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Fjärde Gradens kalas lockade 150 
Bröder.                                   
         
           sid 3

Sjunde Gradens vårkalas på Malmö-
hus slott blev en festlig tilldragelse.
           
             sid 9

Fest på slottet 150 på Grad 4

Dambricoleri med Kärelskeliga

Referat med bilder från Malmös 
Bellmandag i år.

         sid 10-11

Fler bilder och referat på sidan  4-8!

Bellmandag

Ett collage bilder på nästan 20 av våra Kärelskeliga, som var med på Dambricoleriet den 15 mars.
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Ledare

Om Facebook och KLANG
Så är då åter ett Bricolistiskt verk-

samhetsår tillända! Vad har då sig 
tilldragit under det sistlidna dussinet 
månader ?

Vi har programenligt framgångs-
rikt genomfört våra gradgivningar, 
och därutöver bland annat, med 
delar av  våra talanggrupper, deltagit 
i en magnifik minnesstund i S:t Petri 
Kyrka till minnet av bröder som inte 
längre är med oss,  och genomfört ett 
av många efterlängtat Dambricoleri.

Di fleste Bröderna synes vara till-
freds med det gångna året.

För att ytterligare vidga våra sinnen 
har vi genomfört den första i en rad 
för Ämbetsmän och övrige befatt-
ningshavare planerade  subventio-
nerade  resor till någon av de övriga 
logerna.

Årets resa gick till Göta PB. Syftet 
med dessa resor är att se, höra och 
lära för att därigenom kunna förädla 
och utveckla vår egen verksamhet till 
ännu högre höjder. Responsen från  
de deltagande 20-talet bröderna be-
kräftade de förhoppningar vi Styran-
de har.  Se höra och lära, samt inte 
minst lära känna Bröderna i Moder- 
och Systerlogerna, är 
och skall förbli en viktig 
del av vår verksamhet.

Vad har då i övrigt 
präglat året? Vårt alltid 
fortsatta arbete med ”Vett och Eti-
kett”!

Tyngdpunkten har legat på hur och 
när skall vi ta tillvara de positiva effek-
terna av att delta på sociala medier via 
internet ? Detta har vi hört förut, men 
vi har fått rådet att upprepa,  gång på 
gång var gränserna går.

Det är en fråga som varje enskild 
Broder måste ta ställning till!  I 
Sällskapet Par Bricole, kan och ska 
vi inte styra den enskildes rätt till att 
fritt yttra sig. MEN, innan vi utnytt-
jar denna vår rätt, måste var och 
en  betänka de löften vi avgivit inom 
Ordenssällskapet ! 

Vid våra sammankomster gäller, 
att det endast är Ordensfotograferna 

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson
Bilder: Bill Hansen, Tony  
Rosenquist, Christer Brynielsson.
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Ledare 

som äger att dokumentera i bild, ljud 
och film, om inte annat särskilt med-
givande meddelats av De Styrande.

Varje enskild överträdelse härav, 
och särskilt vid påföljande publice-
ring via sociala medier, är inte fören-
ligt med tillhörigheten i vårt Sällskap. 

Nu kommer nästa 
påbud. Vårt klang, 
som vid olika tillfäl-
len i ritualerna utro-
pas på bland annat 
Styrande Mästarens  

uppmaning, Skall framdeles vara ett 
kort och tydligt KLANG!, det vill säga 
inget utdraget, otydligt och omotive-
rat klaaaannnnggg. Här har vi nog 
en inlärningsperiod framför oss, men 
det är  De Trenne Styrandes oomkull-
runkeliga övertygelse att det skall vara 
kort !!  

Nog med pekpinnar...

Tack för ännu ett fantastiskt verk-
samhetsår! Jag  önskar  Er alla mine 
Bröder, tillsammans med era nära, en 
skön och avkopplande sommar.

Ni minns väl hur man simmar i 
havet, längs med stranden ?!!

GLAD  sommar !

Thomas V Nilsson, D.St.M

Leg Läkare Mats Nordgren
Nedre Långvinkelsgatan 21, 252 20 Helsingborg

www.oronnashalsspecialisten.se

wallox
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Grad 4

Seende Gradens kalas – med 150

Alla Grad 4-2014: Anders Andersson, Ulric Aspegrén, Leif Blom, Paul Eklund, Peter Insley, Ulf Johansson, Peter Jungbeck, Zivko Korecic, Stephan 
Lindeblad, Per Lindqvist, Olof Löfgren, Bo Lönn, Anton Sandberg, Staffan Sjöholm, Johan Sjöström, Gert Thorlund, Svengunnar Tiljander, Anders 
Vallin, Anders Weström, Stefan Åberg.

Recipienternas tacktal hölls av Stephan Lindeblad. Han berättade, att han lyssnade på Bellman 
när han strök sin skjorta innan festen och att han då fick sinnebilden av Bellmans tid. Den 
sinnebilden ”blev verklighet” när han anlände till Siriuspalatset. Det är mycket som förenar 
oss, mest dock den här möjligheten att genom Par Bricole kunna fly från vardagens tristess. Den 
flykten ansåg han dock vara en flykt för att hitta styrka i sitt vardagliga liv. Stort tack för en 
fantastisk upplevelse, avslutade han.

Fredagen 11 april var det dags igen 
– för den fjärde graden, Den Seende 
Graden, höjdpunkten på arbetsgra-
derna. Omkring 150 Bröder deltog 
under kapitlet samt måltidskalaset. 
Och här fanns inte bara Bröder från 
Malmö Par Bricole utan även ett 10-
tal gäster från Moderlogen i Stock-
holm.

20 Bröder infann sig kl 17.45 för att 
upphöjas från Oförgängligt Skinande 
Bröder till Durchseende Bröder. I 
Bellmansalen fick sedan de försam-
lade i två timmar ta del av den fjärde 
gradens ritual, som bland annat bjöd 
på en fin föreställning av Theatern.

Efter att recipienderna erhållit sina 
nya gradband följde det festliga mål-
tidskalaset, där det i linje med det av 
Ordföranden sanktionerade traditio-
nella brytandet av traditionen, serve-
rades Lantpaté med örtdressing följt 
av Fläsknoisette med portvinsstuvade 
champinjoner och råstekt potatis, Till 
detta serveras vinet De Bortoli Shiraz 
2012 från Australien. 

Kören bjöd denna afton på hela 
fyra stycken mäktiga snapsvisor, där 
man avslutade med en i långsam takt  
- en kul variant.

Vid måltidskalasets inledning bjöd 
Theatern på ett ”Störande inslag”, 

som bestod av en person, som ru-
sade in och ljudligt störde sig på 
ordningen och på det faktum att det 
fanns tillresta ”08-or” i lokalen. En 
av 08-orna, Magnus Ljungkvist bjöd 
dock senare på en ”rapp” av Povel 
Ramel, ”Jag diggar dig”, som av De 
Styrande upplevdes så fantastisk, att 
den inbringade rapparen en medalj.

Aftonens Ordförande Mikael Risén 
tipsade i sitt tal till recipienderna, att 

de skulle få ut ännu mer av sitt med-
lemskap i Bricoleriet om de engage-
rar sig i någon av talanggrupperna. 

Han påminde dem också att de 
nu är kulturbärare inom Malmö Par 
Bricole.

/Christer Brynielsson, OIM och O.R-r.
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D ambricoleri 15 mars 2014

Lördagen den 15 mars kunde 
Malmö Par Bricole äntligen, på 
mångas begäran, arrangera ett fest-
ligt Dambricoleri i Siriuspalatset. 136 
festklädda damer och män festade 
från tidig eftermiddag (kl 15.30) till 
midnatt.

Festen började med mingel med 
drinkar och fortsatte därefter med 
en fullspäckad revy, som Den Baccha-
naliska Theatern svarade för tillsam-
mans med den nybildade ComediOr-
kestern. 

Den 45 minuter långa Revyn, 
inleddes med att Theaterdirektören 
vände sig direkt till de närvarande 68 
damerna. Han lovade att  det skulle 
bjudas på två premiärer, dels med 
Magikern Magnus Bodin men även 
Den Bacchanaliska Theaterns Co-
mediOrkester, för dagen som oktett. 
Vad mera? Jo, två magiker som skulle 
förbrylla damerna, en orkester som 
skulle förtjusa dem, en komiker som 
skulle förnöja dem och sångare som 
skulle förföra dem. Det steg ett hör-
bart gillande från de Kärelskeliga! 

Så anslogs tonen av ComediOrkes-
tern i första numret där de förvand-
lade sig till dansbandet PeeBeeZ 
med sångaren Tommy Glitter. En 

Dambricoleri och rosor till Kärelskeliga

Stefan Leo, Hans Fredin och Peter Jungbeck står beredda att ge våra Kärelskeliga den röda ros, som de så väl förtjänat genom att låta oss män gå 
på våra PB-möten.

Lova och Martin Wigvall tillsammans med Gudrun och Lennart Fahlback.

Arne och Barbara Winqvist.
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D ambricoleri 15 mars 2014

...men först lite underhållning...

nostalgisk resa med färjan mellan 
Limhamn-Dragör.

Efter Revyn fick damerna stanna 
kvar i Bellmansalen för en särskild 
Damceremoni. Herrarna fick snällt 
stanna i baren i väntan på damernas 
ankomst, iklädda både vackra grad-
band och medaljer. 

På vägen nedför trappan i Siriuspa-
latset förärades våra skönheter var sin 
röd ros.

Efter en halvtimmes paus bjöds det 
in till middagen. Då var klockan 19. 
Först vid 22-tiden var middagen klar. 
Då vidtog dans till inhyrd orkester 
fram till midnatt.

Kvällens välkomsttal hölls, som sig 
bör, av den Styrande Mästaren Patric 
Jakobsson. Talet till kvinnan, som 
du kan läsa delar av på sidan 8, hölls 
av Rolf Perleij och talet till mannen 
slutligen av  Madelene Risén, också 
det finns på sidan 8.

Bland de 136 festdeltagarna fanns 
två par från Jönköping Par Bricole 
och ett par från Göta Par Bricole i 
Göteborg. En av de gästande från 
Jönköping, deras Ordförande för 
Musiken, höll ett särskilt tacktal med 
en sång av Bellman.

/Christer Brynielsson, OIM och O.R-r.

Orkestern knasade till det med bl.a. en ren vals. Lämpligt nog hette låten Knasvalsen. De ledande instrumenten violin, dragspel och flöjt trakterades 
av Kalle Jungsäter, Rolf Perleij och Hans Holm. Övrige deltog så det stod härliga till. Benny Ambohm sjöng sedan ett triologimedley som avslutades 
med Delilah. Då lyfte taket för hela den glada damkören kvittrade med såsom vore våren på riktigt! En löftesrik hälsning inför kvällens senare dans.

Debutanten (i PB-sammanhang) Magnus Bodin startade en bokklubb och visade sig vara en min-
nesakrobat av mått. Han kunde faktiskt läsa damernas tankar?!! Otroligt för oss andra som till 
och med har svårt att läsa av födelse-, namns- och bröllopsdagar.

Dan Kirsch villade bort damerna med förbryllande kortkonster. Och sångaren Christoffer Månsson 
framförde Bejoncés ”Halo” så att Sjunde himmelen var nära!
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D ambricoleri 15 mars 2014

Skönheterna visade upp sig i trappan

Louise Lindberg.

Katarina Ambohm

Hans Fredin, Stefan Leo tar emot Katarina Jakobsson

Nerifrån: Kim Borgström, Britta Bendz, Ragnhild Thorsén och Eva Jakobsson.

Katarina Jarby. Gerda Sevonius. Till höger: Ronja Johansson och Hans Fredin igen.
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D ambricoleri 15 mars 2014

 Innan den goda maten kunde avätas

Marianne Löfdahl, Bo Alerskans, Göran Jacobsson, Maria Jacobsson, Bibbi Lindell, Anders Lindell, Karl-Erik Holm, Kerstin Holm, Gudrun 
Fahlback, Lennart Fahlback, Patric Jakobsson, Eva Jakobsson.

Jörgen och Annika Winqvist, Linda och Niclas Rosqvist, Bertil och Bodil Howegård, Katarina och Anders Jakobsson, Egon och Eva Ericsson.

Benny och Katarina Ambohm, Erika Sandermo och André Lundqvist, Anders och Yvonne Andersson, Louise och Magnus Lindberg, Thomas och Eva 
Påhlsson, Anita och Johan Wallin.
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D ambricoleri 15 mars 2014

Ur talet till Kvinnan (för långt för att delge i sin helhet 
här, vill du läsa hela finns det på hemsidan):

 ”Det finns få ämnen som förbluffar oss män så som kvinnor. Ni är 
mystiska och gåtfulla varelser som vi män ägnar stora delar av livet för 
att förstå oss på – och ändå gör vi inte det varken i forntid eller nutid 
och troligen inte i framtiden heller. Men det är ju just detta som är det 
magiska med er kvinnor – vår vilja att försöka förstå er och att vilja 
tjäna och tillfredsställa era önskningar.

I årtusenden har vi fascinerats över er men vet lika lite nu som i 
begynnelsen. Begynnelsen, ja. Mannen var ju endast en prototyp. Utav 
Adams revben skapades sedan den fulländande varelsen – kvinnan! Allt 
sedan dess springer män på jordklotet runt och letar efter just sitt revben!

Utan kvinnan hade vi fortfarande gått omkring i paradiset med ett 
fikonlöv kring våra ädla delar och haft det småtråkigt bland palmer, 
frukter och fikonträd… Eva övertalade Adam att bita i det sura äpplet 
trots att detta uttryckligen var förbjuden frukt. Detta var kvinnans första 
bevis på att hon kunde manipulera den stackars mannens tankar och 
handlingar.

T ex tror vi män att det är vi som är jägarna. När vi i våra glansda-
gar är ute på ”jakt” så visar vi upp vår färgprakt och vår glans på olika 
vis. Vi försöker imponera på kvinnorna, kanske genom våra muskler eller 
genom vårt intellekt, pengar eller makt, eller varför inte medaljer. Vi tror 
att det är vi som förför… Men ack nej! Se bara på djurens värld. Det är 
likadant där. Tupparna visar sina fjädrar och sin prakt, men om det ska 
bli nåt så i slutänden är det alltid honan som väljer!

- - - - -                Talet avslutades med:

Att umgås med sin kärelskeliga kvinna är ett utmärkt sätt att lindra 
lifvets förtretligheter. När mannen utfört något betydelsefullt för familjen 
och kvinnan klappar om honom och berättar för honom hur duktig han 
är, då smälter de störste och starkaste riddare som smör i vårsol. Kvin-
nans kärlek är det bästa som finns! Kvinnor, ni är vårt stora stöd i livet, 
ni styrker oss med er munterhet, er ordning och er förtrolighet. Det är ni 
som ger mål och mening i livet. Det är ni som ger oss riddare vår styrka 
och munterhet.

Jag vill uppmana till en skål för våra kärelskeliga kvinnor! 
Klang! Bachi riddersmän, Klang!”

Rolf Perleij, SSR

Talet till Mannen ( i sin helhet):

”Käre män, killar, grabbar, gubbar och pojkar! Någon sa en gång 
att det är lika svårt att välja en man som det är att välja en soffa. De 
ska båda tillfredsställa en mängd viktiga behov: Vara snygg, bekväm, 
sitt- och liggvänlig och stå pall för många års användning. Svårigheten 
att välja  blir inte mindre med tanke på det otroliga utbudet som finns. 
Det finns så många fantastiska underbara soffor/män att välja på. Här 
gäller det verkligen att koncentrera sig på de mest viktiga faktorerna.

Han ska vara slitstark och tålig. Men samtidigt mjuk, behaglig och 
följsam. Och inte minst generös, samtidigt som han har en hög mysfaktor.

Ska man lyfta fram tre viktiga egenskaper vid valet av man vill jag 
lyfta fram dessa: Att han är smart. Att han är trygg. Att han är kärleks-
full. Så finns det faktiskt en hel del män som är riktigt snygga också. 
Sådana där riktiga puddingar. Men de är oftast rockstjärnor, hockeyhjäl-
tar eller så är det killar som inte gillar tjejer och alla de spelar liksom i en 
division för sig.  Så dem kan vi glömma!

Men smarta och intelligenta män finns det! Det finns män som 
konstruerar makalösa byggnader! Bygger järnvägar genom otillgänglig 
terräng. Vet allt om wi-fi-uppkopplingar, hur man synkar läsplattan med 
telefonen. Män som inte en sekund tvekar över vilken kabel som är rätt 
då teven ska kopplas till surround högtalarna. Det är liksom ingen hejd 
på allt de kan. Men glöm aldrig att detta är samma män som på största 
allvar hävdar att uppgiften att sy i en lös knapp totalt överstiger deras 
förmåga.

Men vi låter er komma undan med det. För ni har ju så många 
andra goda sidor. Ni är trygga och stabila. Trygga då ni lägger armen 
om oss, tröstar och försäkrar oss om att allt blir bra då vi är stressade och 
upprörda. Att ni sedan inom loppet av några minuter förvandlas till 
totalt hjälplösa varelser då ni drabbas av en vanlig förkylning, är helt 
obegripligt. Förlåt, ingen man drabbas givetvis någonsin av en VANLIG 
förkylning. De har alla en nära döden upplevelse…

Men kärleksfulla och förstående – det är ni! Den som säger att män 
inte kan kyssas och kramas har aldrig sett en fotbollsmatch. Men oavsett 
vilken variant av soffa/ eller man vi till sist väljer så gör vi det för att 
just han har de egenskaper som vi värdesätter mest.

Han är: Kramgo. Trygg. Ser hyfsat bra ut. Och så är han liggvänlig.
Skål för mannen!””

Madelene Risén 

... och här är Talen till Kvinnan, Mannen
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Grad 7

Festlig Grad 7 på Slottet

De nyblivna Konung Sverkers Riddare ser alla väldigt nöjda ut. Tacktalaren Anders Nyquist tackade för en 
fantastisk Riddarceremoni.

Den Bacchanaliska Kören sjöng på grund av vädret vårsångerna inomhus, men som synes verkligen för full hals och med ordentlig inlevelse.

Par Bricoles Grad VII firades även 
i år – på Slottet Malmöhus. Hela 
elva Bröder hörsammade kallelsen 
och upphöjdes högtidligt i Slottets 
flerhundraåriga Riddarsal till Konung 
Sverkers Riddaregrad. 

Så här bland annat skrev Styrande 
Mästaren Patric Jakobsson i sin inbju-
dan:

”Käre Broder Riddare!

Konung Sverkers Riddaregrad 
firades i vårt Sällskap första gången år 
1803, för 211 år sedan! Det är alltså 

en mycket lång tradition vi i år fortsät-
ter. I år liksom några tidigare år firar 
vi denna grad på Slottet Malmöhus i 
den vackra Riddarsalen. Vad kan var 
mer passande än att fira en Ridda-
regrad i en riddarsal! 

Denna grad är också vårens och 
ljusets grad. Efter Gradgivningen 
kommer vi att får njuta av den Bac-
chanaliska körens vårsånger. Efterföl-
jande måltid i Restaurang Vega, blir vi 
serverade en måltid, som går i vårens 
tecken. Varmt välkommen till denna 
härliga vårhögtid!”

Den festliga menyn bestod av 
Gubbröra på grovt bröd, Lax med 
Hollandaise och färsk potatis samt 
som dessert Jordgubbar med vanilj-
creme.

Våra nya Sjundegradare heter  
Mattias Andersson, Olof H Christers-
son, Christer Crusenvinge, Stefan  
Ersson, Hans Gustavsson, Axel  
Jakobsson, Björn Nilsén, Anders  
Nyquist, Roland Olsson, Sven  
Sjöstedt och Anders Tegel.

/Christer Brynielsson, OIM och O.R-r.
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Bellmandag

Solig Bellmandag med theater ...  

När det var dags för årets sommar-
fest för Malmö Par Bricole visade so-
len och värmen sitt vänligaste ansikte 
innan bricoleriet är på väg in i sin 
sommarvila. Vi som var där kunde 
till och med konstatera, att detta var 
alldeles utmärkt marknadsföring för 
vårt kära Malmö Par Bricole. Sällan 
har vi kunnat visa upp så många av 
våra Talanggrupper!

Här visades upp ett flertal Bell-
man-epistlar både framförda av våra 
vissångare och i allsång. Här kunde 

man också lyssna på våra duktiga 
blåsare i den Bacchanaliska Musi-
ken. Här förekom även inhopp från 
vår Theater och dessutom så var det 
premiär på en Bellmandag för vår ny-
bildade ComediOrkester, som genom 
sina nummer förhöjde stämningen 
rejält i Malmö Slottspark.

Minst 100 personer fanns med i 
publiken. Och här kunde man se allt 
från riktiga Bellman-fans, andäktigt 
lyssnande, till solande och vilsamt ut-
sträckta åhörare, till picnickare med 

både egna bord, egna campingstolar 
och med matsäck och vin, till stående 
publik. Andra hade helt enkelt rullat 
ut sina filtar i det gassande solskenet. 
Andra åter hade gjort det ännu enk-
lare för sig och slagit sig ner bredvid 
sina cyklar. Eller så hade man placerat 
sig själva med sin picnic i skuggan un-
der träden. I parken fanns också an-
dra sällskap som passade på att njuta 
av underhållningen medan grillång-
orna steg mot den nästan molnfria 
himlen. Hela tiden strömmade det till 
fler och fler i publiken …

Styrande Mästaren Patric Jakobsson välkomsttalar. Våra hornblåsare Joakim Cassagrande, Ota Vojcek samt Carl-Magnus Trygg.
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Bellmandag

Våra Styrande hade garderat sig 
och meddelat att ”I händelse av regn 
så genomförs arrangemanget i stället 
i Bellmansalen på Sirius”. Styrande 
Mästaren Patric Jakobsson kunde 
dock konstatera i sitt tacktal vid 15-ti-
den, att ”som vanligt har vi haft tur 
med vädret”. Ibland är det tur att den 
annars så utmärkta väderlekstjänsten 
DMI har fel. Enligt den skulle det 
börja ösregna vid 15-tiden. Det reg-
net kom aldrig…

Det späckade och mycket varierade 

programmet innehöll i korthet först 
vissång av Eric Sandberg. Redan som 
inslag nr 2 kom ComediOrkestern 
med en bejublad version av Evert 
Taubes ”Balladen om Bellman”. Efter 
detta följde hornmusik, vissång med 
Erik Havstad och Christoffer Måns-
son innan ComediOrkestern ännu 
en gång förhöjde stämningen med 
flera nummer. Det hela avslutades 
med Idas sommarvisa och en reg-
gaeversion av  ”Så lunka vi…”. Efter 
det numret begärde publiken till och 
med ett extranummer!!

... vissång, blås och ComediOrkester

ComediOrkestern, som förhöjde stämningen med sina ystra framföranden.

ComediOrkesterns Bandleader Benny Ambohm.Bevis på Orkesterns lekfullhet, Bjarne Bülow med 
diskborstar i stället för normala trumpinnar.

Vissångaren Eric Sandberg.

Selskapet Bellman i Danmark 
meddelar att ”det bliver et enestående 
program søndag 17 august kl  14 på  
Sophienholm (Kongens Lyngby): 
Skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen,  
måske den fornemste nulevende 
Bellmantolker, akkompag-neret af Jan 
Sommer (guitar), operasanger Erik 
Harbo, skuespilleren Jarl Forsman og 
blæser-ensemblet Det Harmoniske 
Selskab. Som ekstranummer digteren 
Benny Andersen”. Se www.bellman.dk!

/Christer Brynielsson, OIM och O.R-r.
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Malmö Par Bricole:
n  12.9 PB III kl 18.30, 
Bellmansalen, måltid

n  3.10 PB I kl 18.30, Bell-
mansalen, måltid

n  17.10 PB IX kl 18.30, 
Bellmansalen, måltid

n  7.11 PB VI kl 18.30, 
Bellmansalen, måltid

n  9.11 Minneshögtid kl 
17.30, S:t Petri kyrka

n  19.11 Förgrad V & VIII 
kl 18.30, särskild kallelse.

n  6.12 Barbara samt PB V 
och VIII kl 16, Malmö Råd-
hus, måltid i Knutssalen

Övriga logers gradgivningar 
och möten finns angivna både 
i Malmö PB:s Årsbok och på 
www.malmoparbricole.se!

• HedK och KMR Tore 
Reynold avled 15 feb 97 år 
gammal.

• HedK och G-r Sören 
Kristensen avled 20 maj 66 
år gammal.

• HedK och RSK Gunnar 
Tidebäck avled 11 juni 89 
år gammal.

Gradgivningar
4.7 KMR Ivar Tornlöv, 90 
6.7 G-r Ingvar Dahlqvist, 75 
11.7 KOBÖK Bo Svensson, 60
11.7 V.G-r C-G Hansson, 75
21.7 RSK Sven-Erik Hjort, 90

1.8 RGK Nils Kärger, 90
2.8 DB Hans Barnekow, 70
9.8 KMR Lars Nerbrand, 70
14.8 v.G-r Fredrik Bülow, 50
14.8 KMR C-G Olsson, 70
16.8 KMR Bengt Houltzén, 75
18.8 RGK Evert Christoffersson, 85
30.8 KMR Gösta Andersson, 70

7.9 KMR Sture Henriksson, 80
8.9 RGK Gunnar Jansson, 70
9.9 KOBÖK Evert Salomonsson, 90
11.9 KMR Olle Olsson, 85
17.9 RGK Ingvar Holst, 80
18.9 DB Tomas Olsson, 60

n  18/9 gästtalar broder Sven-
Åke Nilsson. “Min cykelkarriär”.

n  13/11 blir det besök av Ulf 
Söderqvist som talar om “Ny-
skrivna snapsvisor i världsklass”

Jubilarer Juli 85-åring Golfmästare!!! 
och lagledaren  

avgick efter 23 år

Den gamle (?) och mång-
årige mästaren Evert Chris-
toffersson visade sig än 
en gång vara för svår. Han 
vann igen trots sina 85 år! 
Här är ett referat skrivet av 
den avgående lagledaren 
Karl-Erik Holm:

”Tisdagen den  20 maj. 
Bilfärd till Trelleborgs 
GK. Solen strålade varmt 
och ljust. 
Perfekt för 
en golfdag 
med andra 
PB-bröder.

Malmö 
PB-Golf 
skulle 
spelas samt 
2014 års 
golfmästare 
koras.

Trel-
leborgs 
GK visade 
sig från den bästa sidan, 
glittrande hav, i stort sätt 
vindstilla, bra kondition på 
banan, allt perfekt för en 
golfrunda. 

14 taggade golfbröder 
bara väntade att gå ut på 
denna linksbana. 

 De flesta spelade bra, 
eller mindre bra golf. En 
som verkligen var på topp - 

i år igen - var vår ålderman 
Evert Christoffersson, 85 
år. Han var borta i fjor men 
kom igen i år bara för att 
visa gammal är äldst och 
bäst. 

Hur gör vi andra för 
att stoppa denne atlet på 
golfbanan?

Evert fick motta vand-
ringspokalen i år igen, samt 

en speciell 
whisky 
av Åke:s 
egenim-
porterade 
sort, 16 år 
gammal. 

Grattis 
från oss 
andra till 
denne 
Gigant!

Vid 
prisutdel-
ningen, 

satt vi alla mätta och nöjda 
efter dagens förvärv och 
njöt av dagens samvaro i 
bricolistisk golfanda.

Samtidigt tackar jag efter 
23 år som lagledare och 
önskar vår nye lagledare 
Magnus Strömland välkom-
men. 

Karl-Erik Holm
Lagledare/St.K.em

F ö r e t a g s m ä k l a r e

Jubilarer Aug

Jubilarer Sept

Ärtluncher

Än en gång visade det sig att  Evert Christoffersson blev för svår för de 
övriga. Här med Åke Persson, som skänkt fin whisky till vinnaren.

Avgående lagledaren Karl-Erik Holm 
tillsammans med nygamle mästaren.

Anders Kårfeldt 
Tel. 040-671 42 00 

Mobil 070-667 17 50

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!

 Vi hjälper dig att sälja ditt företag


