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Stipendiat

Allt om Barbara på Malmö Rådhus

Benny Ambohm blev 2014 års  
stipendiat Ung Talang i Malmö Par 
Bricole                          sid 4

Sidorna  4-10!

En ny ”medalj”, som är en PIN går 
att erövra om man är tillräckligt 
flitig.                              sid 12

PB-Stjärna
Rickard Elmqvist är vår nye  
ansvarige för PB Malmös sida  
på Facebook              sid 11

På FaceBook
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Ledare

Glädjande! Fler och fler  
på våra sammankomster
Det lysande sällskapet Malmö Par 

Bricoles etthundratrettiosjätte (136!)
verksamhetsår är nu avslutat. 

Genom ett stort engagemang av 
våra talanggrupper, ett idogt arbete 
av våra ämbetsmän, alla övriga bröder 
och utomstående, som på ett eller  
annat sätt bidrar, blir allt samman-
taget till, ett lysande Bricoleri! 

Som ett tecken på detta, blir vi fler 
och fler på våra sammankomster.

Detta är positivt och glädjande för 
oss alla, men innebär även ett större 
tryck på vår administration. 

Vårt kansli låter meddela, att det är 
högst nödvändigt att samtliga bröder 
följer de angivna sista betalningsda-
garna för anmälan till graderna. Det 
är snarare så, att det vore bra om 
bröderna kunde betala några da-
gar tidigare, för att ge underlag för 
matbeställning och dukning av våra 
gradgivningslokaler. 

När intendenturen kommer och 
dukar finns oftast bara mycket knapp-
händiga uppgifter om antalet bröder 
som ska deltaga i kommande grad. 

Således ska alla bröder oavsett grad 
och arbetsuppgift anmäla sig inom 
angiven tid för att kunna beredas 
plats på våra kapitel.

Jag, tillsammans med mina med-
styrande, ser fram emot ett spännan-
de och arbetsrikt år 2015. 

På agendan står bland annat:

• Omarbeta vår grafiska profil.

• Finna lösningar, som underlät-
tar för våra ”äldre” bröder, att 
komma till våra sammankoms-
ter

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson
Fotografer: Bill Hansen, Tony  
Rosenquist, Bjarne Bülow och 
Christer Brynielsson
Grafik sid 12: Kristian Körner
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Ledare 

• Ackvisition av nya bröder

• Samt icke minst skapa ytterli-
gare förutsättningar  för väl-
besökta och Lysande Bricoleri 
-kalas!

Nu tackar jag er Alla, Bröder av 
högre och lägre grader, för ett mycket 
väl genomfört Bricoleriår 2014! 

Jag önskar er välkomna till ett Gott 
Nytt År 2015 och En God Jul!

/Patric Jakobsson

Styrande Mästare

Leg Läkare Mats Nordgren
Nedre Långvinkelsgatan 21, 252 20 Helsingborg

www.oronnashalsspecialisten.se

Luftrening och luktsanering

Eliminerar effektivt lukter från 
nikotin, parfym, husdjur, sopor.

Hotellrum – Bilar – Båtar – Soprum

www.swema-trading.se
040 - 16 40 50

Prova vår smarta kaffeservice
i 10 dagar, så bjuder vi på
100 koppar gott kaffe!

 
www.office-coffee.se

040 - 16 40 50

Of f ice C    f  f ee

Bild på vår Styrande Mästare Patric Jakobsson 
från Grad VII i maj 2014.

wallox
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Sjätte Graden

Drygt 100 Bröder bevistade den 
7 november 2014 års Gåsakalas och 
gradgivningen av 16 Bröder till Er-
farne S:t Sigfrids Riddarebröder.

Efter den högtidliga dubbningen 
satte sig 108 Bröder till bords för att, 
som traditionen bjuder, begå det 
stora Gåsakalaset, det vill säga svart-
soppa med krås, gås med tillbehör 
samt äppelkaka med vaniljsås. Givetvis 
osedvanligt väl tillagat och värmande 
i novembermörkret.

Maten ackompanjerades av myck-
en och stämningsfull sång och musik. 
Bland annat bjöds det på allsång med 
de skånska visorna ”Litegrann från 
ovan” och ”Vi klarar oss nog ändå”.  
Sjöngs gjordes det, och det nästan så 
att taket lyfte.

Givetvis blev det fler visor med gås-
anknytning, som Körens paradnum-
mer, där varje körmedlem tillsammans 
med kalasets övriga Bröder, framför 
var sin vers av Gåsvisa från 1893 av N.G. 
Strömberg på 15 verser. ”Ein könig 
ist der wein” fanns med, liksom en 
Bellman, ”Vila vid denna källa” samt en 
travestering på Beatles Yesterday, som i 
skånsk gåsversion blev Gäss-till-Dej.

Styrande Kanslern Göran Ja-
cobsson hälsade i ett tal de 16 nya 

Sjätte-gradarna varmt välkomna. Han 
menade att de upphöjts eftersom de 
visat sig värdiga och att de från denna 
grad får möjlighet att uppleva Par 
Bricole från ett annat plan. Dessutom 
hoppades han att de nya riddarna 
ska bli inspirerade att engagera sig 
mer, antingen som ämbetsmän eller i 
talanggrupperna.

Recipiendernas tacktal hölls av Gös-
ta Hallström, som tackade för upphö-
jelsen men underströk att det inte var 
för detta som han och hans kamrater 
ansökt om inträde i Par Bricole utan 
på grund av Bellman och därför att 
de ”förväntat sig att i Bellmans anda 
möta lysande musiker, glada sångare, 
sevärda och underfundiga teaterapor”.

– Och visst fick vi se det, sa han. 
Han var till och med så frikostig att 
han menade, att egentligen är hela 
Par Bricole en talanggrupp. Var och 
en i denna fantastiska gubbklubb har 
något att berätta, menade han.

De nya sjättegradarna är: Stefan Dobas, 
Rickard Elmqvist, Gösta Hallström, Jonas 
Hildebrand, Ulf Johansson, Torgny 
Kjellberg, Kristian Körner, Björn LIdholm, 
Magnus Lindberg, Anders Mattsson, Carl-
Magnus Ordesson, Rune Persson, Niclas 
Rosqvist, Hans-Erik Sjöholm, Sebastian 
Weber och Ota Vojacek-Oredsson.

Gåsakalas och Grad VI Bevara minnet  
av våra Bröder!

Söndagen den 9 november nära nog 
fylldes S:t Petri kyrka av ordensbrö-
der, familjemedlemmar och vänner. 
Anledningen var årets traditionsenliga 
parentation som är en minneshögtid, 
där vi får möjlighet att hedra våra, 
under året, bortgångna bröder. 

Kl 17:30 tågade en mäktig proces- 
sion, med högtidsklädda bröder, un-
der klockringning in i kyrkan. 

När kyrkklockorna hade tystnat 
framförde orkestern ”Elegie” av Carl 
Hervelius. Kören sjöng Niels Gardes 
”Morgensang”. Orkestern och kören 
förenades därefter i ”Parentations-
kantat” av N. G Zettergren.

Ordenskaplan Thor Nilsson, talade 
i sin predikan om kontraster. 

– I fredags åts det inom sällskapet 
gåsamiddag och idag söndag hedrar 
vi bortgångna bröder. Glädje varvas 
med allvar och uppsluppenheten 
ställs mot eftertänksamheten. 

Thor talade om hur sorg och sak-
nad finns i våra hjärtan, men att sor-
gen med tiden bleknar bort medan 
saknaden alltid blir kvar. Saknaden 
är också något som vi inte vill bli av 
med, menade han.

Styrande mästaren, Patric Jakobsson, 
höll ett vackert och värdigt anförande, 
där han talade om att det åvilar oss 
bröder att hedra och med tacksamhet 
bevara minnet av våra avlidna bröder.  

Efter Patrics tal brann det elva ljus 
för de avlidna bröderna Sven Gun-
dersen, Bertil Nilsson, Tore Reynold, 
Sören Kristensen, Gunnar Tidebäck, 
Sven Rosengren, Åke Mårtensson, 
Gunnar Eneskär, Evert Salomonsson, 
Bert Frithiof och Olle Olsson.

Parentationen avslutades pampigt 
med att orkestern och kören tillsam-
mans framförde ”Pilgrimskören” ur 
”Tannhäuser” av Richard Wagner. 

/Johan Sundqvist
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Barbara

Tack vare många gäster från systerlo-
gerna i Göteborg och Jönköping sam-
lade Malmös Barbara-firande hela 
234 festande PB-bröder till en härlig 
fest lördagen den 6 december.

Dagen inleddes med både Kammar-
reception i Siriuspalatset och för de 
som valt en annan start, med älgbiff 
och öl på restaurangen Moosehead 
vid Lilla torg.

Kammarreception
Sju nya recipiender begärde inträde 
via Kammarreception. Namnen 
hittar du på sidan 6 i denna utgåva. 
Bland recipienderna fanns så skilda 
yrkesgrupper som en yrkesmilitär, 
en senior, en f.d. VD inom fastighets-
världen, lärare i språk, IT-konsult och 
ingenjör.

Efter gradgivning av kammarreci-
pienderna vidtog den traditionella 
lätta lunchen, bestående av pyttipan-
na med tillbehör, öl och snaps. 

Själva Barbara-högtiden i Malmö 
Rådhus inleddes med den pampiga 

inmarschen i Landstingssalen med 
både Styrande och övriga dignitärer.

Dubbningar
Efter Generalordförandens inlednings-
tal började festligheterna med dubb-
ning av fyra nya Guvernörer och 15 vice 
Guvernörer. Sedan utnämndes två nya 
Jubelkommendörer, dvs Bröder som 
varit med i Malmö PB i 50 år:  Ingvar 
Holst och Lars-Göran Forslund. De 
förärades vitt mousserande vin, lager-
krans och Jubelkommendörstecknet.

Därefter fick fyra bröder paradera ef-
ter Generalstandaret innan de erhöll 
bevis för Hederskommendörsskapet, 
för att de varit med i Sällskapet i 25 år 
(Kaj Ohlsson, Jan Jerre, Jörgen Pers-
son och Sten-Åke Carleheden).

Sköldemärken
Sköldemärken presenterades av två 
riddare av svarta korset: Tommy Mon-
hagen och Leif Hallberg. Sköldemär-
kena kommer att pryda Bellmansalen.

Efter detta följde en efterlängtad 
medaljutdelning till förtjänta bröder. 

Stipendium
Malmö Par Bricoles stipendium Ung 
Talang gick i år till Benny Ambohm, 
sångare, medlem i Theatern och 
ComediOrkestern.

Talet till Barbara hölls av KMR Jonas 
Malm. Han uppmanade deltagande 
bröder att luta sig tillbaka och 
njuta av stunden. Ty ”Här inne är det 
tryggt. Här andas vänskap, aktning 
och förtroende. Här är det varmt och 
gott, frackar och kristall, och synnerli-
gen flott”. (hela talet sid 8).

Två vissångare framförde ett sång-
stycke av Bellman, ”Bröderna taga”. 
Theatens Lars Idoff deltog med ett 
”Störande moment” där han störde 
de Styrandes utdelning av punsch och 
ville återingjuta den goda smaken till 
punschbålet (mer om det på sid 7).

CanCan-dans
70-årige Niels Simonsen ledde 
CanCan-dansen på ben, som dan-
sade högre än de sex betydligt yngre 
recipiendernas, som han lockat upp 
på ”dansgolvet”. Niels avslutade sin 

234 Bröder firade Moster ...

Åtta Fjärde- och Femte-Gradare bildade vakt när de Styrande tågade in i Landstingssalen. Här den tjusiga avslutningen på Barbara-processionen, då 
vakterna bildar svärdshäck, som de Styrande får passera under.
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Barbara

... Barbara i Malmö Rådhus

uppvisning med att gå ner i spagat...! 
Vilket förstås ingen annan klarade...

Som förrätt vid den efterföljande 
middagen i ståtliga Knutssalen serve-
rades SOS, dvs 3 olika sorters sill.

Störande Moment
Mitt emellan förrätt och varmrätt ser-
verade Theatern ännu ett Störande 
moment, ”Min bästa tid var då” (när 
jag var Styrande över PB). Texten 
anspelade på förre Styrande Mästaren 
Lennart Fahlback (mer om det på sid 
7).

Fantastisk Herrmiddag
– Fantastiskt att få befinna sig i dessa 
lokaler och fira herrmiddag med näs-
tan 250 Bröder, tyckte Styrande Mäs-
tare Patric Jakobsson i ett anförande.

Lennart Fahlback replikerade det 
Störande momentet med att säga att 

det var första gången han blivit  utsatt 
för ett sådant. Han tyckte dock att det 
var lysande och menade att det borde 
införas som återkommande inslag varje 
år.

Varmrätten bestående av en västerbot-
tengratinerad renytterfilé med lingon-
sky och rosmarin- och rotfruktsstomp 
med brysselkål harmonierade perfekt 
till det australiska rödvinet Rawsons 
retreat Shiraz/Carbernet Sauvignon.

Tommy Körberg
Varmrätten avslutades med ett vilt be-
jublat soloframförande av stipendiaten 
Benny Ambohm, där Tommy Körberg 
var den röda tråden. 

Han framförde ”You never walk alone” 
(från musikalen Carousel), ”Sök dig 
till bergen” (Sound of music) samt ”I 
mitt hjärtats land” (ur Chess) och som 
extranummer ”Delilah”,  en gammal 

Tom Jones-hit.

Efter detta blev det bland annat 
sång av de tre Styrande på temat ”Vi 
komma, vi komma…”. För den akt-
ning och vänskap, som de Styrande 
får, gjorde de Styrande sedan gradens 
tecken åt de 234 församlade.

Tacktal
Kvällen i Rådhuset avslutades både 
med tacktal från gästerna genom 
Götas GeneralCeremonimästare och 
genom att Malmös Styrande Mästare 
Patric Jakobsson riktade ett ”tack till 
många” och då bland annat till inten-
denturen, som arbetat med att släpa 
möbler och andra attiraljer mellan 
lokalerna i SiriusPalatset och Malmö 
Rådhus.

/Christer Brynielsson, O.R-r

Ovan till vänster:  Bacchanaliska Musikens Direktör förbereder musikerna. Till höger en översiktsbild från Landstingssalen.

Bacchanaliska Musikens hornblåsare underhöll i entrén före Barbara-
högtidens inledning i Landstingssalen. 

Vissångarna Eric Sandberg och Michael Ström framförde ett sångstycke  
av Bellman, ”Bröderna taga”.
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15 nya FörstaGradare ...

ARNE WALDEHOV 
Född år: 1950 
Bor i: Bunkeflostrand 
Yrke: Senior. Tidigare 
kronokommisarie i 
södra Sverige 
Fritidsintressen:  
Samhällsfrågor,  

historia, golf och resor. 
Varför Par Bricole? Uppleva glädje

JOHAN  
SMEDBERG 
Född år: 1967 
Bor i: Staffanstorp 
Yrke: IT-konsult 
Fritidsintressen:  
Resor, judo, fiske  
och familj. 

Talang: Teknik/IT 
Varför Par Bricole? Spänning, historia 
och påtryckningar från trevliga med-
lemmar.  

PAUL SJÖSTEDT 
LUNDKVIST 
Född år: 1961 
Bor i: V. Karaby 
Yrke: Yrkesofficer  

Fritidsintressen: Jogging och snickeri 
Talang: Kören, logistik, samordning, 
projektstyrning – ledning (insats) 
Varför Par Bricole? Gillar idén.

OLLE HAMMAR 
Född år: 1963 
Bor i: Lund 
Yrke: IT-konsult 
Fritidsintressen:  
Matlagning och 
ölbryggning 

Talang: Festfixare 
Varför Par Bricole? Verkar trevligt.

KERMITH  
SVENSSON 
Född år: 1965 
Bor i: Malmö 
Yrke: Ingenjör 
Fritidsintressen:  
Golf, bastubad och 
matlagning 

Talang: Intresserad och nyfiken av 
Kören 
Varför Par Bricole? Att umgås med 
likasinnade är lärorikt.

FREDRIK HOLST 
Född år: 1974 
Bor i: Malmö 
Yrke: Lärare i  
engelska och tyska 
Fritidsintressen:  
Musik (sång), film 
Talang: Kören 

Varför Par Bricole? Min far Krister 
Holst har berättat att det är roligt och 
givande och så vill jag lära känna nya 
människor.

RUBERT  
SVENSSON 
Född år: 1947 
Bor i: Lomma 
Yrke: Fd. VD inom 
Fastighetsförvaltning 
Fritidsintressen:  
Körsång, segling,  

golf och jakt. 
Talang: Kören 
Varför Par Bricole? Musik, kör och 
gemenskap.

Barbara

... dessa sju Kammarrecipierade
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Barbara

Theater-Störningar

Bacchanaliska Theatern framförde 
två Störande Moment vid årets Barbara-
högtid. Det första var vid de Styrandes 
utskänkning av punsch, det andra mel-
lan förrätt och varmrätt vid middagen.

Vid bålen (bilden nedan) spelade 
Broder Lars Idoff en punschig veten-
skapsman iklädd hög hatt, som plöts-
ligt kom in när de Styrande blandat 
bålen och ansåg den vara färdig.

- Nej, nej, nej och åter nej! Det där 
var inte rätta handlaget och inte hel-
ler rätta sinnelaget, började han. Och 
fortsatte:

”För att göra rätta mixturen,
behövs mer än rena turen. 
Det går ej att blanda liksom tjuren!

Uti glasbutiken, allt slås i kras. 
Här behövs mer känsla och emfas!

Att en bål rätt få till
som inte smakar inlagd sill
Utan härligt läskar våra strupar
ända tills vi i rännsten stupar.”

Och så hällde Störbroder Idoff till-
baka innehållet i glasen och fortsatte:

”Se här, ett glas som namnet Petri bär
En hälsning till vår kyrka alldeles där
Nu tarerar jag ytterst nätt
med denna precisa pipett...”

Efter att ha ”återupprättat den goda 
smaken” fick de Styrande utskänka 
punsch till bröderna i salen. Detta 
Störande moment var författat av 
Krister M Berggren, D.f.D.B.T.

I störning två ”Min bästa tid var då” 
var det än en gång Krister Berggren, 
som skrivit texten. Medverkande: 
Benny Ambohm, Lennart Bendz, Rolf 
Perleij, Gert Thorlund, Jan Hultgren 
och Oskar Svenburg. Rekvisitan bestod 
av en lång banderoll med texten ”Det 
är jag som är Lennart”. Texten i denna 
Lennart Fahlbacks Chanson Adieu på 
melodin ”Min bästa tid är nu”:

”Min bästa tid var då
när jag var Styrande PB här.
Det var en härlig tid
Därför så tänker jag på då, på då, på då.

Här, där jag har varit bestämmande
Att återvända hit är rent beklämmande.

Tänk tillbaks en kort sekund
och tänkt på allt som var en gång
Det var en härlig stund
När Bricolister stod på tå, på tå, på tå

Momentet avslutades med:

Det var en härlig tid!
Därför så tänker jag på då, på då, på då.”
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Barbara

Talet till Barbara

KMR Jonas Malm blev den som 
fick äran att hålla talet till Moster 
Barbara vid Barbara-högtiden 2014. 
Så här skaldade han:

”Hör upp kära bröder, det är något ikväll, 
något bekant, något härligt och en känsla 
speciell 
Denna kvällen - andas vänskap, aktning 
och det förtroende som vi byggt 
Luta er tillbaka och njut av stunden  
- här är tryggt. 

Välkända ansikten med glitter på bröst 
Ja, vem vet det kanske blev fler som tröst 
För som Darwin utvecklade sin teori 
Flit, närvaro och talang skapar sin egen 
magi 

Där ute - närmar hon sig klädd i  
vinterskrud 
Den kalla tidens drottning - vitklädd som 
brud 
Här inne är det dock varmt och gott 
Frackar och kristall - här är sannerligen 
flott 

I Stockholm råder politiskt kaos och 
kalabalik 
Ja - riksdagen är sig sannerligen sig inte 
riktigt lik 
Man skyller på varandra och det är nå-
gon annans fel 
 

Vi löser problemet med halvan och tersen - 
men börjar med en hel

I staden smäller bomber så det står härliga 
till 
Medan vi väntar och trängtar och till 
rådhuset vill 
Denna kvällen - andas vänskap, aktning 
och det förtroende som vi byggt 
Luta er tillbaka och njut av stunden  
- här är det tryggt. 

När vi snabbt blickar tillbaka på året som 
gått 
Mången välförtjänta bröder nya grader har 
fått 
Nya kommendörer har påbörjat en vandring 
spännande och lång 
Resan blir behaglig med lite aktivitet - törs 
jag rekommendera sång? 

Ett dambriccolleri har vi också hunnit 
genomföra 
En kväll där vi viskar i våra allra kärestas 
öra 
”Förutom med dig min kära är det här jag 
vill vara!” 
God mat, trevligt sällskap och dans innan 
vi hemåt fara 

I Malmö klingar bl(å)tt ett ordspråk över 
slätten 
Morgonstund har guld i mun - nog svår-
smält den rätten 

Här äter vi guld i parti och minut 
Ja minsann – fotbollssagan vill aldrig ta 
slut 

Från Valhall och Olympens höjder 
Vår moster Barbara granskar våra fröjder 
Hon ser hur stad och bröder haft sitt år 
Det är inte utan att hon fäller en eller an-
nan glädjetår 

Från sin höjd bland gudars boning hon 
tittar ner 
vår egen moster Barbara, och jag tror 
minsann hon ler 
Ty året har i allt stort och smått varit gott 
Mycket av livets goda - vi mer än stundom 
fått 

Mycket kan nämnas men idag vi vår 
moster hylla 
Korka upp flaskorna och låt glasen fylla 
Ett rungande hipp hipp hurra 
Vi utbrista för vår moster idag

Kära bröder - kan ni förnimma doften av 
arrak på distans 
något bekant, något härligt och för oss 
med en hög relevans 
Denna kvällen - andas vänskap, aktning 
och det förtroende som vi byggt 
Luta er tillbaka och njut av stunden  
- här är det tryggt.”
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Barbara

Guvernörer, Jubelkommendörer ...

Fyra Högt Erfarne Bröder dubbades av de Styrande till nya Guvernörer: 
Eric Sandberg, Håkan Rylander, Ulf Munther samt Dennis Christensen.

15 Durchseende Bröder upphöjdes till vice Guvernörer: Anders Andersson, 
Dick Heimsten, Peter Jungbeck, Dan Kirsch, Henrik Lindgrén, Sven Lin-
dow, Per Lindqvist, Olof Löfgren, Bo Lönn, Magnus Nilsson, Johan Pers-
son, Ingemar Svensson, Gert Thorlund, Thomas Wahlström,Stefan Åberg

Sköldemärken presenterades av två riddare av svarta korset: Tommy Mon-
hagen och Leif Hallberg. Sköldemärkena ska pryda Bellmansalen.

Två Jubelkommendörer, Ingvar Holst och Lars-Göran Forslund, förärades vitt 
mousserande vin, lagerkrans och Jubelkommendörstecknet.

Två verkligt glada gäng: Till vänster gäster från Göta Par Bricole, till höger sjungande gäster från Jönköping Par Bricole. Längst fram även Malmö 
PB:s Lars Löfberg, som ursprungligen kommer från Jönköping Par Bricole, tillika Barbaras Providör i Malmö detta år.
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Barbara

Det är vi som jobbar bakom kulisserna

Här är dom som sliter i dagarna tre för att vi 
andra ska kunna ha det extra festligt en kväll -  
Intendenturen med Intendenten Kenneth Parne-
fjord i spetsen.

– I år var vi 16 deltagande, berättar Kenneth.

– Framplock sker på torsdagen i Bellmansalen 
i Sirius-palatset. Under fredagen blir det trans-
port av material till Rådhuset och iordningställan-
de. På söndag förmiddag efter det stora kalaset är 
det sedan omvänt. 

Drygt 100 mantimmar räknar Kenneth Parne-
fjord att det krävs av Intendenturen för att det 
ska bli ett Barbara-kalas.

– Detta är som att tapetsera, man ser tapeten 
men inte underarbetet, säger han.

– Är det någon som vill bättra på konditionen el-
ler muskelmassan får ni gärna höra av er!  Om inte 
annat i stället för att gå på gym. Vi har roligt och det 
är uppskattat från alla håll! Vill Du veta mer? Hör av 
dig till kenneth.parnefjord@telia.com!

De 14 personer, som OrdensFotografen lyckades samla på en bild vid Barbara-högtiden. Övre raden från vänster: Dan 
Kirsch, Gösta Hallström, Mikael Wärn, Claes Göran Hansson, Stefan Johansson, Lars Andersson, Anders Vallin, Peter 
Jungbeck. Främre rad, Patrik Fahl, Staffan Birath, Anders Holmström, Kenneth Parnefjord, Stefan Leo, Lars Holmström. 
(Lars Berg saknas på fotot).

Lars-Erik Petersson, Claes Göran Hansson, Lars Holmström, samt Pat-
rik Fahl under söndagsförmiddagen fullt sysselsatta med att städa upp 
efter alla andra bröders festande kvällen innan. De var förstås själva 
med vid festen, men är man med i intendenturen så måste man städa 
dagen efter antingen man vill eller inte.
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Ämbetsmanna-N yheter

Nya ”ämbetsmän”

Rickard Elmqvist är ny ansvarig för 
Malmö Par Bricoles sidor på FaceBook.

Rickard har en gedigen databak-
grund. Har bland annat arbetat i 
danska företag med internationell in-
riktning, Maersk och FOSS Analytical. 

Från början var han kock, men 
sadlade om till högskolestudier och 
har idag examen som civilingenjör. 
Är Teknisk Fysiker i grund och botten 
(spektralteori och kvantmekanik) 
men har inom teknologi mest arbetat 
med realtidsprogrammering och 
beräkningar. 

Rickard är numera egen företa-
gare. Gör just nu verksamhetsanalyser 
hos Kriminalvården.

Hans stora intresse är dock bergs-
bestigning. Har bland annat givit ut 
en bok i ämnet, ”Bergtagen”. Du kan 
läsa om den på www.bergtagen.nu. 
Han är också passionerat intresserad 
av mat och matlagning.

Arbetsuppgifter på vår FaceBook-
sida blir att se till så att den innehål-
ler nyheter, som kan tjäna som en 
marknadsföring av vårt kära sällskap, 
samt förstås att vara gatekeeper, det 
vill säga rensa bort eventuella publi-
ceringar, som vi inte vill ha på sidan. 
Inga avslöjanden om våra ritualer på 
Facebook-sidan med andra ord.

Anders Vallin har tillträtt en ny 
funktion inom Ordens Informa-
tionsCollegium i Malmö PB - han är 
sponsor-/annonsansvarig.

Anders uppgift blir att sälja an-
nons- och sponsorsplatser både i 
denna tidning Nouvelles, i vår Årsbok 
samt på hemsidan.

Tanken med att inrätta denna 
funktion är att bättre kunna finansie-
ra våra kommunikationskanaler. Idén 
har vi lånat från Borås Par Bricole, 
som är så framgångsrika inom detta 
gebit att de finansierar sina kommu-
nikativa insatser tack vare detta.

Anders Vallin, som är tämligen ny 
i Malmö Par Bricole, kommer från 
Stockholms och har för närvarande 
Grad 4 i vårt sällskap.

Han arbetade tidigare inom bank-
världen. Numera är han en ”glad tids-
miljonär” och bor på Victoria Park på 
Limhamn. Han är ordförande i en av 
områdets bostadsrättsföreningar.

Han flyttade till Skåne för 2,5 år 
sedan och har därmed fått lära sig ett 
”nytt språk” (skånska) ...

Om Du är intresserad av att an-
nonsera eller sponsra PB:s publikatio-
ner kan Du höra av dig via E-post till: 
ak.vallin@gmail.com

Det inte var länge sedan vi hade 
picknick i det gröna och temperatu-
ren var behaglig, både på dag- och 
kvällstid. Men plötsligt är det decem-
ber månad och vi har firat moster 
Barbara. Vart tog tiden vägen? Det 
beror nog på att det gamla talesättet, 
”i trevligt sällskap går tiden snabbt”, 
stämmer.

I vilket fall som helst är det halvtid 
enligt den bricolistiska tideräkningen 
av året. Vi ämbetsmän i arbetsgrader-
na tar en välförtjänt paus innan andra 
halvlek går igång i januari. 

Vad gör då en ämbetsman i ar-
betsgraderna och vad händer i andra 
halvlek? Som ämbetsman i arbetsgra-
derna har man glädjen att introducera 
de nya Bröder som tar sina första steg 
in i bricoleriet. Det startar med första 
graden och avslutas med 4:e graden i 
april. Vår uppgift förutom att genom-
föra ritualerna, är att ge samtliga Brö-
der, en stund av munterhet, inbördes 
Vänskap, Aktning och Förtroende, 
i samarbete med talanggrupperna. 
Vårt mål är att så många som möjligt 
ser mervärdet med att vara medlem 
i Malmö Par Bricole, samt vandrar 
vidare till Riddaregrader. 

Vilka är då vi ämbetsmän? Jo, en 
skara glada positiva Bröder som har 
den stora förmånen att föra det bric-
colistiska arvet vidare under muntra 
och givande tillfällen. Detta sker både 
under de kapitel som utlyses, och un-
der de ”extra” sammankomster som 
förekommer inom arbetsgraderna. 

Men, vi vill bli fler! Därför uppmanas 
ni Bröder som har intresse av att ingå 
i vårt ”team” att kontakta underteck-
nad. 

Mikael Risén, Ordf Arbetsgraderna 

Vi vill bli fler
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n  6.2 PB II kl 18.30, Bell-
mansalen, måltid.

n  4.3 Prövningsgrad X. 
Särskild kallelse.

n  13.3 PB X kl 18.30, Bell-
mansalen måltid

n  10.4 PB IV kl 18.30, 
Bellmansalen, måltid

n  8.5 PB VII kl 18.30, Plats 
i inbjudan.

n KMR Olle Olsson avled 
26 oktober 85 år gammal

n KMR Ove Ranert avled 9 
november 87 år gammal

n KMR Egon Ericsson avled 
9 december 74 år gammal

Gradgivningar

13.1 OSB Göran Larsson, 50 

15.1 KMR Per-Eric Jönsson, 70 

29.1 NOIWAK Anders Blom, 70  

7.2 RGK Åke Persson, 70

7.2 SSR Sten Edström, 85

8.2 SSR Rune Persson, 60

9.2 NOIWAK Kermith Svensson, 50

17.2 G-r Jens Tuvesson, 60

18.2 KMR Lars-Erik Peterson, 70 

19.2 KMR Göran Ivestedt, 70 

22.2 SSR Hans-Erik Sjöholm, 50 

27.2 KMR Christer Brynielsson, 70

28.2 KMR Bengt Johansson, 85

28.2 KSR Håkan Roos, 60

1.3 KMR Per Kylander, 80

3.3 KMR Bertil Peterson, 70

4.3 RGK Bo Ewald, 75

14.3 DB Anders Janstad, 50

25.3 NOIWAK Richard Austadius, 50

1.4 KMR Jan V Nilsson, 80

6.4 KMR Tommy Lindell, 75

7.4 KSR Lars Kestrup, 70

19.4 v.G-r Peter Larsson, 60

27.4 v.G-r Håkan Vikström, 50

Jubilarer 

Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad
Tel 0454-57 20 55
info@fracklagret.se

Vill ni ha en frackkväll?Läs mer på vår hemsida!

Frackar
från 1.999;-

KUNDTJÄNST 0454-572 055

Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•  Alla plagg levereras på 2 -3 dagar

•  Vi lagerhåller alla storlekar

•  Levereras inom hela Norden

•  Betala mot faktura eller delbetala

Komplett sortiment av Högtidskläder

www.fracklagret.se

In M emoriam

Vi bevarar desse våra 
avlidne Bröder i ljust 
och tacksamt minne!

F ö r e t a g s m ä k l a r e

 
Anders Kårfeldt 
040-671 42 00

 Vi hjälper dig att sälja ditt företag

Diskret | Rakt | Enkelt

Stjärnpin till flitiga
Vårt 

sällskap har 
på intitiativ 
från Göta 
skapat en ny 
gemensam 
StjärnPin, 
PB-Stjärnan. 
Den guld-
färgade 
stjärnan 
består av sju stycken spröt, 
med en liten fusk-brillis för 
varje loge i landet. Den ska 
kunna köpas eller tilldelas 
Bröder, som varit så flitiga 
att besöka andra loger, att 
de besökt samtliga. Bröder 

i Malmö kom-
mer att tilldelas 
den, under 
förutsättning att 
de kan visa att 
de har besökt 
både Moderlo-
gen i Stockholm, 
Göta i Göteborg, 
Borås, Malmö, 
Jönköping, 

Vänersborg och Sundsvall. 
En särskild länk, ”PB-
Stjärnan”, där besöken ska 
registreras finns på Kansli-
systemets sida, som du kan 
nå via medlemsinloggning 
från malmo.parbricole.se.

Advokat  
Karl Henrik Östberg AB

Tel: 076-00 66 110 
E-post: karlhenrik.ostberg 

@poadvokat.se 

Malmö: Regementsgatan 14 
Svedala: Svedala Trade Center

Fullservicebyrå i hjärtat av 
Malmö och Svedala för både 
privatpersoner och företag

Varité 25 jan kl 14

 

Inbjudan från 
Den Bacchanaliska TheaterAcademin

Inled Ditt nya Par Bricole År med att 
tillsammans med nära och kära bevista 

årets PB Varité. Start i Bellmansalen kl 14 
(prick). 

Den Bacchanaliska Theatern och Musiken tar 
dig tillbaka till krogen Tre Remmare med urbrö-
derna Bellman, Hallman och Kexél. I föreställ-

ningen får vi uppleva tillblivelsen av vårt sällskap. 
Efter mingelpaus med bubbel i glasen kommer 

bröder från olika talanggrupper att förgylla efter-
middagen med musik, sång, magi och komik. 

Varietén beräknas vara slut vid 16-tiden. 
Entré- och bubbelavgift: 50 kr per person.

Anmälan senast 18 jan till 040-121109.

Krister M Berggren          Peter Svenburg 
    D.f.D.B.T.             O.f.D.B.T.


