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Suberb tenor

Barbara - årets PB-höjdpunkt

En de nya Grad 1 överraskade vid 
Barbara med en fantastisk version av 
”Nu är jag pank och fågelfri ”          sid 8

Sidorna  4-11

Vid årets Barbara blev det inte bara 
en stipendiat Ung talang utan två! 
                                           sid 7

Stipendiater
Vi har fått rekordmånga nya Grad 1 
i år - 21 stycken i oktober och ytterli-
gare 13 vid Barbara!            sid 10

Rekord Grad 1
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Ledare

Glädjande med alla nya 
Bröder till Sällskapet 

Nu är vi klara med 2015 års verksam-
heter. Det är en stor glädje att kunna 
konstatera att våra gradgivningar un-
der året har haft god tillströmning av 
bröder, framförallt av nya bröder. Över 
30 bröder har tillslutit till vårt sällskap 
under året. 

Ett idogt arbete under ledning av vår 
Ordförande i arbetsgraderna, Mikael 
Risén, har med idéer och engagemang 
bidragit till detta. 

Många gästande bröder har besökt 
oss under året. Vid grad III i septem-
ber fick vi ett uppskattat besök av våra 
trenne Stor Styrande från moderlogen. 
Här fick vi möjligheten bjuda på den till 
graden hörande operan. Återigen var 
våra talanggrupper och tjänstgörande 
bröder på topp.

Under året har vi diskuterat mycket 
hur vi ska synas på olika sociala medier. 

Å ena sidan ska vi vara öppna och 
tala om, vilket traditionsrik och lysande 
sällskap vi är. 

Å andra sidan måste vi vara ytterst 
försiktiga med våra ritualer. 

Den främsta anledningen är att icke 
röja något av innehållet i gradgivning-
arna och måltidskalasen, så att bröder 
av lägre grader och ännu ej intagna brö-
der får reda på tanken och innehållet. 
Avslöjas detta,  går hela överraskningen 
och nyfikenheten förlorad. 

Par Bricole är inget hemligt sällskap, 
men ett sällskap med hemligheter. Vi 
kommer följa upp och informera er 
kontinuerligt om riktlinjer och regler, 
avseende denna fråga.

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson
Foto: Jonas Malm, Andres Wram-
nell, Bjarne Bülow, Bill Hansen

Ledare 
Inför år 2016 koncentrerar vi oss på 

våra sedvanliga sammankomster och 
Vårbalen med Dambricoleri i mars må-
nad. Våra talanggrupper kommer även 
överraska oss under året samt mycket, 
mycket mer.

Jag och mina Medstyrande tackar er 
alla för ett väl genomfört bricoleriår 
med stort engagemang, glada skratt 
och kloka idéer.

Ett riktigt Gott Nytt År till er Alla!

Patric Jakobsson

Styrande Mästare

Bild på vår Styrande Mästare Patric Jakobsson 
från Barbara i år.

KLANG!
Joh. Persson

Glasmästeri AB
Vattenverksvägen 19,  
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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

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
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Sjätte Graden

Till Sjätte Graden i Malmö Par 
Bricole hade 120 bricolister infunnit 
sig att både fira Mårten Gås samt upp-
höjelsen av 13 Bröder till den Sjätte 
Graden. Bland gästerna fanns tillresta 
Bröder från Moderlogen, Borås och 
Jönköping.

Efter de i sedvanlig ordning väl 
förborgade ceremonierna vidtog den 
festliga Gåsamiddagen, som inled-
des med en god Svartsoppa med 
leverkorv och krås. Sång och musik 
till detta var ”Vi klarar oss nog ändå” 
och  den hos oss nästan lika kända 
”Gåsvisa i Malmö PB 1893”, där kören 
sjunger sig igenom 15 verser/solon. 
Sista versen slutade med:

”Skål för gäss i allmänhet
Stekta gäss i synnerhet!
Bägarn töm för mårtensgåsen:
Hoppfalilalalej!”

En ovanligt god gås med krås 
serverades ackompanjerad av rödkål, 
äppelmos, sås och stekt potatis.

Styrande Mästaren Patric Jakobs-
son välkomnade recipienderna till 
deras första Riddargrad med orden 
”nu är vi lika, vi är alla riddare i vårt 
kära sällskap” och uppmanade dem 
att föra Par Bricoles traditioner vidare 
och arbeta för att hjälpa till med att 
skaffa fler nya Bröder till vårt sällskap.

Efter ytterligare visor med gåsan-
knytning bl.a. Hasse & Tages ”Gäss te 
dej” på Beatlesmelodin ”Yesterday” 
vidtog en mindre medaljutdelning till 
våra gäster, där Moderlogens reci-
piend Göran Holm sade att kvällens 
Gåsa-middag innebar ett 50-årsjubi-
leum sedan han lämnade Skåne för 
Stockholm. Han ironiserade något 
över menyn eftersom han menade att 
en ursprunglig skånsk gåsamiddag 
ska bestå av först lutfisk, därefter gås 
och avslutas med risgrynsgröt.

Recipiendernas tacktal hölls av 
Magnus Roos, som ”bekände” att 
han trots bostadsorten Glimåkra i 
Skåne var stockholmare, men en 
stockholmare som älskar både Skåne 
och Stockholm. Han menade att på 
samma sätt som man måste under- 
hålla målningen på ett hus, måste 
även relationerna mellan bröder i  
Par Bricole vårdas.

Ett 50-tal bilder från detta grad-
kalas, kan du finna, genom att logga 
in på våra medlemssidor på webben! 
Använd länken: parbricole.se/med-
lem. Därefter skriver du in dina in-
loggningsuppgifter (som du fick när 
du gick med i PB), välj sedan Malmö 
Par Bricole och klicka därefter på 
rubriken BILDGALLERI i vänster-
marginalen. 

13 nya Grad VI Stämningsfull och 
mäktig Parentation
Söndagen den 8 november bjöd 

Malmö Par Bricole in till vår mest 
stämningsfyllda högtid där vi med 
sång, musik och tal, minns och 
hedrar de bröder som under året för 
alltid lämnat oss.

Kyrkan var så gott som fylld med 
PB-Bröder och anhöriga. Och det var 
ovanligt många gradband som lyste 
upp kyrkan denna kväll. Så gott som 
samtliga nya riddare från fredagens 
Grad VI deltog iklädda frack och i 
sina nyvunna gradband.

Det de och vi fick oss till livs var 
väldigt mycket av Malmö PB. Vår 
egen Carl Hervelius var pappa till 
inte mindre än tre av de framföran-
den som ovanligt stora församlingar 
av Den Bacchanaliska Kören och Den 
Bacchanaliska Musiken mäktigt fram-
förde både unisont och tillsammans 
med solister.

Minneshögtiden inleddes med 
”Elegie” av Carl Hervelius och Mor-
gonsang av N.W.Gade, fortsatte sedan 
med Gunnar Janssons ”Forza Interna 
IV” innan vi fick höra en parenta-
tionskantat av N.G.Zettergren orkest-
rerad av Carl Hervelius.

En känslosam predikan hölls av 
Malmö PB:s Ordens-Kaplan Rickard 
Aspegrén. Parentationen utfördes 
stämningsfullt av Den Styrande 
Mästaren Patric Jakobsson innan det 
blev Carl Hervelius igen – nu ”Min-
nessång”.

Minnestunden avslutades med 
en psalm översatt från tyska av Carl 
Mikael Bellman, altartjänst, Välsig-
nelsen, församlingssång och slutligen 
Pilgrimskören ur operan  
Tannhäuser.
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Barbara

2015 års Barbara blev en ovanligt 
pampig tillställning, till och med för att 
vara Barbara som “alltid” är trevligt! 
Här bjöds inte bara på kommendörs-
CanCan och medaljregn utan även på 
ett lysande sångframträdande av en 
trombonist(!). Tänk vad en bricolerist 
kan få vara med om vid en Barbara-
festlighet i Malmö!

Rekordstor Kammar-reception

Barbara inleddes, som det brukligt 
blivit de senaste åren, med en festlig 
Kammarreception i Siriuspalatset. 
Den traditionella lättare lunchen, 
pyttipanna med tillbehör, öl, snaps, 
hög och festlig stämning förgylldes av 
snapsvisor.

13 nya recipiender hade mött upp och 
bland dessa fanns både ett malmöitiskt 
f.d. kommunalråd, en polis, en credit 
manager, en kategorichef vid Lunds 
universitet, tre ingenjörer, en musiker 
från Malmö Opera, två kundansvariga 
och en begravningsentreprenör. Du 
kan läsa mer om de nya Förstagradarna 
vid Barbara på sidan 10.

Totalt vid denna lättare lunch deltog 
drygt 70 Bröder, vilket nog måste be-
tecknas som rekord. Antalet nya För-
stagradare i Malmö torde också vara 
rekord! Först 21 nya i oktober och nu 
ytterligare 13… 

 

Pampigt i Landstingssalen

Högtiden i den fantastiska Lands-
tingssalen i Malmö Rådhus inleddes 
med ståtlig procession då Malmö Par 
Bricoles Styrande och Högsta Ämbets-
män tågade in under PB:s fanor och 
banér. Processionens första avdelning 

Pampig högtid i Malmö Rådhus 
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Barbara

Dubbning av 50-/25-årskommendörer

avslutades med att de Styrande tågade 
in under åtta svärdsbeväpnade vakters 
höjda och korsade svärd.

Högtiden i Landstingssalen som tog  
nära 3 timmar att genomföra hade 
som punkt nummer 2 dubbning av 
sex nya Guvernörer, dvs nya Grad 
8. Se mer om dessa på sidan 6! 
Direkt därefter följde dubbning 
av elva Vice-Guvernörer. Se mer 
på sidan 6!

Nästa festliga punkt blev bekrans-
ning och hyllning av två Jubel-
Kommendörer, Nils-Olof Ahlquist 
och Anders Aspegrén (bilden till 
vänster), bröder som varit med i vårt 
sällskap i minst 50 år (!). Här blev 
det både ärevarv, tal, dekoration, 
skål, sång, leverop och Fanfar.

Därefter följde dubbning av Brö-
der som varit med i Malmö PB 
häften så länge, men ändå i en lång 
tid – 25 år. De sex som fick denna 
utmärkelsen Heders-Kommendör 
var: KMR Hans Dejenfelt, RSK 
Paul Johansson, KMR Lennart 
Lindström, RGK Ingvar Larsson, 

RGK Johan Revstedt och RGK Magnus 
Strömland (Gruppbild här under).

En punkt där många hoppats på belö-
ning för utfört arbete under året var 
utdelning av medaljer. Det delades ut 
ett flertal: Kexel-medaljen, Par Bricoles 

förtjänstmedaljer, Lundströmska och 
Söderbergska medaljen, Malmö PB:s 
förtjänstkors, Ingenio Et Arte, Eric 
Tegnér-medaljen, Svanbergska talent-
medaljen med flera.

(forts nästa uppslag)
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Barbara

Nya Guvernörer & Vice-Guvernörer

Vid 2015 års Barbara företogs dubbning av elva Vice-Guvernörer. Här bild och namn på dessa nya “Högt Durchseende 
Och Högt Oförgänglige Bröder”: Johan Sjöström, Anders Vallin, Anton Sandberg, Anders Semmelweis, Ulric Aspegrén, 
Zivko Korecic, Svengunnar Tiljander, Gunnar Hörnsten, Anders Weström, Hans Holm och Rubert Svensson.

Vid Barbara dubbades sex nya Guvernörer, det vill säga Åttondegradare: Krister Holst, Claes Pagels, Lars Kestrup, Ham-
pus Hedberg Hankell, Lars Bergqvist och Magnus Persson.
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Barbara

En punkt där inte lika många kan 
konkurrera är Malmö Par Bricoles 
stipendium för “unga talangfulla” brö-
der, som är i början eller mitten på sin 
karriär. Det gavs i år till två(!) personer, 
Gösta Hallström och Rolf Perleij.

Störande moment

Efter en hyllning till Moster Barbara, 
denna gång från Vissångarna, var det 
dags för ett Störande Moment från 
Theatern. Genom en av dörrarna  i 
Landstingssalen kom altsaxofonisten 
Thomas Påhlsson in, och spelade 
temamusiken från Benny Hills show. 

En av vakterna tyckte inte att detta 
passade sig, reste sig och förde bryskt 
ut saxofonisten så att ordningen kunde 
återställas.

Högtidsbål och CanCan

Sedan var det dags för utskänkning av 
den högtidliga bålen av punsch, där de 
Styrande bjöd upp samtliga Bröder att 
smaka på årets punsch – i hierarkisk 
ordning förstås…

Kvällens kanske mest eftertraktade 
inslag Kommendörsbaletten med nya 
Förstagradare följde sedan under led-
ning av Ordens-Balettmästare Mickhail 
Bogatyrev. De som “drabbades” att 
dansa CanCan med Balett-mästaren 
såg rejält trötta och svettiga ut efteråt.

(forts nästa sida)

Stipendier, medaljer, CanCan

Malmö PB:s”unga talangfulla Bröder”, Gösta Hallström och Rolf Perleij. Två medaljmottagare Peter Svenburg och Lars Idoff.

Actionbild från den populära Kommendärsbaletten anförd av 
Ordens-Balettmästare Mickhail Bogatyrev.

Två medaljmottagare till Vissångarnas Jan Ek samt  
Eric Sandberg.

Providören Ken Ceder och vice Ordens-Mun-
skänken Dennis Christensen med högtidsbålet.
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Barbara

Måltidskalas med superb tenorsång

Måltidskalaset i Knutssalen inleddes 
strax efter kl 19 med Allmänt intåg 
och Fanfar. Honörerna som samlats i 
Bernadotterummet tågade in till musik 
vid 19.30-tiden. Därefter serverades 
förrätten, Toast Skagen.

Strax innan General-Ordförande Patric 
Jakobsson höll sitt välkomsttal slog 
Theatern till med ännu ett Störande 
Moment. Saxofonisten från Lands-
tingssalens Intermezzo, gjorde ett nytt 
försök med en trumslagare och en 
man som blåste flärp-pipa. Samma vakt 
som ingrep i Landstingssalen agerade 
än en gång resolut och  kastade ut de 
”störande” teatermänniskorna. 

Före varmrätten framförde Orkestern 
först ett musikstycke,  “Förspel till Bac-
chi Konkurs”.  Därefter överraskade en 
av de nya recipienderna, Martin Hult-
kvist (bild till höger), med att framföra en 

lysande version av “Nu är jag pank och 
fågelfri” från operetten “Tiggarstuden-
ten” av Carl Millöcker. Framförandet 
belönades med stående ovationer. 
Martin är anställd som trombonist(!) i 
Malmö Operas orkester. 

Varmrätten blev ett mycket välsma-
kande Rosémarinerat tuppbröst med 
apelsinstekta svartrötter, smörad röd-
vinssås och palsternackspuré. Till det 
serverades ett utmärkt Penfolds Shiraz 
Cabernet Australia. Allt avnjöts medan 
Den Bacchanaliska kören stämnings-
fullt underhöll med vinvisor som “Ein 
König ist der Wein”.

Nyblivne Jubelkommendören Anders 
Aspegrén framförde ett välformulerat 
tack till Malmö Par Bricole och den 
kamratskap och gemenskap som han 
upplevt och uppskattat så mycket under 
sina 50 år i Malmö PB.

Martin Hultkvist när han framför ”Nu är jag 
pank och fågelfri” till stående ovationer.
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Barbara

Vissångare

Efter avdukning var det dags för vis-
sång med Jan Ek, ackompanjerad av 
Thomas Gunnarsson på fiol samt med 
Eric Sandberg med Rolf Perleij på 
dragspel. Ek och Gunnarsson spelade 
upp en Bellman. Sandberg och Perleij 
framförde bland annat “Ljuvliga Ung-
dom”, som blev till en allsång … Även 
dessa framkallade ljudliga ovationer 
från övriga Bröder.

GCM:s tal till de Styrande

General-Ceremonimästare Johan Ryde-
lius höll ett mångfasetterat tal, som var 
en hyllning till de Styrande. Han häv-
dade att han googlat på ”hyllningstal 
till de styrande” och fått fram ett “Tal 
till Centralkommitténs 20 kongress 
1956”″. Det mesta av talet hittar du på 
vår hemsida www.malmoparbricole.se. 
Det avslutades med orden:

”Leve vårt Sällskap – De styrande  
– Barbara! De Leve
SKÅL för de Styrande.”

De Styrande avlade med humor i röst 
och blick sin skyldiga tacksägelse. 

– Det stämmer hur fantastiska vi är…. 
Alltid kärt att höra General-Ceremo-
nimästaren tala så varma ord om oss, 
utbrast Styrande Mästaren.

Vid kaffet och avecen blev det både 
hyllning till Bricoleriet, Kommendörs-
visa, Skål för icke-närvarande, Hyllning 
av det Täcka Könet samt Visa till det 
Täcka Könet framförd av Körens Johan 
Sundqvist.

Kenneth Ljunggren från Göta PB tack-
ade för kvällen och även för det vackra 
Malmö och Malmö PB:s lekfullhet 
och gästvänlighet. Han utbringade ett 
4-faldigt leve för Malmö PB, som dock 
omvandlades till ett skånskt 3-faldigt 
på uppmaning av Ceremonimästaren.

Deputerade Styrande Mästaren Tho-
mas V Nilsson tackade slutligen för 
kvällen och önskade samtliga en God 
Jul och ett Gott Nytt Bricoleri-År.

Vissång och Bilder

General-Härold Jan-Olof Bengtsson

General-Ceremonimästare Johan Rydelius Magnus Strömland och Nils-Holger Thorsén

Familjen Aspegrén: Ulric, Anders, Richard.

Våra Styrande

Ordens-Medaljintendent Lars-Erik Peterson.

Christoffer Sundqqvist och Patrik Jörnklev. Stipendiaten Rolf Perleij.
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Barbara

THOMAS SJÖSTRAND, född 1973, 
från Malmö. Credit 
Manager. Fritidsin-
tresse: Musik. Intres-
serad av att gå med 
i Musiken. Fadder: 
Thomas Påhlsson. 
Varför har du velat 
gå med i Malmö PB? 

Har hjälpt till att spela i teaterorkes-
tern. Dom övriga i orkestern tyckte 
att jag skulle passa in.

KJELL-ARNE LANDGREN, född 
1942, från Malmö. 
Fritidsintresse: Jakt, 
fiske och barnbarn. 
Intresserad av vis-
sång. F.d. politiker 
och kommunalråd i 
Malmö. Fadder Åke 
Persson. Varför PB? 
Det har presenterats 
så trevligt.

OSKAR JOHNSON, född 1979, från 
Lund. Polis. Fritidsin-
tresse: Träning, MC, 
skog och mark (jakt 
och fiske), fotografe-
ring. Trummis. Medlem 
i ComediOrkestern. 
Varför PB? Det var en 
gång en Bellman…

JIMMY DEROS, född 1980, från Bara. 
Försäljningsansvarig. 
Fritidsintresse: Hund-
dressyr (är f.d. väk-
tarhundförare), golf. 
Fadder Lars Löfberg. 
Varför PB? Har pratat 
mycket med min 
fadder, som berät-
tat mycket gott om 
gemenskapen i PB.

RUNE JANSSON, född 1946, från 
Malmö. Konsult. 
Ekonomistudier.  
Fritidsintresse: Sång, 
musik, tennis. Talang: 
Theater och Kör. Fad-
der: Carl-Otto Holm. 
Varför PB? Verkar 
vara gemytlig och 
glad stämning.

EMIL NORDLINDH, född 1978, från 
Lomma. Kategori-
chef Lunds univer-
sitet. Fritidsintresse: 
Segling, golf, ost, 
träbåtsrenovering. 
Fadder: Mikael Risén, 
Lars Löfberg. Varför 
PB? Kändes som ett 
sällskap som skulle 
passa mig.

CHRISTIAN SVENSSON OLSMAN, 
född 1984, från 
Lund. Civilingen-
jör. Fritidsintresse: 
Segling, träbåtsreno-
vering, kallmangling. 
Fadder Mikael Risén, 
Lars Löfberg. Varför 
PB? Motionera 
fracken och få insupa 
Bellmans anda.

KARL NILSSON, född 1980, från 
Malmö. Ingenjör. 
Fritidsintresse cykel, 
pilsner, kvinnor. 
Talanger: Många. 
Fadder: Ken Ceder. 
Varför PB? Påtryck-
ningar och rekom-
mendationer från 
min fadder. Trevligt 
sällskap.

PATRIK JÖRNKLEV, född 1966, från 
Malmö. Fastighets-
mäklare, företagare, 
ingenjör. Fritidsin-
tresse: Min familj, fru 
och fem barn, resor, 
badminton.  
Fadder: Jerker  
Nilsson. Talang: 
Kanske Theatern. 
Varför PB? Tycker 
att det verkar mycket 
intressant. Trevligt att 
träffa nya människor.

MARTIN HULTKVIST, född 1987, 
från Malmö. Musi-
ker i Malmö Opera-
orkester. Fritidsin-
tresse: Matlagning 
samt ölbryggning. 
Talang: Det mesta 
som har med musik 
att göra. Fadder: 
Thomas Gunnarsson 

och Carl-Magnus Trygg. Varför går 
du med i Malmö PB? Rekommenda-
tioner och goda ord från vänner och 
kollegor.

ANTON MÅRSTAD, född 1984, från 
Göteborg. Projektle-
dare, Civilingenjör 
Väg och Vatten, Mas-
ter of Science, design 
and konstruktion, 
Project Management, 
Handelshögskolan 
Göteborg. Fritidsin-
tresse: Resor, vin,god 

mat, klassiska konserter. Faddrar 
Daniel Kjellberg, Torgny Kjellberg. 
Varför PB? För den trevliga och goda 
samhörighetens skull.

ANTHON BERGLUND, född 1976, 
från Landskrona. 
Kundansvarig Eon 
Elnät Sverige AB. 
Har studerat veten-
skaplig grundkurs, 
kemi, medicin-kur-
ser, arkeologi, histo-
ria.  Fritidsintresse: 
Trädgård, opera, 

handboll, styrketräning, djur och na-
tur. Teater låter spännande. Fadder: 
Olof Christersson, Niclas Kalmsjö. 
Varför PB? Kontakter, samkväm, nöje, 
utveckla mig själv, brödraskap.

JIMMY SERLER, född 1970, från Lim-
hamn. Begravnings-
entreprenör, mental 
coach i ishockey. 
Fritidsintresse: Sport, 
mat, dryck. Talang: 
Talets gåva. Fadder: 
Jerker Nilsson, Johan 
Sundqvist. Varför 
med i PB? Trevliga 
människor.

13 som Kammarrecipierade
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Talet till Barbara

Talet och Hyllningen till Moster 
Barbara hölls i år av Den Baccha-
naliska Körens Ordförande Johan 
Sundkvist.

Han skaldade:

“Vintern är kall och hård
i salen vakar var broder
för att ömsint hedra vår hedersgäst
ja Barbara vår helgade moder

En afton som denna i midvinterskrud
När punschen har värmt våra strupar
Vi längta förstås efter mat och dryck
Och kanske också några supar

Men innan jag låter kalaset ta vid
Vill jag att ni bröder ska veta
Att vår moster har viskat i örat mitt
Min bror du kan nu sluta leta

Ty jag finns i gemaket så trind och så skör
Och kjolen är prydd av volanger
Jag framstår som pryd men skenet bedrar
Vill du se mina dolda talanger?

Ja moster, jag trängtar kan du inte se
hur jag knäpper och spelar trioler *
Enkom för dina så sköna behag
Jag spelar på flöjt och fioler

Det enda som finns för mig här i kväll
Är tanken på din kärleksnektar
Säg kan du se elden som lyser i mig
Som kärleken vindarna fläktar

Jag bländas av skenet som du strålar ut
En flod av förtröstan och värme
Se sitt här hos mig och kryp in i min famn
Kan du inte va lite närmre

När ögonen öppnas hon finns inte mer
Var blev våran älskade av
Hon som skänkt oss både glädje och hopp
När vi seglat på okända hav

Barbara, Barbara ge oss ett tecken
På att du finns här hos oss i kväll
Låt oss skänka dig gåvor och blomster-
krans
När du vistas i brödernas tjäll

Vad är det för dofter som vi nu förnimmer
av sill och potäter och stekar
Jo, måltidskalaset nu närmar sig raskt
Med sång och bricolistiska lekar

Det är våran moster som över oss svävar
Och ordnar till brödernas bästa
Hon donar och fixar och lagar vår mat
Kära bröder det är nu dags att festa!”

(* Triol=grupp av tre lika långa toner 
i stället för två eller fyra)

Körfest med damer 
”avslöjade” Bellman-
salens historia...

Fredagen 21 november samlades 
ett 40-tal körmedlemmar till en kör-
fest med sina kärälskliga. 

Bubbelmingel inledde och ord-
förande Johan Sundqvist  hälsade 
välkommen.

Karl-Erik Holm berättade om Bell-
mansalens intressanta PB-historia. 
Orsaken till att vi nu finns i detta hus 
är överraskande. En klantig Frimurar-
representant hade dubbelbokat den 
lokal som vi hade fått klartecken för 
till vårt Dambricoleri. Holm lyckades 
efter sju sorger och åtta bedrövelser 
i sista sekunden hitta en ledig lokal 
hos Siriusorden. Dessutom visade det 
sig att en tynande orden i detta hus 
inte längre hade råd att hyra in sig 
där. Välsignelse över den frimurar-
klant som gjort det möjligt för PB att 
nu disponera Bellmansalen, kansli, 
lagerutrymmen, allt!

En timmes bejublat musicerande 
följde och flera solister och ”Phula 
gubbar” fick välförtjänta applåder.

Sedan var det dags för en god supé 
hos krögaren med sillsmörgås, mör 
fläskfilé med tillbehör och olika stär-
kande drycker.

Kören var flitigt aktiv med ett otal 
snaps- och vinvisor och stämningen 
var hög. Två unga damer, Josefin och 
Linnea, döttrar till vår ordförande, 
gjorde ett bejublat framträdande och 
vår gudabenådade jazzsångerska Gu-
nilla Postaroff (bilden här under) fick 
oss att med rörelse lyssna till ”What a 
wonderful world”. 

Carl-Eric Carlberg
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n  29.1 PB II kl 18.30,  
Bellmansalen, måltid.

n  12.3 Dame Bricoleri, 
Siriuspalatset kl 16.

n  30.3 Årsmöte, Bellman-
salen.

n  15.4 PB IV kl 18.30, 
Bellmansalen, måltid

n  13.5 PB VII kl 18.30, 
Plats i inbjudan.

n RGK och Jubelkommen-
dör Anders Wixell avled 5 
november 75 år gammal.

M öten 2016

FEBRUARI:
02-01 Carl Hervelius, 90
02-02 Carl Hedberg, 70 
02-04 Sven-Inge Håkansson, 50 
02-15, Jan Hultgren, 60 
02-16 Tore Smith, 70 
02-23 Tord Ekegren, 60

MARS: 
03-04 Mikael Kotanidis, 50 
03-05 Rune Jansson, 70 
03-09 Jan-Olof Bengtsson, 60 
03-14 Ingemar Axberg, 70 
03-22 Thomas Ohlsson, 60 
03-25 Anders Löfgren, 75 
03-25 Niclas Rosqvist, 50 
03-30 Rolf Helgesson, 95

APRIL: 
04-02 Sven Sjöstedt, 80 
04-03 Stefan Albert Ohlsson, 60 
04-06 Gert Sköld, 80 
04-19 Sune Davidsson, 80 
04-21 Carl-Eric Carlberg, 85 
04-22 Mats Malmborg, 50 
04-23 Staffan Persson, 60 
04-23 Kay Renmarker, 80 
04-24 Leif Bengtsson, 75 
04-30 Sven-Erik Gustavsson, 60

MAJ: 
05-04 Rolf Goldberg, 70 
05-08 Christer Corlin, 75 
05-09 Björn R le Grand, 60 
05-09 Paul Eklund, 60 
05-11 Lars Ljungberg, 60 
05-14 Krister Holst, 70 
05-18 Hans Dejenfelt, 50

Jubilarer  2016

In M emoriam

Vi bevarar vår 
Broder i ljust och 
tacksamt minne!

Det Lysande Sällskapet 
Malmö Par Bricole inbju-
der till Vårbal med Dam-
bricoleri lördagen den 12 
mars 2016 klockan 16.00 på 
Siriuspalatset i Malmö. 

Anmälan görs senast 
den 5 februari 2016 genom 
inbetalning av kronor 650 
per person på bankgiro 
418-2416.

Anmälningspapper med-
följer denna tidning som 
lösblad.

Då våra lokaler, tyvärr, 
har begränsningar vad 
gäller antal gäster, så gäller 
den välkända tesen ”först 
till kvarn…”

Dörrarna öppnas 15.30.

16.30 Underhållning 
och mingel i Bellmansalen

   17.15 Ceremonin 
börjar för våra kära Systrar 
i Bellmansalen. Bröderna 
går till baren.

Meny: Trois petits délices 
de saumon, crevettes et 
pâté, 1 glas Vin. Faisans à 
la bohémienne (gåslever 
och cognac i murkelsås) 
pommes rissoles, gelé, sä-
songens legymer. 2 glas Vin 
Vaniljtartlét med färska bär. 
Dessertvin. Kaffe 

Klädsel: Högtidsdräkt 
ordensband, dekorationer.

Theatern på gästspel

Malmö Par Bricoles 
Teatergrupp har rönt så 
stor framgång att man nu 
engagerats för att spela 
även utanför Malmö Par 
Bricole!

Onsdagen den 25 no-
vember gästspelade man på 
Mikosällskapets Höstmys-
kväll.

Theaterdirektören Kris-
ter M Berggren berättar:

– Vi gav den andra revyn  
detta år på Mikosällska-
pets medlemsmöte den 25 

november på aftonen.  Det 
blev ett kärt återseende 
med god middag. Dessut-
om bjöds vi på ett störande 
moment i form av en ut-
rymning direkt vi kom dit.  
När faran var över kunde vi 
tag plats igen.

– Vi körde 14 nummer, 
som syn- och hörbarligen 
gladde publiken. Därav var 
fem nya texter  om Miko.  
Allt i sann Bellmansk anda. 
Orkestern bestod av nio 
personer.

Vårbal den 12 mars

Anders Kårfeldt 
Tel. 040-671 42 00 

Mobil 070-667 17 50

  Vi hjälper dig att sälja ditt företag


