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Höstens verksamhet har ingett 
förhoppning
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När år 2008 går mot sitt slut 
är det dags att fundera över 
vad som skett. Nya mästare, 
nya lokaler, grader och med-
lemmar. Utveckling och för-
nyelse med bibehållna krav 
på traditioner och värdighet.

De nya och de omarbetade 
graderna har gett stort och 
positivt gensvar. Utbildningen  
i ceremoniella och andra frå-
gor har startat. Gensvaret från 
deltagande bröder har blivit 
stort. Om detta kan vi läsa i 
detta nummer av vår tidning.

De flesta av Stor Templets 
och Provins Kapitlens äm-
betsmän har besökt ett eller 
flera Tempel. För detta har vi 
fått ett mycket positivt gen-
svar. När Stor Tempel Mästare 
Rådet avslutar höstens arbete 
den 14 december, så görs 
detta med deltagande  i den 
första gradgivningen i Ordens 
tionde grad.

Inför årsskiftet erinrar vi oss de 
bröder, som slutat sin vandring 
under år 2008. Vi skall minnas 
vad de betytt för vår Orden och 
vi skall minnas dem med tack-
samhet.
Extra GK
Kommande år, 2009, blir ett 
intressant år. Vi får en tidning i 
A4-format, vilket ger oss mer 
utrymme för  innehåll. Vi kom-
mer att ha ett intensivt program 
med många gradgivningar och vi 
ser fram emot det extra General 
Konventet i Köpenhamn. 

Nya ämbetsmän skall instal-
leras i våra Tempel och våra 
utbildningsinsatser kommer att 
öka. 

Mina Bröder, inför helgerna 
önskar jag Er och Era närmaste 
allt gott. Jag vill tacka Er för det 
gångna året och jag uttalar en 
önskan om en god och lyckosam 
verksamhet under år 2009.

Anders Wiking
Stor Mästare

E-post: le.lundqvist@telia.com
Hemsidor:  www.tempelriddareorden.org
 www.tempelriddareorden.se

Tryck: Grafiskt Tryck AB, Oskarshamn
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Gud tältar på jorden -
Ett annorlunda julevangelium
Josef och Maria, den tröttsamma 
färden från Nasaret till Betlehem 
med Maria ridande på åsneryg-
gen, stallet, krubban, det nyföd-
da barnet, de vaktande herdarna, 
änglahälsningen och den him-
melska lovsången – allt detta är 
för de flesta av oss självskrivna 
ingredienser i julevangeliet och 
det kristna julbudskapet. Men, 
när Johannes i det fjärde evang-
eliet (Joh.1:1-14) beskriver vad 
som egentligen hände den första 
julen, nämner han inget av detta. 
Julens händelser sammanfattar 
han så: ”Ordet blev människa 
och bodde bland oss, och vi såg 
hans härlighet, en härlighet som 
den ende sonen får av sin fader, 
och han var fylld av nåd och 
sanning.” (Joh.1:14).  I den gre-
kiska grundtexten till denna vers 
står egentligen, att Gud slog upp 
sitt tält bland oss. 

Gud tältar på jorden! Tanken 
går – och gick självfallet för de 
första kristna - tillbaka till den 
långa ökenvandringen, då Isra-
els folk medförde tabernaklet, 
tältkyrkan. I detta tabernakel up-
penbarade Herren på ett särskilt 
sätt sin härlighet. När Gud den 
första julen genom sin son Jesus 
Kristus blev människa som vi, 
kom den himmelska härlighe-
ten ner till vår jord. Genom sin 
gärning och sin undervisning av-
slöjar Jesus mer och mer av sin – 
och därmed Faderns – härlighet. 
Sina erfarenheter av åren tillsam-
mans med Jesus uttrycker Johan-
nes så: ”Vi såg hans härlighet!”  

Endast för Kristi skull har vi 
anledning att sjunga ”Härlig är 
jorden”!  Kristi härlighet visar sig 
främst i att han är ”fylld av nåd 
och sanning”.  Sanningen avslö-

jar oss! I ljuset från Kristus ser 
vi, att vi har ”gått miste om här-
ligheten från Gud” (Rom.3:23).  
Julbudskapets poäng är, att Jesus, 
Guds Son, kom till vår jord för 
att vinna frälsning, räddning, liv 
och frid åt oss människor och 
därigenom bota syndafallets 
skada. När vi kommer till Kristus 
i tro och bön får vi också erfara, 
att han är fylld inte bara av av-
slöjande sanning utan framför 
allt av förlåtande nåd. Hans nåd 
befriar, upprättar och förvand-
lar! Det blir för oss en personlig 
verklighet, att ”han, som var rik, 
blev fattig för vår skull, för att vi 
skulle bli rika genom hans fattig-
dom” (2 Kor.8:9). Vi kan då hel-
hjärtat sjunga: ”Människa gläd 
dig, Frälsar´n är kommen…”

Vår uppgift på denna jord är 
att återspegla Kristi härlighet. 
Det kan vi göra endast, om vårt 
hjärta får vara det ”tabernakel”, 
den helgedom, det tempel, där 
Kristus själv bor. 

Liksom den sjuarmade ljussta-
ken spred sitt sken i tabernaklet, 
kan evangeliet, glädjebudskapet 
om Frälsaren, skingra mörkret 
i vårt hjärta, så att en ny dag, 
frälsningens dag, gryr.  Då blir vi 
verkliga ljusbärare och ljusspri-
dare i en allt mörkare värld!

Därför får vi be med orden i 
Martin Luthers julpsalm:

Ack, Herre Jesus, hör min röst,
gör dig ett tempel i mitt bröst.
Uti mitt hjärta bliv och bo,
så har jag tröst och evig ro.

Lars Falkfors, prost
VM i RT Molay

PS. En liten ”hemläxa” att fun-
dera över under juluppehållet: 
Vilka olika anknytningspunkter 
kan du hitta mellan denna jul-
betraktelse och innehållet i vår 
Ordens ritualer, ceremonier och 
symboler? DS.

Lars Falkfors

Ny broschyr
En enkel broschyr för Tempel 
Riddare Orden och Tempel 
Byggare Orden, avsedd att 
användas i rekryteringsarbe-
tet, finns nu att beställa från 
Tillbehörsexpeditionen. Eget 
Tempels kontaktadress kan 
erhållas påtryckt om önske-
mål därom lämnas vid be-
ställningen.
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Reception och stipendieutdelning
vid höstliga jubileumsfiranden
RT S:t Johannes, RT Minerva, RT 
Idun, RT Bröderna, RT Fidelitas. 
Jubileerna har duggat tätt denna 
höst. 

Äldst av de jubilerande Temp-
len är RT S:t Johannes i Kalmar. 
I sept. firade Templet 115-års-
jubileum med deltagande från 
de angränsande Templen i syd-
östra Sverige och i närvaro av 
Stor Mästaren Anders Wiking 
som också höll högtidstalet vid 
högtidsmötet i tempelsalen. 
Under högtidsmötet underhöll 
Ingegerd Wessel med sång ack-
ompanjerad av Rosita Stenfelt på 
orgel.

Ingegerd Wessel svarade också 
för underhållningen i samband 
jubileumsmiddagen då det jubi-
lerande Templet uppvaktades av 
representanter från RT Hermes i 
Karlskrona, RT S:t Sigfrid i Växjö, 
VT Oscarsborg i Oskarshamn 
och RT S:ta Gertrud i Västervik. 
Jubileet avslutades i tempelsa-
len med musik och slutord av 
Provins Kapitel Kaplan Magnus 
Wihlborg. Mästaren i RT S:t Jo-
hannes, Rolf Lindström, tackade 
de närvarande för att de velat 
vara med vid denna högtid.

Hudiksvall
15 år yngre är RT Idun i Hu-
diksvall och RT Bröderna i Bo-
den, som följaktligen firat 100 
års-jubileum under hösten. I 
Hudiksvall fanns bland annat 
flera ledamöter ur Det Högsta 
Rådet och Stor Tempel Mästar 
Rådet närvarande med HSM Eric 
Lundqvist respektive SM Anders 
Wiking i spetsen. 

I samband med det inledande 
högtidsmötet delades två sti-
pendier ut. Mottagare var dels 

IOGT-NTO:s ordförande i Gäv-
leborgs distrikt Krister Lundgren 
som belönades för sitt arbete 
med ”Kamratstödjarna” i Hu-
diksvall där han arbetar med 
många helt utslagna människor 
och oftast lyckas får dem på föt-
ter igen. Det andra stipendiet, ett 
musikstipendium, tilldelades vo-
kalgruppen ”Barafyra” från Hu-
diksvall. I motiveringen till detta 
stipendium framhölls gruppens 
förmåga och vilja att förmedla 
glädjen i att lyssna, utöva och 
uppleva sång och musik.

”Barafyra” gav också prov på 
sin sångförmåga och sångargläd-
je vid såväl högtidsmötet i RT 
Iduns tempelsal och vid banket-
ten i Odd Fellows lokaler.

HSM Eric Lundqivst höll hög-
tidstalet och broder Edwin Med-
evik var kvällens konferencier 

och berättade om Templets his-
tora. Under banketten framför-
des gratulationer till det jubile-
rande Templet  från DHR, STMR, 
PKMR och ett flertal Tempel 
samt RT Iduns damklubb genom 
Solfrid Fredriksson.

Boden
HSM Eric Lundqvist och SM 
Anders Wiking fanns också med 
bland gästerna vid RT Brödernas 
i Boden 100-årsjubileum.  Da-
gen inleddes med kransnedlägg-
ning på Templets grundare Au-
gust Berglunds grav. Nuvarande 
Mästaren Karl- Anders Isaksson 
lade ned kransen tillsammans 
med Bodens kommunalråd Olle 
Lindström.

Därefter blev det transport till 
Rågsveden, cirka två mil nord-
väst om Boden. Där hade ett 
kocklag tillrett  laxsoppa under 
fältmässiga förhållanden.

Nykterhetsarbete
Medan bröderna sedan samlades 
till ett IG-möte besökte damerna 
bland annat Eyvind Jonssons 
födelsegård. Vid IG-mötet hade 
man glädjen att få inviga en ny 
broder, Björn Boman. Broder 
Bruno Ekberg fick motta OPK-
medalj och diplom för 50-årigt 
medlemskap.

Middagen  var gemensam för 
bröder och damer. Under sam-
lingen underhöll Bodens spel-
män. Makarna Kjell Sandberg 
och Katarina Molander- Sand-
berg sjöng efter maten  sånger ur 
Alice Babs repertoar.

Uppvaktningar av det jubile-
rande Templet inleddes av HSM 
Eric Lundqvist ocn SM Anders 
Wiking. Kommunalrådet Olle 

Vid RT Iduns i Hudiksvall 100-årsjubi-
leum  deltog bland andra Högste Stor 
Mästare Eric Lundqvist som här syns 
tillsammans med Templets Mästare Evert 
Marcusson och Vice Mästare tillika Kap-
lan i Sveriges Mellesta Provins Kapitel 
Kjell Lindberg.   Foto: Börje Edoff
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Lindström uppvaktade från 
Bodens kommun. Från Norra 
Provins Kapitlet samt från RT 
Bothnia i Piteå och  RT Malmen 
i framfördes också gratulationer. 
Damklubben  överlämnade en 
penninggåva för främjande av 
nykterhetsarbetet i Bodens kom-
mun.

På söndagen samlades brö-
der och damer till högmässa i 
Överluleå kyrka, där HSM Eric 
Lundqivst predikade. Efter hög-
mässan inbjöd Tempel Riddarna 
till kyrkkaffe i församlingsgår-
den.

Jönköping
Förre Stor Mästaren Jan-Olof 
Nilsson var högtidstalare när RT 
Minerva i Jönköping högtidlig-
höll 85-årsminnet av Templets 
stiftande. Mästaren i Templet 
Esse Kidén kunde i tempelsalen 
hälsa ett drygt 50-tal bröder och 
damer välkomna, bland annat 
bröder från RT S:t Andreas i Vär-
namo. Fyra av Templets bröder 
Stig Ericsson, Erik Kroon, Börje 
Johansson och Ture Johansson 

erhöll Eklundsmedaljen i brons 
för sitt långvariga och trogna 
arbete i Templet. Ingrid och Rolf 
Gabrielsson underhöll med sång 
och musik på piano, trumpet 
och flygelhorn. 

Vid den efterföljande banket-
ten framfördes lyckönskningar 
till det jubilerande Templet från 
RT S:t Andreas och från Utpos-
ten i Tranås.

Sammankomsten avslutades i 
tempelsalen med en betraktelse 
av broder Karl-Erik Andersson 
och ytterligare musik av makar-
na Gabrielsson.

Åmål
Yngst av höstens jubilerande 
Tempel är RT Fidelitas i Åmål.
Detta Tempel har funnits i 60 år 
och detta firades med bland an-
nat ett IG-möte. Från detta möte 
kan nämnas att Förre Stor Mäs-
taren i Stor Templet för Norge 
och Island Bobben Olsen höll ett 
ordensföredrag. Två av Templets 
bröder Nilsgunnar Elfstedt och 
Kjell Åberg tilldelades Eklunds-
medaljen i brons för sina insatser 

för RT   Fidelitas.
Vid den för bröderna och 

damerna gemensamma banket-
ten representerades Stor Tempel 
Mästare Rådet av SKR Tore Lit-
born, som höll högtidstalet och 
SCM Kent Alm. Vid banketten 
hedrades Templets Mästare Sune 
Jansson med OPK-tecknet för 
50-årigt medlemskap.

Frank Hagman, aktiv inom 
IOGT-NTO i Bengtsfors, tillde-
lades ett stipendium för sina in-
satser inom projektet ”Ung regi” 
där ungdomar upp till 24 års 
ålder får prova på att skapa tea-
ter, film och liknande kulturella 
aktiviteter.

Under banketten bjöds också 
på underhållning av familjen 
Hellgren från Skattkärr. Hyll-
ningar till jubilaren framfördes 
av STMR och PKMR samt från 
många Tempel i Sverige och 
Norge.

Vid jubileet hyllades bortgång-
na bröder symboliskt genom en 
kransnedläggning på tidigare 
Mästares och Sändebuds gravar.

In memorian
Sture Hallbert, vår broder i Rid-
dare Templet  Felicia, har lämnat 
oss efter en tids sjukdom. Han 
blev 68 år. Broder Sture, som var 
lärare vid Wendelsbergs Folk-
högskola,  blev medlem i Or-
den år 1966. Han hade många 
uppgifter i Templet och han 
erhöll Eklundsmedaljen i brons 
för sin insats. Vi minns Broder 
Sture  för arbetet inom  Orden, 
IOGT-NTO, Sveriges Lärares 
Nykterhetsförbund och för mer 
än 30 års aktivt arbete i projektet 
”Nykter Ungdoms Jul för hem-
lösa” i Göteborg.

Sture och hans familj ägnade 
sin tid åt dem, som hade det 

svårt i samhället. Samtidigt 
hade man tid för varandra och 
sina vänner. Hur hann Sture 
med?  Jo, ”han hade en magisk 
klocka”, som en av hans vänner 
uttryckte det vid samlingen efter 

Sture Hallbert

hans begravning. Han hade tid 
för alla. Om detta kunde de 500 
personer, som fyllde Hagakyrkan 
i Göteborg, vittna. 

Själv ville jag önska, att han 
kunde fått ännu mera tid. Han 
skulle också delat  den med sina 
medmänniskor.  Vi saknar broder 
Sture. Han var en Tempel Rid-
dare.

Anders Wiking
Stor Mästare
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Sedan Det Högsta Templet be-
slutade att utvidga antalet gra-
der från tio till tolv, har Högste 
Stor Ceremoni Mästaren, till-
sammans med flera kommittéer 
arbetat med Tempel Riddare Or-
dens nya ”grader”. Det var från 
början helt klart att de inte bara 
var tal om ytterligare två grader 
utöver de ”gamla” utan att hela 
gradsystemet från och med åt-
tonde graden skulle förändras, 
detta för att skapa den genom-
gående ”röda tråd”och stegring 
som man förväntar sig när man 
invigs i en högre grad.

Det slutliga beslutet om änd-
ringen av gradstrukturen togs av 
General Konventet i Växjö 2007. 
Det innebär att både grad 8 (Stor 
Templets Grad/STG) och grad 9 
(Stor Templets Inre Cirkel Grad/
STICG) ska förvaltas av de res-
pektive Stor Templen. Hädanef-
ter  blir det heller inte reception 
i STICG under GK, däremot i 
graderna 11 och 12 (eventuellt 
också 10).

Åttonde och nionde graderna
Några ändringar har gjorts i ritu-
alen för åttonden graden (STG). 
Benämning: Komtur (K). 

Ritualen för STICG är mycket 
förändrad i förhållande till den 
gamla. I realiteten kan man tala 
om en helt ny grad. Här mottar 
man bland annat en kraschan i 
form av ett rött kors som bäres 
på vänstra sidan av bröstet. Be-
nämning: Utvald Komtur (UK).

och främst att genomföras utan-
för General Konvent. Även här 
bär man den nya korskrascha-
nen, men halsbandet byts ut mot 
ett rött kors med ett ”U” omgivet 
av solstrålar, hängande i ett rött 
band. Benämning: Stor Komtur, 
Riddare av Det Röda Korset 
(SKRK).

Tempel Riddare Ordens nya grader

Tionde graden 
Även den nya tionde graden 
(Högsta Templets Grad/HTG) är 
mycket förändrad i förhållande 
till den ”gamla”. Tillsammans 
med elfte och tolfte graden 
förvaltas HTG av Det Högsta 
Templet. Den kan vi betrakta 
som ”slutgraden” inom vårt or-
denspedagogiska system, det vill 
säga den grad som alla bröder 
efterhand kan komma att bli till-
delade, på samma sätt som med 
den ”gamla” STICG. Receptions-
möten i graden kommer först 

Elfte graden
Elfte graden (Det Högsta Temp-
lets Inre Cirkel Grad/HTICG) är 
en nyskapelse och den första av 
Ordens två hedersgrader. Här 
bäres Kraschan (som i tidigare 
HDG) tillsammans med den 
röda korskraschanen. Halsde-
korationen (samma röda kors 
som i tionde graden) bäres i ett 
vitt band med röda kanter. Från 
och med denna grad kommer 
det att vara obligatoriskt att bära 
ordensringen. Det är beslutat om 
en begränsing av antalet bröder 
i HTICG till 243.Benämning: Ut-
vald Stor Komtur, Riddare av Det 
Röda Korset (USKRK).

STICG (9) Utvald Komtur (UK): Axel-
band som i URG med ett vitt malteser-
kors mitt på bandet. Halsdekoration som 
i URG. Kraschan: Ett rött kors.

HTG (10) Stor Komtur av Det Röda 
Korset (SKRK): Axelband som i STG med 
det gyllene Fullbordade Templet på det 
vita malteserkorset. Halsdekoration: Rött 
kors med ”U”  i mitten, bäres i rött band. 
Kraschan som i STICG.

HTICG (11) Utvald Stor Komtur, Riddare 
av Det Röda Korset (USKRK): Axelband 
som i HTG. Halsdekoration: Samma som 
i HTG, bäres i vitt band med röda kanter. 
Kraschan som tidigare USK, samt STICG-
kraschanen. URG-ringen är obligatorisk.
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Öppet hus hos 
Mäster Olof 
På söndagseftermiddagen den 
12 oktober var det ”Öppet hus” 
hos RT Mäster Olof i Örebro, 
ett arrangemang som även NBV 
och Våra Gårdar stod bakom. 
Ett antal intresserade tog tillfäl-
let i akt att se Templets lokaler 
och träffa bröder som tog hand 
om besökarna, visade runt och 
berättade om Tempel Riddare 
Orden och om Templets historia 
som skildrades i en utställning. 
Vid det stora köksbordet kunde 
man också slå sig ned för en 
pratstund och en kopp kaffe. 

I tempelsalen bjöds också på 
musik på cembalo. Lars-Ove 
Eriksson, kyrkomusiker och hy-
resgäst i huset, spelade fem olika 
verk av J.S. Bach. Som cembalist 
har han en fast  plats i Örebros 
Barockensemble.

Konserten var mycket upp-
skattad av publiken. Lars -Ove 
Eriksson berättde om de verk 
han spelade och förutskickade 
fler konserter och då eventuellt 
tillsammans med någon mer mu-
siker och sångare.

Lars-Olof Egefalk

Tolfte graden
Grad 12 (Heders Graden/HDG) 
är en nyskapelse och Ordens 
högsta grad och utöver nuva-
rande och tidigare medlemmar 
av Det Högsta Rådet samt inne-
havare av Eklundsmedaljen i 
Guld, kan den tilldelas bröder 
som med en speciell insats för 
Orden  har gjort sig speciellt 
förtjänst. Totalt 81 bröder kan 
inneha graden samtidigt. Gra-
dens insigner består av ett vitt 
axelband med purpurröd kant 
och det vita malteserkorset med 
Det fullbordade Templet fästat 
på bandet. Halsdekorationen 
är ett vitt kors, guldkantat och 
ett ”U” i mitten, hängande i ett 
mörkblått band. Kraschaner som 
i HTICG. Benämning: Ordens 
Prefekt, Kommendör av Det Vita 
Korset (OPVK).

Möten i de nya graderna
Det första mötet i tolfte graden 
hölls i Uddevalla den 6 septem-
ber, då 23 bröder recipierade vid 
det historiska mötet.

Respektive Stor Tempoel 
har i september och oktober 
genomfört mycket lyckade 
receptionsmöten i ”den nya” 

nionde graden. Det allra första 
receptionsmötet i den nya tionde 
graden kommer att hållas i Borås 
söndagen den 14 december, då 
alla ämbetsmän i Stor Templen 
kommer att recipiera i graden.

Helgen 20 - 22 februari blir 
det några dagar i Oslo som 
kommer att bli mycket rika på 
begivenheter då det ska hållas 
receptionsmöten i nionde, ti-
onde och för första gången elfte 
graden. Man räknar med en stor 
tillströmning av recepiender och 
andra bröder. Samtliga möten 
kommer att hållas i Frimurare 
Ordens Stamhus. 

Krav om närvaro och reception
Alla bröder som innehar och har 
recipierat i den tidigare nionde 
graden har automatisk rätt att bli 
befordrad till tionde graden. Har 
man tidigare tilldelats graden 
med inte recipierat (under GK) 
ska man recipiera i nionde gra-
den innan man kan få kallelse 
till den tionde graden. De bröder 
som innehar den tidigare nionde 
graden behåller sina graddeko-
rationer och benämns Stor Kom-
tur. Gradkraschanen, det röda 
korset, mottages först när man 
deltar i ett STICG-möte. Först 
därefter benämns man Utvald 
Komtur (UK).

Detta ovannämnda gäller 
också innehavre av den tidigare 
tionde graden som har tilldelats 
graden men inte har recipierat. 
Dessa måste recipiera i 10:e gra-
den innan de automatiskt får rätt 
till befordran till elfte graden.

Tidigare bröder i tionde gra-
den, USK, behåller sina de-
korationer. När de deltar i ett 
HTG-möte mottar de den nya 
halsdekorationen och de benäm-
nes därefter Stor Komtur, Riddare 
av Det Röda Korset. Den röda 
korskraschanen mottas när de 
deltar i ett STICG-möte.

Har man tidigare recepierat i 

nionde och tionde graden ska 
man självklart inte recipiera på 
nytt. Men det krävs att man har 
varit närvarande på de nya grad-
mötena för att få de nya dekora-
tionerna och man kan kallas till 
befordran.

Fotnot: Färgnyanserna på de 
olika graddekorationerna kan på 
bilderna vara lite annolunda på 
grund av tekniska problem.

HDG (12) Ordens Prefekt, Riddare av 
Det Vita Korset (OPVK):Vitt axelband 
med purpurkanter (Det Högsta Rådet 
har ytterligare en guldkant), korsprydnad 
på axelbandet som i HTG. Halsdekora-
tion: Ett vitt kors med guldkant och ”U” 
i mitten, bäres i ett mörkblått band som i 
HTICG. URG-ringen är obligatorisk.
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Lördagen den 6 september hölls 
det allra första mötet i Tempel 
Riddare Ordens nya Heders 
Grad (12:e graden). Samman-
lagt 23 bröder blev då invigda 
till Ordens Prefekt, Kommendör 
av Det Vita Korset.

Högtidligheten ägde rum i RT 
Knapes ordenshus i Uddevalla 
i samband med Det Högsta Rå-
dets möte. Gradmötet blev en 
stor upplevelse och en mycket 
betydelsefull markering av det 
officiella införandet av Ordens 
nya gradsystem inom Stor Temp-
len och Det Högsta Templet.

Dessa första recipiender i 12:e 
graden var de bröder som är 
”självskrivna” till graden, näm-
ligen innehavare av Eklundsme-
daljen i Guld och medlemmarna 
i Det Högsta Rådet. Dessutom 
blev Förre Högste Stor Mästaren 
Göte Appelberg, DHT:s Inten-
dent Lars Åhling och DHT:s Kan-
tor Oddvar Tobiassen meddelade 
graden.

Följande bröder har utnämnts 

23 bröder invigda i tolfte graden

till Ordens Prefekt, Kommendör 
av det Vita Korset: Eric Lund-
qvist, Jens Dövik, Leif G Kirk, 
Anders Wiking, Göte Appelberg, 
Sven-Åke Anderberg, Roland 
Smith, Steffen Bentsen, Carl-
Gunnar Westberg, Björn Ed-
ström, Kjell Krey Dagsloth, Frank 
E Andersen, Oddvar Tobiassen, 
Bertil Norresjö, Jan Schöldtz, 
Sven  Selander, Jörn Hertel, Lars 
Åhling, Hans Sverredal, Bobben 
Olsen, Jan-Olof Nilsson, Lars 
Malmbjörk och Harry Hjelle.

Av de berättigade bröderna var 
det bara fyra som av hälso- eller 
andra skäl inte kunde närvara 
på mötet, nämligen Sune Lund-
quist, Jac. Wicklem Pedersen, 
Edvin Eriksen och Kjell Wahl-
ström. Dessa kommer senare att 
meddelas graden på annat sätt. 
Maximalt kan 81 bröder inneha 
graden samtidigt.

23 bröder samlade till reception i tolfte graden. Sittande fr.v.Kjell Krey Dagsloth, Carl-Gunnar Westberg, Anders Wiking, Göte Appelberg, 
Eric Lundqvist, Jens Dövik,  Leif G Kirk, Roland Smith och Björn Edström. Stående fr.v. Steffen Bentsen, Oddvar Tobiassen, Bertil Nor-
resjö, Jan Schöldtz, Sven-Åke Anderberg, Sven Selander, Jörn Hertel, Lars Åhling, Hans Sverredal, Bobben Olsen, Jan-Olof Nilsson, Las 
Malmbjörk, Harry Hjelle och Frank E Andersen.
Bilden är tagen innan receptionen.    Foto: Bo Hansson

Jubileum på 
Island
 I förra numret av Tempel Ridda-
ren fanns en inbjudan till RT He-
klas på Island 60-års jubileum. 
Vi utlovade i detta nummer yt-
terligare information om jubileet 
och andra planerade aktivieter 
i samband med detta. Men de 
bröder som är intresserade av att 
resa till Island får ge sig till tåls. 
Vi får återkomma med mer infor-
mation i första numret 2009.

Mellersta Provins Kapitlet har 
gradgivning i STG lördagen 
den 24 oktober 2009 i RT 
Mäster Olofs lokaler i Örebro

Utförligare annons i nummer 
1/2009.
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Många Tempel funderar över 
hur de ska kunna leva vidare, 
var hittar vi nya bröder? För att 
få svar på detta har Tempel Rid-
daren gjort besök i Utposten i 
Falkenberg. Utposten lyder un-
der RT Balder i Halmstad men 
genom ett gott samarbete med 
VT Vårdkasen i Varberg så kan 
Utpoststyrelsen arbeta för båda 
Templen.

 Under de tre senaste åren 
har de haft intagning av elva 
Lärlingar. Sex av dem har sedan 
recipierat i Vårdkasen och fyra 
i Balder. En Lärling har hoppat 
av men detta ser man inte som 
något stort negativt problem. Ut-
posten är den plats där man ska 
få mer insikt om Tempel Riddare 
Orden och om man känner att 
detta inte är rätt så har man just 
möjligheten att backa ur. 

Hur gör man då för att finna 
nya intresserade bröder? Sän-
debudet Uno Nilsson förklarar 
att de äldre har tömt ut sina 
kontakter och därför är de nya 
yngre bröderna viktiga för det är 
genom dem man kan få ny kon-
taktytor. Så fort man fått något 
namn att arbeta med så bjuds 
de hem till SB Uno Nilsson för 
att tillsammans med hustru eller 
sambo få all information och få 
ställa frågor om Orden. Sedan, 
säger Uno skrattande, är det 
svårt för dem att inte skriva på 
inträdesansökan. 

20-årig Lärling
Det är också viktigt att program-
met och arbetet i Utposten är 
bra för att de nya och även egna 
gamla bröder ska trivas. Om 
man har intagning så är ju pro-
grammet givet och då är det ju 

En framgångsrik Utpost
Elva Lärlingar på tre år

viktigt att man gör det stiligt och 
högtidligt. Då blir det bara kaffe 
för bröderna i matsalen. Men har 
man inte intagning så har man 
ändå en högtidlig del i lokalen. 
Sedan fortsätter man tillsammans 
med sina damer i matsalen. Da-
merna har då ordnat något gott 
och sedan har man olika pro-
gram till exempel föredrag eller 
musikprogram. Genom denna 
ordning så stärks kontakterna 
mellan bröderna, men även 
damerna kommer med i gemen-
skapen.

 Denna kväll blev en verklig 
höjdare. Det bjöds på morots-
soppa, kaffe och kaka sedan ett 
trevligt musikprogram.  En liten 
trio där åttaåriga Julia Frölich 
från Skene tillsammans med 
spelmannen Leopold Wallin och  
broder Carl-Erik Persson bjöd på 
folkmusik. 

I våras invigdes Fredrik Ly-
chou, som är under 20 år, som 
Lärling. Han berättar att kom-

pisarna inte vet om att han är 
med i ett ordenssällskap för 
nykterister, men det bryr han sig 
inte om. 

 -Jag vet ju vad jag står för och 
det är huvudsaken.

Modig
Kompisarna tycker att han är 
modig som så klart tagit ställ-
ning. Med bakgrund i UNF och 
scouter så har han ju redan gjort 
sitt val. Att andra ungdomar är 
ute och festar hej vilt är inget 
för honom. Han vet att många 
egentligen skulle vilja kunna 
säja nej till alkohol och andra 
droger, särskilt dagen efter fes-
terna. 

Så småningom kommer han 
att recipiera i Tempel Riddar Or-
den. Han har fler kompisar som 
också kommer att länkas in i 
Utposten kanske redan till våren. 
Uno Nilsson menar att genom 
att vara ett stöd för dessa unga 
killar så har Orden en framtid att 
bygga på.

- Vi har ju tidigare varit så 
”blyga och försiktiga” i att synas. 
Men detta kan vi ju numera änd-
ra på. Om vi är med ute i sam-
hället och har med vår folder så 
kan vi komma i samtal med nya 
människor. 

RT Balder har haft ”Öppet 
hus” och visat sina lokaler och 
på det sättet har man fått fem 
nya namn att arbeta vidare med. 
Genom att Utposten är så aktiv 
i att finna nya bröder så sätter 
man också tryck på Templen att 
hjälpa till.

Text o bild
Sten Lindgren

Åttaåriga Julia Frölich från Skene under-
höll med folkmusik i matsalen efter ett 
Utpostmöte i Falkenberg.



10

Har Tempel Riddare Orden nå-
got att tillföra oss som person-
ligheter?

Frågan är ställd och vi möter 
den, uttalad vid mötet med pre-
sumtiva Tempel Riddare. Och 
den lever kanske ännu mer som 
outtalad i den mån människor 
reflekterar över ett eventuellt 
medlemskap i vår Orden. Kort 
uttryckt: ”Vad ska vi med Tempel 
Riddare Orden till?” Dessutom 
ställer  kanske både vi själva och 
andra frågan: ”Vilken praktisk 
nytta gör vi?”. 

Många ordnar och andra sam-
manslutningar har ju ett ganska 
omfattande socialt engagemang 
på sitt program och vi ska inte 
förringa de sociala insater vi själ-
va gör. Men samtidigt ser vi det 
som mycket angeläget att vårda 
det inre livet och karaktärens 
uppbyggande på de givna grund-
valarna där pelarna är Sanning, 
Kärlek, Renhet och Trohet.

I ett samhällepräglat av mate-
rialistiska värderingar ligger frå-
gan latent: ”Till vad nytta är det 
som inte är mätbart i siffror och 
inte kan redovisas som påtagbart 
resultat? Då är det intressant att 
ta del av erfarenheter från både 
skolans och kyrkans värld. Där 
använder man sig av riddarnas 
sätt att agera som ett pedagogiskt 
grepp för att inskärpa de värde-
fulla personliga egenskaperna 
som ärlighet vänskap, tålamod, 
sanning, frihet och rättvisa. Inte 
med höjda svärd och tornerspel, 
utan genom att söka riddarens 
ideal under lekfulla former. Det 
handlar alltså inte om riddarens 
fysiska styrka, utan om de inre 
egenskaperna.

Kyrklig riddarskola för ungdomar
kan ge framtida Tempel Riddare

Dopuppföljning
Idén till riddarskolan kommer 
ursprungligen från Malung 
och har blivit ett sätt att kunna 
tala om etik, människosyn och 
självkänsla på ett åskådligt och 
samtidigt lekfullt sätt. Och man 
har upptäckt att medeltid och 
riddareideal ligger på rätt intres-
senivå för ungdomarna, liksom 
de livsfrågor man på detta sätt 
aktualiserar. Anknutet till skolans 
läroplan där medeltiden stude-
ras, sitter ämnet ”som hand i 
handske”. Riter, tända ljus, det 
som är mystiskt - det attraherar 
eleverna.

På olika platser i vårt land an-
vänder man sig av dessa peda-
gogiska metider, ofta i samarbete 
skola/kyrka. Under mottot ”med 
kunskap, mod och insikt för san-
ning, frihet och rättvisa” illustre-
ras dessa etiska egenskaper som 
är så viktiga i de medmänskliga 
relationerna.

Positiva erfarenheter delas 
av både skolans och kyrkans 
arbetslag. Att hjälpa eleverna 
att utnyttja förmågan till empati 
och självkännedom passar bra 
in i skolans värdegrund. Man 
har vänt sig till årskurserna fem 
och sex och man ämnar fort-
sätta med riddarskola vartannat 
år med två årskurser, så att alla 
elever får vara med om det.

Från kyrkans sida  ser rman det 
dels som en dopuppföljning och 
dels som ett förberedande kon-
firmandarbete. Ett gyllene tillfäl-
le att skapa goda relationer med 
ungdomarna inför erbjudandet 
om konfirmation ett par år se-
nare. Samtidigt ett fint tillfälle att 
sprida den etik som förvaltas av 

kristen tradition. 
Riddarutbildning
För att få projektet väl förankrat 
har man innan terminsstarten 
fortbildningsdagar för arbets-
lagen och går igenom vad som 
skall genomföras. När man star-
tar möts eleverna av utmaningen 
att bli riddare av ”S:t Olofs ring”, 
att genomgå skolan och bli dub-
bade till riddare och föra rid-
darandan vidare. Allting berättas 
inte för eleverna från början, 
Det hör till att allt är lite hemlig-
hetsfullt och spännande (känns 
pedagogiken igen?). Men samma 
dag kallas också till föräldramöte 
där man avslöjar allt som projek-
tet innebär.

Fem gånger får man besök 
från ” Den vises skola” (som 
arbetslaget kallas). Under fem 
förmiddagar får de i smågrupper 
arbeta med fem teman för att 
samla ihop de fem stenar som 
de behöver för att dubbas till 
riddare. Tålamodet, ärligheten, 
vänskapens, trofasthetens och 
tjänstvillighetens stenar.

Stämningen i riddarskolan är 
viktigt. Med kulisser, tyger, klä-
der och musik får man tillbaka 
eleverna flera hundra år i tiden 
och det fänglsar dem verkligen. 
Det uppstår ofta en högtidlig 
och  andaktsfull stämning och 
de känner  att det är något viktigt 
de deltar i.

Riddarskolan avsutas med en 
högtidlig riddardubbning som 
sker på kvällstid i närvaro av 
föräldrarna. Då finns finns två 
riktiga riddare med till häst och 
med full utrustning. En stor upp-
levelse som eleverna kommer 
ihåg länge.

Efter dubbningen får eleverna 



KUNGÖRELSE
– Första gången –

Extra General Konvent 2009

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden Sammanträder till
 Extra General Konvent för beslut om Ordens Lag i 

Köpenhamn den 30 maj 2009,

Vad Ordens lag stadgar om Extra General Konvent återfinns i Kapitel II, §3.2

ARBETSORDNING och PROGRAM
  Fredag 29 maj Välkomstträff 
  Lördag 30 maj Förhandlingsmöte i DHT
    IG-möte
    Bankett
   
   Dessutom anordnas:
    Busstur i Köpenhamn
    Båttur på kanalerna i Köpenhamn

Anmälan senast den 15 februari 2009
Mer information och anmälningsblanketter finns på 

vår hemsida tempelriddareorden.org
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visa upp det arbete de gjort, 
förutom de riddardräkter och 
skinnpåsar de har på sig: en 
sköld, ett eget riddarnamn och 
den riddarlegend med sig själv 
som  huvudperson som var och 
en skrivit.

Arne Haster, Mi RT Virtus i Kristinehamn, 
menar att Tempel Riddare Orden, mer än 
tidigare bör vända sig till unga människor 
och berättar i vidstående artikel om en 
kyrklig riddarskola.

Hög medelålder
Vårt stora bekymmer är ju att så 
få unga människor vill ansluta 
sig till vår Orden. Vi har blivit en 
rörelse med mycket hög med-
elålder, vilket ju visar sig i att vi 
varje år får följa ett stort antal 
bröder på den sista färden. (Åtta 
ljus tändes vid vår senaste pa-
rentation).

Men om vi jämför vår situation 
med den företeelse som jag nu 
berör så ger det en tankeställare: 
Det är som att våra idéer och 
vårt arbetssätt slår an en sträng 
i unga människors upplevelse-
värld.

 Det bör sätta vår fantasi och 
uppfinningsförmåga i rörelse. Låt 
oss mera än förr vända oss till 
unga människor, värva Lärlingar 
och utpostdeltagare för att på 
det sättet förbereda för inträde i 
Templet när man uppnått mini-

miåldern för inträde!
Låt oss se möjligheterna och 

inte fastna i pessimism. TRO 
kanske har något värdefullt för 
den enskilde och inte minst för 
ungdomar. Ja, vi vet det av egen 
erfarenhet, vi som haft förmånen 
att vara med några år! Och idag 
kan vi tala om samma möjlighet 
för båda könen då Tempel Byg-
gare Orden är en verklighet på, 
förhoppningsvis, allt fler platser.

Någa enkla reflektioner kring 
en angelägen fråga....

Arne Haster
M i RT Virtus, Kristinehamn

Nya medlemmar
RT CONCORDIA, Stockholm
Gunnar Bengtsson, Adelsö
IT TELGEHUS, Södertälje
Berne Hagström, Söderköping
RT VERITAS, Borås 
Kennet Johansson, Brämhult
Håkan Dahl, Gällstad

Daniel Svensson, Svenljunga
Sten Lang 
RT MOLAY, Ängelholm
Richard Persson, Helsingborg
RT BRÖDERNA, Boden
Björn Boman
RT S:T ERIK, Uppsala
Paul Berglund
Curt Karlsson, Strovreta
Carl-Olof Lannergård
RT VALKYRIAN, Söderhamn
Owe Ragnarsson, Gävle
VT VÅRDKASEN, Varberg
Simon Karlsson, Ullared
VT SILVERMALMEN, Sala 
Mikael Schaffauer
Jan-Åke Boman
RT FELICIA, Göteborg
Tord Mannerbjörk , Angered
RT MINERVA, Jönköping
Hans Hallbäck
RT IDUN, Hudiksvall
Åke Marcusson,  Ahrensburg, 
Tyskland
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Intresset allt större för 
Tempel Byggare Orden
Tempel Byggarna blir allt fler 
och fler i Templet Ranrike i 
Uddevalla. Intresset för att få 
information omTempel Byggare 
Orden har varit stort från flera  
Tempel Riddare i denna delen 
av vårt land. Kvinnornas intresse 
för att få information har också 
påtagligt ökat. 

Från VM i  VT Skiringadal i 
Larvik i Norge kom en  förfrå-
gan, om någon kunde  komma 
den 8 mars 2008 och informera 
om TBO. Det skulle vara som ett 
programinslag, på deras årliga 
vårfest.Från Ranrike for M Mari-
anne Lundberg och SKM Carina 
Janerstål. Datumet var mycket 
passande, eftersom det var på 
själva Internationella kvinnoda-
gen.

Efter båtresan Strömstad-San-
defjord möttes de i hamnen av 
en  Tempel Riddare som visade 
vägen till sitt hem, där de båda 
kvinnorna skulle få övernatta.. 

Själva festen var en glad till-
ställning, med blandad  norsk 
och svensk sång och musik av 
egna förmågor. Man hade till 
och med låtit göra ett allsångs-
häfte med de båda ländernas 
flaggor på försättsbladet. Efter  
informationen om TBO samlades 
de kvinnor, som hade frågor  i 
ett rum bredvid. Många kom och 
de var mycket intresserade av att 
få veta mera. Det resulterade i 
att ett flertal kvinnor skrev på en 

intresseanmälan.
Den 31 maj invigdes fem 

kvinnor från Larvik till noviser i 
Förgården i Uddevalla. På sikt 
hoppas man kunna starta en För-
gård i Larvik

Bergen nästa
I slutet av april åkte Förgården 
i Uddevalla  till Borås med sitt 
material. Det var invigning av 
två kvinnor till noviser. Detta var 
första gången, som Förgårdens 
styrelse åkte iväg och hade För-
gårdsmöte på en annan plats. 
Tidigare under året  invigdes 
några kvinnor från Borås till 
noviser. Man anser nu att man 
har så många Tempel Byggare i 
Borås att man på sikt kan bilda 
en Förgård där.

Vid kontakt per telefon med 
några intresserade kvinnor i 
Växjös omgivning beslöts att, 
någon från Templet Ranrike 
skulle resa dit och ge ytterligare 
information. Mötet hölls i Älm-
hult i slutet av maj efter  RT S:t 
Sigfrids damklubbs  årsmöte. Re-
sultatet blev att åtta kvinnor från 
Växjö kommer att invigas under 
hösten till noviser i Förgården  i 
Uddevalla.

Verksamheten i Templet Ran-
rike började i år redan den 16 
augusti. Sju Tempel Byggare från 
Bergen hade inbjudits att resa till 
Uddevalla för att  recepiera i nya 
grader. De har en mycket lång 

väg att resa. För att hinna med 
allt, kom de redan kvällen före, 
och reste sedan tillbaka dagen 
efter själva receptionerna. Det 
var en mycket vacker högtidlig-
het den dagen. 

Någon gång i vår planerar 
man från Templet Ranrike att åka 
till Bergen och inviga några fler 
noviser samt  instifta Tempel nr 4 
i Bergen. Detta blir en stor hän-
delse för den fortsatta utveck-
lingen inom TBO och Templet 
Ranrike!

 
Marianne Lundberg

Vice Stor Mästare

Marianne Lundberg,  Vice Stor Mästare 
i Tempel Byggare Orden och Mästare 
i Templet Ranrike i Uddevalla gläds åt 
framgångarna för Tempel Byggarna. I vår 
planeras instiftandet av Ordens fjärde 
Tempel i Bergen.


