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Styrande Mästaren har ordet
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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

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, 
Facebook och Instagram

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

Grand finale   
Ett lysande Barbara-kalas

 

Tack käre Bröder för en fabulös 
och helt strålande avslutning på Par 
Bricole-året 2019. Ett storartat och 
alldeles glimrande Barbarakalas! 

Tyvärr kan vi Sty-
rande inte premiera 
alla lika synligt varje 
år, men vi uppskat-
tar och vill tacka alla 
Bröder för bra arbete 
och ett underbart 
engagemang under 
året. Stort TACK!

För visst bjöds det 
på lysande framträ-
dande både detta 
Barbarakalas som 
under hela Bricolle-
ri-året 2019. Denna gången kunde vi 
Styrande avsluta stående på Barbara 
och vi sjöng minst 3-stämmigt... men 
det jag minns bäst var helheten. Alla 
glänsande prestationer försatte de 
närvarande bröderna i en härlig god 
stämning.

Det har varit ett år med många höjd-
punkter i de olika gradgivningarna. 
Strålande framträdande av Talang-
grupperna, utmärkta ceremonier av 
ämbetsmännen, providörernas goda 
mat och dryck, lysande ljud och ljus, 
gott arbete av kansli och OIC samt 
de fantastiska intendenterna.

Ni käre Bröder som inte är engage-
rade i någon grupp, tag tillfället i akt 
och kom med i någon aktivitet. 

Alla kan inte vara ämbetsmän men 
alla våra Talanggrupper, Intendentu-
ren med flera tar emot er med öppna 
armar.

2020 kommer att 
fyllas med många 
tillfällen till för-
gätande av livets 
besvärligheter för 
att uttömma en eller 
annan pokal, till be-
tygande av inbördes 
aktning, vänskap och 
förtroende. Så, Käre 
Bröder var ute i god 
tid och anmäl er till 
de olika kalasen. Det 
kan fort bli fullsatt!

Till sist vill jag och mina medsty-
rande Göran och Mikael tacka för 
det gångna året och ser fram emot ett 
Lysande Nytt Bricoleri-år 2020!

Vi önskar Dig käre 
Broder med nära och 
kära ett riktigt Gott 
Nytt År!

/Bo Alerskans  
Styrande  
Mästare 

”Tack  
käre Bröder  

för 
en fabulös  
och helt  
strålande  

avslutning!”
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Barbara 7 december 2019

Och här är två Störande Moment från Bacchanaliska Theatern. Till vänster: Två väninnor som kom in och såg alla “granna 
karrar”… TEXTEN hittar du på externa hemsidan www.malmo.parbricole.se. Theatern framförde även en hyllning till Moster 

Barbara. Se bilden längst till höger! Även denna text hittar du på hemsidan www.malmo.parbricole.se.

Stämningarnas fest
Barbara är stämningarnas fest - så 

varsågoda, här är ett rejält bildgalleri 
från denna vår största fest, som i år 
ägde rum lördagen den 7 december 
i Malmös vackraste festsalar, Lands-
tingssalen och Knutssalen i Malmö 
Rådhus.

Vill Du ha ett i text mer detaljerat 
referat, så hittar Du detta som vanligt 
på www.malmo.parbricole.se. Tycker 
Du inte att bilderna här i tidningen 
är tillräckligt många finns 177 härliga 
bilder att beskåda på externa hemsi-
dans BildGalleri.

Här smakar våra Styrande traditionsenligt av, så att årets Punsch smakar som den ska...

Denna bild visar bara en liten del av den pampiga intågsprocessionen.



Barbara-Galleri 7 december 2019

Vi hyllade även JubelKommendörer, som varit med i vårt sällskap i minst 50 år, samt HedersKommendörer, som varit med  
i Malmö Par Bricole i halva den tiden, dvs i minst 25 år. Namn och mer text på hemsidan!

Våra nya Guvernörer till vänster och de nya vice-Guvernörerna till höger. Namnen hittar du på vår hemsida.

Även i år blev förstagradare uppkallade för att tillsammans med Balett-Mästare Mikhail Bogatyrev framföra den trevliga  
Kommendörsdansen med inslag av Can-Can.



Barbara-Galleri 7 december 2019

Alvin Paul höll ett applådknipande tal till Moster Barbara.

Årets stipendiat blev Stefan Leo. Han gratuleras här av de Styrande.

Sammanlagt 44 medaljer delades ut vid Barbara i år. Här är några av de utvalda.  
Hela listan hittar du på hemsidan.

Sammanlagt 222 Bröder 
hade hörsammat kallelsen att 
fira allas vår Moster Barbara 
i Malmö Rådhus fantastiska 
festlokaler lördagen den 7 
december. Det blev en fin 
afton till Barbaras ära.

Redan klockan 13 hade 
ett 80-tal Bröder förstartat 
denna “festernas fest” inom 
Malmö Par Bricole med 
Kommendörernas lättare 
lunch med välsmakande pytt 
i panna nedsköljd med öl 
och en och annan snaps. Här 
bjöds på både sånger och 
medaljer till de som blivit 
utvalda.

Klockan 15 öppnades 
dörrarna  i Rådhuset. Prick 
16.00 fick vi vara med 
om den ståtliga intågsproces-
sionen in i Landstingssalen.

Efter intågsprocessionen, 
och efter att Styrande Mästa-
ren Bo Alerskans hälsat alla 
välkomna i Rådhuset, blev 
det först dubbning av Guver-
nörer och Vice-Guvernörer 
samt dekorering och hyll-
ning av Jubelkommendörer 
(Bröder som varit med i vårt 
sällskap i aktningsvärda 50 
år) och därefter av ett antal 
Hederskommendörer (Bröder 
som varit med i 25 år). De 
Styrande delade också ut årets 
stipendium till Talangfull 
Broder som gjort sig förtjänt 
av detta, Stefan Leo.

Efter ”medaljregn” då 44 
medaljer delades ut fick vi 
njuta av den härliga punsch-
bålen samt skratta gott åt 
Bacchanaliska Theaterns 
Störande Moment samt njuta 
av Alvin Pauls tal till kvällens 
huvudperson Moster Barbara.
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Barbara-Galleri 7 december 2019

Kvällens providör Dennis Christensen och Barbaras General-Ceremonimästare Christoffer Månson.

Härlig stämning vid borden i Knutssalen.

Tre Bröder bryr sina hjärnor till vänster, medan Ordningsmännen står lugnt vid dörren med sina 
ämbetsstavar.

Efter nästan tre 
timmar i Lands-
tingssalen blev det 
en välbehövlig paus 
och därefter en lika 
välbehövlig trerätters 
middag i pampiga 
Knutssalen. 

På menyn stod 
Matjesillstårta med 
rödlök på sallads-
bädd, Lammytter-
filé med vitlökssky 
och västerbotten-
kaka och till sist 
en Nougat par-
fait med hjortron 
& havtorn samt vit 
choklad.

Under måltiden 
kom våra öron att 
smekas av Baccha-
naliska Sångkörens 
stämmor, Bacchana-
liska Musikens toner 
och Vissångarnas 
härliga sånger.

Framåt 23.30-ti-
den, dvs efter nära 
12 timmars tjänst 
för somliga, kunde 
Styrande Mästaren 
Bo Alerskans nöjt 
fastslå att Bröderna 
voro förnöjda och 
avslutade 2019 års 
stora Barbara-fest, 
som även hade  
gäster från Göta, 
Borås och Jönkö-
ping.

/Ordens-Redaktör 
Christer Brynielsson
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Barbara-Galleri 7 december 2019

Från Störande Moment i Landstingssalen till middag inne i Knutssalen... Till höger: JubelKommendören Rolf Ludwig.

Ordens-Krämare Jan Rosberg förklarar något för Olof Christersson och våra trumpetare gör en av kvällens flera fanfarer.

Ingvar Larsson funderar medan Thommy Monhagen och Paul Johansson skrattar gott.
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Barbara-Galleri 7 december 2019

Två Riddare-Officianter i någon sorts diskussion. Roligt har i alla fall han till vänster, liksom delar av Kören på högra bilden.

Ordens-Trubadur Jan Ek till vänster. Till höger: Mikael Wärn och Axel Jakobsson.

Våra Styrandes ”Tack för tacket” i form av en gemensam sång, som framfördes i minst tre olika stämmor...  
Hela texten till den sången hittar du på hemsidan.
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Barbara-Galleri 7 december 2019

Lars-Erik Peterson tillsammans med Lars Löfberg. Till höger: Ralph Aretjäll gratuleras av Styrande Mästaren Bo Alerskans.

Idel glada Bröder. Somliga verkar vara väldigt angelägna att komma med på bild...

Ordens-Balettmästare Mikhail Bogatyrev i sin Can-Can-dans till vänster. Åke Oxhamre och Tony Rosenqvist till höger.



10   

Grad VI Minneshögtid

Något nervösa var de allt. 13 bröder som 
väntade på reception till den sjätte graden. 
Sammanlagt hade 112 bröder samlats för 
den högtid som inträffade när Mårten 
hade sin dag. Efter kapitlet stod de så där 
med sina brandgula band runt halsen. 
Stolta som tuppar eller ”gäss” och med de 
första prövningarna avklarade.

Nu väntade nästa prövning. Svartsoppa 

13 fick Grad VI vid Gåsa-kalaset

Gruppfoto på de nya sjättegradarna och till höger deras tacktalare Gustav Nord.

med krås, gås med alla dess tillbehör och 
äpplekaka med vaniljsås. Till detta en 
underhållningsmeny av diverse sånger och 
spektakel framfört av kör, teater, vissång-
are och den Bachanaliska musiken och 
kvällen kunde ha varit fulländad.

Men utöver detta talade såväl vår Styrande 
Mästare Bo Alerskans och för recipien-
terna Gustav Nord. Den sistnämnde 

poängterade den trygghet och värme som 
han känner i sällskapet samt riktade ett 
speciellt tack till den av sina faddrar som 
för dagen gästade Malmö.

Nu var kvällen fulländad och för de som 
önskade ännu mer fulländning vankades 
det Gin och Tonic i baren.

/Text: Johan Sundqvist

Stämningsfull Parentation i Petri kyrka
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Nytt kanslisystem

Vårt kansli- och medlemssystem har 
blivit pensionsmässigt. Systemet är hem-
mabyggt med frivilliga krafter, huvud-
sakligen inom Göta PB och den tekniska 
livslängden för systemet har passerats. 
Det går inte längre att underhålla och 
utveckla och måste bytas ut.

Vad sker nu?

Ett nytt kansli- och medlemssystem 
har utvecklats för Moderlogen, Malmö 
PB, Jönköping PB, Sundsvall PB och 
Örebro PB. Moderlogen är drivande och 
tar merparten av kostnaderna för detta.

Nya systemet

Basen för nya systemet är ett standard-
system utvecklat av företaget Multisoft, 
och anpassas för våra logers behov. Stan-
dardsystemet är väl beprövat och används 
av många medlems-organisationer, bl.a. 
ordenssällskap.

Systemet anpassas, laddas med data 
och testas nu för att kunna vara i full drift 
redan strax efter årsskiftet.

Det nya systemet har stora möjligheter 
att utveckla och effektivisera kansliernas 
arbete med allt från ren medlemsadmini-
stration till evenemangshantering kring 
våra grader och övriga arrangemang, in-
klusive boknings- och betalningslösningar.

I ett första steg sätts det dock bara upp 
för att stödja befintliga funktioner i det 
gamla systemet. Utveckling och förbätt-
ringar kommer vi att arbeta med efter att 
nuvarande funktioner är säkerställda.

I det nya systemet ska alla Bröder 
kunna logga in och hitta motsvarande in-
formation som finns idag. Vissa dokument 
som Bröderna ibland kan behöva (t.ex. 
blanketter för medlemsansökan) måste 
eventuellt flyttas till den externa hemsidan 
– arbete kring att identifiera detta pågår.

Vad händer med det gamla systemet 
och ”medlemssidorna”?

Dagens kanslisystem, som vi kunnat 
logga in på via www.malmo.parbricole.se 
och ”Medlemssidor” stängdes den 10 de-
cember. Det nya systemet kommer att nås 

från samma plats i senare delen av januari.

Varför är inte hela Par Bricole med?

Parallellt med att vi utvecklar ett system 
för deltagande loger så arbetar Göta PB, 
Borås PB och Vänersborg PB med att 
själva bygga ett nytt kanslisystem, och ser 
det som en bättre lösning.

De styrande i de loger som ingår i Mo-
derlogens satsning på ett nytt kanslisystem 
ser istället nyttan av att ha ett standardsys-
tem i botten, som varken är personberoen-
de eller baseras på att Bröderna själva ska 
bygga, drifta och underhålla systemet. 

Det finns ingen konflikt i detta – 
Logernas styrande ser helt enkelt olika på 
saken och har valt att gå olika vägar när 
det gäller det administrativa stödet. 

Kommer jag åt information från det 
andra systemet?

Båda systemen är öppna för att utbyta 
information med varandra.

Kanslister och övriga Bröder kommer 
fortsatt att hitta information om evene-
mang och nödvändiga medlems- och kon-
taktuppgifter etc. Exakt hur detta kommer 
att ske är ännu inte beslutat.

Nästa steg

Systemomläggningen planeras att 

genomföras under december/januari. Alla 
Bröder kommer att få information och 
konkreta anvisningar om de förändringar 
som det nya systemet medför.

Fakta i sammandrag

• 10 december stängdes gamla 
kanslisystemet. 

• Senare delen av januari öppnar 
nya systemet.

• Alla Bröder med mailadress kan 
logga in i nya systemet. 

• E-mail med instruktioner kommer 
automatiskt till alla vid starten.

• Användarnamnet blir den mail-
adress som finns i gamla systemet.

• Bröder som sak-
nar mailadress 
kommer även i 
fortsättningen  
att få brev med  
information 
och kallelser till 
gradgivningar.

 
 
 
 
/Göran Jacobsson,  
DStM

Nytt kanslisystem från slutet januari

Skärmdump på en av sidorna i nya Kanslisystemet.
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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

JANUARI 
01-24: Mats Nilstoft, 60 år 
01-26: Johan Persson, 50 år 
01-30: Jan Bäckstedt, 70 år 
 

FEBRUARI 
02-07: Åke Persson, 75 år 
02-07: Sten Edström, 90 år 
02-08: Arne Waldehov, 70 år 
02-10: Mats  Nilsson, 60 år 
02-18: Lars-Erik Peterson, 75 år 
02-19: Göran Ivestedt, 75 år 
02-22: Gabor Kovacs, 50 år 
02-27: Christer Brynielsson, 75 år 
02-28: Bengt Johansson, 90 år

MARS 
03-13: Christian Hellberg, 70 år 
03-11: Ingemar Svensson, 70 år

APRIL 
04-01: Jan V Nilsson, 85 år 
04-06: Tommy Lindell, 80 år 

04-18: Thomas Påhlsson, 70 år 
04-30: Jimmy Serler, 50 år 

MAJ 
05-08: Kurt Wijkmark, 80 år 
05-11: Magnus Holmer, 60 år 
05-12: Bo Öhman, 75 år 
05-24: Lennart Larsson, 60 år

JUNI 
06-04: Tony Rosenquist, 60 år 
06-05: Lars Johansson, 70 år 
06-06: Roland Hansson, 75 år 
06-07: Per Åhré, 60 år 
06-08: Henrik Lindgrén, 70 år 
06-20: Hans-Peter Frank, 60 år 
06-21: Jan Håkan Håkansson, 85 år

JULI 
07-09: Bertil Howegård, 75 år 
07-17: Bo Alerskans, 70 år 
07-18: Hans J:son Green, 60 år

Jubilarer   
Våren 2020

Gradgivningar 
ock A ktiviteter  
Våren 2020
 
(Tid och plats meddelas 
ssom vanligt på hemsida 
och i mail.) 

- 31/1 Grad II 

 

- 21/3 Dambricoleri 

 

- 25/3 Årsmöte 

 

- 17/4 Grad IV 

 

- 8/5 Grad VII 

 

- 31/5 Bellmandag 

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

Luftrening och luktsanering

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

Hotellrum – Bilar – Båtar – Soprum

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

n  Sven-Erik Gustavsson,  
Grad IX, avled 2019-08-21,  
63 år gammal.

n  Markus Johansson,  
Grad IV, avled 2019-10-03,  
47 år gammal.

n  Lennart Eriksson,  
RSK, avled 2019-11-29,  
87 år gammal.

Vi bevarar våra 
Bröder i ljust och 
tacksamt minne!

In M emoriam


