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Nyhetsbrev
Vi ser ljuset i tunneln, vaccineringen har startat och det infinner sig en för-
hoppning om att återigen starta upp verksamheten vad tiden lider. 

Tyvärr har vi konstaterat att Grad II inte kommer att genomföras som 
planerat, dessutom kommer vi att flytta grad X till hösten 2021. Tråkiga be-
sked, men det var nödvändigt med tanke på hur det ser ut i samhället med 
Pandemin.  

Vi Styrande har utarbetat ett antal olika alternativ till återstart, allt beroen-
de på vilka regler och rekommendationer folkhälsomyndigheten eller reger-
ingen beslutar. Så var redo, då tänker ni kanske på snapsvisan, men vi syftar 
på att åter komma igång med sammankomster inom Malmö Par Bricole.

Vi Styrande har också en uppmaning. När vi startar upp så kommer grad I 
vara en av de viktigaste händelserna, vi behöver bli fler bröder för vår fram-
tida fortlevnad. Vi behöver därmed nya framtida bröder som Du kan led-
saga in i den bricolistiska världen som fadder. Anmälningsblankett finns på 
vår hemsida, http://malmo.parbricole.se/ansokningsblankett/

Skriv ut, fyll i och skicka sedan in blanketten till kansliet.

Vi uppmanar även alla bröder att hålla kontakten, du broder, som är  
fadder, när pratade du t.ex senast med din adept?  Ett samtal betyder så 
mycket.

Början på slutet, hoppas vi

Ingen Grad II och Grad X flyttas

Olika alternativ till återstart

Vi behöver nya framtida Bröder

Viktigt att vi behåller kontakterna



Peter som varit krögare på Sirius ett flertal år kommer inte längre att vara 
verksam och servera oss bröder i framtiden under gradgivningar och sam-
mankomster. Sirius letar ny krögare. I skrivande stund vet vi inte vem och 
när det kommer en ny. Vi är hyresgäster och kan inte besluta vem det blir 
utan får utgå ifrån att man finner en bra framtida lösning. Vi har dock fått 
försäkran om att en lösning kommer och att vi kommer att kunna genom-
föra sammankomster med mat och bar när vi åter startar upp. Vi återkom-
mer när det är löst.

På återseende! 
De Styrande i Malmö Par Bricole

År 2021 kommer det inte att vara möjligt att hålla årsmöte i vanlig ord-
ning, genom att träffas i TSO-lokalen i Siriuspalatset. Styrelsen konstate-
rade också, vid ett möte häromveckan, att ett digitalt möte skulle bli svårt 
med så många inblandade. Det är ändå viktigt att hålla ett årsmöte detta år, 
även om tidpunkten rimligen måste bli annan än vad stadgarna föreskriver. 
Ekonomisk rapport, frågan om ansvarsfrihet, och val av styrelse m fl behö-
ver hanteras så att flertalet bröder ges möjlighet att delta och framföra sin 
mening. 

Styrelsen beslutade därför att skjuta upp årsmötet till en tid då vi rimli-
gen kan träffas i TSO-lokalen, nämligen tisdagen den 31 augusti 2021.

Johan Sundqvist 
Ordförande Bacchanaliska Sångkören

Nu ser vi alla fram emot att vaccinationerna kommer igång och att resulta-
tet blir positivt för oss alla. Vi bakom Brödernas Väl, kan först då komma 
igång med de aktiviteter, som vi en gång planerade för.

Innan allt blir som förr, måste vi ändå försöka att hålla kontakten med våra 
bröder. Är du en Broder, som vill ha hjälp med något eller bara ett stödjan-
de tele-fonsamtal, kontakta någon av oss. Är du en Broder, som känner nå-
gon, som skulle uppskatta ett telefonsamtal, hör av dig till undertecknade. 

Efter regn kommer sol. Håll ut tills dess och sköt om er.

Malmö Par Bricole Brödernas Väl

Patric Jakobsson Karl-Erik Holm Thommy Monhagen Thor Nilsson   

0733-90 22 24 0706-55 17 54 0705-45 19 64 0700-51 07 89                

Körens årsmöte skjuts fram

I behov av stödjande samtal?

Sirius letar ny krögare



Har du frågor eller tips på sådant du tycker att vi ska ta med i Malmö PB:s  
kommande digitala nyhetsbrev kan du kontakta:  
DStM Göran Jacobsson på e-post goran@gjacob.se  
eller OIM Christer Brynielsson på e-post christerbrynielsson@me.com.

Kontakter


