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Det känns verkligen som om vi fått en 
fullvärdig Syster . För att bli en ny Loge 
är de ”formella” kraven att man har 
minst 100 medlemmar samt fungerande 
Talanggrenar och organisation med stabil 
ekonomi . 

Allt detta har man arbetat på sedan 
2004, då Bricolistiska Sällskapet i Örebro 
bildades. Nu är man 125 medlemmar, har 
kör, musik, teater och duktiga talare. Och 
organisationen kan man bara berömma, 
att få hela kvällen att fungera så bra med 

närmare tusen personer utan några förse-
ningar eller likande är berömvärt. Fantas-
tisk logistik, enda köerna var vid barerna. 
Men den tiden användes till att fraterni-
sera med Bröderna från andra Loger och 
många nya bekantskaper gjordes.

Men det viktigaste var naturligtvis att 
det var Bricolistiskt, spirituella tal och 
skickligt genomfört taskespel gör att man 
redan längtar tillbaks till Bröderna i Öre-
bro! Här var det inget ”gnällbälte”. 

Redaktionen

Välkommen, Örebro Par Bricole!

Den nya Logens Guvernement som installerades: DStM Tomas Rådehed, StM Marcus Willén Ode 
och StK Per-Ove Pettersson Forest.
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Borås PB:s kansli
Öppet måndag – torsdag, 

klockan 09 .00 – 11 .00

Ingång från Fristadsvägen .

Kansliet hjälper till om du vill ändra din 
adress, telefonnummer eller e-postadress 

om du inte vill göra det själv .

Du är naturligtvis välkommen att bara 
komma in och hälsa på och se hur vi har 

det, eller titta i vårt bibliotek .

Borås Par Bricole
Besöksadress: Fristadsvägen 

Postadress: Box 236, 50113 Borås 
Telefon: 033-12 60 66 

E-post: boras@parbricole .se

Avanmälan inför kalas: 
033-12 69 79

Måltidsinbetalningar: 
Bg 448-4507 

Swish 123 034 5397

Hemsida: boras .parbricole .se

Jubilarer

År Datum
90 26/03 Rude Pålsson
85 28/02 Göran Westin
85 07/04 Nils O. Svenson
80 01/03 Håkan Sigge
80 05/04 Gunnar Jalminger
80 10/05 Jan-Olof Carlsson
75 08/12 Lennart Kjellqvist
75 21/12 Hans Almström
75 03/01 Jan-Erik Törnqvist
75 08/01 Keith Olsson
75 23/03 Göran Hallin
75 18/04 Lars-Olof Johansson
75 19/04 Lars-Erik Ohlsson
75 28/04 Mats Svensson
75 30/04 Bertil Blomberg
75 30/05 Sven-Erik Sundgren-Suhr
70 06/12 Thomas Strömberg
70 19/12 Sven Johnnas
70 17/01 Benneth Strivér
70 16/03 Bo Janson

Hvem är, som ej vår Broder minns

80 3/12  Matts Liljegren
 

De Styrande

Bäste PB-Broder
Nu är PB-säsongen i full gång . Tiden har 
ju gått i rasande fart och detta verksam-
hetsår har redan nått fram till halvtid för 
att tala fotbollsspråk . Alla vi fotbollsäls-
kare i väster har ju annars inte haft för 
roligt i år – varken Elfsborg eller Blåvitt 
har rosat marknaden .

Jag sitter på övervåningen i Brämhult 
och blickar ut över ett majestätiskt, snö-
täckt, vitt vinterlandskap.

Majestätisk har även inledningen av PB-
säsongen varit – Det började i september 
med en Grad X på Torpa Stenhus. Alla vi 
som hade möjlighet att vara med fick upp-
leva något stort och fick känna historiens 
vingslag.

Efter detta följde en mäktig Installation 
i Borås av två Nya Styrande. Kulmen nåd-
des därefter då en helt ny Loge instiftades 

i Örebro med 1000 Bröder från när och 
fjärran närvarande. Den senaste gången 
en ny loge installerades var i Sundsvall 
1985 och dessförinnan 1879 i Jönköping.

Om vår egen Installation och den i Öre-
bro kan Du läsa på annan plats i denna 
tidning. 

Jag vill emellertid helt kort återvända till 
vår egen Installation den 14 oktober. 

Vi fick då två nya Styrande i Borås Par 
Bricole. Du kan även i detta nummer be-
grunda och studera vad både de avgående 
och de pågående har för tankar. Jag skall 
därför inte ta upp det här på annat sätt 
än att notera att vi vid det tillfället fick 
glädjen att hälsa välkomna ett 30-tal nya 
Kommendörer som stolta kommer att 
föra vårt arv vidare. Det bådar gott med så 
imponerande nyrekrytering.

När vi, som skedde i oktober, till viss 
del, får ny ledning i Sällskapet så brukar 
det alltid uppstå en ”domino-effekt” – på 
det viset att vi behöver ersätta Ämbetsmän 
och övriga Bröder på ett stort antal platser 
i organisationen. Dessutom är just detta 
ett lämpligt tillfälle att låta yngre och mer 
oerfarna Bröder pröva på och få större 
ansvar.

Från hela Sällskapet vill jag framföra ett 
stort tack till de båda avgående Styrande: 
Hans Kristianson och Christer Ericstam – 
stort tack för ett gediget arbete.

Jag välkomnar samtidigt mina två nya 
Medstyrande. I samma stund hälsar jag 
alla nya befattningshavare välkomna. 
Måtte Ni alla/vi alla även framledes få rida 
på den framgångsvåg som just nu präglar 
Sällskapet. Rekordstort medlemsantal och 

fortsatt hög närvaro på våra kalas.
Men som alla vet – Framgång kommer 

inte av sig själv. Man får faktiskt jobba för 
den. Därför, från hela Sällskapet ett stort 
tack till alla ER som gjorde just den dagen, 
den 14 oktober, så STOR. Många av Er 
hade ju förberett detta i flera månader.

Måtte alla våra Talanger under kom-
mande verksamhetsår leverera som under 
det gångna året. Måtte alla Ämbetsmän 
och övriga Bröder göra sammalunda. 
Måtte alla Ni/vi applådörer sluta upp 
kring vårt Sällskap som tidigare.

Fler och fler aktiviteter spirar nu i 
vårt Ordenshus och fler och fler Bröder 
engagerar sig i verksamheter. Det känns 
lugnande och samtidigt spännande inför 
år 2018 och andra halvlek. Du som deltog 
på Grad 1 eller kanske Grad 6 kunde 
konstatera att vi nu införskaffat nya och 
betydligt snyggare stolar till Kapitelsalen 
– egentliga, riktiga och ändamålsenliga 
konferensstolar. Vi tackar dem som möjlig-
gjort detta.

I och med denna investering har vi i 
stort sett fullföljt och avslutat den process 
som inleddes för 5 - 6 år sedan. Nämligen 
att utsmycka "vår" ”Parkhall så den ser ut 
som en riktig Ordenslokal: Innertak, kris-
tallkronor, övriga armaturer, sammetsdra-
perier, sköldvägg m.m. Om Du inte varit 
på ort och ställe så kom och titta – varför 
inte på exempelvis Grad 2 den 20 januari

Tills dess God Jul och Gott Nytt År 
Från De Tre Styrande, genom  

Din Styrande Mästare Göran Olofsson

70 19/03 Nils Carlsen
70 20/03 Sven-Gunnar Gunnarsson
70 21/04 Bernt Pettersson
70 01/05 Leif Elmquist
60 12/12 Esger Ritter
60 09/01 Jörgen Johansson
60 14/01 Mikael Hagberg
60 02/02 Tomas Hjalmarsson
60 19/02 Ulf Zachrisson
60 21/03 Thomas Sandén
60 04/04 Per-Anders Sund
60 09/04 Thomas Storberg
50 15/02 Ulf Andersson
50 18/03 Robert Lorentzon
50 03/04 Per-Magnus Magnusson
50 22/04 Fredrik Dahlstedt

Lördagen den 14 oktober var det 
extra högtidligt i Parkhallen, vårt Bri-
colistiska hem . Kanske inte så folkligt, 
men festligt och fullsatt var det – lapp 
på luckan! 395 Bröder hade mött 
upp, varav drygt hundratalet från 
Moder- och Systerlogerna . Ordföran-
den skulle behänga 33 nya Bröder 
NOIWAK med Den Gyllene Tratten, 
sålunda säkerställande återväxten 
inom vårt Lysande Sällskap . 

Det rörde sig emellertid inte om 
en ”normal 1:a” denna oktoberdag. 
Huvudattraktionen var förstås den 
Högtidliga Installationen av en ny 
Deputerad Styrande Mästare och en 
ny Styrande Kanslär inom vårt älskade 
Borås Par Bricole. Våra kära DStM 
Hans Kristianson och StK Christer 
Ericstam hade bett att få stiga ner från 
sina höga ämbeten och Det Styrande 
Rådet hade enhälligt valt RSK Hans 
Berglund och RGK Claes Palmén 
som deras efterträdare. Tiden var nu 
kommen!

Efter en timmes tapasmingel mel-
lan barerna var det dags att ta plats 
i Ordenssalen. Processionerna var 
många och underhållande. Varje Gu-
vernement från de gästande Logerna 
vandrade in separat till lokaltypiska 
musikstycken med nyskrivna, un-
derfundiga texter.  Först på dagord-
ningen stod det formella årsmötet, 
vilket till medlemmarnas och gäster-
nas förnöjelse avklarades med såväl 
fart som med betydande Bricolistisk 
fläkt. Kommendörsreceptionen hade 
genomförts redan kvällen innan, 
varför själva Gradgivningen denna 
afton inskränkte sig till avläggande 
av eden och trattpåhängning. Efter 
Kapitlet äskade Stormästaren Henrik 

Högtidligt Installationskalas och Första Grad i Borås PB
Många medaljer var på plats.

Processionerna var många och underhållande. Varje Guvernement från de gästande Logerna 
vandrade in separat till lokaltypiska musikstycken med nyskrivna, underfundiga texter.
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Ett stort tack till alla de Bröder som visat 
förtroende genom välja just oss två att 
axla de mantlar som de bägge Styrande 
Emeriti Hans Kristianson och Christer 
Ericstam avlagt .

När vi nu tar över som Deputerad Sty-
rande Mästare och Styrande Kanslär skall 
vi göra vårt yttersta för att Sällskapet fort-
satt skall vara den fantastiska mötesplat-
sen för förbrödring i inbördes Wänskap, 
Aktning och Förtroende.

Vi är medvetna om de utmaningar som 
hela tiden kräver engagemang. Det gäller 
fastigheten, ekonomin, Bröders önske-
mål, attiraljer, utsmyckningar, ritualer, 
förplägnad, intressegrupper, IT, Talang-
grenar, utbyte mellan Loger och mycket, 
mycket mer…

Men framförallt ett ansvar för Brö-
dernas trivsel under våra Anständiga 
Tidsfördrif.  

Det gamla och Lysande Sällskapet 
har traditioner som måste värnas. Men 

det skall också utvecklas. I vårt ”linje-
tal” beskrev vi tillsammans med Broder 
Styrande Mästaren Göran Olofsson hur vi 
skall involvera de Kärälskelige mer i våra 
nöjen.

Det kommer ske i olika arrangemang 
utanför våra murar och Kapitel. Men 
i samklang med hur moderna familjer 
umgås och delar plikter, upplevelser och 
nöjen.

Detta i linje med Moderlogens Högsta 
Lednings ambitioner.

Vi lovar att tillsammans med vår Högst 
Uppsatte Styrande Mästare till Glans 
och Styrka arbeta för Sällskapet och dess 
framtida bestånd.

Att Borås Par Bricole också efter de för-
sta 157 åren fortsatt skall lysa starkt. Och 
framförallt att våra Bröder skall känna 
den munterhet och anständighet på våra 
kalas som Ni vant Er vid och är värda. 

DStM Hans Berglund 
StK Claes Palmén

Att få vara en av de tre Styrande i Borås 
Par Bricole är sannerligen ett av de 
finaste hedersuppdrag man kan tänka 
sig i ordenslivet i Borås . Nu har vi, Hans 
och Christer, framgångsrikt gjort sex år 
som Deputerad Styrande Mästare och 
Styrande Kanslär och lämnar över våra 
respektive ansvar till ”yngre förmågor” .

Hans: Bland det bästa med att vara 
DStM under dessa sex år har varit att 
ansvara för alla fina Talanger vi har i 
Borås PB. Med tillgång till dessa be-
gåvningar har rollen att hålla i under-
hållning på våra Kapitel varit mycket 
inspirerande och utvecklande. Ett annat 
trevligt område har varit att ha ansvar 
för ”medaljregnet” vid våra möten. Flera 
nya medaljer har kommit fram under 
perioden liksom att en ny medaljpolicy 
har börjat tillämpas.

Christer: Att vara StK är en trivsam roll 
i Sällskapet med många positiva kontak-
ter med gamla som unga Bröder i PB-
kretsen. Att ansvara för Sällskapets eko-
nomi och administration med tillgång till 

så många kompetenta medarbetare har 
varit en fröjd. Sällskapets ekonomi står 
på stadig grund och det känns tillfreds-
ställande.

Vi båda, numera Styrande Emeriti, har 
under årens lopp trivts i många olika äm-
beten i Sällskapet. Vi är särskilt glada för 
den fina utveckling Sällskapet har haft 
under vår period som Styrande tillsam-
mans med Göran, fortsatt StM. Ökad be-
söksfrekvens på våra möten och fortsatt 
positiv utveckling av Parkhallens förnäm-
liga faciliteter för Kapitel, måltider och 
underhållning, liksom även kanslilokaler 
och kök, är några bra exempel.

Allt har sin tid och nu framöver skall 
vi två bara luta oss tillbaka och fortsätta 
trivas och bidra till applådåskorna.       

Hans och Christer

Mickos uppmärksamhet med de klassiska 
orden: ”Det lyster mig att installera nya 
Styrande”.

Den högtidliga installationen genom-
fördes av De Högste Styresmännen SM 
Henrik Mickos, DSM Christer Alexan-
dersson, SK Ulf Tivéus och S.S. Lars 
Ehlesjö, vilka enligt hävdvunnen ritual 
överlämnade insignierna till DStM Hans 
Berglund och StK Claes Palmén, varefter 
SM höll ett välkomsttal till de pågående 
Styrande. De avgående Hans Kristian-
son och Christer Ericstam behängdes 
med praktfulla Emeritusband och StM i 
Vänersborgs Par Bricole, Göran Ekstedt, 
höll ett varmt tal till dem, där han 
hävdade att det var just deras förtjänst, 
att Borås Par Bricole har så många och 
flitiga medlemmar. Vår StM Göran 
Olofsson belönade sedan de nya Emeri-
tusbröderna med vår högsta utmärkelse, 
Dahlgrenska medaljen i guld.

Efter halvannan timmes omduk-
ningsmingel satt alla 395 till bords. Den 
traditionsenliga älgavisan framfördes för 

Tack från oss

Tack för oss

kvällen av Broder Jens Peterson, sedan 
intogs älgfärsbiff à la Per Morberg. Den 
långa middagssittningen förgylldes av 
flera underhållningsinslag. Tre svartmus-
kigt sminkade kantorer i Svenska Kyrkan, 
Carl-Gustaf Ekström, Tony Thornberg 
och Lars Sjögren gjorde ett bejublat 
framträdande med Beach Boys klassiska 
låt Barbara Ann, komplett med falsett-
stämma av Tony Thornberg. Iförda dam-
baddräkter från 1920-talet sjöng Fredrik 
Nordin, Christian Hamnebo och Anders 
K Gustafsson Povel Ramels Var är tvålen. 
Mäktiga basar i baddräkt! Rockgruppen 
PB Birds, bestående av Andreas Johans-
son, Greger Arturén och Robin Lund-
gren, bjöd på härlig scenshow med låtar 
ur Grease, skinnjackor med uppfällda 
kragar och imponerande plastik.

Ordföranden Johan Anderson höll tal 
till de nyantagna Kommendörerna och 
deras tack tolkades förnämligt av Kom-
mendören Andreas Hedendahl. Från 
Göta Par Bricole framfördes ett tack för 
kalaset av Broder Göran Roempke, som 

på sitt oemotståndliga vis sjöng Borås 
Borås, uppbackad av hela Orkestern. 
Kvällens sista tal var också en höjdare; 
SM Henrik Mickos uttryckte alla gäster-
nas varma tack i ett underbart tal, vilket 
uteslutande bestod av allitterationer på 
bokstaven M. Till kaffet serverade Den 
Bacchanaliska Theatern ett spex betitlat 
Theaterbåten, med Guvernören och 
schlagergeneralen Christer Björkman 
som skeppare och publikdragande namn. 
Ett avslutande Stort Tapto slogs klockan 
23:30. Därefter nattminglades till varm 
korv och öl till sena timman.

Helgens maktpåliggande uppdrag kräv-
de enorma insatser av ideellt vingårds-
arbete under flera dagar. Entusiasmen 
var stor och alla logistiska utmaningar 
löstes på ett elegant och smidigt vis av 
alla de fantastiska Ämbetsmän, Providö-
rer, Talanger och annat Ädelt Fotfolk, 
som arbetar i Vingården inom Borås Par 
Bricoles murar. Det var magnifikt!

Text: Galapetter var Åke Anderson 
Foto: Niclas Sundström, Mattias Björlevik

Efter Kapitlet äskade Stormästaren Henrik Mickos uppmärksamhet med de klassiska orden: ”Det lyster mig att installera nya Styrande”. De tillträ-
dande StK Claes Palmén och DStM Hans Berglund kände hjärtat slå snabbare.

De tillträdande: StK Claes Palmén och DStM 
Hans Berglund.

De avgående: DStM Hans Kristianson och StK 
Christer Ericstam.

God Jul och Gott Nytt År  
från de Tre Styrande!
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Nyantagne NOWIAK (Nitisk Och I Wingården Arbetsam Kommendör) - Se nästa sida för persondetaljer.Övre raden: Det svårjagade villebrådet. Jens Peterson sjöng Älgavisan. Göran Roempke sjöng Borås Borås. Mellersta raden: Andreas Hedendahl tacktala-
de. Fredrik Nordin, Christian Hamnebo och Anders K Gustafsson sjöng Var är tvålen. PB Birds: Robin Lundgren, Andreas Johansson, Greger Arturén. 
Nedre raden: Carl-Gustaf Ekström, Tony Thornberg och Lars Sjögren sjöng Beach Boys och Christer Björkman styrde Theaterbåten.
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PB Borås hälsar 33 nya NOWIAK välkomna!
PETER ADERMALM
Född år: 1960

Bor i: Borås

Yrke: VD på Förvaltnings 
AB Brinkeborg

Faddrar: Ulf Zachrisson, 
Ivan Rosengren

NICKLAS 
BENGTSSON
Född år: 1971

Bor i: Borås

Yrke: Driftchef/biträdande 
avdelningschef på Securitas

Faddrar: Fredrik Fürst, 
Tomas Persson

MATS BILLING
Född år: 1960

Bor i: Borås

Yrke: HR-chef/Yrkesofficer 
på Trängregementet i 
Skövde

Faddrar: Mikael Larsson, 
Peter Viklund

TOBIAS FRANSON
Född år: 1985

Bor i: Borås

Yrke: Grafisk Designer på 
Franssons Reklambyrå

Faddrar: Robin Carlsson, 
Per-Anders Carlsson

JAN-ÅKE 
HAMMARLUND
Född år: 1960

Bor i: Sjömarken

Yrke: General Manager på 
Gore

Faddrar: Peder Evers, 
Nenne Palmé

ANDREAS 
JOHANSSON
Född år: 1974

Bor i: Sandared

Yrke: Software Architect på 
Ericsson

Faddrar: Mattias Hed, 
Anders Hjalmarsson

GABRIEL LINDSÅS
Född år: 1978

Bor i: Brämhult

Yrke: Verksamhetskonsult 
på  Evry One

Faddrar: Andreas Everling, 
Fredrik Odelberg

LARS ANDERSSON
Född år: 1956

Bor i: Hedared

Yrke: Provningsingenjör på 
Volvo PV

Faddrar: Jan Elgquist, 
Christer Sabel

PER BENGTSSON
Född år: 1962

Bor i: Borås

Yrke: Privatrådgivare på 
Danske Bank

Faddrar: Jörgen 
Gustavsson, Lars-Gunnar 
Svensson

ANDERS 
BOURGHART
Född år: 1959

Bor i: Viskafors

Yrke: Krögare/delägare, 
Hüttner

Faddrar: Dag Bjurklint, Jan 
Elgmark

MAGNUS FREED
Född år: 1975

Bor i: Borås

Yrke: Byggsäljare på  
XL-Bygg Norrby Trä

Faddrar: Björn Peterson, 
Fredrik Odelberg

ANDREAS 
HEDENDAHL*
Född år: 1988

Bor i: Sandared

Yrke: Konsult på Accenture

Faddrar: Linus Alex, 
Andreas Johansson

CHRISTIAN 
LEVINSSON
Född år: 1975

Bor i: Brämhult

Yrke: Projektledare på 
Assemblin El

Faddrar: P-G Fransén, 
Jouni Lupala

PER-MAGNUS 
MAGNUSSON
Född år: 1968

Bor i: Borås

Yrke: VD på Bevent-Rasch 
AB

Faddrar: Torbjörn Sund, 
Thomas Lidskog

OSCAR ANDERSSON
Född år: 1988

Bor i: Borås

Yrke: Snickare på Bodéns 
Bygg

Faddrar: Joakim Ahnvik, 
Hans-Peter Ahnvik

ULF BERLIN
Född år: 1956

Bor i: Borås

Yrke: Företagare/UB-Shirts

Faddrar: Hans-Peter 
Ahnvik, Per Martinsson

GÖRAN CARLSSON
Född år: 1957

Bor i: Sandared

Yrke: Försäljningschef på 
Nestle Food

Faddrar: Olle Sundström, 
Ingemar Sjöholm

ANDERS GRAFF
Född år: 1960

Bor i: Borås

Yrke: Restaurangchef på 
Renässans

Faddrar: Ola Grahm, 
Martin Zedler

ESKO JENSHOLM
Född år: 1957

Bor i: Sparsör

Yrke: Chef på 
Länsförsäkringar

Faddrar: Thomas Lidskog, 
Torbjörn Sund

JONAS LINDBLOM
Född år: 1975

Bor i: Sjömarken

Yrke: Strategisk inköpare 
på SAAB

Faddrar: Claes Palmén, 
Joakim Eskilsson

MATHIAS 
NOHLBORG
Född år: 1976

Bor i: Brämhult

Yrke: Sales Manager på 
Infrasight Labs

Faddrar: Martin Strömberg, 
Tomas Persson

PB Borås hälsar 33 nya NOWIAK välkomna!
CARL OLAUSSON
Född år: 1990

Bor i: Borås

Yrke: 
Förrättningslantmätare

Faddrar: Andreas 
Johansson, David 
Wagiström

ERIC PISTONE
Född år: 1961

Bor i: Stockholm

Yrke: VD på Lundens 
Plastteknik AB

Faddrar: Krister Lundberg, 
Thomas Sohlström

HAMPUS SUOMELA
Född år: 1991

Bor i: Borås

Yrke: Area Sales Manager 
på ABB

Faddrar: Ludvig Sund, Per 
Sund

OLIVER ÖBERG
Född år: 1990

Bor i: Borås

Yrke: Kommunpolitiker/
Administratör på Hedin Bil

Faddrar: Bengt Engstöm 
Heino, Carl-Johan Sund

ANDREAS OLSSON
Född år: 1990

Bor i: Borås

Yrke: Projektingenjör

Faddrar: Andreas 
Johansson, David 
Wagiström

JONI SAHIN
Född år: 1967

Bor i: Sandared

Yrke: Rådgivare Företag 
Finans på Folksam

Faddrar: Hans Johansson, 
Bertil Myhrberg

KENT SVENSSON
Född år: 1958

Bor i: Rångedala

Yrke: Säkerhetschef på 
Assemblin El

Faddrar: P-G Fransén, 
Jouni Lupala

STEFAN ÖSTANBÄCK
Född år: 1959

Bor i: Sjömarken

Yrke: Lärlingsamordnare 
på Viskastrandsgymnasiet

Faddrar: Christer Svedberg, 
Jan-Peter Ottaeus

MARTIN PALM
Född år: 1969

Bor i: Borås

Yrke: Stema Specialtryck 
AB

Faddrar: Niclas Sundström, 
Morgan Johansson

KRISTOFFER 
STRÖMBERG
Född år: 1987

Bor i: Borås 

Yrke: Fastighetsmäklare 
på ERA

Faddrar: Martin Strömberg, 
Stefan Johansson

MARCUS YDREBORG
Född år: 1975

Bor i: Sjömarken

Yrke: Projektledare på 
Speed Group

Faddrar: Fredrik Berg, 
Johan Anderson

MARCUS ÖVERSJÖ
Född år: 1989

Bor i: Borås

Yrke: Fotbollsspelare i 
Norrby IF

Faddrar: Christer 
Björkman, Jerry Carlsson

Sponsorer till våra lotterivinster
I samband med vår barn/julfest den 13 januari 2018 behöver vi massor av 
leksaker för att göra vårt lotteri extra vinstrikt. Vi ber därför bröderna tänka  
till om eventuella kontakter i branschen. 
Säkert finns det i vår närhet eller i arbetslivet personer som vill hjälpa oss.  
I tillägg till våra Bröders bidrag kommer vi även aktivt att kontakta traktens 
leksakshandlare.
Kontakta Bengan Larsson på telefon 0702 263042  
om Du kan hjälpa till eller tipsa oss.
KLART BARNEN SKALL FÅ DRA MÅNGA VINSTLOTTER!

*Tacktalare: Andreas Hedendahl
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Lördagen den 11 november avhölls tradi-
tionsenligt i Borås PB den Sjätte Graden,  
som främst är en Minneshögtid över de 
Bröder, som avlidit under året . 

I en som vanligt välfylld Carolikyrka 
möttes åhörarna inledningsvis av vacker 
musik från en grupp ur Den Bacchana-
liska Musiken, och därefter Lars Sjögrens 
magnifika Fide et Harmonia, medan 
Bröderna gjorde ett gemensamt värdigt 
intåg i kyrkan. Riddareprelaten Robert 
Lorentzon officierade, också enligt 
traditionen, vid Minneshögtiden och 
talade  välformulerat och tankeväckande 
om behovet av att både sörja och känna 
tacksamhet vid en kär anhörigs bortgång. 
Ett nytt inslag i årets högtid var att Kören, 
omedelbart efter ljuständningen för de 
sex avlidna Bröderna, samlades vid alta-
ret och sjöng Vem är, som ej vår Broder 
minns.

Akten avslutades på sedvanligt sätt, 
genom att Kören från läktaren framförde 
Pilgrimskören ur Tannhäuser. Det mäk-
tiga crescendot i sluttakterna, förstärkt av 
orgel och av blåsare från den Bacchana-
liska Musiken lämnar ingen oberörd!

Efter högtiden i kyrkan förflyttade 
sig Bröderna till Parkhallen för Kapitel 
och efterföljande gåsmiddag. 22 Reci-
piender fick där mottaga Sankt Sigfrids 
Riddaregrad, som är den första av Rid-
dargraderna. Om Kapitlets innehåll skall 
naturligtvis här inget avslöjas annat än 
att Ordenstalaren Ingemar Augustsson 
förtjänstfullt svarade för parentation av 
de avlidna Bröderna, och att Kapitlet 
bl.a. förgylldes av ett musikaliskt inslag, 
där Joakim Rydell och Tony Thornberg 
på klarinett resp. piano smekte fram en 
stillsam version av jazzmelodin Misty.

Det efterföjande måltidskalaset gick 
förstås i gåsens tecken med svartsoppa 
och allt. De närvarande Recipienderna 
välkomnades och svarade med ett tacktal 
av Broder Magnus Ljung. Den s.k. gåsa-
visan framfördes med ackuratess av den 
välsjungande Andreas Johansson, som 
också deltog i den bejublade underhåll-
ning, som avslutningsvis fyra Bröder 
ur Talanggruppen De Bacchanaliska 
Lekarne svarade för. Ett perfekt slut på 
en lång och innehållsrik dag!

Text: Henrik Westling 
Foto: Göran Sköldberg.

Sjätte graden
Ulf Antonsson
Göran Bengtson
Jerry Carlsson
Hogne Engdahl
Christoffer Gimmersta
Daniel Göhlin
Mikael Hagberg
Peter Hagert
Per-Anders Håkansson
Mattias Jonsson
Thomas Lidskog
Magnus Ljung*
Magnus Millqvist
Marcus Mordenfeld
Per-Inge Olofsson
Jan-Peter Otteaus
Björn Strandquist
Kristoffer Tyvik
Magnus Widing
Stefan Wiklund
Mikael Wramdemark
Anders Östman

*tacktalare

Recipiender Grad VI, 2017
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Senast vi fick en ny Loge var 1985, då i 
Sundsvall . Innan dess var det Jönköping 
1879 . Så därför gällde det att passa på 
när det nu var dags igen, då Örebro den 
18 november skulle få del av det Baccha-
naliska ljuset . Örebro Par Bricole är den 
sjunde Dotterlogen, när det instiftas en 
åttonde vet nog ingen .

Efter att ha embarkerat de två bussarna 
vid Hemgården tidigt på lördagsmorgo-
nen bar det av mot Örebro. Innan avfär-
den var det noga att frackar med många 
medaljer fördelades på båda sidor av 
bussen med tanke på risken för slagsida. 
När vi väl var framme och installerat oss 
på hotell, grundat med närande lunch 
och justerat vätskebalansen uppåt styrdes 
stegen mot kongresshuset Conventum.

Cirka 950 Bröder, varav cirka 100 
boråsare, bjöds på välkomstdrink sam-
tidigt som man kunde skriva sitt namn 
i Logeinvigningsboken och investera i 
Logeinvigningsnålen, à 40:- . Överskottet 
från nålarna är tänkt att köpa in Örebro 
slott till det nya Sällskapet. 

Invigningen började med processioner 
av alla Styrande från Moder- och Dot-
terloger, samt de örebroare som snart 
skulle bli en egen Loge. Naturligtvis var 
det Stormästaren Henrik Mickos som 
öppnade Kapitlet, biträdd av Storceremo-
nimästaren Åke Pino Pilotti som alltid får 
med sig ”publiken”. 

I den första delen av ceremonin in-
stiftades Logen Örebro Par Bricole, och 
den etthundrafemtio man starka Kören 
biträdd av Orkestern framförde flera 
sånger, bland annat en helt nykompone-

rad kantat, kvällen till ära. Mäktigt! De 
korta och kärnfulla talen från Systerlo-
gerna anspelade på Sällskapets historia. 
Efter en kort paus för avtappning och 
påfyllning av vätskor installerades den 
nya Logens Guvernement, StM Marcus 
Willén Ode, DStM Tomas Rådehed och 
StK Per-Ove Pettersson Forest. 

Efter en två timmar lång (den kändes 
inte så lång) paus ringdes det in till Mål-
tidskalas. De över tusen sittplatserna vi 
hade nyttjat under invigningen hade nu 
hissats upp i taket (bra lösning, tycker vi 
som säljer hydraulik) och salen var dukad 
med över 40 bord. Till måltiden servera-
des lokala läckerheter som mälargös och 
vildsvin i olika former. Det var fantastiskt 
gott. Den stora Kören anförde snapsvisor-
na på ett för kvällen extra mäktigt och fyl-
ligt vis. Under måltidskalaset var det fler 
och föredömligt korta tal. Systerlogerna 
överlämnade gåvor. Den Bacchanaliska 
Theatern i Örebro framförde till desser-
ten ett skådespel med Cajsa Warg som 
med hjälp av tre små gummor hittade de 
ingredienser som skapade Sällskapet Par 
Bricole. Strax efter midnatt avslutades 
festligheterna med tal av StM i Örebro 
Par Bricole och SM. Nöjda vandrade vi 
mot våra hotell efter denna historiska 
händelse. 

På söndagen fortsatte firandet med 
att Körerna framträdde i Nikolai-kyrkan. 
Men då var det flesta boråsare på väg 
hem i snöovädret.

Text: Claes Persson 
Foto: Martin Mann, Thore Rodelius

Invigning av Örebro Par Bricole

Naturligtvis var det Stormästaren Henrik 
Mickos (översta bilden) som öppnade kapitlet, 
biträdd av Storceremonimästaren Åke Pino 
Pilotti som alltid får med sig ”publiken”. 

Örebro Par Bricoles nya General-Banér.

Den nya Logens Guvernement som installerades: DStM Tomas Rådehed, StM Marcus Willén Ode 
och StK Per-Ove Pettersson Forest.

Den etthundrafemtio man starka kören biträdd av orkestern framförde flera sånger, bland annat en helt nykomponerad kantat, kvällen till ära. 
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Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72

Vi hjälper dig med  
revision, redovisning 
skatt och affärsråd-
givning

Kontakta oss i Borås på tel. 
010-212 55 00 så berättar vi mer! 

Pär Jorstadius

Ålder: 43 år
Inträdesår: 2003
Grad: VIII
Faddrar: Lars Jorstadius och Leif 
Stigson
Bor: Frufällan

Företag

RO-Gruppen.
Företaget startade 1982. Pär tillsam-
mans med Andreas Jaldevik köpte 
bolaget 2005 vilket drivs med visio-
nen: Vi bygger en bättre värld.
I koncernen, med samlingsnamnet 
RO-Gruppen, återfinns byggföretag 
i Borås, Stockholm och Göteborg, 
vilka tillsammans omsätter över 800 
miljoner 2017.
Pär arbetar i företaget som vVD med 
fokus på försäljning och projektut-
veckling.
Förutom att företaget vann årets 
företagare i Borås har följande fina 
utmärkelser tilldelats företaget:
- Årets byggföretag 2017
- Sveriges bästa arbetsplatser

Satsningar framåt

Fortsatt vara en attraktiv arbetsplats. 
Koncernföretagen skall vara starka i 
Borås och Göteborg och växa i Stock-
holmsregionen med nyproduktion 
av bostadsrätter på bl.a. Östermalm 
och Södermalm. Vi kommer också 
bygga hyresrätter i Näsby.
En gissning är att RO-Gruppen 2018 
omsätter en bra bit över miljarden.

Vad i PB betyder mest för dig?

Att få ta en paus från arbete och 
familj. 
Träffa och umgås med gamla och 
nya vänner under högtidliga former.

hello@gothiareklamfoto.se
gothiareklamfoto.se

KLANG! rättar
I artikeln om ”De Bacchanaliska Le-
karne” i nummer 25 av KLANG! hade 
sångaren och gitarristen Hagberg fått fel 
förnamn .

Han heter, som alla säkert vet, Mikael 
Hagberg. 

Och så här ser han ut, som nybliven 
SSR:

Borås Par Bricoles 
Caritas-grupp
Caritas är latin och betyder människokär-
lek och är en av de pelare vårt Sällskap 
vilar på . Syftet med Caritasgruppen är att 
kunna erbjuda ”stöd till Broder i behov/
kris av medvandrande Bröder .”

Att erbjuda samtal 
vid kort eller långvarig 
sjukdom. Att försöka 
vara ett närvarande 
stöd när livet plötsligt 
förändras, när någon 
närstående dör, eller 

när en viktig sysselsättning försvin-
ner. Caritasgruppen vill också kunna 
erbjuda stöd och hjälp för de Bröder 
som försöker bli fria från någon form av 
utvecklat beroende, genom kontakter 
med professionella hjälpare både i och 
utom gruppen, men framför allt genom 
medvandrande Bröder som önskar ge sitt 
medbroderliga stöd. 

Caritasgruppen har även till uppgift 
att sköta Par Bricoles närvaro vid en död 
Broders begravning samt kondoleanser 
till anhöriga. Samtliga Bröder skall i 
möjligaste mån följas till sista vilan av vår 
Orden som därmed uttrycker sin tack-
samhet och hedersbetygelse.

Ett 20-tal Bröder finns aktiva i Caritas-
gruppen och kan inte göra allt. När nå-
got kommer Caritas till del söker vi finna 
de Bröder och vänner som finns närmast 
den Broder som behöver stöd och upp-
muntrar dem till detta. Caritas söker så 
vara en katalysator för Brödrakärleken i 
vårt Sällskap.

Vid jul, som är den stora gemenskaps-
högtiden i Sverige, besöker Caritas-grup-
pen de Bröder som sitter ensamma eller 
på grund av sjukdom inte kan delta i våra 
glada tidsfördriv med en julgrupp eller 
jultallrik för en stunds god gemenskap 
och samtal. 

Caritas-gruppen finansieras enbart av 
gåvor från Sällskapets medlemmar som 
går direkt tillbaka till Brödernas bästa.

Robert Lorentzon

STÖD SÄLLSKAPET –
BOKA MÖTEN OCH EVENTS
I VÅRA EGNA LOKALER
Tipsa om våra lokaler – hjälp oss att hyra 
ut Parkhallen - tipsa dina vänner.

Parkhallen i Borås AB

STÖD SÄLLSKAPET –
BOKA MÖTEN OCH EVENTS
I VÅRA EGNA LOKALER
Tipsa om våra lokaler – hjälp oss att hyra 
ut Parkhallen - tipsa dina vänner.

Parkhallen i Borås AB

Med rodnande kinder beklagar redak-
tionen misstaget. 

Claes Persson

         PB-s barnfest
Härmed hälsas Du, Din familj, mor- och farföräldrar, barnens kompisar och 
andra nära och kära välkomna till Borås Par Bricoles barnfest som avslutning 
på julen lördagen den 13 januari 2018.
Vi börjar med insläpp klockan 14 och räknar med att festen är över framåt 
1630. Ingång från parkeringen.
Vi bjuder på dans kring granen, finaste cirkusen med snälla djur från djungeln, 
fika för barn och vuxna, godispåsar, fotografering med tomten. Farbror Frej 
besöker oss och från Göteborg kommer en livs levande trollkarl. Allt detta till ett 
pris av endast kronor 50 per person - barn under 2 år kostar gratis.
Till detta säljer vi lotter i ett lotteri med många vinster - ingen skall gå vinstlös 
från festen.
Anmälan helst före jul eller senast 30 december genom inbetalning av kronor 
50 per person över 2 år till vårt bankgiro nummer 5945-9651 - ange bara 
namn/barnfest och av summan ser vi ju antal.
Hjärtligt välkomna hälsar Barnfestkommittén genom Bengan Larsson 

Överskottet tillfaller Barncancerfonden 

Brodern och hans företag
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Sista ordet

Porto

betalt

Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 501 13 Borås

Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00
Öppet: vard 06.30-18.00, lörd 9.00-13.00.    www.norrbytra.se

En bygghandel med personlig service!

VILL DU HA KONTAKT MED STÖDJANDE CARITASBRODER
Caritas gruppens medlemmar har undertecknat tystnadsplikt & sekretess avtal.

borascaritas@gmail.com

Vi antar utmaningen.

Om tidningen trillar ner i din brevlåda som 
planerat, är vi mitt i julveckan . Eventuellt 
har vi hunnit till mellandagarna . Samtidigt 
som vi kan glädja oss åt att det går mot 
ljusare tider kan det kanske vara skönt att 
drömma sig tillbaks till höstens alla evene-
mang i det Lysande Sällskapet Borås Par 
Bricole genom att bläddra i KLANG! Det 
är mycket bilder . Första halvan av arbets-
året är avklarat med många stora händelser 
där Installationen i Borås och instiftandet av 
ny Loge i Örebro som höstens båda clou . 

För mig blir tidningen ett sätt att 
uppleva Installationen i Borås, för då satt 
redaktören på Serengeti-slätten i Tanza-
nia med zebror och lejon som närmaste 
grannar. Fracken kändes avlägsen, men 
visst gick åtminstone en snabb tanke till 
Parkhallen och vad som hände där. 

Men du skall naturligtvis också koppla 
av, förhoppningsvis med nära och kära i 
din närhet. 

Det har kanske ätits gott, och kanske lite 
för mycket. Då får vi hoppas på bra väder 
så att det kan bli en promenad eller till och 
med en skidtur. Det hoppas åtminstone jag 
på. Eftersom jag har världens bästa chef 
har jag ledigt över jul och nyår, så det går 
inte att skylla på att man inte hinner. 

När vi stärkta efter halvtidspausen anträ-
der det nya PB-året så inleds det med en 
nyhet. Då är det premiär för PB:s barn- och 
julfest den 13 januari. Givetvis i Parkhal-
len. Det är en idé vi fått från Göta PB, och 
som också stöttat oss med goda idéer. Det 
är också i linje med de högste Styrandes 
inriktning att PB skall ”närma sig famil-
jen”. Missa inte det om du har barn eller 
barnbarn. 

Claes Persson


