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       älkommen till Er Minnesstund i Tempelrid-
darnas hus på Norra Promenaden. Det är beläget i 
anslutning till Matteus kyrkogård och Norra kyrko-
gården. Dessa lokaler har använts för minnesstunder 
allt sedan 1935 av våra norrköpingsbor.

Fastigheten uppfördes 1901 och byggdes för den 
första kyrkoherden i Matteus församling, psalmdik-
taren Edvard Evers. Lokalerna är inredda i klassisk 
gustaviansk stil. Arbetet är utfört av Norrköping mest 
kvalificerade hantverkare under tidigt 1900-tal och 
senare under ledning av Målaremästare Stellan Palm 
(Fine Arts).

Våningen omfattar 250 kvm uppdelade i två olika 
avdelningar, Gustavianska gröna rummet samt  Spe-
gelsalen. Det finns även ett gemensamt bibliotek där 
man kan samlas innan minnesstunden startar.
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    pegelsalen

Spegelsalen har en Gustaviansk arkitektur med Guldplätterade kolonner, omfattande stu-
katur i tak och dörrpartier, tidstypiska tapeter, bildtapet i fonden samt inredningsdetaljer 
som väl harmonierar med sent 1700-tal. Lokalen är upplyst av tre kristallkronor från 
Rejmyre glasbruk. Här finns också ett klassiskt piano, mikrofon och en ljudanläggning 
för CD-skivor.

Lokalen lämpar sig för sällskap upp till 90 personer.
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         röna Rummet

Detta rum har har en magnifik kakelugn dekorerad med Östergöt-
lands Landskapsvapen, Gripen en korsning mellan lejon och drake. 
Färgerna är en kombination av sobert gröna tidstypiska tapeter och 
guldlister samt ornamenteringar i Gustaviansk stil. Taket har en om-
fattande stukatur och pryds med en centralt placerad kristallkrona.

Lokalen lämpar sig för sällskap upp till 24 personer.
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        iblioteket

Biblioteket är inrett med olika 
genuina sittgrupper. Här kan man 
slå sig ner för att vila. Där finns en 
liten samling av intressanta äldre 
tidskrifter och en vevgrammofon 
med ett 50-tal stenkakor till ert 
förfogande. Rummet kröns av en 
magnifik malmkrona med 16 elek-
triska ljus.
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Stort kapprum med utrymme för många gäster Lekhörna för de minsta Entrén från gatan

Fakta:

Druid-Orden / Tempel Riddare Orden
Adress:
Värmlandsgatan 1
Norrköping

Kontakt:
Kenth Lampa  073-811 29 19

Lokalen ligger på andra våningen.
Hiss finns.
Betalparkering finns på gatan utanför.


