
 

Brödragåvan 

Sedan 2011 delar RT Gregorius ut årets Brödragåva till förening eller sammanslutning 
inom Templets upptagningsområde som utövar ideell verksamhet till gagn för med- 
människorna enligt Ordens värdegrund. 

 

Brödragåvan samlas, likt kollekt, upp vid våra möten. 
Förslag till välförtjänta mottagare kommer från enskilda Bröder i Templet och 
Templets Mästareråd väljer en lämplig kandidat ur dessa förslag. 
 

 

År Mottagare Länk 

2011 

 

Clownronden, som är en grupp sjukhusclowner som består av professionella 
artister som är specialutbildade för att arbeta med sjuka och funktionsnedsatta barn 
och ungdomar.  
Varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, 
Kristianstad, Ystad och Landskrona. 
 

 

2012 

 

Stadsmissionen i Malmö. 
Deras verksamhet i Malmö riktar sig både till yngre och äldre som på olika sätt 
befinner sig i en utsatt livssituation. 
Bl.a driver man ett härbärge för män i akut hemlöshet och ett boende för kvinnor. 
Man erbjuder också socialt utsatta människor sjuk-, hälso- och tandvård. 
 

En av Stadsmissionens tidigare chefer, diakon Gustaf Dahlström,  
tillhörde RT Gregorius från 1945 till sin bortgång 1992. 
 

 

2013 

 

KRIS ( Kriminellas Revansch I Samhället ) i Malmö, vilken är en ideell förening där 
före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället och 
är en gemenskap för den som söker ett värdigt liv och är ett komplement till de 
stödinsatser som samhället i övrigt erbjuder – inte någon ersättning för dessa. 
 

För att kunna få föreningens stöd krävs att man ställer upp på de fyra honnörsorden 
– deviserna – hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. 
 

Bland KRIS stödmedlemmar finns kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. 
 

 

2014 

 

Den sociala verksamheten vid Mötesplatsen hos Frälsningsarmén 
i Limhamn med gemenskap och rådgivning. 

 

2014 

 

Kamratstödjarverksamheten vid Kamratföreningen Comigen i Malmö. 
Den fungerar som en länk mellan olika instanser/myndigheter  
(Arbetsförmedlingen, frivården, behandlingshem, socialtjänsten etc.) 
 

Man erbjuder även mentorskap och juridisk rådgivning. 
  

2015 

 

Föräldraföreningen mot Narkotika en partipolitiskt och religiöst obunden 
anhörigförening. De ser som sin främsta uppgift att ge råd och stöd som 
hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn 
och/eller andra anhöriga.  
Föreningen arbetar också för att på olika sätt förebygga missbruk och anlitas av 
skola, Socialförvaltning, Polis, Kriminalvården och andra instanser för att föreläsa 
och informera. 

 

2016 

 

Clownronden, som är en grupp sjukhusclowner som består av professionella 
artister som är specialutbildade för att arbeta med sjuka och funktionsnedsatta barn 
och ungdomar.  
Varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, 
Kristianstad, Ystad och Landskrona. 
 

 

 

http://www.clownronden.se/clownronden.php
http://www.skanestadsmission.se/
http://kris.a.se/foreningar/lokalforeningar/malmo/
http://www.fralsningsarmen.se/Limhamn/
http://www.comigen.com/om-comigen/kamratstödjare-6672917
http://www.malmo.fmn.nu/hem.aspx
http://www.clownronden.se/clownronden.php

