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Nyhetsbrev
Käre Bröder!

Nu är det äntligen dags att träffas!!! Vi firar Bellmandag 13 juni kl. 13-15! 

Vi följer gällande bestämmelser då vi anvisar plats med hjälp av våra Bacchi 
Bröder, som hjälper till och ser till att besökande sitter med avstånd och  
coronasäkert. De närvarande kan därmed vara  200 eller t.o.m. fler besö-
kare på evenemanget. 

Packa picknickkorgen, glöm inte något drickbart och ta med familj och 
vänner och bekanta till Slottsparken och njut av vackert väder, sång, musik, 
mat och dryck. Det är värt besväret och glädjen av att få träffas igen.

Läget på vaccinationsfronten ändrar sig snabbt och nu har 40 % fått minst 
en spruta  räknat på alla, som är äldre än 18 år (19 maj 2021). Om cirka en 
månad när Bellmandagen äger rum har dessa siffror ytterligare förbättrats 
och fler kan deltaga i festligheterna i Slottsparken.

Under den nedstängda tiden har vi åter igen gått igenom våra listor över 
blivande recipiender och aktualiserat dem så ni kommer att ha chansen att 
bli kallade till reception under hösten. 

Däremot måste vi be er att tänka på nya recipiender till grad 1, s.k. Bacchi 
Riddersmän, den 18/9 där vi önskar få in anmälningar snarast möjligt och 
senast den 11/8 för att vi ska hinna få ut kallelser i tid. Anmälningsblankett 
på hemsidan!

Äntligen dags att träffas

Anmäl nya Bacchi Riddersmän senast 11/8

Redan har 40% fått minst 1 spruta

Packa picknickkorgen 13/6



Vårt fullmatade program för hösten
• Grad 4    27/8 

• Grad 10   3/9

• Grad 1    18/9

• Grad 7   8/10

• Grad 3   29/10

• Grad 6   12/11

• Minneshögtid   14/11 i St Petri kyrka

• Förgrad 5/8   24/11

• Stora Rådet   1/12

• Barbara   11/12

Som synes har vissa aktiviteter lagts in som normalt hör till våren så att alla 
Bröder ska känna sig Välkomna när vi drar igång igen.

Välkomna redan till Bellmandagen!

De Styrande Malmö Par Bricole.

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


