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8/12 17.00 Barbaradagen Vit väst
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När detta läses återstår två Gradgivningar 
under PB-året, och det är Grad IV och 
Grad VII . 

Grad VII är vårens fest och den firas 
traditionsenligt ”Söndagen Cantate”. En 
stämningsfull högtid med vackra tal till 
våren och där vi också hälsar ett antal 
Riddare av Konung Sverkers Riddaregrad 
välkomna.

En annan nyhet i denna utgåva av 
KLANG är att de Styrande skriver var 
tredje ledare, i ett rullande schema. 
Först ut är den nytillträdde DStM Hans 
Berglund som kommer att delge oss sina 
visdomsord. I det nummer av tidningen 
som kommer ut innan sommarsemestern 
(för oss som fortfarande har sådan) kom-
mer vi att få ta del av StK Claes Palméns 
klokskap. I första utgåvan i höst blir det 

StM Göran Olofsson som kommer till 
tals. Och så rullar det sedan på.

Ordföranden i Arbetsgraderna skall 
naturligtvis också ge sig till känna, vilket 
han (skönt man slipper skriva hen) alltid 
gör i första numret på hösten, där vi får 
en summering av året som gått och en 
framtidsspaning inför det just då påbör-
jade PB-året.

Så besök nu våra muntra och anstän-
diga tidsfördriv som återstår i vår, och 
har du ännu inte hunnit så långt i din 
Bricolistiska vandring att du kan besöka 
de återstående Gradgivningarna är du 
naturligtvis välkommen på PB-körens 
vårkonsert 5 maj. Se annons i tidningen. 

Redaktionen

Mot ljusare tider

Den 13 januari var det premiär för en ny aktivitet inom PB Borås, nämligen Julfest för barnen med 
dans kring granen och spännande uppträdanden av makalösa Talanger. Läs mer på sidorna 10-11.
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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 07-04 Nils O. Svenson
85 28-06 Lars Nilsson
80 01-03 Håkan Sigge
80 05-04 Gunnar Jalminger
80 10-05 Jan-Olof Carlsson
75 18-04 Lars-Olof Johansson
75 19-04 Lars-Erik Ohlsson
75 28-04 Mats Svensson
75 30-04 Bertil Blomberg
75 09-05 Lars-Gunnar Fråhn
75 09-05 Göran Zettergren
75 20-05 Åke Sällfors
75 30-05 Sven-Erik Sundgren-Suhr
70 16-03 Bo Janson
70 19-03 Nils Carlsen
70 20-03 Sven-Gunnar Gunnarsson
70 21-04 Bernt Pettersson
70 01-05 Leif Elmquist
70 03-05 Kent Carlsson
70 10-05 Bengt Larsson
70 16-05 Jörgen Hallberg
70 23-05 Per Folmerz

Hvem är, som ej vår Broder minns

74 13-12 Göran Hallin
89 18-12 Ingemar Sambrant
90 20-12 Per-Olof Olofzon
95 07-01 Carl-Axel Ekman
90 24-02 Rolf Ohlon

70 24-06 Nenne Palmé
60 21-03 Thomas Sandén
60 04-04 Per-Anders Sund
60 09-04 Thomas Storberg
60 28-05 Kent Svensson
60 29-05 Ari Pakarinen
50 18-03 Robert Lorentzon
50 03-04 Per-Magnus Magnusson
50 30-04 Mats Hagestad
50 30-04 Peter Karlsson
50 19-05 Jan Jonsson
50 29-05 Pelle Gemfors
50 31-05 Anders K Gustafsson
50 30-06 John Sköller
50 30-06 Jan Wallsin

De Styrande

Bäste Bröder
Det har varit en intensiv start för oss i det 
nya Guvernementet .

Sedan vi installerades på PB 1 i höstas 
har aktiviteter avlöst varandra . Både 
lokalt och nationellt . Det händer sannerli-
gen mycket både i Borås Par Bricole och i 
hela PB-världen . 

Vi har också i enlighet med vår 
”programförklaring” börjat initiera och 
stödja fler aktiviteter där familjen kan 
vara delaktiga. Uppmuntra ytterligare 
förbrödring utanför våra murar, i linje 
med Stor-Mästarens tankar.

Vänskapen och umgänget är ju inte 
begränsat bara till våra officiella samman-
komster.

Det var mycket glädjande att julgrans-
plundringen/barnkalaset blev en sådan 
fantastisk succé. Över 200 barn med för-
äldrar, mor- och farföräldrar deltog i ka-
laset. Trollkarl, Tomtefar och Tomtemor, 
cirkusdjur, Farbror Frej och mycket mer 
drog ned massor av jubel och applåder. 
Många PB-Talanger, andra Bröder och 
kärälskelige gjorde stor och uppskattad 
insats. Sponsorer hjälpte till med vinster 
och förbrukningsmaterial. Tack!

En icke föraktlig summa skänktes till 
Barncancerfonden.

Annat spännande som planeras under 
året vid sidan om vårt ordinarie PB-
program; Beatles-konsert – Moderlogens 
Theaterorkester kommer med hela 13 
man stark ensemble den 29 september 
och framför Beatles-covers. Ett framträ-
dande som tidigare givits vid fyra utsålda 
konserter på Klubb Nalen i Stockholm. 
Dessutom vid bejublat gig på Valand 
hos våra Göta-Bröder. I Borås kommer 
denna happening vara öppen för alla 
Bröder med familjer och vänligt sinnade 
kalmucker. Boka in datumet! 

Champagneprovning/KALAS - för alla 
Bröder med kärälskelige och vänner. 
Detta blir en bubblig upplevelse där våra 
ciceroner är två av de högst upplysta i äm-
net. Missa inte detta den 16 september. 
Det kommer mer information senare. 

Golftävling - Några svingande Bröder 
kommer ordna en intern ”Borås PB Knal-
len Cup” den 29 juni. Läs mer om det i 
annons på annan plats i detta nummer av 
KLANG. 

Andra Bröder med kulinariskt intresse 
håller på att förbereda en Sparrisfestival 
i maj. Vad bättre finns än färsk sparris 
med tillbehör? 

Fler aktiviteter är på gång men viktigast 
är trots allt våra ordinarie PB-samman-
komster. Vi kan se tillbaka på Arbetsåret 
så här långt med glädje och stolthet.  
PB X på Torpa tillsammans med våra 
Bröder från Jönköping var extraordinär. 
PB 1 med Installation var klangfylld, 
fullsatt och med lysande underhållning 
genom hela kalaset. Våra gäster trivdes. 
En fantastiskt vacker och värdig PB 6 där 
PB-kören gav oss det bästa i en fullsatt 
kyrka. Vår Prelat talade rakt in i hjärtat 
på oss. Och Gåsamiddagen var så god. 
Barbara med sedvanlig feststämning och 
glans. Och vem minns inte de kluriga 
prövningarna samt den fartfyllda under-
hållningen på PB 2? 

Samtliga kalas med rekordmånga delta-
gande Bröder. 

När du läser detta har också PB 3 
genomförts och jag är övertygad om att 
också det blev en formidabel tillställning 
med härlig ”Good Old Times” musik som 
underhållning. 

Heder till de Bröder som på alla sätt 
bidrager till våra muntra och anständiga 
tidsfördrif. Några kalas är fortfarande 
kvar att genomföra innan vi avslutar detta 
vårt 158:e Arbetsår i Borås PB. 

Vi hoppas att vi ses på dessa. KLANG !
De Styrande gm Hans Berglund DStM

Oskar Andersson
Greger Arturén
Martin Berggren
Bertil Ekelin
Jan-Erling Fjelldal
Jörgen Gustafsson
Björn Hellgren
Joachim Jerkersson
Joakim Larsson
Robin Lundgren
Marcus Molinder
Janne Olsson

Jörgen Persson
Ingemar Sjöholm
Johan Strömberg
Martin Strömberg
Per-Anders Sund
Pär Svensson
Fredrik Westlund
Andreas Wikström
Gunnar Wramsby
Kenny Yngvesson

Övre bild: Recipiender Grad 5 - Undre bild: Recipiender Grad 8

Recipiender Grad 5, 2017 Recipiender Grad 8, 2017

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72

Ingemar Augustsson
Marcus Dalbrekt
Asgeir Eiriksson
Anders Eliasson
Johan Godlund
Ola Grahm
Håkan Hellström
Lars-Erik Johansson
Morgan Johansson
Pedro Johansson
Uno Jöelaid
Johan Jöreteg

Johan Medelius
Carl Nordin
Claes Nylén
Keith Olsson
Conny Paraniak
Carl-Henrik Posse
Mikael Ringheim
Göran Sköldberg
Benneth Strivér
Claes Söderberg
Lars Wahlqvist
Torbjörn Westerlind
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Moster Barbara
Lördagen den 9 december 2017 samlades 
300 förväntasfulla Bröder i Kapitelsalen 
för att fira vår kära Moster . Musiken 
under ledning av Roger Carlsson samt 
Kören dirigerad av Carl-Gustaf Ekström 
var i toppform under hela Kapitlet . Grad-
givning för både Guvernörer och vice 
Guvernörer genomfördes .

Därefter hyllades 14 Hederskommen-
dörer med 25-årsprydnaden. Broder Per 
Jünke tackade för Hederskommendörs-
tecknet. Därefter talade StM Emeritus, 
tillika Jubelkommendören, Åke Ander-
son till fyra nya Jubelkommendörer. RSK 
Broder Bertil Stenlund tackade för det 
rosa Jubelkommendörstecknet. 

Högtidsbålen blandades och uttömdes, 
varefter det stora Medaljregnet startade. 
Efter viss oreda hittades rätt medaljer till 
rätt välförtjänta Bröder. Vår ”halvbroder” 
Gert ”Burken” Karlsson från Jönköping 
PB avtäckte en tavla på dåvarande Sty-
rande Mästaren Ivar Moberg. Tavlan var 
en gåva till Borås PB och hade utförts av 
Broder Thomas Falk.

Menyn under Måltidkalaset var inte 
den traditionella vilket gillades av 
Bröderna. Talet till Barbara framfördes 
på fantastiskt sätt av Broder Andreas 
Johansson, som toppade med ”Over 
the rainbow”. Tapto av Jan Olofzon och 

Nils Anderson
Hans Larsson

Bertil Stenlund*
Åke Åkesson

Johan Anderson
Per-Eric Brandt
Bo Gamalielsson
Peter Janosi
Per Jünke*
Magnus Karlzon
Bengt Larsson
Christian Lundell
Krister Lundgren
Patrik Ripadal

Håkan Rönnqvist
Johan Sandgren
Godfrey Sotheran
Stefan Wennerblom

Konstantin Ekström avslutade Barbara-
firandet som genomfördes med all den 
pompa och ståt som Boråsbröderna är 
vana vid.

Lennart Helgesson

Hederskommendörer.

Jubelkommendörer.

*Tacktalare *Tacktalare

Hederskommendörer

Jubelkommendörer

1. Borås Lucia lyste upp för Bröderna. 2. Red. Claes Persson upplyste om kvällens program. 3. Andreas Johansson höll Barbaratalet, sjöng och spelade 
lysande. 4. Gert ”Burken” Karlsson från Jönköping PB avtäckte en tavla på dåvarande Styrande Mästaren Ivar Moberg av Thomas Falk t.h. tillsammans 
med Åke Anderson inför en lysande samling Bröder.

1

3

2

4
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En kall vinterdag som denna inleds med 
en sväng på skidorna, eller en stärkande 
promenad . Därefter kan man dra på sig 
sin varma och goa’ frack, för att sedan 
gå och låta sig roas – och förfasas – över 
Talangprövningarna . Nåväl, efter en väl 
genomförd reception av O Johan Ander-
son och en förlåtande CM Dan Bodin så 
kunde de 31 recipienderna dock upphö-
jas till KOBÖKer den 20 januari 2018 . 
Fortsättning på detta följer .

Efter sedvanligt mingel och vätskepåfyll-
ning avåts en närande och god måltid. 
Under måltiden hölls diverse tal, bland 
annat till Recipienderna av O som besva-
rades av den nyantagne KOBÖKEN Kri-
stoffer Strömberg. Vidare tackas kvällens 
sponsor, Erik Williamson från Castellum 
fastigheter, för sitt bidrag till att göra kväl-
len något billigare. Det tackar alltid en 
boråsare för. Gästernas tacktal framfördes 
av Göta-brodern Göran Roempke, som 
sedvanligt sjöng ”Borås, Borås”. Avslut-
ningsvis tilldelas Lars Gustaf Andersson 
Arbetsgradernas högsta utmärkelse – De 
Förgylta Svinen.

Och direkt efter maten var det dags för 
kvällens clou, det vi sett fram emot i flera 
veckor och som övats och repeterats i 
åtskilliga månader. PB Mello! Med artister 
som Anna Book (Erik Hjert), Östen med 

resten (Carl Nordin, Fredrik Nordin 
och Christian Hamnebo), Carola (Bosse 
Sköldberg), Janne Lucas (Per Jünke), Las-
se Berghagen (David Wagiström), Christer 
Björkman (Christer Björkman), Ted 
Gärdestad (Robin Lundgren), Charlotte 
Perelli (Greger Arturén) och Björn Skifs 
(Andreas Johansson) blev det en show 
i högt tempo. Delaktiga i detta var den 
förstärkta Musiken, tekniken och flera 
Bröder på och bakom scenen. Svårt att 
inte kunna nämna alla som var med, men 
jag måste ändå nämna de båda konferen-
ciererna Yohio, Lill Lindfors och Conchita 
Würst m.fl. (Ludvig Sund och Carljohan 
Sund) som efter ett väl utarbetat manus 
gjorde en strålande insats och framförde 
oerhört pricksäkra personporträtt. Musik-
arrangemanget stod Pedro Johansson för 
och för regin svarade Andreas Johansson. 
Föreställningen filmades och sedan klipp-
tes/redigerades av OF Bo Johansson på ett 
professionellt sätt. I en faktaruta på annan 
plats kan du läsa var du kan se filmen.

Efter alla framträdanden kunde man 
rösta på det bidrag man tyckte bäst 
om, men när ”Borås, vi har ett resultat” 
skulle presenteras framträdde SM Henrik 
Mickos och meddelade på storskärm att 
”alla är vinnare”. Och det var bara att hålla 
med! Hoppas vi får se och höra det igen. 

2019 är det Dam-PB nästa gång. Varför 
inte då? 

Alla 240 Bröder (varav ett dussin gäster) 
kunde nu traska hemåt med ett brett 
leende och gnolande på någon av melodi-
erna man hört. 

Claes Persson

Andra Graden

Peter Adermalm
Oscar Andersson
Nicklas Bengtsson
Per Bengtsson
Ulf Berlin
Anders Bourghart
Göran Carlsson
Tobias Franson
Magnus Freed
Anders Graff
Jan-Åke Hammarlund
Andreas Hedendahl
Esko Jensholm
Andreas Johansson
Christian Levinsson
Jonas Lindblom
Gabriel Lindsås

Per-Magnus 
Magnusson
Mathias Nohlborg
Carl Olausson
Andreas Olsson
Martin Palm
Eric Pistone
Joni Sahin
Kristoffer Strömberg*
Hampus Suomela
Kent Svensson
Marcus Ydreborg
Oliver Öberg
Stefan  Östanbäck
Marcus Översjö

Recipiender Grad 2, 2018

*Tacktalare

PB Mello, vår egen melodifestival, som efter en strålande insats drog ner stormande applåder från de begeistrade Bröderna.

En film från ”PB-Mellon” finns upplagd på 
Borås PB:s hemsida.  
Så missade du föreställningen, 
eller vill återuppleva den igen 
får du här en möjlighet till det. 
http://boras.parbricole.se/
succe-for-pb-boras-mello/
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Talangkalaset
En osedvanligt mörk decemberkväll, 
onsdagen före Barbarakalaset, infann 
sig Borås Par Bricoles olika Talanger i 
Parkhallen, för att ha sina Talanggrenars 
årsmöten, följt av en välsmakande måltid 
och talangfull underhållning . Det rykta-
des också att guld, silver och brons fanns 
på hyenden i lokalen .

Dagen till ära var det De Bacchanaliska 
Lekarne, dvs våra trubadurer som stod 
som värdar, det värdskapet höll Fredrik 
Berg och David Wagiström högt och med 
den äran.

Allt inleddes med att Bröderna vaccine-
rade sig mot diverse vinteråkommor med 
skotsk sportdryck och engelska enbärs-
smakande safter, det fanns också alkohol-
fria alternativ. Såsom i ett crescendo steg 
mingelvolymen fram till dess att Talan-
grenarna skildes åt i olika rum. Under-
tecknad, som sorterar under Theatern, 
satte sig ned i Kapitelsalen och besåg 
det senast spelade spexet Teaterbåten på 
skärmen vid scenen. Tekniken strulade 
tyvärr så det blev närmast mimteater men 
det förtog inte stämningen nämnvärt. 
Vår Theaterensemble skall uppträda med 
spexet Kristina från Druvefors på Göta 
PB:s andra Grad i januari. Theaterns 
årsmöte hålls under våren.

Från övriga Talanggrenars möten kom 
det sparsamt med information.

Som på en given signal sökte sig Brö-
derna mot sina namnlappar vid borden, 
vår Styrande Mästare Göran Olofsson 
tackade för inbjudan och startade mål-
tidskalaset varpå Carl-Gustaf Ekström slog 
stämgaffeln mot tinningen och startade 
snapsvisorna. Och som Bröderna sjöng! 
Våra talangfulla Traktörer hade redan 
satt fram en utsökt sillmacka och sillarna 
fick en stark simtur med snapsen i ma-
gens dunkla djup.

Den Deputerande Styrande Mästaren 
Hans  Berglund och den som numera 
har ett speciellt ansvar för våra Talanger 
berättade om Talangernas situation i 
Sällskapet och att han minsann också 
trakterat ett instrument, nämligen ett 
trumset. Hans har också till fullo gestaltat 
en av våra figurer i ett av våra traditio-
nella Kapitel, så han kan räknas in som 
en tiljornas tjänare. Han avslutade med 
att hylla Talangerna å det grövsta, med 
all rätt.

Traktörerna Stig, Lars, Per, Jan, Ben-
neth, Gustaf och Christer serverade 
därefter oxfilé med potatismuffins och 
rödvinsås. De nötdjur som tillagats hade 
uppenbarligen levt ett gott liv och hade 
sannerligen uppskattat att få ett sådant 
värdigt slut. Till detta serverades ett 
utsökt rödvin Pinotage Franshoek Celler, 
med en smak av jordgubbar, röd körsbär 
och vanilj, med en doft av rosmarin.

Först ut att medaljera Talangerna var 
Körens Jörgen Hallberg som delade ut 
Charles Palméns medalj till välförtjänte 
Bröder. Som traditionen bjuder fick förra 
årets mottagare av Pelle Hansenmedaljen 
utse näste mottagare och Carl-Gustaf 
Ekström utsåg Henrik Westling till mot-
tagare. De närvarande Sångarbröderna 
underhöll därefter med Jul, jul, strålande 
jul och Deck the Halls, denna gång dock 
utan Plutos avslutningsylande, som vi får 
höra i TV.

Därefter delade Den Bacchanaliska 
Musiken ut sina medaljer varefter Den 
Bacchanaliska Theatern tog över och 
gav mikrofonen till vår älskade nestor 
Curt Brunevik, som på ett kärleksfullt 
sätt, efter 48 år i Sällskapet, som Talang 
i Sången, Musiken och Theatern i Borås 
Par Bricole, nu tackar för sig och för 
allt han fått vara med om. Lars Gustaf 
Andersson och Dan Bodin spred också 
guld, silver och brons till Bröder. Provi-
dören Krister Lundgren och Lekarnas 
Fredrik Berg delade ut medaljer, varefter 
vi fick höra trubadurspel och sånger från 
Greger Arturén, Morgan Johansson, 
Robin Lundgren och Erik Hjert. Anders 
Karlenström avslutade med musikaliska 
mästerverk som El Condor pasa och O 
sole mio med sin ukelele och näsflöjt, 
som Anders kan traktera bäst i hela Uni-
versum med omnejd. Undertecknad, som 
under lunchen träffat Jörgen Johansson, 
som gärna hade velat vara hos oss ikväll, 
men sjukdomen förhindrar tyvärr ett 
deltagande, framförde hans hälsning och 
kärlek till Sällskapets Bröder.

Efter ett synnerligen härligt och Bro-
derligt Talangkalas upplöstes Brödernas 
samvaro och John Blund väntade oss för 
en välbehövlig nattvila. Barbara är ju bara 
några dagar bort.

Text: Torbjörn Sund
Foto: Kent Carlsson

Julkonsert i  
Carolikyrkan
På väg till kyrkan gav vädret små aningar 
om att det kunde bli en vit jul .

Under promenaden försökte jag för-
gäves komma ihåg hur det kändes inför 
julen när jag var riktigt ung . Hur var det 
med väntan på tomten och julklappar? 
Var det samma stora förväntansfulla 
känslor som jag hade nu . För mig är det 
så att Julkonserten i Carolikyrkan är en av 
höjdpunkterna bland julens traditioner .

Jag försökte vara i god tid, för att även 
i år få en bra plats på läktaren. Min upp-
fattning om att vara i god tid gällde inte 
för alla, så jag fick vara glad att det till 
slut blev som jag önskade. Upplevelsen av 
Carolikyrkans skönhet, en stor manskör 
och några duktiga instrumentalister är 
överväldigande. Än en gång kände  jag  
oändligt stor glädje över de omständighe-
ter som gjorde, att jag får  vara en del av 
den Bricolistiska gemenskapen.

Programmet inleddes med att Tony 
Thornberg hälsade oss välkomna och in-
formerade om att dagens kollekt gick till 
det diakonala arbetet i Borås. Människor 
som ställer upp för andra skall naturligt-
vis få så mycket stöd som möjligt.

Konserten inleddes med Gustaf Nord-
qvists “Jul, Jul, strålande jul” som genast 
satte julstämningen på plats.

Nästa nummer av Kören var “Gören 
portarna höga” som innehöll dagens 
första briljanta soloframträdande av 
Claes Söderberg. Kören framförde sedan 
Domaredansen innan vi fick njuta av 
Mel Tormé/Robert Wells “The Christ-
mas Song”. Här var solisten Andreas 
Johansson, som framförde detta tillsam-
mans med sin far Lennart Johansson på 
flygelhorn.

Så underbart det måste vara att dela 
musikalitet och begåvning över genera-
tionsgränserna. Att det är just Lennart 
och Andreas, gör det ännu bättre.

Vi fick sedan tre nummer av den för 
dagen 35 man starka Kören.

Först “Deck the halls”, följt av Ivar 
Widéens klassiska “Gläns över sjö och 
strand” och “Julens lovsång”. En Fransk 
eller Flamländsk melodi.

Därefter var det dags för Tony Thorn-
bergs skapelse Dubbelkvartetten.

Dessa herrar som glatt oss så många 
gånger. Hårt arbete, övning och många 
repetitioner ger ett fantastiskt resultat. 
Efter varje framträdande blir tanken lika 
aktuell: Vilka fantastiska Talanger vi har 
i PB.

Alla fick sedan möjlighet att lufta sina 
stämmor i två Psalmer 121 och 127.

Julevangeliet text är ju ganska bekant 
för många av oss. Henrik Westling visade 
varför han varit Ordens Talare och Skald 

i många år. Med stil och elegans gav han 
oss texten på ett strålande sätt.

Som tidigare fick vi njuta av Körens 
“Låt jubelsången stiga” och “Härlig är jor-
den” där C-G Ekström trakterade flygeln 
och Lennart Johansson stöttade med sin 
trumpet. I den sista fick alla också deltaga 
i de två sista verserna.

Adams julsång “O helga natt” är något 
alldeles extra, när den framförs av stor 
manskör och solosång av en stämma med 
C-G Ekströms djupa, klang och kapacitet.

C-G Ekströms sång och Andreas 
Johanssons/ Lennart Johansson framfö-
rande kändes i hela kroppen och ger så 

mycket att man tycker det är synd att inte 
fler än de ca 800 som på plats fick njuta 
av det hela.

I alla fall är det klart för mig att detta 
är en fantastisk start på julfirandet.

Bertil Jansson

Vi fick höra trubadurspel och sånger från Morgan Johansson, Greger Arturén, Robin Lundgren 
och Erik Hjert. 

Övre bild: Det serverades oxfilé med potatis-
muffins och rödvinsås.

Mitten: Anders Karlenström spelade på 
ukelele och näsflöjt.

Undre: Hans  Berglund hyllade Talangerna å 
det grövsta, med all rätt.

Den för dagen 35 man starka Kören sjöng vackert inför den fullsatta Carolikyrkan.

Dubbelkvartetten sjöng finstämt in julen.

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
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Så blev det då dags den 13 januari för en 
ur ett Borås-perspektiv udda PB-händelse: 
”Julfest för barnen” . Evenemanget bör-
jade planeras för ett år sedan . Festgene-
ralen Broder Bengt ”Bengan” Larsson 
har lagt ner många intensiva timmar och 
dagar på att få alla saker på plats . Musik- 
och Teaterartister, tomtar, cirkusdjur och 
tjänande Bröder har engagerats och spon-
sorer lockats fram . Lokalen var planerad 
för dans kring granen och spännande 
uppträdanden av makalösa Talanger . 

Efter incheckning hälsades gästerna 
av tomteparet Claes och Sirpa Hanson. 

Tack till alla sponsorer
Utan era generösa bidrag hade inte Borås PB:s barnfest blivit den succé som den blev.

Unigraphics (Torbjörn Sund) • Konditori Gullkragen (Roger Ohlsson) • Elon Brämhult (Hans Sedigh) • Ahnviks (Hans-Peter 
Ahnvik) • Tyggrossisten (Mikael Larsson) • Sirpa och Claes Hanson • Kids Concept (Stefan Enander) • Estrella Chips (Jörgen 

Gustafsson) • ICA Maxi Stormarknad Falköping (Magnus Moberg) • Hobbex • Blomsterlandet • Beginners Knalleland • Stadium 
Storknallen • EKO-hallen Storknallen • BR Leksaker Centrum • BR Leksaker Knalleland • Kurragömma Centrum • Sagaform  • 

Intersport • ICA Maxi Stormarknad Borås • Dollarstore • Ö&B • Flying Tiger Centrum • Parkhallen i Borås

Överskottet från Barnfesten – 10 000:- – har tillfallit Barncancerfonden!

Ett PB-brassband spelade julmusik och 
Ordensbagarparet Roger och Anna-Carin 
Olsson bjöd på kaffe och härligt dopp. 
Som trollkarl respektive Farbror Frej 
uppträdde Bröderna Tomas Andreasson 
och Göran Roempke från Göta PB. Vår 
egen Broder Ingemar Augustsson ledde 
dansen runt granen och Broder Lars 
Gustaf Andersson dompterade de mycket 
vilda djuren i cirkusmanegen.

Lotterierna var en lysande framgång 
och mycket godis och annat nyttigt bytte 
ägare, under vist överinseende av Broder 
Bengan Larsson.

Nå, hur gick det då? Tja, det kom ca 
200 personer! Bröder, barn och blom-
mor, mor- och farföräldrar. Stämningen 
var glad och munter. Det fikades, köptes 
lotter, dansades och pratades oavbrutet 
och underhållningen var fantastisk.

Tack vare generösa sponsorer blev 
nettot 10 000 kronor, vilket oavkortat 
går till Barncancerfonden. Tack, Broder 
Bengan!

Man kan helt enkelt sammanfatta PB:s 
helt ideella julfest med orden: Succès 
pyramidal.

Åke Anderson, premiärlejon

Julfest för hela familjen
De barn som inte var rädda för tomten kunde vara med på en selfie och fick t.o.m. sitta i hans knä.
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Visst är det fint när du kommer till PB 
och har ett långt Kapitel framför dig att 
ta för sig av det populära tapasbordet 
som står uppdukat . Det är ju inget som 
bara kommer fram, utan det är våra 
Traktörer som hjälper till med detta . Jag 
blev lite nyfiken på vad de gör mer . Så 
därför stämde jag träff med ordföran-
den i Traktör-gruppen, Torbjörn Claes-
son, en snöig vinterdag . 

Förutom det mer ”synliga” arbetet 
med tapasservering vid våra Kapitel gör 
man ett gediget arbete då vi har ”intern 
representation”. Det kan vara då Stora 
Rådet träffas i april, NOIWAK- och 
5/8-information, Barnfest, RSK-gille, 
då Parkhallen-bolaget har årsmöte och 
mycket mer. Utöver detta kan det till-
komma att lunch skall serveras till höga 
gäster innan våra Kapitel. Ett sådant 
exempel var inför installationen i höstas 
då 40 Bröder fick marinerad oxfile, 
vilken Lars Öhrn förberett med grundlig 
gravning under flera dagar i förväg. Så 
fick man välförtjänt beröm också. Som 
medlem i PB:s styrelse – AU – bjuds man 
några gånger per år på middag efter att 
mötet är avslutat. Och även här är det 
våra Traktörer som ställer upp. Här kan 
skribenten av dessa rader intyga att det 
är vansinnigt gott och snyggt serverat. 
Förrätt, varmrätt och dessert är det all-
tid, och till det något lämpligt att dricka 
till. Våra Traktörer har ju mat och dryck 
som ett av sina intressen, och med intres-

set följer kunskapen om vilka smaker som 
passar ihop. Men som alla vet är en god 
måltid även en njutning för ögat, så man 
vinnlägger sig alltid om att lägga upp 
maten snyggt, och att duka som om det 
gällde en Nobel-middag. 

Två gånger per år planerar man de 
närmaste månadernas åtaganden. Det 
innebär naturligtvis att sätta ihop en 
meny med tre rätter, och se vilka som kan 
hjälpa till, vem som handlar etc. Ett stort 
lyft för Traktörerna har det nya köket i 
kanslilokalerna blivit, en investering som 
Torbjörn menar kommer att betala sig då 
man slipper ta kostnader utanför huset.

Claes Persson

Sammanlagt var det ett sjuttiotal Borås-
bröder som gästade Göta denna 26 
januari, då de gav Grad 2 . Inledningsvis 
samlades Borås-bröderna i ”STT”, som 
är Göta PB:s pub under takåsarna på 
Valand . Där trakterades vi att dricka och 
ett flertal Bröder erhöll utmärkelser av 
olika valörer .

Under kapitlet gav prövningarna av de 
drygt 50 NOIWAK-erna samma resultat 
som i Borås veckan innan. Största behåll-
ningen var väl att ytterligare boråsare fick 
fina medaljer och utmärkelser.

Vårkonsert

Lutherska
Missionskyrkan

Kungsgatan 21-23

5 maj
kl. 16.00

med den Bacchanaliska
Kören och Theatern

Fri entré
Kollekt till välgörande ändamål

Stående från vänster: Per Brandt, Lars Jorstadius, Lars Öhrn, Christer Sabel, Benneth Strivér och Gustav Engdahl. Sittande: Torbjörn Claesson (Ordfö-
rande i Traktörerna) och Jan Elgquist. Inte med på bild: Stig Dalmyr och Lars Franson.

Våra Traktörer

Efter måltidskalas kunde de drygt 450 
Bröderna samlas i Stora Ordenssalen för 
att till kaffet och avécen avnjuta suc-
cén från 2016, ”Kristina från Druvefors” 
som är skriven av vår Mikael Romild 
och sedan kopierad av Björn Ulveaus 
och Benny Andersson under namnet 
”Kristina från Duvemåla”. Eller om det 
var omvänd ordning. Förutom på tiljan 
agerande boråsare fick Götabröderna 
njuta av vår Bacchanaliska Musik. 

Avslutningsvis tackade StM Lars Unger 
boråsarna med ”Det var det bästa jag sett 

Borås Theater gästspelar på Göta PB

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

på denna scen av  …..  …….”. Det sista 
hördes inte på grund av applådåskorna, 
men jag tror han sade ”av Borås Par Bri-
coles Theater”.

Claes Persson

PB Borås gästspelade med succéskådespelet "Kristina från Druvefors" av Mikael Romild.

Lars förbereder kulinariska specialiteter.

Aptitligt upplägg.

Prydlig dukning – allt för Brödernas trivsel.Torbjörn, Lars och Benneth parlamenterar om 
hur ostarna ska placeras.
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Vi hjälper dig med  
revision, redovisning 
skatt och affärsråd-
givning

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

Brodern och hans företag

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 4,2–4,6 l/100 km, CO2-utsläpp 109–120 g/km.  
Pris gäller för ordertecknande mot företag

E-klass Kombi för 7.5 basbelopp
E 200 d aut. SE Edition Kombi

341.000 kr

BORÅS Pickesjövägen 2. Mån-fre 9-18, Lör-sön 10-14. hedinbil.se

Ted Berglund 
Ansvarig företagssäljare, 
Mercedes-Benz på Hedin Bil
033-44 75 11
ted.berglund@hedinbil.se

UTRUSTNING
Backkamera • Navigationspaket • LED-strålkastare 
PRE-SAFE® skyddssystem • Farthållare TEMPOMAT 
Klimatanläggning THERMATIC 2-zoners • Handsfre-
efunktion via Bluetooth® • Regnsensor • EASY-PACK 
elbaklucka • Nivåreglering på bakaxel • Panelbelysning 
i 64 färger mm

Från Borås for det Styrande guvernemen-
tet med entourage till Malmö Par Bricole 
för att bevista installation av nytt guver-
nement . Ett Kapitel utan Gradgivning 
och helt fokuserat på de avgående och de 
nya Styrande . Siriussalen var full till sista 
plats med Bröder från alla Sällskapets 
Loger .

Kapitlet inleddes i Kommendörsgraden 
och efter detta tog Moderlogens Styrande 
med Stormästaren Henrik Mickos i 
främsta ledet över kapitlet. Avgående StM 
Patric Jacobsson och Dep. StM Thomas 
V Nilsson nedlade sina ämbeten efter till-
sammans sammanlagt 86 år inom Malmö 
Par Bricole. De blev iklädda sina Emeri-
tussymboler och fick mången hyllning. 
Stormästaren tacktalade till Thomas V 
Nilsson och överraskade därefter med 
att tacka Patric Jakobsson med en rapp, 

något oortodoxt men uppskattat av alla.
Därefter installerades det nya Styrande 

guvernementet, Styrande Mästaren 
Bo Alerskans, Deputerande Styrande 
Mästaren Göran Jacobsson och Styrande 
Kanslern Mikael Risén. De ikläddes sina 
symboler och fick sina skyldigheter och 
rättigheter upplästa. Musiken med Kören 
och Theatern fyllde på med hyllningar 
till de nya Styrande.

Efter paus med synligt fluidum var det 
dags för middag som dock stördes av 
några Bröder som med hjälp av kal-
muckiska startkablar anslutna på de nya 
Styrande framkallade sällsamma spra-
kande ljud som antagligen skulle påvisa 
en sprudlande glädje över att ha blivit 
insatta i sina ämbeten. Under middagen 
med tre välkomponerade rätter bjöds 
det på tal och sångarhyllning i mängd, 
många långa applåder ”blev det”, som 
man säger.

När middagen var över bjöds det på ef-
tersits med öl och korv och sedan spreds 
Bröderna utöver Malmö för kanske 
ytterligare synligt fluidum och därefter 
välbehövlig vila efter nio timmars kalas.

Kenneth Gustafsson

Fredrik Mansén

Ålder: 46 år
Inträdesår: 2002
Grad: VIII
Faddrar: Bernth Höglund, Martin 
Zedler
Bor: Borås

Företag

PwC är den största och ledande 
revisionsbyrån i Sverige – ja, faktiskt i 
hela världen.

Vi har kompetens på många 
områden och är en viktig partner till 
företag när det gäller redovisning, 
revision, rådgivning och hållbarhet.
Boråskontoret har 65 medarbetare 
där Fredrik är auktoriserad revisor 
med inriktning på mindre och med-
delstora företag.

Satsningar framåt

Vi kommer att satsa på utbyggnad av 
vårt tjänstepaketet främst vad gäller 
rådgivning men även vidareutveckla 
vår digitala plattform vilket kommer 
underlätta arbetet både internt och 
för våra kunder.

Vad i PB betyder mest för dig?

Mötet med nya och gamla Bröder på 
ett uppsluppet sätt.

Alltför många Bröder anmäler sig efter 
sista anmälningsdatum till våra samman-
komster . Det orsakar extra arbete för 
bl .a . kansliet, Providörerna, Traktörerna, 
intendenturen och inte minst för köket 
som skall laga mat till och servera kanske 
300 personer . 

De Bröder som oegennyttigt arbetar 
för att Kapitlen och måltiderna ska för-
löpa så smärtfritt som möjligt, får onödigt 
arbete vilket tär på deras entusiasm för 
sina uppgifter. Dessutom, och inte minst, 
påverkar det vår restauratörs möjlighet 
att ge oss den service vi har rätt att kräva. 
Så låt oss gå in i 2018 med en nollvision 
om försenade anmälningar. 

Risken finns annars att vi tvingas 
"dra repet" sista anmälningsdagen och 
därefter säga nej till sena anmälningar. 
Detta gäller naturligtvis våra övriga sam-
mankomster också, såsom våra Talang-
kalas, Ämbetsmannakalas och liknande 

tillställningar. Även vid dessa tillfällen är 
det många Bröder som ställer upp ideellt, 
och vi skall naturligtvis förenkla för dem 
så mycket vi kan. 

Göran Olofsson, StM

Rörande Sällskapet

Ordens Bildredaktör (OBR)
Efter våra Kapitel så lägger vi alltid upp 
de bilder våra eminenta Ordensfoto-
grafer tagit i bildgalleriet på hemsidan 
boras.parbricole.se/bildgalleri. Är du 
med på någon bild där du minglar i nå-
gon paus kanske du vill visa den för din 
kärälskeliga, dina barn eller andra du vill 
glänsa inför. 

Kontakta då 
Ordens Bildredak-
tör som kan skicka 
bilden till dig. 

Ordens Bildre-
daktör heter Niclas 
Sundström och ser 
ut så här:

Du når Broder 
Niclas via e-post:  nianiclas@gmail.com.

PB-Theaterns årsmöte
Theaterdirektionen vill bjuda in till PB-
Theaterns årsmöte den 14 maj kl. 18.00 
på Kansliet. Då kommer även den nya 
direktionen att ta över.

Anmälan senast en vecka före kan gö-
ras till epostadress: dan@akribeia.se

Ev. förslag som skall behandlas skickas 
senast två veckor innan mötet till samma 
adress.

 Signerat Lars Gustaf & Martin & Dan

Anmäl dig i tid till Kalasen!

Installation i Malmö 3 februari 2018

Malmös tre nya Styrande. Från vänster Göran Jacobsson (DStM), Bo Alerskans (StM) och Mikael 
Risén (StK). Biträdande Ordens Webbre-

daktör (bOWR)
Via vår hemsida, boras.parbricole.se, 

som du givetvis har som favorit, hittar 
du de senaste nyheterna från Sällskapet. 
Huvudredaktör är Christian Hamnebo, 
och som nytillträdd biträdande Ordens 
Webbredaktör finns numera Kenneth 
Gustavsson. Det är Kenneth som kom-
mer att sköta det dagliga arbetet med 
att publicera på hemsidan, så att den 
ständigt är aktuell. Har just du något du 
tycker skall upp på hemsidan kontaktar 
du därför Broder Kenneth. 

Du når Broder Kenneth via e-post:  
kennethgustavsson1956@gmail.com

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!

Känns fracken för lätt, eller är det obalans i den? 
Det är lätt avhjälpt, för en överkomlig summa kan du pryda 
din frack med en Parkhallen-kraschan och en PB-pin. PB-
pinnen kan du även ha till vardags på kavajslaget. Samtidigt 
stöder du Sällskapet och vårt   
gemensamma bolag.

Pin: 50:-  
Kraschan: 500:-
Maila eller ring in din beställning 
till Nenne Palmé  
mobil: 0706 340672  
nenne@palmeofsweden.se.
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Vi antar utmaningen.

PB-KNALLEN CUP 2018 
Fredaq 29/6 - Borås Golfklubb 
VÄLKOMMEN TILL EN HÄRLIG GOLFDAG 
MED BORÅS PAR BRICOLE 

11.30 - Samling och gemensam lunch på Borås GK 
13.00 - Shotgun-start (Norra Banan) 

Spelform: Slaggolf, nettoresultat. 
Prisutdelning och möjlighet till vidare förbrödring 
ges i klubbhuset direkt efter avslutat spel. 

eller Johan Noren: johan.noren@lansforsakringar.se 

• Anmälan görs senast 1/6 till pbknallencup@gmail.com
� � Ange följande uppgifter i anmälan: Namn, golf-id, 

'!111' medlemsklubb, telefonnummer samt storlek på pike. 

Anmälan blir gällande först efter erlagd betalning till måltidskontot, 
bankgiro 448-4507. Antal deltagare begränsat till 60 pers - först till kvarn. 

Då går vi mot ljusare tider . Även om man 
som jag gillar kyla och snö, med åkning 
i spår, backar eller på isar så är det väl 
skönt när dagarna blir längre och kväl-
larna ljusare, värmen kommer så sakta 
och snön töar bort . Var tid har sin tjus-
ning och det gäller att ta tillvara det bästa 
varje årstid .

Och vad gjorde vi inte utan våra 
damer? Jag tänker just nu inte på våra 
kärälskeliga som i förekommande fall 
stryker våra skjortor, plockar fram rätt 
väst och kör oss till och sedan hämtar oss 
från kalasen. Nej, just nu pågår vinter-OS 
i Pyeongchang i Sydkorea. Och i skrivan-
de stund (19 februari) har våra skidå-
kande damer tagit hem fyra guldmedaljer 
och en silvermedalj. I alla discipliner; 
längdåkning, skidskytte och slalom. Bra 
gjort! Nu är det nästan en vecka kvar, så 
den ojämna könsfördelningen kan ju 
rättas till. Grabbarna har väl chans i så 
väl ishockey som i curling och några mer 
grenar. Spännande att följa i radion, för 
oss som inte har rätt kanal.

Claes Persson


