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Begreppet livskvalitet är inte så dumt 
att tänka på ibland. Dess innehåll 
varierar självfallet från person till 
person men har icke desto mindre 
ett inbyggt syfte, gemensamt för alla. 
Ordet livskvalitet vill ju påminna oss 
om att det finns andra värden här i 
livet än de materialistiska böjelser 
som härskar i vår tillvaro.

Varför nu dessa utgjutelser? Jo, det 
har att göra med vad det Bricolistiska 
livet har erbjudit oss under denna 
första hälft av arbetsåret.

Bland mycket annat har vi med spän-
ning åsett examinationen av Första 
Gradens Recipiender; upplevt den 
känslofulla parentationen i Caroli 
kyrka; likaledes i samma kyrka njutit 
av PB-körens och solisternas professi-
onella framförande; ej att förglömma 
det enastående spexet om Kristina 
från Drufvefors! Sådant, mine Brö-
der, kallar vi att erfara livskvalitet!

Slutligen – hörsamma gärna uppma-
ningarna i spalten ”Sällskapet söker…”

Redaktionen

Måltidskalaset under Barbara fick en värdig, stämningsfull inramning genom ett besök av Borås 
Lucia med tärnor.

Ett lysande innehåll
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

De muntra  
Arbetsgraderna
I skrivande stund är det bara några da-
gar kvar till Barbara. Som Ordförande 
ser jag då några av de Bäste av Bröder 
lämna den muntraste och mest upp-
sluppna delen av vårt Älskade Säll-
skap, nämligen våra Arbetsgrader. Jag 
har hållit ett öga på er i Wingården 
och det är helt utan oro jag nu släp-
per taget och låter er vandra vidare 
upp i Guvenörsgraderna och mot det 
stora ljuset i vårt Sällskap. Hittills har 
ni gjort en raketkarriär och avverkat 
Graderna i rask takt. Från och med nu 
går det inte lika fort och ni får räkna 
med flera år mellan kallelserna till 
Gradgivning. 

Fram till dess skall ni gå till PB för att 
njuta av tiden som står stilla för en 
stund. Lyssna på härliga tal, underbar 
musik och sång. Se Theater på högsta 
nivå. Få ha en stund av eftertänksam-
het, lyss till och stämma in i de glada 
skratten, träffa Bröder, få känsla, lust 
och upplevelser. Det är därför ni skall 
gå till PB. Det är därför jag går till PB. 
För en stund slippa jakten i Kal-
muckien på världsliga tillgångar som 
beskrivs så bra i limericken; 

En missnöjd ung fru ifrån Nashville  
sa argt till sin lagvigde: äsch Bill!  
Vad livet är trist  
Jag lider ju brist  
på allt som du inte har cash till! 

Trist blir det aldrig innanför våra mu-
rar. Här råder munterhet. Inte bara 
de nyss antagne Vice Guvernörerna 
utan Samtelige Bröder önskar jag en 
God Jul! Måtte Tomten komma till Er 
alla. 

Hans Berglund, O 

Bäste Broder
En nästan religiös uppenbarelse

Häromkvällen upplevde jag något 
mycket speciellt. Jag hade, som säkert 
många andra, tittat på ett mycket 
speciellt Tv-program, i en mycket 
speciell Tv-kanal. Och förmodligen 
tittat lite för länge. 

Det var en av de där kanalerna där 
numera reklamen får större utrymme 
än själva programmet.

Det stod då plötsligt klart för mig - så-
som i en uppenbarelse - att historien 
kommer att döma ut den tid vi lever i 
just nu. Generation efter generation 
avlivas mentalt. Den tid då barn ald-
rig fick möjlighet att bli vuxna och då 
vuxna degraderades till barn. Vissa 
delar av vår omvärld tycks helt ha tap-
pat känsla för stil och kvalitet. Finns 
någon lösning på detta? Detta som 
verkar styra så många människors 
liv? Förmodligen ingen lösning alls! 
Däremot gäller det att i detta intel-
lektuella lågmärke hitta andningshål. 
Att hitta medel att se en alternativ 
verklighet. Här finns förvisso mycket 
att välja emellan. 

Par Bricole är för mig ett sådant 
kraftfullt, verksamt och dessutom 
lustfyllt andningshål. Här hittar man 
just det som effektivt avlivas i vissa Tv-
medier. Spirituella, eleganta Bröder. 
Skönsång, härlig och medryckande 
musik. sstil, elegans och välklädda 
Bröder. Vackra och intellektuellt 
inspirerande tal, möjlighet att träffa 
Bröder som bestämt sig för att just 
den här kvällen skall bli något speci-
ellt och något roligt. Långt borta från 

vardagens tristess och gnäll.

Precis så bra blev också årets två sista 
Grader. 

I november upplevde vi den stäm-
ningsfulla Sjätte Graden med 
inledning i Carolikyrkan som den 
här gången var nära nog fullsatt. I 
december sedan säsongens sista sam-
mankomst, vår Högtidsdag Barba-
radagen. Båda Graderna präglades 
som vanligt av god och broderlig 
stämning. Dessutom rekordmånga 
Recipiender och på Barbara var vi 
en bit över 300 Bröder, något som vi 
aldrig tidigare ens varit i närheten av. 
Våra Ämbetsmän klarade emellertid 
detta galant som vanligt. Barbara-
dagen präglades bland annat av ett 
stort antal lysande tal och en värdig, 
stämningsfull inramning genom ett 
besök av Borås Lucia med tärnor - ett 
synnerligen uppskattat inslag.

Nu tar vi nya tag inför 2015. Redan 
den 24 januari har vi nämligen den 
Andra Graden. Då kommer vi bland 
annat att få celebert besök från vår 
Moderloge. Känn Er alla varmt väl-
komna till detta. 

Jag avslutar med att tacka våra Äm-
betsmän som slitit exceptionellt i år. 
Ämbetsmän av alla kategorier. Jag 
tackar våra fantastiska Talanger som i 
år varit ännu mer enastående än van-
ligt. Jag tackar alla övriga som gjort 
denna PB-höst möjlig. Ett stort tack 
även till Dig Min Bror, som hör till 
den viktigaste skaran. Nämligen Du 
som inte har någon särskild funktion, 
Du som bara är ”vanlig PB-Broder”, 
men som faktiskt tillhör majoriteten - 
tro det eller ej.

Eftersom förhoppningen är att detta 
nummer skall finnas i Din hand före 
julhelgen, så vill Mina Medstyrande 
och jag önska alla i Borås Par Bricole 
en trevlig helg.

Din Styrande Mästare 
Göran Olofsson

Praktfull minneshögtid i Carolikyrkan

Tid för eftertanke
Det är lika mäktigt och pampigt varje 
år när Par Bricole öppnar kyrkpor-
tarna till Minneshögtiden i Carolikyr-
kan. Bröderna och besökarna möts 
av expressiv horn- och orgelmusik 
vid ingångsmarschen till kyrkorum-
met. En stark upplevelse för våra 
Bröder, vänner, släkt och övriga 
besökare. Alla känner värme och får 
en stund till eftertanke för de Bröder 
som inte längre finns bland oss och 
som gått ur tiden under året.

Det blev några minuters väntan 
innan intåget i kyrkan kunde ske. 
De höj- och sänkbara lampkronorna 
hade låst sig i lågläge. Det var kanske 
tur. För det visade sig att de hängde 
på blott en tunn, utsliten vajer. 250 
kg takkrona hade ju inte varit så kul 
att få i skallen. Nu gick allt bra och 
minneshögtiden var än en gång lika 
praktfull som tidigare år. Under tids-
spillan spelade och improviserade vår 

Torbjörn Westerlind som gjorde allas 
väntan betydligt kortare.

Nio Bröder lämnade vår  
gemenskap
Ingångsmusiken med arrangemang 
av Lars Sjögren är mästerlig. ”Fide 
et Harmonia, Intrada” framförs med 
blåsinstrument och orgel. En tung 
och stark introduktion av minnes-
högtiden som också väcker förväntan 
för de Bröder som senare under 
kvällen får sin Sjätte Grad. Vår egen 
officiant Robert Lorentzon höll som 
vanligt en fin betraktelse kring de 
nio Bröder som gått ur tiden. Men 
också om livet, minnen och vikten av 
att ta vara på sin dag.

Minnets ljus
Under minneshögtiden tänds på 
evighetens altare, vänskapens, hop-
pets och minnets ljus för de Bröder 
som lämnat oss. Ljuset med den 
ljusstake som har Sällskapets emblem 
ingraverat överlämnas efter högtiden 

vid en enkel ceremoni till de anhö-
riga. Gåvan uttrycker vår tacksamhet 
för de Bröder som i vår gemenskap 
bidragit till Sällskapets idé om ord-
ning, styrka, munterhet och förtro-
ende. 

Kören framförde sin vana trogen 
Wagners ”Tannhäuser” som dirigera-
des av Tony Thornberg. Från koret 
sjöng Kören ”Sanctus” och Carl-Gus-
taf Ekströms komposition ”En aning 
av evighet”. Han sjöng också Erik 
Axel Karlfeldts ”Psaltare och Lyra” 
med den inledande och målande 
strofen ”Snabbt jagar stormen våra 
år, som skyar över hav”.

Utgångsmarschen ”Stolta Stad” 
skriven av CM Bellman och så fint 
arrangerats av vår egen Pelle Hansen 
och Lars Sjögren, blev till ett värdigt 
avslut av en stämningsfull och fin 
minneskonsert.

Lars Gustaf Andersson
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Med abonnerad buss tog färden rikt-
ning från Carolikyrkan mot Parkhal-
len. Det var en ovanligt stor grupp 
Recipiender som kvällen till ära 
skulle få sin Sjätte Grad.  

Viss dramatik uppstod när kvällens 
Recipiender skulle bli upphöjda till 
den Sjätte Graden. Några Bröder 
blev yra av längtan att få Gradbanden 
utbytta men allt ordnade sig snabbt 
och allt gick därefter lugnt till väga. 

Vår broder Robert Lorentzon berät-
tade helt kort om Caritas- gruppen 
och hur viktigt detta arbete är för att 
hjälpa och stötta Bröder i olika livssi-
tuationer. Med en annalkande jul där 
också ensamhet kan göra sig påmind 
uppmanade han att stötta med prass-
lande penningar vilket hörsammades 
av Bröderna, något som blev till ett 
insamlingsrekord.

Känslosamt minnestal
Broder Bertil Jansson höll ett starkt 
och värdigt minnestal över de Bröder 
som avlidit under året. Just denna del 
av Kapitlet där sköldar och medaljer 

återlämnas till vårt Ordenssällskap 
blir en stark återkoppling till att vår 
existens och samhörighet bara är till 
låns.

Gåsagille med underhållning 
av högsta klass
Ett gåsagille hör av tradition till den 
Sjätte Graden. När Kören klämmer 
i med ”Gäss te dej” innebär det att 
gåsagillet tar sin början. Och vår 
Ordenstrubadur Fredrik Berg är inte 
sen att följa upp med den traditions-
enliga visan om pennans mor. 

Kvällens underhållning visar just 
vilken klass vi har inom Par Bricole. 
Vi är bortskämda med bra underhåll-
ning och duktiga Talanger av olika 
slag. ”De fyra trubadurerna” denna 
kväll och på scenen var Fredrik Berg, 
Anders Karlenström, Andreas Johans-
son och Jörgen Johansson. Fyra 
samstämda och skickliga gitarrister 
som kompletterar varandra utmärkt. 
Avslutningssången framfördes av 
Jörgen Johansson som sjöng Cornelis 
Vreeswijks ”Somliga går med trasiga 

skor”, något som inte riktigt stämde 
med kvällens alla lackskor. Han 
ackompanjerades av de övriga tre 
virtuoserna.

Lars Gustaf Andersson

Recipiender, Grad 6
Anders Eliasson Andreas Everding
Benneth Strivér Bertil Danielsson
Carl Nordin Carl-Henrik Posse
Claes Söderberg Conny Paraniak
David Hallberg Göran Persson
Göran Sköldberg Håkan Hellström
Ingemar Augustsson* Jan-Ola Nolin
Johan Godlund Johan Medelius
Lars Wahlqvist  Lars-Erik Johansson
Leif Elmqvist Morgan Johansson
Ola Grahm Peder Hallberg
Per-Erik Andel Tomas Heed
Tommy Andersson Uno Jöelaid

 *tacktalare

Dramatisk Gradgivning i ljusets tecken

Sjätte Graden med gås och krås

Nyblivna S:t Sigfrids Riddare (Grad 6).
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Kvällen till ära hade Moster Barbara 
blivit uppfräschad och nu i blänkan-
de silverkrom. Men det var inte bara 
Moster Barbara som skulle firas utan 
också Guvernörer, Vice Guvernörer, 
Hederskommendörer och Jubelkom-
mendörer. 

Fem ädla Bröder som varit Par 
Bricole trogna i ett halvt sekel fick 
lagerkransar som prydnad på sina 
hjässor. Kvällens talare till Jubelkom-
mendörerna var Åke Anderson som 
kåserade om det året 1964 när de 
klev in som arbetsamme och nitiske 
Bröder för arbete i vingården. Vi fick 
ett prov på vad som hände det året, 
med allt från spionen Wennerström, 
Chrustjev och dåvarande statsminis-

tern Tage Erlanders historiska ögon-
blick i en eka på Harpsund. Med en 
musikblandning av Per Myhrbergs 
”34:an” och Beatles ”I Want To Hold 
Your Hand” som blev listetta det här 
året, kunde Jubelkommendörerna 
också minnas en rik tid med Par 
Bricole. Hyllningen avslutades med 
att Kören sjöng ”Gubben han är gam-
mal” och ”Nå ödmjukaste tjänare” av 
Carl Michael Bellman.

Randelska Kören med ny solist
”Bacchi barn o fröjden eder”, så bör-
jar den klassiska strofen i sången 
som skrivits av Andreas Randel och 
som Bacchanaliska Kören sjunger 
på Barbara. Förste tenoren Claes 

Recipiender, Grad 5
Anders Snygg Bo Ericsson
Christer Sabel Christofer Gimmersta
Daniel Göhlin Jan Andersson
Jörgen Holm Ludvig Sund*
Magnus Millqvist Magnus Sundgren

Recipiender, Grad 8
Anders Hansson Anders Hjalmarsson*
Anders L Gustafsson Andreas Johansson
Ari Pakarinen Bengt Wallander
Bernt Pettersson Christer Björkman

Hederskommendörer
Anders Stenvall Bernt Karlsson
Gunnar Carlsson Göran Swahn
Jan-Erik Törnéus Jens Krantz
Lars Wettéus* Lennart Johansson
Lennart Rosengren Patric Hilding
Per-Erik Rylander Sten Björkman
Thomas Storberg
 *tacktalare

Jubelkommendörer
Bjarne Almqvist Björn Carlesund
Carl-Olov Sjölander* Johan Sundbaum
Lennart Helgesson 
 *tacktalare

Söderberg sjöng solopartiet av den 
historiska och traditionsrika sången 
som tidigare Göran Hagman på ett 
förtjänstfullt och ljudligt sätt sjungit i 
decennier.

Lars Gustaf Andersson

Marcus Mordenfeld Martin Helgesson
Mattias Jonsson Mikael Hagberg
Mikael Larsson Mikael Wramdemark
Niklas Österberg Ove Bornelund
Peter Hagert Peter Nilhammer

Peter Suarez Stefan Wiklund
Torbjörn Claesson Tore Johansson
Ulric Andersson
 *tacktalare

Claes Wettéus Dan Lorentzon
Frank Pettersson Fredrik Nordin
Hans Thornander Jan Johansson
Jan Jonsson Johan Österberg

Lars Hjelm Lennart Jonsson
Mikael Pirs Niklas Ivarsson
Per-Anders Johansson Stefan Johansson
Sven Palmé Thomas Strömberg
 
 *tacktalare

Högtidligt firande av Moster Barbara

Över trehundra Bröder samlade
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Söndagen den 30 november gav 
PB-kören sin numera traditionella 
(ja, så får det väl heta, när något har 
skett tre, fyra gånger?) julkonsert i 
en absolut fullsatt Carolikyrka. Enligt 
många samstämmiga bedömare lät 
årets julkonsert bättre än någon-
sin, och även vi sångare tyckte nog 
att vi lyckades bra. Förtjänsten för 
detta tillkommer i första hand våra 
eminenta dirigenter, Carl-Gustaf och 
Tony, som oförtröttligt kämpat med 
att få Kören dit de vill och ibland 
slitit sitt hår i förtvivlan – i Tonys 
fall kanske inte alldeles enkelt. Som 
alltid i julkonserter finns det några 
sånger, som alltid skall vara med: 
Jul, jul, strålande jul, Stilla natt och 
Adams julsång t.ex. Den sistnämnda 
kom som avslutning på programmet 
och blev en magnifik sådan, där Carl- 

Gustaf Ekströms mäktiga stämma 
fyllde kyrkorummet så som vi i PB 
har fått erfara många gånger.

Ett nytt inslag i årets konsert var 
Domaredansen i ett sinnrikt och 
ganska svårt arrangemang, där stäm-
morna slingrar sig om varandra på 
ett raffinerat sätt. Här gäller det att 
hålla tungan rätt i mun och verkligen 
lyssna in sig på de andra i Kören! 
Som ”vanligt” framförde också dub-
belkvartetten, för dagen reducerad 
till sju sångare (!), några uppskat-
tade nummer och Roger Sandström 
gjorde en förnämlig insats som solist 
i Stad i ljus. Det hör också till tradi-
tionen att vår trumpetare Lennart 
Johansson medverkar både som ”för-
stärkare” i några av Körens sånger 
och som solist, den här gången i den 
stämningsfulla Christmas Song, en 

mjuk ock vacker melodi, som Len-
nart förstås gjorde full rättvisa med 
sin silvertrumpet.

En särskild glans åt kvällen gav kan-
ske också det förhållandet, att Kören 
kunde fira sitt 150-årsjubileum just i 
år och därigenom framstå som Borås 
äldsta ännu verksamma manskör! 
Kan det månne bli ytterligare 150 
år?! I vilket fall som helst lär traditio-
nen med denna uppskattade julkon-
sert fortsätta ett bra tag till! 

Henrik Westling

Vill du bli medaljerad? Då är en bra 
början att jobba för någon Talang-
gren.

Inom Theatern delades det ut en rad 
medaljer på senaste Talangkalaset till 
välförtjänta Bröder. 

Årets Talangfest avslutades med ett 
medaljregn från Kören, Musiken 
och Theatern. Varje Talanggren 
premierar de Bröder som under året 
på ett förtjänstfullt sätt bidragit med 
insatser för Par Bricole. 

Årets största medaljregn kom från 
Theatern och den nya medaljen ”De 
Gyldene” i brons kom att pryda tju-
gosju Bröders frackar. Det är Broder 
Tomas Falk som tagit fram den fina 
medaljen De Gyldene i brons, silver 

och guld. Tomas Falk fick medal-
jen i guld för sina fina insatser i De 
Gyldene och som ansvarig för den 
arbetsgruppen.

Tolv nya Bröder fick Theaternålen 
som ett bevis på att de nu är en del av 
den Bacchanaliska Theatern. Det de-
lades också ut Olle Carlsson-medaljer 
i brons, silver och guld.

Piraten-medaljen till Roger 
Carlsson
Den finaste medaljen från Theatern 
är ”Piraten-medaljen” och tilldelades 
vår direktör för den Bacchanaliska 
Musiken Roger Carlsson, med moti-
veringen: ” Med stort engagemang 
och professionalitet får han oss 
Taskebröder som far vilse ibland, att 

nå nya höjder och att växa med våra 
uppgifter. Han styr med järnhand 
när det svajar, oavsett om det gäller 
Musiken, Sången eller Theaterregin. 
Han är som ett notställ för oss alla, 
att luta sig emot.”

Vill du hjälpa till i Theatern och De 
Gyldene? Bakom scen eller på scen? 
Skicka ett mejl till: lg@larsgustaf.com

Lars Gustaf Andersson

Lite då och då kommer KLANG! att 
publicera musikaliska inslag ur spex 
som framförts av Den Bacchanaliska 
Teatern i Borås PB. Vi inleder med 
ett litet smakprov ur Kristina från 
Drufvefors av Mikael Romild där mu-
siken genomgående är hämtat från 
musikalen Kristina från Duvemåla.

Kristinas inledningssång
Sedan han lämnat Trandared, tar han 
stigen mot Sörmarksängar

Torget på Hulta ser han snart, där är 
upplopp och länsmans drängar.

Oljud från ungdom hör han svagt, i från 
Bergsäter nu om våren.    

Blomdoft från Annelundsparken, ljusa 
nätter med blom i snåren. 

Över grind och stätta

Har han svingat sig, nu är han nära 

Fötterna är lätta 

För han vandrar vägen till sin kära 

Villastan har han bakom sej, där kan 
festas på lördagsnatten 

PB-körens julkonsert i fullsatt Carolikyrka

När han passerat Hedvigsborg, ser han 
Transåssjöns dunkla vatten 

Vid Daltorps skola genar han, han går 
fort förbi ICA Maxi.

Fastän han låtsas nonchalant blir han 
erbjuden svarter taxi.

Över grind och stätta 

Har han svingat sig, nu är han nära 

Fötterna är lätta 

För han vandrar vägen till sin kära 

Nu är han snart vid Åhaga, jag kan 
skymta hans vita nacke 

Snart med hans axel mot min kind, går 
vi sakta upp Lars Kaggsbacke.

Roberts sång  
(Mel: Guldet blev till sand)

Hon kröp med mig när jag gick hem från 
krogen. 

Fast jag lovat min bror att bli vid plogen. 

Men när ölet det skummar dränks mitt 
löfte i min törst.

Åh, Kristina jag vila på´nas bröst!

Först en förfest och sedan ut i natten. 

Fast jag lovat Kristina se till katten.

När man skålar och skrattar löser vinet 
tungans band

Åh, Kristina vi hamnade på Grand.

Först till baren och sedan in i dimman.

Klockan visade över midnattstimman.

Man ser damer som lockar när ens huvud 
står i brand

Åh, Kristina- jag utsläng blev från 
Grand.

Så en marsch genom stan, på väg mot ett 
mål som jag redan då

Såg att längs denna väg fanns knappast 
nån jag kunde få.

Österlånggatan visade mig vägen. 

Fast jag slirade var min önskan trägen.

Man ser oklart i fyllan och man saknar 
all balans

Åh, Kristina – jag hämta ´na på Sands!

Åh, Kristina – jag hämta ´na på Sands!

Musikaliska glimtar ur våra spex

Medaljregn över PB-teatern

Talangfest med utmärkelser
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kvalitetsmäklarna

Sällskapet söker

Viktigt anrop till 
Bröder av alla de 
Grader!
För att vårt Sällskap även fortsätt-
ningsvis skall kunna arrangera sam-
mankomster av hög kvalitet , ofta av 
lysande professionell art, behöver vi 
hjälp av fler Bröder.

Kanske just Du, Bäste Broder, kan 
bistå med någonting av vad slag det 
vara månde!

Tveka inte att erbjuda dina talanger 
och/eller tjänster till De Styrande 
eller denna tidnings Redaktion eller 
OIM Christian Alçenius.

För närvarande har vi behov av 
fler duktiga fotografer, skri-
vande Bröder till webben och 
en Ordensarkivarie.

Under fyra kvällar håller vår StM 
Emeritus, tillika stadens vinguru, 
Bengt I Johansson utbildning i 
vinkunskap på nybörjarnivån för ett 
20-tal Bröder i Sällskapet. Främst då 
Bröder som på olika sätt jobbar med 
att välja ut mat och dryck till våra 
kalas.

Två kvällar är redan avverkade och 
omfattade i huvudsak, som man sä-
ger i vinvärlden, druvkunskap. Detta 
innebar, att Bröderna båda kvällarna 
först fick en timmes föreläsning om 
olika druvors egenskaper och om i 
vilka länder det går att odla vindru-
vor lämpade för vinframställning. 
Därefter avslutades kvällarna med 
vinprovning, där druvtypiska viner 
hade valts ut av Broder Bengt.

Första kvällen handlade om vita viner 

och den andra om röda. Vi fick också 
lära oss hur man håller i ett vinglas 
och hur man provar, först genom att 
titta på vinet, därefter att dofta och 
sedan att smaka.

Många tyckte det gick ganska bra att 
känna skillnad på de olika druvornas 
dofter och smaker. Bröderna fick i 
den teoretiska delen veta druvornas 
doft- och smakkaraktärer och utifrån 
detta fick de försöka bestämma vil-
ken druva det fanns i respektive glas.

En viktig anledning till att lära sig 
mer om vin är att kunna kombinera 
rätt vin till den planerade maten så 
att helheten blir bra. För att förstå 
detta bättre kommer de två återstå-
ende kvällarna att ägnas detta ämne. 
Vi kommer således prova vissa viner, 
mot smaker, som gifter sig bra och 

gör att mat och vin kompletterar 
varandra. 

I detta sammanhang planerar vi även 
att prova sherry, portvin och ma-
deira, som alla är utmärkta matviner, 
men som tyvärr blivit lite bortglömda 
av den svenske konsumenten. En 
ytterligare positiv anledning till dessa 
aktiviteter inom Par Bricole är att 
skapa en samhörighetskänsla mellan 
Bröderna och att utnyttja våra för-
nämliga lokaler till att trivas ihop.    

Hans Kristianson

Barbaradagen den 6:e december 
samlades 26 aktieägare i Parkhallsbo-
laget till ett årsstämma som avslu-
tades med en gemensam lunch på 
kansliet.

Sällskapets bolag redovisade en om-
sättning för räkenskapsåret 2013-07-
01-2014-06-30 uppgående till 1,5 mkr 
och ett positivt resultat om 203 tkr. 
Detta ska ställas i relation till föregå-
ende års förlust om 354 tkr

Bolagets tillgångar uppgår till 3,9 
Mkr och bolagets egna kapital upp-
går till 1,4 Mkr.

Under det kommande året kommer 
bolaget att behöva göra större reno-
veringar i fastigheten såsom takom-
läggning och fasaduppfräschning.

Fastigheten är en stor tillgång för 
Sällskapets verksamhet men samti-
digt krävs det ett stort engagemang 
för att sköta den. Om Du Broder 
känner att Du skulle vilja bidra på 
något sätt, tveka inte att meddela Ditt 
intresse till vårt Lysande Sällskap.

Ledningsgruppen för Parkhallsbola-
get arbetar helt ideellt med att för-
valta och utveckla vårt gemensamma 
hus. Ett stort tack till våra Bröder 
Sverker Samuelsson, Lars Jorstadius, 
Ingvar A Johansson och Hans Johans-
son.

Christian Alcenius

Årsstämma i Parkhallen AB

Snabbare, enklare och smartare!

Läs mer på swedbanksjuharad.se

Skaka fram saldot med  
nya Mobilbanken

Matbröder på vinkurs
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Sista ordet

Porto

betalt

Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 503 09 Borås

Nyfiken på den nya hemsidan för Borås PB?  –  boras.parbricole.se

Jo visst, det ser dystert ut i världen 
just nu. Överhettade nationalistiska 
ambitioner leder till vapenskrammel 
och död, i religionens namn halshug-
ger man sina medmänniskor. Och 
mer finns säkert att våndas över.

Så vad kan vi i den lilla världen, till 
exempel i Bricoleriet göra annat än 
hoppas och tro att förnuftet och det 
goda så småningom skall ta överhan-
den. Dessutom skapas ju åter och 
åter sådant som kan glädja sinne och 
hjärta.

Sällskapet kan trots allt få tröst vid 
tanken på kommande sista hälften av 
arbetsåret. Då sker både högtidliga 
och äventyrliga Kapitel. Musik, Kör 
och Theater laddar redan för Grad 2 
med ett passionerat spex om kärlek, 
otro och Parador.

Slutligen lite julstämning med föl-
jande återerinring av en klassiker:

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.

Bo W Jonsson

Rättelse
Tryckfels-Nisse bedriver tydli-
gen en subversiv kampanj mot 
KLANG!, märkbar i förra num-
ret. Där förekom ett informativt 
reportage från den högtidliga 
Grad X. Artikeln var signerad av 
DStM Hans Kristianson, som vid 

anblicken av sitt namn trodde sig 
ha en spökskrivare. Det var såle-
des inte DStM som fattat pennan 
utan reportagets upphovsman var 
Claes Persson. Redaktionen bekla-
gar förväxlingen.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Redaktionen


