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Succé Varieté

Recipiendernas talanger sattes på prov

Publiktillströmning som en rock-kon-
sert när Den Bacchanaliska Theatern 
höll varieté.                                   sid 3

Se bilder och referat på sid  2

Alla Bröder hälsas hjärtligt väl komna 
på Malmö Par Bricoles årsmöte den 
25 mars.                                        sid 4

Årsmöten
Då har 2015 kommit igång och Styran-
de Mästaren välkomnar alla bröder till 
ett nytt verksamhetsår.                   sid 2           

Nytt år
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Grad  2 - 2015

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson
Fotografer: Tony Rosenquist, Hanne Lund-
ström, Bjarne Bülow

Annonsansvarig: Anders Vallin
E-post: ak.vallin@gmail.com

Bröderna fara väl vilse ibland…
men inte denna kväll, den 6 februari, 
när hela 160 bröder hade letat sig 
fram till Par Bricoles boningar för att 
vara med om när 20 kommendörer 
upphöjdes till Klare och befallande 
Överkommendörer. 

Dagen till ära gästades vi av 26 brö-
der från Borås PB med deras Styran-
de Mästare Göran Olofsson i spetsen 
och 7 bröder från Göta PB.

Måltidskalaset blev en succé. Sill och 
nubbe följt av panerad spätta med 
räkor och ljuvligt fluidum gav magen 
det lugn den såväl behövde.

Recipiendernas tacktal hölls av Gun-
nar Hörnsten där han bl.a. talade 
om känslan av att nu på allvar bli en 
del av Par Bricole.

Efter ett större medaljregn talade 
vår Styrande Mästare P. Jakobsson 
om vikten av att vi besöker varan-
dras loger och ser oss omkring i den 
bricolistiska världen.

Hade kvällen börjat bra så var det 
ingenting emot hur den slutade. Mu-
siker från Borås PB tillsammans med 
sångaren Roger Sandström bjöd på 
evergreens som gjorde att de flesta 
bröder stannade kvar tills klockan 
hade passerat midnatt. Vilken show! 
Detta var något alldeles utöver det 
vanliga.

/Johan Sundqvist

160 bröder njöt av Grad II

Borås PB tillsammans med sångaren Roger Sandström såg till att det blev en helkväll i Palatset.

Medaljerna haglade över Bröderna.

Recipiendernas tacktalare Gunnar Hörnsten

Nu är vi igång med ett nytt verk-
samhetsår och jag önskar er alla 
välkomna till nya friska insatser i vårt 
Lysande Sällskap Malmö Par Bricole.

Detta nummer av Nouvellen är lite 
tunnare än vanligt, men var lugna, 
nästa utgåva kommer vara betydligt 
mer innehållsrikt.

Så här långt på det nya året har vi 
framfört en bejublad varieté samt en 
mycket välbesökt Grad II med många 
gäster.

En viktig kommande händelse är vårt 
årsmöte den 25 mars. Alla bröder 
oavsett grad är välkomna!

Jag hoppas också att kung Bore stan-
nar norr om Hässleholm, så vi kan gå 
till våra sammankomster utan galo-
scher. Nu inväntar vi en efterlängtad 
vår med härliga upplevelser såväl 
inom som utanför vårt kära PB.

/Patric Jakobsson

Styrande Mästaren

Ledare 

Bild på vår Styrande Mästare Patric Jakobs-
son från Grad VII i maj 2014.
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Varieté - 2015

Succéartad Varieté

Söndagen den 25 januari visade sig vin-
tern från sin bästa sida. Solljuset strålade 
alltmedan bröderna med släkt och vänner 
begav sig mot Siriuspalatset för att bevista 
uruppförandet av den Bacchanaliska 
TheaterAcademins Varieté. 

Förväntningarna var höga när 
portarna slogs upp exakt kl. 13:15 och 
stundom verkade det nästan som om 
man var på väg in till den största rock-
konsert. Så stort var trycket. Väl inne i 
lokalen såg man hur de inblandade brö-
derna hade ansträngt sig å det yttersta 
för att logistiken skulle fungera

Kl. 14:00 var Bellmansalen full till 
sista plats och man kunde riktigt känna 
spänningen i salen när Teaterdirektören 
Krister Berggren äntrade scenen. För att 
förstå hur det var att leva i Stockholm på 
1700-talet, berättade Krister inlevelse-
fullt om denna tid. Han berättade också 
om vårt sällskaps grundare Hallman, 
Kexél och Bellman och om hur de regel-
bundet träffades på krogen Tre Rem-
mare som låg i Gamla Stan.

När spänningen nästan var alldeles 
olidlig startade så pjäsen som ursprung-
ligen skrevs för ca 100 år sedan av signa-
turen ZLB i Vänersborg. Vissa stycken 
har tonsatts av vår alldeles egen Carl 

Hervelius. Först ut på scenen var Eric 
Sandberg som framförde ”Om magistra-
ten i Tälje”. Därefter tog själva pjäsen 
vid. Christoffer Månsson (Hallman), 
Richard Aspegrén (Kexél) och Benny 
Ambohm (Bellman) gjorde sitt yttersta 
för att tolka de skeenden som låg till 
grund för vårt sällskaps bildande. Dessa 
bröder, i sällskap med några bröder 
från orkestern sjöng, spelade och talade 
som om de voro professionella. Efter 
den dryga halvtimmes långa föreställ-
ningen bjöds på ”bubbel” i baren. 

Den andra akten präglades av diverse 
upptåg. Vi fick uppleva talanger av alla 
de olika slag. Comediorkestern, trollkar-
len ”Danini the Magician (Dan Kirsch), 
svensktoppssångaren ”Tommy Glitter” 
(Tommy Lindell) och Leif Bengtssons 
trumpetspel med trädgårdsslang och 
tratt är bara några av de höjdpunkter 
som gladde publiken denna eftermid-
dag. Efter inklapp avslutade Benny 
Ambohm varietén tillsammans med sin 
hustru Katarina och Comediorkestern 
och hela publiken sjöng med.

Det var nöjda åskådare som lämnade 
Siriuspalatset sent på eftermiddagen när 
solen fortfarande sken. 

/Johan Sundqvist

Fullsatt Bellmansal när Den Bacchanaliska Theatern höll varieté som tog oss tillbaka ända till år 
1774 i Skrubben n:o 4 på Tre Remmare i Gamla stan. Varietén bjöd även på hårresande magi, 
trumpetspel med trädgårdsslang och mycket, mycket mer...

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

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

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

Leg Läkare Mats Nordgren
Nedre Långvinkelsgatan 21, 252 20 Helsingborg

www.oronnashalsspecialisten.se

Of f ice C    f  f ee
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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, Bell-
mansalen, måltid

n  8.5 PB VII kl 18.30, Plats 
i inbjudan.

n  24.2 Den Bacchanaliska 
Kören kl 18.30.

n  26.2 Den Bacchanaliska 
Theatern kl 18.30.

n  3.3 Den Bacchanaliska 
Musiken kl 18.30.

Gradgivningar

Övriga årsmöten

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

1.5 RGK Göte Falk, 95

6.5 KMR Jockum Åkesson, 60

6.5 OSB Jörgen Winqvist, 50 

8.5 DB Kurt Wijkmark, 75

12.5 KMR Bo Öhman, 70

16.5 NOIWAK Christian Söderström, 50

19.5 v.G-r Göran Heimgård, 70

5.6 KSR Bengt Larsson, 60 

6.6 SSR Roland Hansson, 70

10.6 KMR Anders von Bülow, 50 

16.6 KMR Peter Wikström, 60

21.6 KMR Jan Håkan Håkansson, 80 

22.6 KSR Hans Gustafsson, 50 

Jubilarer 

Malmö Par Bricole håller
årsmöte onsdag 25 mars
kl. 18.30 i Bellmansalen,
Siriuspalatset, Rundelsgatan
15. Ingen föranmälan.
Alla Bröder hälsas hjärtligt
välkomna!

1. Mötets öppnande

2. Fastställande om kal-
lelse skett i enlighet med 
stadgarna

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Föredragning av årsredo-
visning

6. Föredragning av revi-
sionsberättelse

7. Fastställande av resultat-
räkning år 2014 och balans-
räkning per 31 december 
2014

8. Disposition i anledning 
av vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräk-
ningen

9. Fråga om ansvarsfrihet 
för De Styrande och Drät-
selnämnd

10. Information om budget 
för år 2015

11. Fastställande av årsavgif-
ter och gradavgifter för 2016

12. Bemyndigande att 
teckna Sällskapets firma i 

ekonomiska -och juridiska 
angelägenheter

13. Val av två revisorer för 
en tid av ett år samt två 
revisorssuppleanter för en 
tid av ett år

14. Val av de ledamöter i 
drätselnämnden som det 
ankommer på årsmötet  
att utse

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Årsmöte 25 mars!

Bacchi Horn Cup

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

KLANG!
Joh. Persson

Glasmästeri AB
Vattenverksvägen 19,  

212 21 Malmö
Tel. 040-29 00 95
Fax 040-18 59 17

www.jpg.nu / info@jpg.nu

Ärtsoppeluncher
26/3 2015. Broder Kent 
Victor talar om “Flygvap-
nets incidentberedskap.”

21/5 2015. “Statarlivet 
förr”. Utflykt till Statar-
museet i Torup.

Alla golfande bröder inbju-
des till BACCHI HORN 
CUP 2015, som i år genom-
förs på Lannalodge utanför 
Örebro. 

Måndag 1 juni finns möjlig-
het till inspel. Tider finns 
bokade för detta med 
gemensam start 13:00 och 
greenfee är 400:-. Lunch 
11:30. På kvällen börjar det 
med mingel kl 19:30 och 
fortsätter med obligatorisk 
middag kl 20:00. Tisdag 
2 juni är det frukost och 
utcheckning kl 07:00, infor-
mation kl 08:00, kanonstart 
kl 08:30 och prisutdelning 
under lunchen kl 14:00. 
Slaggolf med högst hcp 36 
är spelformen

Ett paket innehållande: del 
i dubbelrum/stuga, frukost, 
lunch tävlingsdagen, täv-
lingsgreenfee och middag 
kostar 1575:-. Dryck till mid-

dag ( 3 styck) kostar 200:-. 
Lunch före inspel ( från 
11:30) kostar 100:-

Anmälan senast 29 april 
2015 genom att inbetala 
deltagaravgiften på 1575:- 
+ eventuella tillägg till bg 
342-7440 (Lannalodge) och 
uppge namn och boknings-
nummer 5713. 

Dessutom måste det göras 
en anmälan med namn, 
loge, golf-id, eventuell 
rumskamrat och mobil-
nummer till pbgolf15@
eldfastservice.se. 

Vi måste begränsa antal 
deltagare till 72 st varför 
principen ”först till kvarn” 
gäller.

Vänersborgs fullständiga 
inbjudan kan du läsa på 
hemsidan malmo.parbricole.se

Klang!


