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Nyhetsbrev
Sverige och samhället förändrades på ett fåtal dagar under mars månad.

Det vi tidigare gjort fick vi inte göra längre, det vi planerat kunde vi inte 
genomföra. Företagens och människors förutsättningar har till stora delar 
förändrats och många företag och organisationer kämpar för sin existens. 
Par Bricole har naturligtvis också påverkats och inget är sig likt. 

Vi inom Par Bricole såg, liksom många andra, till en början inte den fulla 
konsekvensen av pandemin. När det stod klart vilken omfattning den skulle 
få för samhället och bröderna inom Malmö Par Bricole, tog vi beslut om att 
ställa in den planerade verksamheten under resten av våren 2020.

Vi visste inte då och vet inte heller idag hur länge det blir innan vi kan 
återuppta verksamheten igen. Till en början pekade det på att till somma-
ren skulle det kanske vara över, men är det verkligen det? Vi hoppas att alla 
bröder, nära och kära får vara friska och ha hälsan så vi kan ses vad tiden 
lider.

Nya tider - inget är sig likt

Vi Styrande kan inte säga mer än att vi får avvakta och se när det är utan 
risk för bröderna att återuppta verksamheten. När så sker kan ingen svara 
på idag, varken inom Malmö Par Bricole eller Folkhälsomyndigheten. 
Däremot måste vi planera för att verksamheten ska kunna genomföras i 
normal omfattning under hösten vilket gör att samtliga talanggrupper och 
tjänstemän arbetar vidare på vanligt vis och förbereder repetitioner och 
övningar till höstens verksamhet. Skulle vi vara tvungna att ställa in några 
aktiviter under hösten får det ske i ett senare skede inte nu 3-4 månader i 
förväg.

Vad händer framöver?

Kansliet har inte öppet fullt ut, vissa dagar är det bemannat men inte all-
tid som tidigare. Mejlen läses kontinueligt och posten hanteras löpande. 
Vill ni komma i kontakt med kansliet så är det säkrast att mejla så får vi 
återkomma. 

Kansliet - är det öppet?
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Ett rakt och ärligt svar är att det kan vi inte säga i skrivande stund. Hös-
ten är alltid en intensiv tid och tiden räcker inte till för så mycket mer 
än det som redan är inplanerat. Grad VII som är en vårgrad passar ej att 
genomföras på hösten varför den får ställas i år och förskjutas till nästa 
år. Vad gäller grad IV så får vi återkomma. Årsmötet kan förhoppningsvis 
genomföras under sensommaren eller tidig höst, vi Styrande ber att få 
återkomma med besked så fort det är möjligt.

Vårens inställda sammankomster?

Ett förslag kan vara att kontakta sin fadder/faddrar och höra så allt är bra 
och att de är friska och krya. Planera in någon mindre utomhusaktivitet 
som t.ex. picknick med fadderbarnen/faddrar (naturligtvis hålla distansen 
som förmedlats). Eller varför inte ringa en broder som du länge funderat 
på att ta kontakten med?

Det går även att ta tillfället i akt och förmedla till övriga bröder en min-
nesrik händelse eller upplevelse som man varit med om inom Malmö Par 
Bricole, vilket du enklast gör via kommande digitala nyhetsbrev.

Hur hålla bricolistiska lågan brinnande?

Vi planerar att fortsätta skicka ut digitala nyhetsbrev med aktuell infor-
mation om vad som händer med verksamheten, hur planerna för hösten 
ser ut och vad som är på gång.

Ett viktig önskemål till samtliga bröder är att återkomma med idéer, tips 
eller material som vi kan förmedla via nyhetsbrevet. Kanske något his-
toriskt material eller några ”gamla” bilder och berättelser, alla förslag är 
varmt välkomna. Det är med gemensamma krafter som vi kan hålla den 
bricolistiska lågan brinnande. Förslag på material m.m. kan ni mejla till 
malmo@parbricole.se eller ta kontakt med någon i OIC gruppen.

Varför digitalt nyhetsbrev?

... och omständigheter hindra oss från att förnöja och ta hand om varan-
dra.

De Styrande i Malmö Par Bricole

Låt inte dessa dystra tider ...
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Innan allt det här började med pandemin så associerade jag Corona med 
en ölsort. Ett välsmakande mexicanskt öl. 

Namnet finns också som ett vackert förnamn. Det är 23 kvinnor och 
flickor i Sverige som bär det namnet. En åtta-årig pojke i Australien heter 
Corona, och han blir retad för det och kallad Corona-smittan. Han blev 
så ledsen så han skrev till Tom Hanks som själv haft sjukdomen. Då fick 
han i present en Corona-skrivmaskin. Så Corona är ett rätt gångbart namn. 
Det har en vacker betydelse. Det kommer från latinet och betyder ”krona, 
krans”.

Nu vet alla vad corona-virus är. Det är vackert när man ser det på bild, 
kron- och kransformat och ser ut som en blomma. Men det är förfärligt, 
och har fått fruktansvärda konsekvenser. Vi trodde att pandemier som 
spanska sjukan, koleran och digerdöden bara hörde historien till. Men nu 
står vi mitt i en ny tid som kommer att bli historisk.

Alla berörs på olika sätt. Min fru och jag har olika förutsättningar. Hon 
tillhör riskgrupp i flera avseenden och håller sig isolerad. Hon är ute och 
promenerar, men inte mer. Jag åker till arbetet kollektivt (Just nu när jag 
skriver dessa rader så är jag ensam passagerare på bussen till Trelleborg, men 
ibland är det ganska många). Jag träffar en hel del människor, men förstås 
med försiktighet och avstånd. Vi har lärt oss hur viktigt det är med närhet. 
Allt det har vi nu fått glömma (tillfälligtvis), såsom handslag, kramar och 
kindpussar.

Om Jesu efterföljare står det i Apostlagärningarna (2:42) att då de var 
utsatta för svårigheter på olika sätt, men förenade i en tro, de ”höll fast vid 
apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödbrytelsen och 
bönerna” (gamla översättningen). Det kan vi omsätta till Par Bricole.

Nu vet jag att Corona inte bara är en öl

Bild från Störande Moment om Corona vid 2:a Graden 31 jan i år.
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”Brödragemenskapen”: Vi tillhör en gemenskap som förenas kring vissa 
ideal. Par Bricole är ett innerligt brödraskap, även om vi inte nu kan fysiskt 
träffas. Vi känner och ska alltid känna att vi är en del av ett större samman-
hang.

”Bönerna”: Det är att vi tänker på varandra, har kontakt med varandra, 
att ingen ska känna sig utanför.

”Apostlarnas undervisning”: Ja, det är att förkovra sig, ta till sig nya saker, 
läsa, inte stanna upp mentalt och intellektuellt. Det är kanske att ta bilden 
lite för långt att likna de Styrande vid apostlarna. Men varför inte: Ta till 
oss deras ord, tankar och omsorg. 

”Brödbrytelsen”: Måltiden är central för oss. I den tidiga kyrkan talades 
inte bara om nattvard utan också om en kärleksmåltid, en högtidlig måltid 
som man delade. Måltiden är viktig i Par Bricole. Den samhörigheten i 
måltiden kan vi inte ha nu. Men det är viktigt att vi gör det festligt för oss 
också i vår hemmiljö med mat och dryck (Dock lagom med alkoholhaltiga 
drycker).

Så får vi mana och stärka varandra: Vi är en del av en brödragemenskap. 
Vi tänker på varandra! Vi håller igång på olika sätt, inte minst mentalt. Vi 
försöker göra det festligt ibland även i hemmiljön!

Thor Nilsson, RP

MAJ 
05-08: Kurt Wijkmark, 80 år 
05-11: Magnus Holmer, 60 år 
05-12: Bo Öhman, 75 år 
05-24: Lennart Larsson, 60 år

JUNI 
06-04: Tony Rosenquist, 60 år 
06-05: Lars Johansson, 70 år 
06-06: Roland Hansson, 75 år 
06-07: Per Åhré, 60 år 
06-08: Henrik Lindgrén, 70 år 
06-20: Hans-Peter Frank, 60 år 
06-21: Jan Håkan Håkansson, 85 år

Aktuella födelsedagar
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Det är jag som är 70-plussare 
Jag vill ha vänner, jag vill ha Hitchcock och Hemsöborna och Clair de lune. 

Jag vill ha OP och torsk med äggsås och promenader och litet synd. 

Jag vill få hoppas, jag vill få tänka, jag vill förrätta i fred mitt tarv. 

Jag vill få se mina barn och barnbarn, som går och hoppas på farfars arv. 

Jag vill få jogga, jag vill få grogga, jag vill få dansa i hatt med plym. 

Jag vill få surfa, jag vill få maila, jag vill ha tillgång till eget gym. 

Jag vill ha gäster, jag vill ha fester, jag vill ha pentry med kyl och frys. 

Jag vill ha sällskap, jag vill va ensam, jag vill ha filmkväll och fredagsmys.

Jag vill se havet och liten trädgård och elda brasa som gör mig varm. 

Jag vill få sjukvård av stilig doktor, en sån med läppstift och fyllig barm. 

Jag vill ha dagspress och färska bullar, jag vill va tecknare i kroki. 

Jag vill få gaffla med debattörer om vad Donald Trumpen kan tänkas bli. 

Jag vill se våren med alla dofter, jag vill se vintern med första snön. 

Jag vill se ungar i keps och kofter, jag vill se höst med sin röda lönn. 

Jag vill få slut på vår pest Corona och kunna krama den jag behöver. 

Så låt snart trummor och blåset dåna, när vi kan fira att allt är över! 

Jag vill få vara precis som vanligt, men mera trygg än jag brukar va. 

Så ge mig hopp, harmoni och hälsa – då vill jag jubla: Jag lever bra! 

/Jonas Hallberg

Veckans vers (lånad av Moderlogen)
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Bacchanaliska Kören hade i år planerat att, på nationaldagen, uppträda 
och sjunga med de andra PB-körerna på Spira i Jönköping. Vi förväntade 
oss ett deltagande på upp emot 200 manskörsångare som skulle framföra 
det bästa PB har att uppbringa. P.g.a. rådande läge blev detta inställt men 
planerna fortgår för att göra något liknande nästa år. 

Sångkören i Malmö har en lång 
tradition. Genom åren har många 
bröder funnit sin tillhörighet här 
genom att vara med och sjunga. 
Just nu finns behov av att fylla 
på körens manskap, så tveka inte 
att höra av dig, om du funderar 
på att sjunga med oss. Vi framför 
traditionsenliga verk med fokus på 
Bellman och måltidsvisor. Repeti-
tioner sker på tisdagar kl. 18:30 i 

Siriuspalatset under ledning av Hans-Peter Frank. Förhoppningsvis star-
tar repetionerna upp igen i slutet av augusti. Välkommen att sjunga med 
kören och upplev den härliga stämningen i att tillsammans med andra 
bröder höja stämningen på våra kalas. /Johan Sundqvist, Ordf.

Storkonsert för Kören 2021 i stället

I oktober 2013 kunde Moderlogens Ulf Tivéus presentera Den Baccha-
naliska Theaterorkestern under ledning av Christer Alexandersson som 
med ett 12-mannaband (!) gav tre fullspikade Beatleskonserter på Nalen, 
med inte mindre än 30 låtar från de gyllene åren 1962 - 1970. Biljetterna 
såldes slut inom loppet av en och en halv vecka. Året efter var det dags 
för turné till Göta PB, vilket föregicks av ytterligare två utsålda konserter 
på Nalen. 2018 gjordes en ny turné, denna gång till Borås PB. 

Vi vill i dessa dystra tider inte undanhålla Bröderna en möjlighet att se 
och lyssna på detta på You Tube: https://youtu.be/zLCDFgMRaqM 

Observera dock: Vi ska inte sprida angivna YouTube - länk vidare ut i 
etern, den är endast till för medlemmar i PB – kalmuckerna lämnar vi i 
fred..

Beatles och Par Bricole (Lånat av Moderlogen)

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

Bild på Kören 2019.


