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Årg. 44                 Hemsida: www.tempelriddareorden.se                  Nr 2-2020 

 

               I Coronatider                                         (viruset som ger sjukdomen covid-19) 

                  

 

          Krisen år inte över. Fortsätt kämpa – hur svårt det än är när det våras och solen skiner. 

                    Ta hand om er själva och var rädd om varandra. Glöm inte att ringa ett eller ett par (video) 

                     samtal till nära och kära. 

https://www.facebook.com/TempelRiddareOrdenLinkoping/photos/a.293879861343996/650006429064669/?type=3&eid=ARC_5FIm5YgJqhHRA7sdApiG5R472d-O9Xf9MIvaf68Xx9HJHYrCaUB8I4rTL4e6aL3e03u5ZYTeoffn&__xts__%5B0%5D=68.ARCJgfyNHg8Q6NhN7ne1YAvjYNNJsG5BT4VAzFGtkQ_Se0WxysOx-8cBGPAnIdGq0Iney_r7xfBR_IkpauXuUxxIZ-2sIqpBL4K-JevtrstmpRW6JjBFYYuwHdYUP8AiXhbMpQ4KtfLSDBmndrduvcB6T3EkGg-si9eJhRTR7gpU3EY1jZyuyJg0fAlY9B4_3bS95Yg-_cKpYrX_ySrRi0_uUphWoqXzO1kQIFMNFGk4JzmD3uVJ8zUZARvL2her4YynUYU-6-PNrOIAJWLEa8mBdtWXUoGXt9YzrtFt80-GKxHK_LSSEtBxboY4Gwyy1bmNTnIGq0H7707jLcn5TaY&__tn__=EEHH-R
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  MÄSTAREBREV                                                                     

 

Skrivet 1:a söndagen efter Påsk. 

 

Mina kära Bröder, den här vårterminen har och är aldrig någonsin sig lik. Samhället 

går på sparlåga utom sjukvården som går för fullt för att bistå alla som drabbats av 

Coronaviruset. Vår orden har för tillfället lagt ner all sin verksamhet utom den som 

kan ske hemifrån som kontakt mellan bröder via telefon, e-post och brev. En mycket 

viktig verksamhet i dessa Covid-19-tider. 

 

Den som kan får passa på att ta vara på de godheter vår herre kan ge utan att vi är för 

nära varann. Då tänker jag speciellt på vårens skönhet då allt liv på marken börjar att 

spira och i luften ser vi fåglarna som flyger till sina bon för att mata sina nyfödda. 

Mina tankar går vidare till en an mina älsklingspsalmer, nr 201, den är så passande nu 

då vi går mot sommaren: 

 

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. 

Nu smeker vinden vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, 

Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden 

förkunnar sommartiden. 

 

Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa: 

Ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa. 

En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada kväden, 

från blommorna och träden. 

 

Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder, 

giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådestunder. 

Allt kött är hö, och blomstren dö, och tiden allt fördriver; 

blott Herrens ord förbliver 

 

Allt kött är hö. Allt flyktar här, och snart förvissna gräsen. 

Hos dig allena, Herre, är ett oförgängligt väsen. 

Min ande giv det nya liv, som aldrig skall förblomma, 

Fast äng och fält står tomma. 

 

Då må förblekna sommarns glans och vissna all fåfängligt; 

min vän är min och jag är hans, vårt band är oförgängligt. 

I paradis han, huld och vis, mig sist skall omplantera, 

där intet vissnar mera. 

 

Väl mött till hösten, mina Bröder och med önskan om FSV. 
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BARMHÄRTIGHET   Brev från VM Roger Karlsson 

 

Kom ihåg, käre broder, bland dina medmänniskor finns det två slags medborgare, de som har samma 

religion som du har, de är bröder till dig, och de som har andra religioner än dig, de är människor 

som du.  

Men båda kategorierna lider av samma svagheter och oförmågor som alla människor besitter, de 

begår synder och hänger sig åt laster uppsåtligen eller oavsiktligt utan att inse den oerhörda 

omfattningen av deras gärningar. 

Vi Tempelriddare har lovat att avstå allt nyttjande och hantering av berusande medel, men likväl 

finns det de som inte har förmågan att leva efter de grundsatserna.  

Låt oss visa nåd och barmhärtighet och hjälp dom på samma sätt och i samma utsträckning som vi 

förväntar oss att den evigt store mästaren visar barmhärtighet och förlåtelse gentemot oss.  

Vi måste alltid värdesätta och anta ett förhållningssätt som varken är för hårt eller för milt, ett 

förhållningssätt som bygger på rättvisa kommer i stort alltid att uppskattats. 

Kommer ni ihåg berättelsen om den förlorade sonen? Han bodde hos sin pappa, och sedan bestämde 

han sig för att leva loppan och stack iväg med sin del av arvet. Efter en tid hade allt fallit samman för 

honom, och han tänkte att han skulle gå tillbaka till sin far så han åtminstone skulle kunna jobba som 

tjänare för att få lite mat. 

Pappan sprang fram till sonen och omfamnade honom, allt det där som blivit fel var litet i jämförelse 

med glädjen av att få tillbaka kontakten igen. Sonen hade inte ens hunnit säga något till sin pappa 

innan pappan blev helt överlycklig över att se honom? Pappan var inte tvär, sur eller bitter innan ens 

sonen bekänt att han gjort fel, utan han var helt och hållet överväldigad av glädje bara av att se 

honom. 

Kärlek, broderskap och barmhärtighet är en bra grund att stå på! 

Vårliga hälsningar 

Roger 

 

 

 
ALL ORDENSVERKSAMHET STÄLLS IN RESTEN AV VÅRTERMINEN 
 

                                                        
 
Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin och att myndigheterna infört strängare regler för 

mötesverksamhet, har Det Högsta Rådet beslutat att all verksamhet i Tempel, Utposter och högre råd 

ställs in under resten av vårterminen. 

Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen, och vi värnar om deras hälsa. De möten som trots allt 

måste förekomma för hantering av ekonomi, fastigheter och löpande ärenden bör i möjligaste mån ske 

i form av telefonmöten eller videokonferenser. 

Men glöm inte bort varandra under tiden, ring varandra och prata en stund, och hjälp de i riskgruppen 

handla och utföra ärenden om de inte själva kan klara detta. Så fort läget blir sådant att det åter är 

säkert att träffas kommer vi att återuppta verksamheten igen. 

Det Högsta Rådet 

Per Fredheim 

Högste Stormästare 

 

 



4 

 

HÅLL KONTAKT   

Just nu är vår verksamhet pausad under vårterminen på grund av Coronaviruset, dvs. inga fysiska 

möten i Templets lokaler. Men det inre tempelbygget fortsätter varje dag. 

Många av våra vänner och bröder i Orden håller sig nu hemma och har inte möjlighet att träffa andra. 

Ensamheten i karantän blir med den utdragna tiden alltmer påtaglig. 

Lyft därför luren idag - ring en vän och broder. Ett samtal för att bara höra hur någon har det eller 

fråga om det behövs praktisk hjälp i dessa tider. 

Det kommer en dag då vi träffas i Templet igen. Nya möten med receptioner, gemenskap och fortsatt 

möjlighet att växa som människor.  

                           
  

TRO FIRAR 175 ÅR 

Sedan vår Orden bildades 1845 har nykterhet, gemenskap och personlig utveckling varit bärande 

delar i vårt arbete. Många bröder har under årens lopp, genom ritualer och symboler, gjort en resa 

som tvinnat en röd tråd i deras liv. 

I en modern värld, som oftast snurrar allt snabbare, finns vår Orden som en motvikt. Här ges 

möjlighet att stanna upp, lyssna in och skapa värdefulla relationer över generationsgränser. 

Att vi nu firar 175 år är en viktig milstolpe i vår historia. Men berättelsen har en fortsättning. 

Nu formar vi vår framtid 

 

MEDLEMSKAPET 

Att bli medlem i ett ordenssällskap skiljer sig från en vanlig förening. Normalt kommer en inbjudan 

från någon som redan är medlem, men det går även bra att anmäla sitt intresse via hemsidans 

formulär. Därefter kallas man till ett informationsmöte, där båda parter har möjlighet att utforska om 

medlemskap är aktuellt. 

Finns intresse och förutsättningar upprättas en inträdesansökan. Först när ansökan är godkänd kallas 

den sökande till en högtidlig invigning och reception. 

Känner man inte redan någon som är medlem kommer faddrar utses, som har till uppgift att vara ett 

extra stöd för medlemmens fortsatta vandring och utveckling. 

Vi behöver bli flera. Har du någon du kan bjuda in till en information? 

 

GRUNDPELARE 

Tempel Riddare Ordens fyra grundpelare är Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet. Dessa pelare står på 

Nykterhetens fasta klippa. Redan från början 1845 bildades vår Orden som ett nykterhetssällskap, och 

fortfarande är medlemskapet grundat på ett personligt nykterhetslöfte. De fyra pelarna utgör teman i 

de fyra första graderna, som bygger på Nykterhetens fasta klippa   

Tempel Riddare Orden är grundad i den kristna traditionen och dess värderingar. 

På hörnstenarna Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet är det arbete uppbyggt som utvecklar 

medlemmarnas karaktär som person och medmänniska. 

Tempel Riddare Ordens särdrag är löftet om nykterhet. En högtidlig ordensmässig form borgar 

dessutom för upplevelser utöver det vardagliga 

 

https://www.facebook.com/TempelRiddareOrdenLinkoping/posts/650007795731199
https://www.facebook.com/TempelRiddareOrdenLinkoping/posts/650007795731199
https://www.facebook.com/TempelRiddareOrdenLinkoping/photos/a.293879861343996/503968873668426/?type=3&eid=ARB36F6nOqCynRschFr2ciL2PMie5xz6JPLMUyNTHAERVsGN0cW3Wgx2VoRNzQeaIdVlHMq0pkD2i-gp&__xts__%5B0%5D=68.ARArVFCN93DNQhBLvoFzZcXvxs23UXJiOPsH8iLWFBGtup-C5uiKCJqOODzzAzjzqM_x4Gl1RFcdfJ1wrPj7snNpY4uCV4SOo271VUdmTsfnpuQ9-FvltnZuv_78x9Uv2RjW4zqsYzTRCLTEdXo0kWoJmLJKOJV5QmQiU7Yk-vbHrEyhXQz-NEBJq6Pu7zjREUYs8C6Xqhh5h76Y-UcmPIJZarfPan5HrtuiCYlQqqAHt9uwhvscpohiZTAJIbtz3lD5uqcIs6DNp1aDBMISTMcWhv3s33HP-Kt5ft6jEJOlIK7-YWyoLY4uFQkUZS1Wiaso2YYNsUoBhKI4gGEplI4&__tn__=EEHH-R
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                  På bilden visas grundpelarna och gradbanden som tillhör de fyra första stegen. 
Tempel Riddare Orden är grundad i den kristna traditionen och dess värderingar. 
På hörnstenarna sanning, kärlek, renhet och trohet är det arbete uppbyggt som utvecklar medlemmarnas 
karaktär som person och medmänniska. 
Tempel Riddare Ordens särdrag är löftet om nykterhet. En högtidlig ordensmässig form borgar dessutom för 
upplevelser utöver det vardagliga. 

 

 

Sanningen är livets grundval 

Det måste så vara, om vårt livs tempelbygge inte ska försiggå på den lösa sanden. ”Sanningen är det 

goda, som går i spetsen för allt gott. Den som vill bli säll och lycklig må från början söka bli delaktig 

av sanningen.” (Platon)   

Detta är grunden för det inre tempelbygget. Det är en grund, som inte vacklar när slagregn faller, då 

strömmarna bryter fram eller då vindarna blåser, En sådan grund kan man bygga på, 

Kärlekens makt 
Kärleken är vår inre drivkraft, Kärleken skänker livet skönhet, gör oss välvilliga, broderliga och 

rättrådiga. I trängseltider för idealen blir kampen för. idealen ofta mer intensiv än i tider, då allt tycks 

vara väl tillrättalagt. Kärleken är den uppbyggande och sammanhållande kraften för allt liv. ” I skolen 

älska varandra, såsom jag har älskat Er”, säger den evigt store Mästaren.  

 

Den rena linjen 
Reningsprocessen kan vara en lidandets väg, men på den vägen vinner man renhetens dyrbara gåva. 

Och då målet är nått kan vandraren iklädas renhetens vita dräkt. 

”O du som ser, o du som vet vart hjärtas väsens hemlighet. 

Som också vet, långt mer än jag mitt väsens natt och dag. 

Tag allt jag äger i din hand, bränn slagget i don renhets brand. 

Och låt mig leva i ditt land, min Fader och min Gud.”  
                                                                                                 Jeanna Oterdahl 

Troheten – riktmärket 
Troheten kan synas vara omedgörlig vid en ytlig betraktelse. Men endast med troheten som rustning 

kan vi fullgöra den livsvandring som är oss förelagd. Troheten kämpar den goda kampen och håller 

livets kedja samman. Troheten helar bristerna, det är samma trohets t som med starka osynliga band 

förenar oss med det som förblir evigt och aldrig sviker. 

 

DET FULLBORDADE TEMPLET 

I deklarationen vid instiftandet av The Temple of Honor den 5 dec 1845. står det bl.a.: 

"Som brödraskapets symbol skall T E M P L E T vara. Det fasta templet blev efterföljare till det 

flyttbara tabernaklet. Templet är slutstenen på den kulturbyggnad som uppföres sedan tidernas 

begynnelse. 

https://www.facebook.com/TempelRiddareOrdenLinkoping/photos/a.293879861343996/503968873668426/?type=3&eid=ARB36F6nOqCynRschFr2ciL2PMie5xz6JPLMUyNTHAERVsGN0cW3Wgx2VoRNzQeaIdVlHMq0pkD2i-gp&__xts__%5B0%5D=68.ARArVFCN93DNQhBLvoFzZcXvxs23UXJiOPsH8iLWFBGtup-C5uiKCJqOODzzAzjzqM_x4Gl1RFcdfJ1wrPj7snNpY4uCV4SOo271VUdmTsfnpuQ9-FvltnZuv_78x9Uv2RjW4zqsYzTRCLTEdXo0kWoJmLJKOJV5QmQiU7Yk-vbHrEyhXQz-NEBJq6Pu7zjREUYs8C6Xqhh5h76Y-UcmPIJZarfPan5HrtuiCYlQqqAHt9uwhvscpohiZTAJIbtz3lD5uqcIs6DNp1aDBMISTMcWhv3s33HP-Kt5ft6jEJOlIK7-YWyoLY4uFQkUZS1Wiaso2YYNsUoBhKI4gGEplI4&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/TempelRiddareOrdenLinkoping/photos/a.293879861343996/503968873668426/?type=3&eid=ARB36F6nOqCynRschFr2ciL2PMie5xz6JPLMUyNTHAERVsGN0cW3Wgx2VoRNzQeaIdVlHMq0pkD2i-gp&__xts__%5B0%5D=68.ARArVFCN93DNQhBLvoFzZcXvxs23UXJiOPsH8iLWFBGtup-C5uiKCJqOODzzAzjzqM_x4Gl1RFcdfJ1wrPj7snNpY4uCV4SOo271VUdmTsfnpuQ9-FvltnZuv_78x9Uv2RjW4zqsYzTRCLTEdXo0kWoJmLJKOJV5QmQiU7Yk-vbHrEyhXQz-NEBJq6Pu7zjREUYs8C6Xqhh5h76Y-UcmPIJZarfPan5HrtuiCYlQqqAHt9uwhvscpohiZTAJIbtz3lD5uqcIs6DNp1aDBMISTMcWhv3s33HP-Kt5ft6jEJOlIK7-YWyoLY4uFQkUZS1Wiaso2YYNsUoBhKI4gGEplI4&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/TempelRiddareOrdenLinkoping/photos/a.293879861343996/503968873668426/?type=3&eid=ARB36F6nOqCynRschFr2ciL2PMie5xz6JPLMUyNTHAERVsGN0cW3Wgx2VoRNzQeaIdVlHMq0pkD2i-gp&__xts__%5B0%5D=68.ARArVFCN93DNQhBLvoFzZcXvxs23UXJiOPsH8iLWFBGtup-C5uiKCJqOODzzAzjzqM_x4Gl1RFcdfJ1wrPj7snNpY4uCV4SOo271VUdmTsfnpuQ9-FvltnZuv_78x9Uv2RjW4zqsYzTRCLTEdXo0kWoJmLJKOJV5QmQiU7Yk-vbHrEyhXQz-NEBJq6Pu7zjREUYs8C6Xqhh5h76Y-UcmPIJZarfPan5HrtuiCYlQqqAHt9uwhvscpohiZTAJIbtz3lD5uqcIs6DNp1aDBMISTMcWhv3s33HP-Kt5ft6jEJOlIK7-YWyoLY4uFQkUZS1Wiaso2YYNsUoBhKI4gGEplI4&__tn__=EEHH-R
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Templet symboliserar något fullbordat, men det innebär också erinran om hänsvunna seklers och stora 

andars strid för sanning och rättfärdighet. 

Vårt tempel ska stå på den oförgängliga klippan N Y K T E R H E T, som är den säkraste grunden för 

såväl den enskilda människan som för samhället. 

Templet har skapat hjältar, som offrat liv och gods för att försvara det och vad det omsluter och 

symboliserar. Så skall även vårt tempel samla och giva kraft och mod till försvar åt dem, som komma 

till detsamma. 

Vår uppgift är att väcka till liv och utveckling det bästa i människosjälen och inspirera till 

kraftansträngning i ädelt arbete." 

·  

SYMBOLIK 

 

              
 

 

SYMBOLIK 

Det gamla medlemskortet visar den betydelse 

symboliken har inom Tempel Riddare Orden. 

Med symboler målas både syfte och mål upp 

för det innersta, och gör att ordensarbetet 

uppfattas som meningsfullt och angeläget. 

Symbolikens skönhet uppenbarar mycket, ändå 

finns det alltid något nytt att upptäcka och 

växa med. På detta sätt fogas kunskap till 

kunskap och bildar ett mönster som tolkar och 

skapar sammanhang av djup betydelse. 

Symbolerna blir kännetecken som förenar 

medlemmarna i en gemensam förståelse och 

hjälper till att fördjupa den livshållning som 

innebär ett försök till helhetssyn. 

 

 

 

            FÖDELSEDAGAR under våren och sommaren 

  24 april  Bert Emilsson      90 år  070-2606879 

 13 juni  Jan Bergqvist    80 år  070-8403605 

 22 juni  Lars-Erik Sundqvist   85 år  0221-17978 

 17 juli  Johnny Löfgren   80 år  0705-624314 

 5 augusti Sven-Erik Lilja   80 år  0706-950639 

 19 augusti Kent Olsson    70 år  016-511173 

 9 sept,  Jan Gustafsson   75 år  070-5139676 

 

 

OSCAR EKLUND  

All historia bär vittnesbörd om betydelsen av den enskildes insats. Det gäller särskilt Oscar 

Eklund (1861-1940), som betytt mycket för vår Ordens utveckling. 

Han var StorMästare under totalt 37 år och skapade ett starkt sammanhållande band mellan 

landets olika Tempel. Dessutom var han ledande i arbetet att föra över Ordens ledning från 

Amerika till Skandinavien, vilket också innebar ett stort arbete med att revidera ritualerna 

till "nordiska" förhållanden. 

https://www.facebook.com/TempelRiddareOrden/photos/a.665760383495110/2949720448432414/?type=3&eid=ARBF4ytoGyJ0kTmsipP3UgG__--3_PlXGJkGk8rqhwbqFAnHERAuDY6h4ttTzUkOsRApPQ_b4K3EC2Lb&__xts__%5B0%5D=68.ARDw2eTWi1x2wz_8HgTy3cvCnaUFZ8qi4413GMdoXuCOEfHqmzVTJMsK5w3Yg0yjNRz0KwHXacrpT4Nf1Gr97Bj1P528tUVeXCxk9xZCgqd-j__1-grbxgPnCOsJ8F2EovJKNsbGLfOrim_ze7biltCfXdMAuwlPgy7ntdfW4Rxie1-W6aphwxNWgATGoAEFt3kt03v36ITXPaeN2b2E4ed7qTTYYKi7Cp4Y_U_gYaW_rWZvzaUDZkFoQb4bwQCzTCspzAD1HYnycvuc17ICaqxZymdZdO1VHmM6_g4Wx6nJEKRZNFc4nfLOR0WCyu562OALTwWjs-KaYSobySxFlpa7-kjQa2LH1MoXT9PVtW_2fqZbPAhn8bjUVkopf6h1c3OVjnF2RmX76FJueHVjm29h9XUMBvH_YqcqEW0cCK-sC7wJSSeIYY58itsROwSWPSx12xImjqdTucADPTkDX09W1pB8wqhvdxEPk0G_OeB_wIui3R3zUQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/TempelRiddareOrden/photos/a.665760383495110/2949720448432414/?type=3&eid=ARBF4ytoGyJ0kTmsipP3UgG__--3_PlXGJkGk8rqhwbqFAnHERAuDY6h4ttTzUkOsRApPQ_b4K3EC2Lb&__xts__%5B0%5D=68.ARDw2eTWi1x2wz_8HgTy3cvCnaUFZ8qi4413GMdoXuCOEfHqmzVTJMsK5w3Yg0yjNRz0KwHXacrpT4Nf1Gr97Bj1P528tUVeXCxk9xZCgqd-j__1-grbxgPnCOsJ8F2EovJKNsbGLfOrim_ze7biltCfXdMAuwlPgy7ntdfW4Rxie1-W6aphwxNWgATGoAEFt3kt03v36ITXPaeN2b2E4ed7qTTYYKi7Cp4Y_U_gYaW_rWZvzaUDZkFoQb4bwQCzTCspzAD1HYnycvuc17ICaqxZymdZdO1VHmM6_g4Wx6nJEKRZNFc4nfLOR0WCyu562OALTwWjs-KaYSobySxFlpa7-kjQa2LH1MoXT9PVtW_2fqZbPAhn8bjUVkopf6h1c3OVjnF2RmX76FJueHVjm29h9XUMBvH_YqcqEW0cCK-sC7wJSSeIYY58itsROwSWPSx12xImjqdTucADPTkDX09W1pB8wqhvdxEPk0G_OeB_wIui3R3zUQ&__tn__=EEHH-R
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Oscar Eklunds valspråk var "Labor omnia vincit" (Arbete övervinner allt), vilket inte alls är 

svårt att förstå när man ser hans livsgärning. Det är också till Oscar Eklunds minne som 

Tempel Riddare Orden har instiftat en förtjänstmedalj i valörerna: guld, silver och brons. 

 

                  
 

-0:09 

TEMPLETS CHARTER OCH VÅR HISTORIA 

Vid instiftandet av vårt Tempel 1917 erhölls ett charter (stiftelseurkund). Förutom att du kan 

ana vad som väntar på din vandring syns några årtal med milstolpar i vår och 

nykterhetsrörelsens historia. 

 

                     
 
FÖRSPILLDA TILLFÄLLEN  

 
Br Hans Hedlund, f.d. Bokförare i vårt Tempel skriver i ett gammalt nummer av TempelRiddaren 

(3/1994) om en predikan, som han hörde för många år sedan, då jag själv hade en liten pojke i sin 

vård. Därför blev budskapet särskilt aktuellt för honom. 

Ämnet för predikan var ”Förspillda tillfällen”. Vi kan kalla det:  

LÅT OSS BYGGA KOJOR”. 

. 

1 sin predikan berättade pastorn-om en handelsresande som var borta från familjen i 

veckorna och kom hem jäktad och trött till helgerna varför han inte hade någon ork att ägna 

sig åt sin lilla pojke. En dag sade pojken till sin far: "Far, kan inte du och jag bygga en koja i 

skogen som Anders och Erik gjort med sina pappor"? "Nej, inte idag sade fadern, jag är så 

trött". 

Svårt skadad 

Så lät det ett flertal gånger men så en dag vaknade samvetet -hos fadem. När han åter hörde 

den vanliga frågan tog han upp sin pojke och satte honom i knät och sade: "Nästa lördag 

lovar jag, då skall du och jag bygga en koja tillsammans, det tummar vi på". Men under den 

kommande veckan fick fadern ett bud till sitt hotellrum: "Lars har blivit utsatt för en olycka 

och ligger svårt skadad på lasarettet". 
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Far blev förtvivlad, tog sin bil och åkte i ilfart till sjukhuset, sprang uppför trapporna, 

skyndade sig in i sjukrummet. Väl framkommen till sonens säng hörde han honom bara säga: 

"Far, vi skulle ju bygga en koja du och jag", och så dog han. 

Sökte gemenskap 

Vad var det pojken sökte? GEMENSKAP! Gemenskap genom att tillsammans med sin far 

bygga en koja, krypa in i den och komma varandra närmare. 

Hur har vi det i vår gemenskap? Är det inte ofta så att vi alla har fullt upp med oss själva. Vi 

har inte tid med varandra. Det visar bl.a. besöksfrekvensen vid våra möten. 

Låt oss därför bygga "kojor" innan det blir för sent, "kojor" av sanning, kärlek, renhet och 

trohet där vi kommer varandra så nära att vi kan viska i varandras öron budskapet från den 

store mästaren: "Vet du om att du är värdefull, att du är aktad här och nu, att du är älskad för 

din egen skull, att ingen annan är som du". Då kanske vi bättre klarar av vandringen på den 

ofta törnbeströdda vägen tills dess fullbordandets tolvslag klingar. 

 

 

                            
    Strålar från vår ordensymbol vägleder oss. Liknande finns i Blåsbogården (vår gamla TR-lokal). 
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