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 ………, Svenska Frimurarordens …….Stormästare Anders
Strömberg
 Högst Upplyste Riddare och Kommendörer med röda korset
Svenska Frimurarordens högsta ämbetsmän
 Förutvarande Ordens Stormästare
 Övriga Riddare, mina bröder.
Jag sitter här idag, otroligt stolt och samtidigt mycket, mycket, ödmjuk.
Stolt över att ha fått uppdraget att leda Östgöta Provinsisalloge och den
fjärde fördelningen inom vår orden. Ödmjuk då jag får gå i fortspåren av
många stora frimurare som tillsammans under nästan två hundra år styrt
denna fina verksamhet. I detta viktiga uppdrag kan jag glädjas av att ha
begåvats med en fin ämbetsmannakår med mycket kompetenta, lojala
och engagerade bröder.
Vår verksamhet, Svenska Frimurarorden, har funnits i över 280 år. Vår
Orden skapades i en tid då världen som såg mycket annorlunda ut än vad
den gör idag. Världsuppfattningen då skiljde sig markant från idag
eftersom den baserades på den tidens kunnande. Men, en sak är och
förblir oförändrad i dessa två olika världar, nämligen den om vårt
individuella behov av att förstå vilka vi är, vårt ursprung och vår relation
till vår skapare. Detta mina bröder är något bestående och är något som
vi delar med de bröder som en gång skapade vår orden.
Vi lever i en tid där vi ständigt översköljs av information. Ofta är det
budskap som inte gör oss speciellt lyckliga inombords. Om man ska
tolka nyhetsflödet som dagligen strömmar emot oss kan man tro att vi
lever i en värld stadd i undergång med hemskheter och tragik överallt.
Det finns en obalans i hur världen beskrivs för oss. Det är klart att sådant
formar oss människor. Det gör oss till inte till trygga och harmoniska
varelser utan precis tvärt om.
Här i allt detta finns det alltjämt en viktig plats för vår frimurareorden.
Orden står som en garant för att förmedla tidlösa värden som är
livsbejakande och som leder till inre trygghet, glädje och frid. Vi bröder
har genom vårt frimureri möjligheten att fylla våra hjärtan med sanning
och ljus. Det ger oss den vägledning och den styrka som behövs för att vi
ska kunna leva på ett livsbejakande sätt och för att påvisa det goda i
människan och i vår värld.
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När jag för nio år sedan installerade mig som Ordförandemästare i St
Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln här i Linköping talade jag om att jag
ville bygga tempel, på olika plan. Detta är lika viktigt för mig nu i mitt
nya ämbete.
Fjärde fördelningen, är en av 8 fördelningar inom vår Orden.
Fördelningarna bedriver alla frimurerisk verksamhet i enlighet med våra
lagar och föreskrifter. Detta är lika hos alla fördelningar. Lokala
förhållanden gör dock att vi har olika erfarenheter av hur verksamheten
kan bedrivas. Detta gör att vi kan bidra med olika problemställningar och
lösningar i utbyten fördelningarna emellan. Vi Provinsialmästare verkar
på uppdrag av vår Stormästare. Vår samverkan, stöd och lojalitet med
Stormästaren och presidiet är viktigt för att uppnå de uppställda målen
för den Svenska Frimurarorden. Jag ser detta som ett viktigt
tempelbygge på nationell nivå där jag lovar att bistå och bidra till att vi i
Svenska Frimurarorden kan utvecklas på allra bästa sätt.
Inom fjärde fördelningen råder en fin stämning. Även här finns lokala
olikheter som berikar men som även ibland kan vara utmanande för oss.
Jag vet att alla OM och O i vår fördelning är besjälade av att arbeta för
sina enheters bästa. I samverkan, i dialog och genom att dela med sig av
sina erfarenheter skapar vi en fin verksamhet här i den fjärde
fördelningen. Det vore dock nonchalant av mig att här inte beröra det
faktum att vi de två senaste åren sett en, om en så liten, reduktion i vår
medlemskara i fördelningen. Detta är en trend som jag tillsammans med
ledarna i vår fördelning har att bryta. Vi har god insikt om
problemställningarna och har bra verktyg att ta till för att ta oss tillbaka
till den tillväxt vi varit vana vid att ha. Detta mina bröder, är ett sant och
viktigt tempelbygge på fördelningsnivå.
Det senaste året i Östgöta Provinsialloge har varit mycket olikt tidigare
år. Under de 12 senaste månaderna har vi gått från att varit på randen till
likviditetskonkurs i tvist med byggentreprenören till att vi idag har nått
fram till förvaltningsfas av vår fantastiska fastighet och med att ha
återetablerat en stabil ekonomi. Den krismedvetenhet läget skapade hos
bröderna födde fram en vi-anda i vår fördelning som saknar motstycke.
Genom godhjärtade insatser på många händer skapades förutsättningar
att ta oss ut ur den prekära situation vi hamnat i. Som er ledare, er nye
Provinsialmästare, har jag många att tacka, för de mycket fina insatser
som nerlagts.
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Mitt löfte till er bröder är att jag, som er nye Provinsialmästare, ska
förvalta pundet väl och se till att lämna över Östgöta Provinsialloge,
detta vackra tempel, i gott skick vid slutet av min ämbetsmannaperiod.
Jag brinner för vår orden och vad den kan innebära för varje enskild
broder. För det är just så vår orden är upplagd, vi som verkar i den har att
göra vårt bästa med att förmedla den tidlösa levnadskonsten – det är
sedan varje enskild broders ansvar att ta in och integrera detta inom sig.
Sker inte detta biter heller inte budskapet och brodern förädlas inte. Han
blir som vi uttrycker det - en okunnig arbetare som lämnas utan kunskap
om själva byggnadsplanen. Hans medlemskap blir troligen därför inte
särskilt långvarigt. Gör vi däremot det vi är skyldiga brodern, nämligen
att aktivera honom, möjliggöra att han kommer nära våra vackra ritualer
kommer han att kunna ta in den vackra och kärleksfulla visdom som den
Konungsliga Konsten innebär. Då får han med sig något livsavgörande i
sitt hjärta, frimureriet kan då bli något som på djupet förändrar brodern,
något ger honom stöd och trygghet i livets alla skiften. Frimureriet blir
då något levande, något relevant för brodern. Han blir då en bidragande
länk i vår brödrakrets livet ut. Att möjliggöra att detta byggs, detta inre
tempel i varje broder, är vårt viktigaste uppdrag. Detta kommer jag, som
er nye Provinsialmästare, att efter bästa förmåga möjliggöra att så sker.
Jag ser fram emot en aktiv och stimulerande ämbetsmannaperiod som er
Provinsialmästare där jag får, med ordens bästa framför ögonen, med
framgång leda er bröder i vårt inkluderande och hjärtligt frimureri här i
Östgöta Provinsialloge och den fjärde fördelningen.
Detta bekräftar jag genom med alla de hederstecken som oss tillkomma
…………………………………………………………………………….
Ske allt så!
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