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Optimism om Tempel Riddare Ordens framtid
präglade 2007 års General Konvent i Växjö
Läs mer om Konventet
på sidorna 2-15, 19 och 20

Tempel Riddarna i Visby har fått
ny lokal i tidigare baptistkyrka
HSKR Roland Smith läste upp motiveringen till de
stipendier ur Tempel Riddare Ordens 100-års fond
som delades ut till Curt Thapper och Ninne Johansson,
kamratstödjare respektive ungdomsledare.
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Innehållsrika ritualmöten ger
inspiration till nyrekrytering
Vi ser dagligen bevis på en oerhört snabb teknisk utveckling
som ger oss nya möjligheter,
men också nya problem att hantera. Det är inte självklart att en
högre materiell standard gör oss
lyckligare. Efter en lång period
med ökande privat konsumtion
börjar nu många människor att
söka efter andra, mera långsiktiga värden i tillvaron och en
sundare livsstil.
Alla Tempel Riddare vet att ett
medlemskap i vår Orden kan
vara lösningen på detta sökande.
Vårt dilemma är att mycket få
människor utanför vår krets känner till oss. Här har vi en jättelik
utmaning som vi måste anta. Var
och en av oss måste delta i detta
arbete.
Vår organisation är väl förberedd. Vi har de nödvändiga verktygen. Som exempel vill jag här
bara nämna möjligheten att anordna informationsmöten och
öppna utpostmöten. Vi bör då
också söka ett nära samarbete
med Tempel Byggare Orden,
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vars uppbyggnad vi bör stötta på
alla tänkbara sätt.
Kraften kommer inifrån
Ordens högsta ledning har genom ett imponerande arbete lagt
grunden till en förnyelse och förädling av vårt inre arbete. Jag
tänker då på sådana saker som
utvecklingen av gradsystemet
och textunderlagen för Ordenskunskap. Det är nu upp till varje
Tempel att omsätta allt detta i en
nytändning av det egna ordensarbetet. Vi måste sträva efter att
varje möte ska ge alla bröderna
en stimulerande upplevelse. Utnyttja detta till att aktivera bröder som tenderar att utebli från
mötena. Innehållsrika ritualmöten utgör en nödvändig inspirationskälla för arbetet med rekrytering av nya medlemmar.
Besök gärna närliggande Tempel
för att få nya impulser.
Mina bröder! Vårt arbete är
idag viktigare än någonsin.
Kent Alm
Stor Ceremoni Mästare
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Kent Alm.

Kontakta gärna någon av oss i
Stor Mästare Rådet för att diskutera olika tankar.
Telefonnummer, adresser och
e-postadresser hittar Du på vår
nyligen omarbetade hemsida
www.tempelriddareorden.se
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Tempel Byggare Orden en viktig
samarbetspartner för rekrytering
Kära vänner och bröder, Lärlingar, Stridskamrater, Väpnare,
Riddare och Komturer!
Så har vi åter vänt ett blad i vår
kalender och skriver 2008. Vi ser
tillbaka på det år som gått med
många högtider i Templen och
General Konventet i Växjö som
höjdpunkt.
Vid mötena under Konventet
fick vi pröva en del av de nya
ritualer som vi arbetat med sedan
vi var samlade i Ålesund. Vi beslöt
om nya lagar och fortsatt arbete
med kommentarer och anvisningar för vårt arbete i Ordens alla
Tempel och Utposter i Norden.
Det är naturligtvis inspirerande
att samlas till Konvent och jubileumshögtider. Men det viktigaste arbetet utförs just i det enskilda Templet. De är grunden
för hela vår organisation. Vi
måste ha bröder som är aktiva
och känner att våra program och
gradmöten är meningsfulla och
att vår verksamhet ger dem något för både kropp och själ.
Vändpunkt
Jag har under mina besök i
Templen kunnat se en viss ökning när det gäller recipiender
och det är viktigt att nya länkar
tillförs vår brödrakedja. De Tempel som byggt upp ”hemsidor”
har fått flera kontakter som lett
till nya medlemmar. Men det betyder inte att vi ska sluta med
personliga kontakter, utan intensifiera vårt arbete för att stärka
Tempel Riddare Orden och även
bana väg för Tempel Byggare Orden och dess tillväxt i hela Norden. Där Tempel Byggare Orden
etablerat sig och samarbetar

med ett Tempel har det redan visat sig vara viktiga samarbetspartners för rekrytering och jag
tror att detta blir ännu viktigare i
framtiden. Två organisationerbyggda på samma grundval och
med samma målsättning – kan
bli vändpunkten. Låt oss inte
dribbla bort den här möjligheten, den kommer aldrig igen.
Är då Tempel Riddare Orden så
viktig? Ja, det vet jag att vi
tycker. Det är inte bara en gemenskap som samlas för att äta
och dricka tillsammans. Måltiden är viktig – men det allra viktigaste det är det etiska budskap
som vi delar med varandra i
Tempelsalen med rika symboler
och aktivt deltagande som bygger upp vår inre människa och
ger oss lärdomar som vi får använda ute i det dagliga livet, i
gemenskap med andra människor. Det ger oss innehåll i livet.
Vara på väg
Det är viktigt att vi ta vara på
dessa stunder – livet går fort.
Man upptäcker snart att döden
finns i världen, ibland närmare
än man anar. Man behöver formulera en slags mening för sitt
liv, inte minst inför realiteten av
sin egen livsvandrings slut. Något säkert skyddsnät finns inte.
Något främmande har flyttat in i
det liv man trott sig äga. Det kan
vara en skrämmande insikt som
vi inte kan springa ifrån. Det är
viktigt att vi mediterar kring
detta ämne. En människas mening är att vara på väg från
födelsens källa till hemkomstens
hav, genom barndom, ungdom,
som vuxen och i åldrande, tills
målet är nått och hemkomsten

Eric Lundqvist.

inne. Att i ”Bortomlandet” förenas med vänner som en gång på
sin vandring korsat ens väg. Men
varje människa har just sin egen
väg att gå i sin bestämda tid. Man
måste gå den vägen själv.
Kanske är ändå all vår längtan
och alla våra heta drömmar innerst inne bara en törst inuti en
större törst. En hunger, en önskan om att få bli delaktig i allt.
Kanske är alla våra naturliga behov som att älska och älskas,
känna vänskap och glädje, att
äga och ge – en enda önskan om
att förenas med allt och med varandra och djupast med hela
världsalltet och kosmos. Och
bakom allt detta, han som givit
längtan dess kraft – GUD.
Låt oss ta med honom i våra beräkningar inför det nya år som vi
inte vet vad det innebär.
Jag vill med dessa funderingar
och tankar önska er alla
ETT GOTT NYTT ÅR!
Må FSV följa var enskild Broder
och hans familj under det år som
ligger framför oss.
Eric Lundqvist
Högste Stor Mästare
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Nya Mästare i fyra Tempel
Tre i norr och en i söder
Från och med 2008 har fyra av
Templen i Stor Templet för
Sverige och Finland nya Mästare.Tre av de Tempel som bytt
Mästare återfinns inom Sveriges
Norra Provins Kapitel och ett
i Sveriges Södra Provins Kapitel.
Här nedan följer en presentation av de nya ledande ämbetsmännen i respektive Tempel.
Tempel Riddaren önskar dem
lycka till i deras för Orden viktiga värv.

Jan Svensson

RT Bothina, Piteå
Småland, närmare bestämt Oskarshamn, är hemtrakterna för
den nye Mästaren i RT Bothnia i
Piteå, Jan Svensson. 1960 flyttade han efter att ha bott på flera
andra platser i södra Sverige,
med familjen, som består av
hustru Elisabeth och tre döttrar,
till Piteå. Där arbetade han i
drygt 30 år på Strömbackaskolan, som är en stor gymnasie4

skola. På skolan utbildade han
elever i trätekniska ämnen, det
vill säga till snickare som tillverkade i stort sett allt i trä, till exempel möbler, köksinredningar
och trappor.
Broder Jan Svensson, som är
född 1936 recepierade i Tempel
Riddare Orden 1980. Under de
27 årens medlemskap i RT
Bothnia har han bland annat
tjänstgjort som Kaplan. Han installerades som Mästare vid ett
välbesökt IG-möte den 6 november förra året av Stor Mästaren i
Stor Templet för Sverige och Finland Anders Wiking, sedan hans
företrädare på mästarposten Anders Borgman valt att lämna sitt
ämbete.
Idag är RT Bothnias nye Mästare pensionär och kör bland
annat bussresor och håller igång
med olika byggprojekt. Fotografering och utlandsresor är andra
exempel på intressen. Dessutom
är han aktiv inom missionskyrkan i Piteå bland annat som ungdomsledare och sångare i blandad kör.
VT Bonitas, Alingsås
Efter 14 år som Mästare i VT
Bonitas i Alingsås har nu broder
Tore Litborn lämnat detta ämbete för att helt ägna sig åt
uppgiften som Stor Kansler i Stor
Templet för Sverige. Han efterträds på mästarestolen av Under
Mästaren Erik Thaagaard-Jensen.
Som framgår av namnet är den
nye Mästaren född i Danmark,
närmare bestämt i Fredrikshavn
1950. Båda föräldrarna var aktiva medlemmar i IOGT, liksom
hans tre äldre systrar. Redan vid

Erik Thaagaard-Jensen

sju års ålder blev broder Erik
medlem i ungdomsloge, sedan i
DGU och vid 14 års ålder i
grundloge. År 1969 flyttade han
till Sverige och Mölndal. Även i
sitt nya land engagerade han sig
inom nykterhetsrörelsen. Han
var verksam inom såväl UNF:s
som NSF:s distriktsstyrelser i
Göteborg. Under ett år var han
också ordförande i NSF-distriktet.
År 1971 recipierade han i RT
Felicia. Sedan han flyttat till
Alingsås överförde han sitt medlemskap till VT Bonitas.
I Alingsås var han också under
en period ordförande i IOGTNTO-föreningen Westgöten, där
han idag är kassör. Dessutom
har han varit med i styrelsen för
Älvsborgs IOGT-NTO-distrikt,
1993 valdes broder Erik in i VT

Bonitas Mästare Råd som Ceremoni Mästare och de tre senaste
åren har han varit Under Mästare.
År 1978 gifte han sig med
Viorica. De har tre vuxna barn,
Sedan 1984 arbetar han som
datatekniker på Volvo IT. Han är
också fackligt engagerad och är
kassör i Unionen på Volvo Göteborg.

Franklin Fastigheter AB som driver och förvaltar fastigheter i
Västerbotten och Stockholm. Sedan några år är han också ordförande i Företagarnas lokalavdelning i Lycksele.
Företaget och verksamheter
knutna till detta tar en hel del
tid. Men han hinner också med
familjen, hustru Ingegerd, vars
far är Tempel Riddare och medlem i RT Ariel i Falun, samt sönerna Tommy och Martin, 14
respektive 12 år och dottern
Magdalena som är sex år.
Calle Franklin har också flera
fritidsintressen utöver Tempel
Riddare Orden.Ett av dessa är
jakt. Familjen är bosatt på en
gård i Busjön, 16 kilometer utanför Lycksele.På gården finns såväl hästar, jakthundar och en
katt.

Calle Franklin

VT Furan, Lycksele
Till ny Mästare i Väpnare Templet Furan i Lycksele har Templets
Vice Mästare Calle Franklin
valts. Han efterträder Lars- Gunnar Persson, som på grund av
sjukdom önskade dra sig tillbaka. Efter militärtjänstgöring i
Boden recipierade broder
Franklin i Tempel Riddare Orden
1986. Inom Templet har han
innehaft ämbeten som såväl Under Mästare och nu senast som
Vice Mästare.
Calle Franklin är född 1965
och döpt till Carl-Jonas. Men
hans kamrater förkortade namnet till Calle, vilket han fortfarande kallas i vardagslag. Han
har sin utkomst i familjeföretaget

Kent Ivarsson föddes 1953 i
Hoting och flyttade efter ha gjort
sin värnplikt på F4 Frösön till
Jämtland. De första åren arbetade han inom jordbrukskooperationen med olika uppgifter,
allt från säljare av olja till leveranser av jordbruksmaskiner.
Efter ett tiotal år inom frittidssektorn och som reservdelsman
anställdes han vid Jämtlands
Läns Nykterhetsförbund där han
nu har sitt dagliga värv.
Sedan början av 1970-talet har
broder Kent varit aktiv inom
MHF. Han är idag ledamot av
dess förbundsstyrelse, men också aktiv såväl på det regionala
som lokala planet och även
inom MHF Camping Club. Hans
intresse för ungdomar gör att
han aktivt driver en ungdomsklubb i Litmed MC Trial på programmet. Han åker även lite
själv som motionär.
Broder Kent Ivarsson är gift
och han noterar med glädje att
sonen Lars också är Tempel Riddare.

Adventsfirande på
NSF:s Ransberg

Kent Ivarsson

RT Jämteborg, Östersund
Efter två år avgår Olle Nilsson
som Mästare i RT Jämteborg i
Östersund. Han efterträds på
detta ämbete av broder Kent
Ivarsson, som tidigare varit Skatt
Mästare och Biträdande Sekreterare. Han invigdes i Orden
1985.

Bröder med damer från Riddare
Templet Fidelitas i Åmål har under en följd av år ordnat resor till
Ransberg i samband med
adventsfirandet på kursgården.
Förutom julmarknad har programmet innehållit julkonsert i
Ransäters kyrka på lördagskvällen och gudstjänst första advent
samt avslutning med julbord i
herrgården. I år anslöt också deltagare från Askim och Halden i
Norge samt Växjö.
Ransbergs Herrgård, som ligger i Ransäter i Värmland, ägs av
Nykterhetsörelsens Scoutförbund
och drivs som en kursgård.
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Tempel Byggare Orden växer
ett tredje Tempel bildas i vår
I vår skall Umeå, björkarnas
stad, få sitt Tempel vårt tredje i
Tempel Byggare Orden. Alla
hoppas på vackra vårdagar vid
invigningen. Jag vet att det är febril verksamhet både bland Tempel Byggare och bland Tempel
Riddare där uppe. Det är mycket
som skall göras i ordning för att
Templet skall bli kvinnligt, vackert för där skall högtidliga ceremonier hållas. Jag återkommer
med namnet på Templet, det får
bli en överraskning.

Förgårdens styrelse i Bergen. Från vänster: Gerd Liessem AV, (lite bakom) Sonja Heie FV,
Berit Olsen FS, Janfrid Saetersdal PS, Randi Hellstre KF och Anita Ljusberg.

Vad har hänt inom Tempel Byggare Orden efter GK i Växjö?
Hur kan TBO växa?
Det är några frågor som Anita
Ljusberg, Presiderande Syster i
TBO:s första Tempel, Mälardrottningen i Stockholm, tar
upp i nedanstående artikel.
Under hösten har vi informerat
om TBO efter inbjudan från er
Tempel Riddare, i Jönköping,
Arvika, Växjö, Borås och Sundsvall och vi har träffat många
trevliga och intresserade kvinnor
och män.
Efter konventet i Växjö har TBO
växt ytterligare och med stor tillfredsställelse ser vi att antalet intresserade kvinnor ökar. Strax efter nyår fick vi via vår hemsida
två kvinnor, de skrev att de var
6

nyfikna och mycket intresserade
av att få veta mera om TBO.
Förgård i Sundsvall
I mitten på november var vi i
Sundsvall och invigde sex Noviser och grundade vår femte Förgård.
Förgårdsstyrelse består av, Presiderande Syster Inga Sara Cardell, Förste Väktare Gunilla
Lindskog, Förgårdssekreterare
Zaedi Elfving, Kassaförvaltare
Göta Sandman och Andre Väktare Britt Jonsson.
Den högtidliga invigningen
ägde rum i RT Verdandi vackra
Tempel.
Nästa GK blir i Sundsvall. Vi
Tempel Byggare har redan börjat
förberedelser till våra ordensmöten.

Tillbehörsexpeditionen
För att svara upp mot efterfrågan
från intresserade kvinnor samt
stötta och handleda Förgårdarna
i deras utvecklingsarbete och
stärka dem i sitt viktiga värv,
upplevde vi ett stort behov av ett
Stor Tempel. Vi bildade det i
april förra året.
Vi har fördelat ansvarsområdena, Templet Ranrike i Uddevalla med Mästare Marianne
Lundberg ansvarar för södra
Sverige och Bergen och Templet
Mälardrottningen svarar för
norra delen. Vårt samarbete
fungerar utmärkt, men det är
också ett sätt att begränsa resandet och därmed hushålla med
resurserna.
Efter samråd med HSSKM
Björn Edström och bröderna på
tillbehörsexpedition har vi etablerat ett samarbete som kommer att betyda mycket för TBO.
Vi får tillgång till materialdistribution och annan nödvändig
hjälp.
Fantastiskt, Jättetack till Er!
Anita Ljusberg

Tempel Riddarna i Visby gläds
över nya mer tillgängliga lokaler
I en före detta baptistkyrka har
nu Riddare Templet S:t Hans i
Visby fått nya lokaler.I samband
med IG-mötet i januari invigdes
den nya Tempelsalen av Stor
Mästaren Anders Wiking, åtföljd
av tre bröder från Mellersta
Provins Kapitlet, nuvarande Provins Kapitel Mästaren Stig Gustavsson, dennes företrädare Lars
Åhling samt Provins Kapitel Ceremoni Mästaren Arne Edholm
som alla officerade vid invigningen.
RT S:t Hans hyr numera lokal av
IOGT-NTO på Gotland. Lokalen
är en före detta baptistkyrka som
såldes till IOGT-NTO för cirka
två år sedan och som iordningställts för Templets verksamhet.
Huset är byggt på 1960-talet och
är helt handikappanpassat med
ramp utvändigt och hiss mellan
våningarna.
Medlemmarna i Templet är
glada över att fått en lokal utanför murarna. Tillgängligheten har
förbättrats. Den tidigare lokalen
fanns i de centrala delarna av innerstaden där det var svårt och
krångligt med parkering. De
gamla byggnaderna var heller
inte handikappanpassade.
Utdelning av EMB
Gamla kyrksalen används som
Tempelsal. Den har anpassats
till Ordens verksamhet med möjligheter till mörkläggning med
mera. Templets Mästare Ingvar
Björkqvist har bland annat tillverkat hopfällbara bord till några
av officianterna.
IG-mötet, som präglades av
optimism och framtidstro öppnades av SM Anders Wiking, som

Provins Kapitel Mästaren i Sveriges Mellersta Provins Kapitel,Vice Stor Mästare
Stig Gustavsson (t.h.) var en av gästerna när RT S:t Hans invigde sina nya lokaler.
På bilden ses han tillsammans med VM Lars-Erik Eriksson och M Ingvar Björkqvist (t.v.).

förrättade invigningen. Han insatte Templets ämbets- och tjänstemän samt Mästaren i deras
ämbeten.
Därefter övertog Templets
Mästare ledningen för mötet.
Minnesord hölls över två bröder
som gått bort, Per Björk och
Egon Lindström. Broder Leif
Ringqvist, som ägnat mycken tid
och kraft vid iordningsställandet
och vid flytten, tilldelades Eklundsmedaljen i brons.
Vid den efterföljande brödramåltiden, som avnjöts en våning
ner i serveringsutrymmena, var
det flera gästande bröder som
lyckönskade RT S:t Hans till fina

och ändamålsenliga lokaler.
Många utryckte sin glädje över
att få delta i denna högtid och
glädjen över en vacker Tempelsal.
Arbetet med de nya lokalerna
är inte riktigt färdigt. Allt ska
dock vara klart till Templets 100årsjubileum hösten 2009, då
bröderna i RT S:t Hans hoppas
att det kommer många vänner
och bekanta till Gotland från övriga Tempel i landet för att se
den fina Tempelsalen och delta i
denna högtid.
Thomas Thomasson (text)
Gerhard Malmros (foto)
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Tre inträdesansökningar
efter ”öppet hus” i Borås

RT Veritas lokaler fylldes med nyfikna när Templet hade öppet hus. Två presumtiva bröder skrev under en ansökan om inträde i Tempel Riddare Orden.

Det var mycket funderande och
kanske en aning tvivel innan
beslutet togs. Beslutet att öppna Templets portar för alla och
visa de fina lokalerna. Det stod
dock snabbt klart att folk kom.
Lokalerna fylldes med nyfikna
som ville veta vad Tempel Riddare Orden egentligen står för.
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Forts på nästa sida



Det var RT Veritas i Borås som
tog steget att ordna ett öppet hus
den 17 november efter ett initiativ av templets Kaplan Jörgen
Åkesson.
– Jag är jättenöjd, säger Templets Mästare broder Per-Ingvar
Krantz. Nöjd med hur evenemanget genomfördes och nöjd
med den oerhörda respons vi
fick.
I några möten inför det öppna
huset hade man, lite optimistiskt
tyckte många, räknat med (eller

hoppats på) omkring 150 besökare. Med facit i hand kan sägas
att det blev nästan dubbelt så
många.
– Det bästa var att det var
många som ställde frågor om vår
orden och vårt arbete, säger PerIngvar Krantz vidare.
– Vi fick också in ett dussintal
intresseanmälningar om medlemskap i Tempel Riddare Orden. Av dessa hade tre skrivit att
de ville bli medlemmar direkt.
– Även om jag naturligtvis
hade hoppats på ännu fler intresserade är jag nöjd med de vi
fick.
Redan i entrén stod några bröder och tog emot besökarna och
hälsade välkommen. När man
sedan kom in i Templets lokaler
fanns det flera bröder som var
beredda att ta emot, svara på frågor och visa runt i huset.

Nykter alkoholist
En trappa upp berättade PerIngvar Krantz om Tempel Riddare Orden och Anita Ljusberg
om Tempel Byggare Orden. Man
hade också bjudit in en gästtalare, Max Gauffin, medlem i
Riddare Templet S:t Hans i Visby,
som berättade om sitt liv som
nykter alkoholist.
Broder Anders Gustafsson, som
är Ceremoni Mästare, berättade
om huset och dess historia. Föreningen Fruktdrycker visade att
det finns alkoholfria alternativ till
festdrycker och man bjöd också
på smakprov. En liten utställning
om drottning Silvias barnhem i
Brasilien hade ordnats. RT Veritas
har under många år skänkt
penninggåvor till barnhemmet.
Nu fanns också möjlighet för de
besökande att ge en frivillig gåva.
Fortsatte man en trappa upp
hamnade man i matsalen. Där
bjöds det på kaffe med tilltugg. I
matsalen var det stundtals så lång
kö att det tog en stund innan
man kom fram till kaffeborden.
Åtgången var så stor att man
tvingades hasta till närmaste affär
och köpa mer bröd och pålägg.
På två plan bjöds det på sång
och musik av templets egna bröder. I Tempelsalen sjöng kören
under ledning av broder Jan
Reinholdsson. Några solistframträdanden var det också. I matsalen bjöds på musik av några
bröder som trakterade dragspel,
bas och trummor.
RT Veritas Mästare Per-Ingvar
Krantz tycker att denna succé
manar till efterföljd.
– Nu ska vi först utvärdera

Ståbas och anektdoter
vid julfest i Alingsås
Till julfesten i VT Bonitas i
Alingsås hade Templet bjudit in
sina hyresgäster. Tillsammans
med egna bröder och damer
blev det ett 60-tal personer i den
gamla fina teatersalongen i Palladium-gården. Den är numera
VT Bonitas brödramatsal.
Vid de dukade långborden
spreds julstämningen snabbt. För
på scenen stod Templets Mästare
Tore Litborn, som också är Stor
Kansler. Han spelade ”ståbas”
och vid flygeln hade han hjälp
av Karl-Åke Svensson.

Medan gästerna åt julgröt spelades många gamla melodier
och åhörarna fick sjunga med i
julsångerna. Allt knöts samman
av Tore Litborns historier och
anekdoter.
Vid kaffet var det dags för
”Violas strängar” att äntra scenen. Violas strängar är en folkmusikgrupp från Alingsås där
alla har namnet Järrebring.
Kvällen avslutades högtidligt i
Tempelsalen med ”Legenden om
Raniero”.

RT Balder i Halmstad
Stor Kanslern och Mästaren i VT Bonitas
i Alingsås underhöll med anekdoter
och ”ståbas” vid Templets julfest.

Inbjuder bröder och damer till



90-årsjubileum
Forts från föregående sida
detta, se vad som var bra och
vad som eventuellt kan göras
bättre. Men om några år tror jag
att vi är redo igen. Han rekommenderar andra Tempel att göra
liknande arrangemang.
– Jag vill till slut framföra ett
tack till alla de bröder som
ställde upp och hjälpte till. Det
var säkert ett trettiotal bröder
som arbetade med olika uppgifter. Och jag ska inte heller glömma att flera bröders damer
gjorde en fin insats.
Per-Ingvar Krantz berättar att
”Öppet hus” gav till resultat att
tre presumtiva bröder skrivit under en ansökan om inträde i
Tempel Riddare Orden.
Leif Danielsson

Lördagen den 19 april 2008
Samling kl. 17.00, Karl XI:s väg 33, Halmstad
Program
Utdelning av musikstipendiet ”Oscar Mattsons minne” i Tempelsalen.
Kl 18.00 Bankett
Högtidstal, Historik, Underhållning, Eventuella uppvaktningar.
Avslutning i Tempelsalen.
Anmälan
genom inbetalning av kostnaden för högtiden, 250 kr till
Templets postgiro 10 90 20-8.
SKM Anders Östergren, senast den 19 mars 2008.
Ange namn, tempel, ämbete och grad.
Klädsel
HD/EHD med dekorationer, Damer valfritt.
Välkomna

Mästare Rådet
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In Memorian
Dagen före nyårsafton, den 30
december, avled rektor Gunnar Bälter i en ålder av 89 år.
Han recipierade i RT Ariel i Falun 1951 och innehade vid sin
borgång Ordens tionde grad.
Han var innehavare av EMS
och utnämndes till Ordens Patriark 2001.
Gunnar Bälter var född i
Månsta i Älvdalen. Familjen
flyttade till Mora 1921, där
han gick i folkskola och realskola. Därefter blev det gymnasiet i Falun med efterföljande studier i Uppsala och
folkskollärarexamen 1941.
Hans första tjänst blev i Älvdalen. Efter tjänstgöring på en
del andra orter kom han tillbaka till Älvdalen som rektor
för folkskolan i kommunen.

Vid Älvdalens sammanslagning med Särna och Idre blev
han skolchef i den nybildade
kommunen.
Gunnar Bälter hade många
strängar på sin lyra som bland
annat författare, initiativtagare
till kulturella insatser, pianist,
filatelist och botanist. Dessutom var han språkkunnig och
talade och skrev såväl genuint
Älvdalsmål som Moramål, dialekter som kan vara svårförståeliga för utomstående.
Broder Gunnar Bälter var
också en av initiativtagarna till
att den tidigare utgivna matrikeln för Tempel Riddare Orden
vid varje Tempels sigill fick
den förklarande beskrivning
som ligger bakom sigillens
bild.

Under åren 1971-1991 var
broder Gunnar Bälter Mästare
i VT Mäster Jacob i Mora, som
1998 övergick till att vara Utpost. Han deltog alltid i
Utpostens sammankomster
och hans plats var där instrumentet fanns så att hans fingar
kunde trolla fram tonerna till
sammankomstens inledande
och avslutande sånger.
Bröderna i RT Ariel och UP i
Mora delar sorgen efter Gunnar Bälter med hans hustru
Maja och deras fyra barn med
familjer och böjer i vördnad
och respekt sina huvuden för
en omtyckt broders liv och
gärning.
Tor Streitlien
S i RT Ariel

Informationsutpost
med UP i Lövånger
För första gången arrangerade
Utposten i Lövånger ett möte i
Informationsutpost där män
och kvinnor som inte är invigda i Orden kan delta. Till
mötet, som hölls i RT Sirius
lokaler i Skellefteå och samlade ett 50-tal deltagare, var
Hans Marklund speciellt inbjuden för att berätta om Skellefteå Stadsmission.
Det var första gången Hans
Marklund, tidigare kyrkoherde i
St. Olofs församling, kunde berätta om sitt nya, arbete för Skellefteå Stadsmission. Namnet är
helt nytt – tidigare hette det LP/
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RIA – men har nu bytt namn för
att klargöra vad man arbetar
med: Att med den kristna tron
som grund ge en andlig, medicinsk och social rehabilitering
till ett drogfritt och normalt fungerande liv. Behandlingen inriktas
på hela människan. Socialt och
andligt arbete går hand i hand.
Hans Marklund betonar att den
andliga delen av rehabiliteringen
måste hanteras med stor finkänslighet.
– Kyrkan borde kunna ta ett
större ansvar då det gäller att gå
före med gott exempel och församlingarna spela en mer aktiv

roll i framtiden, framhåller Hans
Marklund.
Henning Forsgren, medlem sedan mer än 30 år, fick Eklundsmedaljen i brons för sitt berömvärda arbete i Utposten i Lövånger.
En kollekt upptogs också till
stöd för Skellefteå Stadsmission.
Ragnar Tjärnström

Nya medlemmar
RT MOLAY, Ängelholm
André Bakken, Helsingborg
Jörgen Litzing, Tomelilla
RT S:T HANS, Visby
Christer Magnusson, Hemse
VT OSCARSBORG, Oskarshamn
Ulf Aldebert, Kristdala
RT HERMES, Karlskrona
Dan Nielsen, Torhamn
RT JÄMTEBORG, Östersund
Vidar Jonasson, Offerdal
RT S:ESKIL, Eskilstuna
Sune Pedersen, Katrineholm
RT CONCORDIA, Stockholm
Juan Aurelio Ovalle Esquivel,
Skärholmen

Utnämningar
OPK: Harald Bergstrand, RT
Veritas, Borås, Henry Bergkvist,
RT S:t Laurentius, Linköping,
Bengt-Erik Rydén, RT S:t Erik,
Uppsala, Harry Casservik, RT
Mäster Olof,Örebro, Erik Sjölinder, RT Verdandi, Sundsvall,
Ragnar Tjärnström, RT Minerva,
Jönköping, Bo Hansson, RT
Westgothia, Skara, Per- Axel
Ljungdahl, RT Fidelitas, Åmål.

Stor Mästaren i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit gradgivning i STG

Söndagen den 19 oktober 2008 klockan 13.00
i RT Veritas lokaler, Yxhammarsgatan 8-10 i Borås
Anmälan till reception:
Receptionsanmälans göres på fastställd blankett
till eget Tempels Mästare eller Sekreterare
senast den 1 september 2008.
Templet anmäler därefter till PKKR senast den 5 september 2008.
Anmälan till brödramåltid:
Anmälan till brödramåltiden söndagen den 19 oktober 2008
göres till RT Veritas per post eller tel. 033-41 12 85.
Senaste anmälningsdag är den 6 oktober 2008.
PPKR ansvarar för anmälan av de recipierade bröderna!
Klädsel:
HD eller EHD med URGDRK, som ska medföras.
URGDRK till recipienderna tillhandahålles genom PKMR.
Samling:
Recipienderna samlas till anvisad plats senast kl. 12.15.
Övriga bröder samlas senast kl. 12.30.
Lördagen den 18 oktober anordnas IG-möte med narvaro
av PKMR;s ämbetsmän.
Sammanträdestid klockan 18.00.
Varmt välkomna till högtid i Tempelriddareorden!
Per-Ingvar Krantz
VSM, PKM i SSPK

Rolf Träff
PKKR

Sveriges Mellersta Provins Kapitel

Ordens lag
Tidigare trycktes Ordens lag upp
i bokform. Men i fortsättningen
kommer den nyaste och reviderade upplagan bara att finnas för
nedladdning från Tempel Riddare Ordens hemsida. En idé är
att Templen gör en pärm med 30
plastfickor och där sätta in den
nya versionen. Då kan man
framöver bara byta ut sida när
nya uppdateringar har skett.

S M i Stor Templet för Sverige har medgivit

Gradgivning i S T G
Lördagen den 4 oktober 2008 kl. 13.00
i Stamhuset Stockholm. (RT Concordias lokaler).
Utförligare program med tider för anmälan och så vidare
kommer i nästa nummer av Tempelriddaren.
Varmt välkomna till kommande högtid i Tempel Riddare Orden.
Stig Gustavsson
Eive Andréasson
PKM
PKKR
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POSTTIDNING B

Tempel Riddare Orden, c/o Tore Litborn, Snövägen 3, 441 34 ALINGSÅS

Utnämning av Ordens Patriark
vid Veteranträff i Kristianstad
frid Ingvar Johansson. Under
mötet berättade RT Excelsiors
Mästare att man glädjande nog
hade två nya bröder på förslag.

De nya STICG-bröderna Sven Johansson, Kurt Neckén, Aage Kilsand och Nils Forsberg
tillsammans med Ordens Patriarken och Mästaren Sven-Åke Anderberg. I bakgrunden
SCM Kent Alm.

Höstsolen sken välkomnande
den lördagseftermiddag då RT
Excelsior i Kristianstad bjöd in
till Veteranträff. Det är en 35årig tradition att Templet vid
första IG-mötet för hösten särskilt bjuder in äldre bröder. Dagen till ära får dessa en röd nejlika att sätta på kavajslaget.
I den vackra och inbjudande
tempelsalen kunde en glad Mäs-

tare Sven-Åke Anderberg konstatera att 46 bröder från det egna
Templet hade samlats tillsammans med ett antal gästande
bröder från granntemplen. Närmast sig hade han Förre Stor
Mästaren Jan-Olof Nilsson, Högste Stor Under Mästare CarlGunnar Westberg, Stor Ceremoni Mästare Kent Alm samt
Mästarna i VT S:t Nicoluas
Esbjörn Jonsson och RT S:t Sig-

Ärter och pannkaka
Mötet fick en extra krydda genom att SCM Kent Alm utförde
sitt fösta uppdrag som ämbetsman i Stor Tempel Mästare Rådet
nämligen att till fyra av RT Excelsiors bröder, Kurt Neckén, Sven
Johansson, Nils Forsberg och
Aage Kilsand dela ut insignerna
till STICG. Han tyckte det var
lite spännande att genomföra
detta uppdrag med så många
”höjdare” på åskådarplats.
Sedan tog HSUM Carl-Gunnar
Westberg till orda och summerade lite från General Konventet
i Växjö. Men han hade också ett
uppdrag att verkställa. Han kallade därför fram M Sven-Åke Anderberg och tilldelade honom
OPK-tecknet för 50-årigt medlemskap i Orden, vilket ju passade bra vid en Veteranträff.
Efter mötet samlades de närvarande bröderna i matsalen, där
det var fint dukat. Fyra av RT
Excelsiors bröder i vita rockar
serverade traditionsenligt ärtsoppa och pannkakor.
Text och foto:
Sten Lindgren

