
Arbetsgradernas Ceremoni Mästare Mikael Risén i processionen vid Grad III den 15 september.

Två stora festliga gradgivningar har redan klarats av i höst – Grad III den 15 september och Grad I den 1 oktober. 
Vid ena tillfället fick vi 19 nya Oförgängligt Skinande Bröder, vid det andra 20 nya Nitiske Och I Wingården Arbet-
samme Kommendörer.

       Du kan läsa mer och se bilder därifrån på sidorna 5 och 6!

Festliga gradgivningar

Föddes in i PB
Bosse Sörlin är en av våra mesta PB:are 
och vår första intervju med de som varit 
med länge.. 

 Läs mer på sidan 4 och 5

PB:s festfixare
Vad är en Ordens Providör? Jo vår 
egen  festfixare och hanheter Christian 
Hellberg. 

 Läs mer på sidan 3  

Lokalflytt klar
Flytten till våra nya lokaler i Sirius-
palatset är nu klar.. 

 
Läs mer på sidan  3

Nouvelles
Nr 62  – oktober 2010
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Ledare

Välkomna alla nya!

Den 1 oktober välkomnade vi 20 nya 
Bacchi Riddersmän till vårt Sällskap. 
Ett glädjande tillskott av bröder med 
skilda talanger.  

Vi övriga, oavsett roll eller ämbete, 
har nu ansvaret att se till att dessa våra 
nyaste bröder ska trivas. Talanggrup-
perna får ge sig ut på talangjakt. Jag 
vet att det finns många talanger bland 
de nya kommendörerna. 

Till de nya bröderna vill jag också, 
förutom ett varmt välkommen, säga 
att det blir så mycket roligare att vara 
med i Par Bricole om man engagerar 
sig. Det finns så mycket att göra i PB 
och det finns behov av kompetens 
inom många områden, inte bara sång, 
musik och teater.  

Jag vill också tacka de faddrar som 
sett sig om i bekantskapskretsen och 
hittat Bacchi Riddersmän, ett stort 
tack! 

Nästa möjlighet att recipiera till för-
sta graden är på Barbaradagen. Alltså, 
kära bröder, fortsätt det oförtrutna 
arbetet med att säkra bricoleriets 
framtid!

I somras gick Stormästaren emeritus 
Sven Olof Forselius bort i en ålder av 
78 år. SO hade en lång bricolistisk 
bana bakom sig och var Stormästare 
i 13 år. Han var en varm person med 
ett brett leende, mycken värme och 
omsorg om andra människor. En stor 
bricolist har lämnat oss och vi kom-
mer med saknad och tacksamhet att 

KortNyheter

minnas honom.
För några veckor firade Borås PB sitt 

150-årsjubileum. Några bröder från 
Malmö PB fick på plats uppleva en strå-
lande jubileumsfest med lysande insat-
ser av talanggrupper och ämbetsmän. 
Men egentligen är det fantastiska inte 
festen utan att ett sällskap kunnat leva, 
överleva och utvecklas under så lång tid. 
I Borås i 150 år, i Göteborg över 200 år, 
i Malmö 132 år och i Stockholm, där 
den första bricolistiska sammankomsen 
hölls redan 1779, över 230 år. 

Hur mycket finns inte att berätta om 
och hur mycket finns inte att glädjas 
åt! Min företrädare, St M emeritus Bo 
Sörlin, skrev för ca tio år sedan ett antal 
små skrifter om bricoleriets historia 
och publicerade också ett antal artiklar 
kring bricoleriet och dess personlighe-
ter i Nouvelles och i några årsböcker. 

Vi kommer att i Nouvelles och på 
andra sätt ta upp och fortsätta Broder 
Bosses arbete med att belysa vår histo-
ria. Även om vi inte kan tala med alla så 
vet vi att här finns många med härliga 
minnen från ett PB, som säkert har 
mycket gemensamt med dagens PB men 
där det säkert också finns mycket som 
var annorlunda förr. 

I detta nummer har vår redaktör 
Christer Brynielsson talat med just 
Broder Bosse. Vi ser fram mot mer av 
vår historia!

/Lennart Fahlback, St.M

Ansvarig utgivare:
Lennart Fahlback 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Foton i detta nummer:  
Bill Hansen 
Lars Hammar.

Anmälan till 
gradgivningar

Vi talar i bricoleriet om 
Ordning, Styrka, Munterhet 
och Förtrolighet. Här kommer 
några rader på temat Ord-
ning.

Sedan några år har vi infört 
obligatorisk anmälan till våra 
gradgivningar. Som anmälan 
gäller betalning av måltidsav-
giften. 

Vi har infört detta för att 
slippa en omfattande kon-
tanthantering i samband med 
måltiden och för att få ett 
klart och tydligt antal att an-
mäla som ätande till våra krö-
gare. På så sätt kan vi under-
lätta planeringen av måltiden 
och minimera kostnaderna. 

Under senare tid har sena 
betalningar eller spontant 
uppdykande utan förbetal-
ning skapat en del problem 
för oss och våra krögare.

Med dessa rader vill vi 
påminna de kära bröderna 
om att det är faktiskt är denna 
regel vi har!

/Lennart Fahlback, St.M

Vår styrande mästare Lennart Fahlback vid Barbara-festen i Malmö Rådhus.
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P rovidör och Lokalflytt

Festfixaren Christian

Han har varit festfixare sedan 
18-årsåldern. Nu har han hand om all 
mat och dryck på PB:s alla möten.

Så kan man kort beskriva Christian 
Hellberg och det han gör som Ordens 
Providör i Malmö Par Bricole.

Det betyder förstås att han får ta 
emot både ros och ris. För alla kan ju 
inte tycka lika om sådant som mat och 
dryck.

Men det gör inte Christian något.
– Det är ju inte jag som lagat maten. 

Men det är bra när bröderna berät-
tar vad de tycker. Då kan jag föra det 
vidare till den krögare som levererat 
maten och drycken.

Som Ordens Providör basar Chris-
tian över 10 Providörskollegor. De har 
det gemensamt att de båda är intres-
serade av sysslan och besitter stor 
kompetens genom att de ofta i många 
år arbetet i branschen. Här finns med 
andra ord både kockar och sommilier 
och sådana som bara vill vara med.

Christian har ett förflutet inte bara 
som festfixare utan även som officer i 
Marinen. Innehar majors grad. Så vid 
stora fester, då det anbefallts hög-
tidsdräkt, har han i. Våpr mat är inte 
frack som de flesta av oss andra, utan 
militär högtidsdräkt, så kallad mäss-
dräkt.

Han är idag inne på 3:e säsongen 
som providör och har stor erfarenhet 

av att beställa mat och se till så det blir 
som han och bröderna vill.

– Malmö Par Bricole har faktiskt Sve-
riges bästa mat inom PB, hävdar han. 
Och priserna är dessutom de lägsta. I 
moderlogen i Stockholm får man betala 
700-800 kr för måltiden, medan vi be-
talar 220 kr. Det innebär att vi bara höjt 
priset 20 kr på de senaste sju åren.

Till sin hjälp i arbetet med att ordna 
mat och dryck åt oss bröder i PB har 
Christian en providörsgrupp bestående 
av omkring 10 personer. Dessa 10 är nn, 
nn,nn,nn,nn,nn,nn,..???????

På den övriga fritiden utanför PB är 
han land annat med i sällskapet Ölhä-
varna, som grundades av Lars Lendrop 
1964. Sällskapet har egna specialde-
signade ölglas och träffas en gång i 
månaden för att, just det, dricka öl och 
äta en god bit mat.

Lite speciellt är också det guldmärke 
han bär på kavajslaget, Karl Rex Re-
vervat, en medlemsnål för ett sällskap 
som bland annat år känt för att år 2000 
upprepade Karl XII:s 14-dagsrsritt från 
Bender i Rumänien till Ystad år 1709.

– Vi klarade det, inklusive en stärkan-
de sup på Skivarps gästis, på samma sätt 
som Karl XII... 

/Christer Brynielsson

Lokalflytten avklarad

Nu är flytten från våra loka-
ler på Stora Nygatan slutförd. 
Stort tack till Riddare-Inten-
denten Göran Jacobsson, som 
på ett glänsande sätt ansvarat 
för flytten. 

Vi har haft kansli och klubb- 
lokal på St. Nygatan i 16 år. 
Lokalerna har tjänat oss väl 
och betytt mycket för PB:s 
utveckling. Kören har övat 
där (nästan) varje tisdag. Och 
många av oss har härliga min-
nen förknippade med klubb-
aftnar och andra evenemang. 

All vår verksamhet finns nu 
samlad under ett tak. Men 
vi har flyttat ihop med TSO 
och kommit överens om vissa 
regler för hur vårt sammanbo-
ende ska hanteras. Dessa finns 
på en anslagstavla på väggen 
mellan vår kanslilokal och sto-
ra TSO-salen. Där finns t ex 
en bokningslista för lokalen, 
klara besked om hur salen ska 
se ut när man lämnar den, 
hur alkoholhantering ska ske 
och en del andra praktiska 
upplysningar.

/Lennart Fahlback, St.M  

KortNyheter

Gunnar Edström och Henrik 
Fahl inne på kontoret, som är öp-
pet helgfri måndag-torsdag  
kl 09-11. Telefon 040-12 11 09.

Här är Kattsundsgatan 29a, som 
är nya adressen till PB:s kansli. 
Postadress: Box 4433, 203 15 
Malmö.

Vår Ordens Providör vid en Barbara-fest i Malmö Rådhus.
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P orträttet

81-åring är Malmö 
PB:s golfmästare

Tisdagen den 14 septem-
ber, en regnig kall och blåsig 
sensommardag, mitt emellan 
två vackra dagar av det som 
sommaren varit mest, soligt 
och varmt. Men denna dag 
öppnades alla himlens kranar 
över de stackars 14 golfande 
PB-bröder på Bosjöklosters 
Golfbana. 

Vi skulle kora 2010-års Mal-
mömästare. Vi gick ut i regnet, 
spelade ja, spelade och spelade 
på denna vattensjuka bana. 

De flesta utförde mer eller 
mindre bra golf . Men en 
som verkligen var på topp i år 
igen var vår ålderman Evert 
Christoffersson, 81 år. Vadå 
regn och blåst? Inget stoppar 
denne stålman på golfbanan. 
Vad göra för att vinna över 
denne senior !

Vid prisutdelningen, när vi 
satt i restaurangen och tittade 
ut på regnets smattrande på 
18-hålets green, var det ett 
nöje att överlämna vandrings-
pokalen till Evert – Malmö 
PBs golfmästare 2010.

Grattis från oss andra gol-
fare och väl mött nästa år.
Karl-Erik Holm
Lagledare/St.K.em.

KortNyheter Bosse ”föddes” in i PB

Bosse Sörlin, idag 80+ ”föddes in i 
Par Bricole”. 

– Jag minns hur jag i 4-årsåldern satt 
i morfars knä när han övade på Bell-
man inför sina PB-möten i moderlogen 
i Stockholm. Han var något av en Mr 
PB i Stockholm, berättar han.

När jag frågar honom vad som är så 
bra med Par Bricole blir svaret: 

– Allt! Det har varit och är min livs-
luft. De flesta av mina vänner har jag 
fått genom ordenslivet.

Det låter nästan för bra för att vara 
sant. Men det har nog med Bosses 
personlighet att göra också. Han ger 
fortfarande i 80-årsåldern intrycket 
av att vara oerhört aktiv. Och väldigt 
positiv.

– Allt är roligt! Livet är en fest, säger 
han och det trots att han fått beskedet 

från sin läkare att han lider 
av en allvarlig sjukdom.

– Men jag mår så oerhört 
bra ändå med den medicin 
jag får. Och läkarna är så 
duktiga. Så vem vet... Det är 
bara att överleva, så klarar 
man sig...

På den tiden Bosse 
var yrkesverksam var han 
bokhandlare/förläggare 
och hade ett antikvariat 
som hobby. Detta kan också 
sägas ha varit hela familjens 
intressen. Bosse föddes i 
Norrköping i en syskon-
skara på fyra pojkar och 
två systrar.  Hela familjens 
huvudintresssen var böcker 
och konst. Familjen hade 
mycket affärer med de 
berömda auktionshusen 
i England. Bosse själv var 
med och startade bokked-
jan Bokman, som senare 
inlemmades i vad som idag 
heter Akademibokhandeln. 
Och pappas bror startade 
Sörlins Förlag och tog se-
nare över Rabén & Sjögren 
och gav bland annat ut 
första upplagan av ”Pippi 
Långstrump” av Astrid 
Lindgren.

Spår av antikvariattiden 
kan hittas hemma i bokhyllan i Rise-
berga. Här finns mängder med vackra 
skinnband av de flesta berömda svenska 
gamla författarna. Och viktigt för oss i 
Par Bricole – en Bellmansamling med 
bland annat förstautgåvor från 1700- 
talet av självaste Bellman (!) Från de 
böckerna har han hämtat flera pärlor 

De tre styrande under Bosse Hörlins tid, 
Paul Johansson, Bosse själv samt Karl-
Erik Holm.

Ingvar Larsson och Karl-Erik 
Holm flankerar oslagbare ålder-
mannen Evert Christoffersson.



P orträttet, Avtackning och Utnämningar

Avtackning  
och utnämningar

Vid tredje gradens möte 
den 15 september blev det 
även både avtackning och nya 
utnämningar.

Den som avtackades var 
Peder Ringman för sin tid som 
Riddar Ceremoni-mästare. Vid 
detta tillfälle fick han både ett 
svart emiritusband med guld-
kant samt en förtjänstmedalj 
i silver.

Nyutnämningarna var  Jack-
ie Wahrgren, som utnämndes 
till Riddarsekreterare, Åke 
Persson som utnämndes till 
Riddar Skatt Mästare och Tho-
mas V Nilsson, som utnämn-
des till ny Riddar Ceremoni-
mästare.

KortNyheter– Allt har varit roligt
till sina tal på den tiden 
han själv varit ordensta-
lare och ordensskald och 
Styrande Mästare i Malmö 
Par Bricole. 

– Det var åren 1996-
2004 och en härlig tid, 
minns han. För att inte 
trampa varandra på tårna 
i PB-styrelsen tog vi ett 
fungerande system från 
affärsvärlden. Jag var ord-
förande i styrelsen, Paul 
Johansson var vice ordfö-
rande och Karl-Erik Holm 
var VD, berättar han. 
Automatiskt föll arbetsupp-
gifterna på plats.

Dessutom tog vi som 
valspråk: ”Arbeta hårt 
och roa Dig Kungligt”. 
Vår uppgift var ju att göra 
det trevligt för bröderna 
och ha roligt själva. Och 
vi hade oförskämt roligt 
i de år vi kämpade till-
sammans! Det var väldigt 
lustfyllt!

Till de som nyss gått med i Par Bri-
cole vill Bosse ge rådet: Sköt er så att ni 
blir tillfrågade att ta er an ett ämbete. 
Acceptera sedan den post ni erbjuds! Ni 
kommer inte att ångra er.

På frågan vilken som är de viktigaste 
egenskapen svarar han med att citera 
delar av paragraf 1 i PB:s egna statuter 
från år 1799: ”Inbördes Wänskap, Akt-
ning och Förtroende samt att under 
muntra och anständiga tidsfördrif lindra 
livets besvärligheter...”

Tro dock inte att Bo Sörlin nöjt sig 
med Par Bricole. Han har varit med i 
nästan alla ordenssällskap. Är medlem 
av FrimurareOrdens grad X och Odd-
Fellow-orden. Inom vårt lysande sällskap 
Par Bricole är han sedan många år leda-
mot av Den Bacchanaliska Akademin i 
Stockholm och nu hedersledamot.

På frågan hur han orkat med allt detta 
svarar han, som alltid, med glimten i ögat: 

– Jag är en j-a glad skit!

Och så har han kanske gillat det han 
ägnat sig åt:

– Jag har alltid roligt och kommer 

En bild på en, som vanligt glad, Bosse Hörlin.

alltid med glädje. Och jag har alltid 
älskat att skriva och berätta. Jag gav ut 
en klasstidning på vers redan i småsko-
lan. Och så har jag alltid haft svårt att 
sitta still.

– Jag gick med i Malmö Par Bricole 
1979. Sökte mej snabbt in vid Theatern.

Men du som alltid brukar framföra 
dina verser sjungande, var du aldrig 
med i kören?

– Nej, skojar han, min röst gör sig 
inte i en kör. Den är bäst solo...

När det gäller dagens PB skulle han 
gärna se mer kultur och historia och 
att det blev fler medlemmar. Det är ju 
dessutom det billigaste sällskapet att 
vara med i.
/Christer Brynielsson

Tal vid Barbara-festen.

Peder Ringman avtackas av 
Styrande Mästaren Lewnnart 
Fahlback.

Jackie Wahrgren, ny Riddar 
Sekreterare, Åke Persson, Rid-
dar Skattmästare samt längst 
till höger Thomas V Nilsson, 
Riddar Ceremonimästare.
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U pphöjelser

Festligt vid första graden 

Den 1 oktober var det dags att 
välkomna 20 nya medlemmar till vårt 
lysande sällskap, det vill säga 20 som 
kvalificerat sig genom att ha blivit fö-
reslagna av två faddrar, vara 21 år och 
kända för ett anständigt uppförande.

På frågan om de var beredda att 
upptas som Nitiske Och I Wingården 
Arbetsamme Kommendörer blev det 
ljudliga och unisona svaret:

– Jajamensann fattas bara!!!
Efter att ha fått lära sig gradens 

tecken och fått gradens hemligheter 
upplästa av Paul Johansson, f.d. De-
puterad Styrande Mästare, fick de ett 
välkomstanförande av arbetsgradernas 
ordförande Johan Revstedt.

– Ni är varmt välkomna till vårt ly-
sande sällskap, sa han och berättade att 
själva invigningsritualen idag är oför-
ändrad sedan 1700-talet.

– Det är vårt ansvar att förvalta detta 
arv, menade han.

Han ställde själv frågan ”Hur har PB 
kunnat attrahera folk i så många år?”. 
Svaret han angav var PB:s fyra funda-
ment:

– Ordning (utan denna är vi intet)
– Styrka (att motstå frestelser)
– Munterhet (som inte ska förväxlas 

med en längtan efter vatten)
– Förtrolighet (det som svetsar oss 

samman).
– Utan dessa fyra ben är vi intet, av-

slutade han och utbringade en skål för 
recipienderna.

Efter detta framträdde Ordens Tru-
badur Jan Ek med Bellmans ”Käraste 
Bröder” (där Bellman stulit melodin 
från Johan Helmich Roman) och med 
en egen version av Carl Perkins hit 
”Blue Suede Shoes”. Refrängen var ”Ni 
får göra vad ni vill bara jag få gå på Par 
Bricole!”.

Efter detta höll göteborgaren Patric 
Hofréus ett tal till samtliga PB:s Malmö-
bröder:

– Man kan inte låta bli att impo-
neras av er i Malmö, inledde han. Ni 
lyckas i allt. Ni har framtidstro. Ja ni 
har till och med lyckats med att flytta 
ett varv...

Han avslutade med en limmerick:
”Det var en man på ett skånskt ålagille
som på matte var ett riktigt snille
när han drack en absint
han räknade snabbt ut
att det som gick in som procent
gick ut som promille...”
Kvällens avslutades strax efter 23-sla-

get med att köpman Peter Magnusson 
höll recipiendernas tacktal, ett tal där 
han uttryckte stor tacksamhet och 
avslutade med en riktig fräckis. Men, 
som han själv sa, fick han inte vara 
oanständig i sitt tal, varför inte vi hel-
ler ska vara det här.

Följande bröder upptogs som Nitiske 
Och I Wingården Arbetsamme Kom-
mendörer: Anders Bergman, Mikael 
Cederhag, Tino Custance, Stefan 
Dobas, Magnus Holmgren, Sandrik 
Johansson, Christian Jonasson, Kalle 
Jungskär, Sven Lindow, Peter Magnus-
son, Anders Mattsson, Roland Olsson, 
Jonas Persson, Rune Persson, Niclas 
Rosqvist, Peter Starck, Bo Strömberg, 
Martin Tamté, Fredrik Vallberg och 
Robert Östman.

 
/Christer Brynielsson

Nästa nummer  
av Nouvelles

2010:

n Nr 4 2010 - Mitten decem-
ber. Innehåll: Gåsakalas, Grad 
VI, Parentationshögtid samt 
Barbara-festen.

2011:
n Nr 1 2011 - Mitten av mars. 
Innehåll bland annat Grad II 
& Grad X.
n Nr 2 2011 - Slutet på maj. 
innehåll Grad 4 och 7 samt 
Bellman.
n Nr 3 2011 - Oktober. 
Innehåll Grad I och III
n Nr 4 2011 - December. 
Innehåll Gåsakalas, Grad 
VI, Parentationshögtid samt 
Barbara-festen.

KortNyheter

Jan Ek framförde en egen version av 
Carl Perkins ”Blue Suede Shoes” kallad 
Ni får göra vad ni vill bara jag får gå 
på Par Bricole”.
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U pphöjelser och H istorik

Historik
Par Bricoles 
tillblivelse 

Det börjde med Frimurare 
Orden, som vunnit fram-
gångar ute i Europa och som 
införts i Sverige år 1735. Den 
drog till sig många medlem-
mar främst ur de högre stån-
den och prästerskapet.

Efter Gustav III:s statskupp 
i augusti 1772 kom tankarna 
på ett ordenssällskap, vars 
främsta uppgift skulle vara 
att varje år avhålla fester på 
revolutionsdagen 17 augusti 
samt på kungens födelsedag 
och namnsdag. Sällskapets 
namn blev ”Augusti-Bröder-
nas ordenssällskap”. I denna 
krets spelade Bellman stor roll 
bland annat som ordenstalare.

Bellman hade också upp-
tagits i Frimuare Orden, vars 
ritualer och agerande inte 
tilltalade honom. I denna 
orden ansåg han att högstämd-
het och högfärd satt i högsätet, 
så han sökte sig till kamrater 
av det mera lättsamma slaget. 
I dessa sällskap roade han sina 
vänner och bekanta med paro-
dier på Frimurarnas ritualer.

Bellman var den tidens 
”kändis” i Stockholm. Tillsam-
mans med teaterförfattaren 
Carl Israel Hallman och 
skådespelsförfattaren Olof 
Kexél sökte han dagligen efter 
livsnjutning i form av bröd-
födan för dagen och olika 
upptåg och idéer, som kunde 
användas för utkomsten.

Man har satt Par Bricoles in-
stiftelsedatum till 15 maj 1779, 
med Kexél som den verklige 
stiftaren. Bellman hade den 
allra största betydelse för 
Ordens tillkomst och gjorde 
stora insatser vid ritualernas 
tillkomst.

Namnet Par Bricole, som 
egentligen är en biljardterm, 
kan även tolkas som ”av 
en händelse...” eller ”av en 
slump”. Mycket av de ritualer 
som gjordes på den tiden kom 
också till av en slump eller av 
Ordensledarens humör.

Fritt efter Bo Sörlings rapsodi 
om PB:s tillblivelse.

...och även vid Grad III

Den 15 september upphöjdes 19 nya 
bröder till 3:e gradens Oförgängligt 
Skinande Bröder: Göran Blohm, Jan 
Ekeblom, Lars  Hjort, Claes Håkansson, 
Gunnar Klemendz, Kristian Körner, 
Stefan Leo, Björn Lidholm, Bengt 
Nilsson, Sven Nordahl, Tomas Olsson, 
Rolf Perleij, Kjell Peterson, Hans-Erik 
Sjöholm, Göran Thulin, Carl-Magnus 
Trygg, David Uppling, Sebastian Weber 
och Mikael Wärn.

Detta var också kvällen då den för 
Par Bricole, så klassiska Sileni-operan 
upp-fördes. Enligt de som varit med 
förr “den bästa föreställningen hittills”. 
Regi: Christer Berggren. Producent: Jan 
Hultgren.

Kvällen till ära krävdes det hela 38 
personer för att framföra operan. 13 
från musiken, 22 från teatern och tre 
som var utlånade från kören.

För att inte avslöja för mycket för de 
som ännu ej tagit den 3:e graden får vi 
stanna vid att beskriva handlingen som 
en domstolsscen. Vilka som ställs inför 
rätta lämnar vi därhän.

I de ledande rollerna fanns körens 
Stefan Adregård (domaren), Christoffer 
Månsson (åklagaren) samt Bjarne Bülow 
(försvarsadvokaten). Här följer ett bild-
galleri från den festliga kvällen.

Arbetsgradernas Ceremoni Mästare 
Mikael Risén.

Arbetsgradernas Ordförande Johan 
Revstedt.

Domaren med bisittare i Sileni-operan: 
Göran Björklund, Stefan Adregård och 
Magnus Eneskär.

Stefan Adregård, Magnus Eneskär, 
Tomas V Nilsson och Jonas Malm.

3:e gradens tacktal hölls av ???



8      Malmö PB Oktober 2010

Kalendarium
n 22 oktober: Gradgivning 
Grad IX kl 18/18.30, Bell-
mansalen, måltid
n 12 november: Grad VI 
kl 18/18.30, Bellmansalen, 
måltid
n 14 november: Parenta-
tion kl 17, S:t Petri kyrka.
n 17 november: Förgrad 
VIII & V. Särskild kallelse.
n 18 november: Ärtlunch 
för seniorer i Siriuspalatset 
kl 12. Anmälan senast 15 
november.
n 4 december: Barbara-
fest samt Grad VIII & V kl 
15/16 i Malmö Rådhus. 
Måltid i Knutsalen.

n 20 november: Till min-
net av att det är 25 år sedan 
Sundsvalls Par Bricole 
instiftades. Jubiléet firas i 
Sundsvall tillsammans med 
kärälskeliga med Jubileums-
spex kl 14,  JubileumsBar-
barakapitel kl 17, Middag 
med upptåg och dans från 
kl 19, samt förmodligen 
en passande eftersits på 
lämpligt ställe vid naturlig 
tidpunkt. Kontakta Leif 
Bolin, Styrande Kanslär i 
Sundsvalls PB.

28 oktober ordnar Klubb-
kommittén en Bryggeri-
vandring med ölprovning 
och mat med start kl 18.

Det innebär besök på ny-
öppnade Malmö Brygghus 
på Bergsgatan 33  - i det 

tidigare Richters Bryggeri. 
På denna klubbträff får vi 

en rundvandring i bryg-
geriet under sakkunnig led-
ning av bryggeriets grunda-
re – Anders Hansson, som 
ger en information om ölets 
historia och tillverkning.   

Klubbafton på  
Malmö Brygghus 28 okt

Vi Gratulerar våra jubilarer

Efter denna intressanta 
information ges möjlighet 
att svalka struparna med 
en avprovning av fem olika 
sorters - färsk öl från husets 
lagertankar.     

Dessutom serveras en 
maträtt med det passande 
namnet Bryggarstek tilla-
gad av bryggarens mamma 
Anita Hansson.

Priset för denna spän-
nande afton är kronor 
240.-.

För att logistiken ska 
stämma, ber vi våra PB-
bröder med kärälskliga och 
goda vänner senast torsda-
gen den 21 oktober att göra 
en anmäla om deltagande.

Anmälan sker genom 
inbetalning till konto Pg 
1586946-4 (Anders Löf-
gren)  Observera senast 21 
oktober!

Väl mött önskar Klubb-
kommittén med ett stort 
Klang

Karl-Erik Holm, 

040-265051            

070/655 17 54             

Ingvar Larsson, 

040-424661

070/834 34 03

Staffanstorp Bråhögspl. 5,  
046-25 75 75
Malmö Kronborgsv. 20,  
040-21 81 81
Limhamn Järnvägsg. 38,  
040-16 05 25
Bjärred S Västkustv. 4,  
046-29 15 45
Vellinge Österg. 6,  
040-42 01 10
Lund Byggmästareg. 1,  
046-15 80 55

n 3/11 G-r Jonas Bengtsson 
50 år

n 5/11 KMR Anders 
Arvidsson 95 år

n 5/11 D.B. Ken Ceder 50 år 

n 5/11 O.S.B. Gunnar 
Klemendz 60 år 

n 16/11 KMR Mikael Risén 
50 år

n 26/11 KMR Gunnar Skoog 
75 år

n 26/11 RGK Frans Gösta 
Svanberg 85 år 

n 28/11 KMR Göran Hirdbo 
70 år 

n 15/12 KMR Robert Beyrond 
90 år

n 15/12 KMR Lennart 

Engholm 70 år 

n 16/12 NOIWAK Staffan 
Appelros 60 år 

n 21/12 KMR Åke Forsell 
70 år

n 21/12 KOBÖK Hans 
Fredin 70 år

JubileumsBarbara


