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Låt oss ta nya krafttag i rekryteringsarbetet
Vädret är ett ständigt återkom-
mande samtalsämne. Under hös-
ten, och det som borde ha varit
vintern, har klimatet och eventu-
ella klimatförändringar varit det
stora diskussionsämnet. Avsak-
nad av snö, mycket regn och
översvämningar, samt tempera-
turer långt över det normala har
präglat landet, åtminstone i väs-
tra Sverige.Trenden mot ett mil-
dare klimat verkar tydlig, även
om det är för tidigt att helt avföra
naturliga variationer.

Klimatet ute i samhället har
dock inte blivit mildare, tvärtom
det har blivit allt brutalare. Vi lä-
ser dagligen i tidningarna och
hör på nyheterna om nya vålds-
brott. Antal väpnade rån, mord-
bränder och dödsskjutningar
tycks öka i hela landet, Många
av dessa gärningar kan kopplas
samman med ett ökande alko-
hol- och nakotikamissbruk. Tem-
pel Riddare Orden kan göra en

stor insats genom att vidga den
helnyktra sektorn i samhället.

Rätta andan finns
Inom Tempel Riddare Orden rå-
der nämligen ett helt annat kli-
mat. Där är vänskap, broderskap
och social samvaro viktiga in-
slag. En stämning som står i stor
kontrast mot förhållandena för
övrigt. En stämning som skapar
ro till eftertanke och meditation
över livets väsentligheter. En
stämning som har bestått i långt
över 100 år.

Man kan då fråga sig varför
har vi inte lyckats föra ut bud-
skapet och dra till oss yngre män
som nya bröder. Är vi för dåliga
på att marknadsföra de positiva
värderna inom vår Orden och
den glädje vi känner i samvaron
med bröderna? Låt oss inför det
nya året – konventsåret 2007 –
ta nya gemensamma krafttag i
rekryteringsarbetet.

Låt oss vända trender i positiv
riktning. Den rätta andan och
det goda klimatet finns och skall
bestå inom Tempel Riddare Or-
den.

GOTT NYTT ÅR!

Jan-Olof Nilsson, SM
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Vi lever i ”själens landskap”

Kära vänner och bröder,
Lärlingar, Stridskamrater,
Väpnare, Riddare och Komturer.

Så sitter jag ännu en gång vid
min dator för att skriva en häls-
ning till Er. Vi ska snart vända
blad i vår almanacka och skriva
2007. Det är kväll och mörkt ut-
anför mitt fönster. Julstjärnorna
lyser vackert röda hos våra gran-
nar och ljusslingorna pryder bus-
kar och träd i de små trädgår-
darna. Någon vit snö lyser inte
upp marken, men ljusstrålen från
vissa stjärnor har haft åtskilliga
ljusår på sig innan de nått mitt
öga just den kvällen.

När jag gick hem idag från en
av våra kyrkor, stannade jag till
ute på kyrkogården och tittade
upp på det imponerande och
höga tornet och jag frågade mig,
varför satsade man så stora re-
surser på ett tornbygge? Var det
för att templen skulle synas så att
alla skulle veta var platsen för
tillbedjan låg? Eller var det kan-
ske en längtan mot ljuset, höj-
den, himlen som ligger hemlig-
hetsfullt manifesterat i tornspi-
rorna? En visuell bild som lockar
tanken och fantasin till det som
är bortom allt vad ögat kan se.

Symbolisk vägvisare
De gamla katedralernas tinnar
och torn kan faktiskt likna hän-
der som sträcker sig upp mot de

eviga sfärerna. Var det arkitekter-
nas mening att man med detta
ville i symbolisk mening lyfta
upp hela mänskligheten mot det
som är bortom det synliga och
det som förståndet inte kan fatta
och påminna om att det finns?

Ljuslågorna som brinner så
vackert i våra hem, kyrkor och
tempelsalar, dom finns inte där
bara för stämningens skull. Det är
längtan som brinner i ljuslågorna.
Mänsklighetens urgamla längtan
att bli delaktig i alltet, mysteriet
och djupast se Gud.

Ljuslågorna brinner som en
slags symbolisk vägvisare för sjä-
len mot det ljus ögat inte kan se,
men som vi kan uppleva inom
varje människa. Det verkliga lju-
set är inte det ögat ser, utan det
ljuset som kan brinna inom en
människa fastän natten hänger
tung och svart utanför fönstret.
Det djupaste mörkret är också
osynligt. Mörkret som likt en sol-
förmörkelse kan finnas inom en
människa, fastän solen lyser från
en klarblå himmel.

Det kan vara midnatt i själen,
fastän solen står på sin banas
höjd och ger den vackraste som-
mardag.

Ljus och mörker är ju djupast
symboliska bilder för hur vi har
det i vårt inre landskap. Lika
skiftande som ljuset och mörkret
kan vara över ett vatten som
speglar himlen, lika skiftande

kan nyanserna vara i själens
landskap

Levande ritualer
När vi går till våra ordensmöten
och möter bröderna så är samta-
let och gemenskapen viktig. Vi
har mycket som förenar oss. Det
är en brödragemenskap i ordets
verkliga mening. När vi slår oss
ner i ordenssalen, så är det en
annan sorts gemenskap. En sjä-
larnas gemenskap.

De levande ljusen tänds, texter
läses, sånger sjungs, skiftningar
sker mellan ljus och mörker, och
man kommer in i själens land-
skap. Ritualer som vi hört många
gånger kan plötsligt bli mer le-
vande än tidigare beroende på
hur jag har det i ”själens land-
skap” just vid det tillfället.
Stjärnhimlen i tempelsalen tin-

Forts på sidan 11

▲

Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där
Vi ser ju inga stjärnor, där inte mörker är

I ljusa irisringen, du bär en mörk pupill
Ty mörkt är allt, som ljuset med bävan längtar till

Var inte rädd för mörket, ty ljuset vilar där
Var inte rädd för mörkret, som ljusets hjärta bär.

Diktaren Erik Blomberg skriver i en dikt:

Eric Lundqvist.
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Inför varje årsskifte byter några
Tempel Mästare, så även i år. År
2007 får tre Tempel helt nya
Mästare och två Tempel får
nygamla Mästare. Här följer en
kort presentation av de fem.

Mästareskifte i fem Tempel

Sven-Åke Anderberg

RT Excelsior, Kristianstad
Broder Ebbe Johnsson avled has-
tigt i februari 2006 efter att ha
innehaft mästarämbetet i drygt
fyra år. Han efterträds nu av FM
broder Sven-Åke Anderberg.
Broder Sven-Åke Anderberg är
välkänd inom vår Orden, då han
under många år var SKR i Stor
Templet för Sverige och Finland.
Han innehar HDG och erhöll
EMG 2004 som erkänsla för
mångåriga insatser inom Orden.
Han invigdes 1957 i dåvarande
IT S:t Nicolaus och har under
alla åren haft uppdrag som
tjänste- och ämbetsman. Under
åren 1987–2002 var han RT
Excelsiors Mästare efter att tidi-
gare ha varit KN, SKM och VM.

Inom SSPK var han VPKM un-
der åren 1993–1995 och 1996–
2004 SKR i STSF. Under åren
1977–1987 var han fastighets-
förvaltare för Fastighetsföre-
ningen Excelsior i Kristianstad

och är nu föreningens sekrete-
rare. Sedan 1996 har han också
styrelseuppdrag i Fastighets AB
Concordia, Stockholm.

Broder Anderberg är född 1928
och efter avslutad skolgång an-
ställdes han vid järnvägen. Efter
genomgången rekrytutbildning år
1958 tjänstgjorde han ett år på
Swedish Travel Bureau i London
och sedan 1960 har han varit an-
ställd som resebyråtjänsteman i
Kristianstad och under åren
1979–1993 var han chef för SJ
Resebyrå i Kristianstad.

Förutom till TRO har hans
ideela intresse varit kanaliserat
till bl a IOGT-NTO, Verdandi,
JHF och MHF. Mångårig styrelse-
ledamot i TBV och fackfören-
ingsrörelsen TCO. Hans tid har
även räckt till aktivt medlemskap
i Rotary och Sirius Orden, Kristi-
anstad. Inom Svenska Kyrkan har
han varit en av initiativtagarna
till startande av hemförsamling-
ens Lekmannakår. Sedan år
1960 har han varit medlem i
Föreningen Synskadades Vänner/
Kronprinsessan Margarethas
Arbetsnämnd i Stockholm, under
25 år som revisor och från 1990
som lokalföreningens kassör.
Övrig fritid ägnas åt familj, mo-
tion, vila och fritidsbostad.

RT Nordstjärnan, Gällivare
När broder Börje Andersson av-
led under 2006 trädde VM bro-
der Roger Strömberg in. Han
valdes senare att tillträda ämbe-
tet som Mästare 2007.

Broder Roger Strömberg är
född 1942. Han invigdes i Or-
den 1975 och innehar nu
STICG. I Mästare Rådet har han
varit UM 1990–1996 och VM
1997–2006. Broder Roger
Strömberg är gift sedan 1965
och har två barn födda 1966

resp. 1972. Han arbetade hos
sin far, som hade hästar, fram till
1959. Därefter gick han gruv-
skolan till 1961 och flyttade se-
dan till Kiruna och drev åkerirö-
relse till 1966.

Efter flytt tillbaka till Gällivare
köpte han en taxirörelse i Malm-
berget som han drev till 1968.
Detta år kom han in på tekniska
gymnasiet i Malmberget och
utexaminerades 1972. Han fick
därefter tjänst som driftmaskinist
på vatten- och avloppsverken i
Gällivare kommun. År 1975 tog
han tjänstledigt för studier på Lä-
rarhögskolan i Umeå, och tjänst-
gjorde därefter på AMU i Gälli-
vare fram till 1977. Han blev då
erbjuden tjänst som driftschef i
Gällivare kommun, en tjänst han
innehade till 1993.

År 1974 inköpte han tillsam-
mans med sin fru en skoaffär,
som de fortfarande driver. Paral-
lellt med skoaffären drev han en
bilskrot i tre år och sedan en
grossiströrelse (GB-glass) i Gälli-
vare med Norrbotten som di-
strikt. Denna såldes 2003. Bro-
der Roger Strömberg är intresse-
rad av gamla bilar och motor-
cyklar. Han har för närvarande

Roger Strömberg
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tre veteranbilar, varav två i myc-
ket gott skick, och en veteran-
motorcykel.

RT S:t Erik, Uppsala

Bothnia lämnar broder Sture
Nilsson ämbetet. Hans ämbets-
period har präglats av många
receptioner och broder Sture är
en duktig rekryterare. Ett av skä-
len till att han avgår som Mäs-
tare är att han av DHR och
STMR har fått uppgifter i arbetet
med Ordens utbredning. Han ef-
terträds av FM Broder Anders
Borgman.

Broder Anders Borgman, som
är född 1949, invigdes i Orden
1982 och innehar nu STICG.
Han har tidigare varit Templets
Mästare under åren 1995–1998.
Anders Borgman är grundare
och ordförande i Svenska
Parkinsonstiftelsen. Det var p g a
hans sjukdom som han avgick
som Mästare för 8 år sedan. Efter
att ha fått två elektroder inope-
rerade i hjärnan, den senaste så
sent som den 22 september
2006, har hans livskvalitet starkt
förbättrats. Han ägnar all sin tid
åt att hjälpa personer med Par-
kinsons sjukdom och deras an-
höriga. För detta engagemang er-
höll han år 2000 ett stipendium
ur Tempel Riddare Ordens 100-
årsfond.

VT Vårdkasen, Varberg
I sju år har broder Rolf Träff varit
Mästare i VT Vårdkasen. Han

lämnar nu detta uppdrag för att
ägna sin tid och sina krafter till
ämbetet som PKKR i Sveriges
Södra Provins Kapitel, och till
hans efterträdare har Templet
valt broder Rolf Olofson.

Broder Rolf Olofson är född
1934 i Varberg. Efter avslutad
skolgång började han i sin fars
konsthandel och övertog firman
1974. Efter 15 år sålde han rörel-
sen för att ägna sig åt eget måleri
på heltid. Han har haft årliga ut-
ställningar sedan dess. Broder
Rolf är gift sedan 1959 med
Gunborg och de har två barn
och fem barnbarn.

Mats Valli

Efter fem år som Mästare i RT S:t
Erik har broder Arne L. Forsberg
önskat lämna ämbetet. Han ef-
terträds av broder Mats Valli,
som tidigare varit CM. Broder
Mats Valli är född utanför Stock-
holm 1965, men familjen flyt-
tade snart till Enköping där han
vuxit upp.

Han är utbildad kemist och ar-
betar inom läkemedelsbran-
schen, framför allt med olika
projekt. På fritiden är han intres-
serad av resor och sedan några
år tillbaka är han dessutom flitig
sportdykare.

År 1987 blev han medlem av
Tempel Riddare Orden genom
reception i RT Wästmannia i
Västerås. Han var aktiv både
inom Templet och dess utpost i
Enköping, där han bl a var UPS.
Åren 1994–1996 var han bosatt i
Japan och efter återkomsten  till
Sverige överflyttades medlem-
skapet till RT S:t Erik. Där blev
han först SB i dess Utpost i Upp-
sala och sedan 2002 CM i
Templet.

RT Bothnia, Piteå
Efter 8 år som Mästare i RT

Anders Borgman

Rolf Olofson

Broder Rolf Olofson inlänka-
des i Utposten i Varberg 1966.
På Utpostens 50-årsjubileum
1982 bildades Invigningstemplet
Vårdkasen som efter några år
upphöjdes till Väpnaretempel.
Broder Rolf blev Templets förste
CM, ett ämbete som han hade i
15 år. Därefter har han varit UM
i två år och VM i sju år. För sitt
mångåriga och  trofasta arbete
inom Templet erhöll han Ordens
högsta grad, HDG, i maj 2005.

Avslutningsvis vill jag framföra
ett stort tack till de avgående
Mästarna och samtidigt lyck-
önska de nya till ämbetet.

Jan-Olof Nilsson, SM
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PERU – kontrasternas land

Tidigt på morgonen den 25
oktober 2006 samlades på
Arlanda en grupp nyvakna och
förväntansfulla personer för att
via Amsterdam flyga till Peru.
Det var återigen vår Högste Stor
Mästare Eric Lundqvist som
genom sina nätverk arrangerat
en resa till Peru. Denna gång
med möjlighet att även besöka
Ecuador och Galapagosöarna.

I Amsterdam utökades antalet
deltagare med resenärer från
Göteborg och Norge. Väl fram-
me i Lima inkvarterades vi i den
moderna stadsdelen Miraflores.
Dagarna i Lima präglades av so-
ciala kontakter via den hjälp-
verksamhet som SP-stiftelsen dri-
ver. Vårt första besök gjorde vi i
den fattiga stadsdelen Magdal-
ena och skolan Buenas Nuevas
(Goda Nyheter). En skola där SP-
stiftelsen först medverkat med
byggnationen och nu stödjer
driften av skolan. Vi informera-

des om skolan och dess verk-
samhet och träffade barn och lä-
rare i flera olika klasser.

Ännu fattigare är Max Uhle di-
striktet i Limas utkanter där vi
besökte och fick se hur en vettig
planerad hjälpverksamhet kan
vara. I en stor anläggning om-
gärdad av en hög betongmur
fanns en stor kyrkobyggnad som
Lycksele Pingstförsamling upp-
fört samt lokaler för olika verk-
samheter. Där kan skolbarn i
området efter skolan få ett mål
mat och läxläsningsstöd. De
äldre, oftast mammor, får lära sig
att sy samt arbeta i kök och mat-
sal. Dagen före vårt besök invig-
des en ”närbutik” där det bland
annat såldes bröd som bakats på
anläggningen. SP-stiftelsens se-
naste stöd var inköp av en stor
mängd datorer att använda i un-
dervisningen.

Natt i djungeln
Efter några intensiva dagar i

Lima flög vi till den spännande
djungelstaden Iquitos. Efter en
timmes färd på Amazonfloden
kom vi in i den verkliga djung-
eln. Jag förstår nu att
Amazondjungeln kallas världens
lunga. Floder och bifloder i en
sådan mängd att det är omöjligt
att beskriva. En stilla tanke är att
djungeln får vara orörd.
Vi inkvarterades i enkla
bungalows med fotogenlampor
som enda ljuskälla i den mörka
djungelnatten. Under två dagar
vandrade vi i djungeln, åkte på
floden och fiskade pirayor. Besö-
ket på marknaden i Iquitos där vi
hade egna ”livvakter” som höll
samman gruppen skall jag sent
glömma.

Resan fortsatte till Inka-
huvudstaden Cusco. Kunniga
guider berättade om spanjorer-
nas hårdhänta erövring av Peru
från 1500-talet och ända fram
till 1826 då spanjorerna slutgil-
tigt besegrades. Inkafolkets rike-
dom forslades till Spanien. Guld
smältes för att som bladguld
smycka de katolska katedral-
erna.

Högt belägna inkatempel
Sedan vi besökt flera lokala
marknader och blivit kvalitets-
utbildade i lamaull anlände vi
till en av resans höjdpunkter
Machu Picchu. Den sista
sträckan gick på en av världens
mest berömda järnvägar med
den berömda Inkaleden på
bergstopparna över oss. Bergs-
toppen med den glömda indian-
byn är fantastisk att beskåda.
Inkatemplen i  Machu Picchu är
några av de mest inressanta
sevärdheterna i Sydamerika.

Machu Picchu var konstruerat
på ett sådant sätt att det inte
kunde ses från dalen och  därför

Tempel Riddare med damsällskap på hög nivå.



7

hittade aldrig spanjorerna temp-
len enligt en av legenderna. Un-
der flera århundraden växte de
karaktäristiska inkaterrasserna
igen. Machu Picchu blev känd
för yttervärlden först på 1800-ta-
let. Nu är all djungelsly bort-
rensad och här finns nu en
mycket vacker ruinby med alla
tempel och offerplatser intakta.

HSM mötte shaman
Nästa dags resa gick över den
Andinska högplatån. Målet var
staden Puno vid Titicacasjön. Vi
färdades på vägar på över 4 300
meters höjd med snöklädda berg
i fjärran. Trots de höga höjderna
betade lamadjur och annan bo-
skap på det gröna höglandet. At-
mosfären från Inkatiden fanns
alltid närvarande.

Under en promenad i en gam-
mal by träffade Eric Lundqvist
byns shaman (medicinman), en
gammal man i traditionell inka-
klädsel med en stickad mössa
med tofsar. Vi förstod att samta-
let handlade om gammal kultur.

Dagen efter gjorde vi en båt-
färd på Titicacasjön och besökte
”de flytande öarna”. Vädret var
inte det bästa. Efter en färd i regn
och dimma kom vi fram till en
av många vassöar. Den vassö
som vi besökte var cirka 300
kvadratmeter stor och beboddes
av ättlingar (?) till Urosindianer-
na. En kunnig guide översatte till
engelska vad öinnevånarna be-
rättade om sitt liv. Vassbåtar och
hyddor som vi kände igen från
Thor Heyerdahl och Kon Tiki var
intressanta att se i verkligheten.
Besökte avslutades med en färd
på en segelvassbåt.

Begränsad turism
Att leva och bo i en fuktig miljö
är hårt. Tyvärr blir hälsan lidan-
de i form av reumatisk värk och
allergier.

Dessvärre är vassöarna mycket

kommersialiserade. Påträngande
försäljare bjöd ut hantverksalster
av olika slag, främst stickat och
föremål flätade av vass.

Turismen i Peru är ännu be-
gränsad. Men många kommer för
att besöka Amazonas djungel och
Machu Picchu. Många backpack-
ers söker nu sig till Sydamerika i
stället för Sydostasien.

Efter besöket på Titicacasjön
återvände vi till Lima för hem-
färd till Europa. Vi hade då varit i
Peru i två veckor. Några hade
valt att förlänga vistelsen i Syda-
merika och besökte Ecuador och
Galapagos. En upplevelse som

inte kan beskrivas utan måste
upplevas.

Jag är djupt imponerad att en
resa som denna så i detalj fung-
erar så bra. På varje flygplats, vid
varje hotell, varje dag, på utsatt
tid, stod en lokal guide med buss
på plats redo att ta hand om en
grupp nyfikna och individuella
resenärer. Allt fungerade.

Ett stort tack till Eric för att han
stod ut med oss och med sin
kunskap och erfarenhet gjorde
resan till en upplevelse för livet.

Text: Mats Ljusberg
Foto Sven Selander

Fotnot:
Målarmästare Stellan Palm,
Norrköping, grundade 1989 SP-
stiftelsen med privata medel och
dess huvudsakliga syfte är att
främja vård och fostran av barn,
lämna understöd för undervis-
ning och utbildning samt utöva
hjälpverksamhet. Stiftelsen stö-
der ett barnhem i Riga, skolor i
Kina och Peru samt projekt i
Sverige. Ordförande i stiftelsen
är HSM Eric Lundqvist.
Stöd gärna SP-stiftelsen PlusGiro
90 08 37-6.På den Andinska högplatån samtalar

HSM Eric Lundqvist med byns shaman –
medicinman.

Utnämningar
OPK: Karl-Gustav Ögren, Tage
Hällvall, Carl-Gustaf Petersson,
Håkan Fast, Stig Svensson, RT
Minerva, Jönköping, Einar Johns-
son, RT S:t Laurentius, Linkö-
ping, Gert Fagerlin, RT Knape,
Uddevalla, Gösta Petersson, RT
S:ta Gertrud, Västervik, Nils-Eric
Hermansson, Rune Orvang, VT
Caritas, Arvika, Axel Hell, RT
Vätterborgen, Motala, David
Sundlöf, RT Ariel, Falun, Hans
Tiselius, RT Felicia, Göteborg,
Hilding Johansson, VT Bonitas,
Alingsås, Åke Bjöersdorff, VT
Vårdkasen, Varberg.
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Småländska glasbruk hotas av
konkurrens från andra länder

▲

En av utflykterna under somma-
rens General Konvent går till
Glasriket. Glasriket är en ge-
mensam beteckning för de fyra
kommunerna Emmaboda, Les-
sebo, Nybro och Uppvidinge
där det sker glastillverkning.

År 1742 grundade landshöv-
dingarna Anders Koskull, Växjö
och Bogislaus Stael von Hol-
stein, Kalmar, Kosta glasbruk.
Det var ett projekt helt i Frihets-
tidens anda. Så mycket som
möjligt skulle framställas inom
det egna landet i stället för dyr
import. Och det gällde inte bara
glas. Allt som kunde sänka sta-
tens utgifter uppmuntrades.

Att det blev just i Ekeberga
socken bruket anlades berodde
på att här fanns gott om skog.

Glasframställningen fordrade
enorma mängder bränsle för att
smälta glasmassan. Dåliga förut-
sättningar att driva jordbruk
medförde ett behov av extrain-
komster. Bönderna blev, förutom
jordbrukare, skogsarbetare eller
framkörare av bränsle.

Transporterna av den färdiga
varan och råvaror till bruket gav
sysselsättning till ett antal kör-
karlar. Dessutom behövdes ar-
betskraft i hyttan att utföra enk-
lare sysslor. Glasframställningen
sköttes av invandrande mästare,
som med tiden lärde upp lämp-
liga personer från bygden till
glasblåsare m m.

Dåliga lönsamhet
Från Kosta avknoppades små
hyttor och mindre bruk till plat-

ser med liknande förhållanden
som i Kosta. Det var mästare
som ville bli sina egna eller tog
anställning hos någon, som
trodde sig kunna tjäna en slant
på glasframställning.

Vissa hyttor lades ned efter nå-
got eller några år på grund av
dålig lönsamhet eller andra om-
ständigheter. Andra återigen
överlevde konjukturväxlingarna
och utvecklades. Ett fåtal existe-
rar än i dag.

Till att börja med bestod till-
verkningen av fönsterglas och
buteljer. Med tiden blev fram-
ställningen av skokrämsburkar
och andra förpackningskärl allt
viktigare. Varor, som vi idag in-
handlar i plastförpackningar, sål-
des i glaskärl och gav sysselsätt-
ning i de flesta hyttorna.

Med tiden – allt eftersom
skickligheten steg bland arbe-
tarna – producerades konst-
närligare föremål. Dricksglaset
blev var mans egendom. Vaser
och diverse prydnadsföremål
blev vanligare i hemmen. Om-
kring 1910–1920 anställdes
Evald Hald och Simon Gate som
konstnärer vid Orrefors. Därmed
skedde ett genombrott för de de-
korerade (graverade) glaspjäs-
erna, som gjorde succé vid ut-
ställningar i Europa.

Nya tekniker, såsom över-
fångs- och underfångsglas, kom
till. En konstnär fann att det var
möjligt att genom centrifugering
skapa skålar i större och mindre
former.

Konstföremål
För dagens formgivare eller de-
signers tycks det inte finns någon
gräns för skapande av konstföre-

En bild från den ”Motorcykelgjutning” som arrangerades i Kosta förra året i samband
med glaskonstnären Kjell Engmans 60-årsdag. Foto: Anders Malmkvist.
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mål i glas. I Växjö domkyrka är
altartavlan delvis i glas gjord av
Bertil Vallien, dopfunten i glas
forgiven av Göran Wärff samt
ljushållaren i glas och metall
skapad av Erik Höglund.

Emellertid gör sig konkurren-
sen från andra andra länder på-
mind. Det gäller för de kvarva-
rande bruken att ligga steget
före, om Glasriket skall fortleva.

Välkomna att uppleva mera på
resan genom Glasriket.

Enar Stenström
RT S:t Sigfrid

Källor:
N E, Diverse skrifter från olika bruk samt
intervjuer med äldre glasarbetare.

▲
HDG till Ordens meste
rekryterare
Den 16 januari installerades An-
ders Borgman som ny mästare i
RT Bothnia i Piteå av Stor Mästa-
ren Jan-Olof Nilsson. Den nye
Mästaren, som även tidigare va-
rit Mästare i Templet välkomna-
des av närmare 50 bröder, varav
cirka hälften var besökande från
andra Tempel i Sverige och
Norge.

Efter installationen hade Stor
Mästaren ytterligare en ämbets-
handling att utföra. Till sin stora
överraskning blev nämligen RT
Bothnias Förre Mästare Sture
Nilsson utnämnd till Utvald Stor
Komtur och tilldelades Ordens
tionde och högsta grad, HDG.

Bland gratulanterna fanns, för-
utom bröderna i hans eget Tem-
pel, även fyra bröder från Bodö i
Norge samt bröder från Kiruna,
Boden och Skellefteå.

SM Jan-Olof Nilsson under-
strök att i en tid då Orden har

haft problem med att rekrytera
nya medlemmar är broder Sture
Nilsson den under lång tid som
rekryterat flest nya.

När nu Sture Nilsson lämnar
mästareämbetet är det inte för att
gå in i en passiv roll. Det Högsta
Rådet kar knutit honom till Or-
dens internationella kommitté,
där hans första uppdrag blir att
arbeta för att bilda en Utpost i
Haparanda/Torneå så att Tempel
Riddare Orden därigenom kan
öppna en ny dörr till Finland.

Broder
Ditt Tempel behöver nya
medlemmar.

Våga fråga!

Tänk om . . .
Tänk om det funnes en melodi
för den som är trött och svag
som gav honom livslust och fantasi
och kraft att ta nya tag!
Tänk om det funnes en medicin
ett medel man kunde ta
mot oföretagsamhet och spleen!
Nog skulle det vara bra.
Tänk om det funnes en mackapär
som sa när man gjorde nått rätt:
”Bra! Det var riktigt att göra så
där”.

Lasse Sundqvist

Riddare Templet
Wästmannia

i Västerås
Inbjuder bröder och damer till

90-årsjubileum
14-15 april 2007

Lördag

13.30 Öppet hus med kaffeser-
vering i Templets loka-
ler, Hantverksgatan 3

15.00 Högtidsmöte i Tempel-
salen. Miljöutpostmöte.
OVN. Tal av HSM Eric
Lundqvist. Sång av
Jubileumskören.

18.00 Bankett i Ansgarskyr-
kans festsal. Sång och
musik.

21.00 ca. Avslutning i
Kyrksalen

Söndag

11.00 Gudstjänst i Mikaeli-
kyrkan med predikan av
HSM. Kyrkkaffe.

Pris per kuvert 300:–

Insättes på pg 348865-7

Klädsel:

EHD med dek., damer valfri

Anmälan/avgift senast 14 mars
till SKM Yngve Lindgren, Vit-
sippsgatan 10, 722 25 Västerås.

Tel. 021-133 162.
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Nya medlemmar
RT HERMES, Karlskrona
Per Bengtsson, Kallinge

RT S:T LAURENTIUS, Linköping
Greger Thörnholm

VT SILVERMALMEN, Sala
Per-Erik Sandström,
Simon Lönnberg, Västerås

RT NORDANSKOG,
Örnsköldsvik
Sune Hörnström, Domsjö

RT SIRIUS, Skellefteå
Carl-Gunnar Jonsson

RT MANHEM, Gävle
Sean Gorn

RT ESAIAS TEGNÉR, Karlstad
Kjell Rundgren,
Richard Rundgren

RT VIRTUS, Kristinehamn
Alf Andersson, Storfors

RT GREGORIUS, Malmö
Markus Jarl

VT VÅRDKASEN, Varberg
Joachim Stjerneberger

RT UMEBORG, Umeå
Lars-Erik Edlund

RT FELICIA, Göteborg
Jonas Svensson, Västra Frölunda

RT IDUN, Hudiksvall
Roland Lundqvist, Njutånger

RT S:t Erik i Uppsala
inbjuder Bröder och Damer till

80-årsjubileum
lördagen den 21 april 2007

Kl 13-14 Öppet hus med kaffeservering i Templets lokaler
Kl 14 Högtidssammankomst i TR-salen

- Musikunderhållning
- Högtidstal av riksdagsledamoten Cecilia Wikström
- Stipendieutdelning

Kl 15.30 Middag

Klädsel: Bröder EHD med dek. Damer valfritt.
Pris per kuvert 320 kr insättts på Pg 270721-4

Meddela om specialdiet vid anmälan

Anmälan före 1 april 2007 till:
Br Arne L Forsberg, 018-257263 eller Br Mats Valli, mats@valli.se

KUNGÖRELSE
– Tredje gången –

Tempel Riddare Ordens General Konvent 25-28 juli 2007

Det Högsta Templet sammanträder efter föregående kungörelser
enligt Ordens lag Kapitel II,  §§ 3-8 och 12

till ordinarie General Konvent den 26 juli 2007 kl 15.00
på Quality Hotel Konserhuset i Växjö, Sverige.

Dagordning
1. Förhandlingsmöte i Det Högsta Templet öppnas enligt ritual.
2. Fråga om General Konventet är lagligen utlyst.
3. Upprop av Det Högsta Templets ledamöter.
4. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän och rösträknare.
6. Ämbetsberättelser från Högste Stor Mästare,

Högste Stor Kansler och Högste Stor Skatt Mästare.
8. Fråga om ansvarsfrihet för ämbetsperioden.
9. Det Högsta Rådets förslag om förvaltningsstat.
10. Stiftelsen Tempel Riddare Ordens 100-årsfond.
11 Propositioner från Det Högsta Rådet.
12. Motioner från Stor Tempel och Stor Tempel Mästare Råd.
13. Val av Högste Stor Mästare för kommande ämbetsperiod.
14. Val av övriga styrelseledamöter i Det Högsta Templet.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Förhandlingsmöte i Det Högsta Templet avslutas enligt ritual.

Anmälan senast den 2 april 2007
Anmälningsblanketter har varit bifogade i tidigare nummer av tidningen

och finns även på vår hemsida tempelriddareorden.org

Eric Lundqvist, Roland Smith
        HSM HSKR

Adress-
ändringar
görs till Templets  S – inte till
Tempel Riddarens redaktion!



▲ Forts från sidan 3
drar plöstligt på ett annat sätt
och påminner mig om att jag le-
ver i en andlig dimension, i sjä-
lens landskap.

Trygg gemenskap
Det finns tillfällen då jag satt mig
i bilen och åkt hem från ett or-
densmöte där jag fått uppleva
vad jag här har skildrat och tänkt
”vad rik jag är”. Jag har fått vara
i en brödragemenskap där vi fått
dryfta både mindre och mer all-
varliga frågor och känna gemen-
skapens trygghet utan att behöva
pigga upp oss med några stark-
varor. Jag har också fått uppleva
en fin stund i ett väl genomfört
ordensmöte i tempelsalen som
fört mig in i ”själens landskap”
där det tysta samtalet kan fort-
sätta med den ”Evigt Store Mäs-
taren” med anledning av allt jag
får höra och som jag inte alltid
kan leva upp till.

Då kommer osökt frågan ”var-
för har vi inte fler med”? Varför
har jag inte fått med den mannen
jag talat med flera gånger och
som jag tycker skulle passa så
bra? Det är ju ingen vanlig före-
ning jag bjuder till utan en ge-
menskap som vill bygga upp
både vår inre och yttre människa.

Bröder – jag tror att detta är
nyckelfrågan som vi var och en,
igen och igen måste ställa oss
under nästa år, konventåret.

Vi har något att erbjuda – låt oss
göra det – lämna det inte bara
till rekryteringskommittén.
Vi är alla rekryteringskommitté.

Så vill jag önska Er alla
ETT GOTT NYTT ÅR.

Må FSV följa varje enskild Bro-
der och hans familj under det år
som ligger framför oss.

Eric Lundqvist
Högste Stor Mästare

KUNGÖRELSE
– Tredje gången –

Stor Templet för Sverige och
Finland av Tempel Riddare Orden

STOR TEMPLET
sammanträder till ordinarie Stor Tempel möte

i Växjö torsdagen den 26 juli 2007.

Vad Ordens lag stadgar om Stor Tempel möte
återfinnes i Kap III §§4-6, 8 och 13.

MELLERSTA, NORRA OCH SÖDRA
PROVINSKAPITLEN

sammanträder till ordinarie Provins Kapitel möten
i Växjö torsdagen den 26 juli 2007.

Vid Ordens lag stadgar om Provins Kapitel möte
återfinnes i Kap IV §§ 6-9.

Jan Olof Nilsson, SM Tore Litborn, SKR

Lars Åhling, PKM i MPK, Sven Selander, PKM i NPK
Carl-Gunnar Westberg, PKM i SPK.

Sven Åkervall, PKKR i MPK, Henry Forsgren, PKKR i NPK
Rolf Träff, PKKR i SPK.

Lördagen den 18 november ar-
rangerade RT S:t Laurentius i
Linköping öppet hus i sina loka-
ler. Under de fyra timmarna kom
ett 60-tal besökare som fick-
tillfälle att se Templets lokaler.
Över en kopp kaffe fick besö-
karna information om Tempel
Riddare Orden.

Två män lämnade intresse-
anmälan och efter ytterligare in-
formation skrev en av dem på en
inträdesansökan. Två damer
lämnade intresseanmälan till
Tempel Byggare Orden.

Rekryteringsarbete som
gav mersmak

Dagen avslutades med ett
sammanträde i Miljöutpost där
14 bröder och 11 övriga deltog.
Bland dessa var några som tidi-
gare under dagen besökt Temp-
lets lokaler.

Tre damer från Templets dam-
klubb svarade för kaffeserve-
ringen och totalt var 15 bröder
engagerade i Öppethusdagen.
Ett nytt grepp i rekryteringsar-
betet som gav mersmak.

   Lars-Gustav Oskarsson, S
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TR-kören i Västervik givet inslag
i RT S:ta Gertruds julsamkväm

I 45 år har TR-kören i Västervik
förgyllt sammankomster, inte
bara i det egna Templet RT S:ta
Gertrud. Kören har också med-
verkat vid större sammankomster
inom Tempel Riddare Orden
bland annat vid Tempel Riddare
Ordens i Norden 100-års jubi-
leum i Jönköping 1987 och även
framträtt vid offentliga samman-
komster i hemstaden.

Dessutom spelade kören 1981
in en LP-skiva med titeln ”Him-
larna förtälja Guds ära” i S:t Petri

kyrka i Västervik. Då som nu var
Sölve Eriksson, körens dirigent.
Rune Elmehed spelade orgel och
piano. Även Tempel Riddarnas
blåsarensemble medverkade.

Vid RT S:ta Gertruds traditio-
nella julsamkväm, då även brö-
dernas damer samt vänner och
bekanta är inbjudna, har kören
under alla år varit ett givet in-
slag. Så ock i början av decem-
ber 2006, då kören, ackompan-
jerad av Majken Widell på
piano, bjöd på ett uppskattat

program med kända och mindre
kända julsånger i Templets
vackra festvåning med fin utsikt
över hamnen. Programmet pre-
senterades på vers av en körens
medlemmar Per-Olov Ilhammar.

Musikaliska skollärare
Fyra av Templets bröder, som är
eller har varit skollärare, hade
framträdande roller i programmet,
med sångliga och instrumentala
solonummer. Sölve Eriksson ledde
kören, Bengt Widell sjöng till eget
gitarrackompanjemang en tonsätt-
ning av Viktor Rydbergs välkända
dikt ”Tomten”. Förre Mästaren
Bengt Lundgren bjöd på ett
knippe julmelodier som han fram-
förde på piano och Christer
Gyllenstrand spelade några
stycken på trumpet.

TR-kören brukar ibland få för-
stärkning från RT S:ta Gertruds
dottertempel VT Oscarsborg i
Oskarshamn. Denna gång var
det bara FM Leif Hultgren som
hade möjlighet att delta. Han
läste även ett humoristiskt kåseri
om besvärligheterna att be-
stämma vilka av alla ens gamla
bekanta som finns med i adress-
boken man ska fortsätta skicka
julkort till.

Under en paus i programmet
trakterades deltagarna med ett
välsmakande julbord

TR-kören svarade som vanligt för en uppskattade underhållning vid RT S:ta Gertruds i
Västervik julsamkväm i början av december.


