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Bidrag til bladet modtages med tak.  

 

Kære Johanneshjælpere, Damer og Riddere. 

Dette er et ekstra udgave af vores  ny ordens-

blad.  

Dette nummer er dedikeret som en hyldest til 

H.E stormester David R.L. Rolfe  der tabte sin sid-

ste kamp til kræften. En kamp, han havde kæm-

pet i over et årti. I denne vanskelige periode for 

sig selv og Dame Margaret Rolfe, fortsatte han 

med at udføre sine andre opgaver som storme-

ster med den klare, skarpe tænkning, gode ma-

nerer, og nåde, der var kendetegnende for hans 

tilgang til alle facetter af sit liv. 

Det er passende at nævne nogle af de mange 

bidrag, som David Rolfe gjorde ikke kun for den 

suveræne Order of St. John of Jerusalem, men til 

sine medmennesker i alt, hvad han rørte ved, 

såvel i erhvervslivet, borgerlige, religiøse, frivil-

ligt eller sociale spørgsmål. 

Det er nu vigtigt at ordenen retter blikket frem-

efter og støtter op omkring den ny stormester 

som vil blive valgt inden for de næste halve år. 

Æret være Stormesterens minde. 

 

 



 

Fortsættes på næste side 

H.M.E.H Bailiff stormester David R. L. Rolfe GCSJ, 

CMSJ, MMSJ blev investeret i Vancouver Commande-

ry af Sovereign Order of st. John i juni 1989 af HKH 

Prins Andreij af Jugoslavien, den 74. stormester. 

 

Han havde mange vidtrækkende interesser såvel pro-

fessionelt, kirkeligt, non-profit organisationer og 

sportsligt. 

Davids Rolfes første embede i Sovereign Order of st. 

John blev at tiltræde som Marshal og medlem af for-

retningsudvalget for Vancouver Commandery. Han 

fortsatte med at tjene ordenen, og var modtager ge-

neral (1990-2002), Bailiff (1997-2010), Grand Prior af 

Amerika (2002-2006), Grand Hospitaller (2002-2006) 

og Conventual Bailiff i 2004. 

 

I 2006 blev han valgt af Sovereign Råd som løjtnant 

Grand Master og efterfølgende 76. stormester i 

2010. 

Stormesteren og hans hustru, Dame Margaret Rolfe, 

har besøgt næsten hver Commandery i Sovereign 

Order of st. John da han præsiderede på de fleste 

investitur i Nordamerika og Europa siden 2007 på 

deres personlige regning. David blev tildelt Medal of 

Merit (fortjeneste medaljen) i 2003 og Silver Cross of 

Merit (fortjeneste medaljen i sølv) i 2010. 

 

Stormesteren viede meget af hans energi og interes-

se til SOSJ i løbet af næsten 30 år, en tid med ekspan-

sion og genforening. Han fortjente den store respekt 

og hengivenhed, han nød i hele ordenen for hans 

elskværdige charme og hengiven ledelse. 

I hans lige så travlt arbejdsliv blev David uddannet 

statsautoriseret revisor i 1955. I 1958 grundlagde 

han firmaet Rolfe, Benson Statsautoriserede Reviso-

rer og var den styrende partner indtil 2001. Indtil for 

ganske nylig var han formand for forretningsudval-

get. David fortsatte med at betjener sine mange og 

trofaste kunder, og har siddet i mange professionelle 

bestyrelser i hele den tid, som han også var storme-

ster. 

 

Han blev tildelt en FCA (Fellowship) i 1985 og 

"Lifetime Achievement Award" af Institute of Char-

tered Accountants i 2004. 

H. E. Stormester David Rolfe GCSJ, CMSJ, MMSJ 

June 12, 1932 – July 4, 2016 



 

I sine privatliv var David en passioneret første division 

Rugby spiller i 20 år og senere dommer. Han var tidli-

gere formand for British Columbia Sports Hall of Fame 

og tidligere kasserer i B. C. Rugby Union, og forbi se-

kretær for B. C. Rugby Dommere Society. 

Han var i lang tid entusiastiske skipper, og en stolt 69 

år medlem af den kongelige Vancouver Yacht Club og 

tjente i mange udvalg, og som Commodore i 1980. 

David deltog i mange bestyrelser. Blandt andet som 

formand / præsident, af: Lester B. Pearson College; St. 

George School; Crofton House School; Van Dusen Bo-

tanisk Have og Vancouver klubben. 

Han var desuden protektor for Seaforth Highlanders i 

Canada Regiment. 

Gennem hele sit liv, var David involveret med den 

anglikanske kirke i Canada som et aktivt sogne med-

lem samt støtte for New Westminster stift med man-

ge forskellige kapaciteter. 

David har været en tro tjener af stiftets, St. Philip s, 

Dunbar, og St. Stephens, West Vancouver, siden 

1940'erne. Gennem årene har han givet kloge råd og 

vejledning til sine kirkesogne samt biskoppen og stif-

tet. 

Ifølge vores statut og forretningsorden for Sovereign 

Order, skal et råd af Regents nu udpeges, som består 

af Grand Commander, som Først vicepræsident for 

det suveræne Råd, anden vicepræsident, og en tredje 

Bailiff vælges af Le petit conseil ( Det lille råd) i fravær 

af en Protector for vores ordre. En ny stormester skal 

vælges med to tredjedeles flertal af Sovereign Råd, og 

det skal holdes inden for 180 dage efter vores forfat-

ning, KPIIC. (Kong Peter II konstitution) Det forventes, 

at dette vil ske på den kommende samling i septem-

ber i det suveræne råd, det falder godt inden for den 

fastsatte tidsvindue. 

 

David og hans kone Margaret har fem børn og syv 

børnebørn. Vi udtrykker vores dybeste medfølelse til 

Margaret og hele familien i 

deres tab af en klog og stærk 

mand, der levede et liv i tjene-

ste for sine medmennesker i 

hver egenskab, han rørte. Jeg 

vil savne ham personligt i hans 

kloge observationer og begej-

string for livet. Vi vil alle savne 

hans muntre tilstedeværelse, 

hengivenhed til etisk adfærd 

og pligt, og det strejf af klasse, 

han bragt til Sovereign Order og st. John og vores liv. 

Venligst inkludere dem alle i dine bønner. 

En minde gudstjeneste vil blive afholdt for David i 

Vancouver på den anglikanske katedral nær slutnin-

gen af juli ledet af Pastor Dr. Peter G. Elliott, KJSJ, en 

klerk af vores Orden. Yderligere oplysninger om min-

de gudstjenesten vil blive annonceret, som de bliver 

tilgængelige. 

 

Af: 

Owen Brown, 

Grand Commander, Council of Regents. 


