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Pandemin började mojna under hösten, 
och vi hann med inte mindre än fem 
kalas . Men på nyåret tog smittsprid-
ningen åter fart, varför vi fick flytta fram 
vår Grad 2 till mars . Därför är det bara 
Barbara-kalaset som redovisas här, men 
desto fylligare . 

Men i stället kan Bröderna läsa om 
när Klang-redaktionen, förstärkt med 
DStM, besökte Borås Karateklubb. 
Redaktörens förutfattade meningar om 
denna sport handlade om att knäcka en 
tegelsten med ett slag av handen. Här 
fick vi veta av Bröderna (tillika far och 
son) André och Andreas Safko att det är 
mycket mer än så. Först handlar det om 
ödmjukhet och respekt, för såväl övriga 

deltagare som för lokalen och dräkten. 
Det är också en övning i medveten när-
varo i nuet, vilket vi stressande människ-
or är dåliga på numer. Det rent fysiska 
innebär att man tränar balans och koor-
dination av kroppen, något av vad figur-
åkningen i konståkning på skridskor är. 
Den form man tränar i Borås innebär 
en kontrollerad kroppskontakt, där slag 
och sparkar markeras och stannar innan 
det når motståndaren. Läs Hans Berg-
lunds initierade rapport i detta nummer. 
Initierade säger vi, för Hans har grönt 
bälte i denna ädla sport.

Redaktionen

Inne i tidningen kan ni läsa om när Klang-redaktionen, förstärkt med DStM, besökte André och 
Andreas Safko på Borås Karateklubb.

PB slår till
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Borås PB:s kansli
Öppet tisdag – 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: 0792-02 02 22 

E-post: boras@parbricole .se

Avanmälan inför kalas: 
E-post: providor .boras@parbricole .se 

Icke avanmäld Broder debiteras Sällskapets  
självkostnad till Restaurangen.

Måltidsinbetalningar: 
Bg 448-4507 

Swish 123 034 5397

Hemsida:  
boras .parbricole .se

Jubilarer (Från 1 mars till 30 juni 2022)

År Datum
85 Kjell Haraldsson 21 mar
85 Nils Anderson 29 apr
85 Arne Pettersson 25 maj
85 Agne Wiberg 26 jun
80 Lars-Erik Nordström 10 mar
80 Stig Dalmyr 16 jun
80 Hans Kristianson 29 jun
75 Thomas Sohlström 03 mar
75 Göran Olofsson 23 mar
75 Yngve Lööf 23 apr
75 Hans Nyhlén 24 apr
75 Jürgen Urbas 23 maj
75 Sten Johansson 28 maj
75 Kjell Johansson 24 jun
75 Kjell Ingemar Andersson 26 jun
70 Ingemar Sjöholm 12 mar
70 Fredrik Odelberg 16 mar
70 Jan Alkmark 03 apr
70 Klas Blomberg 03 jun
70 Göran Flyckt 17 jun
60 Ulf Antonsson 22 mar
60 Dan Bodin 31 mar
60 Claes-Åke Gimmersta 07 apr
60 Per Bengtsson 08 apr
60 Ulf Lundgren 16 maj
60 Torbjörn Westerlind 15 jun
50 Mattias Jonsson 27 mar
50 Joakim Backlund 19 apr
50 Fredric Larsson 04 maj
50 Staffan Törnqvist 13 maj
50 Fredrik Holm 18 maj
50 Tobias Rejnö 19 maj

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Erik Johansson 91 27 nov G-r 
  2021 HedK
Bertil Blomberg 78 10 dec G-r 
  2021 HedK
Göran Stenbäcken 85 24 dec RSK 
  2021 HedK

Erik Svensson 83 07 jan KMR

50 Andreas Wikström 01 jun
50 Frank Pettersson 14 jun
50 Fredrik Svedfors 30 jun

De Styrande

Nytt telefonnummer till  
Borås Par Bricoles kansli

Det nya numret är: 

0792 - 02 02 22
Förutom att det nya  

abonnemanget/numret fungerar bättre,  
så är det billigare.  

Det tackar vi vår Broder och sponsor  
Hans Carlsson och Chilimobil för.

(Det gamla numret gäller inte längre).

Kansliet

Med nya  
förhoppningar
Det är med nya förhoppningar vi återigen 
försöker starta upp vår så efterlängtade 
Par Bricole-verksamhet . 

Under hösten och början av vintern 
kunde vi så efterlängtat genomföra 
Gradgivning för så väl Arbetsgrader, 
Generalgrader och Riddargrader. Pande-
min gjorde sig påmind även i Parkhallen 
där vi hade vissa förhållningssätt som 
föranledde något annorlunda Grad- och 
måltidsarrangemang, men personligen 

tycker jag det fungerade både bra och 
värdigt. 

Dagarna innan jul- och nyårsfirandet 
infördes det dock nya restriktioner som 
innebar att vi var tvingade att pausa alla 
då inplanerade aktiviteter. Rent prak-
tiskt innebar det att vår planerade PB 2 i 
januari fick ställas in och vi valde även att 
ställa in PB 3 i februari. Vi Styrande har 
under hela pandemitiden försökt följa 
restriktionerna och sätta våra Bröders 
hälsa i första rummet.

Regeringen har nu beslutat att häva de 
restriktioner, från och med den 9 febru-
ari, som påverkar vår verksamhet vilket 
innebär att vi återigen kan börja planera 
en uppstart av vår verksamhet. I skri-
vande stund och med de nu borttagna 
restriktionerna så kommer vi återuppta 
de sedan tidigare inställda Gradgivning-
arna. Vi Styrande har skickat ut informa-
tion om de nya datumen för kommande 
Gradgivningar och vi hoppas att det finns 
plats i era almanackor för att bevista PB-
kalasen i Parkhallen.  Vi alla hoppas nu 
att vaccineringen och gamla restriktioner 
gör att vi kan passera Covid-19-pandemin 
till historieböckerna även om det kanske 
är för tidigt att ta ut detta i förskott. 

Nåväl, ett stort tack vill riktas till er alla 
som har så plikttroget betalat er årsavgift 
under dessa två år som verksamheten i 
princip varit helt vilande. Ekonomiskt 
sett har vi klarat oss relativt bra under 
pandemitiden i och med att vi alla har 
betalat vår årsavgift, matrikelsstöd och 
diverse annonsörer. Värre har det varit 
för Parkhallsbolaget som tyvärr har 
tappat många tillfälliga hyresgäster till 
Parkhallen.  Glädjande nog har vårt 
fastighetsbolag en stabil ekonomi som 
har inneburit att bolaget har klarat den 
betydande påverkan pandemin har haft 
på Parkhallsbolagets verksamhet.

Låt oss nu hoppas på att vi alla lyckas 
övervinna viruset och Parkhallen återigen 
fylls med hyresgäster, oavsett det är hyres-
gäster med eller utan frack.

På återseende i Parkhallen 
De styrande genom Claes Palmén,  

Styrande Kanslär

På Barbaradagen hålls traditionsenligt 
bolagsstämman för aktieägarna i Parkhal-
len i Borås AB . Bolagsstämman kunde i 
år hållas i Parkhallen vilket den alltid har 
gjort förutom föregående år då den hölls 
digitalt på grund av Covid-19-situationen 
och dess restriktioner . Stämman var väl-
fylld med över 40 aktieägare närvarande .

Bolagets uppgift är att förvalta Parkhal-
len som bolaget hyr på ett långtidskon-
trakt av Borås Stad. Bolagets styrelse ut-
görs av Göran Olofsson, Hans Berglund 
och Håkan Bjurén och till sitt stöd för det 
löpande arbetet finns det en lednings-
grupp som utgörs av Ingvar Johansson, 
Lars Jorstadius, Valter Levandowski, Claes 
Hanson Lars Gustaf Andersson, Bertil 
Myhrberg, Thomas Falk och underteck-
nad. 

De närvarande ägarna tog del av rä-
kenskaperna för det gångna räkenskaps-
året som avser tiden 1 juli 2020 till 30 
juni 2021. Med acklamation fastställdes 
både balans- och resultaträkningen och 
ansvarsfrihet för de styrande styrelseleda-
möterna beviljades både traditionsenligt 
och förtjänstfullt.

Räkenskaperna utvisade ett litet nega-
tivt resultat för det gånga räkenskapsåret. 
Parkhallen i Borås AB har under räken-
skapsåret drabbats mycket svårt av de 
restriktioner som har följt i pandemins 
spår. En stor del av bolagets verksamhet 
består av uthyrning av lokalen till olika 
större sammankomster vilket man inte 
har fått under hela räkenskapsåret. Lyck-
ligtvis har bolaget en sund ekonomi och 
en stabil likviditet vilket gör att bolaget 
klarat av att möta denna förhoppningsvis 
tillfälliga nedgång i uthyrningsverksam-
heten

När det gäller våra fasta hyresgäster så 
kan jag glädja er med att allt för tillfället 
är uthyrt.

Under bolagsstämman kunde vi med 
glädje välkomna fyra nya aktieägare 
nämligen Robert Strand från Moderlo-
gen, Daniel Torstensson från Örebro 
PB, Kevin Hanson och Bo Enander från 
Borås PB. Våra nya aktieägare välkomna-
des med synnerligen synliga bevis på vår 
uppskattning. 

Efter bolagsstämman samlades aktieä-
garna för att avnjuta en trevlig lunch med 
tillhörande dryck.

Att Sällskapet förfogar över Parkhallen 
är nog för oss alla känt som en enorm 
tillgång. Det finns både kortsiktiga intres-
santa aktiviteter som kommer att ske i 

Bolagsstämma för Parkhallen i Borås AB
fastigheten men även långsiktiga visioner 
som det arbetas aktivt med.

Låt oss nu hoppas på att vi alla lyckas 
övervinna viruset och Parkhallen fylls 
med hyresgäster, oavsett det är hyresgäs-
ter med eller utan frack.

Claes Palmén / februari 2022

Stora Rådet – måndag 25 april
Grad 7 – söndag 8 maj
Grad 4 – lördag 27 augusti
Dam-PB – lördag 10 september
Grad 1 – lördag 15 oktober
Grad 6 – lördag 12 november
Barbara – lördag 3 december

Nya sammanträdesdagar
Pandemin är fortfarande närvarande utanför våra murar, och inte 
ens innanför murarna är vi i fullkomlig säkerhet. Även om vi ser 
ljuset i tunneln, så påverkas vi fortfarande. Vi har därför beslutat 
om delvis nya sammanträdesdagar för innevarande verksamhetsår. 
Nedan ser du vad som nu gäller (under förutsättning 
att inget oroväckande tillstöter).

Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se

Under bolagsstämman kunde vi med glädje välkomna fyra nya aktieägare nämligen fr. vä. Robert 
Strand från Moderlogen, Daniel Torstensson från Örebro PB, Kevin Hanson och Bo Enander från 
Borås PB (ej med på bild).
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För 160:e gången samlades Bröderna för 
att fira vår Moster Barbara . I år var vi 240 
närvarande, inklusive ett åttatal gäster 
från Moderlogen, Göta, Jönköping och 
Örebro . De senaste rapporterna om att 
pandemin tagit nya språng gjorde kanske 
att en och annan valde att stanna hemma . 
Och ingen skall klandras för det beslutet .

Nåväl, efter kontroll av passet i entrén 
– alltså vaccinationsintyget – inleds hög-
tiden med procession med de Styrande, 
Jubelkommendörer och några övriga 
”högdjur”. Sist i processionen gick ”de tre 
äldste” med varsin kristall med plats för 
ljuvligt, synligt fluidum. Vid sidan av att 
gäster, Jubelkommendörer och Styrande 
emeriti hälsades välkomna presenterades 
även en ny medlem, nämligen de två 
pukor som skall förstärka slagverkssek-
tionen i den Bacchanaliska Musiken. Vår 
Broder Jan Olofzon gav prov på att det 
varit en god investering! Vi skall givetvis 
också komma ihåg att kalasets generösa 
sponsor NYCE LOGIC hälsades välkom-
men.

Nu börjar själva ritualdelen, i och med 
att de nyss antagne Vice Guvernörer och 
Guvernörer presenteras och hyllas. De 
hade redan på eftermiddagen fått sina 
band, medan övriga Bröder var på förka-
las eller låg hemma i soffan och tittade 
på världscup i skidskytte. Nu var det He-
derskommendörernas tur, 14 Bröder fick 
sin stjärna för 25 års medlemskap. Tal till 
dem hölls av OToS Ingemar Augustsson 
och besvarades av nyss stjärnbeprydde 
Brodern Bertil Hellén, som blickade 
tillbaks på vad som hänt i Sällskapet det 
kvartssekel man varit medlemmar. 

Nu var det dags för kvällens huvudper-
soner, de Bröder som i minst ett halvt 

århundrade delat våra nöjen, att träda 
fram i strålkastarljuset. Minst skriver jag, 
för i fjol var det av pandemiskäl inget 
Barbara-kalas, så fyra av Jubilarerna var 
v.m.k. överliggare. De bekransades, fick 
sitt halsband varefter Åke Anderson höll 
tal till dem. Detta besvarades av Lars 
Svensson, som avslutade med att om vi 
följer Folkälsomyndighetens rekommen-
dationer kommer fler av oss att kunna bli 
Jubelkommendörer.

Nu tillreddes bålen!
Efter detta var det medalj- och stipen-

dieutdelning. Högsta medaljen erhöll 
Åke Anderson – Kexél-medaljen. Ur Tor-
sten Ahlstrands Kulturfond delades ett 
bidrag ut till Ingemar Augustsson, och vi 
fick veta att Pedro Johansson och Johan 
Godlund fått stipendier ur Jan Öjlers 
Talangfond. Alla lika välförtjänta.

Nu var det mingel!
Vid det högtidliga måltidskalaset serve-

rades en snapsanpassad och färgglad Ca-
prese Insalata, varefter följde kycklingfilé 
med riojareduktion och rotfruktsgratäng 
och bakade småtomater. Mums filibaba!

Och under måltiden inträder ett allt 
annat än störande moment, det numera 
traditionella besöket av Borås lucia med 
tärnor. Stämningsfullt, var ordet! Från 
scenen framförde RSK Dan Bodin Bar-
baratalet. Tyvärr var det lite svårt att höra 
nere i salen, så jag får läsa det i komman-
de Årsbok. Under måltidskalaset var det 
goda samtal med bordsgrannarna.

Det alltid lika pampiga taptot avsluta-
de denna gedigna festafton, i år framfört 
av Jan Olofzon och Konstantin Ekström. 
En helkväll var med detta till ända, och 
vi kunde nöjda bege oss hemåt i vinter-
natten.

PS 
En lite sur ”eftersläng” var, trots att 
alla lagstadgade försiktighetsåtgärder 
vidtagits, att en handfull Bröder fick en 
släng av Covid efter kvällen. Även Klang-
redaktören drabbades trots tre sprutor. 
En vecka med hosta kurerad med m-
ltwh-sky av prima sort gjorde karantänen 
uthärdlig.

Claes Persson

Moster Barbara firad

Per-Ola Berggren
Robert Blomqvist
Bertil Hellén*
Tony Johansson

Jonas Karlsson
Stellan Kronander
Bertil Myhrberg
Anders Oscarson

Claes Palmén
Björn Peterson
Sören Rantzow
Per Sund

Jan Erik Svedberg
Erik Williamson

*Tacktalare

Hederskommendörer

Curt R. Brunevik
Bror-Axel Hedlund
Valdemar Kuuttanen
Per-Olof Ohlsson
Sven-Erik Sundgren-Suhr
Lars Svensson*
*Tacktalare

Jubelkommendörer

Oscar Andersson
Henrik Axelsson
Nicklas Bengtsson
Ted Berglund
Christer Björklund
Magnus Boman
Hans Carnefjord
Per Dise
Steven Dutton
Christian Ekström
Konstantin Ekström
Tobias Franson
Per Fransson
Magnus Freed
Alex Heino
Stefan Håkansson
Andreas  Johansson
Johan Karlsson
Christian Levinsson
Jonas Lindblom
Gabriel Lindsås

Jonas Lundin
Mikael Lundqvist
Magnus Mattiasson
Pelle Neugebauer
Daniel Nyström
Carl Olausson
Andreas Olsson
Carl-Oskar Oscarson
Olof Ottoson
Lars Rapp
Daniel Stigson
Martin Segergren
Jonas Svensson
Kent Svensson
Gustav Svenungsson
Johan Wagiström
Anders Wenell
Lowe Wittzel
Marcus Ydreborg
Per-Erik Ålander

Vice Guvernörer (Grad 5)

Tommy Andersson
Ulf Antonsson
Patrik Back
Pontus Björkman
Jerry Carlsson
Mikael Hagberg
Johan Häggström
Per Arne Johansson
Magnus Ljung

Fredrik Nilsson
Nicklas Ohlsson
Per-Inge Olofsson
Sören Ragnvaldsson
Fredrik Svedfors
Ludvig Sund
Magnus Sundgren
Kristoffer Tyvik
Magnus Widing

Guvernörer (Grad 8)

Guvernörer (Grad 8).
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Efter ett års pandemiuppehåll var det 
åter dags för den Bacchanaliska Körens 
stämningsfyllda julkonsert . 

Dessvärre råkade Klangs utsände att 
smittas av coronaviruset någon dag i 
förväg, och någon ersättare kunde inte 
skakas fram på kort varsel. I stället hop-

pas vi att några bilder kan hjälpa fantasin 
på traven att för den inre synen, eller sna-
rare inre hörseln, uppleva skönsången.

Claes Persson   

Julkonsert i Carolikyrkan

Claes Söderberg sjöng Gunnar Wennerbergs ”Gören portarna höga”med 
bravur.

Anna Ahnvik sjöng ”The Christmas song” av Mel Torme med Lennart 
Johansson på flygelhorn. Kören lyssnade andäktigt.

”Silent Night” eller som den heter på vårt klangfulla språk ”Stilla natt” av Franz Gruber, sjöngs av Anna Ahnvik och Erik Hjert med Lennart Johans-
son på flygelhorn.

David Wagiström sjöng och ackompanjerade sig själv på dragspel i 
”Välkommen hem” av Mårten Sandén/Johan Röhr.

Tony Thornberg och Carl-Gustaf Ekström fyllde i med sång, arrangemang och 
dirigering.

Den Bacchanaliska Kören spred en efterlängtad julstämning i Carolikyrkan 
som trots pandemin hade många besökare.  
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Talangkalaset
Med frostnupna näsor i kalla novem-
berkvällen kom de in som dvärgarna i 
en Hobbitfilm, en och en och ibland i 
flock, hela 107 Bröder, enligt Providö-
rerna, för att bevista Borås Par Bricoles 
Talangkalas . 

Kören och Musiken höll sina årsmöten 
i ” chambres séparées” medan Theatern 
fick se på ett spexpotpurri sammansatt 
av Bo Johansson på storduk i Parkhallen. 
Klangs utsände kan rapportera att detta 
var en synnerligen mäktig upplevelse 
och det är ett mycket viktigt arbete som 
läggs ned av Bo för att dokumentera våra 
Talangtraditioner. Potpurriet sträckte sig 
från 1982 till 2020 och numera bort-
gångna Talanger syntes, liksom yngre 
upplagor av dagens grånade gentlemän 
och lika viktigt, dagens unga Talanger. 
Bo sade att dessa kommer att kunna ses i 

våra lokaler via molntjänster och även på 
Youtube framöver.

Vår eminente krögare Christian 
Ekström hade tillagat en utsökt måltid 
bestående av förrätten heta räkor på 
surdegstoast, aioli och balsamico toppat 
med ärtskott. Wienerschnitzel med ärtor 
och stekt potatis samt bearnaisesås till 
huvudrätt och avslutligen kaffe och avec. 
Vinet kom från Kalifornien och hette 
Smoking Loon gjort på Zinfandel, kan 
verkligen rekommenderas.

Leendet på snapskörsledaren Carl-
Gustaf Ekströms läppar kunde inte 
varit bredare då den 
skara Bröder som 
nu stämde i kunde 
traktera alla toner 
på ett korrekt och 
stämningsfullt sätt. 
Lika bra förutsätt-
ningar var det inte 
på Ämbetsmannaka-
laset kan nämnas.

Våra vackra traktörer gjorde åter en 
storstilad insats och de kunde visa upp tre 
traktörrookies i Jonas Alm, Bertil Steen 
och Love Witzell. 

Värd för Talangkalaset var Theaterns 
Martin Zedler som skötte uppgiften med 
elegans. Våra Providörer styr också med 
finess och erfarenhet samspelet mellan 

krögare, deltagande Bröder och trak-
törer. Deputerande Styrande Mästaren 
Hans Berglund klargjorde i sitt inled-
ningsanförande att Styrande Mästaren 
Göran Olofsson stannat hemma då han 
kände sig lite krasslig, men ville via Hans 
framföra sina hälsningar och tack till 
Talangerna för deras insatser.

Vår alldeles talangfulle Ingemar 
Augustsson framförde Brödernas tack 
till alla Talanger på sitt eget utmärkta 
sätt. Han tänkte tillbaka på salig Torgny 
Sjöholms tid, då han förvarslades om att 
hålla tal, nu sker det mer Par Bricole. 

Han nämnde speciellt att han förbokar 
Körens framförande av Tannhäusers Pil-
grimskör, i den händelse att han i avläg-
sen framtid skulle gå bort, på sin begrav-
ning. Ett uttryck för den tacksamhet och 
beundran han känner för Körens insatser 
på Grad 6 i kyrkan. Ingemar inkluderade 
allas insatser och känner stor tacksamhet 
för att kunna lära känna nya Bröder och 
deras vänskap i just vårt Sällskap.

Det delades ut medaljer även i år och 
speciellt kunde noteras att Talangstöt-
tande Bröder blev uppmärksammade. Så 
som fotografer, tekniker och Providörer. 
De högsta medaljerna delades ut till 
Carl-Gustaf Ekström, Henrik Pettersson, 
Tony Thornberg och Andreas Johansson. 
Hans Kristianson tilldelades Borås PB:s 
Bacchanaliska Körs Pelle Hansen Medalj, 
utsedd av den som senast fick densamme, 
vilken var Curt Brunevik. Curt skulle varit 
med på kalaset, men fick förhinder tyvärr.

Mycket stolta mottagare av Jan Öjlers 
Talangfond var Pedro Johansson för år 
2020 och Johan Godlund för 2021. - Kän-
ner mig oerhört hedrad och glad över 
den fina utmärkelsen, säger Pedro till 
Klang.

Kvällen avslutades med stämningsfullt 
pianospel av Torbjörn Westerlind, följt 
av trion Andreas Johansson, Fredrik 
Berg och Lars Sjögren som sjöng och 
ackompanjerade varandra på ett alldeles 
utmärkt sätt.

En synnerligen trivsam afton gick mot 
sitt slut och mätta, glada och i vissa fall 
av medaljer behängda Bröder kunde gå 
ut i vinternatten, vetandes att Talanger 
i Borås Par Bricole uppskattas enormt 
mycket och att det närmar sig moster 
Barbaras högtidliga firande runt hörnet.

Torbjörn Sund

Mycket stolta mottagare av Jan Öjlers talangfond var Johan Godlund för 2021 och Pedro Johans-
son för år 2020.

Kvällen avslutades med stämningsfullt pianospel av Torbjörn Westerlind, följt av trion Lars Sjögren, Andreas Johansson 
och Fredrik Berg som sjöng och ackompanjerade varandra på ett alldeles utmärkt sätt.

På Borås PB:s bibliotek finns böcker och 
tidskrifter men även ett stort antal kas-
setter i VHS-format som är filmade med 
olika kameror från början på 80-talet och 
fram till 2014 . 

Inspelningarna är spex med titlar 
som bl.a. Hotello, Kristina från Druve-
fors, Sköna Helena, Aida, Ryska kören, 
Gradgivningar, Dam-PB m.fl. Den äldsta 
filmen är från år 1945 och visar stadsmil-
jöer från centrala delar av Borås för att 
sedan övergå till ett Barbara-kalas samma 
år. Sammantaget kan man säga att Brö-
derna under åren har gjort riktiga klassi-
ker som säkert bör intressera många, inte 
bara Talanggrenar utan alla såväl gamla 
som unga i Borås PB.

Då frågar man sig hur man tar tillvara 
på denna skatt när teknikutvecklingen 
har gjort kassetterna obrukbara. VHS-
spelare liksom TV med Scart-kontakt är 
sällsynta idag. Förutom tekniken så åldras 
även kassetterna och blir obrukbara. 

Vad gör man då? Kasta kassetterna 
eller som undertecknad ha lite tur och 
stöta på Bo Johansson, ordens Talang-
fotograf, som besitter stor kunskap, har 
rätt utrustning samt ett stort intresse för 
allt som kan digitaliseras. Bo har lagt 
ner ett enormt arbete på att gå igenom 
materialet. Hela 118 filmer har han tittat 
igenom varav 69 har varit värda att spara, 

https://youtu.be/1G_hXOiBMtw

Gammalt filmmaterial om PB sökes!
Bröder – leta i era gömmor. Kanske finns det något som 

kan vara intressant att digitalisera och spara för framtiden.
Kontakta Lars Peter Höglind  

0705-15 10 25, larspeter.hoglind@telia.com

inte bara rakt av utan skärpa, färg samt 
ljud har redigerats till det bästa. Ljudet 
har varit svårast att få bra eftersom det är 
filmkamerans ljudupptagningsförmåga 
som sätter standarden. Resten har kas-
serats på grund av dålig bildkvalitet och 
ljud. 

Filmerna har nu lagrats på ett digitalt 
externminne plus en back-up. Ifall den 
stora oturen skulle infinna sig, så finns 
originalkassetterna kvar tillsvidare i bib-
lioteket. I framtiden så kommer alla nya 
filminspelningar lagras digitalt.

Inte nog med att Bo har lagt ner ett 
stort jobb så har han även skänkt Borås 
PB en TV, stativ och externminne så vi 
Bröder kan titta på film när som helst. 
Dessutom finns en förteckning över 
föreställningarna så det är bara vraka 
och välja efter egen smak. Utrustningen 
förvaras på biblioteket. Kontakta Bo 

Johansson eller Lars Peter Höglind så 
hjälper vi er.

Som ett smakprov kan Klang premi-
ärvisa för er läsare föreställningen Carl 
Michael Bellman från år 1995. Luta er 
tillbaka i soffan och njut.

Lars Peter Höglind 
OA:ie

Lars Peter Höglind och Bo Johansson räddar gammalt filmmaterial. Bo har lagt ner ett enormt arbete på att gå igenom materialet. Hela 118 filmer 
har han tittat igenom varav 69 har varit värda att spara.

Räddningen av filmarvet

Scanna nedanstående QR-kod med mobilen 
eller skriv in webadressen:
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bringat långa tider i Japan. På den nivå 
som de befinner sig inom karaten måste 
man gradera sig i Japan. Inom Wadokai-
stilen finns endast ett tiotal utövare i 
Sverige som har samma höga grad som 
André och Andreas.

Inför vårt besök hade André plockat 
fram det budopass som gällde en viss 
nuvarande DStM där det framgick att 
densamma tränat under några år på 
1970-talet. Densamme nådde innan kar-

riären avslutades ett grönt bälte. Över-
raskande för undertecknad hade Andreas 
och André lagt fram en dräkt och ett 
bälte i rätt kulör. Sedan fick han agera 
slagpåse till dessa bägge svartbältare och 
gjorde vad han kunde för att försvara sig. 
Att er DStM fortfarande lever får nog 
tillskrivas Andreas och Andrés respekt 
och välvilliga inställning till högre upp-
satta Ämbetsmän inom vårt gamla och 
Lysande Sällskap.

Slutligen vill jag varmt rekommendera 
alla att börja träna eller sätta barn, barn-
barn eller hustru i träning. 

Text: Hans Berglund  
Foto: Claes Persson och Kent Carlsson

utövat sin sport internationellt. De har 
deltagit i träningsläger samt agerat 
instruktörer i bl.a. England och Ungern. 
Dessutom har de vid flertal tillfällen till-

Att vi är i fullkomlig säkerhet är något 
som vi i vårt Sällskap kontrollerar vid 
våra sammankomster .

Men sällan är vi i sådan säkerhet som 
när våra Bröder, tillika far och son Safko 
är närvarande.

Dessa bägge PB-bröder är nämligen 
ytterst kompetenta karate-ess. Broder 
André Safko KMR (9:e Graden) innehar 
svart bälte 5:e dan och Broder Andreas 
Safko O.S.B. (3:e Graden) innehar svart 
bälte 3:e dan.

Klangs redaktörer tillsammans med er 
DStM besökte dem i deras träningslokal 
för ett reportage.

André Safko berättar att han kom till 
Sverige som flykting 1968 i samband 
med Sovjets invasion av Tjeckoslova-
kien. Hans berättelse om hur ljudet av 
lastbilar med soldater med maskingevär 
väckte familjen i deras hemstad i östra 
Slovakien tidigt en morgon ger obehag-
liga minnen i samband med att historien 
upprepar sig i dagens Ukraina.

André är 72 år, har tränat karate i 50 
år. Han startade klubben Borås Karate-
klubb i Borås 1975.

Idag driver han den tillsammans 
med sonen Andreas som är 29 år och 
som började med karate i tioårsåldern. 
Andreas är för övrigt en mycket duktig 
gitarrist och medlem av De Bacchana-
liska Lekarne.

Det finns fem större stilar inom 
karate. Den stil som André och Andreas 
praktiserar heter Wadokai.

Här ingår två delar, nämligen ”Kata” 
(rörelseserier) samt ”Kumite” (free 
fighting). Klangs utsända fick en uppvis-
ning i dessa bägge former och kunde 
konstatera att dessa båda Bröder slår 
och sparkar i blixtens hastighet, men 
kan också uppvisa graciösa rörelseserier 
med elegans och kraft.

Inom klubben finns fyra olika trä-
ningsgrupper. Barn, nybörjare, fortsätt-
ning och avancerad. Karate är ett ut-
märkt sätt att träna hela kroppen i styrka 
och smidighet. Träningen sker mycket 
disciplinerat och Andreas understryker 
att med tiden bygger man också en 
självkänsla och ett självförtroende som 
skänker trygghet. Träningen är också 
populär bland tjejer.

Andreas och André har genom åren 

Dam-PB
2022
Årets Dam-PB går av stapeln 
lördagen den 10 september på 
Åhaga. Boka dagen!

Inbjudan kommer i 
början av maj.

Välkomna önskar 
de Styrande

Se vad han kan, säger André när Hans visar.

Andreas, Hans, André och en kvinnlig svartbältare.

André och Andreas visar Kata och Kumite.

Hans kämpar hårt mot en svartbältare.

André Safko, Hans Berglund och Andreas Safko.

Wadokai karate
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Året är 1996 . Två Bröder från Borås 
Par Bricole, Arne Pedersen och Börje 
Erdenius, är på väg till Göteborg för att 
övervaka produktionen av Arbetsgrader-
nas nya banér, Generalbanéret . I bilen 
finns också chefen för Mönsterateliern 
AB i Borås, kalmucken Bertil Myhrberg . 
I Göteborg ska de träffa två väverskor 
från Textilhögskolan, tidigare Tekniska 
Väfskolan i Borås, universitetsadjunkt 
Christina Rinaldo och textildesigner 
Kazuyo Nomura . 

Bakgrunden till resan till Göteborg var 
att det tidigare banéret förstörts i den 
ödesdigra branden på Stadshotellet 1978, 
i vilken Borås Par Bricole fick vidkän-
nas stora materiella förluster. Bl.a. blev 
det gamla baneret så illa tilltygat att det 
inte längre kunde användas. En annan 
anledning till att man var tvungen att 
åka till Göteborg var att där fanns en s.k. 
handjacquardvävstol.

Vad är en jacquardvävstol? Historien 
berättar att man i Lyon under 1500-talet 
började väva i stora dragvävstolar med en 
dragsven som satt uppe i vävstolens torn 
och drog i varptrådarna. Detta var både 
en tidskrävande och dyr arbetsmetod 
som krävde två personer. 1804 presen-
terade Joseph Marie Jacquard jacquard-
vävstolen där vävaren själv med hjälp av 
hålkort kunde trampa fram mönstret. 
Dragsvennen behövdes inte längre och 
det blev upplopp bland vävarna i Lyon. 
De kastade sina träskor in i jacquardma-
skinerna så de gick sönder. På franska 
heter träsko sabot och från den händel-
sen har vi fått ordet sabotage. 

Emblemet till ett nytt banér för Säll-
skapets räkning togs fram av konstnären 
och PB-Brodern John Hedaeus, som 
redan 1921 fick detta uppdrag. Fram 
till 1996, användes emblemet endast till 
”logo” på Sällskapets matriklar, program 
m.m. Emblemteckningen skannades in 
på Mönsterateliern AB, delades upp och 
skrevs sedan ut på mm-rutat A5-papper. 
På bilden bakom Arne Pedersen kan 
man se dessa hoptejpade A5-papper, som 

noggrant uppfästade på väggen bildade 
en s.k. patronteckning, Varje bottentråd 
behövde en ruta d.v.s. 1960 rutor på 
bredden och varje inslag totalt 1035 rutor 
på höjden – ett stort arbete för att få ihop 
den enorma patronteckningen (255 x 
220 cm).

Vid vävningen i jacquardvävstolen 
krävdes det två personer, en väverska och 
en som läste mönstret och prickade av 
inslagen allt eftersom arbetet fortskred. 
Främsta skillnaden mellan jacquardväv-
stolen och den traditionella vävstolen 
är att varje enskild varptråd kan styras 
oberoende av övriga varptrådar. På så sätt 
kan väv framställas med stor detaljrike-
dom. Nämnas bör också att inslagen inte 
är vilken tråd som helst utan en av äkta 
guld, vilket ger baneret dess unika lyster. 
350 arbetstimmar tog det och resultatet 
är ett unikt, magnifikt textilt konstverk 
som Borås Par Bricoles Bröder kan vara 
stolta över. Det finns ingen motsvarighet 
till detta banér inom hela det Lysande 
Sällskapet Par Bricole eller i den kal-
muckiska världen. 

Stormästaren S.O. Forsselius invigde 
banéret vid Barbaradagen den 30 no-
vember 1996. Vid denna sammankomst 
blev Arne Pedersen installerad i sitt äm-
bete tillsammans med sina medstyrande. 

Hur gick det då för kalmucken Myhr-
berg? Jo som tack för sin medverkan 
fick han det sällsamma erbjudandet att 
vandra över bron från den gråa kal-
muckiska världen över till Bricoleriets 
värld för inbördes vänskap, aktning och 
förtroende.

Mats Jontell

PB-bröderna Arne Pedersen, Börje Erdenius 
och kalmucken Bertil Myhrberg övervakar 
textildesigner Kazuyo Nomura vävarbete med 
Generalbanéret.

Två väverskor från Textilhögskolan, tidigare 
Tekniska Väfskolan i Borås: Textildesigner 
Kazuyo Nomura och universitetsadjunkt Chris-
tina Rinaldo. 

Borås Par Bricoles generalbanér

MATRIKEL 
Standardiserade annonser som räcker hela året.

TIDNINGEN – KLANG! 
Ges ut med 4 nummer per år och läses av Bröderna 
och deras kärälskelige!

HEMSIDAN – BORAS.PARBRICOLE.SE 
Vår egen hemsida som vi nu vidareutvecklat med mer innehåll 
och även möjlighet för sponsorer att få synas på olika sätt.

KALASEN 
Ett annat sätt, som redan många Bröder använt sig av, är att 
som kvällens sponsor (kalassponsor) bli måltidskalasets hjälte 
med placering i omedelbar närhet av vår Styrande Mästare.

LÅTER DET INTRESSANT? 
Kontakta Ordens Sponsorchefer för att få 
mer uppmärksamhet inom Bricolleriet:

OSC: Christian Palmé 
0722-20 29 76, christian@palmeofsweden.se

v.OSC: Magnus Johansson 
0708-159695, magnusmj@hotmail.com 

ANNONSAVDELNINGEN I JUBILEUMSBOKEN TOGS 
FRAM VID BORÅS PB:S 100-ÅRSFIRANDE MED DEVISEN 
”HOS EN PB-ANNONSÖR FÅR DU ALLTID EN FAVÖR”

EN REGEL SOM GÄLLER ÄN IDAG. SKILLNADEN MOT DÅ 
ÄR ATT NU NÅR DU FLER BRÖDER, OCH VIA OLIKA MEDIA.

GÖR DIG OCH DITT FÖRETAG MER SYNLIGT 
GENOM ATT STÖDJA SÄLLSKAPET MED EN ANNONS!

För mer information och prisuppgifter, se https://boras.parbricole.se/sponsring/

I backspegelnI backspegeln

Det gamla och det nya banéret.

Musiker sökesMusiker sökes
till orkesterntill orkestern
Den Bacchanaliska Musiken i Borås söker efter Dig, PB-broder, 
som spelar orkesterinstrument. Vi är i behov av musiker främst 
på stråkinstrument, men även flöjt, oboe och horn samt elbas/
kontrabas. Du behöver ha vana vid att läsa noter. 
 
Och du som tänker ta in nya bröder, bröder som är musiker 
och tror att de kan passa i vår orkester, kontakta gärna oss i 
Musiken.
 
Du bland bröderna som känner dig träffad, var inte rädd för 
att anmäla ditt intresse till:

Jan Olofzon, vice Direktör Bacchanaliska Musiken Borås 
jan.olofzon@gmail.com

Roger Carlsson, Direktör Bacchanaliska Musiken Borås 
rogercarlsson75@gmail.com
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Sladdbarn till Berndt och Ulla Sund, 
med två äldre systrar. Pappa var polisen 
och trubaduren Berndt som tillsammans 
med broder Evert, kusin Pers pappa, 
utgjorde Bröderna Sund och sedan även 
Tripolis. Musiken, humorn och histori-
erna kom alltså hemifrån.

Uppväxt på Norrmalm, grundskola i 
Engelbrekt, sedan Teknis och Högskolan 
i Borås innan turen gick till Universitetet 
i Göteborg. Väl där blev det avbrott för 
en tjänst som revisor. Min karriär som 
revisor omfattade 13 år i Borås och 4 år i 
Oslo, PWC.

Mina intressen var tidigt fotboll och ef-
tersom pappa var släggkastare i Elfsborg 
friidrott så var Ryavallen en bekant arena, 
så det blev Elfsborg för mig med. Där 
gick det ganska bra och jag fick vara där 
i de bästa lagen ända till 20 års ålder, det 
vara bara A-laget jag inte representerade. 
Kan stoltsera med guld, silver och brons i 
SM för 18-åringar, 1978-1980. Sedan blev 
det Kronängs IF och avslutade karriären 
i Bergdalens IK, där jag länge var aktiv 
som tränare i sonens lag,

Har spelat golf, men fått slutligt handi-
cap, i mina skadade knän. Försöker träna 
ändå och är instruktör i spinning på gym.

Har en fru Åsa, som är inköpare och 
en dotter Kajsa som läser på Göteborgs 
Universitet och son Oskar som precis 
tagit studenten på Sven Eriksonskolan, 
bor på Saläng i villa från 1923.

I hela mitt liv har sommarstället i Åsa, 
Vassbäck, varit familjens favoritställe. År 
2000 byggde vi ett eget fritidshus på klip-
porna vid havet och där njuter vi i fulla 
drag, som pappa skulle uttryckt sig. Där 
bor också mitt fadderbarn Calle Hagman 

Jag var runt 20 år (1981) då jag hörde ta-
las om Par Bricole för första gången, min 
dåvarande flickväns pappa Bo Redgard 
(f .d . CM i arbetsgraderna) berättade om 
detta sällskap, men att jag nog var för 
ung för att väljas in . Av min pappa fick 
jag också veta att min mormors man Jon-
Hugo Fernqvist, varit en flitig Bricolist 
i orkestern där han spelade violin . Men 
Par Bricole förblev ännu ett mysterium 
för mig .

Men under en bättre tillställning 1990 
med advokat Lars Svensson berättade 
han om Sällskapet och sin svärfar Olle 
Carlsson, som var en legend i Par Bricole. 
Då jag redan kände Olle, som regisserat 
ett teknisspex jag hade en bärande roll 
i, bestämdes att de skulle få bli mina 
faddrar.

Mina studiekamrater på Högskolan i 
Borås, Christian Alçenius och Sven-Erik 
Neergaard-Möller valdes in samma år och 
Sven-Erik och jag började omgående i 
Kören, där jag var med i ett par år. Men 
eftersom jag av Göran Stenbäcken fick 
möjlighet att spela några roller i den 
Bacchanaliska Theatern blev det att jag 
koncentrerade mig på spex i den ensem-
blen. Så roligt att få vara med de erfarna 
Bröderna Åke Anderson, Göran Hag-
man, Henry Augustsson, Bo W Jonsson, 
Sven-Gunnar Gunnarsson, Thomas Gäf-
vert med flera. Vi rev av många härliga 
spex, som Sköna Helena, Pickesjön runt, 
Drottning Kristina, Robinson Crusoe, för 
att nämna några. Vi pratar åren 1991-

1997. Jag var också revisor i Sällskapet i 
ett 10-tal år.

När det behövdes hjälp med proces-
sionerna hjälpte jag Bo W Jonsson när 
vi efterträdde Arne Pedersen på den 
posten. Kort därefter träffade jag kärle-
ken Åsa och flyttade till Oslo och mina 
åtaganden och engagemang blev att hålla 
i de störande momenten, ofta delegerat 
till kusinen Per Sund, min rolige parhäst 
i säkert 15 år som störande.

Visst har det blivit någon lite roll i The-
atern efter Oslotiden, men det krävdes 
ett eget skapat manus för en ny huvudroll 
i spexet Tågresan – jakten på de gröna 
kulorna, där målsättningen var en enkel 
dekor med i huvudsak skådespelare 
som gjorde scendebut. Lite stolt kan 
jag säga att Roger Sandström, Anders 
Karlenström och Jörgen Johansson 
debuterade på våra tiljor i den föreställ-
ningen. Hjärtat ligger hos Theatern och 
jag skriver vissa Rituella manus.

Därefter har Göran Olofsson bestämt 
att jag skulle bli vice Ceremonimästare 
i Arbetsgraderna, sedermera Ceremo-
nimästare och för att nu inneha samma 
ämbete i Riddargraderna. En Styrande 
Mästare kan man ju inte säga emot. 
Dessa ämbeten har varit stimulerande 
att genomföra och visst har man nytta av 
tiden som Theatertalang i vårt Lysande 
Sällskap när man talar och skriver. I en 
bra kväll har man hållit tiden, manus och 
dessutom tillfört Bricolistiska infall och 
muntrationer till Bröderna.

Vad gör en Ceremonimästare i Arbetsgra-
derna? 

Som namnet antyder håller CM i 
Gradens ceremonier under Kapitel och 
måltidskalas. Arbetet föregås däremot 
av mycket förarbete. Som de flesta av 
Bröderna är medvetna om så får Proto-
notarien årligen ett antal ansökningar 
från sökande Riddares faddrar, där det 
förutom ren formalia, anges material om 
Recipienden, samt vad de kan tillföra 
Sällskapet. Denna information läses in 
och lika förberedd man bör och kan vara, 
lika beredd bör man vara på att reagera 
på vad som oplanerat kommer fram un-
der receptionen. En stimulerande upp-
gift som man med erfarenheten växer 
in i. Otroligt viktigt i alla Arbetsgrader 
är främst samspelet med ordningsmän-
nen och Ordföranden i Arbetsgraderna. 
Här krävs planering, samtal, övningar, 
flexibilitet och en bred förståelse över 
varandras uppgifter. Jag hade och har de 
bästa av Bröder till min hjälp. Att tala tyd-
ligt, hålla sig till manus, kunna skriva tal 
och snapsintroduktioner med Gradenligt 
innehåll med inslag av Bricolistisk humor 
är ledstjärnor för mig. Med Ämbetet 
följer en del möten utanför Gradgiv-
ningarna, som valnämnden, 5/8-träffen, 
informationsträffen för de nya Bröderna, 
kammarreceptioner och Recipiendinfor-
mation innan kalasen.

Vem är då denne Torbjörn Sund, det 
skulle jag väl försöka ge en bild av i Klang?

samt Götas Bröder Wendels och Jarlen-
grip, flitiga boråsbesökare.

Min arbetsplats sedan vi kom tillbaka 
från Oslo är UniGraphics, där vi idag 
är 28 anställda och tillverkar och säljer 
kundanpassade grafiska produkter. 
Firman startade 1934 som Borås Stämpel-
fabrik och är med det namnet välkänt för 
många boråsare, även om vi idag arbetar 
med gravyrer, trycksaker, flaggor, skyltar, 
namnbrickor, expo- och profilprodukter 
också.

Jag har sedan 2008 posten som VD ef-
ter en period som ekonomichef och från 
mitt fönster ser jag ut över motorvägen 
och McDonalds på Hulta.

Jag hörde en gång uttrycket att en 
främling är en vän man inte lärt känna 
än och det är för mig så Par Bricole fung-
erar. Brödraskapet skapar en låg tröskel 
till samtal och det är just i förtroliga sam-
tal som man kommer varandra närmre 
och lär känna på broderlig, ärlig värme. 
Ibland är man till tröst, ibland får man 
tröst, men oftast finner man välgörande 
skratt och munterhet, något som alla 
behöver mycket av. 

Jag trivs utmärkt med tillvaron och 
även om det ibland upplevs som stress-
sigt så är tiden med bröderna i Borås Par 
Bricole något man ser fram emot. Jag har 
faddrat fram ett 15-tal fadderbarn genom 
åren och skall förhoppningsvis leverera 
än fler sökande Riddare. 2015 fick jag 
hederskommerdörsutmärkelsen och 
hoppas jag får uppleva Brödernas värme 
och glädje ända till jubelkommendörsda-
gen. Man kan aldrig veta, men man kan 
hoppas. 

Jag är fullt förvissad om Sällskapets 
fortlevnad för vi står på starka pelare; 
ordning, munterhet, styrka och förtrolig-
het. Men viktigast är vänskapen.

Er tillgivne Riddarceremonimästare  
Torbjörn Sund

Torbjörn Sund tillsammans med sin Åsa på Vattentornet, Borås..

Torbjörn i årets Vasalopp.

Torbjörn tar sig en SUP-tur i Åsa.

Annonser år 1960
Minnesskriften som togs fram i samband 
med Borås Par Bricoles 100-årsjubileum, 
även kallat Sekularfesten, innehöll en hel 
del annonser . 

Annonsavdelningen inleddes med devi-
sen ”Hos en PB-annonsör får Du alltid en 
favör”, en regel som gäller än idag. Här 
återges en del av dessa annonser.

Svedéns Järnhandels AB
Tar du nubben hos Svedén 
går du hem på säkra ben!

AB Ahns Bosättningsmagasin
Kristaller för såväl synligt 
som osynligt fluidum får du hos 
Paul G. von Ahn.

Unna Dig också en riktig rotfylla 
hos Tandläkare Rikard von Ahn.

AB Svenska Handelsbanken
Bellman hade aldrig hamnat på gäld- 
stugan om han låtit Handelsbanken 
ta hand om affärerna!

Lagbergs Revisionsbyrå
Kalle Lagbergs klienter blir aldrig  
särskilt uppskattade.

AB Borås Grävmaskiner
Om du vill gräva en grop åt andra, 
låt Herbert Lindberg klara det.

Arne Gullacks Advokatbyrå
Skulle du sedan själv falla i gropen,

Så klarar Arne dig ur den.

Fox Fabrikers AB
Den trindaste gumma blir skrinner och 
nätter,

Ifall Du snör in’na i Åkes korsetter.

AB Strömqvists
Det är ett rent nöje att slå sig på tum-
men med en hammare från Strömqvists!

Stadshotellet
För muntra och anständiga nöjen …

Hotell Borås
För muntra nöjen …

AB Elindustri
Inte precis bacchanaliskt ljus, men next 
to it!

AB Borås Elektriska Affär
När du efter slutat kapitel vandrar hem 
och upptänder det kalmuckiska ljuset, 
så gör det med en lampa från 
Borås El-affär.

Riddarceremonimästaren Torbjörn Sund
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Vi finns nära dig i Borås.

CARITAS i Borås Par Bricole 

Caritas – eller barmhärtighet – kan sammanfattas i de fyra orden  
medkänsla, omtanke, samhörighet och stöd.  
Att Caritas finns inom våra murar är en Brödrastyrka.

Caritas uppgift är att vara en hjälpande hand för dig och din familj 
när ni behöver stöd eller hjälp på något sätt. Inget problem är för stort eller för litet, så 
oavsett om du behöver hjälp på våra Kapitel (rullstol och flera hjälpsamma Bröder finns) 
eller en pratstund i en svår tid så finns vi här för dig och din familj. Då vi i Caritas inte 
kan känna till allt så tveka inte att kontakta oss om du eller någon annan kan behöva  
vår hjälp.  
Du kan läsa mer om Caritas och vilka som är medlemmar på sidan 54 i Årsboken. 
 
Vi i Caritas har undertecknat tystnadsplikt och finns för att  
stödja varandra i livets alla skeden.

Kontakta oss med mail eller lämna meddelande per telefon:   
borascaritas@gmail.com  
Göran Lenberg - goran.lenberg@lenbergs.se - 0761 26 97 01 
Bertil Jansson - bertil@jabick.se - 0705 12 75 90 

Secken vinter… Snö ena dagen som 
gav hopp om att de nya fina vallningsfria 
skinnskidorna skulle komma till använd-
ning. Nästa dag regn och all snö borta på 
några timmar. Och inte heller blev det 
någon kyla så att det blev någon skrid-
skois att glida fram på. Men skidåkning 
och skridskor blev det ändå, tack vare 
OS i Beijing. Det sändes i en kanal vi inte 
hade, men några knapptryckningar och 
knappt två hundringar fattigare lyckades 
vi få se det. Dessutom gick ju det mesta 
på tider som passade en morgonpigg 
pensionär. Att det var en rikhaltig medalj-
utdelning för våra damer och herrar där 
borta gjorde inte saken sämre.

Men nu hoppas vi på en fin vår, lärkan 
har redan anlänt när detta skrivs i slutet 
på februari. Och så har vi ju några kalas 
att se fram emot!

Claes Persson
PS
Vad vill du, min Bror, läsa om i KLANG!? 
Är det något du saknar? Något du vill se 
mer av eller kanske något du inte vill se. 
Skriv gärna en rad till gavia@telia.com 
med dina synpunkter och tankar.
DS

BORÅS • GÖTEBORG

En bygghandel med personlig service!

Jössagatan 23.  Tel 033-23 75 00.    Öppet: vard. 06.30-18.00, lörd. 09.00-13.00.    www.norrbytra.se


