
Festlig bild från Barbara-festen i december och Landstingssalen i Malmö rådhus. Läs mer på sidan 3!

De Styrande har efter förslag givit klartecken till en ny form och layout av vår papperstidning Nouvelles. De vill 
också satsa mer på en ännu bättre hemsida och en samordning mellan tidning och webb.

Du kan läsa mer om detta på sidorna 2, 4 och 5!

Ny Nouvelles och bättre hemsida

Mer Bellman
Vår Styrande Mästare Lennart Fahlback 
vill ha mer av Bellman på våra möten. 

 
Läs mer på sidan 2

210 på Barbara
Hela 210 Bröder deltog i Barbara -fes-
ten i december. 90 av dessa fick medalj. 

 
Läs mer på sidan 3

Grad II-Succé
Recipienderna till Grad II gjorde succé 
vid sin uppgradering i februari. 

 
Läs mer på sidan 6
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Ledare

Lite mer Bellman - tack!
Vi har arbetat om Nouvelles 

inför första utgåvan 2010.

Pappa till dessa förändringar 
är den nye redaktören som på 
annan plats presenterar sig. 

Nouvelles fyller en viktig 
uppgift i vårt sällskap. Den är 
förstås ett informationsorgan 
där du kan läsa vad som kom-
mer att hända och vad som hänt 
– inom de gränser som sätts av 
hemligheter som döljs i de olika 
graderna. Den är också en sam-
manhållande länk och en glädje 
för de Bröder som, av olika an-
ledningar, inte har möjlighet inte 
så aktivt deltaga i våra nöjen.

Men i dagens värld finns så 
många fler möjligheter att hålla 
kontakt med medlemmar och 
förmedla och söka information. 
Internet och e-post erbjuder stora 
möjligheter. Vår hemsida omar-
betades för något år sedan och nu 
pågår ett arbete med att göra den 
ännu bättre. Pröva på att gå in på 
hemsidan www.parbricole.se .

En möjlighet som vi också 
kommer att ta tillvara är att 
samordna Nouvelles och hem-
sidan. De är bara två kanaler för 
samma sak - information till alla 
Bröder. Allt som vi vill förmedla 
kan inte komma via Nouvelles, 
som utkommer fyra gånger per 
år. Dagsaktuell information ska 
kunna sökas på hemsidan eller 
fås med e-post kombinerat med 
vanlig post.

Vi hälsar vår nye Nouvelles-
redaktör Christer Brynielsson 
välkommen samtidigt som vi 
hälsar alla Bröder välkomna till 
Nya Nouvelles!

/Lennart Fahlback, St.M.

Ansvarig utgivare:
Lennart Fahlback 
Redaktör:  
Christer Brynielsson 
Fotografer: 
Bill Hansen och Tony Rosenquist

När jag strövade omkring i bokhan-
deln i somras hittade jag en bok men 
den spännande titeln ”Historiens 100 
viktigaste svenskar”. 

Författarna själva, Niklas Ekdahl, 
tidigare redaktör på Dagens 
Nyheter och Petter Karlsson 
journalist och författare till 
böcker om bl. a. Evert Taube 
och Zlatan Ibrahimovic frågar 
sig hur man ska bedöma en 
människas insatser. De valde 
en enkel måttstock: Hur 
mycket, hur länge och hur 
många männi-skor har per-
sonen påverkat?

Den mest betydelsefulla 
svensken genom alla tider blir 
då, inte helt oväntat, Gustav 
Vasa. Som nummer två kommer Astrid 
Lindgren och som nummer tre, Axel 
Oxenstierna.

Men, det som gladde mig mest, var 
att på sextonde plats kom Par Bricoles 
förste Ordensskald, Carl Michael Bell-
man. Han är före både Ingvar Kam-
prad, Ingmar Bergman och Gustav III!

Vår högste styrande mästare Lennart Fahlback slår ett slag för mer Bellman i sin ledare.

Ny Nouvelles

Ibland undrar jag om vi i Par Bricole 
förstår hur stor Carl Michael Bellman 
är!? Vi har visserligen uppkallat vår  
ordenssal efter honom och han före-
kommer i densamma på flera ställen 

i bild och porträtt. Vi talar 
ofta om Bellman när vi ska 
beskriva vårt ordenssällskap. 
Vi har en årlig Bellmandag. 
Sånger av Bellman ingår i 
några av våra ritualer, men 
kanske vi borde vi försöka 
göra lite mer för att lyfta fram 
denne store bricolist! Inte så 
att våra sammankomster ska 
bli Bellmankonserter men det 
finns många möjligheter för 
talanggrupper och ceremoni-
mästare att lägga in fler korn av 
Bellman i våra sammankomster. 

Den 29 maj ska vi ha vår första bal till 
Bellmans ära. Då samlas vi med kärälsk-
liga och vänner för att fira och hylla vårt 
bricoleri och Carl Michael Bellman. 

/Lennart Fahlback, St.M.

Mer om Historiens viktigaste svenskar 
på www.parbricole.se.
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Barbara-festen 5 december

n 5 december 2009 på 
Barbara upphöjdes följande 
Bröder till Åttonde graden 
och Guvernörer: 
Bengt Askaner,  Richard  
Aspegren, Lennart Bendz, 
Lars Berg, Krister Berg-
gren, Jan Bäckstedt, Gunnar 
Eneskär, Patrik Fahl, Bert 
Frithiof,  Staffan Fröberg, 
Henrik Hommerberg, Lars 
Johnsson, Jerker Nilsson, 
Ulf Nilsson, Hans Ols-
son, Thomas Påhlsson, Jan 
Rosberg, Tony Rosenquist, 
Erland Stenqvist, Sven 
Stråhlén, Fredrik Winbladh, 
Bo Åhman och Karl-Johan 
Åhman.

n Följande Bröder upphöj-
des till Femte graden och till 
Vice Guvernörer: 
Christian Ask, Bengt 
Bengtsson, Fredrik Bülow, 
Kenneth Carlsson, Dennis 
Christensen, Börje  
Christensson, Lars Chris-
tensson,  Jörgen Fagerlund, 
Anders Hansson, Hampus 
Hedberg Hankell, Clas 
Loberg, Björn NilsÉn, Hans-
Eric Rosberg och Anders 
Roubert.

n Följande Bröder upphöjdes 
till Första gradens: Nitiske 
Och I Wingården Arbet-
samme Kommendörer: 
Roger Andersson, Lars 
Hjort, Björn Lidholm,  
Tomas Olsson, Göran Thulin 
och Carl-Magnus Trygg.

210 bröder på Barbara

Barbara började traditionsenligt 
12.59 med lättare lunch på Sirius-
palatset för Kommendörer och deras 
faddrar under ledning av ordföranden 
i arbetsgraderna, Johan Revstedt. 

Kl 16 startade intåget i Rådhusets 
vackra Landstingssal, där drygt 210 Brö-
der hade samlats uppklädda i högtids-
dräkt med gradband och utmärkelser. 

Intåget leddes av de Styrande 
ackompanjerade av Bacchanaliska 
Musiken. Efter sedvanlig inledning av 
General-Ordföranden, St.M. Lennart 
Fahlback och General-Ceremoni-
mästaren Bo Alerskans upphöjdes 23 
Riddare av Konung Sverkers Orden 
till Guvernörer och 14 Durchseende 
Bröder till Vice Guvernörer.

Härefter följde hyllning av fem 
Jubelkommendörer varav endast en 
kunde närvara, Leif Ernhagen, som 
fick mottaga lagerkrans och 50-årsteck-
net samt Brödernas hyllning. 

Talet till Moster Barbara och hyllningen 
av Bellman gjordes av vår Ordens Talare 

Ordens Balettmästare Michail Bogatyrev läser upp villkoren för Kommendörernas ”dansuppvisning”.

och Skald St.M. emeritus RSK Bo Sörlin. 

Det stora medaljregnet omfattade 
ca 90 Bröder. Efter att bålen noggrant 
testats kunde bröderna sedan under 
allmänt sorl skåla med varandra utan att 
riskera några plågsamma följder.

Våra nyaste bröder Kommendörer 
visade vilka talanger de besitter under 
ledning av vår Ordens Balettmästare 
Michail Bogatyrev. Efter ett relativt väl-
ordnat uttåg ur Salen följde mingel och 
ytterligare förbrödring varefter Bröder-
na samlades i Knutssalen. 

Hyllningar och tal blandades med 
Bacchanaliska Körens och Musikens 
underhållande inslag. Bacchanaliska 
Theatern störde ordningen med ett 
litet stycke hur liten pengamängd som 
behövs för att verksamheter ska gå runt 
förutsatt att ingen vill äta sig mätt. Som 
väl var, mat och dryck saknades inte, så 
vi kunde nöjda och belåtna beges oss 
hemåt med blicken riktad mot 2010.

/Patric Jakobsson och Henrik Fahl

Fler bilder finns på www.parbricole.se.

Bacchanaliska Theatern störde ordningen med ett litet 
stycke om hur liten pengamängd som behövs för att 
verksamheter ska gå runt förutsatt att ingen vill äta 
sig mätt. Skådespelarna på bilden är Peder Ringman 
och Richard Aspegrén.
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F lytt samt Tidningen N ouvelles

PB flyttar från 
Stora Nygatan (!)

Par Bricole har i flera år 
haft kansli och klubblokaler 
på Stora Nygatan 4. Dessa är 
nu uppsagda. All verksamhet 
ska flyttas till Siriuspalatset.

Vi har träffat ett avtal med 
TSO, som innebär att vi ska 
dela lokaler med dem. 

TSO har lokaler på samma 
plan som vi. I lokalerna finns 
möjlighet att ha mindre sam-
mankomster, kansli, pentry 
och möjligheter för kören att 
ha nödvändig material liksom 
för kansliet. 

Det är vår övertygelse att vi 
med denna lösning får en mer 
samlad och bättre verksamhet. 
Det finns också ekonomiska 
fördelar – en besparing på ca 
50 000 kr på årsbasis.

Vi har slutit ett avtal med 
TSO om att samarbetet ska 
starta den 1 april. 

Lokalerna på St. Nygatan är 
uppsagda till 30 september så 
det blir en flytande flytt, men 
målet är att vi ska ha flyttat 
samtliga verksamheter före 
sommaren. 

Ansvarig för hela flyttope-
rationen blir Riddar-Inten-
denten Göran Jacobsson, som 
kommer att hålla löpande 
kontakt med alla berörda.

Vi ser fram mot vårt sam-
boförhållande med TSO och 
den flyttfest som vi kommer at 
ha någon gång under hösten!

Mer om flytten på hemsidan  
www.parbricole.se.

KortNyheter Nya Nouvelles ...

Även en organisation med anor så 
långt tillbaka som till 1700-talets måste 
hänga med sin tid. Och just detta att 
vi alltid lyckats med detta är nog en 
av orsakerna till PB:s framgångar! Att 
vara med i en organisation, som inte 
bara har drygt 500 medlemmar och 
där antalet mötesbesökare ökar, är san-
nerligen inte dåligt idag!

Nu är det dags att än en gång 
uppgradera och skapa samordning 
mellan våra informationskanaler, både 
de moderna med internet och mer 
traditionella som papperstidningen 
Nouvelles.

Därför gör vi nu nya satsningar 
inom bägge dessa områden samtidigt. 
De som gäller hemsidan kan du läsa 
om i artikeln på motstående sida.

Nya Nouvelles ska inte bara skapa 
samordning med hemsidan, vi vill 
också ytterligare höja statusen och 
kvaliteten.

Nye ordensredaktören Christer Brynielsson.

Jag tror att vi som är med i dagens 
Malmö PB vill ha en sådan tidning, som 
visar upp det som är så speciellt med Par 
Bricolles - vackra kläder, tjusiga ordnar 
och medaljer, skådespeleri, musik, skön-
sång, spirituella tal.

Själv har jag varit med i Malmö PB 
sedan 2007 och har när denna tidning 
kommer ut uppnått grad VI.

Jag har arbetat som journalist i 20-ta-
let år, de sista i den rollen som lokal-
radiochef för Radio Malmöhus. Efter 
journalistiken har jag arbetat både som 
egen företagare inom information och 
som informationschef i Vellinge kom-
mun.

Sedan 1 februari i år är jag i kraft av 
min ålder (65 år i februari i år) del-
tidspensionär och arbetar detta året ut 
som redaktör och ansvarig utgivare för 
Vellinge kommuns informationstidning 
Vellinge Kommuniké.

Förutom att en tidning ska repre-
sentera sin målgrupp, medlemmarna i 
Malmö Par Bricole, bör en tidning också 
locka målgruppen till läsning och få den 
att känna samhörighet och stolthet över 
den organisation som han är med i.

De förändringar vi nu i förstone har 
genomfört är att skapa en ny look för 
tidningen och den looken är samordnad 
med hemsidans nya utseende. Vi har 
t.ex. samma “huvud” både på hemsidan 
och i Nouvelles. Läsaren ska känna igen 
sig, oavsett om han läser tidningen eller 
hemsidan. En annan jätteviktig funk-
tion är att vi ska kunna puffa för varan-
dra. Tidningens utrymme är begränsat 
och räcker inte till för att berätta allt. I 
sådana fall ska vi kunna hänvisa till mer 
information på hemsidan.

Varken en tidning eller en hemsida 
är emellertid en färdig produkt. Och de 
blir bara så bra som vi själva vill och då 
vi kommunicerar med varandra. Så alla 
som har synpunkter på nyordningen är 
välkomna att lämna tips och synpunkter!

/Christer Brynielsson 
Telefon 040-51 12 09 
Mobil: 0730-34 38 00. 
E-post: christer@brynielsson.se
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H emsidan och Bachchanaliska Theatern

Theater-årsmöte 
med krav på dyrare 
vin...

Den 9 februari var det dags 
för årsmöte för Bacchanaliska 
Theatern i Siriuspalatset. 

Av Theaterns 77 medlem-
mar hade 26 hörsammat 
kallelsen.  Årsmötets, och 
Theaterns Ordförande Jackie 
Wahrgren hälsade välkommen 
och kunde bl a notera att 42 
bröder under 2009 deltagit i 
Theateraktiviteter.

När det var dags för revi-
sionsberättelsen upptäcktes att 
revisorn saknades, men med 
en lysande känsla för entré 
stormade revisor Lars Idoff in 
med andan i halsen men med 
hjärtat på rätta stället.  Un-
der rubriken livsåskådning i 
revisionberättelsen kunde Lars 
notera följande anmärkning:

– Det var mot kvitto inköpt 
vin. Sådan billigt vin skola icke 
drickas. Dyrare vin bör inkö-
pas nästa gång.

Mycken glada skratt följde 
av denna ystra revisionsberät-
telse varefter omval skedde 
av alla omvalbara med ett 
undantag. Mikael Härdig hade 
avböjt sig omval och ersattes 
av en tidigare Theaterveteran, 
nämligen Arne Fuxner.

Lennart Eriksson, Styrande 
Kansler Emeritus och till-
lika tidigare Theaterdirektör 
överlämnade en vingud i 
träskulptur till Theatern som 
säkerligen komma till pass i 
framtiden.

 Styrande Kanslern Hen-
rik Fahl delade ut ett antal 
medaljer och fick dessutom 
själv Theaterns Klang Talang i 
guld. Krister M Berggren och 
Richard Aspegren belönades 
med motsvarande medalj i sil-
ver, medan Jonas Malm erhöll 
brons.
/Jonas Malm

KortNyheter... och nya hemsidan
På hemsidan, www.parbricole.se, hit-

tar du mängder med information, som 
du har nytta av. Mer än i Nouvelles. 
Och snabbare! Medan Nouvelles kom-
mer fyra gånger om året kan man säga 
att hemsidan ges ut varje dag. Så vill 
du ha färsk och dagsaktuellt informa-
tion eller service är det hit du ska gå!

Det finns två vägar, den ena utan 
lösenord, den andra med. Utan 
lösenord får du information om vårt 
sällskap och dess historia. Genom att 
logga in får du mycket mer.  

Klicka på ”medlemsinloggning” och 
fylla i efterfrågade uppgifter. 

Om du upplever att historisk in-
formation om dig själv saknas beror 
det på att vi inte hunnit uppdatera 
detta.  Om du finner något som är fel 
ska du ta kontakt med kansliet eller 
e-posta owm.malmo@parbricole.se.

Hemsidan uppdateras löpande med 
reportage och nyheter och du har 
tillgång till en kalenderfunktion där 
du ser alla kommande aktiviteter, inte 
bara i Malmö utan i alla loger.

Efter gradgivningar och aktiviteter 
finner du bilder som vår förträffliga 
Ordensfotograf tagit.

Förutom medlemsregister och infor-
mation administreras även medaljer, 
närvaro, inbetalningar, e-postutskick 
och mycket mer via hemsidan.

Ordenswebmaster är Jonas Malm, 
som till vardags arbetar på Danske 
Bank med kontor i Turning Torso.

Jonas har idag Grad VI i Par Bricole. 
Att vara Ordenswebmaster i Par Bri-
cole är ett uppdrag som passar honom 
utmärkt. 

– Även om det ibland blir akutin-
satser kan jag styra mycket till tider 
som passar mig. Att vara OWM har 
utvecklats till en trevlig kombination 
av utveckling, information och mycket 
kontakter.

Privat har Jonas en bakgrund 
både från Sjövärnskåren, Flottan, 
Sjöräddningssällskapet, Lomma rid-
klubb och Lommas Nattvandrare.

Bilden ovan: Ordenswebmaster Jonas Malm.  
Bilden under: Malmö Par Bricoles startsida på 
webben – med samma ”huvud” som vår tidning 
”Nouvelles”.

Kontaktinformation 
Ordenswebbmaster 
Jonas Malm
Mobiltelefon: 0708-55 11 48
E-post: owm.malmo@parbricole.se
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Golf & U pphäjelser

Succé för 2:a graden
80 årig golfmästare

PB-Golfens ålderman, Evert 
Christoffersson, nyss 80 år, är 
Par Bricoles golfmästare. 

Senaste mästerskapet 
avgjordes en ljuvligt varm 
höstdag den 7 september, på 
Barsebäcks Mästerskapsbana. 
De flesta spelade en fantastisk 
golf och andra mindre bra, 
men alla kände vi glädje av att 
spela på mästerskapsbanan 
där de stora stjärnorna gått. 
En som verkligen spelade på 
topp var Evert Christoffersson, 
som sopade banan med oss 
andra. Vid prisutdelningen, 
när vi satt i restaurangen 
och tittade ut över Öresunds 
glittrande vatten, var det ett 
nöje att överlämna vandrings-
pokalen till Evert – Malmö PBs 
golfmästare 2009.
Karl-Erik Holm  
Lagledare/St.K.em.

KortNyheter

De 23 NOIWAK, som 3 februari upphöjdes följande Bröder till Klara Och Be-
fallande överkommendörer och som gjorde stor succé med sitt framträdande. 

Äntligen var det dags att få komma 
igång med årets gradgivningar. Som 
traditionen bjuder, började vi med 
Grad II. 

Kvällens tjänstgörande ämbetsmän 
hade lagt pepparkakor och skinka åt 
sidan och startat förberedelserna för 
att ta emot de till befordran ivriga 
Kommendörerna. Dessa i sin tur hade 
förberett sig på de prövningar som 
komma skulle och som traditionsen-
ligt bland annat innebär en hyllning 
till Olof Kexél. 

Detta gjorde de på ett alldeles 
lysande sätt efter att först ha blivit 
upphöjda till Klare Och Befallande 
Överkommendörer. 

Bland annat presenterade de den 
nya kex-el medaljen, ett kex fäst i en 
elsladd och hängande om halsen, som 
visade sig vara förgänglig eftersom 
den var ätbar och Recipiendernas 
hunger vid detta tillfälle okontroller-
bart stor. 

Vi lotsades genom kvällens kapitel 
av Ordföranden Kent Nykvist och 
Ceremonimästaren Christer Jacobsson 
med hjälp av sina ämbetsmän. 

Under måltidskalaset värmdes vi i 
vinterkylan förutom av mat och dryck 
av den Bacchanaliska Musikens under-
sköna framförande av RGK Gunnar 

Janssons sommararrangemang. Detta 
framfördes under förutsättning att 
orkestertystnad rådde. Orkestertystnad 
rådde tills det var slutspelat men då 
utbröt stående ovationer. 

Den Bacchanaliska Kören leddes på 
ett utmärkt sätt av RSK Carl Hervelius. 
Han ledde inta bara kören utan även 
samtliga bröder i allsång, vilket är 
mycket uppskattat. 

Ordföranden talade till Recipiender-
na, vars lysande tacktal framfördes av 
Överkommendören Kjell Peterson. 

Inte nog med detta. Recipienderna 
överlämnade till de Styrande en tallrik 
med Kexél som motiv, gjord av Överk-
ommendören Kristian Körner. 

Efter en sådan kväll tog man nöjd 
hemåt i vinterkvällen.

/Henrik Fahl

De 23 är: Göran Blohm, Jan Ekeblom, 
Hans Fredin, Patrik Fält, Lars Hjort, 
Claes Håkansson, Kristian Körner, Ste-
fan Leo, Björn Lidholm, Robert Lund-
berg, Bengt Nilsson, Tomas Olsson, Rolf 
Perlei, Kjell Peterson, Fredrik Rönner-
berg, Ola Sjögren, Hans-Erik Sjöholm, 
Göran Thulin, Carl-Magnus Trygg, 
David Uppling, Bo Walldén, Sebastian 
Weber och Mikael Wärn.
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U pphöjelser, Jubileum och Grybe-afton

KortNyheter
Stig Grybe underhöll

15 februari var vi inbjudna 
av våra grannar i Sirius-palat-
set att lyssna på TSO-medlem-
men och skådespelarveter-
anen Stig Grybe.

Ca 70 personer samlades i 
Bellmansalen och vi fick lyssna 
till en fullfjädrad  estradör 
som berättade om sitt liv och 
hur han hamnade på teatertil-
jorna. En fascinerande berät-
telse om hur han från debuten 
i Riksteatern med lön på 30 
kr/dag sedan kom att arbeta 
i olika sammanhang med alla 
stora teaternamn.

Borås firar 150 år
18 september firar syster-

logen i Borås 150 år. 

Våra kära jubilerande brö-
der bjuder in alla bricolister 
med damer att delta i jubi-
leumsfesten.

Är du intresserad av att följa 
med och delta i festligheterna, 
som startar på eftermiddagen 
och fortsätter med jubileums-
spex, måltidskalas och dans till 
sena timmar, kontakta kansliet 
i Malmö, tel 12 11 09 senast 30 
april.

...och 20 nya till Grad VI

n 6 november 2009 upphöjdes följande 
Bröder till den Sjätte graden och till 
Sankt Sigfrids Riddare: 
Stefan Adregård, Lars Andersson, Lars 
Bergqvist, Claes Björkman, Christer Bry-
nielsson, Bjarne Bülow, Ingvar Dahlqvist, 
Paul Frogner Kockum, Knut Gyllin, 

Per Hydbom, Mikael Härdig, Urban 
Jakobsson, Kaj Göran Jonasson, Niclas 
Kalmsjö, Jonas Malm, Christoffer 
Månsson, Gert Sköld, Johan Sundqvist, 
Peter Svenburg och Nils Åström.

Mer om Grad VI på www.parbricole.se

18 nya till Grad III...

n Den 16 september 2009 upphöjdes 
följande Bröder till Grad III och till 
Oförgängligt Skinande Bröder: 

Sven-Inge Borgström, Ken Ceder, Jan de 
Hahn, Martin Eksten, Magnus Fahl, Jonas 
Hildebrand, Axel Jakobsson, Carl-Magnus 

Oredsson, Kenneth Parnefjord, Mor-
ten Persson, Urban Rosengren, Eric 
Sandberg, Sven Sjöstedt, Anders Tegel, 
Johan Wahlström, Martin Wigvall, Mats 
Wirén och Ota Vojacek. Mer om Grad III 
på vårhemsida www.parbricole.se
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Vi Gratulerar

Kalendarium

Ärtsoppeluncher

Körens ledare RGK Hans-Peter Frank, till höger på bilden ovan som är från 2009 års 
Bellmandag, är en av många jubilarer. Han fyller 50 år 20/6.

n Lördag 17 april kl 17:
PB IV i Bellmansalen. 
Vi gästas vid detta till-
fälle av Ordförande och 
Ceremonimästare från 
Moder- och Systerloger.
n Fredag 7 maj kl 18.30: 
PB VII. Plats presenteras 
i inbjudan.

n Torsdag 18 mars kl 12. 
Klubblokalen: 
Br. Johan Revstedt  
berättar om sitt arbete på 
Lunds Tekniska Högskola
n Torsdag 20 maj kl 12: 
Plats meddelas senare.  
Br. Lars Hector berättar 
om Anita Ekberg.  

n 1/3 KMR Per Kylander 
75 år 
n 4/3 RGK Bo Ewald 70 år 
n 15/3 KMR Christian 
Hellberg 60 år 
n 20/3 D.B. Carsten 
Sjölin 50 år 
n 1/4 KMR Jan V Nilsson 
75 år
n 6/4 KMR Tommy 
Lindell 70 år 
n 18/4 KSR Thomas 
Påhlsson 60 år
n 1/5 RGK Göte Falk 90 år 
n 2/5 KMR Egon Erics-
son 70 år
n 23/5 RGK Bertil Berg-
lund 95 år
n 4/6 KSR Tony Rosen-
quist 50 år
n 11/6 v.G-r Alvar Nils-
son 70 år
n 13/6 RSK Anders 
Malmberg 85 år 
n 21/6 KMR Jan Håkans-
son 75 år.

n 16 september 2009 
upphöjdes följande Bröder 
till Tredje graden och till 
Oförgängligt Skinande 
Bröder: 
Sven-Inge Borgström, 
Ken Ceder, Jan de Hahn, 
Martin Eksten, Magnus 
Fahl,  Jonas Hildebrand, 
Axel Jakobsson, Carl-
Magnus Oredsson, Ken-
neth Parnefjord, Morten 
Persson, Urban Rosen-

gren, Eric Sandberg, Sven 
Sjöstedt, Anders Tegel, 
Johan Wahlström, Martin 
Wigvall, Mats Wirén och 
Ota Vojacek.
n 7 oktober 2009 upptogs 
följande Bröder till Första 
graden som Nitiske och 
i Wingården Arbet-
samme Kommendörer:  
Staffan Appelros, Göran 
Blohm, Carl Dorninger, 
Jan Ekeblom, Hans  

Fredin, Patrik Fält, Conny 
Hagman, Claes Håkans-
son, Philip Kroon, Kris-
tian Körner, Stefan Leo, 
Robert Lundberg, Bengt 
Nilsson, David Ojeda, 
Rolf Perleij, Rolf-Åke 
Pettersson, Erik Roth-
man, Fredrik Rönnerberg, 
Hans-Erik Sjöholm, David 
Uppling, Bo R Walldén, 
Sebastian Weber och 
Mikael Wärn.

Årsmöte 24.3 - Kallelse
Härmed kallas samtliga 
bröder till Årsmöte i det 
Lysande Sällskapet Malmö 
Par Bricole onsdag 24.3  
kl 18.30 i Bellmansalen. 

Dagordning: 
1. Mötets öppnande
2. Fastställande om kal-
lelse skett i enlighet med 
stadgarna
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän, 
tillika rösträknare
5. Föredragning av årsredo-
visning
6. Föredragning av revi-
sionsberättelse
7. Fastställande av resultat-
räkning och balansräkning 
per 31 december 2008.
8. Disposition av vinst eller 

förlust enligt den fastställda 
balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet 
för De Styrande och Drätsel-
nämnd
10. Information om budget 
för år 2010
11. Fastställande av årsavgif-
ter och gradavgifter 2010
12. Bemyndigande att teckna 
Sällskapets firma i ekono-
miska och juridiska angelä-
genheter
13. Val av två revisorer för ett 
år samt två revisorssupplean-
ter för en tid av ett år
14. Val av de ledamöter i 
drätselnämnden
15. Förslag till ändringar av 
delar av Malmö Par Bricoles 
Lokala Stadgar
16. Övriga frågor

Handlingar kommer att 
finnas tillgängliga på 
kansliet två veckor före 
årsmötet.
Kom till årsmötet, låt dig 
informeras och deltag i 
diskussionerna!

Lennart Fahlback St.M. 

n Fredag 29 maj blir det 
stor och festlig Bellmanbal 
på Malmö Konserthus kl 
17. Alla bröder med damer 
samt vänner är välkomna. Det 
blir spektakel, middag och 
dans till 18-mannaorkester. 
Inbjudan kommer inom kort.

Bellmanbal


