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Generationsväxling  
och glädjande händelser
I juni avslutade vi verksamhetsåret med 

att hylla Bellman i Slottsparken. Styrande 
Mästaren hade väckarklockan ställd på 
kl. 6 för att sammanställa olika metero-
logiska instituts prognoser, för att få svar 
på frågan –risk för nederbörd. Mulet var 
det men risk för regn, så vi var tvungna 
att inställa hyllningen, 
var ringa. Kl. 8 anropade 
en broder: Det regnar i 
Kävlinge! Vi Styrande kan 
bestämma över mycket, 
men väderleken kan vi ej styra (ännu). 
Dock finns alltid en 
följeslagare, som heter 
tur. I strålande väder 
fick vi under eftermid-
dagen uppleva en här-
lig Bellmandag med 
allt vad därtill hör.

Glädjande är att fler 
bröder och besökande 
bröder söker sig till 
våra gradgivningar. Vi 
har till och med  
tvingats att sätta 
”lapp” på dörren p.g.a. 
platsbrist. Att anmäla 
sig, genom att betala in måltidsavgiften, så 
snart inbjudan gått ut, ökar sannolikheten 
att få plats.

Kommande verksamhetsår kommer 
att bjuda på mycket, förutom vårt vanliga 
program. Det är en synbar generations-
växling i hela vårt Sällskap.

Det började i moderlogen. I samband 
med Barbara installerades trenne nya 
Storstyrande. Därefter, i februari följde 
Jönköping PB med ny DStM.

När hösten har anlänt startar Göta PB 
med att installera ett nytt Styrande Guver-
nement tätt inpå följt av Borås PB. Sunds-
valls PB har annonserat om förändringar 
i Guvernementet. Även Vänersborgs PB 
har flaggat för byte.

Den 3 februari 2018 installeras nya sty-
rande hos oss. Ny StM blir Bo Alerskans, 

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Foto: Bill Hansen, Christer Bryniels-
son, Stefan Leo, Erik Hultgren.

DStM Göran Jacobsson och StK Mikael 
Risén. Från början var det tänkt att instal-
lationen skulle ske i samband med grad II. 
Vid närmare eftertanke framkom att, för 
att kunna bereda plats för så många som 
möjligt måste vi flytta på grad II till den 
16 februari 2018. Mer information kom-

mer senare..

Med nya Styrande 
hos oss följer bl.a. även 
förändringar i ämbets-

mannakåren. Bröder på nya poster finner 
ni i bifogad årsbok 
2017/2018.

Men den stora 
händelsen är ändå 
instiftandet av en ny 
loge i Örebro. Detta 
kommer att ske den 
18 november i år. 
(Under 1800-talet 
instiftades 5 loger 
och under 1900-talet 
1 loge). För hela vårt 
Sällskap är den nya 
Örebro logen något 
helt unikt.

Vi Styrande önskar er alla en sommartid 
med allt vad den innehåller av 
sol, bad, värme, avkopp-
ling och måttliga äventyr, 
så ses vi till hösten och 
startar upp verksam-
hetsåret för att 
under muntra 
och anständiga 
tidsfördriv 
lindra lifvets 
besvärlighe-
ter och torf-
tiga medmän-
niskors nöd.

Er Styrande
Mästare 

 
Patric Jakobsson

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

Mats Nordgren
Helsingborg, 042-18 54 10
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

Advokat  
Karl Henrik Östberg AB

Fullservicebyrå i Malmö  
(Regementsgatan 14), Lomma 
(Strandvägen 78 ) och Svedala 

(Gyllerogatan 1) för både  
privatpersoner och företag

Mobil 076-00 66 110.  
Tel 040-123 944.  
Fax 040-30 55 31

E-post:  
karlhenrik@ostberglaw.se

Hemsida: www.ostberglaw.se

Vi finns även på LINKEDIN, Face-
book och Instagram

”Vi har  
till och med  

tvingats att sätta 
”lapp” på dörren 
p.g.a. platsbrist.”

Ledare 
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150 Bröder deltog vid Malmö PB:s 
Grad IV. 

Det var knökfullt i matsalen. Och ändå 
hade man fått säga nej till fler som velat 
vara med. 

Man hade med andra ord fått ge det 
ovanliga beskedet att det var “fullsatt!” 

Denna kväll blev också en överraskning 
för Arbetsgradernas Ordförande Mikael 
Risén i form av en ståtlig avtackning. 

Recipiendernas tacktal hölls av Lars 
Trägen (bilden ovan till vänster).

Fler bilder och hela referatet från denna grad 
finns på hemsidan malmo.parbricole.se!

Malmö Par Bricole upphöjde den 10 
mars fem Bröder av nionde graden till 
Riddare av Gyllene Korset: Krister M 
Berggren, Christer Brynielsson, Tomas 
Gunnarsson, Tony Rosenquist och Johan 

Sundqvist. Vid gradgivningen i Siriuspalat-
set deltog 57 bröder, varav åtta var gäster 
från andra loger. Recipiendernas tacktalare 
Krister M Berggren höll ett tal där han 
tackade Par Bricole för att det finns och 

för att det betyder så mycket för så många 
bröder i form av nyvunnen vänskap och 
nya vänner. 
Fler bilder och hela referatet från denna grad finns 
på hemsidan malmo.parbricole.se!

Fem nya Grad X 

Fullsatt vid Grad IV
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14 recipiender vid Grad VII

97 Bröder firade våren vid årets 
vårhögtid, Grad VII i Siriuspalatset och 
Margaretapaviljongen. Av dessa var 14 
recipiender: Roger Andersson, Stefan 
Dobas, Jonas Hildebrand, Claes Håkans-
son, Torgny Kjellberg, Kristian Körner, 

Björn Lidholm, Magnus Lindberg, Anders 
Mattsson, Rune Persson, Thorvald Pers-
son, Kjell Peterson, Sebastian Weber, Ota 
Vojacek-Oredsson.Aftonen inleddes med 
bubbel ute i det fria samtidigt som vi fick 
njuta av Bacchanaliska Körens svenska 

vårsånger. Efter det blev det ännu fler 
sånger av Kören, visframträdanden och 
tal, bl.a. från kvällens ordförande Thomas 
V Nilssons samt Recipiendernas Kristian 
Körner. Fler bilder och hela referatet från denna 
grad finns på hemsidan malmo.parbricole.se!

Bellmandag i värmande solsken

2017 års Bellmandag hade tur med  
vädret. Trots mulen himmel och envist 
blåsande på morgonen kom solen fram 
strax innan Bellman-evenemanget startade 
vid 13-tiden. Efter fanfar blev det inled-
ningstal och bekransning av  
Bellman-statyn av Styrande Mästaren 

Patric Jakobsson. Därefter allsång av 
Kören och publiken. Christoffer Månsson 
underhöll med ett par Bellman-sånger. 
Kören och Musiken framträdde mycket 
denna härliga sommardag. Efter ett flertal 
framträdanden av både Musiken, Kören 
och Theatern/ComediOrkestern kunde 

Styrande Mästaren tacka publiken och de 
deltagande Talanggrupperna för en fin 
dag.

Fler bilder och komplett referat kan du läsa 
på hemsidan malmo.parbricole.se.
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Helt nya Ämbeten

Jan Rosberg, ny Ordens-Krämare. Här på ett 
foto taget vid årets Bellmandag.

Kenneth Parnefjord, till vänster är både avgående 
General-Intendent och ny Ordens Klenodie Beva-

rare. Här tillsammans med Anders Andersson som 
blir vår nye General-Intendent.

Två nya ämbeten har skapats i år, 
Ordens-Krämare (OK-e)och Ordens 
Klenodie Bevarare (OKB).

Ordens-Krämare är Jan Rosberg, KMR. 
Hans uppgift blir att svara för försäljning 
av Ordens slipsar, slipsnålar, pins, CD-
skivor, böcker med mera.

Försäljningen kommer att ske på Kansliet 
eller direkt genom Jan vid gradgivning 
I - IV..

Bekräfta om Du ska  
delta i Örebro-logens  
invigning!

Som tidigare meddelats via epost 
och/eller brev, så avser vi att undersö-
ka möjligheterna till samarrangemang 
av en resa till och från Örebro-logens 
invigning den 18 november för våra 
deltagande Malmö-bröder.

Därför ber kansliet alla Bröder - 
som avser att delta i den invigningen, 
men som inte anmält sitt deltagande 
(via tidigare översänd länk till kansli-
systemet eller bekräftat en tidigare på 
annat sätt gjord deltagaranmälan direkt 
till Örebro-logen eller via talanggrupp) 
-  att göra detta. Antingen via telefon 
eller epost till kansliet SNARAST efter 
kansliets öppnande efter sommarupp-
ehållet den 7 augusti.

Kansliet öppnar igen 
efter sommarstängningen  
den 7 augusti kl 09-11.

Ordens Klenodie Bevarare Kenneth 
Parnefjord skall i samråd med Sällskapets 
Styrande underhålla, förvalta och/eller 
vid behov förnya rekvisita som gradband, 
standar, stavar mm. eller andra värdig-
hetsklenoder som används vid Ordens 
gradgivningar eller andra högtidstillfällen.
När Kenneth lämnar ämbetet som 
General-Intendent blir den yngre Brodern 
Anders Andersson, som även är ledamot i 
Den Bacchanaliska Theatern och är med i 
ComediOrkestern, ny General-Intendent.

Vårt populära Bildgalleri 
har blivit ännu bättre tack 
vare vår nye WebRedaktör 
för galleriet Stefan Leo.
Stefan har både uppdaterat 
programvaran och gjort en 
upprensning och nyord-
ning av alla bilder. 346 
från 2014, 380 från 2015, 
820 från 2016 och hitills i 
år 358 bilder. De flesta re-
cipiender det senaste året 
är nu också namngivna. 
Så missa inte chansen att 
logga in dig och titta för 
att minnas! 

Du hittar Bildgalleriet 
genom att klicka på me-
nyrubriken Logga In på 
vår hemsida malmo.par-
bricole.se. Sedan du väl 
loggat in är det bara att 
vänta på att sidan för just 
Malmö Par Bricole kom-
mer upp och sedan klicka 
på rubriken Bildgalleri i 
vänsterspalten. Väl inne i 
Bildgalleriet klickar du på 
rubriken under bilderna.
Skulle du ha glömt ditt 
lösenord kan du kontakta 
Kansliet.

Bättre Bildgalleri
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Nytt hos oss: Månadens Profil

Vi började med en lång och gladlynt 
herre med vitt skägg och vitt hår, som 
syns tydligt inte bara för att han är lång 
utan också för att hans frackbröst är 
översållat med medaljer. Han har flest 
medaljer av alla i Malmö PB, och brukar 
stå längst bak och högst upp i Bac-
chanaliska Kören, då denna framträder 
vid våra gradgivningar i Bellmansalen i 
Siriuspalatset.

Karl-Erik Holm heter han, är 78 år och 
en av våra mesta medlemmar och har varit 
med i Malmö PB i 42 år.

Han har tidigare varit en av våra Sty-
rande, Styrande Kansler. Idag är han Ordens 
Heraldiker och Ordförande i Trivselkom-
mittén.

Par Bricole i Malmö har sedan ett 
par månader publicerat artiklar på 
temat ”Månadens Profil”, där vi gör 
porträtt av Bröder i vårt sällskap. 

Vi vill att fler ska få en chans att lära 
känna sina medbröder bättre. Artiklar-
na kan komma att återkomma både i 

tidningen Nouvelles och på hemsidan.

Det blir inte bara Bröder som varit 
med länge, utan det kan lika gärna bli 
en Broder, som bara varit med några 
år. Varje Broder har en historia och en 
bakgrund som är värd att berättas för 
oss andra. 

Vi presenterar i detta nummer 
av Nouvelles de tre Bröder, som vi 
hittills publicerat profilporträtt av på 
hemsidan www.malmo.parbricole.se.

/Ordens-Redaktör Christer Brynielsson

Som nummer två presenterade vi vår 
Ordens-Providör Tony Rosenquist.

Om Tony kan man bland annat säga att 
han är f.d. världsmästare i bowling(!) och 
förbundskapten för bowlinglandslaget i 
Förenade Arabemiraten. För sina insatser 
inom bowlingen nere i Arabvärlden fick han 
en förgylld slipsnål av Iraks diktator Sadam 
Hussein(!).

Det som vi oftast ser av Tony Rosenquist 
är annars då han som Ordens-Providör vid 
middagarnas början presenterar menyn för 
kvällen. 

Tony började sin världsmästarbana inom 
bowlingen redan vid 12 års ålder. Att han 
blev så bra berodde dock inte på osedvanlig 
talang. 

Nummer tre i denna serie Månads-
profiler blev Broder Niels Simonsen, 
dansken och balettdansören, som under 
sin mer än 30 år långa karriär som 
dansör uppträtt i allt från klassiker som 
Svansjön till supersuccén på Malmö 
Stadsteater La Cage Aux Folles. 

Redan vid sex års ålder började Niels att 
dansa sällskapsdans och som tolvåring kom 
han in på Den Kongelige Teater i Köpen-
hamn som ett så kallat ”balettbarn”. Men 
som 16-åring såg balettdansen ut att få ett 
abrupt och oväntat slut...

Niels Simonsen  gick med i vår orden 
redan 1985 och har sedan dess engagerat 
sig framförallt inom teatern. I dag är han 
Ordens-Regissör och Riddare-Officiant 
Emeriti.

Karl-Erik Holm Tony Rosenquist Niels Simonsen

De fullständiga profilintervjuerna i Månadens Profil hittar du på vår hemsida www.malmo.parbricole.se under menyrubriken Profiler!

Vi värderar och förmedlar företag!
Med en genomarbetad avkastningsvärdering skapar vi trygghet 
för intressenter och investerare. Nexxt Företagsmäklare AB. 

Kontaktperson Anders Kårfeldt · www.nexxt.se · 040-671 42 00
F ö r e t a g s m ä k l a r e

Diskret | Rakt | Enkelt
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Vid årets sjunde grad utnämndes 
och installerades även Malmö Par Bri-
coles nya högsta Ämbetsmän, Riddare-
Officianterna för de närmaste tre 
åren. Vid samma grad avtackades två 
Riddare-Officianter för sitt mångåriga 
arbete för Malmö Par Bricole.

• Till ny 1:e Riddare-Ordningsman 
utnämndes den tidigare 2:e 
Riddare-Ordningsmannen RGK 
Magnus Strömland. 

• Ny 2:e Riddare-Ordningsman är 
den tidigare Riddare-Sekreteraren 
RGK Johan Revstedt.  

Avtackning och nya Riddare-Officianter

Lars Andersson,  
ny Riddare-Intendent

Christer Brynielsson,  
ny Riddare-Sekreterare

Johan Revstedt,  
ny 2:e Riddare-Ordningsman

Magnus Strömland,  
ny 1:e Riddare-Ordningsman

Björn M Buttler Jakobsen,  
ny Riddare-Banérförare

Christian Hellberg,  
ny Riddare-Härold

• Till ny Riddare-Sekreterare 
utnämndes tidigare Riddare-Härol-
den RGK Christer Brynielsson 

• Ny Riddare-Intendent är KMR 
Lars Andersson 

• Ny Riddare-Härold den tidigare 
Riddare-Intendenten RGK Chris-
tian Hellberg 

• Ny Riddare-Banérförare RGK 
Björn M Buttler Jakobsen.

1:e Riddare-Ordningsman RSK Nils-
Holger Thorsén samt Riddare-Banérföra-
ren RSK Niels Simonsen. (Bilden till höger) 
avtackades med “broderlig tacksamhet för 
deras osjälviska och talangfulla insatser”.
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SEPTEMBER 

- 8.9 PB III kl 18.30 , 
Bellmansalen måltid. 

OKTOBER 
- 7.10 Grad I kl 17,  
Bellmansalen, måltid.

NOVEMBER 

- 10.11 PB VI kl 18.30,  
Bellmansalen Gåsakalas. 
- 12.11  Minneshögtid 17.30  
i S:t Pauli kyrka 
- 22.11 Förgrad V och VIII  
kl 18.30. Särskild kallelse.

DECEMBER 

- 2..12 Barbara samt PB V  
och PB VIII kl 16 i Malmö 
Rådhus. Måltid i Knutssalen.

n  Gunnar Edström avled 2 
februari 71 år gammal. 
n  RGK Kjell B Nilsson avled 
14 mars 88 år gammal. 
n  KMR Robert Beyrond 
avled 21 mars 96 år gammal. 
n  KMR Leif Ernhagen avled 
5 april 90 år gammal. 
n  SSR Lars Trygg avled 19 
maj 75 år gammal.  
n  KSR Per Hydbom avled 3 
juni 63 år gammal.

AUGUSTI 

11: Sigvard Bardosson, 75

SEPTEMBER 

01:Alf  Rasmusson, 75

11: Anders Rudnert, 70

16: Ola Ahlquist, 70

19: Curt Persson, 75

24: Mats Forsgren, 80

OKTOBER 

04: Anders Holmström, 75

09: Mikael Wärn, 60

10: Paul Johansson, 80

12: Eric Sandberg, 60

15: Lars-Åke Sjöquist, 80

17: Bengt Stenman, 50

22: Sven Ohlsson, 75

24: Börje Christensson, 75

NOVEMBER 

03: Lars Lundström, 80

06: Lars Johnsson, 60

10: Sven Stråhlén, 90

11: Sven-Olof  Land, 75

13: Jonas Malm, 50

24: Rolf  Juvéus, 75

29: Johan Revstedt, 50

29: Torbjörn Wallin, 50

DECEMBER 

03: Leif  Hallberg, 80

 

 

 

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

M öten  

In M emoriam

Vi bevarar våra 
Bröder i ljust och 
tacksamt minne!

Tel. 040 -- 600 18 32  
www.arcusnet.se

Installationen  
ändrar Grad II

På grund av mycket stort 
intresse från andra loger att 
komma och besöka oss och 
vår installation av nya Styrande 
(bilden nedan) till våren har 
Malmö Par Bricole ändrat om 
lite i planerna för nästa år.

I stället för att ha Instal-
lationen gemensam med Grad 
II blir det Installation lördagen 
den 3 februari och Gradgiv-
ning för Grad II fredagen den 
16 februari.

Fler installationer  
i andra loger

Det är ett flertal installatio-
ner av nya Styrande runt om 
i PB-Sverige de kommande 
månaderna.

Före Malmös i februari 
nästa vår är det Göta Par 
Bricole, som installerar tre 
nya Styranden redan den 16 
september.

Borås Par Bricole har 
installation den 14 oktober. 

Årets kanske största instal-
lationshändelse är nog ändå  
 

det officiella bildandet av en 
helt ny PB-loge i Örebro. Det 
sker den 18 november.

Till flera av dessa högtidliga 
installationer har vi redan ett 
flertal Bröder hos oss i Malmö 
som anmält intresse av att få 
vara med. 

Skulle du själv vara intres-
serad bör du kontakta Kansliet 
hos oss i Malmö. Vi vill dock 
redan nu understryka att anta-
let platser är begränsat.

LUND

Christer Brynielsson
radbyte så att datum kommer på samma rad som månaden

Christer Brynielsson
Radbyte så att datum hamnar på samma rad som månaden


