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Tusen nya medlemmar
till nästa General Konvent

Det har nu gått två månader se-
dan många av Nordens Tempel
Riddare med damer var samlade
i Växjö till General Konvent. Vi
fick vara med om trevliga och
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underhållande samkväm, högtid-
liga ritualmöten, framåtsyftande
förhandlingar och inte minst
glädjen att få träffa vänner från
olika delar av Norden. Arrangö-
rerna, RT S:t Sigfrid, hade lyckats
med det mesta i arrangemangs-
väg, utom då vädret. Men det
hade ju ingen arrangör kunnat
göra något åt.

Ett General Konvent ger delta-
garna inspiration till nya sats-
ningar för vår Orden. Vid lör-
dagsförmiddagens seminarium,
som inte var utannonserat i för-
väg och därmed inte lockade så
många bröder, diskuterades
bland annat den ständigt aktu-
ella frågan om rekrytering.

Många intressanta idéer och
tips fördes fram och deltagarna i
seminariet var eniga om att det
inte borde vara omöjligt att un-
der de närmaste tre åren fram till
nästa GK i Sundsval 2010 kunna
 rekrytera 1 000 nya medlem-
mar. Men det krävs att alla brö-

der hjälps åt och att frågan hela
tiden hålls vid liv i Templen.

Ny Stor Mästare
Vid General Konventet valdes
flera nya ledamöter i såväl Det
Högsta Rådet som Stor Tempel
Mästare Rådet och de tre Provins
Kapitel Mästare Råden. Ny Stor
Mästare för ST i Sverige och  Fin-
land är Anders Wiking. På mot-
stående sida berättar han i en in-
tervju vilka frågor han vill priori-
tera.

I och med att bröderna Jan-
Olof Nilsson och Carl-Gunnar
Westberg avgått ur Stor Tempel
Mästare Rådet har de också läm-
nat sina uppdrag i redaktions-
kommittén för Tempel Riddaren.
Jag vill därför som redaktör och
ansvarig utgivare av tidningen
framföra ett varmt tack tillbrö-
derna Jan-Olof och Carl- Gunnar
för den hjälp jag haft av dem i

Fortsättning på sidan 4

Leif Lundqvist, redaktör.
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Rekryteringen är en av de vikti-
gaste uppgifterna för Tempel
Riddare Orden inom de när-
maste åren.

– Om vi fortsätter att minska i
antalet medlemmar innebär
detta att många Tempel kommer
att upphöra, framhåller den nye
Stor Mästaren i Stor Templet för
Sverige och Finland Anders Wi-
king.

Anders Wiking är 64 år gammal
och bosatt i Trollhättan där han
varit verksam inom Handelsban-
ken. Han recipierade i Tempel
Riddare Orden 1969 i RT Veritas
i Borås, där han är född och
uppvuxen. Då han 1976 flyttade
till Trolhättan överförde han sitt
medlemskap till RT Unitas.

Den nye Stor Mästaren har
innehaft en rad olika ämbeten
inom Tempel Riddare Orden,
såväl på lokal som på nationell
nivå. 1983 valdes han till Vice
Mästare i RT Unitas och under
åren 1984- 1994 var han Temp-
lets Mästare. När RT Unitas
1995 upphörde som Tempel och
fortsatte att arbeta som Utpost
under RT Knape i Uddevalla,
blev broder Anders Sändebud.
1996 valdes han vid General
Konventet i Skellefteå till Vice
Provins Kapitel Mästare i
Sveriges Södra Provins Kapitel
och 1999 valdes han i Det Hög-
sta Rådet som Högste Stor
Skatt Mästare.

Aktiv inom IOGT-NTO
Broder Anders är även mycket
engagerad inom IOGT-NTO.
Han har haft en rad olika upp-
drag inom rörelsen. Bland annat
som ordförande, kassör och revi-

Rekryteringen prioriteras
av nyvalde Stor Mästaren

sor på olika nivåer. Han är dess-
utom kyrkvärd i sin hemförsam-
ling.

Vid det nyligen avslutade Ge-
neral Konventet i Växjö valdes
han alltså till ny Stor Mästare för
Stor Templet i Sverige och Fin-
land. Som ny SM sätter han som
nämnts rekryteringen som en
av de viktigaste uppgifterna för
Orden inom den närmaste fram-
tiden. Han instämmer helt i det
PM om rekrytering som broder
Tord Lindgren i RT Bothnia i Pi-
teå, upprättat. Denne menar att

målet, 1000 nya medlemmar
inom 24 månader borde vara
fullt möjligt.

”Om vi tänker oss att vi finner
1000 av våra medlemmar som
slår vakt om att rekrytera en
ny medlem var, så blir talet
mycket gripbart. Men för att nå
1000 nya medlemmar kanske vi
måste tala med tio gånger så
många.”

Delegera
Anders Wiking har också en del
andra mål som ny Stor Mästare.
Han vill förbättra de ekonomiska
villkoren för Orden och öka
ordenskunskapen. Dessutom vill
han öka informationsflödet och
öka utbildningen av Mästare Rå-
den.

– Jag tror också mycket på att
delegera uppgifter till andra brö-
der och använda deras olika
kunskaper och förmåga.

Tilläggas kan att broder Anders
sedan 1963 är gift med Ingegärd.
Hans intresse för ordensliv har
smittat av sig till den övriga fa-
miljen. Ingegärd är aktiv inom
Tempel Byggare Orden som
Sekreterare i det för snart ett år
sedan instiftade Templet Ranrike
i Uddevalla (TBO:s andra Tem-
pel) och Stor Kaplan i det vid GK
i Växjö bildade Stor Templet för
Tempel Byggare Orden.

Även deras båda döttrar Chris-
tina och Carin är aktiva inom
TBO och sonen Olof är också
Tempel Riddare och medlem i
RT Knape i Uddevalla.

Leif Lundqvist

Anders Wiking från Trollhättan valdes till
ny Stor Mästare i Stor Templet för Sverige
och Finland vid sommarens General
Konvent i Växjö.
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General Konventet öppnades med
fanfarer på glastrumpet och puka

Småland var temat vid det väl-
komstsamkväm i Växjö konsert-
hus som inledde 2007 års Gene-
ral Konvent. Det vackra och
stundtals karga landskapet, som
är mycket omskrivet i litteratu-
ren, presenterades i ett bildspel
ackompanjerat av Delta Rythm
Boys version av Flickorna i Små-
land.

Bilderna var tagna av framlidne
poeten, smålandskännare och
Tempel Riddaren Birger Franzén.
Denne hade också skrivit den
prolog som VM i RT S:t Sigfrid
Sten Malmberg  läste samtidigt
som bilderna projicerades på en
filmduk.

Det småländska temat gick
igen i den musikaliska under-
hållningen som bjöds på av
prästen och trubaduren Leif
Adolfsson och konventets ”hus-

pianist/organist” Yvonne Steen
Ohlander (hon meverkade se-
nare även vid kvällskonserten
och högtidsgudstjänsten i dom-
kyrkan). Paret framförde ett mu-
sikaliskt program som omfattade
visor och sånger med anknyt-
ning till Linnéjubileet och texter
av bland annat Astrid Lind-
gren och Birger Franzén.

Ostkaka
Vid samkvämet i konserthuset,
som lockade drygt 500 bröder
med damer och speciellt in-
bjudna gäster, framträdde också
två musiker från Växjö musikkår.
För att erinra deltagarna att de
befann sig i ”Glasrikets huvud-
stad” framförde de några stycken
på det inte helt vanliga instru-
mentet glastrumpet.

Sedan M i RT S:t Sigfrid Ingvar
Johansson  hälsat bröder och da-

Deltagarna i välkomstsamkvämet lät sig väl smaka av ostkakan som serverades
i Konserthusets foajé efer välkomstsamkvämet.

mer välkomna till årets General
Konvent, hälsade kommunfull-
mäktiges i Växjö vice ordförande
Kerstin Gadd deltagarna från
hela Norden välkomna till Växjö
och förklarade så konventet öpp-
nat, vilket bekräftades med fan-
far på glastrumpet och puka.

Det småländska temat gick
igen även i den gemensamma
middagen efter invignings-
festen. Till dessert efter måltiden
serverades naturligtvis äkta små-
ländsk ostkaka med sylt och
grädde.

arbetet med tidningen allt sedan
jag tillträdde som redaktör 1994.
Det gäller inte minst korrektur-
läsning inför varje nummer men
också många kloka och intres-
santa tips, idéer och synpunkter
kring tidningen.

Jag hoppas att de vill fortsätta
att då och då medverka med ar-
tiklar i olika ämnen. Som nya le-
damöter i tidningskommittén
har STMR utsett bröderna Sven
Lindblom, RT Nordanskog, Örn-
sköldsvik och Sten Lindgren, RT
Molay, Ängelholm. Båda har stor
yrkesmässig erfarenhet av me-
dia. Broder Sven har jobbat som
journalist, främst kommunrepor-
ter på Örnsköldsviks Allehanda
och broder Sten har arbetat som
journalist vid Sveriges Radio och
lokalradion i Skåne.

Jag hälsar dem välkomna i re-
daktionskommittén och ser fram
mot ett bra och givande samar-
bete.

Leif Lundqvist, redaktör

Fortsättning från sidan 2

Tusen nya . . .
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Liksom DHR har också Stor Tem-
pel Mästare Rådet för Sverige
och Finland utökats med två le-

Sex nya ledamöter invalda i
Stor Tempel Mästare Rådet

damöter. De tre Provins Kapitel
Mästarna blir alla Vice Stor Mäs-
tare. Två av dessa är nya leda-

Det nya Stor Tempel Mästare Rådet. Stående fr.v. SKN Lars Malmbjörk, SCM Kent Alm,
SSKM Mats Ljusberg, SKR Tore Litborn. Sittande fr.v. VSM Per-Ingvar Krantz, VSM Per
Fredheim, SM Anders Wiking, VSM Stig Gustavsson, SUM Henry Forsgren.

möter i STMR nämligen Stig
Gustavsson, Linköping och Per-
Ingvar Krantz, Borås, PKM i Sve-
riges Mellersta Provins Kapitel
respektive Sveriges Södra Pro-
vins Kapitel. Nya i STMR är
också Henry Forsgren, Umeå,
Kent Alm, Alvesta samt Mats
Ljusberg, Solna

Som tidigare nämnt valdes
broder Anders Wiking från Troll-
hättan att efterträda broder Jan-
Olof Nilsson, Svenljunga som
Stor Mästare. De övriga valen ut-
föll sålunda:

VSM Stig Gustavsson,Linköping
VSM Per Fredheim, Sundsvall
VSM Per-Ingvar Krantz, Borås
SUM Henry Forsgren, Umeå
SKR Tore Litborn, Alingsås
SCM Kent Alm, Alvesta
SSKM Mats Ljusberg, Solna
SKN Lars Malmbjörk, Linköping.

Fyra av ledamöterna i Stor tem-
pel Mästare Rådet avgick i sam-
band med Stor Tempel mötet i
Växjö. Som tidigare nämnts läm-
nade SM Jan-Olof Nilsson sitt
ämbete efter 21 år i STMR, varav
15 som SM. Till ny SM valdes
Anders Wiking, som tidigare
varit Högste Stor Skatt Mästare.

De övriga tre ledamöterna i
STMR som nu lämnar sina äm-
beten är SUM Lars Åhling, SCM

Fyra ledamöter lämnade
Stor Tempel Mästare Rådet

Carl-Gunnar Westberg och SSKM
Sven Selander. Alla de fyra avgå-
ende ledamöterna avtackades
med presenter vid ST-mötet.

Avgående SM Jan-Olof Nilsson
pekade på en rad viktiga frågor
för Tempel Riddare Orden under
den närmaste ämbetsperioden.
Det är bland annat rekryte-
ringen, information och kun-
skapsförmedling, program när
reception inte förekommer och

besöksfrekvensen i Templen.
Carl-Gunnar Westberg, som

vid Det Högsta Templets möte
valdes till HSUM, talade om vik-
ten av rekrytering och berättade
om de zonträffar, som hållits för
UM och M i samtliga Tempel
och FVH och SB i Utposter kring
rekrytering. Han berättade också
om den rekryteringspärm som
delats ut till Under Mästarna i
Templen.
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Vid sitt möte i oktober förra året
beslutade Det Högsta Rådet att
de tre Stor Mästarna i respektive
Stor Tempel ska vara Vice Stor

Under de kommande tre åren
kommer två nya grader att instif-
tas. Det Högsta Rådet började
redan innan General Konventet i
Växjö ägde rum att förbereda före-
skrifter och ritualer för en elfte och
tolfte grad. Vid Det Högsta
Templets sammanträde gavs
DHR klartecken att arbeta vidare
med detta.

DHR presenterade även en
rad andra förslag till ändringar i
Ordens lag. Bland annat blir det
möjligt för Stor Tempel att in-
rätta Riddare Kapitel för att
kunna genomföra gradmöten

DHR fortsätter arbetet
att instifta två nya grader

under ordensmässiga former.
Riddare Kapitel, som sedan GK
i Ålesund funnits i Norge, består
av flera geografiskt närliggande
Tempel. Vilka Tempel som ska
ingå i ett Riddare Kapitel be-
stäms av Stor Tempel Mästare
Rådet. RK leds av en Riddare
Kapitel Mästare som utnämns
av Stor Mästaren.

Bakgrunden till inrättandet av
RK är naturligtvis det minskade
antalet medlemmar i Orden.
I många Tempel har det därför
blivit svårare att genomföra mö-
ten i Riddare Graderna.

Fler ledamöter
En annan lagändring berör Det
Högsta Rådets sammansättning.
General Konventet beslutade att
utöka antalet ledamöter i Det
Högsta Rådet,något som DHR
beslutade att pröva redan för ett
år sedan men som nu fastställdes
som lag.

Detta innebär att de tre Stor
Mästarna alla blir Vice Högste
Stor Mästare. Även Stor Tempel
Mästare Råden utökas med två
ledamöter. De tre Provins Kapi-

Organisation på prov
nu fastställd i lagen

Stående fr.v. HSSKM Björn Edström, HSUM Carl-Gunnar Westberg, HSCM Steffen
Bentsen, HSKN Kjell Krey Dagsloth. Sittande: VHSM Leif G Kirk, VHSM Anders Wiking,
HSM Eric Lundqvist, VHSM Jens Dövik, HSKR Roland Smith.

Mästare. Detta innebar att ämbe-
tena Högste Stor Under Mästare
och Högste Stor Kaplan blev
vakanta. På dessa poster beslu-

tade då DHR att fram till GK i
Växjö adjungera bröderna Carl-
Gunnar Westberg som HSUM
och Kjell Krey Dagsloth som
HSKN.

Efter beslut vid årets General
Konvent har denna organisation
permanentats. På valberedning-
ens förslag valdes nu nio äm-
betsmän i Det Högsta Rådet:

HSM Eric Lundqvist,
Norrköping

VHSM Jens Dövik, Ski
VHSM Anders Wiking,

Trollhättan
VHSM Leif G Kirk, Naestved
HSUM Carl-Gunnar Westberg,

Vejbystrand
HSKR Roland Smith, Angered
HCM Steffen Bentsen, Oslo
HSSKM Björn Edström, Falun
HSKN Kjell Krey Dagsloth, Bodö

Fortsättning på sidan 12
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Konventet i Växjö var för oss
Tempel Byggare ett mycket spe-
ciellt tillfälle, det var första
gången vi hade möjlighet att
genomföra ordensmöten vid
Tempel Riddarnas konvent. Vi
fick förtroendet och möjlighe-
ten att genomföra ordens-
mötena i RT St Sigfrids vackra
Tempel.

Vi hade premiär för vår Öppna
Förgård i ”Sinnenas Tecken” vid
konventet i Växjö. Många damer
och herrar hade hörsammat in-
bjudan och vi fick en gemensam
högtidlig upplevelse.

Vår Öppna Förgård represen-
terar Tempel Byggare Orden
med dess höga ideal. Det ansvar
som åvilar oss, innebär att vi ha
att följa hederns bud. I våra gär-
ningar och i vårt sätt att leva må
vi alltid sträva efter att visa oss
värdiga att tillhöra vår Orden.
Därtill skall envar alltid sträva
efter, att utvecklas mot en bättre
och godare människa. I vårt ar-
bete mot detta mål, möts vi av
symboler och ritualer som tala
direkt till vårt inre.

På samma sätt kan sinnenas
olika yttringar röra vid de strän-
gar som sätta vårt inre i gung-
ning  och påverka våra känslor

Tempel Byggare Orden
sprider sig till Norge

och därigenom visa oss nya vä-
gar att vandra. Sinnenas yttringar
äro därför viktiga inslag i varje
Tempel Byggares strävan och
inre utveckling.

Noviser invigda
En Sinnenas förgård utgör en del
av Templets förgård. Från denna
förgård ser vi portar som leda in
i Templet. Dessa portar äro nu

stängda och öppnas endast för
invigda.

Men alla som befinna sig på
förgården, kunna ana skönheten
och högtidligheten och förnim-
ma de andliga värden som döljs
av Templets portar.

Ni som var med i Växjö på vår
”Öppna Förgården i Sinnenas
tecken”, känner kanske igen en
del av texten.

Två Noviser invigdes, Estrid
Gabrielsson från Kinnarum, vår
första Novis i Borås och från Ber-
gen Sonja Heie.

Noviserna från Bergen fick sin
Förgård, den första i Norge. Pre-
siderande syster Jarnfrid
Saetersdal höll ett inspirerande
tacktal och framhöll den stora
glädjen hon kände för Förgår-
den.

Mästare Marianne Lundberg
hälsade Förgården varmt och
hjärtligt välkommen till Templet
RanRike i Uddevalla.

Stor Tempel bildat
Vid ordensmöte i templets första
grad, Sanningens Grad  invigde
vi Noviserna från Bergen till
Systrar. Tiden som Novis var till
ända. De invigdes som noviser
redan vid RT Olov Kyrres 70-års
jubileum juni 2006.

Beslutet att bilda ett Stor Tem-
pel i Tempel Byggare Orden tog
vi i april 2007. Anledningen var
att vi blivit många och på olika
platser i Sverige och Norge så vi
upplevde behovet. Tempel Byg-
gare Ordens första ordinarie Stor
Tempel Möte har vi haft här i
Växjö och det var viktigt.

Anita Ljusberg

Gunnel Robell (t.v) och Malin Edberg
har tillsammans  ansvarat för tillkomsten
av den Öppna Förgården.

Stor Mästare Rådet har följande systrar:

Stor Mästare Anita Ljusberg Templet Mälardrottningen
Vice Stor Mästare Marianne Lundberg Templet Ranrike
Stor Kansler Anita Edberg Templet Mälardrottningen
Stor Ceremoni Mästare Gunnel Trobell Templet Mälardrottningen
Stor Skattmästare Gull-Britt Vildin Templet Ranrike
Stor Kaplan Ingegärd Wiking Templet Ranrike
Presiderande Syster Jarnfrid Saettersdal Förgården Bergen
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Det finns en gammal, kinesisk
legend som handlar om motgång
och framgång  En fattig man
bodde med sin son och deras
dyrbaraste ägodel var en fin vit
häst. En dag försvann hästen.
När byborna kom för att beklaga
det inträffade, frågade mannen
hur dom visste, att det som skett
var en motgång.

Efter en tid kom hästen tillbaka
i sällskap med  en flock vilda
hästar. Mannen hade plötsligt
blivit rik. Åter kom byborna, och
denna gång lyckönskade de
mannen till hans stora framgång.
Hans fråga blev: ”Hur vet ni att
detta är en framgång?”

När sonen började rida in häs-
tarna blev han avkastad och bröt
benet. Benet läkte ihop på ett
felaktigt sätt och sonen blev halt.

Vad kan Du göra för T
Byborna kom för att beklaga
motgången som hade drabbat fa-
miljen och mannen svarade med
att undra hur de kunde veta att
det inträffade verkligen var en
motgång När så krig utbröt i lan-
det, och alla unga män skicka-
des till fronten, blev den hal-
tande sonen befriad från att
tjänstgöra som soldat och kunde
stanna hemma i trygghet.

”Framgång” är ett viktigt be-
grepp, inte minst med tanke på
att strävan efter framgång i olika
områden av livet är en stark driv-
kraft för många människor. På
gott och ont värderar vi vårt eget
liv och andras efter en fram-
gångsskala. Det finns många frå-
gor kring begreppet framgång.
Vilken väg skall vi vandra, för att
vi verkligen skall känna oss
framgångsrika ?

En utmaning
Detta gäller inte bara en enskild
person, utan kan i större sam-
manhang gälla även en organi-
sation. Vi har i Tempel Riddare
Orden under de senaste åren
gång på gång kommit tillbaka till
frågorna ”hur skall vi nå fram-
gång i vår medlemsvärvning och
framförallt rekrytering av unga
människor” Det har varit och är
en utmaning för oss även i dag,
Många frivillig organisationer
har samma problem, men det är
ju en liten tröst.

Ordet framgång är ett relativt
konventionsord. Två människor
menar i regel inte samma sak
när man tar ordet i sin mun.
Kanske är det också viktigt att vi
analyserar vad ordet innebär för
oss.

I den kinesiska berättelsen får

vi följa hur det som ser ut som
framgång kan vändas till motsats
och vice versa. Det finns många
exempel på detta  i världshisto-
rien – vi kan nämna Napoleon
och Hitler- två kända världseröv-
rare – som efter inledande fram-
gångar, sedan förvandlades till
sin motsats. Inom vetenskapens
område kan en forskare komma
med en hypotes, som han eller
hon driver. Man kan få kämpa
med sin upptäckt en lång tid och
kanske med små medel  och så
plötsligt blir den allmänt veder-
tagen, kanske beroende på an-
dra vetenskapsmäns forskningar
och man kanske t.o.m. får No-
belpriset, men ofta är man då
både gråhårig och går med
käpp.

Verklig framgång – att vara
generös
Alla vill vi nå våra mål, både
som enskild och som organisa-
tion, och samtidigt kan vi jaga
efter mål som inte ger oss någon
känsla av framgång när de upp-
nås. De är viktigt att skilja mel-
lan de äkta framgångsmålen och
de falska, så att vi inte till slut
jagar hägringar. Flera undersök-
ningar visar att materiella till-
gångar sällan gör oss lyckliga,
medan goda relationer ger oss
känslan av tillfredsställelse och
framgång.

Vad innebär då ”framgång”?
Vi får kanske lov att konstatera,
att även om vi kan enas om vissa
kriterier på framgång  måste
detta ord ändå till slut definieras
av var och en.

Vi har olika syn på livets värde
och meningen med vår tillvaro,
och till denna individuella filo-

HSM Eric Lundqvist.
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ör Tempel Riddare Orden
sofi definierar vi begreppet. Lä-
karen och vetenskapsmannen
Stefan Einhorn  definierar sin syn
på framgång med att ”det är en
subjektiv upplevelse som endast
kan definieras i vårt eget hjärta”

Om man beslutar sig för och
når framgång i livet så kan man
inte bara behålla den för sig
själv. Det vi bara gör för oss
själva gagnar inte någon, men
det vi gör för varandra gagnar
alla.

Jag vill hävda att en viktig del i
att nå verklig framgång, är att
vara generös. Ja – tänker du, då
gäller det väl pengar och giv-
mildhet och att man skall köpa
sig framgång. Det menar jag
inte, men intressant nog kan det
finnas en koppling mellan gene-
rositet i ekonomiskt avseende
och en generell önskan att dela
med sig. Snåla människor tende-
rar att hålla igen gentemot andra
inom många områden i livet.

Bevakar sitt revir
Hur definierar vi då ordet Gene-
rositet? Någon har sagt – ”Gene-
rositet är en envägskommunika-
tion utan förväntan på motpres-
tation.” –  Det märkliga i detta
sammanhang är att generositet
utan förväntan kan löna sig.

Förre presidenten Harry S. Tru-
man yttrade vid ett tillfälle ”Tänk
vad mycket man kan åstad-
komma när man inte bryr sig om
vem som får äran”.

Den som blir framgångsrik i li-
vet och skapat sig en plattform,
tenderar ofta att bevaka sitt revir.
Det vi gör som är bra, vill vi
gärna ha äran för, och omvärl-
den skall beundra oss och ingen
annan. Får vi för lite ära och

uppskattning blir vi upprörda,
och känner oss orättvist behand-
lade. Ibland intalar vi oss till och
med att vi bör ha mer ära än vad
som egentligen tillkommer oss.

Det här är en form av snålhet.
Nu behöver vi egentligen inte
oroa oss. Världen är ju så förun-
derligt uppbyggd att det jämnar
ut sig i längden.

Ibland får vi mindre ära än vi
förtjänar och ibland får vi mer
än vad som egentligen tillkom-
mer oss. Om vi är generösa med
äran kommer vi på det ena eller
andra sättet att ha igen det, för
det  märkliga med äran är, att
hur mycket vi än ger bort, kom-
mer den ändå tillbaka till oss.

Svältfödda på beröm
Generösa kan vi också vara på
annat sätt – genom att ge beröm
och uppmuntran. Om man frå-
gar människor om de fått för
mycket beröm och uppmuntran
så är det nästan aldrig någon
som anser det. Det är ju märkligt
att så många är svältfödda på be-
röm, trots att det inte kostar nå-
gonting att vara generös med
uppmuntran och beröm. Det kan
ju inte vara så att vi tycker att vi
förlorar något för egen del om vi
ger någon annan beröm och
uppmuntran? Man har sagt att
avsaknad av kritik är den största
komplimang man kan få på en
arbetsplats eller i en organisa-
tion. Om det är så, då är det ju
bedrövligt.

När jag sagt detta, så måste jag
också säga att vi också behöver
god kritik och feed-back för att
kunna växa och utvecklas. Vad
är då god kritik?

Experter brukar tala om tre sa-

ker som utmärker en god kritik.
Den skall ges i enrum, den skall
ges i syfte att en medmänniska
skall växa. Om det finns aggres-
sioner och självhävdelsebehov
skall vi avstå från kritik. För det
tredje, en god kritik skall ges i
kärlek och omtanke. Vi behöver
den goda kritiken själva och där-
för skall  vi vara generösa med
den mot andra. Och när någon i
kärlek och omtanke om vår egen
utveckling ger oss kritik och
feed-back, skall vi ta mot den i
tacksamhet, hur svårt det än är
att höra att vi inte är perfekta.
Hur vi sen hanterar den är vår
ensak, men jag har upplevt att
när man får en god kritik i livet
som ges av kärlek och omtanke
så innehåller den ofta sanningar
som man kan och skall ta lär-
dom av.

Visa stolthet
Den amerikanske presidenten
John F. Kennedy sa i  sitt installa-
tionstal 1961”. Fråga inte vad
ditt land kan göra för Dig, fråga
vad du kan göra för ditt land”
Låt oss applicera detta på oss
själva. Fråga inte vad dina med-
bröder och dina medsystrar kan
göra för dig, men fråga vad du
kan göra för dem. Fråga inte vad
Tempel Riddare Orden och Tem-
pel Byggare  Orden kan göra för
dig, utan fråga i stället vad Du
kan göra för Orden hemma på
din ort, och inte bara för rekryte-
ring, utan också ställa upp på
det enklaste saker, att exempel-
vis få med fler bröder och systrar
till möten. Tala väl om din Or-
den till människor du möter och

�

Fortsättning på nästa sida
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visa din stolthet över att få vara
med i en Orden och en gemen-
skap som gett och ger dig
mycket av gemenskap och
glädje och många vänner men
också många visdomsord som
gagnar både ditt inre och yttre
liv och ett stöd för att kunna leva
ett nyktert liv utan droger.

Inre säkerhet
I Afrika finns ett speciellt be-
grepp Ubuntu. Det är svårt att
översätta, men det handlar om
innebörden att vara människa.

� Forts från föregående sida Nobelpristagaren Desmond Tutu
har  sin bok” Ingen framtid utan
förlåtelse” sagt om ”Ubuntu”:
Då är man generös, gästvänlig,
omtänksam... en person med
”Ubsuntu” är öppen och till-
gänglig för andra, bejakar andra,
känner sig inte hotad av andra.
Orsaken är att man har en inre
säkerhet som beror på att man
hör hemma i ett större samman-
hang både lekamligt och andligt.

Låt oss skriva in ”Ubuntu” och
vad det står för i våra hjärtan och
sinnen. Kan vi förverkliga det –
kommer det att leda till fram-

gång för oss själva för familjer
och vänkrets, vårt arbete, or-
densarbetet och mycket mer.
Om vi lever om tre år och får
uppleva en General Konvents
bankett igen, så blir det redovis-
ning runt borden och vi får prata
om vad ”Ubuntu” fått betyda för
oss. Naturligtvis kan vi tycka att
vi redan nu uppfyller ”Ubuntus”
krav, och då är det bara att leva
som vanligt, och se till att man
inte ramlar ur rollen.

Eric Lundqvist, HSM

För många är säkert en resa
med Hurtigruten längs den nor-
ska kusten en dröm.

Nästa höst kan den drömmen
bli verklighet. Stor Templet för
Norge och Island inbjuder näm-
ligen Tempel Riddare i Norden
med damer att följa med på en
sex dagars tur med m/s Midnat-
sol på det som kallas Världens
Vackraste Sjöresa.

Turen startar i Bergen den 22
september 2008 och slutar i
Tromsö den 28 september.

Under resan längs den norska
kusten lägger fartyget till i bland
annat Ålesund, Trondheim och
Bodö. På dessa platser arrang-
eras såväl stadsvandringar som
visnining av olika sevärdheter i
städerna, bland annat Nidaros-
domen i Trondheim. De Tempel
som finns på dessa platser visar
också sina lokaler.

Ombord arrangeras också en
del föredrag. När skeppet passe-
rar polcirkeln får passagerarna
vara med om ett ”pol-cirkel-
dop”.

Resa med Hurtigruten?
Sista anhalten på resan med

Hurtigruten blir Tromsö dit man
anländer fredag 26 september.
Deltagarna inkvarteras på hotell
under två nätter. På fredag kväl-
len arrangeras ett ritualmöte hos
VT Stella Maris för bröderna.
För medföljande damer ordnas
ett eget arrangemang.

På lördagen arrangeras en
stadsvandring i Tromsö med ge-
mensam lunch och sightseeing.
Dagens avslutas med en festmål-
tid för alla deltagare.

Innan hemresan på söndagen,
som var och en får ordna själv,
firas gudstjänst i domkyrkan.

De som är intresserad av
denna tur med Hurtigruten kan
få mer upplysningar, uförligare
program och information om
priser av broder Hans Henrik
Lerstad i Ålesund.

Han nås på följande adress:

Torvteigen 6, 6009 Ålesund,
Norge,
telefon + 47 70 12 92 44,
mobil + 47 92 20 95 45.
E-post: hhelerst@online.no

Sveriges yngsta Tempel, Väpnare
Templet Vårdkasen i Varberg, fi-
rade på nationaldagen sitt 25-
årsjubileum. Hedersgäster var
dåvarande Stor Mästaren Jan-
Olof Nilsson, som har sina rötter
i Varberg och  dåvarande Provins
Kapitel Mästaren Carl-Gunnar
Westberg. I samband med IG-
mötet, som leddes av VT Vård-
kasens Mästare Rolf Olsson he-
drades en av Templets bröder
med Eklundsmedaljen i brons för
förtjänstfullt arbete inom Orden.
SM Jan-Olof Nilsson överläm-
nade till fem av Templets bröder
OVN, Ordens Veterantecken, för
25-årigt medlemskap.

Vid den efterföljande banket-
ten tillsammans med damerna
framfördes uppvaktningar och
överlämnades gåvor från flera
Tempel. M Rolf Olsson tackade
för uppvaktningarna och öns-
kade alla en härlig sommar. Fest-
ligheterna avslutades med att
deltagarna unisont sjöng Härlig
är jorden.

Yngsta Temlet firade
sitt 25-årsjubileum
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2010 års General Konvent ska
hållas i Sundsvall. Vid den avslu-
tande banketten i Växjö konsert-
hus framträdde den medeltida
”Högomsmannen” alias RT
Verdandis UM Jan-Eric Bülund
och berättade om den gamla
sågverksstaden. Därefter häl-
sade Templets M Janolov Sand-
man Nordens Tempel Riddare
med damer välkomna till Sunds-
vall om tre år.

Men innan dess hade de drygt
500 deltagarna i banketten ätit
en välsmakande supé uppdukad
i konserthusets foajé. Därefter
förflyttade sig gästerna till Chris-
tina Nilsson salen där program-
met fortsatte med musik och tal
med broder Magnus Falk som
toastmaster.

Det skickliga musikerparet

Stipendier ur Ordens100-års fond till
ungdomsledare och kamratstödare

Wieska och Hubert Szymczynski
bjöd på en högklassig musikalisk
underhållning och roade publi-
ken med sitt spexiga och skick-
liga framförande. Lite mer allvar
blev det när HSM Eric Lundqvist
höll högtidstalet. Detta publiceras
på annan plats i tidningen.

Kamratstöd
Han delade tillsammans med
HSKR Roland Smith sedan ut två
stipendier på vardera 10 000
kronor ur Tempel Riddare Or-
dens 100-års fond. Mottagare
var Ninnie Johansson och Curt
Thapper, båda från Växjö och
aktiva inom IOGT-NTO-rörelsen.

Ninnie Johansson erhöll sti-
pendiet för ”ideella insatser i ett
drogförebyggande arbete och för
sin entusiasm som ledare för
verksamhet med teater- och film-

klubbar, samt friskusgrupper,
främst bland barn och ungdom”.
Curt Thapper erhöll sitt stipen-
dium med följande motivering:
”för sitt sociala arbete med kam-
ratstöd till missbrukare och för
sina aktiva insatser inom det
drogförebyggande arbetet”.
Stipendiaterna belönades också
med kraftfulla applåder.

Inbjudna gäster
I banketten och även i högtids-
gudstjänsten i domkyrkan tidi-
gare på eftermiddagen, deltog
även några speciellt inbjudna
gäster. Det var domprost Jan-
Olof Johansson, som predikade i
högtidsgudstjänsten, och repre-
sentanter för några ordnar, Odd
Fellow Orden, Sirius-Orden,
Svenska Druid-Orden samt
Ordensförbundet Myrorna. Den
sistämnda orden är RT S:t
Sigfrids hyresvärd. Gästerna
tackade för inbjudan och över-
lämnade gåvor till HSM Eric
Lundqvist som kvitterade genom
att till var och en av dessa gäster
överlämna boken Tempel Rid-
dare Orden 100 år i Norden.

Banketten avslutade med till-
kännagivande av vem som fått
den stora äran att arrangera
2010 års GK. Innan dess av-
tackades de båda avgående Stor
Mästarna, Jan-Olof Nilsson och
Frank E Andersen av sina respek-
tive efterträdare Anders Wiking
och Jens Dövik. HSM framförde
också ett stort tack till det arr-
angerande Templet RT S:t Sigfrid
med dess Mästare Ingvar Johans-
son i spetsen.

Banketten och hela General
Konventet avslutades så med
kaffe och kaka i foajén.

Det skickliga musikerparet Wieska och Hubert Szymczynski på fiol respektive piano
svarade för en bejublad underhållning vid den avslutande banketten.
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IG-mötet på fredagseftermid-
dagen hölls i Teleborgshallen,
där även tidigare på dagen

EMG till HSKR Roland Smith
STICG-mötet genomförts. Som
officianter vid IG-mötet, som
samlade cirka 415 bröder, tjänst-
gjorde ämbetsmännen i Det
Högsta Rådet samt ämbetsmän
från de tre Stor Templen.

Numera förekommer inte nå-
gon reception vid General Kon-
ventets IG-möte. Däremot instal-
lerades de nyvalda ämbetsmän-
nen i Det Högsta Rådet och de
nyvalda Stor Mästarna i Stor
   Templet för Sverige och Fin-
land respektive Stor Templet för
Norge och Island Anders Wiking
och Jens Dövik av Ordens Hög-
ste Stor Mästare Eric Lundqvist.
   De båda SM installerade däref-
ter ämbetsmännen i de båda Stor
Templen och även ämbetsmän-
nen i de tre svenska Provins Ka-
pitlen.

Medalj i äkta guld
Vid IG-mötet tilldelades också
Högste Stor Kanslern Roland
Smith Ordens högsta utmärkelse,
nämligen Eklundsmedaljen i
guld. EMG delas endast ut till

Vid IG-mötet tilldelades HSKR Roland
Smith Tempel Riddare Ordens högsta
utmärkelse Eklundsmedaljen i guld.

bröder som innehar Ordens hög-
sta grad, HDG och som utfört
synnerligen gagnande gärning av
utomordentliga betydelse för
Tempel Riddare Orden.

Förre Högste Stor Mästaren
Göte Appelberg framträdde
också. Han hade fått i uppgift att
dekorera även HSM Eric Lund-
qvist med Eklundsmedaljen i
guld. Nu förärades HSM denna
utmärkelse redan för tre år se-
dan, vid GK i Ålesund.

Men den medalj han nu tillde-
lades är lite speciell. Den finns
bara i två exemplar och är i äkta
guld. Den ena förärades kung
Gustav VI Adolf, som var Tempel
Riddare Ordens högste beskyd-
dare. Denna medalj finns nu
bland övriga medaljer och ut-
märkelser kungen erhöll.

Medaljen som nu förärades
HSM ska följa ämbetet. Den ska
överlämnas av broder Eric Lund-
qvist när en efterträdare till
honom har valts.

tel  Mästarna blir alla Vice Stor
Mästare.Det sistnämnda gäller
enbart Stor Tempel Mästare Rå-
det för Sverige och Finland. I de
övriga Stor Templen finns inga
Provins Kapitel inrättade.

I Templens Mästare Råd mins-
kas antalet ämbetsmän. Ämbetet
som Bokförare försvinner. Ge-
nom att allt färre bröder väljer
att betala sin medlemsavgift kon-
tant anses det inte behövas nå-
gon särskild ämbetsman som har
ansvar för uppbörden.

Fortsättning från sidan 6

DHR fortsätter . . . Nya Stor Mästare
Högste Stor Mästare Eric Lund-
qvist omvaldes i sitt ämbete. Vid
Stor Tempel mötena valdes nya
Stor Mästare, Anders Wiking,
Trollhättan i Stor Templet för
Sverige och Finland respektive
Jens Dövik, Ski i Stor Templet för
Norge och Island. Till ny Högste
Stor Skatt Mästare valdes Björn
Edström, Falun.

Bröderna Roland Smith, Ange-
red och Steffen Bentsen, Oslo om-
valdes som Högste Stor Kansler
respektive Högste Stor Ceremoni
Mästare.Vid det danska Stor Tem-
pel mötet, som hölls tidigare i år
omvaldes Leif G Kirk, Naestved

som Stor Mästare  och ingår därför
som en av tre VHSM i DHR.

De avgående ledamöterna
förre Stor Mästarna Sverige res-
pektive Norge Jan-Olof Nilsson
och Frank E Andersen avtacka-
des av HSM Eric Lundqvist.

Reportagen från konventet:

Text: Leif Lundqvist
Foto: Per-Eric och

Ingrid Bengtsson
Bo Hansson
Leif Lundqvist
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Under tiden bröderna deltog i
förhandlingsmöten och grad-
möten arrangerades för de med-
följande damerna flera utlykter
till platser i Växjös grannskap.
Bland annat gjordes en busstur i
Linnés fotspår, vilken inklude-
rade ett besök i Råshults präst-
gård som ligger i Stenbrohults
församling, där blomsterkungen
såg dagens ljus för 300 år sedan.
Det omtalade Huseby slott som,
under den sista ägarinnans
Florence Stephens tid, ofta be-
söktes av kung Oscar II och hans
barn och barnbarn, var ett annat
utflyktsmål.

Eftersom konventet denna
gång ägde rum i ”Glasriket” ar-
rangerades också besök på några

Damer reste i Linnés fotspår

av de välkända glasbruken,
nämligen Kosta och Målerås.
Naturligtvis blev det också möj-
ligt att handla glas. Utflykten av-
slutades med ”Hyttsill”.

Småländska flickor
Många damer och även bröder
passade på lördagsförmiddagen,
innan det var dags att byta om
inför eftermiddagens högstids-
gudstjänst, att följa med på en
guidad rundtur med buss i Växjö
med omnjed. Flera av stadens
äldre kulturbyggnader och min-
nesmärken besågs men även en
del nyare byggnation.

Flickorna i Småland var rubri-
ken för en samling för damerna
på fredagseftermiddagen. Sam-

Linnés födelseplats prästgården Råstorp var ett av målen för de utflykter som arrangerades under konventet.

lingen handlade mycket om den
småländska småföretagsamheten
som kallas Gnosjöandan och i
vilken inte minst kvinnorna spe-
lat stor roll. Några kvinnor hade
bjudits in för att berätta om sina
arbeten som textildesigners. Lan-
dets enda kvinnliga kopparslag-
armästare fanns också på plats
för att berätta om sitt yrke. I an-
slutning till föreläsningarna ar-
rangerades också utställningar av
konsthantverk.

Adressändringar
görs till Templets  S – inte till
Tempel Riddarens redaktion!
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Högtidsgudstjänsten i Växjö
domkyrka samlade nära 500 del-
tagare. När de högtidsklädda
bröderna och damerna, brö-
derna i frack eller mörk kostym
med till övervägande delen
purpurfärgade graddekorationer
och många damer i folkdräkt,
hade hade bänkat sig i kyrkan,
gick  ledamöterna i Det Högsta
Rådet med damer, företrädda av
två ceremonimästare och till-
sammans med särskilt inbjudna
gäster i procession in i kyrkan.

Domprost Jan-Olof Johansson
hälsade gudstjänstdeltagarna
välkomna. Han svarade också
för predikan. Liturg var HSM Eric
Lundqvist. För textläsningen sva-
rade M i RT S:t Sigfrid, Ingvar Jo-
hansson.

Ingmar Nordström spelade
vid konsert i domkyrkan

Gudstjänsten inramades med
musik och sång av organist
Yvonne Steen Ohlander och
sång av Markus Ekblad. Kollekt
togs upp till Svenska Jerusalems-
föreningen.

Under utgångsprocessionen
sjöngs traditionsenligt taizépsal-
men  ”Sjung lovsång alla län-
der”. Sången fortsatte tills samt-
liga gudstjänstdeltagare hade
gått ut ur kyrkan och samlats
framför den. Där avslutades
högtiden med att samtliga uni-
sont sjöng ”Härlig är jorden”.

Sommartema
Yvonne Steen Ohlander medver-
kade också, tillsammans med sin
kollega Linda Andersson och
den välkände saxofonisten och
före detta dansbandsmusikern
Ingmar Nordström vid den kyr-
kokonsert som hölls i domkyr-
kan tidigare i veckan. Konserten,

Efter högtidsgudstjänsten samlades deltagarna tillsammans med officianterna domprost
Jan-Olof Johansson och HSM Eric Lundqvist utanför domkyrkan där högtiden avslutades
med att deltagarna unisont sjöng Härlig är jorden.

Yvonne Steen Ohlander, Ingmar Nordström och LInda Andersson bjöd på ett mycket
uppskattat musikprogram i Växjö domkyrka. Musikgudstjänsten var ett av de mest väl-
besökta arrangemangen under General Konventet.

�
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Tempel Riddare Orden i Norden

120-årsjubileum
Söndagen den 28 oktober kl. 11.00

Gudstjänst i Gränna kyrka
Predikan av HSM Eric Lundqvist

Efter gudstjänsten kyrkkaffe och därefter
kransnedläggning vid Grännamonumentet.

Lördag 27 oktober
IG-möte i RT Minerva kl. 18.00

Klädsel vid gudstjänst och IG-möte:
EHD med dekorationer.

Till ny webmaster för Tempel
Riddare Ordens svenska hem-
sida ”tempelriddareorden.se”
efter framlidne broder Karl Öhrn
har utsetts broder Fredrik Topp-
lund, RT Vätterborgen, Motala.

Broder Fredrik är 27 år gam-
mal och recipierade i Ordern så
sent som i februari i år. Han är
gift med Eija och arbetar som
marknadsassistent på Carrocar
som säljer radiostyrda hobby-
produkter.

På fritiden är han aktiv i Mo-
tala Pingstförsamling som web-
master och tidningsredaktör.
Han håller även i trådarna för
bok-shopen.

Dessutom tycker han om att
laga mat och kopplar av med
klassisk musik.

Fredrik Topplund berättar att
Ordens nya svenska hemsida ser
snart sitt ljus. Det kan vara an-
ledning att då och då titta in på
sidan och se vad som händer
inom Tempel Riddare Orden i
Sverige och Finland.

Ny webmaster

Webmaster Fredrik Topplund.

Det stod en ung man på torget
ropande med hög röst
– här är jag, ser du mig inte –

men ingen såg honom
hörde honom heller
trafiken dånade förbi
– var det någon som ropade
nej, inte ropar man

ingen klok människa ropar väl
åtminstone inte på ett torg
– där parkerar man sina bilar

ändå ropade han
– han hade kanske inte någon bil
kanske inte någon vän heller –

varför ropade han –
det får vi aldrig veta
aldrig någonsin veta
– ingen frågar väl kanske heller
men han begrovs i går.

                       Birger Franzén

Tidsbild

var ett av konventets mest besök-
ta arrangemang och lockade
580 åhörare.

Trion bjöd på ett mycket upp-
skattat program bestående av
klassiska sång- och musik-
stycken med sommartema. Men
de framförde även en del and-
liga stycken av kompositörer
som Ellington, Schubert, Mozart
för att bara nämna några.

�

Tempel Riddaren nu
även på nätet
Tempel Riddaren finns nu
också att läsa på nätet.
Gå in på Tempel Riddare
Ordens nationella hemsida:
www.tempelriddareorden.se
och klicka sedan på Aktuellt.
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I december 2003 var ritualmu-
siken för Tempel Riddare Or-
dens tre riddaregrader klar.
Kompositör är musikdirektör
broder Rune Elmehed medlem i
RT S:ta Gertrud i Västervik.

– Jag har haft ett mycket bra
samarbete med SKN Lars Malm-
björk i Linköping,  framhåller
Rune Elmehed.

Rune Elmehed är en känd och
uppskattad musikprofil i hemsta-
den Västervik. I 30 år tjänst-
gjorde han som organist i Väster-
viks församling. Han har också
varit aktiv medlem i Västerviks
orkestförening och trakterar för-

Mångsidig tonsättare skapade
ritualmusik till riddaregraderna

utom orgel och piano  även vio-
lin, nyckelharpa och oboe.

Men det är framför allt som
tonsättare han har rönt uppskatt-
ning långt utanför Västerviks
gränser. Han har komponerat
över 900 verk för orgel, orkester,
kyrko- ungdoms- och barnkörer
och även gjort många arrang-
emang av andra tonsättares
stycken.

Tyskt orgelsällskap
År 1999 kom broder Rune Elme-
hed in som förste svenske tonsät-
tare i (GdO) Gesellschaft der
Orgelfreunde, en förening med
över 6 000 medlemmar från
hela världen, genom orgel-
variationer över den engelska
folkmelodin ”Greensleaves”.
Detta  samarbete har bland an-
nat resulterat i ett större orgel-
verk, komponerat för invig-
ningen av romantisk Voigt-orgel i
den tyska staden Marbach am
Neckar i juni 2005.

Broder Rune, som 2004 tillde-
lades Ordens högsta grad, HDG,
har också skrivit ett flertal körs-
tycken speciellt för TR-kören i
Västervik. Till dessa och även
andra kompositioner har hans
hustru  Anita skrivit texter. Vid
RT S:ta Gertruds 80-årsjubileum
i maj framförde kören bland an-
nat ett för detta tillfälle special-
skrivet verk av makarna
Elmehed.

75 verk för TR-kören
Enligt körens dirigent broder
Sölve Eriksson har Rune Elme-
hed skrivit 75 verk för kören.
Själv har han inte hållit räk-
ningen, men tror i alla att det är
över 50.

Redan 1991 blev broder Rune
kontaktad av dåvarande Högste
Stor Mästaren Odd Rhode Han-
sen och tillfrågad om han ville
vara med i en kommitté med
uppdrag att komponera ritual-
musik till de tre riddaregraderna
PRG, ARG och URG. Det fanns
då ingen speciell musik till dessa
grader. Men av olika anledningar
blev det till slut Rune Elmehed
själv som fick uppdraget, vilket
han påbörjade 2001.

– Innan jag började läste jag
noga igenom ritualerna för dessa
tre grader.

Jag har också haft ett mycket
bra och nära samarbete med
Lars Malmbjörk i Linköping, be-
rättar Rune Elmehed.

Lars Malmbjörk, som är Kap-
lan i Stor Tempel Mästare Rådet
har gett en del anvisningar hur
han tänkt att musiken ska låta
under olika avsnitt i ritualerna.

– Vi har också träffats vid
några tillfällen och lyssnat på
musiken tillsammans.

Över 100 timmars arbete
I december 2003 var musiken
klar att tryckas i nothäften och
spelas in på cd. På cd-skivorna
spelar broder Mats Åhlund, RT
S:t Laurentius orgel och broder
Jörgen Åkesson, RT Veritas,
Borås svarar för sången.

– Varje grad har en speciell in-
troduktion medan avslutnings-
musiken är gemensam för alla
tre graderna, berättar broder
Rune Elmehed som ägnat över
100 timmar åt arbetet med att
komponera ritualmusiken  till de
tre riddaregraderna.

Leif Lundqvist

Broder Rune Elmehed i RT S:ta Gertrud i
Västervik har komponerat musik till de
tre riddaregraderna.
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Östen Albertsson är framgångs-
rik rekryteringsledare i RT Ume-
borg. Han har under sina 35 år
som Tempel Riddare lyckats få
med ett stort antal bröder i Tem-
pel Riddare Orden, men den se-
naste blev litet av en solskens-
historia. Han berättar:

Jag sitter som vice ordförande i
Umeå Filatelistförening och har
tagit på mig uppgiften att ge lite
råd och hjälp till stärbhus och
enskilda personer i frimärks-
sammanhang.

En söndagseftermiddag ringde
en dam och önskade att jag
skulle ge några råd om hennes
frimärkssamling. Jag åkte ut till

Framgångsrik rekryterare
berättar solskenshistoria

hennes hem och vi gick igenom
samlingen. Allt slutade med att
hon önskade bli medlem i vår
förening. Hennes man kom då
med den synpunkten, att han
torde bli lite mera ensam när
hon far på sina klubbmöten.
Själv skulle han önska att det
vore mera karlar i hans pensio-
närsförening. Min korta kom-
mentar blev då:

– Då måste du ju bli Tempel
Riddare, för där är det garanterat
bara karlar.

– Ja, vad fordras för att man
ska bli Tempel Riddare?

– Tre saker: Att du är helnykter,
att du har en mörk kostym och att
du har en svart fluga under hakan.

Artikelförfattaren Östen  Albertsson med Gun Wessman och Wolmar Lundin som är nya
medlemmar i Tempel Byggare Orden respektive Tempel Riddare Orden.

Foto: Anders Perstrand.

– Ja, då är det bara flugan som
fattas.

– Då förstår jag att du önskar
bli tempelriddare.

TBO först
Jag ringde direkt till vår Mästare
Henry Forsgren och bad honom
ge lite mera information till min
vän och hans kvinna. Vi träffades
på Templet dagen därpå och ef-
ter en stunds genomgång om
vad Tempel Riddare Orden är för
en sammanslutning skrev han på
sin inträdesansökan och våra vä-
gar skiljdes åt.

På hemvägen hade han sagt
till sin kvinna: Som jag förstod
av Henry Forsgrens information
så finns det numera en kvinnlig
Orden i Umeå som kallas Tem-
pel Byggare Orden. Du kanske
skulle gå med i den.

– Ja, jag tror det, svarade hon.
Slutet på denna solskenshisto-

ria är att hon hann gå med i TBO
innan han blev Tempel Riddare.
Efter invigningen tackade han för
att han fick bli Tempel Riddare,
för när man blivit 77 år börjar
antalet vänner minska. Nu för-
stod han att han fått en hel del
nya vänner. I RT Umeborg och i
hela vår Orden har han nu fått
många bröder.

Tänk om alla ni Tempel Rid-
dare fick känna samma spontana
glädje som jag fick uppleva när
ett par erbjöds förmånen att
komma med i vår krets fastän jag
endast känt dem i knappt ett
dygn.

Östen Albertsson
Rekryteringsledare,

RT Umeborg
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IN MEMORIAN - Lars-Olof Grönlund

Den 25 november 2005 avled
broder Lars-Olof Grönlund
från jämtländska Stavre som
vid sin bortgång var medlem i
RT Jämteborg i Östersund. I
nedanstående artikel ger hans
yrkeskollega (slöjdlärare) och
Tempel Riddare broder Kjell
Lindberg, VM i RT Idun och
Kaplan i Sveriges Mellersta
Provins Kapitel en bild av den-
nes ”Tempel Riddare gär-
ning”.

Det började nyårsafton 1978 i
Jättendals kyrka i norra Häl-
singland. Inför nyårsbönen
gick jag för mig själv en stund.
Detta observerades av numera
bortgångne broder Wilhelm
Eriksson.

Han undrade om jag inte var
intresserad att bli Tempel Rid-
dare.Jag kände mig mycket he-

drad över denna förfrågan ef-
tersom jag visste att  två av
mina vänner inom MHF, Sune
Lundkvist i Skellefterå och
Karl-Erik Olson i Bollnäs, var
Tempel Riddare och bad att få
några dagars betänketid.

När det efter jullovet var
dags att åter börja våra arbeten
berättade jag för min lärar-
kollega Lars-Olof Grönlund
om det fina erbjudande jag
fått. Han blev intresserad, ef-
tersom hans framlidne svärfar
också hade varit Tempel Rid-
dare. Vi fick sedan båda infor-
mation om Tempel Riddare Or-
den, av RT Iduns dåvarande
Mästare Sven Mattsson (som
även han var lärare på skolan)
sittande på en bänk i metall-
slöjdsalen i C-skolan i Harm-
ånger.

Speciellt bord åt TBO
Så man kan väl säga att jag re-
kryterade en ny broder innan
jag ens var invigd i Orden. Vi
har sedan följts åt genom gra-
derna.

När Lars-Olof 1986 flyttade
till sin hembygd Stavre i Jämt-
land blev våra kontakter inte
lika intensiva som tidigare.
Men första tiden efter flytten
besökte han mötena i RT Idun
för att få ytterligare någon
grad.

År 2005 tilldelades broder
Lars-Olof Eklundsmedaljen i
silver. I september deltog han i
Umeå i en zonträff  för Sekre-
terare. Mästaren i RT Ume-
borg, Henry Forsgren berät-
tade då att man snart skulle in-
viga en Förgård av Tempel

Byggare Orden. För detta till-
fälle behövdes ett speciellt
bord.

Lars -Olof erbjöd sig då att
tillverka detta bord och tog
fram sitt måttband som han
alltid hade på sig och började
ta mått och anteckna dessa i
ett block som han också alltid
hade i bröstfickan på skjortan.
Arbetet utförde han i sin egen
snickareverkstad hemma i
Stavre

Prestaverade
Bordet skulle levereras till TBO
i slutet av november 2005 i
samband med ett besök hos
dottern Anna i Umeå. Men när
han kom fram till Umeå drab-
bades han av en allvarlig sjuk-
dom. Det blev ambulansfärd
till regionsjukhuset, men hans
liv gick inte att rädda.

Broder Lars-Olof slutade sin
jordevandring den 25 novem-
ber 2005. Man kan verkligen
säga att han stupade på sin
post.

Vid jordfästningen i Rev-
sunds kyrka mötte många brö-
der från RT Jämteborg upp.

Bröderna prestaverade vid
kistan och även jag blev erbju-
den att medverka vid detta.

En fin gest av bröderna i RT
Jämteborg som jag är mycket
tacksam för. Det var en stark
upplevelse att stå där vid Evig-
hetens port och ta farväl av
min ständige följeslagare.

Kjell Lindberg,
PKKN i SMPK
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Nya Mästare i alla
Provins Kapitlen
Samtliga tre Provins Kapitel
inom Stor Templet för Sverige
och Finland har efter General
Konventet i Växjö nya Mästare.
Inte mindre än tio av de totalt
21 ledamöterna i Provins Kapitel
Mästare Råden är nyvalda.

Valen:

Sveriges Norra Provins Kapitel:
PKM Per Fredheim,

Sundsvall
VPKM Arne Bergman, Kiruna
PKUM Stefan Dahlberg,

Öjebyn
PKKR Anders Perstrand,

Umeå
PKCM Karl-Anders Isaksson,

Boden
PKSKM Åke Berglund,

Härnösand
PKKN Lars-Gunnar Persson,

Lycksele

Sveriges Mellersta Provins Kapitel:
PKM Stig Gustavsson,

Linköping
VPKM Leif Brodén, Karlstad
PKUM Claes-Göran Edberg,

Åkersberga
PKKR Eive Andreasson,

Bjurås
PKCM Arne Edholm, Värmdö
PKSKM Jarl Öman, Hammarö
PKKN Kjell Lindberg, Jättendal

Sveriges Södra Provins Kapitel:
PKM Per-Ingvar Krantz,

Borås
VPKM Rolf Lindström,

Färjestaden
PKUM Kenneth Lundin,

Huskvarna
PKKR Rolf Träff, Varberg
PKCM Vilgot Wilhelmsson,

Skärhamn
PKSKM Per-Erik Bengtsson,

Alvesta
PKKN Magnus Wihlborg,

Oskarshamn

Kl 17.00

RT Gregorius Malmö
Inbjuder bröder och damer

till100-årsjubileum
Lördagen den 6 oktober 2007

Samling
Kl 14.00 på Quality Hotel Konserthus

Amiralsgatan 19 Malmö

IG-möte
Kl 15.00 RT Gregorius lokaler Kungsgatan 16

Under IG-mötet är damerna Damsällskapets gäster

Program
Bankett

Högtidstal
Historik

Underhållning

Anmälan
Sker genom inbetalning, av kostnaden för högtiden,

Kr 350:–, på Templets postgiro nr 3 78 44-8,
senast den 20 september

Ange namn, Tempel, ämbete och grad.

Logi kan beställas hos Quality Hotel Konserthuset
Amiralsgatan 19, tel 040-664 60 00.

Ytterligare upplysningar lämnas av Templets
S Anders Trönell, tel 0413-703 62.

Klädsel
HD/EHD med dekorationer, Damer valfritt.

Välkomna
Mästare Rådet

Onsdagskvällens möte i
Ordens högsta grad, HDG,
samlade totalt 82 bröder från
43 Tempel.

Av dessa var 27 recipiender
(20 från Stor Templet för Sverige
och Finland  och sju från Stor

27 recipiender i högsta graden
Templet för Norge och Island)
från 20 Tempel.

I STICG-mötet på fredags-
förmiddagen deltog totalt
447 bröder.186 av dessa var
recipiender (156 från  STSF, tre
från STD samt 27 från STNI).
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”Minikonvent” i Nordnorge
för trettionde året i rad

Årets Junkerdalsträff arrangera-
des traditionsenligt av UP Saltdal
i Nordnorge för 30:e året i rad.
Ett 90-tal bröder med damer från
hela Norge och norra Sverige
samlades i mitten av juni i mid-
nattssolens land.

Detta så kallade. minikonvent
mjukstartade på torsdagskvällen
med pitebornas surströmmings-
kalas hos broder Oddvar Myr-

vangs camping i Graddis. Under
fredagen anslöt fler deltagare till
öppet Fredsutpostmöte för bröder
med damer i Junkerdals gren-
dehus. Broder Asbjörn Nilsen till-
delades utmärkelsen Ordens Pa-
triark efter 50 års medlemskap.

Fjordfiske eller naturvandring
stod på lördagens program. Vår
utsände valde denna gång en
vandring i Junkerdalsura.

Per Johnsen, M i RT Syvstjernen i Bodö, väntar på kaffe. Han överraskades sedan på
kvällen med utnämning till 10:e graden under festbanketten på Junkerdalsträffen.

En av höjdpunkterna under
jubileumsfirandet var festban-
ketten senare på lördagen med
deltagare från sex norska och
fyra svenska Tempel. Där blev
det i öppen ritual utnämning i
både 9:e och 10:e graden. De
utnämnda bröderna Kjell-Sture
Myrvang och Per Johnsen reci-
pierade sedermera i respektive
grad under General Konventet i
Växjö. Högtidstalare var dåva-
rande Stor Mästaren Jan-Olof
Nilsson som deltog för andra
gången. Högtidligheterna varva-
des med burlesk revyunderhåll-
ning som trotsar all beskrivning.
Där fick skrattmusklerna en rejäl
omgång.

Söndagens gudstjänst, som
hölls i Övre Saltdals kyrka, inne-
höll bland annat duettsång av
paret Birgit Karlsson och Anders
Perstrand från Umeå samt
välsignelseceremoni för den nya
kyrkogården. Därefter avrunda-
des Junkerdalsträffen med en ge-
mensam lunch och avtackning i
Grendehuset.

Sändebudet Björn Karlsen och
hans medarbetare har all heder
av detta uppskattade arrange-
mang. Vi ses väl igen på nästa
Junkerdalsträff!

Text och foto:
Anders Perstrand


