


Nya RGK 8 fick Grad 7 den 8 oktober

Mer text och bilder från denna
gradgivning hittar du på vår
externa hemsida

Mer text och bilder från denna
gradgivning hittar du på vår
externa hemsida

Sju Konung Magnus
Riddare upphöjdes fredagen
den 3 september vid en
stämningsfull gradgivninng i
Sirius-palatsets Bellmansal
till den nästa högsta graden i
Par Bricole, Grad X eller
Riddare av Gyllene Korset.

Klockan18.30 var samtliga
Bröder Riddare på plats i
Bellmansalen med avsedd
klädsel. Efter de väl förborg-
ade ritualerna för denna grad,
tog Måltidskalaset sin början
vid 20.45-tiden.

Vid middagen, som var helt
i enlighet med graden, det vill
säga något extra, fick vi bland
annat höra ett par Jules Syl-
vain-stycken med Musikens
direktör Tomas Gunnarsson,
chor-chef Hans-Peter Frank
och Ordens-Trubaduren Jan
Ek.

Till stort jubel fick oss även

till livs en version av danske
kompositören Benny Ander-
sen och hans omåttligt popu-
lära “Svantes lycklige dag”.

Benny Andersen, som dog
2018, var en mycket älskad
dansk författare, poet, kom-
positör och pianist. Han var
medlem av Danska akademien
sedan 1972.

“Svantes lycklige dag”
framfördes av Ordenstruba-
duren med bistånd av våra
danska Bröder Bill Hansen
och Niels Simonsen (Bilden
högst upp).

De sju som recipierade
denna afton var i åldersord-
ning: Sven-Olof Land, Jan
Hultgren, Jan Rosberg, Bjarne
Bülow, Patrik Fahl, Mats
Höglund och Jonas Malm.
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Alla nya Sjundegradarna samlade i Sirius-palatsets trappa.

58 Riddare deltog vid en
härlig gradgivning då
Malmö Par Bricole den 8
oktober upphöjde åtta
Bröder till Gtrad 7.

Utomhus njöt vi av
Brittsommarväder.
Inomhus fanns det goda
skäl för åtta Bröder att
njuta av sin upphöjelse:
Johan Solstad, Johan
Sjöström, Mats Attin, Lars
Winther-Hansen, Gert
Thorlund, Bo Lönn, Hans
Holm och Hans-Erik
Sjöholm.

Styrande Mästaren Bo
Alerskans påminde i ett tal
att Konung Sverkers

Riddaregrad firades första
gången år 1803, för 218 år
sedan!

Bacchanaliska Kören
deltog frejdigt med Snaps-
och Vinsånger denna kväll,
då Sirius-palatsets trappa
dessutom fungerade som
extra högtalare, då Kören
där framförde sina ”vår-
sånger” (som inte alls var
vårsånger eftersom det var
höst vid graden denna
gång) för oss publik i
rundelen nedanför trappan
med bubbel i glasen.

Bacchanaliska Musiken
lät som en hel orkester trots
att den denna kväll bara

bestod av två man, Thomas
Gunnarsson på fiol och Åke
Forssell på cello.

Våra Styrande fick upp-
leva en hyllningssång på
melodin ”Tre små
gummor”. Första verserna
framfördes av Kören, de
sista två unisont av samtliga
i matsalen.

Styrande Mästaren tyckte
i sitt tal till recipienderna
att vi befinner oss i en
löftesrik tid, då pandemin
enligt honopm förhopp-
ningsvis är på väg att avta.
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Nya Nitiska Och I Vingården Arbetsamme Kommendörer

Sigfrid Lindberg

Bengt Andersson

Thobias Bergström

Imre György

Luis Alexandre Dennis PaulMartin Lucander Frederick Halbout

Stefan Nylén

André Knutsson Rickard Styrén

Ronny HolmbergMikael Hölttä

Joachim v Ritter

Matz Risberg

Per Undrén

Martin Olofsson

Anton Rosengren

Rickard Styrén, Martin Lucander, Bengt Andersson
samt Dennis Paul. Foton denna sida: Bill Hansen.

Per Undrén, Imre György och Joachim von Ritter.

Mer text och bilder från denna
gradgivning på vår hemsida!

Här är en presentation av
alla våra nya Nitiska Och I
Wingården Arbetsamme
Kommendörer.

Luis Alexandre, 78 år,
Civilingenjör från Vellinge.
Fritidsintresse: Resa. Talang:
Musiken. Varför PB. Socialt.

Bengt Andersson 60 år,
Kemiingenjör från Malmö.
Fritidsintressen: Blommor,
motorcykel, gympa, yoga.
Intresserad av Kören. Varför
PB: Behöver aktivitet vid
pension. Fadder: Alvin Paul.

Thobias Bergström, 32 år,
IT-konsult från Lund. Fritids-
intressen: Musik, mat, dryck
(bryggning), design. Talanger:
Skrivande, gitarr, sång, musik,
Teater. Varför PB: Verkar kul!
Fadder: Krister Berggren.

Inre György, 54 år, Opera-
sångare, VVS-montör från
Malmö. Fritidsintressen:
Konst, musik, snickeri, hant-
verk. Talang: Sång (tenor).
Varför PB: Livsbejakande
känsla. Fadder: Robert Reis.

Frederick Halbout, 49 år,
försäljare från Malmö.
Fritidsintressen: Sång, musik,
skor, klockor, historia.
Talanggrupp? Kör, vissång-
arna. Varför PB: Det sociala,
lustige och kamratelige.
Faddrar: Måns Christensson,
Jonas Pölda.

Ronny Holmberg, 69 år,
Kommissarie från Malmö.
Fritidsintressen: Burfåglar.
Talanggrupp? Kör? Varför PB:
Socialt utvecklande och fest-
ligt umgänge. Faddrar: Johan
Sundqvist och Mats Attin.

Mikael Hölttä, 60 år,
projektingenjör från Bara.
Fritidsintresse: Naturen.
Varför PB: Trevligt sällskap.
Fadder: Lars Andersson.

André Knutsson, 30 år,
lärare från Malmö. Fritids-
intressen: Brädspel, friluftsliv,
skönlitterär skrift. Har deltagit
i studentspex som körmed-
lem, statist och manusför-
fattare. Kanske Theatern.
Varför PB: Gillar sång, musik
och ”det fina i livet”. Fadder
Ken Ceder.

Sigfrid Lindberg, 25 år,
civilingenjör, från Lund.
Fritidsintresse: Pistolskytte,
löpning. Varför PB: Varma
rekommendationer.Faddrar:
Johan Revstedt och Anders
Mattsson.

Martin Lucander, 35 år,
Kommunikationskonsult,
statsvetare, civilekonom från
Bunkeflostrand. Fritidsin-
tressen: Träning, golf, hund,
familj. Talanger: Skriva, tala.
Intresserad av Theatern. Varför
PB: För att ha roligt! Fadder:
Jimmy Serler.

Martin Olofsson, 30 år,
Försäljningschef från
Göteborg. Fritidsintresse:
Golf. Intresserad av teatern.
Varför PB: Verkar vara ett
intressant, spännande säll-
skap. Fadder Lars Löfberg.

Matz Onnedal Risberg, 68
år, Arkitekt från Trelleborg.
Kan tänka sig att gå med i
Theatern och Vissångarna.
Faddrar: Bill Hansen och
Lars-Erik Peterson. Varför PB:
Verkar vara lagom seriöst.

Stefan Nylén, 72 år,
Pensionär från Landskrona.
Fritidsintressen: Musik,
motor. Talanggrupp:
Theatern, möjligtvis Kören.
Varför PB: Nyfikenhet.
Fadder: Anders Vallin.

Dennis Paul, 59 år,
kemiingenjör från Vellinge.
Fritidsintressen: Husbil, resor,
lerduveskytte. Kan tänka mig
Theatern. Varför PB: Trevligt
sällskap, um-gänge. Fadder:
Alvin Paul.

Anton Rosengren, 24 år,
byggarbetsledare från Mal-
mö. Fritidsintresse: Golf.
Varför PB: Roligt testa, träffa
nytt folk. Fadder: Mats Attin.

Joachim von Ritter, 55 år,
Butiksmedarbetare, Data,
LTH från Lund. Fritidsin-
tresse: Musik. Talanger: Spök-
historia, grafisk presentation.
Varför PB: Utöka min
vänkrets, komma till nytta.
Fadder: Christoffer Månsson.

Rickard Styrén, 29 år,
affärsutvecklare från Malmö.
Fritidsintressen: Mat och
dryck, vänner, träning.
Talang: Relativt talanglös,
men kan visor. Varför PB:
Gemenskap, glädje, dårskap,
sång. Faddrar: Krister
Berggren, Jan Hultgren.

Per Undrén, 57 år, läkare
från Lomma. Fritidsintressen:
Musik, golf. Talanggrupp?
Musiken. Varför PB: Re-
kommendation. Fadder: Åke
Forssell.
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Knappt 50 firade Grad 4

Som på Bild 1 här ovanför ser
det ut om du klickat för att
öppna en nyhetsartikel på
startsidan, om du inte är
inloggad. Det står ”hela denna
artikel är tillgänglig endast för
inloggade medlemmar av PB”
plus en uppmaning att ”Logga
In”. Klicka på den raden!
Du kan få samma uppmaning
på första Intranät-sidan också.
Klicka där på ”Logga in”
överst till höger på den sidan!

Du får sedan upp en sida
som den här ovanför vid
2:an. Fyll i e-post-adressen!

När du angivit e-post-adress,
och systemet godkänt dig, får
du en sifferkod via ett mail.
Denna 6-siffriga kod ska du
sedan skriva in i nästa steg
(se bild 3 ovan!) När du
loggat in kommer du sedan åt
alla lösenordsskyddade sidor -
så länge du är inloggad.

1

Så loggar du in på nya hemsidan

Vi har nu börjat lägga ut de
utlovade förändringarna på
Malmö P:s externa hemsida.

De innebär i korthet följande:

1. De delar av webbplatsen,

som syns publikt för alla
besökare är mindre än tidigare.
Vill du läsa allt måste du logga
in.

2. Menyrubriken ”Intranät” är
bara till för oss medlemmar. För

att se dessa krävs det att du
loggar in. Det gör du på sidan
med namnet”Intranät”.

Vi försöker här med hjälp av
några skärmdumpar förklara hur
du som medlem ska logga in.

Och så här ser det ut under
rubriken ”Intranät”, då du är
inloggad. Fler kommer att
tillkomma efter hand som vi
bygger ut Intranätet.

Skulle du få problem med din
inloggning kan du kontakta
Kansliet, Bjarne Bülow eller
Christer Brynielsson.

Mer text och bilder från denna
gradgivning hittar du på vår
externa hemsida

Fredagen den 27 augusti
var det äntligen dags igen
- för en efterlängtad
gradgivning, en av de som
skjutits upp av pandemin,
Grad IV med efterföljande
måltidskalas. Knappt 50
Bröder och 13 recipiender
firade detta tillsammans.

På grund av Covid hade
våra Styrande bestämt om
restriktiva ordningsregler.
Trots de stränga reglerna
flöt det mesta på, på ett
smidigt och värdigt sätt.

Middagen blev först en
”snapsvänlig” förrätt i form
av sillamacka. Därpå Dansk
fläskstek med rödkål, äpple-

mos, gräddsås och brynt
kulpotatis. Denna server-
ades av en ny krögare i -
Magnus Leandersson. En av
hans paradrätter var enligt
providör Solstad just dansk
fläskstek.

Providören var så nöjd
med resultatet att han
utbrast: "Jag hade inte gjort
det bättre själv".

En bra början blev det
också för vår nye vice Cere-
monimästare Johan Sund-
qvist, som briljerade med
att kunna flera delar av det
långa ceremonielet utantill.
Detta är inte alls vanligt hos
oss i PB.

Recipienden Peter Nilsson
höll ett humoristiskt tacktal
där han återkom till siffran
för Graden. Siffran 4.

Han hade under sina
ungdomsår undrat vad som
egentligen händer på 4:an
(buss 4). Nu sa han sig ha
förstått det...

Han tackade för den goda
maten och tyckte att det var
skönt att han ”slapp lämna
lokalen på alla fyra”...

Kenneth Parnefjord, Jan Hultgren och Lars Andersson tre av de som njöt extra mycket denna kväll. 2

3

4

Grad IV



Avtackad

Vid den 7:e graden av-
tackades Christer Bryniels-
son för sina år som Ridd-
are-Sekreterare och Ridd-
are-Härold. Han förärades
Emeritus-gradband samt
en Emeritus-kraschan.

Ny Riddare-
Härold

Mats Höglund installer-
ades vid Grad 7 som ny
Riddare-Härold. Han blir
därmed en av våra nio
Riddare-Officianter.

In Memoriam:
KMR Lars Norén avled den
26 juli 86 år gammal.

KMR Jan Jerre vled den 30
september 85 år gammal.

RGK Mats Hankell avled
den 6 oktober 71 år gammal.

Födelsedagar:
NOVEMBER
30/11: Mats Lindblad, 60 år.

DECEMBER
3/12: Carl-Otto Holm, 75 år
30/12: Jan Paulsson, 70 år

Sty
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Vi är priviligierade alla vi
Bröder som får umgås och
dela glädjen i Malmö Par
Bricole.

Vi gläds åt att åter få
mötas och njuta av
gemenskapen, men än är
det inte över, allt är
inte normalt. Vi
återgår sakta
men säkert mot
”normala”
rutiner, men vi
ska även
fortsättningsvis
tänka på att respektera
avstånd.

Vi ser ljuset i tunneln,
allt eftersom Folkhälso-
myndigheten och Reger-
ingen lättat på restrikt-
ionerna.

Vi har kunnat genomföra
Grad IV, Grad I, och Grad
VII och det har tydligt
framgått att saknaden varit
stor.

Vi har ett späckat
program framför oss:

• Grad VI med gåsakalas
12 okt ochMinneshög-
tiden den 14 okt

• Förgraderna V/VIII
den 24 november

• Barbarafesten i
Rådhuset 11 december då
alla bröder är välkomna.

Nu är allt som vanligt, eller?
Kansliet är nu åter

bemannat måndagar och
torsdagar kl 9-12 och
onsdagar17-19.

Har ni funderingar
eller vill ha hjälp med
något, ring eller maila
så löser vi det.

Arbetet med
att förändra och
förbättra
hemsidan är i
gång och
kommer att ske

löpande, så glöm inte att
titta in för att upptäcka
det senaste förändring-
arna som vi hoppas ni ska
ha glädje av.

Ett stort tack till alla
som hållit ut, hållit
kontakten, spridit glädje
och uppmuntrat oss
Bröder, talanggrupper
och ämbetsmän och alla
andra som bidragit till att
vi åter kan komma igång
igen.

/Mikael Risén, StK


