med fest.  Så skapade Gud våren.
 Sen sa Gud - Vintern öder, våren föder. 
Därför vill jag göra en högtid, mellan snö-

droppe och syrén, när människorna fröjdar 
sig, och den jord de förvaltar trotsar iskall 
rymd.
 Så Gud skapade våren.

Vintern då
På vintern längtar människan efter somma-
ren, men på sommaren, vad längtar män-
niskan efter då? Människan måste få en 
årstid när hon kan längta utan att samtidigt 
lida. När hon kan dröja ett ögonblick under 
ett blommande körsbärsträd, titta upp ge-
nom bladverket mot den ljusblå aprilhimlen 
och låta körsbärsblommans färg väcka en 
lustfylld längtan till den sena augustikväl-
lens rosa sken.
 Så Gud skapade våren.

Sommaren
Sommaren i all ära, men det är ju trots allt 
då som det är för varmt att göra det där som 
var för kallt att företa sig i vintras. Om nu 
vintern är en ogin styvmor, så är sommaren 
en febrig mamma och hösten en kutryggig 
änka. Jag vill skänka människorna en tid 
som varje år påminner om att de själva varit 
oskyldiga lekande barn: Knoppar på väg att 
brista, grodyngel i vattenbrynet som lika 
stolta som förvånade tillryggalägger sin för-

sta distans. Humlan på sin tunga yrvakna 
flykt bland forsythians och tussilagons hav 
av gult.
 Så Gud skapade våren.

Kampen
Men, sen sa Gud att våren inte bara kan vara 
glädje och lust. Våren måste också vara en 
kamp. Därför ska jag förutom med ljus 
fylla den med bakslag och krossade dröm-
mar. Med snöglopp, strilande regn och snål-
blåst. Änglarna som samlats kring Skaparen 
tittade på honom. Gud märkte deras förvå-
ning och för att förklara berättade Gud om 
hur han när han skapade jorden fått syn på 
en fjäril som slet sig fördärvad för att komma 
ut ur sin puppa. Med de bästa avsikter hade 
Gud tagit upp puppan i handen, och försik-
tigt hjälpt fjärilen ut. Den vecklade ut sina 
vingar och lyfte, men föll snart till marken 
och dog. 
 Då förstod Gud att det är själva kampen 
för att ta sig ut ur puppan som gör fjärilen 
livsduglig. På samma sätt behöver också 
människan en puppa.
 Och Gud skapade våren.

Dan Ekström
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Det finns en skröna som berättar om hur Småland kom till. 
Det lär ha varit djävulen som ville bevisa att han också kunde 
skapa. Gud hade hunnit en bit ner längs Östersjökusten kring 
Kalmartrakten när han antog djävulens utmaning och lät ho-
nom fortsätta sitt verk i det blivande landskapet. Man kan 
säga att djävulen tog vid där Gud slutade , undantaget vår 
vackra vätterbygd, som nog är kronan på verket av allt det 
sköna som skapats i Småland.  Skrönan berättar bland annat 
att Hin Håle lär ha tappat en säck med stenar över landskapet 
medan Gud höll på att forma det bördiga Skåne. Fast å andra 
sidan sägs det att det var Gud som skapade smålänningen 
medan djävulen fick göra skåningarna. Hur det nu var med 
allt detta, sant eller falskt, vi lämnar skrönorna och riktar kom-
passens nål mot nuet och försöker finna en tanka bakåt, som 
leder framåt, som sig bör i en akterspegling... 

A K T E R S P E G L I N G
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Grad VII flyttas till augusti

Det brukar gå av stapeln i slutet av 
maj vartannat år, men förra året 
fick skjutas på framtiden eftersom 

Covid höll världen i ett strypgrepp. I år 
fanns allt planerat med bokning av kloster-
ruin, restaurang och busstransporter. Vi 
hade inte tänkt så mycket på att ruinen fak-
tiskt är en ruin, men en sådan kan ju vara 
lite fallfärdig av naturliga orsaker. Nu har 
man alltså beslutat på högsta nivå att säkra 
upp den del av byggnaden som fortfarande 
finns. Således är området avspärrat och 
skickliga hantverkare vänder kanske inte på 
varje sten, men ska se till att de ligger säkert 
för kommande tider.
  
Beklagar men välkomna i augusti

Styrande Guvernementet.

9 

En av Par Bricoles vackraste och mest välbesökta gradgivningar är Grad VII som hålls i 
Alvastra Klosterruin. Bröder från hela landet brukar anmäla sig i god tid för att försäkra 
sig om plats. Resan sker längs Vättern med fikastund och den speciella ritualen vid Kung 
Sverkers Riddaregrad samt avslutning på Gyllene Uttern med solnedgång över Visingsö. 
Det finns ingen liknade tradition vid någon annan gradgivning, vare sig i Jönköping Par 
Bricole eller någon annanstans.
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Jönköping Par Bricole # 1/2022

Nr  Mottagare
  1   Lennart Boestad
  2   Ulf Gustavsson
  3   Jim Andersson
  4   Peter Alsén
  5   Magnus Werner
  6   Michael Grahn
  7   Johnny Lundberg
  8   Thomas Markusson
  9   Magnus Törnvall
10   Magnus Wetterö
11   Mikael Gundstedt
12   Bertil Hellén

13   Peter Johansson
14   Anders Petersson
15   Nils Wendels
16   George Andersson
17   Anders Sundberg
18   Claes Palmén
19   Leif Hammarkrantz
20   Roger Pantzar Blomqvist
21   Roberth Strand
22   Lars Johansson
23   Stefan Klingberg
24   Magnus Ferlander
25   Leif Wiberg

26 Samuel Isgärde
27   Peter Sandberg
28   Fredrik Stjerna
29   Johan Forsberg
30   Christer Nordberg
31   Carl-Gustaf Atterdal
32   Meta Andersson
33 Christian Brännström
34 Sanjay Joshi
35   Katarina Andersson
36   Daniel Torstensson
37  Sanel Deumic
38 Patrik Ström

39 Magnus G Rönnberg
40 Magnus Ilvered
41   Mats Wiberg
42   Tommie Linder
43   Håkan Bjurén
44   Tony Beiving
45   Carl Ritzén
46   Leon Benér
47   Mikael Ohrling
48   Anders Lindell
49   Wictor Pansar
50   Calle Axelsson

Alla bröder kan nu med heder stoltsera med den nya grönemaljerade Meilleur-
kraschanen på sina frackbröst. Något att sukta efter eller se till att även du kan 
göra.

Följande Bröder är medlemmar i vår exklusiva grupp: 

Då Marknadsgruppen två ggr/år ar-
rangerar träffar för sponsorer och 
våra bröder som är medlemmar i 

Emaljklubben har vi denna afton avnjutit 
mat tillagad av broder Johnny Lundberg, 
samt provat fyra sorters vin, väl presenterat 
av vår egen Munskänk Leif Wiberg. 
 Skönsång framfört av Stefan i form av 
kommendörsvisan. Under kvällen har Säll-
skapets nya Sponsoransvarig Christer Nord-
berg tillsammans med Magnus Wetterö 

även presenterat för samtliga vilka nya erbju-
dande som finns om man vill vara med och 
både stärka sällskapets Framtisfond och 
marknadsföra sitt företag. 
 Nästa år planera redan en heldagsresa 
med buss för sponsorer till Moderlogen, där 
vi kommer på dagen besöka vårt Stamhus 
och på kvällen medverka på en gradgivning. 

Marknadsgruppen

Sponsorträff och 
emaljklubb

... och så fick vi personligen dela ut några Meilleurkrachaner till stolta innehavare

Johnny Lundberg Magnus G Rönnberg Magnus Ilvered Sanel Deumic
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Bröder. 
Händer det något som ni tycker bröderna bör få veta i talanggrupper eller dylikt, skriv ner det och mejla helst med bild till:
hans@jareby.se

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

Jönköping Par Bricole # 1/2022

Gynna våra sponsorer



Kansliets expeditionstider:
Kansliet öppet med ordinarie öppettider. 
Övriga tider når ni oss på mail precis som 

tidigare.

Måndagar  18-20
Torsdagar 9-12

Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adressuppgifter, både 
vanlig och e-post. 
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, 

e-post: jonkoping@parbricole.se 
Bankgiro 517-1962
http://jonkoping.parbricole.se/

Bal 14/5
Grad VII 20/8
Grad III 22/10
Grad VI + Parentation   6/11
Barbara, Grad I, V, VIII 26/11

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

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

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

Bröder,  för att travestera en känd ra-
dioprofil, äntligen! Nu kan vi fort-
sätta vår gemenskap under gemyt-

liga former. Vissa små justeringar sker 
löpande men samtliga planerade gradgiv-
ningar ska genomföras. Tänk dock på att 
pandemin lurar i bakgrunden så var fortsatt 
försiktiga, vi vill inte sprida smitta i onö-
dan. Känner du dig lite krasslig så stanna 
hemma och delta vid ett senare tillfälle.
 Till våra nya Bröder vill jag hälsa ett extra 
välkommen, vi ser fram mot ert deltagande 
och er fortsatta vandring mot högre grader i 
Sällskapet. Uppmanar dessutom samtliga 
Bröder att gå med i en talanggrupp eller nå-
gon av våra ”sociala” grupper. Ju mer ni en-
gagerar er desto roligare får ni.
 Nyligen har vi skickat ut avi om medlems-
avgiften för 2022. Sällskapet har, som ni 

förstår, en hel del fasta kostnader. Den störs-
ta kostnaden är hyror för kansli, Intendentur 
och Teaterförrådet. Tack till er alla som be-
talar avgiften i tid.
 Vi vill även rikta ett extra stort tack till er 
Bröder som skickar in frivilliga bidrag utöver 
medlemsavgiften till vår verksamhet.  Det 
ger oss möjlighet att som tidigare nämnts 
utöver hyror fortsätta distribuera vår upp-
skattade Avisa, ge service på kansliet, sköta 
hemsida med mera. Tillsammans ger bidra-
gen oss även möjlighet till fortsatt verksam-
hetsutveckling.

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

Insamling till UNICEF för barnen i Ukraina
Under de nyss genomförda Grad IV och II, 
genomfördes sed(el)vanlig insamling. Det 
Styrande Guvernementet beslutade tillsam-
mans med Ordförande i Arbetsgraderna att 
inte låta insamlade medel gå till framtidsfon-
den. Vi skänker istället insamlade medel till 
UNICEF,s insamling till stöd för barnen i 
Ukraina. Insamlade medel sätts in via Ake-

lius Foundation som dubblar insatta medel 
under mars månad.
 Bröderna har generöst bidragit med  c:a 
15 000 kr vilket innebär att vi tillsammans 
med Akelius Foundation skänkt 30 000 kr 
till UNICEF.
Tack Bröder!

Det Styrande Guvernementet

… äntligen och återigen sina BRÖDER,  
SYSTRAR och VÄNNER till Högtidssam-
manträde å Stugan i Stadsparken. 
 Akademiledamoten Olof Sköld föreläser 
på temat: ”Bellman och hans musik, tolk-
ningar från dåtid till nutid”, med musika-
liska illustrationer. 
 Bacchanaliska kören och Bellmaniansk 
hornmusik underhåller. 
Dag och tid: Torsdagen den 21 april 2022, 
18.00 i Restaurant Stugan vid Stadsparken 
Jönköping.
 Föredraget följs av en välkomponerad och 
välsmakande buffet.

Anmälan samt betalning sker via Swish till 
nummer 073 362 69 35. 
Pris per person: 350 kronor som betalas i 
förskott. Sista anmälningsdag14/4.

Göran Wahlgren   
Preses

Ulf Linnman
Ständig Sekretär
ulf@ulflinnman.se
0705 34 01 89

Välkommen till 
ett nytt PB-år!

Insamling till UNICEF för 
barnen i Ukraina

K A N S L Ä R E N

Sällskapet Jönköping Par Bricole Baccanaliska 
Akademi för Tale- och Skaldekonst inbjuder…


