
Medlemsansökan
Blanketter och Fadderinformation
för ansökan om inträde i Det Lysande Sällskapet Par Bricole

I våra Statuter från 1799 står följande att läsa i §§ 3 och 4:

”För att vara en värdig Bricolist fordras fyllda 21 år, allmänt väl känd fräjd, 
anständig qvickhet och munterhet, ett ömt medlidande och wänfast hjerta 
samt stadga och måttlighet i alla nöjen.

Alle, som äga desse egenskaper, kallas Bacchi Riddersmän. Dem skola hvar 
och en av oss uppsöka samt anmoda att deltaga i våra oskyldiga nöjen...”

Du min Bror som funnit en Bacchi Riddersman behöver nu de formulär som 
återfinnas på följande sidor. Läs först informationen Vägledning för faddrar 
på nästa sida! De tre fullständigt ifyllda blanketterna inlämnas eller postas 
samlade till PB:s kansli.

Vi hoppas att det fadderskap du nu står i begrepp att åta dig blir  ytterligare en 
länk till alla de Bröder som tidigare hållit – och håller – vår lyskraft levande!
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Vägledning för faddrar
Det är viktigt att faddrarnas samlade kunskaper om och 
erfarenheter av Par Bricole delges recipienden – natur-
ligtvis med beaktande av givna löften inom respektive 
Grad. Han går då in i vår Orden med öppna ögon och 
med de bästa förutsättningar att finna sig väl tillrätta 
med oss och våra aktiviteter.

Par Bricoles fortlevnad kräver kontinuerlig föryngring 
och förnyelse. För vår del är det emellertid en gyllene re-
gel att kvalitet går före kvantitet. Tvingas vi välja är det 
bättre med något färre, väl utvalda, recipiender som vet 
vad Par Bricole är och står för. Du som fadder har alltså ett 
stort och viktigt ansvar! Det är för att stärka Par Bricole 
inför framtiden som vi ger dig förtroendet att bli fadder.

Uppmuntra gärna Din adept att ta kontakt med någon av 
våra talanggrupper eller arbetsgrupper i Par Bricole för 
att kanske involveras i någon roll, gärna i enkla former 
till att börja med.

Tveka inte att anmäla nya Bröder! Vi hoppas att det fad-
derskap du åtar dig blir ytterligare en länk att foga till alla 
de tidigare som hållit – och håller – vår lyskraft levande!

Att tänka på som fadder i Par Bricole

Efter tvåhundratrettiofem års verksamhet lever 
vårt Par Bricole i högönsklig välmåga. 

Generationer av lysande PB-bröder har efterträtts 
av nya generationer och de senaste i raden av 
dessa är vi själva. Par Bricole, som nu i och med 
2000-talet, verkat under fyra sekel, har ett arv att 
förvalta.

Bröder som tas in i Par Bricole måste ha de önskvärda 
förutsättningarna för att kunna bli bra bricolister. I detta 
har faddrarna en avgörande roll som kvalitets garanter. 

Av våra statuter framgår att varje recipiend till Första 
Graden ska rekommenderas av två faddrar, varav den ene 
ska inneha lägst Par Bricoles sjätte grad. Tanken bakom 
detta är att både recipiendens och Par Bricoles intressen 
ska tillgodoses. Det är betydelsefullt att båda faddrarna 
känner recipienden väl. Faddrarna ska också vara säkra 
på sin vilja och förmåga att följa såväl sin nye recipiend 
som eventuella tidigare adepter genom deras grad-
givningar – och även i övrigt hålla en nära kontakt.

– Varje recipiend ska ha två faddrar varav en ska inneha lägst sjätte graden.
– Den som är anmäld som fadder ska känna recipienden väl, som personlig bekant, 
 arbetskamrat eller motsvarande, samt väl kunna bedöma huruvida recipienden (med 
 hänsyn till vad ovan sagts) är lämplig för inval. Par Bricole kan komma att kontakta 
 faddrar för kompletterande uppgifter.
– Den som åtar sig fadderskap ska upplysa adepten om Par Bricoles verksamhet, 
 värderingar och Par Bricolebröders rättigheter och skyldigheter, enligt statuter, 
 ordningsregler och traditioner.
– Faddrar förväntas stötta och uppmuntra sin adept under dennes bricolistiska vandring, genom 
 att uppmana honom till del tagande i graderna och andra aktiviteter inom Par Bricole.
– Minst en av faddrarna ska delta i adeptens receptioner och tillhörande måltidskalas vid 
 dennes avancemang till högre grader. Även personlig kontakt mellan gradgivningar och 
 högtider stärker gemenskapen.
– Föreslå gärna att din recipiend fortsätter kontakten med sina gradbröder under den 
 bricolistiska vandringen genom att träffas mellan våra ordinarie sammankomster.



Sökandens personuppgifter 

Efternamn: _______________________________________________________________ Tilltalsnamn: ______________________________________________________________________

Född      år: ____________________    månad: __________    dag: __________          Yrkestitel: __________________________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________    Postnr: _____________________    Postadress: _______________________________________________________

E-post: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel (m. riktnr): ____________________________________________________________       Mobil: _____________________________________________________________________________

Mina talanger 
som jag gärna delar med mig av i Par Bricole: Sång Musik Teater Talekonst Administration Övrigt

Kortfattad komplettering till förkryssningen: __________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Faddrarnas underskrifter

Stockholm den: ____________________________________________________________

1. Namnteckning: __________________________________________________________   2: Namnteckning: _____________________________________________________________

Namnförtydligande: _______________________________________________________ Namnförtydligande: ___________________________________________________________

Grad: ___________ Grad: ___________

Av faddrarna, varav den ena skall inneha lägst Grad VI, skall den som står den sökande närmast skriva på plats 1.

Sökandens  underskrift

Jag har av mina faddrar orienterats om Sällskapet Par Bricole och är därmed medveten om de förpliktelser som åvilar mig 
därest jag blir invald samt godkänner att mina personuppgifter registerförs och behandlas med automatisk databehandling 
och publiceras i sällskapets medlemsregister.

Stockholm den: ____________________________________________________________________

Sökandens underskrift: ____________________________________________________________

OBS! Blanketten måste vara fullständigt ifylld och försedd med den sökandes fotografi för att upptas till behandling. 
Vänligen skriv tydligt!  Till denna ansökan bifogas två Fadderförklaringar – en från vardera faddern.

Lämnade uppgifter till medlemsregistret behandlas enligt anvisningarna i Personuppgiftslagen (PUL)

Sällskapet Par Bricole  •  Box 4096  •  102 62 Stockholm
Kansliet på Urvädersgränd 3 är öppet tisdagar och torsdagar kl 10 - 14  •  tel. 08-644 64 66  •  epost sthlm@parbricole.seA
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Foto
4 x 5 cm

Fästes med limklick

Inträdesansökan
Jag anmäler mig härmed för inträde och reception i Grad I 

av Det Lysande Sällskapet Par Bricole



Fadderförklaring
Bacchi Riddersmannens faddrar fyller i var sin fadderförklaring som bifogas inträdesansökan. 

Utan dessa två fadderförklaringar kan ansökan inte behandlas.

Jag är beredd att ikläda mig ansvaret för den viktiga rollen som en av faddrarna för 

Bacchi Riddersmannen   ___________________________________________________________________________________________________

1. Min relation till denne Bacchi Riddersman:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Jag tror att min adept kommer att bli en intresserad bricolist av följande skäl:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Härmed förklarar jag mig redo att ikläda mig ansvaret som fadder för ovan nämnde Bacchi 
Riddersman och intygar samtidigt att jag tagit del av foldern Vägledning för faddrar 
om fadderskapets skyldigheter och möjligheter.

20 ____________    ____________    ____________   

År                                 månad              dag         

____________________________________________________________________________

Namnteckning

____________________________________________________________________________

Namnförtydligande

Sällskapet Par Bricole  •  Box 4096  •  102 62 Stockholm
Kansliet på Urvädersgränd 3 är öppet tisdagar och torsdagar kl 10 - 14  •  tel. 08-644 64 66  •  epost sthlm@parbricole.seA
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