
Digitalt Nyhetsbrev Nr 2 - Vecka 22-23, 2020

Nyhetsbrev
Under stora delar av våren har vår verksamhet ställts in p.g.a. rådande res-

triktioner i coronatider. Vi Styrande  upplever att många är de Bröder som 
längtar efter att återigen få träffas under bricolistiska former och ”under 
muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter”. Vi saknar 
den ömsesidiga gemenskapen och brödraskapet som under normala om-
ständigheter ingår som en normal del i våra liv.

Höstens verksamhet hoppas vi på att kunna genomföra i vanlig ordning 
men det krävs förstås att Folkhälsomyndigheten tillåter sammankomster 
av fler än 50 personer för att det på ett bra sätt ska kunna bli en gradgiv-
ning med alla sedvanliga arrangemang. Vi planerar således för detta men är 
beredda att dra i nödbromsen om så skulle krävas. Ett beslut om Grad III 
behöver vi ta senast i månadskiftet juli/augusti för att allt ska hinnas med 
med  inbjudningar, anmälningar, repetitioner etc. För övriga gradgivningar 
under hösten återkommer vi med information i kommande Nyhetsbrev.

Årets årsmöte har vi tyvärr varit tvungna att skjuta upp men vi kommer 
att göra ett nytt försök att genomföra detsamma onsdagen den 9 september 
klockan 18.30 i Bellmansalen. Kallelse i vanlig ordning kommer att skickas 
ut. Däremot kommer det möte med Stora Rådet som skulle avhållits den 
18 mars inte att genomföras alls utan de frågor som är aktuella får tas upp 
på nästkommande möte i december.

Kansliet är stängt sedan den 18 maj men det går bra att skicka mail i van-
lig ordning till malmö@parbricole.se eller om så krävs ringa till StK Mikael 
Risén på telefon 0733-44 41 39 för konkret information eller svar på fråga 
som dykt upp.

Många längar efter att få träffas igen

Hoppas genomföra till hösten

Årsmöte 9 september?

Kansliet stängt sedan 18 maj
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Ordens Historiker Lennart Fahlback har hittat en intressant notis i Syd-
svenska Dagbladet anno 1892. Där står att det planeras en PB-loge i Chi-
cago i USA. Du kan se en faksimil av notisen här ovan.Huruvida denna 
verkligen blev till berättar dock inte tidningen.

Par Bricole i Chicago?

Ordens Historiker Lennart Fahlback har 
även hittat en annan intressant notering 
i Sydsvenska Dagbladet. Denna är från 
år 1901 och är en annons, som utger sig 
för att saluföra PB-cigarrer. 15 öre för en 
”Par Bricole” stor, 10 öre för en medelstor 
”La Espera” eller en liten lätt förmiddags-
cigarr, ”Margit”. Du kan se annonsen här 
intill.

PB-Cigarrer

Den 18 augusti har vi Styrande tillsammans med Arbetsgraderna preli-
minärt planerat in en rekryteringskväll uppe i TSO-lokalen. Det är som Ni 
alla vet ytterst viktigt att vi får in nya Bacchi Riddersmän i vårt sällskap för 
att möjliggöra vårt sällskaps fortlevnad. Detta behov har inte blivit mindre 
av bristen på aktivitet under våren. Alla Ni Bröder i Sällskapet uppmuntras 
därför att se Er om i bekantskapskretsen och bland arbetskollegor ifall det 
finns någon hågad calmuck som skulle kunna passa in i vårt Sällskap. Om 
så är fallet är Ni sedan välkomna tillsammans med dessa till TSO för att vi 
ska kunna berätta lite ytterligare om vad Par Bricole innebär. Ytterligare in-
formation om detta kommer att delges Er alla lite längre fram men påbörja 
sökprocessen redan nu.

så ses vi återigen till hösten hoppas vi

Styrande i Malmö Par Bricole

Var försiktiga och ta hand om er

Rekryteringsmöte 18 augusti
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Från en Ordens-Kaplans horisont  
När det är över borde vi alla få uthållighetsmedaljer

Finns det något hoppfullt i Coronakri-
sen till oss i Par Bricole som delvis kan vara 
både gamla och isolerade? 

Jag har talat med en akutläkare som haft 
sjukdomen och frågat om hennes synvinkel. 
Hon kände inte så…

Men det är hoppfullt att läkaren nu är 
frisk och åter ute i frontlinjen. 

Det är hoppfullt att det finns människor 
som vågar stå i frontlinjen i sjukvården och 
att det går att bli frisk också från detta hem-
ska virus.

Det är hoppfullt att vänskap består fast man inte kan träffas.

Jag behövde mina sociala sammanhang mer än någonsin i Par Bricole, 
Frimurarna, Rotary etc, när min hustru dog i februari. Just då stängde allt 
ner. 

Det är hoppfullt att så många hörde av sig då och hör av sig fortfarande 
elektoniskt, över telefon, eller i säkra möten. 

Ja vänskap ger hopp i sorgen. Tack!

... jag mött i mitt arbete som präst. En del tycker kanske att de är oansva-
riga. Jag tycker att de ger prov på perspektiv.

De är 97 och 94 år gamla, någorlunda pigga och bor hemma i sitt hus. 
Ja de följer försiktighetsregler, men de vägrar att isolera sig från barn, barn-
barn och barnbarnsbarn. De säger att vi dör när som helst av ålder. Ska vår 
sista tid bli i fängelse? Nej har de bestämt. Skulle de bli sjuka så kommer de 
inte ligga sjukvården till last, menar de. De kommer i sin ålder dö snabbt 
och den sista tiden ska vara uthärdlig. 

Tänker de rätt? Jag ser hopp och självdistans i deras val. 

De ränner inte på stan och smittar ned folk.

Nog ska vi följa alla råd. Ja. Men vi ska inte förlora hoppet. Vi kan dö av 
ensamhet, depression och förstörd ekonomi också.

När det är över borde vi få uthållighetsmedalj

Jag ska berätta om ett gammalt par...
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Jag ber att alla forskare och läkare snart ska finna vaccin och medicin mot 
eländet. Det finns hopp i att de kommer att göra det och för oss att hänga 
med ett tag. 

Tänk på att vi alla är ättlingar till överlevare från alla tidigare farsoter. 

För de som dör finns det kristna hoppet. 

Låt oss hålla oss friska, inte släppa våra kontakter och be för vandra, fors-
karna och människorna i frontlinjen mot smittan i sjukvård, äldreboenden 
etc. Hoppet släpper vi INTE!

När allt är över borde vi alla som klarat detta få uthållighetsmedalj med 
texten Hopp - trots allt.

 Läs Rom 8:38-39 i Bibeln.

/Magnus Roos, Ordens-Kaplan PB, Medmänniska, Präst

JULI 
07-09: Bertil Howegård, 75 år 
07-17: Bo Alerskans, 70 år 
07-18: Hans J:son Green, 60 år

AUGUSTI 
08-06: Sune Karlsson, 70 år 
08-18: Lars Norén, 85 år 
08-31: Anders Samuelsson,  70 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

En åldrad bicollist med artrosiska knän 
-han önskar ibland att dom inte fanns -, 
lydigt han möglar i solidarisk karantän, 
där ingen hotar hans sociala distans. 
Men digitala bröder lindrar hans pina,  
snart kan han lämna rullator och käpp 
ge sig ut bland blommorna och bina 
på ett coronafritt pensionärssläpp.

Hans Gentzel, Eder följeslagare i det digitala vimlet

Veckans vers
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Den Bacchanaliska Theatern har allt sedan vi försökte skämta bort Co-
ronan under den andra gradens måltidskalas själva karantäniserats. Vi har 
dock, innan inlåsningen blev ett faktum, såväl rekryterat nya medlemmar 
som författat nya alster till brödernas förlustan och förtjusning (?). 

Theatern har för avsikt, om omvärlden så tillåter, att tillsammans med de 
andra talanggrupperna göra en storartad comeback under vår tredje grad, 
tillika under hösten och framgent, med återfunnen (angenäm) styrka (och 
smak). 

Vidare är alla bröder som är intresserade av Theaterns verksamhet, på 
eller vid sidan av scenen, välkomna att höra av sig för att tillsammans lyfta 
Theatern till nya och sällan skådade höjder. 

Tills detta sker har Theatern för avsikt att genomföra en ”Live-sändning” 
av ett mindre spectacel i månadsskiftet, tillgängligt för alla bröder via in-

ternet (länk, datum och tid kommer att 
förmedlas inom kort) i syfte att skrämma 
(läs skämta) Coronan och dess anhang på 
flykten! 

/Benny Ambohm, D.f.B.T.

Theatern förbereder Live-spectacle

Här kommer en tänkvärd monolog som skådespelaren Stefan Sauk har 
gjort, som kan ge en mängd vettiga funderingar. Klicka på länken här:

https://www.youtube.com/watch?v=Qvevu86W3hU

Tänkvärd monolog

Arbetsgraderna börjar 4 september?
Vi inom Arbetsgraderna planerar och förbereder oss för att sedvanligt 
starta upp hösten med grad 3 den 4 september, för att några veckor se-
nare välkomna nya Bröder på grad 1 den 26 september.

Vi har även några nya ansikten bland våra ämbetsmän, samt några som 
har bytt ämbete. Ni kommer i den kommande årsboken att se oss alla, 
men redan nu presenterar vi årets ”nyheter”. 
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Vi hälsar följande Bröder välkomna som Ämbetsmän i Arbetsgraderna;

• Vice Ceremonimästare RGK Johan Sundqvist

• Vice Protonotarie KSR Johan Persson

• Vice Intendent KOBÖK Magnus Åkervik

På nya ämbeten hälsar vi följande Bröder lycka till;

• Protonotarie v.Gr Jimmy Serler

• Vice Härold SSR Michael Vallin

Nytt för i år är att vi i Arbetsgraderna har startat en Rekvisitagrupp.

Gruppens uppgift är att ordna med kläder, peruker och allehanda ting som får 
oss tjänstgörande Ämbetsmän att se prydliga och anständiga ut på gradgivning-
arna.

Det kan tyckas enkelt, men det är mycket som ska klaffa med kläder och utrust-
ning. Så vi önskar dessa stort lycka till i denna uppgift. Och dessa Bröder är:

• vO och KMR Jonas Malm

• vI och vG-r John Wickman

• vI och SSR Magnus Bodin.

Vi ser fram emot en härlig höst efter en vår och 
sommar som inneburit en bristsjukdom vid namn 
Abstinensus Bachinalis.

Jag önskar alla Bröder en vidunderlig härlig och 
underbar sommar!

Med varma och Broderliga hälsningar 
Lars Löfberg, Ordförande i Arbetsgraderna

Nya Ämbetsmän

Arbetsgraderna startar Rekvisitagrupp

Kontakter
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.


