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Nyhetsbrev
Sommar med sol och värme, vad mer kan man begära? Jo, att vi nu åter 
startar upp verksamheten i Malmö Par Bricole. Förutsättningarna är nu så-
dana att vi kan genomföra de planerade aktiviteterna som ett flertal gånger 
har blivit inställda. Längtan är stor och vi är många bröder som är svältföd-
da på att åter få träffas under muntra och anständiga tidsfördriv och lindra 
lifvets besvärligheter. Men nu är det dags att åter plocka fram gradbanden, 
putsa skorna och hänga på de polerade medaljerna på fracken! 

Vårens avslutning var Bellmandagen som var finalen på första halvan av 
2021, läs mer på hemsidan genom att klicka på länken https://malmo.par-
bricole.se/solig-och-valbesokt-ballmandag-i-malmo-stadspark/

Vi startar upp gradgivningarna med Grad IV den 27/8 följt av Grad X den 
3/9 och Grad I den 18/9.

Inbjudan till Grad IV kommer inom kort, samt kallelse till de bröder som 
ska recipiera. 

Inbjudan till Grad X och Grad I kommer omkring månadsskiftet juli/au-
gusti. 

Vi kommer även att traditionsenligt genomföra ett rekryteringsmöte den 
11/8, så ta tillfället i akt och bjud in blivande kommendörer. Detaljer 
angående mötet kommer presenteras på hemsidan, så gå in och ta del av 
informationen om cirka en vecka. Anmälningsblankett för blivande kom-
mendörer hittar ni också på hemsidan. 

Höstens övriga Gradgivningar och sammankomster finns i uppdaterad 
kalender på hemsidan. 

Om det är några frågor eller funderingar kring planerat program går det bra 
att mejla kansliet så rätar vi ut eventuella frågetecken. malmo@parbricole.se

Bäste bröder uti Malmö Par Bricole

Uppstart/Rivstart

Bellmandagen



I skrivande stund är årsboken på tryckeriet och kommer distribueras ut 
under de närmaste veckorna tillsammans med ett nytt nummer av Nouvel-
les.Som det sagts under en längre tid; håll ut, vi ses snart.Ett somrigt och 
förväntans fullt Klang!

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

Årsboken


