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Det är Ordensbalernas år. Jönköping 
var först, sedan kommer minst tre till                       
          
                    sid 15

Två nygamla Krögare återuppstår 
som våra nya Krögare från i höst.

              sid 16

Nya Krögare Ordensbal–År

Äntligen efter 5 år - Talangernas revy

Inte mindre än tre gradgivningar 
sedan sist. Bilden från Grad X

     sidorna 3,  6 och 8

Läs TheaterDirektörens egen recension på sidan  10-11!

Med ny grad

Hela Revy-ensemblen deltog i avslutningsnumret ”Få kvällar som showkvällar”.
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Ledare

Kom med Era förslag!
Ett sån´t härligt Bricoleriår! Det 

har bland annat varit Guvernements-
byte!! Trots att vi tre nya, kan falla 
tillbaka på snart 91 års gemensam 
erfarenhet av Bricoleriet, konstaterar 
jag att det finns mycket att fundera 
över för framtiden. 

Jag är övertygad om att det bland 
Er Bröder finns många tankar och 
idéer om hur vi kan förändra, bli 
ännu bättre i vår verksamhet. Skriv 
ner Era tankar, skicka ett mail eller 
lämna på annat sätt Era nedtecknade 
idéer till någon av oss Styrande.

I vår ”programförklaring” har vi 
bland annat tagit upp frågan om hur 
vi kan nå de Bröder som av en eller 
annan anledning inte längre är så fli-
tiga besökare av våra sammankomster.

Jag är medveten om att det före-
kommer en hel del individuella 
initiativ, men hur får vi större bredd 
och hur organiserar och genomför vi 
bäst ett sådant projekt ?

Kom med 
Era förslag! Vi 
äro redo!

En av  de 
senaste aktivi-
teterna, Revyn, 
gjorde ett 
härligt avtryck 
i våra minnen. 
Detta var Brico-
leriunderhåll-
ning när den 
är som bäst. Ni 
som inte var 
där, missade 
en varierad, 
underhållande 

och proffsig eftermiddag.

Kom igen, hela Revygänget, Musik, 
Sång, Theater, Visa, Teknik, Inten-
dentur  och Administration, alla våra 
talanger, vi vill ha mer Revy !

Nu stundar den tid då Carl-Michael 
och hans vänner packade korgarna 
fulla och for ut i naturen.

Idag skulle vi kanske säga, fram 
med grillen, fyll glasen med lämplig 
dryck, och mys med några goda vän-
ner i den ljumma sommarkvällen.

Dock gjorde vi som på Bellmans 
tid den 2 juni, trotsade dåliga väder-
utsikter, och samlades i naturen med 
picknickkorgar för att fira Bellmanda-
gen. Ännu en fin uppvisning av våra 
talanggrupper och med allsång för 
Bröder, systrar, övrig släkt och vänner. 
En värdig avslutning på vårt verksam-
hetsår.

Tack samtelige mine Bröder för 
vårens alla aktiviteter,  ha en  jättefin  
och avkopplande sommar. Ta  vara på 
ljuset, värmen, vännerna  och ledighe-
ten, samla energi,  idéer och kraft in-
för höstens övningar, men glöm inte 
solskyddskrämen,  och simma alltid 
längs med stranden, inte rakt ut.

Ta väl hand om Er och varandra! 
Skön sommar!

Thomas V Nilsson, D.St.M.

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

Bra inomhusmiljö
Luftrenare, luftfuktare, värme-
pump, kylaggregat, avfuktare 

m.m

Airmaster 
Luftrenare - En av Sveri-

ges mest sålda!
Västanväg 57, 216 15 Limhamn

Vår nya Deputerade Styrande Mästare Thomas 
V Nilsson uppmanar i den här ledaren alla 
Bröder att inte bara tänka till hur verksam-
heten inom Malmö Par Bricole ska förbättras 
ytterligare utan även att vi ska skicka in våra 
förslag till det nya Guvernementet.Kom 

igen 
alla våra 
talanger! 
Vi vill ha 
mer Revy!

”

Kaffe på jobbet
– ett gott kaffe kräver  

bra bryggare

Persson Office Coffee 
förser nästan 1000  

nöjda kunder
med bryggare, kaffe

och tillbehör!
Västanväg 57, Limhamn

040-16 40 50

KLANG!
Joh. Persson

Glasmästeri AB
Vattenverksvägen 19,  

212 21 Malmö
Tel. 040-39 00 95
Fax 040-18 59 17

www.jpg.nu
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Gradgivningar

22 mars – Fem nya 10-gradare

Fem nya Riddare av 10:e graden: Åke Oxhamre, Bo Alerskans, Bill Hansen, Per-Göran Rosén och Anders Löfgren.

Anders Löfgren, Bill Hansen, Åke Oxhamre, Bo Alerskans samt vid flygeln Per-Göran Rosén framför recipiendernas tack för upphöjelsen.
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H emsidan

Arbetet med att skapa en ny hem-
sida är rejält försinkat på nationell 
nivå. Malmö PB:s arbete med en test-
webb, www.malmoparbricole.se, har 
dock varit i liv utan problem sedan vi 
startade i augusti förra året. 

Problemen på riksnivå har lett till 
att även Borås PB börjat titta på Mal-
mös testwebblösning för att se om de 
kan nyttja samma plattform och hitta 
samarbetslösningar.

Arbetet med att försöka skapa en 
ny bättre extern hemsida började för 
hela Par Bricoles del förra året. En ar-
betsgrupp skapades, som fick namnet 
OIC, Ordens Informations Colle-
gium. Som namnet antyder handlar 
arbetsgruppens arbete inte bara om 
hemsidor utan om information över 
huvud taget inom vår orden. 

Eftersom en ny bättre hemsida 
ansågs vara det mest akuta blev detta 
också vad gruppen beslöt sig för att 
börja med.

I arbetsgruppen OIC fanns från 
början Moderlogen, Göta PB, Borås 
PB och Malmö PB med. Malmös 
representant i gruppen har under-
tecknad varit. 

Ganska snabbt insåg gruppen att 
landets samtliga dotterloger måste 
vara med. Så blev det också. Idag 
finns hela landet med.

Vi kom snabbt fram till att det 
nuvarande Kanslisystemet fungerar 
som ett kanslisystem och därför kan 
utgöra grunden för ett internt nät, ett 
intranät. 

Vi har också sagt att vi vill också un-
dersöka möjligheten att modernisera 
Kanslisystemet så att detta även ska 
kunna användas till en extern hemsi-
da, ungefär som idag, fast enklare att 
hantera och modernare än idag. 

Ett sådant förändringsarbete har 
påbörjats, men det är för närvarande 
oklart när det kan vara klart. Det är 
också oklart om den nya versionen 
kommer att motsvara behoven för en 
ny extern hemsida för Par Bricole.

Målet för PB:s nya externa hemsida 
är att den ska vara lätt att använda 
både för oss som ska publicera nyhe-

ter på sidan och för de som besöker 
sidan. OIC-gruppen beslutade därför 
också att skapa en testwebb för att ha 
något att jämföra nya Kanslisystemet 
med. 

Det uppdraget gick till Malmö 
PB. Det är därför vi har en testwebb 
sedan augusti förra året. Enbart för 
Malmö PB.

Denna testwebb är skapad i ett av 
världens största och bästa gratispro-
gram för webbpublicering, Word-
Press. Och syftet är att så småningom 
jämföra denna lösning med den nya 
versionen av Kanslisystemet för att se 
vilket av dessa som passar PB bäst för 
en extern hemsida.

Nya nationella hemsidan försenad

Det har hittills fungerat utan pro-
blem. Om det är bättre eller sämre 
än nya Kanslisystemet kan vi i dagslä-
get inte säga något om eftersom nya 
Kanslisystemet inte finns ännu. 

Malmö PB:s Styrande har på grund 
av det rådana osäkra läget beslutat 
att låta Malmös lokala OIC fortsätta 
arbetet med testwebben och att pu-
blicera alla nyheter om Malmö PB på 
denna.

OIC-arbetsgruppen har även, 
med stöd från de högsta Styrande i 
Moderlogen, beslutat att varje dot-
terloge ska ha en egen lokal OIC-
organisation, som ska ha ansvaret för 
den lokala informationen. 

Så som hemsidan såg ut dagarna före revyn den 26 maj.
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H emsidan

Embryot till en sådan organisation 
finns sedan en tid tillbaka i Malmö 
PB. Den leds av en Ordens Informa-
tions Mästare, OIM. I organisationen 
finns även en Ordens Webb Master, 
Ordens Redaktör samt Redaktörer 
för de olika Talanggrupperna, en för 
Theatern, en för Kören, en för Musi-
ken och en för Vissångarna. 

På sikt behöver denna grupp 
utökas. För att inte bli alltför sårbara 
ska så småningom varje Talanggrupp 
både ha en högste ansvarig samt en 
vice ansvarig för informationen från 
sin talanggrupp.

Syftet är att fördela arbetet på flera 
personer. På så sätt hoppas vi dels bli 
aktuellare och bättre, dels bli mindre 
sårbara. Om en faller ifrån behöver 
inte samma problem uppstå som om 
det bara är en eller ett fåtal personer 
inblandade.

De personer som hittills är engage-
rade i denna organisation är:

OIM i Malmös lokala PB är un-
dertecknad, OWM är Bjarne Bülow, 
ansvariga redaktörer för Theatern är 
Krister Berggren och Lars Andersson, 
för Musiken Carl-Magnus Trygg, för 
Vissångarna Eric Havstad samt för Kö-
ren Hans-Peter Frank. Utöver dessa 
finns en person ansvarig för kalenda-
riet, Stefan Leo samt en arbetsgrupp 
som tittar på layout och utseende för 
hemsidan.

Den sidlayout, som du kan se på 
skärmdumparna på denna sidan är 
den ursprungliga på testwebben. Vi 
håller dock även på att titta på om 
vi kan ge vår sidutformning lite mer 
1700-talsanknytning eftersom vårt 
sällskap ju bildades vid den tiden.

Adressen till vår externa testwebb 
är www.malmoparbricole.se. 

Till höger på den här sidan kan du 
se de olika Talanggruppernas förstasi-
dor. De är från toppen:  Vissångarnas 
sida, Sångkörens sida, Theaterns sida 
samt längst ned Bacchanaliska Musi-
kens sida.

 
/Christer Brynielsson, OIM

... men Malmö PB:s fungerar
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Grav IV

Nya, glada Durchseende Bröder (alfabetisk ordning): Kent Almstrand, Staffan Birath, Ingemar Ejlertsson, Claes-Göran Hansson, Dick Heimsten, 
Anders Holmström, Andreas Håkansson, Dan Kirsch, Peter Larsson, Sven Lindow, Petter Lindquist, Magnus Nilsson, Mats Nilsson, Johan Persson, 
Niclas Rosqvist, Ingemar Svensson, David Uppling, Thomas Wahlström och Fredrik Vogstad.

19 nya Durchseende Bröder ...

19 recipiender sökte vidare befordran 
för att upphöjas till Durchseende Brö-
der, fjärde graden den 12 april anno 
2013. Alla recipiender klarade sed-
vanliga prövningar och blev behängda 
med det vackra gradband som Durch-
seende Bröder så stolt bärer.
Broder St.M RSK Patric Jakobsson  

genomförde även utnämningen av 
två nya Riddare-Officianter. Till ny 
Riddare-Ceremonimästare  R.C.M 
utnämndes RGK Bo Alerskans.
Till ny Riddare-Intendent R.I ut-
nämndes RGK Christian Hellberg.

I den nyrenoverade och vackra Bell-
manssalen, finns det en avancerad 
ljusanläggning. Armaturerna är dock 
belägna på 6 meters höjd och måste 
justeras in inför varje gradgivning. 
För att våra Bröder som ordnar detta 
skall kunna utföra arbetet krävs en 
särskild ställning. Hittills har en sådan 
hyrts in, men vid första repetitionen 
inför fjärde graden gick ljuset upp att 
vi istället skall inhandla denna avance-
rade ställning. På det sättet sparar vi 
på sikt in hyreskostnaden. Vid fjärde 
graden genomfördes därför försälj-
ning av kraschaner, pins, slipsnålar 
samt slipsar, där alla intäkter går till 
införskaffandet av denna ställning. 
Även kvällens insamling hade detta 
ändamål. Broder KMR Lars Löfberg 
skänkte 3 000 kr i hopp om att fler 
Bröder ska skänka en valfri summa till 

logens bankgiro. Middagen bjöd på 
sedvanliga snapsvisor samt tal. Under 
middagen tackade Ceremonimästa-
ren RGK Mikael Risen, Ordföranden 
RGK Johan Revstedt för många års 
mycket fint samarbete, då Johan inför 
nästa PB-år lämnar över Ordförande-
klubban till Mikael Risen.

/Lars Löfberg, CM

Recipiendernas tack framfördes av Andreas 
Håkansson.

Tävling om  
Årets hyllning  
till Barbara
Eftersom uppdraget som Ordens 
Talare och Skald efter Bo Sörlin 
är vakant, utlyser De Styrande en 
tävling om ”Årets hyllning” (tal 
eller sång) till Moster Barbara. 
Förutom äran att få framföra 
hyllningen på Barbarafesten den 
7 dec, bjuds vinnaren på hela 
måltidskalaset vid Barbara. Juryn 
består av de Styrande och kan ej 
överklagas. Förslagen ska vara 
inne senast 15 november.
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Grad IV

... och byte av Ordförande ...

Under middagen tackade CeremoniMästaren RGK Mikael Risen, Ordföranden RGK Johan Revstedt för många års mycket fint samarbete, då Johan 
inför nästa PB-år lämnar över Ordförandeklubban till Mikael Risen.

Kvällens vissångare Christoffer Månsson underhåller 
mätta bröder.

Ovanligt välbesatt orkester denna kväll med klarinettisterna Christer Corlin och Sven-Erik 
Gustavsson i förgrunden.
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Grad V II

7:e Graden - Vårens högtid

Kören framförde vårsånger i Danska Trädgården på Malmöhus slott. Ivar Modig, Kaj Ohlsson, Johan Sundquist, Berth Fritiof m.fl. in action.

Malmö Par Bricole gav Sjunde Gra-
den den 3 maj på Malmöhus slott i den 
vackra Riddaresalen med efterföljande 
vårmåltid i källarvalven under slottet. 
Fem nya Riddare av Sjunde Graden 
dubbades.

Konung Sverkers Riddaregrad fira-
des i vårt Sällskap första gången för 

210 år sedan, år 1803! Graden är också 
vårens och ljusets grad.

Efter Gradgivningen framförde 
Den Bacchanaliska kören vårsånger i 
Danska  trädgården. Den efterföljande 
måltiden gick som mycket annat i vå-
rens tecken med bl.a. inkokt lax, vårpri-
mörer, nypotatis och Sauce hollandaise.

Par Bricole Malmös Riddare Prelat 
höll ett tal till våren med utgångspunkt 
från bokstaven P: Primörer, Pjoddar 
och Pantofflor. Primörer därför att vå-
ren är primörernas tid. För honom är 
den verkliga vårprimören dock ingen 
växt utan något som hör djurriket till 
sjurygg, stenbit eller kvabbso.

– Från slutet av februari och någon 
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Grad V II

5 nya Ridddare dubbade på slottet

Fem nya riddare av den sjunde graden: Hampus Hedberg Hankell, Lars Bergqvist, Per Hydbom, Magnus Persson och Krister Holst,

månad framåt ligger fulingarna där i 
fiskdiskarna och vittnar om kulinariska 
fröjder. Vad vill detta lära oss, undrade 
vår Riddare Prelat. Jo att det inte bara 
är det vackra som kan vittna om det 
vackra. Också det icke-vackra, ja till och 
med fula, kan stå i det vackras tjänst. 
Det till det yttre vackra kan ibland 
förblinda och förföra under det att det 

som inget yttre har kan vara det som 
står för den verkliga skönheten, för 
framtid och kvalitet.

Pjodd är skånska för småfåglar. Vår 
Riddare Prelat tyckte att en vår utan 
fåglar och fågelsång, skulle vara tomt.

Potatisen, panntofflan, var för ho-

nom ett vittnesbörd om ett sedan. Och, 
avslutade han, det är ju våren också. 
Våren har en egen identitet, men den 
är samtidigt en budbärare om den som-
mar som sedan följer. 

– Låt oss glädjas över detta, avslutade 
han.

Tacktalet för de nydubbade riddarna hölls av Lars Bergqvist. Vår Riddare-Prelat Sune Karlsson, som höll talet till Våren.
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Äntligen! Efter fem år kom den ...

Richard Aspegrén inledde Revyn med att framföra en sång ur ”Cabaret” - ”Willkommen, Bienvenue, Welcome”

Talanggruppernas Revy

Äntligen! Efter fem år kom vår 
revy/varieté/cabaret på plats. Mors 
Dag 2013 drog PB:s talanggrupper 
igång underverket. Totalt 130 perso-
ner samlades i Bellmansalen för ming-
el och underhållning. 

Redan första numret med dagens 
konferencier Richard Aspegrén slog 
an takten och inriktningen med led-
motivet ur Cabaret. 

Därefter plockade Magikern Dan 
Kirsch upp Lars Lundström ur publi-
ken och lät honom klippa av ett snöre. 
För varje gång han klippte blev snöret 
längre! I sanning märkligt! 

Lennart Bendz iklädd frack åter-
uppstod nu i full glans med ”Kvinnor 
och Champagne”. 

Därnäst ännu ett påklätt nummer 
som genomfördes av komikerpa-
ret Kjelle och Jallo. Dom kallade sig 
denna gång för ”Men in pants”. Jal-
los fumlige trollkarl gladde publiken 
medan Kjelle svävade som Stålman-
nen innan numret avslutades (forts)

Christoffer Månsson framförde det kanske 
mest bejublade nummret, som både var dikt 
och operasång.

Buktalarparet Lars Idoff och Johan 
Rydelius, som lyckades dölja vem som var 
dockan och vem som var buktalaren.
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Talanggruppernas Revy

med att Mr. Mini dansade Kalinka till 
sång av Helmuth Lotti. 

Publiken fick sedan vila i Eric Sand-
bergs två översatta danska visor med 
underfundigt innehåll och mycket 
tänkvärda reflektioner. 

Milos Kalla lockade underbara to-
ner ur fiolen i sitt nummer ”Ninotch-
ka”. Hur bär han sig egentligen åt 
denne virtuos. Man känner sig glad att 
tillhöra kretsen av beundrare. Milos 
och Carl Hervelius ackompanjerade 
sedan Paul Johanssons operettnum-
mer. Han avslutade sina nummer med 
”Stad i ljus”  

Dags för dagens skillingtryck i 
form av Gösta Hallströms klagande 
pensionist. Reprisen på slutrefrängen 
manade den äldre delen av publiken 
att med kraft instämma i lamentatio-
nerna.  

Nu ankom dagens andra komiker-
par Lars Idoff och Johan Rydelius. Ett 
buktalerinummer. Dom lyckades totalt 
förvirra publiken genom att helt dölja 
vem som var dockan och vem som var 
buktalaren. Visste dom själva?

Evert Taube gästade oss i form av 
Bert Frithiof. Han framförde två Tau-
bepärlor. Berts mäktiga stämma kom-
pletterades med mycket följsamt och 
känsligt gitarrspel av Hans Holm. 

Christoffer Månsson inledde med 
rimmad dikt och avslutade som PB:s 
svar på Pavarotti. Ett fantastiskt spex-

... talangernas revy, varieté, cabaret

arnummer om ”Kärlek på internet”. 
Christoffer är minsann en multikonst-
när! Kaj Ohlssons pianospel satt som 
en smäck.

Sista numret innan avslutningen 
framfördes av ”Sextetten som spräng-
des” och blev en kvartett bestående 
av Kaj Ohlsson, Sven Nordahl, Ivar 
Modigh och Bo Walldén. Repertoaren 
växlade mellan Helmer Bryd och Bar-
bershop.  

Så slutnumret med alla medverkan-
de på scenen. Kaj Ohlsson drog igång 
med ”Få kvällar som showkvällar” och 

På Mors dag, söndagen den 26 maj, framförde Talanggrupperna en revy, som lockat drygt 130 personer till Bellmansalen.

hela ensemblen stämde in. Den vil-
da publiken krävde två avslutnings-
nummer, innan man var redo att 
lämna Bellmansalen. 

Vi tackar publiken för ert gensvar 
och känner oss lyckliga. Tack vill jag 
även rikta till alla de som inte syn-
tes men vars insatser möjliggjorde 
dagens lustifikationer. Kläder, ma-
nusförfattare, ljus, ljud, smink, spri-
tackvisatören, plocka fram/ bort 
m.m.

Krister M Berggren, D.f.D.B.T.

Sextetten som sprängdes visade sig vara en kvartett bestående av Bo Walldén,  
Sven Nordahl, Ivar Modigh och Kaj Ohlsson,  

.
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Bellman-dagen

Stämningsfull Bellman-dag ...

Prognosen för tidpunk-
ten för årets Bellman-dag 
söndagen den 2 juni klockan 
13-15 från vår bästa väder-
station, DMI - Danmarks 
Meteorologiske Institut, var 
regn. Och det rätt så rejält 
också. Och regnet hängde i 
luften. Men ibland ska man 
ha tur! Malmö PB:s Styrande 
sa: Vi chansar och kör så det 
ryker...

Det var tur det för oss cirka 
70 personer, som var där. 
Årets Bellmandag blev både 
stämningsfull och kvalitets- 
och stämningsmässigt en stor 
framgång. 

Även många Bröder och 
deras familjer chansade att 
regnet inte skulle falla. Det 
blev inget regn!

Nye General-Ceremoni-
mästaren Richard Aspegrén 
gjorde sin första Bellman-dag 
på ett lysande och humoris-
tiskt sätt. Han klarade inte 

Hans-Peter Frank och Kören tar i från första stund vid Bellman-dagen den 2 juni i år.

General-Ceremonimästare Richard Aspegrén 
höjer sitt glas som signal på att Bellman-dagen 
kan ta sin början.

bara att leda oss genom det i förväg 
uppgjorda körschemat utan även att 
på ett elegant sätt genomföra ett par 
spontana intervjuer med honoratio-
res i publiken.

Kören sjöng som vanligt fantastiskt. 
Och Vissångarna gick denna dag inte 
att övertrumfa. Vi fick dessutom nöjet 
att lyssna till två av våra utmärkta 
bleckblåsare, Carl-Magnus Trygg och 
Ota Vojacek! 

Vår Bellman-dag hade även extra 
fint besök både i form av Storinten-
dent Emeritus Bengt Andersson från 
Moderlogen och av flera danska 
gäster med Søren Sørensen, Ordfö-
rande för danska Bellmansällskapet, i 
spetsen. 

Vår danska gäst passade på att 
bjuda hela Malmö Par Bricole till 
danskarnas egen Bellmandag – sön-
dag 18 augusti i Sofienholm kl 14. 
Stort program med faellessang.

– Det hade varit trevligt om vi kun-
nat återuppta det goda samarbete som 
fanns förr i tiden mellan Malmö PB 
och vår danska motsvarighet, sa Sören.
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Bellman-dagen

Ett 70-tal personer deltog i årets Bellman-dag – trots regnrisken.

Trots regnrisken bjöd både de 
agerande på ”scenen” och publiken 
på en härlig tillställning i cirka två 
timmar.

I denna föreställning ingick då även  
vår Styrande Mästares högtidliga be-
kransning av vår Bellman-byst.

Kören hade fullt upp. Sjöng nästan 
15 epistlar och sånger av Bellman. 
Till detta kom vissångarnas utmärkta 
bidrag med ännu mer Bellman. 
Publikens deltagande bestod i att ett 
flertal gånger stämma upp i allsång 
med Bellman-sånger. Det gjorde man 
gärna efter att General-Ceremoni-
mästaren uppmanat dem att innan 
sången klara rösterna med en skål.

– Även om vi den här gången 
slapp regnet bör vi nog ha ett inom-
husalternativ till andra år. Det kan ju 
komma regn och då kan det vara bra 
att t.ex. ha Bellman-salen i ordnings-
ställd och i beredskap, sa vår Styrande 
Mästare Patric Jakobsson.

/Christer Brynielsson, O.R-r. Det danska Bellman-sällskapets Ordförande Søren Sørensen 
passade på att bjuda in Malmö Par Bricoles medlemmar till 
Danmarks Bellman-dag den 18 augusti.

 ... trots att regnet hängde i luften
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K ansliet

En dag på Kansliet ...
En dag på Par Bricole Malmös 

kansli är en härligt social arbetsdag 
fylld av allehanda arbetsuppgifter 
med allt från kontakter med oss Brö-
der till kontakter med myndigheter, 
bordsplaceringar, medaljskötsel med 
mera, med mera.

När jag bad vår Styrande Kansler 
Göran Jacobsson att göra en lista på 
allt som Kansliet har hand om blev 
det snabbt en A4 lång lista. Det kan 
tyckas mycket men enligt Göran är 
de flesta trevliga arbetsuppgifter och 
inte alls jobbiga sådana. 

Tvärtom ger de enligt Göran en 
otrolig kontakt med Malmö PB:s ca 
500-600 Bröder. 

– Och egentligen tar det inte så 
mycket tid heller då det fungerar och 
vi är tillräckligt många.

– Med full bemanning innebär det 
bara två timmars arbete två dagar i 
veckan.

Vad är roligast med jobbet?

– Kontakterna med medlemmar-
na, både med de som ringer och med 
de som kommer upp för att prata. 
Man vet vad som händer, sitter mitt i 
verksamheten, får ett brett kontakt-

nät. Sedan blir man ju ett ansikte 
utåt för Malmö PB, första kontakten 
i alla fall. Det är förstås också ett sätt 
att stiga i graderna. Alla som gör en 
insats premieras ju.

Största behovet?

– Det är att vi måste vara flera. Idag 
står och faller allt med mej. Skulle 
jag bli sjuk finns det ingen annan. 
Med fler kanslister blir vi ju fler som 
kan verksamheten. Dessutom blir det 
roligare om vi är flera.

Här några av arbetsuppgifterna 
under en dag på Kansliet:

• Utskick/inbjudningar till grad-
givningar

• Utskick om årsavgifter

• Inbjudningar till Styrande Råd, 
Stora Rådet, årsmöten, Pim-
Pim

• Bokningar av lokaler

• Betalning av fakturor

• Arkivering av protokoll och 
andra handlingar

• Hämta och skicka post

• Bordsplaceringar

• Läsa och besvara mail

• Svara i telefon och ta emot 
besök

• Registrera nya medlemmar

• Föra register över medaljer 
och grader

• Hålla reda på grader, ämbeten, 
adresser

• Hålla kontakt med Sirius och 
TSO samt andra loger

• Födelsedagsuppvaktningar.

Ett dilemma enligt Göran är att 
inte alla har e-post. 160-170 bröder 
saknar detta och därför måste 
inbjudningar och brev skickas per  
post i stället. Det ger både mer 
jobb och ökade kostnader. Ett an-
nat är att det finns de som ”glöm-
mer” att betala in årsavgiften. Det 
kan bli både 2 och 3 påminnelser. 
Om man inte betalar årsavgiften 
riskerar man att bli utesluten. De 
flesta är dock ordentliga och inte 
bara betalar i tyid utan är medlem-
mar i 40-50-60 år. Det är sannerli-
gen inte dåligt!

/Christer Brynielsson, O.R-r

Styrande Kanslern Göran Jacobsson i sina domäner, PB:s Kansli i Siriuspalatset mitt i centrala Malmö.
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Ordensbaler och D ambricollerier

dansen spelade 
“Consouls” från 
Göteborg. 

En speciell 
“Ordensbalmedalj” 
var framtagen som 
behängdes med 
glada tillrop.

Från Malmö kom 
sex bröder och fyra 
systrar: RGK Mats 
Forsgren med sin 
Ninnie, KMR Lars 
Löfberg med sin 
Ulrica, KMR Peter 
Jangbro med sin 
Ingrid, KMR Lars 
Johnsson, KMR 
Thommy Anders-
son med sin Rada 
samt KMR Anders 
Kårfeldt.

Totalt denna 
afton var vi 408 
bröder och systrar.

Aftonen började 
med Dambricolleri.
Två timmar senare 
gick startskottet för 
Ordensbalen.

Värd för aftonen 
var St.M RSK Dan 
Ekström som inled-
ningstalade och ef-
ter ett magnifikt tal 
med humor, allvar 
och spets bjöd alla 
gäster till bords.

Vi avnjöt en 
härlig måltid som 
var framtagen och 
tillagad av stjärn-
kocken Tommy 
Myllymäki.

Gladys del Pilar intåg scenen och 
levererade örongodis och vi bara 
njöt.Efter Gladys var det full fart på 
dansgolvet till Consouls från Göte-
borg till långt in på småtimmarna 
och fötterna inte ville mer. Då var det 
dags att runda av en underbar och 
fantastisk afton som alla bröder och 
systrar kommer att minnas länge med 
ett leende.

Ordensbalernas år – Jönköping först 
Visst har företeelsen funnits tidigare, 

men ”i år” verkar det vara ovanligt 
många. Ordensbaler alltså. Jönköping 
var först ut i månadsskiftet maj-juni, 
Borås anordnar en bal 21 september, 
Göta 22 februari och vi i Malmö PB en 
egen bal den 15 mars.

Vi bad vår egen Lars Löfberg, som 
var med i Jönköping att ordna lite 
bilder och skriva ett referat från Jön-
köpingsbalen. Här kommer det. 

  Jönköpings Ordensbal hölls vid 
Munksjöns västra strand i Munksjöfa-
brikens gamla lagerlokaler, byggda i 
tegel från slutet av 1800-talet.

Det var bröder och systrar från när 
och fjärran, från norr till söder. Från 
Par Bricoles alla loger förutom från 
systerlogen i Sundsvall och andra 
ordenssällskap i Jönköping.

Lokalerna var utsmyckade på ett 
fantastiskt sätt. Det råa, kalla och 
ruffiga bildade spännande fantasieg-
gande kontraster som skapade en 
festlokal utöver det vanliga

Det bjöds det bästa av matkultur 
från stadens egen stjärnkock Tommy 
Myllymäki. 

För underhållningen svarar Gladys 
de Pilar med hjälp av PB Jönköpings 
Lars “Lisa” Andersson. Och till 

Rapportören själv Lars Löfberg med sin 
Ulrica i festklädsel inför Ordensbalen.

Här vankas det festmåltid...

Gladys del Pilar levererade örongodis.

”

”  
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Malmö PB:s markerade med n 
övriga logers markerade med n

n  26.7 Bellmandag  
Moderlogen

n 7.9 PB III Sundsvall

n  13.9 PB III i Malmö 
18.30, Bellmansalen, måltid
n 13.9 PB IX Göta PB

n 21.9 PB III Moderlogen
n 21.9 PB III Jönköping
n 21.9 Dambricoleri Borås

n 28.9 PB I Vänersborg
n 28.9 PB I Göta PB

n 30.11 Barbara Sundsvall
n 5.10 PB IX Moderlogen

n  11.10 PB I i Malmö 
18.30, Bellmansalen, måltid

n 18.10 PB I Sundsvall

n 19.10 PB I Borås PB

n 26.10 PB I Moderlogen

n 3.11 PB VI Moderlogen

n  8.11 PB VI i Malmö 
18.30, Bellmansalen, måltid 

n 9.11 PB VI Göta PB
n 9.11 PB VI Vänersborg
n 9.11 PB VI Borås PB
n 9.11 PB VI Jönköping
n 9.11 PB VI Sundsvall

n 10.11 Parentation i Mal-
mö 17.30, S:t Petri kyrka

n 20.11 Förgrad V & VIII i 
Malmö 18.30

n 30.11 Barbara Göta PB
n 30.11 Barbara Jönköping 
+ Grad I + VIII
n 30.11 Barbara Sundsvall
n 7.12 Barbara Borås
n 7.12 Barbara samt PB V 
och VIII i Malmö 16.00, 
Malmö Rådhus, måltid i 
Knutsalen.
n 7.12 Barbara Vänersborg

n 8.12 Barbara Moderlo-
gen

Gradgivningar
6.7:  
RGK Bo I Dahlgren, 75
12.7: 
KMR Sven Höglund, 85
13.7: 
OSB Carl-Martin Barnutz, 80
15.7: 
KMR Arne Winquist, 75 
19.7: 
KOBÖK Hans Holm, 60
29.7: 
G-r Anders Rydén, 70

4.8: 
v.G-r Göran Sandberg, 70

6.9: 
KMR Lars Hammar, 
70
8.9: 
KMR Lars Berg, 70 
9.9: 
v.G-r Bengt Nilsson, 
75
11.9: 
KMR Benke Nilsson, 
95
G-e Gert Axlin, 85
14.9: 
KMR Gösta  
Gnosspelius, 70 

30.9: 
RGK Sven Fehrm, 70

20.10: 
RSK Boris Weimann, 85
21.10: 
G-r Kaj Göran  
Jonasson, 70
24.10:  
KSR Bo Svanström, 
70

Jubilarer Juli 

Jubilarer Augusti 

Jubilarer September 

Jubilarer Oktober 

Nygamla Krögare
rätt män på rätt plats 

– Jag har fått ett offici-
ellt brev från Sirius där 
de informerar om att 
Peter Lund och Peter 
Svensson på P & P 
Festsalar tar över verk-
samheten som krögare 
på Siriuspalatset från 1 
september i år, skriver 
vår Styrande Mästare.

Peter och Peter har ar-
betat ihop i drygt 10 år 
i branschen. De har allt 
mer specialiserat sig på 
ordenssällskap. Får från 
i höst både Frimurarna, 
Druidorden, Sirius och 
Par Bricole som kunder.

– Detta är en stor glädje 
för hela Malmö PB, 
kommenterar förre Or-
dens Providör Christian 
Hellberg. 

– Peter Lund var kröga-
re när vi kom till Sirius. 
Han kan verkligen laga 
mat och var suveränt 
lätt att samarbete med.

– Peter har sedan dess 
drivit Hantverkargår-
den på Limhamn, där 
vi varit  de senaste åren 
med våra PIM PIM-mö-
ten för Ämbetsmännen 
i augusti varje år.

– Äntligen rätt män på 
rätt plats. Det är nästan 
så jag vill bli providör 
igen, säger Christian.

Deputerade Styrande 
Mästaren Thomas 
V Nilsson säger: Jag 
har från min tid som 
Ordenskamrer mycket 
goda erfarenheter av 
Peter Lund. Maten var 
alltid till största belå-
tenhet. Serveringen 
fungerade bra.

– Vi är mycket nöjda 
med det här beskedet.

/Christer Brynielsson

Ärtsoppeföredrag i höst 
* Den 19/9 kl 12.00 berät-
tar Peter Jangbro om en 
Pilgrimsvandring i Frank-
rike.

* Den 14/11 kl 12.00  
berättar Jackie Wahrgren 
om resa i fyra världsdelar.

Krögarna som ska laga vår mat den närmaste framtiden: Peter ”Stanley” 
Svensson och Peter ”Lillen” Lund.


