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9/12 17.00 Barbaradagen Vit väst
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Än en gång är det dags att summera ett 
arbetsår i Borås Par Bricole .

Ett arbetsår som mycket påminner om 
livet i övrigt . Det finns toppar, dalar och 
den vanliga rutinen . I Par Bricole har vi 
haft två verkliga toppar .

Dam-PB som innehöll det mesta av vad 
man önskar. Ett alldeles underbart väder, 
vackra damer i fantastiska kreationer 
förgyllde denna högtid. Ordenskapitel, 
Gradgivning, spex, sång och musik allt 
var av högsta klass.

Topp nummer två var att vi på Barba-
radagen begåvades med en ny Talang-
gren - De Bacchanaliska Lekarne. Dessa 
begåvade herrar har vi ju redan fått njuta 
av vid några tillfällen, och vi är  nyfikna 
på vad som kommer  i framtiden. Vi är 
överhuvudtaget mycket lyckligt lottade i 
Borås PB  med alla duktiga Talanger vi 
har i sång, musik och theater.

Det känns som vi aldrig haft så många 

Talanger tidigare. Det kanske också 
speglar samhället. På 50-60-talet var den 
musik som bjöds i radion: “Musik under 
arbetet”.

En timma mellan 11 och 12. Snoddas 
Nordgren och Arne “Rosen” Qvick var 
idoler.

Säkert begåvade men definitivt inga 
musikaliska underbarn. Då var det inte så 
lätt att bli inspirerad till någon musikalisk 
framtid.

Dalarna vi haft är att många Bröder 
som varit betydelsefulla för Sällskapet har  
gått bort under året.

Vi får njuta av den tid vi har framför 
oss. Vila och ta vara på  sommaren så 
vi kommer starka och fulla av energi 
tillbaka till nästa arbetsår.

Redaktionen önskar er en underbar 
sommarferie och tackar för detta året.

Redaktionen

Summering inför sommaren

Aktuella ämnen behandlades trumpet i skådespelet under Tredje Graden. Fr. v. Åke Andersson, 
Jerry Carlsson och Joakim Olsson.
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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
95 11/8 Sven Engblom
95 22/8 Carl-Axel Ekman
90 7/5 Rolf Ohlon
90 5/8 Per-Olof Olofzon
85 4/9 Bror-Axel Hedlund
80 26/6 Agne Wiberg
80 11/9 Gunnar Ivarson
80 16/9 Bo Gamalielsson
80 7/10 Rolf Pettersson
80 3/12 Matts Liljegren
75 16/6 Stig Dalmyr
75 29/6 Hans Kristianson
75 10/7 Bertil Stenlund
75 7/8 Bengt Fransson
75 8/12 Lennart Kjellqvist
70 24/6 Kjell Johansson
70 26/6 Kjell Ingemar Andersson
70 2/7 Janos Amosy
70 27/7 Janne Olsson
70 30/7 Lennart Berglund
70 31/7 Lars Peter Höglind
70 2/8 Christer Ericstam
70 10/8 Helge Nilsen
70 11/9 Anders Söderborg
70 28/9 Kenth Lewin
70 7/10 Lars Sture Jorstadius
70 3/11 Carl-Gustaf Hagman

70 10/11 Christer Lundberg
70 6/12 Thomas Strömberg
70 19/12 Sven Johnnas
60 3/6 Per Martinsson
60 21/6 Peter Rangert
60 27/6 Roger Carlsson
60 25/8 Christer Björkman
60 8/10 Bo Johansson
60 31/10 Hans Christiansson
60 12/12 Esger Ritter
50 2/6 Per Fransson
50 9/6 Peder Johannisson
50 5/7 Magnus Rådberg
50 7/7 Magnus Andreasson
50 21/7 Stefan Wiklund
50 3/9 Mats Jönsson
50 4/9 Carl-Henrik Posse
50 8/9 Johnny Bengtsson
50 17/9 Thomas Sjölander
50 1/11 Joakim Olsson
50 12/11 Fredrik Bergstrand
50 20/11 Magnus Johansson
50 26/11 Christian Lundell

Hvem är, som ej vår Broder minns

2017-03-17 Peter Swahn, G-r, 57 år 

Vårt Sällskaps Deputerade Styrande 
Mästare Hans Kristianson och Styrande 
Kansler Christer Ericstam lägger i höst 
ner sina Ämbeten efter mångårigt väl 
genomfört arbete.

I enlighet med stadgarna har Styrande 
Mästaren Göran Olofsson till Borås 
PB:s Styrande Råd och till Moderlogens 
Högste Styresmän föreslagit Hans och 
Christers efterträdare. Efter godkännan-
de av föreslagna namn har så Stora Rådet 
i Borås PB genom omröstning vid möte 
i april godkänt och valt; Hans Berglund 
som ny Deputerad Styrande Mästare och 
Claes Palmén som ny Styrande Kansler. 
Göran Olofsson kvarstannar som Sty-
rande Mästare.

Högtidlig Installation av Hans Berg-
lund och Claes Palmén kommer att 
äga rum i samband med Grad 1 den 14 
oktober nu i höst. Grad 1 ges då i kraftigt 
förkortad version. Boka gärna in detta 
högtidliga tillfälle redan nu. Denna för-
kortade version innebär att vi kommer 
att ge utökat utrymme för Sång, Musik, 

Teater och möjlighet till mingel.
När ett nytt Guvernement tillträder kan 

det vara lämpligt att berätta hur man tän-
ker prioritera och vad man strävar mot 
under sin Ämbetsperiod. En ”program-
förklaring” kring områden som man ser 
som särskilt viktiga. Vi Tre Nya Styrande 
har identifierat några sådana punkter.

Dessa punkter ligger utöver våra an-
strängningar att stödja Talanggrenar och 
övriga Bröder som inom alla områden 
arbetar målmedvetet för Sällskapets och 
Parkhallsbolagets bästa. 

Punkterna ligger dessutom helt i 
linje med Sällskapets Högste Styresman, 
StorMästaren Henrik Mickos, viljeyttring 
kring Sällskapets framtida utveckling.

1 . Aktivera fler Bröder
Vi är nu över 800 medlemmar i Borås 
Par Bricole och är i numerär nästan lika 
stora som Göta PB och Moderlogen. Här 
i Borås finns således en myckenhet av 
talang, skaparkraft och kreativitet. Kom-
mer all denna potential fram? Det räcker 

inte med att vi slår oss för bröstet och 
säger att vi har stort deltagarantal på våra 
Kapitel. Risken finns att när det tillsätts 
poster, roller, Ämbeten eller positioner 
bara delar av vårt stora underlag kommer 
i fråga. 

Väl beprövade och väl kända Bröder 
får fortsatt välförtjänt förtroende medan 
ännu ej upptäckta talanger inom alla 
områden inte får chansen. Detta vill 
vi arbeta målmedvetet med. Tillsam-
mans med Talanggrenarnas chefer och 
Ämbetsmän fånga upp all den talang och 
kraft som finns bland de applåderande 
Bröderna. Så länge vi ökar vårt medlems-
tal bör vi också kunna få in fler Bröder 
på våra Kapitel och därmed motivera fler 
att göra en insats – liten eller stor. 

2 . Närma sig familjen
Den verklighet som flera av oss äldre 
växte upp med gäller inte längre. En 
mamma som skötte hem och familj 
medan pappa arbetade och kunde gå på 
övriga aktiviteter på kvällen. De flesta av 

Nytt Guvernement

våra yngre Bröder har idag en helt annan 
familjesituation. Det krävs av dagens 
föräldrar, både mamma och pappa, att 
vara delaktiga på ett mer jämställt sätt än 
”förr i tiden”.

Detta vill vi ta till oss. Vi vill ha fler 
aktiviteter där familjen kan känna del-
aktighet i PB. Vi vill att den Kärälskelige 
därhemma skall ha en positiv uppfattning 
om vad PB är och innebär. Detta är inte 
bara ett önskemål utan en nödvändighet 
om vi fortsatt vill ha god uppslutning från 
de yngre och modernare generationerna 
Bricolister.

Redan under nästa år, 2018, kommer 
Du att få uppleva flera stora ”aktivite-
ter” som även vänder sig till ”dom där 
hemma”. Aktiviteter som ligger helt utan-
för våra vanliga kalas. Vi ser ett öppnande 
mot familjen som viktigt, utan att det för 
den sakens skull öppnar upp för med-
lemskap för annan än vad våra statuter 
klargör. 

Bröders egna initiativ som främjar 
vänskap mellan Bröder eller familjevis vill 
vi stödja och uppmuntra.

3 . Våga förändra och förändras 
med tiden
PB skall behålla och vårda sin kärna – det 
är vi alla överens om. Samtidigt vet vi 
att Sällskapet under sin snart 250 -åriga 
historia faktiskt har förändrats – i vissa 
avseenden till och med mycket radikalt. 

Ibland hör man meningar som ”så har 
vi aldrig gjort” eller ”sådär har vi ju alltid 
gjort tidigare”. Vid lite efterforskning 
visar det sig att begreppet ”alltid förut” 
ofta betyder 25 – 30 år bakåt i tiden, d.v.s. 
så långt bakåt som den aktuelle Brodern 
varit medlem eller minns. 

Vi har ett antal Grader med ”uråldriga” 
Ritualer. Ritualer som vi skall vårda och 
vara rädda om. Men lika viktigt är att den 
enskilde Brodern faktiskt förstår innebör-
den i det som sägs eller görs. Ibland är 
budskapet både dunkelt och svårtydbart. 
Att i det sammanhanget klargöra betydel-
sen tycker vi inte är fel och samtidigt göra 
förpackningen något mer lättillgänglig. 
Detta kan göras under Kapitlet eller i 
andra sammanhang. Vissa inslag i en 
del Grader kanske t.o.m. kan göras lite 
mer underhållande. Naturligtvis inte på 
bekostnad av värdighet och innebörd.

4 . Stimulera utbytet mellan 
logerna
Att besöka en annan Loge är egentligen 
en Bricolistisk ”gudagåva”. Att se hur 
andra Loger genomför Graderna och 
framställer det Bricolistiska budskapet 
ger en god självinsikt. Som Du vet så blir 
man lätt hemmablind. Att själv få bidra i 
Gradgivningarna på andra orter är också 
oerhört stimulerande. Vi kommer att 
uppmuntra och förenkla för de som vill 
besöka andra Loger. På samma sätt som 

vi uppmuntrar besök hos oss i Borås. Det 
finns få saker som värmer ett PB-hjärta så 
som när en Gäst säger att ”Borås-andan” 
är något speciellt eller att man känner 
sig extra välkommen hos oss. Ett gott ex-
empel på detta är vår senaste Grad 2 då 
vi hade fler än 20 Göta-bröder på besök. 
Vilken entusiasm dom visade under hela 
kvällen.

Avslutningsvis – Fråga inte oss vad vi tän-
ker göra för PB:s utveckling utan fråga 
Dig själv vad Du kan göra för PB .

Vi kommer att arbeta intensivt för att 
fortsätta utveckla Borås PB, men för att 
PB ska utvecklas är det faktiskt inte i för-
sta hand just vi tre som det handlar om. 
Det är Dig Bäste Broder... 

I en orolig värld utanför vårt Sällskap 
så möter vi mycket elände och bekym-
mer. Det blir då en härlig avkoppling för 
själen att kunna gå till Par Bricole för en 
stunds glädjefylld samvaro under den 
begränsade tid vi har här på jorden!  
Eller som det står i Statuterna: 

”Inbördes Wänskap, Aktning, och 
Förtroende, äro detta Sällskaps huf-
vudsakliga föremål. Att under muntra 
och anständiga tidsfördriv lindra lifvets 
besvärligheter och torftiga medmännis-
kors nöd”. 

Borås i maj 2017 
GO, HB, CP

Övre rad: Det nya Guvernementet Hans Berglund, Göran Olofsson och Claes Palmén. Nedre rad: Avgående Hans Kristianson och Christer Ericstam.

De Styrande
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Så skulle den sista sammankomsten för 
PB-året vara till ända för våra Arbetsgra-
der . En liten vårvärme beredde vägen för 
oss Bröder som tog sig till Parkhallen och 
deltog i den Fjärde Graden . Vad jag kan 
minnas, så brukar det alltid vara vackert 
väder då vi håller den här Gradgivningen . 
Rätta mig gärna om jag har fel .

Trots att det var den första april då vi 
begick Graden, tror jag inte att någon 
kände sig lurad på ett i alla avseenden 
iögonfallande kalas. Var det någon som 
blev lurad, så var det i vart fall inte Fall 
utan Knall.

Nåväl. Tvåhundrafjorton stiliga och vår-
rusiga Bröder hade samlats under vårt ge-
mensamma vackra tak för att tillsammans 
få uppleva ljuset. Då menar jag inte det 
allmänna ljuset som gör att dagarna blir 
allt längre och livet mycket lättare och 
gladare att leva. Nej, jag menar naturligt-
vis det ljus som upplysningsvis fått fjällen 
att falla från ögonen på de trettionio 
Bröder Recipiender, som andäktigt satt 
bänkade i salen. För oss Bröder som varit 
med förr är det alltid en liten påminnelse 
om att vi ska vara lite uppmärksamma på 
och tacksamma för, att vi kan sitta kvar på 

de hårda orangea stolarna. För hur lätt är 
det inte att hamna på bänken.

Sittytorna till trots så var det ett strå-
lande kalas. Det hölls som brukligt ett 
Recipiendtal som dagen till ära, fick oss 
att både vara högst närvarande men fick 
oss också samtidigt att drömma oss långt 
bort bland de italienska kullarna och 
vinrankorna. Har han idag, vår Durch-
seende Broder och talare knyckt detta 
eminenta tal av vår fader Bacchus, må 
han vara förlåten.

Det går fort när man har trevligt sägs 
det ju. När solen hade sänkt sig utanför 
Parkhallen, stiger det fram fem fantastis-
ka musiker och sångare och var ställer de 
sig, om inte i strålkastarljuset på den Bac-
chanaliska scenen för att förgylla kvällen 
och underhålla, enbart för oss. Jag kan 
klart och redigt säga, att De var gôrbra 
och de utgjorde en njutbar avslutning 
tillsammans med kaffet och avecen.

Jag kan inte släppa det här med ljuset. 
Visst är det underbart när det ljusnar 
tidigt men jag begriper inte varför jag ska 
behöva stiga upp mellan två och tre på 
natten, för att ställa fram uret när vi ska 
gå över till sommartid. Jag är trött nog 

Hans Abrahamson
Martin Andersson
Patrik Benjaminsson
Mattias Bergdahl
Daniel Carlsson
Alessio Crociani
Pontus Ekman
Konstantin Ekström
Peder Evers
Fredrik Fürst
Pelle Gemfors
Jens Grimvik
Kjell Hjalmarsson
Erik Hjert
Bo Janson
Peder Johannisson*
Bo Johansson
Johan Karlsson
Åke Karlsson
Henrik Larsson
Erik Lidell

Jan Linusson
Anders Ljungqvist
Krister Lundberg
Christian Lundström
Michael Malmström
Henrik Nygren
Hans Nyhlén
Daniel Paterson
Jens Peterson
Anders Petersson
Peter Rangert
Tobias Rejnö
Mikael Sandberg
Johan Sjöberg
Pierre Skönnegård
Mikael Steiland
Carl Magnus Svensson
Mikael Udiljak

*tacktalare

Recipiender, Grad 4

ändå. Sommartiden kommer väl tids nog, 
för solen har ju sin gång. Låt mig återfå 
normaltiden! 

Ja Bröder, låt mig inte uppehålla Er 
mera nu. Allting har en ände men ljusen 
de har två. Att endast tända i den ena, är 
något att tänka på. Var rädda om Er!

Vid pennan 
Sven Gunnar Gunnarsson

Fjärde Graden

Storstilade kalas med många Bröder och 
många Recipiender – det är så vi är vana 
att ha det i Borås PB . Under de senaste 
åren har vi fått fler och fler medlemmar i 
det Lysande Sällskapet Borås Par Bricole . 

Det märks främst på två punkter; Anta-
let närvarande vid varje kalas, men även 
antalet Recipiender. Vad är det som gör 
att vi har ett sådant uppsving. Jag skulle 
vilja nämna några saker. Ämbetsmännen 
gör ett kanonjobb – vi håller utlovade 
tider – vi har alltid en avslutning på varje 
kalas med Talanger som skämmer bort 
oss med sina uppträdanden. Tredje Gra-
den var inget undantag från detta. Maten 
höll en bra klass och för att inte tala om 
de skådespel som framfördes, nyskrivna 
och alltid aktuella ämnen, Theatern med 
sina taskespelare, visade inga tecken på 
Trumpna miner. 

Underhållningen stod delar av Den 
Bacchanaliska Musiken för, vilket 
avrundade kvällen i klassiska stycken. 

Tredje Graden är verkligen en Talang-
grad, Kören, Teatern och Musiken i ett 
fantastiskt samspel. Att nämna några i 
detta sammanhang, känns lite fel. Borås 
Par Bricole är en helhet som fungerar 
oerhört väl ihop – alla gör sitt yttersta för 
att Bröderna skall få en minnesrik afton. 
Och arbetet med att Recipiender skall 
känna sig välkomna, och att de faktiskt 
är den centrala delen i våra Ceremonier 
och Gradgivningar – utförs med glans. 
Utan denna uppslutning bakom en hårt 
arbetande Ämbetsmannakår, som startar 
redan på fredagen med att duka iordning 
för Gradgivning, taskespelare som tränar 
i veckor innan, för att leverera – och Kö-
ren som övar varje onsdag, så vi alla når 
högre höjder. 

Vi är lyckligt lottade i Borås PB – att 
det finns så mycket energi, vilja, kunskap 
och glädje att dela med sig av. Sven-Gö-
ran Eriksson sa ”Det största hindret för 
framgång är rädslan för att misslyckas” 

Recipiender, Grad 3

Tredje Graden
– och vi är inte rädda för att pröva något 
nytt eller misslyckas – för en äkta Bricolist 
misslyckas aldrig.

Thomas Falk

Hans Abrahamson
Johan Ahlström
Eric Albertsson
Henrik Apelqvist
Henrik Axelsson
Ted Berglund
Magnus Boman
Per Dise
Konstantin Ekström
Per Gusténius
David Hassel
Alex Heino
Erlendur Hilmarsson
Kjell Hjalmarsson
Erik Hjert
Bo Janson
Linus Johansson
Patrik Karlsson
Åke Karlsson
Henrik Larsson

Krister Lundberg
Mikael Lundqvist
Martin Lydén
Michael Malmström
Johnny Nyberg
Hans Nyhlén
Anders Petersson
Peter Rangert
Tobias Rejnö*
Mattias Segergren
Daniel Stigsson
Johan Svedberg
Glenn Svensson
Johan Svensson
Carl Magnus Svensson
Peter Söderberg
Morgan Tidstål
Johan Wagiström

*tacktalare
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Andreas Everding
Christian Hamnebo
Christian Palmé
Claes Hanson*
David Hallberg
David Wagiström
Eric Milbredt
Fredrik Janson
Joakim Backlund
Johan Häggström
Jonas Olofsson
Keith Olsson
Kjell Ericsson
Lars Franson

Lars Karlsson
Leif Nyström
Magnus Rådberg
Mikael Sträng
Peder Hallberg
Per-Erik Andel
Peter Hultin
Stefan Georgsson
Sören Ragnvaldsson
Tage Svedensten
Tomas Heed

*tacktalare

Recipiender, Grad 7

Sjunde Graden
I år inföll söndagen Cantate den 23 
april, så därför firades Konung Sverkers 
Riddare-kapitel denna dag . Sjunde Gra-
den är dessutom Sanningens, Ljusets och 
Vårens högtid i Borås Par Bricole . Vädret 
utanför fönstren gav dock ingen indika-
tion om vår . Det fick i stället framträda 
i menyn: Majskyckling med vårens pri-
mörer . Ljuset fick vi dock i riklig mängd 
genom alla Brödernas ljus och värme i 
gemenskapen . Denna väntan och längtan 
efter vår, sol och värme belystes även i 
Riddar-prelaten Robert Lorentzons tal 
som hölls ritualenligt . Denna kväll hade 
119 Bröder varav 29 var Recipiender valt 
att gästa vår Ordenslokal .

Vi hade dessutom äran att besökas av 
åtta Bröder från andra Loger, varav fem 
kom från Jönköping och tre från Göta. 
Av de åtta gästerna var det fyra som 
recipierade.

Det högsta Ämbetet fullgjorde för 
dagen av DStM Hans Kristianson, som 
tillsammans med RCM Torbjörn Sund lät 
oss få vara med om ett stringent, elegant 
och mycket värdigt Ordenskapitel. Mun-
ken gestaltades av Brodern Per Sund som 

på ett mycket stilfullt sätt lät Bröderna 
få förklarat bakgrunden till Kapitlets 
ritualer.

Kören framförde först “Vårliga vindar” 
och senare C-G Anderholms och Torsten 
Ahlstrands “Vårkantat”, med solosång av 
Tony Thornberg och ackompanjemang 
på piano av Carl-Gustaf Ekström. Måltids-
kalaset inleddes med att Kören tågade in 
i procession och framförde vårsångerna 
som man tidigare fick njuta av på Fjärde 
Graden. Talen bestod föga överraskande 
av att RCM höll tal till de Styrande som 
sedan höll tacktal därför. RCM talade 
därefter till Recipienderna på sitt oefter-
härmliga och alltid lika uppskattade sätt.

Nyblivne KSR Claes Hanson tacka 
för Graden på ett ytterst klangfullt och 
värdigt sätt. 

Vid måltidskalaset fick våra gäster 
medaljer av olika valörer, beroende på 
antal besök. Dessutom blev undertecknad 
avtackad som Kaplan och Redaktör på 
ett sätt som gjorde mig både tacksam och 
mycket rörd. Det är omöjligt att vara obe-
rörd när man möts av stående ovationer 
från hundratalet Bröder.

Vid kaffet underhölls vi än en gång av 
Tony Thornbergs fantastiska skapelse 
“Dubbellådan”. Eller vad man nu vill 
kalla den. Kärt barn har ju som bekant 
många namn. Alltid lika uppskattade och 
älskade.

Några minuter före 21.30 kunde vi 
vandra hemåt i den kyliga vårkvällen. En 
passlig tidpunkt för dom av oss som hade 
en arbetsdag att tänka på.

Bertil Jansson

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

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

Vårtal Sjunde Graden
22 april 2017

Högt erfarne Bröder uti Konung Sver-
kers Riddarekapitel!

När jag de sista dagarna funderat över 
inspiration till årets tal till våren och 
minusgraderna sjunkit djupt om nätterna 
och dagarna blandats med snö, hagel och 
sol, är det en känsla som kommer tillbaka 
om och om igen . 

Väntan!
Vi väntar och längtar efter en grå icke-

vinter efter sol och värme. Av erfaren-
het vet vi vad vi längtar efter. När det 
slutligen sker känner vi igenkännandets 
glädje. Vår förväntan och längtan möts.

För visst kommer våren och värmen 
som den alltid gjort. Våren som är upp-
ståndelsens tid i hela sin kraft. På samma 
sätt som graven öppnade sig för den 
uppståndne Jesus gror frön, brister knop-
par och växer liv. Såsom Gud uppväckte 
Kristus låter Han solens nyvunna värme 
verka i allt detta. 

Till och med i aprils märkliga väder. 
Men det finns inget vi kan göra, även om 
vi skulle önska, för att påskynda det nya 
livet. Vare sig vår längtan eller någon som 
helst egen prestation förmår tidigare-
lägga vare sig söndagen Cantate eller 
vårens ankomst. Även om vi i PB försöker 
med just söndagen Cantate, som i år med 
tre veckor. Men fyra veckor efter påsk är 
fyra veckor efter påsk hur vi än vill och 
när det handlar om liv, kan vi bara ta 
emot. 

Stanna upp och ta emot.
Igår ledde jag en retreat för 10 män 

som kommer från olika delar av väst-
sverige men har det gemensamt att livet 
är fullt av aktiviteter och engagemang. 
Många runt omkring dem har förvänt-
ningar på att de skall prestera och helst 
något nytt. De lever alla, precis som de 
flesta av oss mitt i ett en tid av snabba 
förändringar där vi skall ta till oss nya 
saker idag och omsätta det i handling 
och prestation imorgon. Allt förväntas 
hända snabbt.

Dessutom mitt i ett samhälle som säger 
att vi skall skapa våra liv, självförverkliga 
oss utifrån de val vi gör. Med följden att 
allting runt omkring ses som resurser 
eller hot. Resurser som kan ge något till 
mitt liv. Skänka ytterligare en kompetens 
eller byggsten till mitt liv. Eller hot som 
hindrar mig från det. 

Allt kastas upp på nyttans observations-
bord med den krassa frågan vad kan du 
ge mig?

Även anställningar, en rekryterings-
konsult berättade om att för 20 år sedan 
presenterade de sökande vad de kunde 
bidra med till ett företags utveckling och 
idag presenterar företagen vad de kan 
bidra med till den enskildes utveckling, 
och de sökande undrar vad jobbet ger 
dem, inte vad de kan bidra med.

Inte undra då att vi lever i världens 
mest ensamma samhälle. Nästan 80% av 
alla i Stockholm lever i ensamhushåll. 
Ett världsrekord som kanske inte värt att 
sträva efter. Men inte så konstigt för om 
man hela tiden väljer för sin egen skull, 
blir det svårt att fullt ut välja någon  
annan och istället ge av sig själv till det 
som vi delar och blir vårt.

För livet växer i alla när vi delar, det är 
metodiken och pedagogiken i kärleken, i 
vänskapen och i Guds rike. Vi får se livet 
genom någon annans ögon, höra om 
livet genom någon annans erfarenhet 
och då växer det. Och vi får ta emot det 
av någon annan. 

Faktum är att allt det riktigt viktiga 
ges oss i livet, livet självt, Guds närvaro, 
våren, vänskapen och kärleken. Det är 
inget vi kan prestera fram. Inget vi kan 
ta oss.

När jag gifte mig med Anneli så an-
vände vår vigselförättare, Biskop Fredrik 
Modéus en ny ordalydelse i vigselritualen 
som jag sedan dess också alltid använd. 

Han ställde frågan vill du ta emot Anneli 
som din Hustru, och inte som det står vill 
du ta...

För vi kan inte ta någon annan männis-
kas kärlek, den ges oss.  Och vi får ta mot.

Så det våren genom att dröja i april 
säger till oss är att vi skall stanna upp och 
ställa oss frågan vad livet gör med oss på 
djupet och vad vi i grunden behöver för 
att det skall gro i oss. 

De tio gentlemännen som lämnat sta-
den och prestationen och var på retreat 
i Rångedala kyrka och församlingshem 
igår gjorde det. Stannade upp och lät 
livet komma ikapp.  Lyssnade i tystnaden 
till sina erfarenheter. En del kom i kon-
takt med sådant de inte visste fanns inom 
dem, som var glömt eller frånsprunget 
men som i allra största grad påverkade 
dem. En del fann en förnyad förståelse 
över relationers påverkan i deras liv.  

De kände alla till en början en splitt-
ring och rastlöshet som efter hand fick 
övergå till en samling och tydligare fokus 
inåt och i djupet också förnimma Guds 
närvaro som ett stilla brus i tystnaden. 

En förnyad upplevelse av att vara mitt 
i livet och inte på väg någonstans. De 
positiva i att stanna upp och uppleva att 
livet kommer till dem.

Bröder; 
Våren proklamerar livets närvaro. Låt 

oss öva oss i att stanna upp, finna rum för 
retreat i vardagen och låta vår parkbänk 
bli landningsbanan för evigheten. Ta 
emot ljuset och livet så att vi åter i vårens 
värme kan gå att fira ljusets och sanning-
ens fest och med jublande hjärtan följa 
den Styrande mästarens uppmaning, att 
prisa Honom som gav livet daning, med 
vår tacksamhet, med ödmjukt sinne, i tal, 
i sång och i bön. Ske allt så!

Robert Lorentzon R.P

Sjustjärnan
Sjustjärnan en symbol för PB-resenärer .

Göta PB har till PB-fracken instiftat ett 
märke som är utformat som en 7- uddig 
stjärna . Bröder som har besökt alla 
PB-loger i Sverige har rätt att bära detta 
märke . 

Vi i Borås PB liksom övriga Loger har 
tyckt detta var ett trevligt initiativ och 
som vi alla därför tagit till oss.

De sju uddarna symboliserar de sju 
Dotterlogerna Göta, Borås, Malmö, 
Jönköping, Vänersborg, Sundsvall och 

Örebro. Mitten i märket symboliserar 
Moderlogens centrala position i Sällska-
pet.

Den Broder i Borås PB, som har 
rest runt och besökt alla PB-loger kan 
därefter höra av sig till oss Styrande, via 
ett epostmeddelande med info om när 
besöken har skett. Skicka detta till mig, 
hans.kristianson@telia.com, så ger jag 
instruktion om hur och från vem den 
7-uddiga stjärnan kan levereras.  

Hans Kristianson

HÄRLIG KLASSISK MUSIK!
Passa på nu och lös abonnemang 
inför den kommande spelsäsongen.

www.borassymfoniorkester.se
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Åter igen har Den Bacchanaliska Kören 
framfört en vårkonsert som var helt 
fantastisk, detta året den 13 maj i Caroli 
kyrka . 

Hela arrangemanget höll som vanligt 
mycket hög klass, indelat i lagom sköna 
inslag av vårvisor av våra kända kompo-
sitörer, blandat med frejdiga inslag av 
PB:s Barbershop oktett. De närvarande 
fick också höra en urpremiär på ”Ett litet 
vårpekoral” med text och musik av våra 

Denna gång var det Den Bacchanaliska 
Musikens lott att övertrumfa de övriga 
Talanggrenarnas, med facit i hand, något 
lite tafatta försök till en jublande avslut-
ning på verksamhetsåret . 

Lennart Johansson på musikens vägnar 
hade ordnat en härligt tillställning med 
välkomstbubbel, en härlig atmosfär för 
att fröjda glada Talanger med sina ännu 
talangfullare kalassällskap. 

Låt oss festdeltagare med en glad och 
tacksam bugning tacka Lennart för en 
Succé Pyramidale! 

Sällan har väl en muntrare skara fått 
sig en så härlig vårsupé med allt man kan 
önska i form av kulinariska krumsprång 
från kök och spritziga svalkande drycker 
i de mest inspirerande former från en 
som vanligt väl försedd och förtjusande 
betjänad bar. 

Kalaset inleddes med en härlig inbju-
dan till bords av sagde herr Trump(etare) 
Johansson varpå ett glatt sjungande till 
både snapsar och vin tog fart. Ju längre 
kalasandet pågick, dess bättre ljöd sång 
och godare och godare smakade både 
mat och dryck. Mer eller mindre spon-
tana sånger sjöngs och en förväntan 
smög sig så småningom in i lokalen. Vad 

skulle vårtal och tal till kvinna och man 
ge oss suktande själar? Anders Gustafs-
son, en mäktig och stabil andrebas höll 
talet till kvinnan med glans och vi karlar 
kände nog med både stolthet och blygsel 
att han träffat mitt i prick. Vilka juveler vi 
har vid våra sidor. Starkt förtjänta applå-
der gav talaren sin belöning och strax var 
det dags för att få talet till mannen. Vad 
skulle ske? 

Initierade källor visste att Ros-Marie 
Johansson hade något speciellt på gång. 
Men vad?

Plötsligt så skrider hon in i en härligt 
laxfärgad kreation med sitt långa mörka 
hår svallande över sina axlar. Hon tar 
fram sin gitarr och spelar upp! Lill Lind-
fors klassiker En sån karl, strömmar fram 
men nog känner vi igen rösten. Vi tittar 
igen och minsann! Andreas Johansson till 
förväxling lik sin mor med identisk klän-
ning och matchande postisch har smugit 
sig in och har tagit ton och inlett talet. 
Ros-Marie leder oss med skratt och igen-
känning genom liknelser med insuttna 
soffor och ren och skär hjältedyrkan. Så 
sant, så sant... Stort tack Ros-Marie!

En stunds toner från dubbelkvartetten 
och ljuvliga stycken på flygeln, mästerligt 

Talangernas Vårfest i Sinnenas Hus

eminenta bröder Göran Hagman och 
Carl-Gustaf Ekström. 

Även vår Carl Michael Bellmans visor 
ingick i det fullödiga programmet. Den 
Bacchanaliska Theatern framförde ett 
bejublat inslag med tonvikten lagd på ett 
nog så aktuellt inslag från ”over there”, 
inte alls trumpet.

Avslutningsvis fick vi höra de klassiska 
vårsångerna.

En särskild eloge till våra Bröder 

konferencieren Henrik Westling, diri-
genterna Carl-Gustaf Ekström och Tony 
Thornberg, inte att förglömma alla våra 
underbara Sångarbröder.

Man kan utan överdrift konstatera 
att Kören varje gång de uppträder kan 
konsten att ta ton.

 Publiken vandrar hemåt full av tillför-
sikt att nu har våren äntligen kommit.

Magnus Krii

trakterad av Carl-Gustav Ekström, gav 
kalaset sin väl förtjänta guldkant. 

Vår käre Hans Kristianson gav helt 
spontant sin hyllning till alla närvarande 
samt alla Talanger som en glittrande 
pärla i det Bricolistiska halsbandet, och 
passade samtidigt på att önska alla en 
glad och härlig sommar!

Vad som därefter skedde doldes i ett 
Bricolistiskt ljuvligt skimmer i den härliga 
vårkvällen!

Klang och glad sommar 
Per Jünke

PB:s Vårkonsert i Caroli kyrka

Sällan har väl en muntrare skara fått sig en så 
härlig vårsupé.
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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

SYDREVISIONER VÄST AB
Revisorer i samverkan

A member of Crowe Horwath International

Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås • Tel. 033-29 02 60 · Fax 033-29 02 68 • www.crowehorwath.se

Revision - Redovisning - Skatt

Anders Andersson      Lai Ly Vuong      Claes Palmén
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisorGodkänd revisor

kvalitetsmäklarna

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72

Njut av god mat i lugn miljö
Varje dag bjuder vi på unika luncher 
Hur din dag än är så kan du alltid välja mellan 
fyra olika luncher som gör din dag bättre.
11.30–14.00 hela veckan, året runt.

Varmt välkomna

Ps. I december är ni också välkomna då vi dukar upp 
ett traditionsenligt julbord för alla smaker.

Catering – året runt
Ta hand om dina gäster så tar vi hand om maten.
Vår cateringservice tar hand om arrangemanget 
oavsett om ni vill fira 
i vår restaurang eller 
på annan plats.

Alla menyer hittar ni på ostravik.se • 033-250 350

Claes Palmén
Ålder: 46 år
Inträdesår: 1995
Grad: X
Faddrar: Göran Söderlund och 
Christer Svedberg
Bor: Brämhult

Företag
Sydrevisioner Väst AB
Bolaget har funnits sedan början av 
60-talet.
Claes är VD för Sydrevisioner Väst 
som har 15 anställda.
Affärsidén är att arbeta mot små och 
medelstora familjeföretag.
 
Satsning framåt?
Utveckla företaget så vi fortsatt kan 
hålla samma höga servicegrad mot 
gamla och nya kunder.

Vad i PB betyder mest för dig?
Att under högtidliga former träffa 
likasinnade Bröder och tillsammans 
vårda ett kulturarv.
Claes är Riddarskattmästare sedan 
6 år, han ingår också i Parkhallens 
arbetsgrupp.

SYDREVISIONER VÄST AB

Brodern och hans företag VIKTIGT MEDDELANDE!

Broder!
Är detta din rätta e-postadress?

Med rätt e-postadress får du inbjudningarna  
snabbare och de blir lättare att svara på .

Du får också regelbundet PB:s nyhetsbrev med 
kalasbilder och mycket annat .

Vill du uppdatera till rätt adress gör du det direkt 
i kanslisystemet, eller skickar ett meddelande till 
PB:s kansli på e-postadress:

 boras@parbricole .se

Ange förutom ditt Namn och Grad också den nya 
e-postadressen, så klart .

Onsdagen den 19 april, Sofiadagen enligt 
ritualen, samlades 61 Bröder Riddare av 
Svarta och Gyllene Korset i Rådssalen. 
Under ledning av Styrande Mästaren 
Göran Olofsson leddes Bröderna genom 
föredragningslistan som innehöll både 
information och ekonomisk redovisning. 
Riddare-Skattmästaren Claes Palmén 
redogjorde för ekonomin inom Minnes-

fonden, Sällskapet samt Parkhallen. 
Till ny Deputerad Styrande Mästare 

valdes Hans Berglund samt till ny Sty-
rande Kansler valdes Claes Palmén. Båda 
kommer att installeras i sina nya ämbeten 
lördagen den 14 oktober. Därefter valdes 
14 nya RGK som kommer att recipieras 
på Torpa Stenhus, tillsammans med Jön-
köping PB, lördagen den 23 september. 

350 nya stolar kommer att inköpas till 
Kapitelsalen. 

Efter en gemensam måltid under ritu-
ella former underhöll Ordens Trubadur 
Fredrik Berg de församlade Korsrid-
darna.  

Lennart Helgesson

Stora Rådet

En tradition vi gärna   
minns
I slutet av förra århundradet hade Den 
Bacchanaliska Theatern en årlig cykelut-
flykt . Den begicks vanligen en lördag i 
början av juni, då våren gick över i som-
mar och grönskan var praktfull och alla 
flyttfåglar kommit . Vädret var alltid bra, 
såvitt man minns . 

Med på cykelturen var Theater-Bröder 
med kärälskelige och eventuella avkom-
mor. Under den behagfulla färden var 
det en del övningar, såsom tipsprome-

nad, brännboll osv. Givetvis kräver en 
sådan ansträngning vätsketillförsel, så 
att ett antal stationer där vätskebalansen 
kunde återställas fanns utmed banan. 
Framåt kvällskvisten nådde man fram till 
någon förbokad sportstuga eller någon 
Broders trädgård där grillen tändes och 
festligheterna fortsatte långt in på små-
timmarna. 

En tradition att återuppta i en eller 
annan form?

Text och foto: Claes Persson

Bad i Vatthultasjön omkring 1990. Theaterdirektören Jan ”Janne” Gustafsson och StK Orvar Lind.

Ansträngande backe i Viared ett annat år. Precis innan hade vi sett Näcken i Sörån.

I backspegeln

”Under den behagfulla 
färden var det en del 

övningar,..”
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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!

Som min företrädare, den eminente 
ordekvilibristen Bo W skrev: Aldrig förr 
har väl rubriken varit mer passande . 
Den texten stjäl jag . Det får man som 
Redaktör, och jag har ju talat om var jag 
stal den . Liksom Bo vill jag naturligtvis 
tacka alla runt mig, som gjort att vi kun-
nat producera denna tidning . Men jag vill 
sträcka mitt stora TACK mycket längre .

Jag har under 50 år med stor glädje 
tagit på mig fracken.

Den har skänkt en elegans, som väl 
passar in i Par Bricole.

Man har bevistat Kapitel som ge-
nomförts med stil, elegans, briljans och 
oerhört stor värdighet.

Detta blandat med underbar under-
hållning av fantastiska Talanger. Glädje, 
skratt och lättsamhet har skänkt denna 
underbara blandning. Under många år 
har jag förundrats över att Par Bricole 
har kunnat fungera i dagens samhälle.

Vad är det som gör att så många läg-
ger ner så oerhört mycket tid på vårt 
Sällskap? Jag kan inte förklara det, bara 
önska att det fortsätter. Önska att många 
Ämbetsmän fortsätter att ställa upp med 
sin tid, så att nästa generation kan få 
samma möjlighet som jag fått. Eftersom 
det är 45 år sedan jag första gången 
trädde ut på de brädor, som i teaterns 
värld kallas tiljor, skulle jag vilja fortsätta 
önska. Bröderna har nog inte riktigt klart 
för sig hur många arbetstimmar som är 
nedlagda på en föreställning. Därför vill 
jag önska att det är tyst under ett spex. 

Många gånger har jag vilja citera den 
legendariske Theaterdirektören Sune An-
dersson som frågade: Ni där längst bak: 
Hör ni mig? Vid ja kom det blixtsnabbt: 
Det är bra för jag hör er.

Det är många gånger tillfälligheter som 
avgör våra val. Jag är mycket tacksam för 
mitt val: Par Bricole.

“Mitt sista ord”: Bröder, ta till ord. Låt 
inte Er uppskattning för någon annan 
Broders insats stanna vid tanke. Som jag 
tidigare uppmuntrat till: Tycker Du om. 
Tala om.

Att vara ordens Kaplan, man inte bör
ej heller i Theatern en Aktör
och inte Ordenstidningens Redaktör
Nej, att bara vara skogsflanör
är nog det som passar en Jubelkommendör
Kära läsare: Ta vara på sommaren. Det 

finns inget bättre än Sverige vid denna 
tiden.

Bertil Jansson


