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Vi finns även på LINKEDIN, Face-
book och Instagram

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

Prova vår smarta kaffeservice
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Of f ice C    f  f ee

Grad 2 - musik, teater, sång ...

DET BLEV INTE BARA OVAN-
LIGT STOR UPPSLUTNING, 157 
PERSONER, VARAV 12 VAR GÄSTER  
FRÅN MODERLOGEN, JÖNKÖPING 
OCH ÖREBRO PB. ANTALET RECI-
PIENDER VAR OCKSÅ STORT – 21. 
OCH ALLA HETTE AV NÅGON AN-
LEDNING TORSTENSSON I EFTER-
NAMN... 

Svaret på gåtan med efternamnet kom 
senare under middagen.

Kvällen började som vanligt med en 

högtidlig gradgivning i Sirius-palatsets 
Bellman-sal. Utan att avslöja något om de 
prövningar som de 21 förstagradarna fick 
utstå för att uppnå den Andra graden, kan 
vi slå fast att detta gäng redan från början 
gjorde stort intryck. Inte bara därför att 
alla kallade sig Torstensson utan även för 
sitt framträdande, en lång sånglig och 
musikalisk hyllning till en av Par Bricoles 
grundare, Olof  Kexél.

Denna sång var skriven av en av reci-
pienderna, Bo Hedén. Texten till denna kan 
du läsa på på Malmö PB:s hemsida.

Middagen inleddes i sedvanlig ordning med att Theatern framförde ett Störande Moment

Den Bacchanaliska Musiken var denna kväll osedvanligt väl bestyckad med hela 15 musiker. 
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Efter fotografering av de 21 “Torstens-
sonarna” blev det så småningom dags för 
aftonens middag, ett mycket njutbart och 
på alla sätt festligt måltidskalas. 

Middagen inleddes i sedvanlig ordning 
med att Theatern framförde ett ”Störande 
Moment”. 

Det hade en aktuell anknytning genom 
att skådespelarna var iklädda gula västar 
på samma sätt som franska demonstranter 
varit klädda i Paris den senaste tiden. De 
presenterades som demonstrerande “gu-
dar” av en utropare. Demonstrationens 
budskap var att skatterna på alkohol måste 
sänkas.

Den Bacchanaliska Musiken var denna 
kväll osedvanligt väl bestyckad med hela 
15 musiker. Även den 21 man stora Bac-
chanaliska Sångkören (bild på denna hittar du 
på sid 4 i denna tidning) var duktigt i elden 
med både snaps- och vinvisor, som fick 
även icke kör-bröder att sjunga med.

Svaret på vem Torstensson är kom vid 
recipiendernas tacktal, som hölls av en 

Alla 21 nya Grad 2: Håkan Almgren-Torstensson, Andreas Cajander-Torstensson, Rickard Dahlberg-Torstensson, Lars Ekholm-Torstensson, Zacha-
rias Enochsson-Torstensson, Bo Hedén-Torstensson, Göran Holmberg-Torstensson, Anders Jansson-Torstensson, Rickard Källström-Torstensson, Jakob 
Lindholm-Torstensson, Kennet Lunderquist-Torstensson, Filip Lönnqvist-Torstensson, Haukur Magnusson-Torstensson, Tobias Mörtlund-Torstensson, 
Michael Nevrin-Torstensson, Alexander Nilsson-Torstensson Kent Nilsson-Torstensson, Peter Nilsson-Torstensson, André Pagels-Torstensson, Bo Thunell-
Torstensson samt  Magnus Åkervik-Torstensson.

 ... och alla recipiender hette Torstensson

av de gästande, Broder Filip Lönnqvist 
från Kalmar och Jönköping Par Bricole. 
Efter att recipienden Bo Hedén framfört 
en folkvisa (Texten till denna kan du läsa på 
Malmö PB:s hemsida.) avslöjade Lönnqvist-
Torstensson att de 21 gjort sitt bästa för 
att vara den Andra graden värdiga. De 
saknade dock Torstensson… Och här 
kom avslöjandet: Torstensson, som heter 
Dan i förnamn, var egentligen anmäld 
till denna reception, men dök av någon 
anledning aldrig upp. I sympati med denne 
Broder beslöt de övriga 21 att plötsligt 
anta andranamnet Torstensson. Ett namn-
byte som framkallade stor munterhet vid 
presentationen av de 21.

Kvällens Ordförande Lars Löfberg 
lovordade recipiendars framföranden och 
antog att Olof  Kexéll måste le i sin him-
mel.

En som  också hyllade recipienderna 
var Styrande Mästaren Bo Alerskans, 
som blev så förtjust att han delade ut de 
Styrandes medalj till Bo Hedén för den-
nes särskilda talang med hyllningstext till 
Kexél och den framförda folkvisan.

Recipienden Bo Hedén framförde en folkvisa, som 
uppskattades så mycket att han efteråt tilldelades 
De Styrandes Medalj. Texten till denna kan du 
läsa i sin helhet på Malmö PB:s hemsida. Via 
hemsidan kan du också hitta 100-talet bilder 
från denna Grad II-fest. 
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Körens årsmöte

NÄSTAN 40 BRÖDER SAMLA-
DES TILL KÖRENS ÅRSMÖTE SOM 
ÄGDE RUM I SIRIUSPALATSETS 
LOKALER DEN 19 FEBRUARI 2019.

Innan årsmötet sjöngs traditionsenligt 
den andra versen av ”Längtan till lan-
det” under H-P Franks ledning. Därefter 
hälsades samtliga närvarande bröder 
hjärtligt välkomna av ordföranden Johan 
Sundqvist. 

Mötet klubbades raskt igenom och 
samtliga styrelsemedlemmar blev om-
valda för ännu ett år. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet av revisorerna. 

Vid mötet delades körens egen medalj, 
Klang-Talang, ut till förtjänstfulla bröder. 
Utdelare var Deputerade Styrande Mästa-

ren Göran Jacobsson. Medaljen delades ut 
i guld, silver och brons. Lars Håkansson 
och Ivar Modigh fick ta emot medaljen 
i guld. Kaj Olsson blev dekorerad med 
körmärket med rött band efter 30 års 
medlemskap (bilden här under). 

KMR Sven Nordahl avtackades efter 
sina år som vice chorchef  och som ny vice 

chorchef  valdes Joakim Casagrande.

Efter årsmötet hade Johan Solstad du-
kat upp ett dignande bord med Janssons 
frestelse, bröd, smör och ost. Lite ljufligt 
fluidum gled också ner genom körbrö-
dernas strupar, vilket klart bättrade på 
sången. I alla fall tyckte vi själva det...  

Vad vore ett årsmöte inom kören utan 
just sång. Styrelseledamoten Gösta Hall-
ström gjorde ett bejublat framträdande 
med sin gitarr och fick hela rummet att 
sjunga allsång. 

Därutöver sjöngs det ytterligare och 
berättades historier och skratten och 
förbrödringen fulländades. Det är körens 
årsmöte när det är som bäst. 

Vid pennan Johan Sundqvist

Gruppbild tagen på Den Bacchanaliska Kören vid Grad 2 i år 2019.
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Theaterns Årsmöte 21 februari 2019

Theaterns årsmöte

THEATERN, SOM ÄR VÅR STÖRS-
TA TALANGGRUPP MED 102 MED-
LEMMAR, HADE SITT ÅRSMÖTE 
TORSDAGEN DEN 21 FEBRUARI. 
DET BLEV SOM VANLIGT EN HEL 
DEL TEATER. AV DET.

Detta gällde inte minst punkterna 
Revisionsberättelse och Ansvarsfrihet för 
styrelsen, där Lars Idoff  både raljerade, 
berömde och kritiserade. Hans ”kritik” 
handlade om att styrelsen inte dragit på sig 
tillräckligt med utgifter. I själva verket gick 
Theatern med vinst under förra året...

– Svångremmen viner inom vårt sam-
fund, konstaterade Idoff  (bilden ovan) och 
slog också fast att ”bra kultur ska gå med 
förlust!”. Trots denna kritik tyckte han att 
styrelsen borde få ansvarsfrihet och delade 
till och med ut ett par egna medaljer, De 
Gyllene Svinen till Theaterns ordförande 
Jan Hultgren och skattmästare Kenneth 
Parnefjord.

Valen till styrelsen gick i omvalens teck-
en. Ordförande Jan Hultgren omvaldes, 
liksom Kenneth Parnefjord, Dan Kirsch, 
Krister Berggren, Anders Andersson och 
suppleanten Rolf  Perleij. Nyval blev det 
för Christoffer Månnsson som ledamot 
och för Gert Thorlund, som suppleant. 
Även valberedning och revisorer omval-
des.

Eftersom Theaterdirektören Benny 
Ambohm inte själv var fysiskt närvarande 
hade Tommy Lindell fått i uppdrag att 
med två fotografier ändå visa att han var 
närvarande. Den första bilden visade 
en ung och oförstörd Benny, den andra 
samma person efter två månaders arbete 
på Tommy Lindells advokatbyrå. (Du kan 
se dessa bilder på malmo.par bricole.se!)

Efter servering av räkmacka med flui-
dum var det dags för Malmö PB:s Theaters 
snapshymn, som kvällen till ära författats 
av Christer Jacobsson till melodin ”Skånska 

slott och herresäten”. Den löd så här:

”I PB Theaterns Bricoliska tankar, 
på scenen vi muttrar och oroligt vankar. 
Men snart är det dax för en storslagen akt 
publiken den jublar och skrattar i takt.

Agerandet stiger mot puniska höjder. 
I ögat vi anar nog tre krumelurer, 
som kommer med stolthat att hänga på oss, 
medaljer som skiner som solen förstås.

När lamporna slocknat, applåderna tystnat 
vi tvättat bort sminket och nunorna svalnat. 
Då ställer vi oss kring en doftande bål 
och lyfter på glasen, Theaterns skål.”

Årsmöteskvällen innehöll även medalj-
utdelningar till förtjänta Bröder, liksom ett 
tal från Styrande Mästaren Bo Alerskans. 
Han riktade ett stort och innerligt tack. 
”För vad vore Malmö PB utan teater!? Ja 
definitivt inte störande, svarade han lite 
vitsigt på sin egen fråga.
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Årsmöte 27 mars Lars-Åke Hankell 100 år

Kallelse till årsmöte 27 mars
KALLELSE till ÅRSMÖTE 
Eftersits med smörrebröd och öl

Tid: Onsdag 27 mars 2019 kl. 18.30 
OBS! entrédörren stängs 18.25.  
Plats: Bellmansalen, Siriuspalatset, 
Rundelsgatan 15. Anmälan om efter-
sits per mail till malmo@parbricole.se 
senast måndag 25 mars 2019.

Årsredovisning finns på Kansliet  
från 2019-03-13

Alla Bröder hälsas hjärtligt välkomna! 
/De Styrande

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande om kallelse skett i 
enlighet med stadgarna

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Föredragning av årsredovisning

6. Föredragning av revisionsberättelse

7. Fastställande av resultaträkning år 
2018 och balansräkning per 31 dec-
ember 2018

8. Disposition i anledning av vinst/
förlust enligt den fastställda balans-
räkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De Sty-
rande och Drätselnämnd

Det lysande sällskapet
Malmö Par Bricole

10. Information om budget för 2019

11. Fastställande av årsavgifter och 
gradavgifter för 2020

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 ledamöter i drätselnämnden 
som det ankommer på årsmötet att 
utse.

15. Övriga frågor.

16. Utdelning av 40-års Tecknet samt 
den Sju-uddiga Besöksutmärkelsen 
(besked härom ska vara inlämnat till 
kansliet i god tid).

17. Mötets avslutande

100-åring som varit med i PB sen 1956
Särskilt inbjudna representanter för 

Malmö Par Bricole firade högtidligen 
fredagen den 22 februari mannen, som 
är en av få 100-åringar, som funnits i 
Malmö PB:s historia, RSK och Jubel-
kommendören Lars-Åke Hankell.

Det kungliga gratulationsbrevet.

Lars-Åke, som fortfarande är pigg och 
väl bevarad mötte de inbjudna gästerna 
med ett strålande gott humör i mörk 
kostym och med PB-slipsen på. 

Dagen till ära hade han fått ett särskilt 
gratulationsbrev från Stockholms slott 
med texten ”Våra varmaste lyckönskning-
ar på 100-årsdagen” undertecknat av Carl 
Gustaf  och Silvia.

Inte bara 15-talet Bröder från Malmö 
Par Bricole fanns på plats bland gratulan-
terna. Här fanns även släkt och vänner 
samt Odd Fellow och Hantverkarnas 
Gille, där Lars-Åke är hedersmedlem.

Malmö Par Bricoles Styrande Mästare 
Bo Alerskans prisade jubilaren för hans 63 
år som medlem i Malmö PB.

Lars-Åke har haft PB:s högsta grad i 31 
år! Han gick med i PB redan 1956. Sedan 
dess har han varit Malmö Par Bricole 
trogen, år efter år. 

Jubilaren svarade Styrande Mästarens 
tal vid måltiden med att till Malmö PB 

En pigg 100-åring tillsammans med Malmö 
PB:s StM Bo Alerskans.

skänka en mycket fin Jaquette från 1914, 
som han tyckte kunde få leva vidare i den 
Bacchanaliska Theatern eller på annat sätt 
i Talanggrupperna. 

Längre intervju med Lars-Åke Hankell finns på 
vår hemsida under rubriken Profiler. Där finns 
också fler bilder från uppvaktningen.
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Brödernas Väl Riddare-officianter

Avtackning och ny Riddare-officiant

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

Vid Grad II avtackades en av Malmö 
PB:s Riddare-Officianter, Riddare-Härol-
den Christian Hellberg (till vänster på bilden 
här intill).

Som ett tack för sin gärning inom 
Malmö PB fick han ta emot både emeri-
tus-band och emeritus-kraschan. Christian 

MALMÖ PAR BRICOLES F.D. 
CARITAS-GRUPP HAR BYTT NAMN 
TILL BRÖDERNAS VÄL.

Syftet med denna nybildade grupp är 
att erbjuda ”omtanke för Broder, som av 
olika anledningar själv har svårt att hålla 
kontakt med vårt Sällskap”. Exempel på 
detta kan vara:

- Samtal/besök vid kort eller långvarig 
sjukdom.

- När sorg och problem uppkommer i 
det privata livet.

- Kontakt med anhöriga i samband 

med broders död (kondoleanser och när-
varo vid begravning.

- Ihågkomma ensamma och sjuka brö-
der vid våra stora familjehögtider.

- Hjälp med att besöka våra glada tids-
fördriv (gradgivningar, ärtsoppsluncher, 
Bellmandagen och andra arrangemang).

För att komma igång och få kännedom 
om vilka bröder, som kan tänkas behöva 
vårt stöd, ber vi dig och övrige bröder, 
kontakta oss.

Naturligtvis har vi en självpåtagen 
tystnadsplikt.  Hos oss finns även en präst, 

Ny grupp – Brödernas Väl

Patric Karl-Erik Thommy Thor

som har absolut tystnadsplikt. Högsta 
diskrektion är en självklarhet.

Bröder, som är intresserade att hjälpa 
till i gruppens arbete, kan kontakta 

• Jakobsson, Patric, ordf.  
tel. 0733 90 22 24

• Holm, Karl-Erik  
tel. 0706 55 17 54

• Monhagen, Thommy  
tel. 0705 45 19 64

• Nilsson, Thor, präst  
tel. 0700 51 07 89

kom med i Malmö PB 1995 och har sedan 
dess både varit med i Theatern, som Pro-

vidör och som Riddare-Intendent. 

Han ersätts nu av kanslichefen Peter 
Svenburg, som blir vår nye Riddare-Hä-
rold. (till höger på bilden här intill). Peter har 
bland annat  varit ordförande för Bac-
chanaliska Theatern 2012-2015. Han kom 
med i Malmö Par Bricole 2006.
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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

MARS 
7.3 Göran Jacobsson, 70 
9.3 Edward Boncina, 50 
14.3 Ingvar Larsson, 85

APRIL 
3.4 Kenneth Parnefjord, 75 
7.4 Joakim Casagrande, 50 
16.4 Börje Levinsohn, 70  
19.4 Lars Uhrbom, 70  
30.4 Carsten Ludwig, 85  

MAJ 
9.5 Mats Nordgren, 60 

9.5 Per Nanhed, 70 
11.5 Anders Weström, 60 
11.5  Milos Kalla, 80 
12.5 Douglas Heldmann, 60 
12.5 Karl-Erik Holm, 80  
15.5 Göran Torpel, 80 
21.5 Leif  Blom, 75 
25.5 Kaj Larsson, 80

JUNI 
4.6 Bo Elander, 75 
9.6 Stefan Ersson, 60 
11.6 Claes Pagels, 70 

24.6 Stefan Swenson, 60  
25.6 Bo Waldén, 75  
28.6 Gustaf  Borg, 60

JULI 
1.7 Pehr Andersson, 60 
6.7 Ingvar Dahlqvist, 80 
11.7 Claes-Göran Hansson, 80 
12.7 Anders Malmquist, 50 
21.7 Sven-Erik Hjort, 95

AUGUSTI 
9.8 Lars Nerbrand, 75 
14.8 Carl-Göran Olsson, 75 

F ödelsedagar  Våren 2019 

Gradgivningar 
och A ktiviteter  
Våren 2019
(Tider och platser meddelas 
som vanligt på hemsida och 
mail.)

- 8 mars - Grad X

- 20 mars - Stora Rådet

- 27 mars - Årsmöte

- 12 april - Grad IV

- 10 maj - Grad VII 

- 9 juni - Bellmandagen

Mitt livs historia inom 
skolvärlden - ärtlunch med 
Trivselkommittén och vår 
Broder Carl-Eric Carlberg, 
som berättar. Torsdagen den 
14 mars 2019  kl 12:00

Trivselkommittén inbjuder 
bröder med kärälskeliga till  
Siriuspalatset till ärtlunch med 
tillbehör och punsch för dem 
som önskar. Efter ärtorna: 
Pannkaksbuffé och kaffe. 
Anmäl er genom att betala in 
130 kr på bankgiro 418 – 2416. 
Glöm inte att ange Era namn 
och att det gäller ärtlunch.  
Punschen betalas på plats.
Välkomna!  
Karl-Erik Holm

...om Swish, Kanslihjälp och kontaktuppgifter...
I denna utgåva av Nouvel-

les har Mikael Risén (bilden) 
sitt första inlägg i ”Styrande 
Kanslern har ordet.”

”Efter en lång och av-
kopplande julledighet samt 
nyårsfirande är det trevligt 
att åter vara igång med Par 
Bricole.

Nytt år med  
nya lysande talanger

Det nya året har startat 
med bl.a grad II som blev 
en kväll att minnas. Nämnas 
bör recipiendernas hyll-
ning, som avslöjade en del 
lysande talanger bland nyss 
utnämnda Överkommen-
dörer. Här finns ämnen till 
samtliga talanggrupper.

Det sista för att avsluta 
2018 är klart. Nu koncentre-
rar vi oss på 2019 och akti-
viteter, som komma skall. 

Nyhet - Swish

En nyhet är att vi inom 

en snar framtid, utöver 
betalning med kort vid t.ex 
försäljning av slipsar mm., 
även kommer att kunna 
hantera Swish betalningar. 

Vill Du hjälpa oss  
på kansliet?

Vi på kansliet vill få 
någon mer broder, som vill 
vara med och hjälpa till på 
kansliet. Om intresse finnes, 
kontakta kansliet direkt eller 
mig, så kan vi ses över en 
kopp kaffe och gå igenom 

hur vi jobbar och vad vi 
behöver hjälp med.

Uppdatering av  
kontaktuppgifter

Kansliet vädjar till alla 
att uppdatera sina kontakt-
uppgifter i kanslisystemet, 
annars är det risk att man 
missar inbjudningar till 
grader, kallelser till recep-
tioner och andra aktiviteter. 
Det vill vi inte ska ske. För 
uppdatering, logga in via 
parbricole.se/medlem/

Avslutningsvis, var vänlig 
och respektera de datum 
vi har för inbetalningar till 
grader och övriga aktivite-
ter! När det inte sker blir 
det en massa merarbete, inte 
bara för kansliet, utan även 
för andra funktioner och 
bröder.

På återseende!

Mikael Risén  
Styrande Kansler” 

Styrande Kanslern  

har ordet


