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24/2 17.00 3:e Graden Svart väst
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En intensiv PB-höst
När KLANG! nu kommer med sitt höst-
nummer har PB-årets första program-
punkter avverkats och lagts till handling-
arna, men de är i färskt minne för oss 
som var med . 

Först ut i närområdet var Göta PB som 
hade Installation av helt nytt Styrande 
Guvernement den 16 september. Flera 
Bröder från Borås var där, tror att jag 
räknade till omkring ett tjog. Högtidligt 
värre var det, läs mer i tidningen. Veckan 
därefter hade vi i Borås PB vår Tionde 
Grad, denna gång i Torpa Stenhus och 
i samarrangemang med Jönköping PB. 
Tretton nya Riddare av Gyllene Korset 
från Borås PB recipierades i Kungssalen. 
Och onsdag i veckan därpå var det den 

årliga Ämbetsmanna-kickoffen med 
större delen av de cirka 100 Bröder som 
ser till att våra Kapitel och alla andra 
”kringfunktioner” fungerar så bra som de 
gör. Och nu när du läser detta har vi haft 
Installation i Borås PB, med ny DStM och 
ny StK. Sedan rullar det på med Grad VI 
i november och firandet av vår moster 
Barbara i december. Mellan dessa båda 
Borås-högtider invigs en ny Loge, näm-
ligen Örebro Par Bricole, som blir den 
åttonde Logen i Sverige. Senast vi fick en 
ny Loge var Sundsvall 1985. 

Välkommen till de aktiviteter som 
återstår i höst!

Redaktionen

Göta PB hade Installation av helt nytt Styrande Guvernement den 16 september. De avgående till 
höger och de tillträdande till vänster – Se sidan 5!
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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
80 3/12 Matts Liljegren
75 8/12 Lennart Kjellqvist
75 21/12 Hans Almström
70 7/10 Lars Jorstadius
70 3/11 Carl-Gustaf Hagman
70 10/11 Christer Lundberg
70 6/12 Thomas Strömberg
70 19/12 Sven Johnnas
60 8/10 Bo Johansson
60 31/10 Hans Christiansson
60 12/12 Esger Ritter
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

92 25/5  Gösta Andersson, JubK, G-r
 

De Styrande

Sommaren släpper 
sitt grepp och PB är 
här igen!
Välkomne, härliga och varma Bröder, till 
ett nytt fantastiskt arbetsår i Borås Par 
Bricole med många stora kalas! 

Sommaren har flytt men har lämnat 
minnesbanken full av goda minnen. 
Kroppen har fått möjlighet att återhämta 
sig något, om man inte tillhör den ivriga 
skara som anlagt altan eller hittat på 
andra påfund vill säga. Själv har jag med 
familjen tillbringat semestern på Gotland 
som vanligt och njutit i fulla drag livets 
goda. Det behövdes verkligen efter 

vårens anspänningar och efter första 
arbetsåret som O.

Vi vänder nu sommaren ryggen och 
går med brynta nyllen mot hösten. Tiden 
då lukten av mylla, smaken av nyskördad 
frukt, ljudet av meståg i skogen och rygg-
skott av svampplockning göra sig ständigt 
påminda. Då stävar vi mot PB igen, med 
nyvädrad frack och bröstet fullt av inner-
lig Broderlig värme. 

När detta rykande färska och fräscha 
nummer av Klang kommer till Eder, har 
vi redan startat arbetsåret med en kraft-
full 10:e Grad uti Torpa Stenhus tillsam-
mans med vår kära syster i Jönköping. Vi 
har dessutom levererat en 1:a Grad med 
installation av ny Deputerad Styrande 
Mästare och Styrande Kansler under två 
dagar i mitten på oktober. Jag vill tillön-
ska Hans och Claes all lycka till i det fort-
satta arbetet som styrande uti vårt kära 
sällskap. Vid dörren väntade dessutom ca 
40 nya sökande Bacchi Riddersmän på att 
få bli förhörda och prövade. Detta borgar 
åter för en god tillväxt i vårt kära Sällskap 
och glädjer ju vår nye Styrande Kansler 
väldiga.

I och med Installationen erfar vi något 
som skulle kunna liknas vid Bricolistisk 
”fia med knuff” ibland våra Ämbets-
män. Många träder in i nya Ämbeten 
och överlämningarna har varit många 
under sommaren och fortsätter nu under 

höstens första hälft. Jag vill gärna att ni 
alla lusläser vår nya fantastiska matrikel 
med anledning av dessa rockader, så vi 
vänder oss till rätt Ämbetsman med våra 
ärenden. Jag vill passa på att hälsa alla 
nya Ämbetsmän välkomna i sina roller 
och tacka alla er som lämnar era efter ett 
gott utfört jobb. Det gångna arbetsåret 
har ju varit synnerligen lyckat!

Nu skall vi ju blicka framåt också och 
jag ser verkligen fram emot en fin höst 
fylld med vingårdsarbete. Själv är jag 
alltid sugen på PB6 som vi i år genom-
för den 11 november, där alla är varmt 
välkomna till vår mycket stämningsfulla 
minnesstund i Carolikyrkan. Vi ser med 
extra spänning fram emot Installationen 
av Örebro PB under helgen den 18:e 
november, där inte mindre än ca 100 
Boråsare styr skutan mot norr. Och till 
sist, men inte minst, vår bombastiska 
Barbaradag den 9 december med all 
den Bricolistiska pompa och ståt kalaset 
kräver. Summerat vill jag påstå att det blir 
ett fantastiskt PB-år med mången lysande 
Talang kämpandes för att förgylla våra 
kära sammankomster!

Johan Anderson 
Ordförande i Arbetsgraderna

Systerlogerna i Borås och Jönköping ord-
nade gemensam Gradgivning lördagen 
den 23 september 2017 . 107 Bröder sam-
lades för drink och information om slot-
tet av slottsherren själv, Pehr Zethelius . 
Bland Bröderna fanns också gäster från 
Moderlogen, Göta PB och Malmö PB .

Efter förflyttning till Kungssalen, som 
hade förvandlats till Kapitelsal, erhöll 16 
Bröder utmärkelsen Riddare av Gyllene 
Korset under ledning av Styrande Mästa-
ren i Jönköping Gunnar Gotte samt vår 
egen Styrande Mästare Göran Olofsson.

Vid det efterföljande måltidskalaset 
i intilliggande Ladugården höll RCM Tor-
björn Sund talet till 13 RGK Borås samt 5 
RGK Jönköping. Broder Dan Bodin höll 
det obligatoriska tacktalet.

Detta unika tillfälle stadfästes ytterli-
gare genom en medalj som vår Vapen-
intendent Thomas Falk skänkte till alla 
närvarande Bröder. Under kvällen sjöng 
Bröderna Arne Levén och Hans Järeby 
från Jönköping en kuplett. Våra egna 

musikanter Fredrik Berg, Per Lundin 
samt Per Jacobson tolkade Bellman i ett 
bejublat framförande. Kvällen avslutades 
med tacktal från ”vår egen” Nils Wendels 
från Göta PB.

Text: Lennart Helgesson 
Foto:Claes Persson

Tionde Graden på Torpa Stenhus
Dan Bodin*
Per Brandt
Stefan Enander
Jörgen Hallberg
Mats Jontell
Per Jünke
Johan Loberg

Hans Melin
Helge Nilsen
Niclas Sundström
Tony Thornberg
Erik Williamson
Lars Öhrn

Recipiender, Grad 10

Sällskapet informerar

Bäste PB-Broder!
Vi har precis börjat ett nytt verksamhets-
år, där mycket trevligt kommer att ske . 

Du har förhoppningsvis nyligen per 
post fått årets Årsbok, den bästa någon-
sin. Bifogat med Årsboken fick du även 
en avi som avser årsavgiften i Sällskapet. 
Vi ber dig att betala den i god tid, vilket 
besparar våra Kanslister mycket extraar-
bete.

Om det är så illa att du inte ens fått 
Årsboken/årsavgiften så kanske vi inte 
har din korrekta adress. Vill du i så fall 
vara vänlig och kontakta Kansliet så vi 
kan ordna detta skyndsamt.

Och har du redan betalat in årsavgif-
ten, så tackar vi dig!

*tacktalare

Årets nya Riddare av Gyllene Korset. Från vänster; Tony Thornberg, Helge Nilsen, Jörgen Hallberg, Per Brandt, Stefan Enander, Per Jünke, Niclas 
Sundström, Erik Williamson, Dan Bodin, Johan Loberg, Hans Melin, Lars Öhrn och Mats Jontell.
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Bacchi Horn Cup 
2017 var det ett gyllene jubileum då 
tävlingen firar 25 år och de som fick äran 
att arrangera denna jubileumstävling var 
Göta PB som under Bengt Kinnefors led-
ning gjorde detta på ett utomordentligt 
sätt där förbrödningen stod i fokus under 
såväl golfspelandet som middagen . 

Vi blev tio Bröder som representerade 
Borås PB den 29 maj på Ombergs GK 
och vi gjorde det med den äran.

Magnus Persson vann Bacchi Bägare, 
nettoklassen, på finfina 68 slag, tre under 
hcp. Krister Lundgren står alltid rak på 
våra kalas, nu bevisade han att han även 

”Det lyster mig att installera nya Styrande 
i Göta Par Bricole” . Så sade Stormästa-
ren Henrik Mickos efter det att Gene-
ralceremonimästaren Göran Roempke 
frågat om någon har något att anföra till 
Kommendörsgradens bästa .

Detta för att de tre Styrande i Göta; 
StM Torsten Leman, DStM Carl-Gustaf 
Mann och StK Hans 
Rönnqvist meddelat 
att de önskade ned-
lägga sina Ämbeten. 
Här efter vidtog en 
mycket högtidlig och 
värdig Installation av 
de tre nya Styrande; 
RSK Lars Unger som 
StM, RGK Johan 
Wendels som DStM 
och RGK Klas Brand 
som StK. Efter att de 
behängts ägnades de 
som just avgått berät-
tigad uppmärksamhet 
där de tackades för 
sina insatser under 
åren, såväl för Säll-
skapet som för Göta 
PB:s fastighet Valand. 
Det var tal av såväl SM 
som StM i Väners-
borg, Göran Ekstedt. 
Installationen ack-
ompanjerades med 
musik och körsång av 
det mäktigare slaget, 
helt i nivå med de 
fina lokalerna Göta 
PB har. 

Ni undrade naturligtvis var fyra i vanliga 
fall flitiga Bröder var när Fjärde Graden 
gavs i Borås den 1 april . Här är svaret:  
– Med något så när jämna mellanrum 
åker vi i väg för att skåda fågel, och i år 
var målet Israel . 

Att Israel är lite av ett Mekka (ursäkta 
uttrycket) för fågelskådning beror på att 
många av de flyttfåglar som övervintrar 
i Afrika och skall upp till oss i Europa 
och västra Asien passerar Mellanöstern. 
Det är främst stora fåglar som rovfåglar, 
tranor och storkar som är så kallade 
termikflyttare, och därför ogärna flyttar 
över havet där ingen termik bildas. Då 
återstår Gibraltar och Israel. På bara 
några timmar kan man ha turen att se 
tusentals stäppvråkar som är den variant 
av ormvråk som häckar i Ryssland. Bland 

dessa ses emellanåt olika örnar, svarta 
och vita storkar och mycket annat spän-
nande. Bara mängden är en upplevelse 
och ett skådespel. Men ur fågelsynpunkt 
är det inte bara sträckande fåglar som 
ses, utan det finns många stationära arter 
som vi sällan eller aldrig ser på hemma-
plan. 

Vår vistelse i Israel började med kultur 
och historia. Vi fick en initierad rund-
vandring i Jerusalem med besök vid kla-
gomuren, vandring på Via Dolorosa och 
strövtåg utmed basarerna i gamla stan. 
Efter detta for vi vidare genom Negev-
öknen mot Eilat som är Israels fågel-
skådarcentrum. Här var vi ute i öknen, 
som är en stenöken, där vi bland annat 
spanade efter olika typer av lärkor. Men 
vi hann även med att snorkla vid korall-

Erik Williamson, Torbjörn Skoog, Åke Anderson och Claes Persson.

Vid det såväl goda som närande Måltids-
kalaset fortsatte kvällen med underhåll-
ning av olika slag. En del riktigt brico-
listiskt (härlig tenorsång) och en del 
kanske inte så bricolistiskt. Även om det 
svängde bra, både här och där...

Undertecknad, som hade en buss att 
passa, avvek vid midnatt medan festlighe-

Installation i Göta Par Bricole 16 september
terna fortsatte med mer underhållning 
och nattamat långt in på småtimmarna.

Text: Claes Persson 
Foto: Thore Rodelius

Bröder i det heliga landet
reven i Röd havet. Fantastiskt, som att bli 
nedstoppad i ett akvarium. 

Efter några dagar i Eilat åkte vi norrut, 
upp till Döda havet och de nationalpar-
ker som finns där. Lite grönare, och till 
och med några vattenfall. Vi tog linbanan 
upp till Masada som väl är mest känt för 
att judarna höll stånd mot romarna här 
under det första århundradet efter Kristi 
födelse. Naturligtvis passade vi på att 
lägga oss på rygg i Döda havet som med 
sin salthalt på nästan 40 % gör att man 
flyter som en kork. Märklig känsla.

Nåväl, en vecka går fort och solbrända 
landade vi på Landvetter ungefär när 
Bröderna intog nattamaten.

Text och foto: Claes Persson

slår rakt då han vann klassen för rakaste 
slaget.

Göta PB tog återigen hem hornet, brut-
toklassen samt lagtävlingen, där de tre 
främsta i varje loge räknas. Vi samtliga 
från Borås talade om en väldigt trevlig 
dag och kväll som kommer att återkom-
ma nästa år, i skrivande stund ej klart var 
och när men de Bröder som vill ha info 
och läggas till på sändlistan skickar ett 
mail till undertecknad på johan.noren@
lansforsakringar.se

Johan Norén, Lagledare Borås PB

Fågelskådare på Västbanken med Döda havet och Jordanien i bakgrunden. Fr. vä. Erik Williamson, Torbjörn Skoog, Åke Anderson och Claes Persson.

De tre nya Styrande; RGK Johan Wendels som DStM, RSK Lars Unger som StM och RGK Klas Brand som StK. Magnus Persson, Göta PB, vann Bacchi Bägare.
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Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72

Nu PB-bröder kan ni berika er kunskap 
genom att få tillgång till vårt arkiv och 
bibliotek . Efter en tids arbete har ca 500 
titlar hitintills lagts över till en elektro-
nisk innehållsförteckning som ni finner 
på vår hemsida . Förteckningen uppdate-
ras löpande . 

Där hittar ni litteratur från Bellmans 
dagar och framåt, spännande romaner 
och historiska beskrivningar om Bellman, 

utgåvor från Bellmanssällskapet, noter, 
matriklar från PB Borås och våra andra 
Systerloger, DVD-inspelningar från våra 
spex och installationer m.m.

Om du går in på vår hemsida:  
boras.parbricole.se, klickar på Verksamhet 
och sedan PB:s Arkiv så får du en insyn över 
vad som finns. Du kan också söka efter 
författare, titel etc. genom att klicka på den 
gardin som finns överst i varje kolumn.

Vill du låna en bok, DVD etc. så kontakta 
OA:ie Lars Peter Höglind telefon 0705-
151025 eller maila larspeter.hoglind@
telia.com. För arkivets bästa är det viktigt 
att inget lånas utan att det blir noterat.

Lars Peter Höglind

Vid sidan av talekonsten kan trubadur-
konsten påstås vara det äldsta Talangutö-
vandet inom Det Lysande Sällskapet Par 
Bricole – med Carl Michael Bellman som 
den självklare ursprungsgestalten . Dock 
dröjde det ända till slutet av 1980-talet 
innan en särskild Talanggrupp bildades 
av medlemmar i PB för solistiska framfö-
randen av Bellmans och andras visor .

Tack vare vår Ordens Trubadur Fredrik 
Bergs lovvärda initiativ och grundarbete 
installerades De Bacchanaliska Lekarne 
i Borås Par Bricole vid Barbarahögtiden 
2016. 

Målsättningen har varit att starta i 
mindre skala för att kunna hålla självkost-
nadsnivå.

Att uppträda på PB-högtider, med mål 
att bredda och få in nya förmågor på 
scen.

Dessutom, om det är möjligt, att varje 
år ha en pub/konsert med inbjudna 
gäster, även utanför PB.

De som är intresserade av att deltaga i 
De Bacchanaliska Lekarne skall kontakta 
Fredrik Berg (ordförande). Vad som 
krävs är:

– Relevanta erfarenheter och repertoar 
(såväl Bellmans som övrigt)

– Vilja och möjlighet att medverka i 
aktuella aktiviteter inom PB.

– Förmåga att fånga sin publik.
– Teknisk förmåga avseende röst och 

instrument.
De Bröder som varit på sammankoms-

terna under senare år har ju redan vid 
flera tillfällen fått njuta av de fantastiska 

Talanger som varit aktiva sedan starten:
Jörgen Johansson – Sång, gitarr och 

munspel.
Fredrik Berg – Sång, gitarr och luta.
Anders Karlenström – Sång, gitarr, 

ukulele, mandolin samt diverse orienta-
liska instrument.

Anders Hagberg – Sång och gitarr.
Andreas Johansson – Sång, gitarr och 

percussion.
David Wagiström – Sång, bas och 

percussion.
Intresset att vara en del av Lekarne 

är glädjande stort och vi ser fram emot 
att få möta nya ansikten och förmågor i 
framtiden. Ytterligare en Talang av yp-
persta kvalitet har redan förstärkt skaran, 
nämligen Ingemar Augustsson. Man har 
också valt in två som Hedersledamöter, 
Bo W Jonsson och Henrik Westling.

Än en gång måste man konstatera hur 
lyckligt lottade vi är i Borås Par Bricole 
som har så många Talanger, som berikar 
våra liv. Vi får ju så många tillfällen att 
njuta av sång och musik av yppersta 
kvalitet.

Bertil Jansson

PB Borås arkiv och bibliotek

Ämbetsmannakalaset
Vad vore våra sammankomster utan våra 
Talanger, en fråga vi ställer oss emellan-
åt . Svaret är givet, det vore inget alls .

Men vad vore våra sammankomster 
utan våra Ämbetsmän är en fråga vi också 
kan ställa oss . Samma svar, det skulle inte 
bli något alls .

Ämbetsmännen gör allt från att skriva 
och skicka ut inbjudningar, plocka fram 
och ställa i ordning all rekvisita, förbe-
reda sig med att övningsläsa ritualer, 
fotografera på våra Kapitel, sköta räken-
skaperna, uppdatera hemsidan, arrang-
era för måltider och efter kapitlen skriva 
protokoll för att komma ihåg vad vi gjort. 
Säkert har jag glömt någon funktion i 
denna uppräkning. 

Mycket görs också i det tysta, innan 
våra Kapitel och efter Kapitlen. Speciellt 
vill jag nog nämna våra Intendenter, utan 
dessa armstarka och handlingskraftiga 
grabbar hade våra Kapitel varit tunna. De 
börjar i allmänhet en eller två dagar in-
nan Kapitlet, och avslutar många gånger 
dagen efter, när vi andra vilar ut.

Som en liten uppvärmning inför 
arbetsåret, i år den 27 september, träffas 
Borås Par Bricoles Ämbetsmän för ett 
gästabud där det minglas och umgås med 
nya och gamla kamrater. Min bordsgran-
ne och jag (som båda varit med ett antal 
år) kunde konstatera att det var många 

nya, unga ansikten. Kul att det finns 
intresse att hjälpa till, det bådar gott för 
framtiden. Inalles var det 70–80 Ämbets-
män på plats av totalt cirka 100. Alltså 
god uppslutning!

Efter närande trerättersmiddag, serve-
rad av våra traktörer, vidtog medaljutdel-
ning till ett antal välförtjänta Bröder. Jag 
fick två medaljer. Avslutningsvis bjöds 
vi, som vanligt, på högklassig underhåll-
ning. Det var Bröderna Erik Hjert, Robin 
Lundgren, Greger Arturen och Morgan 
Johansson som framförde ett antal me-
lodier.

Vilken kväll!  
Text och foto: Claes Persson

Vi bjöds, som vanligt, på högklassig underhållning. Det var Bröderna: Erik Hjert, Robin Lundgren, 
Greger Arturén och Morgan Johansson.

Brodern och hans företag

Björn Peterson
Ålder: 62 år
Inträdesår: 1996
Grad: VIII
Faddrar: Lars Gustaf Andersson och 
Hans Berglund
Bor: Brämhult

Företag
XL Bygg Norrby Trä
Företaget startade 1898 i stadsdelen 
Norrby i Borås.
I mitten av 70-talet eldhärjades 
företaget vilket ledde till nystart i 
lokalerna där företaget finns idag.
XL Bygg är en koncern med 130 
butiker.
Boråsbutiken med en yta på 30 000 
kvadratmeter har 50 anställda och 
omsätter 200 miljoner.

Satsning framåt?
Företaget utvecklas ständigt, just nu 
med stort fokus på filialen i Göte-
borg.

Vad i PB betyder mest för dig?
Att i umgänget med likasinnande 
Bröder njuta av musik, teater och 
fest.

De Bacchanaliska Lekarne

Sällskapet informerar

Välkommen att skriva i 
KLANG!

Vi har redan ett antal duktiga skriben-
ter till tidningen, men vi kan bli fler. Som 
du sett i tidningen är det i första hand 
referat från våra Kapitel och samman-
komster, men det finns också möjlighet 
att skriva om annat. Vi tror oss veta att 
det finns flera Bröder som både kan och 
tycker det är roligt att skriva. Välkommen 
att kontakta mig (gavia@telia.com) om 
du vill bidra. Eller om du bara har goda 
idéer om innehållet i tidningen.

Claes Persson

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

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

Hans Melin och Gunnar Nilsson redo att 
hugga in på förrätten.
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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

Då har du tagit dig igenom hela tid-
ningen, om du nu inte är som en mig när-
stående hustru som alltid läser tidningar 
bakifrån . Bra när vi läser lokalorganet, 
jag börjar med del 1 och hustrun del 2 . 
Sedan byter vi .

Men nu förutsätter vi att du tagit dig 
igenom detta nummer av KLANG!, som 
är det 25:e i ordningen, och förhopp-
ningsvis både roats och kanske även 
återuppväckt minnet från något du varit 
med på. Och kanske lärt dig något nytt 
om Sällskapet. Eller kanske inte varit 
med på något av det som rapporteras 
och känner lite ruelse att du i stället stan-
nade hemma och tittade på Idol på TV4 
(eller vart det nu sänds). För det är en av 
uppgifterna för tidningen att skapa sam-
manhållning och beskriva hur trevligt vi 
har under våra ”muntra och anständiga 
nöjen”. Och på så sätt locka dig som kan-
ske inte har delat samvaron på ett tag.

Men hur tycker du att vi i Redaktionen 
lyckas? Har du kanske några idéer till 
hur vi skall förnya, och kanske till och 
med förbättra tidningen. Hör gärna 
av dig till oss i redaktionen (namn, e-
postadress och telefonnummer hittar du 
på sidan 1). Eller varför inte kontakta 
oss under något mingel på ett Kapitel. 
Och tycker du om att skriva är du mer 
än välkommen, vi har många duktiga 
skribenter redan, men variation är alltid 
trevligt! Anmäl ditt intresse till mig, eller 
någon annan i redaktionen. 

Claes Persson

Vi antar utmaningen.


