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Gyllene korset P.B. ★ ★ ★ ★ sammanträder lördagen 5 februari 2005 med obligatorisk
recipiendprövning onsdagen den 2
februari. Kallelse se sista sidan.

Ein
Heldenleben

BARBARADAGEN
lördag 4 december
I år blir Barbaradagen något alldeles
extra i och med installationerna av
Brr. Pino Pilotti och Gunnar Hylén
som DSM respektive SK. All information återfinner Bror på mittuppslaget.

Ett julklappstips hittar
min Bror på sidan 2.

Barbara,
vem var hon?
Br Bo Forssell berättar om
föremålet för PB:s vinterhögtidsdag på sidan 7.

PB-Senioren
För den som inte söker sig söderut över vintern och - klokt nog
(reds anm.) - inte är intresserade
av skidåkning finns ändå mycket
att göra genom PB Seniorens program. Läs mer på sidan 6.

Efteranmälan
till måltidskalas kanske inte är så
enkelt som man kan tro. Sidan 6.

NYA KOMMENDÖRER
Vid Kommendörsgraden 16 oktober hade vi glädjen att som
nya ledamöter i Par Bricole hälsa följande Bröder välkomna:
Jakob Carlsson, Anders Ekström, Daniel Eriksson, Patrick Fahlander, Joachim Gelhaar, Göran
Glanzmann, Carl Gyhlenius, Mark Hallquisth, Marcus Johansson, David Jonasson, Urban Jörén,
Lars Larsson, Jaan Liiver, Mats-Olof Lindh, Bertil Lundqvist, Bengt Olerud, Staffan Olheden, Jan
Pedersen, Björn Rydberg, Tommy Rådberg, Peter Sahlin, Anders Westerberg, Lars Zackrisson.

Stamhusets vänner. Nu 1462 medlemmar och insamlat belopp: 772 000 kr!
Tack kära vänner!

Nästa EVOE: Manusstopp
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STORMÄSTAREN HAR ORDET
Vad har vi gjort ?
Årets Barbaradag närmar sig med stormsteg, och det är i år
inte bara Barbara som skall firas utan även installation av ny
Deputerad Stormästare och ny Storkansler skall ske.
Det innebär att jag skall säga farväl och tack till Gunnar
och Sven Åke, mina två närmaste medarbetare de senaste
nio åren. Det känns trist för dels har vi som vänner kommit
varandra mycket nära och dels har vi jobbat mycket bra ihop.
De nio åren har förflutit helt friktionsfritt och ändå har vi
haft en hel del ganska svåra uppgifter att lösa. Vad har vi då
gjort? Här kommer en summering där allt av naturliga skäl
inte kommer med och där ingen hänsyn tagits
till tidsfaktorer eller inbördes rangordning.

fästa på kavajslaget har införts. Kommendörstecknet av Förtjänstkorset, De Styrandes medalj, Stamhuskraschanen och
Stamhusmedaljen har införts.
Grad 1 ges två gånger om året. Damernas gåsmiddag i Stamhuset i samband med grad 6 har införts. Ett 10-tal installationer i Dotterloger har genomförts och ett 70-tal Styrandesammanträden hållits i Stamhuset. Beslut om att frack
är obligatorisk vid samtliga grader har tagits. Kallelser till
grader sker numera i EVOE. Speciella utnämningsbrev har
tagits fram. PB-senioren har startats. Mängder av utnämningar av Ämbetsmän och styrelser i Talanggrupper har
genomförts. Deltagande i mängder av födelsedagsuppvaktningar, jubiléer samt deltagande
vid begravningar. Vidare vågar jag påstå att
någon av oss eller många gånger alla tre varit
med vid samtliga gradgivningar under dessa
nio år. Nytt resereglemente har införts.

Nya Statuter har tagits fram och godkänts på
Stora Konseljen. EVOE har dels kommit till
och dels omarbetats till dagens utseende.
Stamhuset har renoverats, stambyte har skett
och en nödutgång tagits upp i Riddarsalen.
Graderna 5 och 8 har omarbetats och logistiken i grad 6 ändrats. Dep. Stormästaren har fått
ansvaret för grad 7 och första delen av grad 8
och Storkanslern för grad 5 och Bellmandagen.
Grad 11 RSK har delats upp i två avdelningar. Biblioteket har
datalagts. Arkiven uppdaterats och genomgåtts. En porträttbyst av Hallman har tagits fram och hyllning till Hallman
införts på grad 3. En minnestavla över Hallman har satts upp
i Klara kyrka. Samarbete med Frimurarna då det gäller platsen för våra Arbetsgrader har inletts. Årsbokens Vänner har
kommit till och bidrager mycket förtjänstfullt till kostnadstäckningen av Årsbokens produktion. Stamhusets vänner
har startat och har även de varit mycket aktiva och bidragit
stort till att täcka kostnaderna för Stamhusets renovering.
Ordensring har tagits fram med rätt för Bröder av lägst 9:e
graden att bära. Aprilkonseljen har slopats och i dess ställe
infördes Stora Rådet. Samarbete med Musikaliska akademien har inletts och stipendier till lovande musiker/sångare
delats ut. Speciellt bårtäcke och standar har tagits fram för
utsmyckning vid begravningar. Kansliet har moderniserats
och ny datautrustning införskaffats. Ett litet PB-märke att

Ja, listan kan säkert göras ännu längre, men det
här kanske räcker för att kunna konstatera att
vi inte direkt varit sysslolösa. Vad som dock
inte framgår är att vi under hela resans gång
aldrig har varit oense eller blivit arga på varandra. Har det varit någon enstaka gång då vi varit av olika
åsikt har alltid regeln om majoritetsbeslut gällt och den som
haft avvikande mening har utan ”hard feelings” böjt sig för
de andras ståndpunkt.
Det har varit lätt att samarbeta med Gunnar och Sven Åke
och inte minst roligt.
Vid Barbara kommer jag officiellt att avtacka min medstyrande men jag vill redan här och nu ändå säga ett varmt och
från hjärtat kommet tack för härliga nio år tillsammans.
Nu ser jag fram emot att välkomna Pino och Gunnar Hylén i
trojkan och är säker på att även vi kommer att få mycket att
göra och även vi under lika angenäma former. Några nio år
blir det dock inte utan högst tre eftersom jag enligt planerna
avgår på Barbaradagen 2007.

Sven Olof Forselius

”Ein Heldenleben”

Hovkapellet till höjdpunkten då Herbert von Karajan utsåg
honom till solohornist vid Berlinfilharmonikerna - det finaste en hornist kan bli!
Efter Berlintiden följde professurer i musik i såväl USA
som Kina och Australien. Boken är inte bara ett måste för
en operavurmare eller orkesterfantast utan även för alla
oss som vill få en inblick i ett spännande yrkesliv hos en
proffsmusiker som ”dansat med de stora elefanterna” , von
Karajan, Björling, Nilsson, Meyer, Gedda, Stravinskij,
Ehrling m fl, m fl. ”Ein Heldenleben”? Ja, titeln är lånad
från Richard Strauss symfoniska dikt från 1899, en dikt
om livsglädje och optimism - något som Br Bengt Belfrage
sannerligen utstrålar! Boken kan beställas för 160,oo (inklusive en CD med valda ”high-lights” - bara de’!) genom
insättning på postgiro; 65 53 84-6, Förlag SMI, och kan
avhämtas på PB:s kansli. Porto 25,oo tillkommer för den
som önskar boken hemsänd.

DBMs mångårige förstehornist Br Bengt
Belfrage, RGK, har i
boken ”Ein Heldenleben - mitt liv som hornblåsare” (205s), Förlag
SMI, ISBN 91-9732556-2, på ett trevligt och
intresseväckande sätt
berättat om sitt liv i
den sista generationen
av yrkesmusiker i Sverige som i unga år började sin bana
inom militärmusiken för att fortsätta inom institutionsorkestrarna. Läsaren får en odyssé genom Br Bengts karriär från tiden som musikelev vid F13 i Norrköping, via
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TACK!

REDAKTÖRENS RUTA

Ett varmt tack riktas till alla er käre Bröder för er visade
generositet vid insamlingen på grad III. Ordföranden glömde att meddela resultatet som blev strålande 5000,oo kronor
till HM Konungens fond för Sveriges ungdom. Dessutom
påträffades en driva med ungerska forinter till okänt, men
befarat svårkonverterat belopp. Broder som enskilt önskar
stödja Stiftelsen HM Konungens jubileumsfond för ungdom
i Sverige, konto SEB 5851-10 273 35 kan göra det med insättande av medel på fondens bankkonto i SE-Banken.

Sammanträdesdagar 2005
Lördag 22 januari

Stora Konseljen,
Stamhuset

Onsdag 2 februari

Prövning till Grad X,
Stamhuset

Lördag 5 februari

Grad X,
Stamhuset och Sällskapet

Lördag 12 mars

Grad II, Bååtska Palatset
Blasieholmsgatan 6

Det ser ut att kunna bli en verkligt högklassig Kvalitetsauktion i början av nästa år. Många Bröder har lämnat sina bidrag
och flera har aviserat sitt intresse att lämna in. Vi har fått in
unika konstverk med Stockholmsmotiv, vackra, intressanta
bokband och målningar i akvarell för att nämna några.

Lördag 2 april

Grad IV, Bååtska Palatset
Blasieholmsgatan 6

Du har fortfarande chansen att vara med med Ditt bidrag.
Information får Du genom kontakt med Kansliet som förser
Dig med blankett och inlämningsbesked.

Söndag 22 maj

Som Du kunde läsa i förra utgåvan av EVOE – fanns i separat bilaga – är PB:s Kvalitetsauktion ett sätt för oss att ge Bröderna tillgång till något som Du är beredd att avstå från samtidigt som Du
bidrar till att ge Sällskapet ett välbehövligt ekonomiskt bidrag.

Tisdag 26 juli

YTTERLIGARE TACK!
Tack till alla Er som lämnat in bidrag till PB:s Kvalitetsauktion!

Torsdag 14 april

Lämna Ditt bidrag nu – Tack!
Vi kan som sagt ta emot ytterligare objekt och vi skulle uppskatta om just Du lämnade in något av värde för någon annan
Broder. Och till stor glädje för Sällskapet. Hög kvalitet är ett
genomgående tema.

När – Var – Hur?

Stora Rådet,
Stamhuset
Grad I, Grad VII,
Årsmöte, Vårhögtidsdag,
Hasselbacken
Bellmandagen,
Djurgården

Onsdag 14 september

Ämbetsmannaträff,
Stamhuset

Lördag 24 september

Grad IX,
Stamhuset och Sällskapet

Lördag 8 oktober

Grad III, Bååtska Palatset
Blasieholmsgatan 6

Lördag 22 oktober

All information om dag, plats och hela arrangemanget kommer att publiceras i EVOE. Vi siktar på att hinna med detta
till februari månad nästa år. Välkommen!
SP-Kommittén

Grad I, Bååtska Palatset
Blasieholmsgatan 6

Söndag 6 november

Vårens kulturaftnar

Onsdag 30 november

Par Bricoles kulturaftnar för våren 2005 kommer att publiceras på webben (www.parbricole.se)
torsdagen 2 december då anmälan om deltagande
kan ske. Välkomna!

Lördag 3 december

Annons

P.B.-KONTAKTEN

Önskar du kontakt med någon PB-broder för att samtala,
ta en kopp kaffe eller få hjälp med något praktiskt ärende
eller för att ta dig till eller från en PB-aktivitet?
Ring då gärna Br GUNNAR REHNBERG
på telefon 08-751 89 89 eller till PB-kontaktens
telefonsvarare med nummer 08-643 25 30.
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Grad VI,
Storkyrkan och Grand Hôtel
Grad VIII,
Stamhuset

Grad V och Barbaradagen,
Vinterträdgården, Spegelsalen
och Vapensalen

inbjuder Dig kä

BARBARA

samt högtidlig
Professorn, Riddaren av Svarta Korset, Br. Åk
Bankdirektören, Riddaren av Svarta Kors
Lördagen den 4
i den vackra och stilfulla Vinterträd
PROGRAM:

* 13.00 Inskrivning av kallade Recipiender
* 13.30 De till vice Guvenörsgraden (V)

utnämnda Bröderna recipierar i Vapensalen.
* 14.50 Platserna i Vinterträdgården intagna
* 15.00 Musiken spelar upp, Högtidskapitlet
och Installationen börjar.
* 17.30 Kapitlet avslutat, barerna i Spegelsalen öppnar
* 19.00 Måltidskalaset inleds i Vinterträdgården
Klädsel: Högtidsdräkt med vit väst, gradband, PBs
medaljer samt efter egen önskan ofﬁciella utmärkelser.
Inbetalningskort för anmälan är bifogat detta utskick.
För receptionslokaler mm visas Bröderna tillrätta av
Brr. Marskalkar.
Välkomna!
Nils B. Ericsson
G.C.M.

äre Bror att ﬁra

ADAGEN

installation av
ke Pilotti som ny Deputerad Stormästare och
set, Br. Gunnar Hylén som ny Storkansler
4 december 2004
dgården å Grand Hôtel, Stockholm.
MENY:
Gubbröra med sikrom på kavring

***

Karl Johansvampsfyllt pärlhönsbröst med
rotfruktstrudel och calvadossås

***

Chokladtarte med rårörda hallon

***

Kaffe, punsch

***

Öl och vatten
2003 Chiraz Cabernet Sauvignon
2001 Château Fayeau Cadillac

***

ANMÄLAN: Priset för Måltidskalaset är 830 kronor. Snaps- och/eller
avecbiljetter kan inhandlas på plats. Bindande anmälan görs genom
inbetalning till P.B.:s PG 15 14 05-8 på så sätt att inbetalning
är registrerad senast 26 november. Glöm ej ange namn och Grad.

Annons

CARL XIII:s ORDEN

PB-SENIOREN

Den femte av de svenska kungliga riddarordnarna - Carl
XIII:s Orden - instiftad år 1811 “för ett agtat Swenskt
Samfund” får äntligen sin historik, skriven av forskaren mm
Tom C. Bergroth och med en matrikeldel sammanställd av f.
riksdagsmannen Göran Åstrand över samtliga riddare fram
till nutid.
Kungl. Carl XIII:s Orden 1811 - “til uppmuntran och belöning för
medborgerliga och välgörande bemödanden til nödlidandes och
allmänt gagn”, ISBN 91-974123-3-3 (225 s).
Carl XIII:s Orden är på sätt och vis helt okänd och den har
omnämnts med endast några rader i alla de verk som hittills
utgivits om de svenska riddarordnarna.
Boken presenterar från ett unikt källmaterial för första
gången bakgrund och tillkomst av denna statsorden, vilken
är avsedd att endast tilldelas frimurare. Boken är rikt illustrerad, till största delen med hittills opublicerat material.
Författaren låter oss följa med utvecklingen genom originalbrev och memorial, vilka för första gången offentliggörs,
ofta citerade i sin helhet för att ge läsaren en autentisk tidsbild. För samlare har givetvis beretts utrymme för en utförlig presentation av ordens dekorationer, d.v.s. huvudtyper av
hals- och bröstkors samt fakta om tillverkningen av dessa.
Broder Anders Thureson, RSK, O: “Jag har själv denna
bok och som intresserad av ordensväsendet och den kulturhistoria som inte sällan hör samman med olika ordnar
kan jag berätta att boken har mycket att bjuda på. Med sina
fina illustrationer, vackra fotografier och generösa format
(220x285 mm) inbjuder den till ett såväl roande som givande
studium om denna märkliga och spännande del av det svenska
ordensväsendet. Boken kan varmt rekommenderas!”

Vi fortsätter att roa oss! Här är programmet.
JULBORDET, Waxholms Kastell onsdagen den 8 december
Upplev den vackra vinterskärgården
och njut av det genuina julbordet,
där det mesta är hemlagat. Eftersom
Kastellet ligger i skärgården, satsar
man lite extra på lax och sill. Julbordet
serveras i fantastiska valv där levande ljus utgör en fin inramning. Upplevelsen börjar med båtresa från Strandvägen
mittemot Hotel Diplomat. Vi samlas 12.30 för ”avprickning”.
Därefter går vi ombord på M/S Victoria som avseglar mot
Waxholm 13,00. Vi är åter c:a 17.15. Båtfärd ToR samt julbord
ingår i priset 475:- kronor per person. Dryck betalas enskilt.

Luciakonsert i Skeppsholmskyrkan söndagen den 12 december kl 18.00
Kammarkören Svenska Röster under Bo Aurehls ledning utnyttjar Skeppsholmskyrkans
rika möjligheter till processioner och musik från läktarna.
Traditionella sånger, såväl muntra som seriösa. Söderkårens
Brassensemble, Liine Carlsson - sopran, Mattias Wager orgel och Svenska Rösters Barnkammarkör. Vi har bokat 50
biljetter för 150 kr per person. Här är det bråttom med anmälan - senast den 11 november!

KTHs Bibliotek onsdagen den 26
januari 2005 kl 14.00
Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek
är en stilfull byggnad, invigd 1917 och
ombyggd för tre år sedan, med intressanta aktiviteter. Samling i bibliotekets
reception. Adressen är Osquars Backe 31 (KTH-byggnaderna
ovanför Östra station). Pris 30 kr per person.

ANMÄLAN till samtliga arrangemang sker genom inbetalning till PB:s postgirokonto 15 14 05-8. Ange även avsändarkonto om vi nödgas skicka tillbaka pengarna! Anmälan/
betalning skall vara oss tillhanda senast 10 dagar före resp.
aktivitet. Principen ”först till kvarn...” gäller.

ANMÄLAN TILL MÅLTIDSKALAS!
Beställning
Boken kan Bror beställa genom en inbetalning på Postgiro
424 07 87-4 (Tom Bergroth). Boken kostar 600 kronor och
kan avhämtas på Svenska Frimurarordens Stamhus - Bååtska
Palatset. Önskas boken hemsänd tillkommer porto om 150
kronor. Ange tydligt namn och adress på inbetalningskortet.
Finns det frågor kring beställning, avhämtning eller annat
som rör boken är min Bror varmt välkommen att kontakta
Anders Thureson så hjälper han gärna till.
Eventuellt överskott från försäljningen av boken tillfaller
Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond.

Hur göra om man missat sista betalnings-/anmälningsdag till en gradmåltid men ändå vill gå...?
Eftersom vi är angelägna att de Bröder som är med på våra
måltidskalas blir väl och gott trakterade är det av vikt att
den som efter sista anmälnings-/betalningsdag ändå vill
deltaga i måltidskalaset endast kan göra detta genom ett
telefonsamtal eller ett personligt besök på Kansliet för att få
ett ”OK” härom därifrån. Mail, brev eller fax kan alltså inte
användas för efteranmälan!
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VEM VAR BARBARA?
Barbara! Ett så vackert namn i varje sann bricolists så vack- Bellman recipierade i Par Bricole 11 november 1779. I hans
ra öra! Vem är hon, hon som under vår stora vinterhögtid
i Grands Vinterträdgård uppvaktas som PB:s dyrkansvärda
Ljusgestalt? Och — varför är det just Barbara vi hyllar?

författarskap för PB kommer den första visan med Barbara
sju år senare, Vårhögtidsdagen den 15 maj 1786. Han hade
då, troligen med förundran, sett hur Barbara blivit centralgestalt i de bricolistiska kapitlen. Tre gånger till nämnde Bellman Barbara i visor för PB — Barbaradagen 1786, Vårhögtidsdagen 1787 och Barbaradagen 1792.

Bellmans enmansföreställningar av Riddarekapitlen i Två
Förgylta Svins Orden inspirerade till Sällskapet Par Bricoles bildande 1779. Bellmans första kända riddarekapitel ägde
rum den 4 december år 1766, Barbaras dag. Som dokument
från den världspremiären har vi kvar Fredmans sång nr 3:

Barbaradagen på Börsen den 8 december 1786
Du som i Bacchi gårdar
Vårdar
Din ärvda tunna
Vill du unna
Mig förkunna
Barbara — vår hjältinna.
Gör dig till festen färdig
Värdig
Med din råga
Sorgligt tåga
Barbara grav att finna
Se hvad sken nu brinna
Kring de kärl som rinna!
Barbara! Höj glasena! Töm kärlena!
Hurra!
———

”Se Menigheten
Hör på Trompeten
Pukorna vid Bacchi Riddareslag
Två Serviteurer
Bli Commendeurer
Af hans orden denna dag;
Ordenshärolder Glock och Kämpendal
Bär sina spiror utan alt förtal
Bom bom bom bom :/ Utan alt förtal.
———”
Dateringen till Barbaradagen 1766 har gjorts tack vare
Anders Lissander, en inflytelserik herre högt i rikets hierarki
och en av Bellmans mesta välgörare. Lissanders egenhändiga
nedteckningar är en god källa till många av Bellmansvisor.

Fredmans Sång N:o 3 har rubriken ”Bacchi 2:dra Riddar-

Visst vill man gärna söka stöd för tanken att skaldens högst

slag”. Men— hade Bellman då tidigare framfört Bacchi-Riddarslag? Svaret är att det finns skäl att tolka Bellmans skrivning i förhållande till vad som pågick i de ordenssällskap han
alluderar på. Ett omhuldat moment var att man även i helt
nybildade sällskap sökte rötter i historien.

hedervärda farfars mor, skräddarhustrun Barbara, född Klein,
eller kanske någon hans ”Moster” eller annan anförvant, är
föremål för de hyllningar som Par Bricole under århundradena ägnat Barbara. Sådant sökande förefaller dock fåfängt.
Inte heller finns hos Bellman en mytisk eller mytologisk Barbara — S:ta Barbara var visserligen från början en ung och
skön jungfru men hennes öde gjorde henne till skyddshelgon
för murare, snickare, stuckatörer, flottister och artillerister.
Av detta ser vi ingenting i Bellmans Barbara-texter.

Den femte och sista strofen i Fredmans sång n:o 3 slutar:
” — — — Orden upplivad, gammal är och vis Äldre än Ordo
Aurei Velleris”

Det var logiskt att Bellman avstod från att kalla 1766 års

Slumpen gjorde att det var på Barbaras dag Bellman hade

kapitlet det första i Två Förgylta Svins Ordens historia!
Ordo Aurei Velleris, Gyllene Skinnets Orden, instiftades f ö
1428 av Filip av Burgund...

sitt första uppmärksammade Bacchi Ordens-framträdande.
Dagarnas namn tycks också på den tiden ha varit mer använda som tidsmarkörer än våra dagars kallhamrade siffror
för dag och månad...

Men hur är det nu med Barbara?
Bacchi 2:dra Riddarslag ägde rum Barbaradagen 1766, det
bekräftar Bellman när han gör sitt framträdande med:” ...utnämning och dubbning på Barbara dag fjerde gången den
4 december 1769”. Den gången, i Anders Lissanders hem
vid nuvarande Medborgarplatsen, var Johan Gabriel Oxenstierna närvarande och skrev sedan entusiastiskt i sin dagbok
om kvällens upplevelser. År 1770 ger Bellman oss rubriken
”..femte gången Barbara dag..”

Barbara har en central och uppskattad plats i PB:s ceremoniel och i PB-Bröders hjärtan. Den traditionen finns alla skäl
att väl vårda, inte minst just därför att den utvecklats som ett
unikt Par Bricole-signum, av allt att döma till självaste Carl
Michael Bellmans förundran!
Bo Forssell
Källor: Bellmanssällskapets Standardupplaga av Bellmans
skrifter, StU del IV (4) Bacchi Orden, 1932; StU Del XVII
(17) Efterskörd, 2002.; Hexicon av Alf Henrikson, m fl.

Bellmans alla texter finns nu komplett utgivna i tryck i Bellmanssällskapets s k Standardupplaga av Bellmans Skrifter i
tjugo band (StU del I — XX/ 1 - 20/ 1921 — 2004). Barbara
finns i dessa skrifter på tjugofyra ställen. Sex i band IV(4)
med Barbara omnämnd i de två ovan nämnda ordenskapitlen
1769 och -70, sammanlagt arton i band XVII (17) i fyra av de
visor som skrivits direkt för Par Bricole.
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P.B. ★ ★ ★ ★

KALLAR HÄRMED TILL

RIDDAREKAPITLET

vilket gives i Sällskapets Stamhus, Urvädersgränd 3, Stockholm,
lördagen den 5 februari 2005, klockan 16.00
Ofﬁcierande och kallade recipiender samlas klockan 15.30
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst
MIDDAG
Efter det högtidliga Riddarekapitlet intages klockan 18.00 på Sällskapet, Arsenalsgatan 7, en gemensam
middag. Middagen betingar ett pris av 500 kronor och består av förrätt och varmrätt samt efterrätt
och kaffe. Öl/mineralvatten ingår. Spritkuponger (4cl) och vindito (glas) kostar 50 kronor styck.
ANMÄLAN
Anmälan sker genom inbetalning av måltidsavgiften (500 kronor) till P.B.:s postgiro 15 14 05-8 på
sådant sätt att betalningen är registrerad på P.B.:s postgiro senast den 27 januari 2005.
Glöm ej att ange namn och grad! Inbetalningskort är bifogat i detta utskick.

OBLIGATORISK PRÖVNING FÖR RECIPIENDERNA
Obligatorisk prövning till denna grad äger rum i Stamhuset onsdagen den 2 februari
klockan 19.00. Klädsel vid prövningen: Vardagsdräkt och gradhalsband.
Varmt och Broderligen välkomna!

Sven Olof Forselius
Stormästare
Då Stamhuset har begränsat utrymme ber vi övriga Bröder anmäla sin avsikt att närvara vid kapitlet.

