
Medlemsansökan
Blanketter och Fadderinformation för ansökan om inträde i 

Det Lysande Sällskapet Sundsvalls 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 två fullständigt ifyllda blanketterna skickar du 
till Ordens Proto-Notarie enligt instruktionen på blanketten. 

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! 
 



Vägledning för faddrar 
Efter snart tvåhundrafemtio 
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 
kvalitetsgaranter. 

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 gradgivningar – 
och även i övrigt hålla en nära 
kontakt. 

Det är viktigt att faddrarnas 
samlade kunskaper om och 
erfarenheter av Par Bricole 
delges recipienden – 
naturligtvis 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 regel 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 fadderskap 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 
 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 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 deltagande 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. 



Ansökan om inval uti  
Det Lysande Sällskapet Sundsvalls PB 

Den sökandes personuppgifter 
Efternamn Tilltalsnamn 

Födelsedag (år-månad-dag) Yrke 

Adress Postnummer Postort 

E-postadress (för inbjudningar, info och fakturor) Telefonnummer (ange gärna flera) 

Kärälskeligas namn Kärälskeligas e-postadress 

Den sökandes talanger 
Dessa talanger vill jag gärna odla och dela med mig av inom Par Bricole. 

☐ Sång ☐ Musik ☐ Teater ☐ Talekonst ☐ Arbeta med rekvisita

☐ Fotografi ☐ Skrivande ☐ Ekonomi ☐ Administration ☐ Matlagning

☐ Övriga talanger

Kompletterande kommentar till förkryssningen (t.ex. instrument, körstämma, teatererfarenhet, etc.) 

Den sökandes egenhändiga underskrift, samt det finstilta 
Jag bekräftar 
att jag av mina faddrar orienterats om Par Bricole och känner de förpliktelser som åvilar mig därest jag 
blir invald, 
att ovanstående uppgifter är korrekta, 
att jag är medveten om att Par Bricole med iakttagande av gällande lagstiftning registrerar data om dess 
medlemmar för administration av medlemskap och publikation i Par Bricole’s medlemsmatrikel, 
att jag kan – såvida jag ej skriftligen till Sällskapets kansli anmält att jag motsätter mig detta - bli 
avbildad på foton från Par Bricole’s gradgivningar och andra evenemang som kan publiceras i kanaler - 
såväl fysiska såsom elektroniska - som Par Bricole från tid till annan använder. 

Ort och datum 

Sökandes underskrift 

Ifylld blankett skickas av Faddrarna in till Protonotarien, Jan Knuts, gärna i elektroniskt format (vi är 
ett sällskap som följer med vår tid) till: janknuts6506@gmail.com, alternativt till: Alnövägen 64 B, 865 
91 Alnö. Tel. 070-624 49 10, senast 21 dagar innan dagen för Kommendörskapitel då den Sökande skall 
antagas. För att receptionen skall kunna genomföras krävs att alla uppgifter är fullständigt ifyllda och 
alla frågor uttömligen besvarade. 

Bifoga ett väl-
liknande porträtt 
av den sökande 



Frågor att besvara av Faddrarna 
Skriv gärna på separat ark om utrymmet här inte räcker. 

Vilken/vilka är den Sökandes födelse- och uppväxtort(er)? 

Beskriv den Sökandes yrkesbana. ☐ Den Sökande är, eller har varit, ubåtskapten

Berätta om den Sökandes nuvarande och tidigare intressen, fritidssysselsättningar och hobbyer. 

Återge minst tre (3) uppseendeväckande händelser och anekdoter ur den Sökandes liv. 

Vilka av den Sökandes styrkor anser ni som Faddrar att PB främst bör ta till vara såsom omistliga? 

Faddrarnas underskrifter 
Av faddrarna skall minst en inneha lägst sjätte graden. Faddrarna erinras om sin skyldighet att vägleda 
sin adept in i Sällskapet samt att trösta den samme i händelse av oväntade motgångar. 

Undertecknande Faddrar bekräftar 
att vi äger kännedom om villkoren för medlemskap i Par Bricole, 
att den sökande utförligen blivit informerad om vad medlemskap i Par Bricole innebär, 
att vi inför de Styrande erkänner oss som den sökandes faddrar och i denna egenskap ikläder oss därmed 
förenat ansvar, 
att vi försäkrat oss om att den föreslagne är beredd att infinna sig till reception när Första Graden ges, 
samt att minst en av oss kommer att närvara vid den sökandes receptioner i Par Bricole. 

Underskrift Fadder 1 
Huvudfadder, den som står den sökande närmast. 

Underskrift Fadder 2  
Som även denne är bekant med den sökande. 

Namnförtydligande och Grad Namnförtydligande och Grad 

Fadderns relation till den sökande Fadderns relation till den sökande 
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