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RT S:t Hans i Visby: ett Tempel med 100 årig historia
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904 flyttade tygförvaltaren
C J Wennersten till
Gotland. Wennesrsten som
två år tidigare invigts till
Tempel Riddare i RT Felicia
i Göteborg hade då för
avsikt att bilda ett Tempel
i Visby. Det dröjde dock till
1909 innan hans planer
på ett Tempel i Visby blev
verklighet.
Den 3 oktober detta år kallades
15 bröder till recepiton i
Invigningsgraden. Vid detta
möte som hölls i IOGT:s
ordenslokal på Södra Murgatan
deltog bland annat Stor
Mästaren Oskar Eklund. Denne
installerade C J Wennersten
som Templets förste Mästare.
Templet fick namnet S:t Hans.
Wennersten var kvar i sitt
ämbete fram till sin död 1928.
Efter ett kort mellanspel i
en lokal på Hamngatan, där
Templet upphöjdes till Väpnare
Tempel den 3 september
1910, kunde bröderna köpa en
fastighet vid Trädgårdsgatan.
Dessa nya lokaler invigdes
den 28 nobember 1911.
Drygt ett år tidigare hade en
byggnadsförening bildats.
Framgångarna för det nya
Templet på Gotland fortsatte.
Den 21 september 1912 upphöjdes Templet till Riddare
Tempel.
Bröderna i Visby sökte under
några år efter en större lokal.
1925 såldes fastigheten till
Visby stad med förbehåll att
Templet skulle få fortsätta
att disponera ordenslokalen.
Under en övergångsperiod
bedrev Templet verksamhet i
provisoriska lokaler. Därefter
inköptes en fastighet på Södra
Kyrkogatan. Första mötet
hölls där 1952. Tempelsalen,
som låg mot Ryska Gränd,
var en vacker ocn väl
anpassad tempelsal med
en storslagen stjärnhimmel.
Sällskapslokalerna fanns på
andra våningen. Fastigheten,
var gammal och krävde en
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genomgående renovering.
Renoveringen påbörjades
men kunde inte fullföljas.
Kostnaderna för arkeologiska
utgrävningar skulle bekostas
av byggherren. Tidigare hade
staten stått för dessa kostnader.
Desstom blev bygget försenat
cirka ett år vilket fördyrade
projektet. Byggnadsföreningen
tvingades därför att lägga ner
byggplanerna och avveckla
fastigheten.
Under åren 1983- 2007
hyrde Templet lokal hos Odd
Fellow vid Nunnegränd. Men
sökandet efter ny lokal pågick.
Lokalen vid Nunnegrånd var
inte handikappanpassad.
Parkeringsmöjligheterna var
små och trafiksituationen
i Visby försämrade
tillgängligheten, inte minst för
de äldre bröderna. Flera lokaler
var aktuella. Men även de låg
innanför murarna.
En överenskommelse gjordes
med IOGT-NTO, som köpt
fastigheten “Vita Huset”,
före detta baptistkyrkan
som låg mera tillgängligt på
Lännaområdet. Templet hyr från
och med 2008 lokaler i denna
fastighet. Invigningen skedde
den 14 januari förra året under
närvaro av bland annat Stor
Mästaren Anders Wiking.
RT S.t Hans har till slut fått en
bra lokal som är lätt att komma
till och god plats för sina
aktiviteter. En hyrd lokal, som
används av flera, förutsätter
ju att allt material måste
stuvas undan mellan mötena.
Men förrådsutrymmena
räcker till. Nu kan bröderna
i Visby koncentrera sig på
tempelarbete och se till
att få in nya medlemmar,
vilket är grunden för fortsatt
tempelarbete.

Gravplats för Tempel
Riddare
Kort före sin död 1928 hade
Mästaren C J Wennersten i
samråd med Mästare Rådet
inrättat en gravplats för
Templets medlemmar på Norra
Kyrkogården. Han blev själv
den förste Tempel Riddare som
begravdes där. En minnessten
avtäcktes där 1929.

50 år i Utpoststyrelse
Ytterligare en milstolpe i
Templets historia är den 11
oktober 1925. Detta datum
bildades Utposten i Slite
med tio medlemmar. Mötena
alternerar mellan brödernas
hem efter ett schema.
Receptioner har dock skett i
en annan lokal, godkänd för
ändamålet. Första Sändebudet
var Fridolf Johansson som
innehade ämbetet i 26 år.
Sune Andersson och Sten
Wiberg har varit ledamöter i
Utpoststyrelsen i 50 respektive
33 år, vilket tyder på en
god sammanhållning inom
Utposten.
Ingvar Björkqvist, M
Eric Engsröm, UM

Omslagsfoto Max Håkansson, Leif Ringqvist och Ingvar
Björkqvist hoppas på att många kommer till jubileumet och då är
det säker varmare än den marsdag då detta foto togs.
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åren är på väg. Så står
det i tidningarna och
så säger meteorologerna
i TV-programmen. ”Våren
är på väg” också för oss
Tempel Riddare. Det känns
som något i den vägen, när
vi får reaktioner på de nya
ritualerna. Det är en bråd tid i
Orden. I slutet av maj samlas
vi i Köpenhamn till extra
General Konvent för att fatta
beslut om Ordens Lag.

Lagen tar därför sin tid.

Ämbetsmännen i Det Högsta
Rådet och deras medarbetare
har haft en intensiv period för
att göra klart alla handlingar.
I Växjö fick man i uppdrag att
arbeta igenom de delar, som
man inte kunde besluta om då.

Grundlagen är fundamentet för
vår allmänna lag.

Detta har inneburit många
timmars arbete. Det är inte
sedan år 1962, som en
genomgripande revision av
Lagen företagits. Snart är
arbetet fullföljt.
Den allmänna Lagen handlar
om våra arbetsuppgifter,
om Templens arbete, om
ämbetsmännens, Stor
Templens och Det Högsta
Rådets arbete. Arbetet med

Hemsida:
www.tempelriddareorden.org
Kommande nummer:
Nr Manusstopp Utkommer
vecka
25/8
10/11

40
49

Tryck: Tryckaren Engelholm,
Ängelholm

Ordens Grundval är
dokumentet, som visar
vår ideologiska grund anledningen till att vår Orden
bildades och kunde växa fram
och vad som är syftet med den.

Våra bröder i Danmark står
som värdar för det extra
General Konventet i maj i år.
De har planerat för det och de
kommer också att arrangera
ett ordensmöte och några
ytterligare arrangemang.
Något att se fram emot, mina
Bröder.

Anders
Wiking
Stor
Mästare

“Vi äldre” - saxat ur Västerbottens Kuriren 5/3 2009

Adressändringar görs till S i
eget Tempel

3
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Hur arbetet skall bedrivas och
fördelas och vad som gäller
rent ideologiskt framgår av två
handlingar; Ordens Grundval
och av Ordens Grundlag.

I

februari 1959 invigdes
broder Torsten Hermanson
i Tempel Riddare Orden.
Vid ett möte i RT Umeborg i
Umeå nyligen utnämndes han
till Ordens Patriark.

Med på detta möte var också
tre av Templets övriga Ordens
Patriarker nämligen bröderna
Lennart Nilsson, Folke Oxborn
och Owe Johansson. Templets
Sekreterare Anders Perstrand
tog en bild på de fyra Ordens
Patriarkerna och sände in
den till Västerbottens Kuriren
tillsammans med några
förklarande rader om vad OPK
innebär.Tidningen publicerade
bild och text över tre spalter
under vinjetten “Vi äldre”.

3

Ny tradition skapad hos Tempel Riddarna i Skåne

A

lla skåningar vet att
vintern i Skåne kan
vara mycket ombytlig. Ena
dagen sol och plusgrader,
nästa dag snö på tvären
och temperaturen kring noll
grader och isgata. Därför är
det mycket spännande att
anordna något på vintern i
Skåne.
Mästare Rådet i RT Molay
hade fått idén om att ha ett
kyndelsmässofirande för alla
TR-bröder med damer i Skåne.
Därför var det extra spännande
att titta ut på söndagsmorgonen
och se att lite nysnö hade
kommit under natten.
Söndagen den 8 februari
på Kyndelsmässodagen
samlades ett 80-tal bröder
och damer i Tureholmskyrkan
i Sösdala. Kyrkan blev fullsatt
för där var även återträff
för ungdomar som deltagit
i SMU-s Skärgårdsläger
sommaren 2008. Pastor DanInge Olsson berättade att
kören var specialsammansatt
av lägerdeltagare och hade
bara tränat lite under lördagen.
Det hade de gjort bra för
ungdomarna sjöng bra och
utstrålade en ren glädje.
Dan-Inge anknöt i sin predikan
till Kyndelsmässodagens
evangelietext som var
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illustrerad på kyrkans
underbara altartavla/fondvägg.
Det är den bilden där Symeon
möter och välsignar Jesus när
Maria och Josef kommer med
honom till Templet i Jerusalem.

Altartavla av skinnbitar
Efter gudstjänsten berättade
Dan-Inge Olsson om kyrkan.
När den byggdes 1992 ville
man ha en utsmyckning
på fondväggen. Den lokala
konstnären Ingrid Ohrberg
fick uppdraget. Hon gjorde ett
stort antal skisser och efter två
års arbete var tavlan på plats.
Namnet är ”Så älskade Gud
världen”. Sju meter hög och
cirka två meter bred, med 19
bilder om händelser ur Jesu liv.
Från herdarna i Betlehem till
uppstånden och himmelsfärden.
Det ännu mer fantastiska är
att den är gjord i skinn och
mockabitar – här finns bitar från
alla möjliga skinnsaker – cirka
14000 bitar och hopsydd på
en nästan vanlig symaskin. Vi

hade under hela gudstjänsten
suttit och tittat på den vackra
altartavlan men när man nu
fick veta allt detta om den blev
man ännu mer imponerad.
Vi kan rekommendera att
om du har vägarna förbi en
söndagsförmiddag gå in i
kyrkan och njut av sång och
musik och begrunda den vackra
tavlan.

Vannaröds slott
Därefter begav vi oss iväg till
det närliggande Vannaröds
slott där god mat väntade
på oss. M Erling Alkmar
hälsade alla välkomna till detta
kyndelsmässofirande, som
började i kyrkan och nu skulle
fortsätta med god mat. Tiden
gick fort och efter mat och
lättsamt prat runt borden blev
det dags att bryta upp. M Sven
Åke Anderberg RT Excelsior
tackade Mästare Rådet i RT
Molay och deras CM Börje
Olsson för detta trevliga tilltag.
M Tommy Nilsson RT Gregorius
menade att Orden har ju
förnyat sig med nya grader
och nu idag förnyas Orden
i Skåne med att samordna
Kyndelsmässofirandet, nu var
en ny tradition grundad.
Så nu får vi se var vi hamnar
nästa år den här dagen.
Text & foto Sten Lindgren

Sveriges sydligaste Tempel har firat 60 års jubileum

D

en 6 februari 1949
stiftades Tempel S:t
Nicolaus i Trelleborg.
Söndagen den 1 februari
i år firades Templets 60
årsjubileum med festligheter
i Siriusordens lokaler, där VT
S:t Nicolaus sedan många
år ha sin verksamhet. Det
var en nöjd Mästare Esbjörn
Jonsson som kunde hälsa
ett 60-tal bröder med damer
välkomna.
Jubileumsfestligheterna
inleddes med en
kyndelsmässohögtid i
ordenssalen med inbjudna
gäster från flera skånska
Tempel, bland annat
modertemplet RT Gregorius
i Malmö samt representanter
från ordensledningen. Från
Köpenhamn kom också ett
tiotal bröder med damer.
Efter högtiden bjöds det på
middag. Serveringen sköttes av
Mästarens familj.

Även Högste Stor Under
Mästare Carl-Gunnar Westberg
framhöll vikten av samarbete
och gav Templet en eloge för
det goda samarbetet med
bröderna i Danmark.

Mästaren i VT S:t Nicolaus Esbjörn
Jonsson uppvaktades med blommor av
Mästaren i RT Excelsior i Kristianstad
Sven-Åke Anderberg.

Duon Barbro och Lars svarade
för underhållningen denna
eftermiddag. De bjöd på både
gammalt och nytt i visor och
melodier med inslag av trevliga
historier på göingemål. Under
kaffet blev det sedan tid för tal
och överlämnande av gåvor till
det jubilerande Templet. Stor
Ceremoni Mästare Kent Alm
betonade det fina arbete VT S:t
Nicolaus gör för Orden.

Broder Kjell Hansson, som varit
medlem i Templet under dess
60 år, svarade för en historisk
tillbakablick. Han framhöll att
detta lilla Tempel har bröder,
som besökt de flesta Tempel i
Norden och deltagit i General
Konvent och resor som Templet
företagit.
Mästaren Esbjörn Jonsson
avslutade så jubileumsfirandet
genom att tacka alla som
kommit till Trelleborg denna
dag, samt för de gåvor som
Templet fått ta emot.
Text & foto Lars Bergqvist

Även Sveriges nordligaste Tempel jubilerade

T

empel Riddarna i Kiruna
jubilerade under
trivsamma former när RT
Malmen fyllde 85 år.
Detta evenemang hade lockat
gäster från Narvik, Boden,
Skellefteå och Umeå. Vid
lördagens IG-möte delade
PKCM Karl-Anders Isaksson
ut Eklundsmedaljen i brons
till en välförtjänt broder
nämligen Sven Bergman,
som trots att han inte har
någon plats i Mästare Rådet
ändå kan tjänstgöra på de
flesta funktioner i de olika
gradmötena. Det är mycket
värdefullt att ha en sådan
resurs.
Medan bröderna hade sitt möte
gjorde damerna ett studiebesök
hos Margareta Johansson

Arne Bergman och Arvid Haussen

som visade quiltade alster
av mycket hög klass. Broder
Tor Ökvist kunde som Toast
Master hälsa ett drygt 60-tal
gäster välkomna till bords i
Templets samlingssal. Mellan
de välsmakande rätterna läste
Broder Bengt Järnelöf sin
historik över RT Malmens öden
och äventyr med koncentration
på 30- och 40-talen. Då stärktes
banden mellan bröderna på
båda sidor om gränsen. M i RT

Kong Öystein i Narvik hade
med sig tre jättebuketter från de
angränsande norska Templen
och PKKR Anders Perstrand
överlämnade en penninggåva
från de nio Templen i Norra
Provins Kapitlet.
Den sistnämnde fick
tillsammans med hustrun Birgit
Karlsson fart på alla sångsugna
festdeltagare och framträdde
även med några egna
uppskattade sångnummer.
Vi tackar för ett mycket trevligt
85-årsfirande och ser fram
emot att få träffas igen hos
vännerna i vårt nordligaste
Tempel.
Text & foto: Anders Perstrand
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Fler av Tempel Riddar Ordens lokaler borde
vara anslutna till Våra Gårdar.
det kan vara en ren ekonomisk
vinst med ett medlemskap.

Försäkringsavtal

Olle Häggström

D

et säger Våra Gårdars
direktör Olle Häggström
och drar fram en rad
argument för att motivera sitt
påstående.
- För det första är
Tempelriddarorden en del av
den samlade nykterhetsrörelsen
och Våra Gårdar är
riksorganisationen för lokalerna.
För det andra har Våra Gårdar
serviceerbjudanden till sina
medlemmar som innebär att

Ett sådant skäl är det
försäkringsavtal som Våra
Gårdar slutit med Salus Ansvar.
Det ger medlemmar runt om i
landet brandförsäkringspremier
på en nivå där andra bolag har
mycket svårt att konkurrera.
Våra Gårdar har också en
byggnadsingenjör anställd
som kan fungera som
rådgivare och hjälpa templen
med upprustningsbidrag
och handikappanpassningar
för de ytor som är allmänna
samlingslokaler.
För lokalrenoveringar krävs
även kommunala bidrag. För
handikappanpassning kan
bidrag utgå med upp till
200 000 kronor.
Våra Gårdar har också
slutit ett centralt avtal med
Energikompetens AB för den
obligatoriska kartläggningen
av samlingslokalernas

Olycksfallförsäkring
Stor Templet har en olycksfallsförsäkring
för TRO och TBO om en olycka skulle
inträffa vid eller till/från ett Ordens
arrangemang. Försäkringen är tecknad i
SALUS/ANSVAR.

Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller för personer
bosatta i Sverige. I försäkringen ingår
invaliditetsersättning med olika belopp
beroende på grad av bestående skada
och personens ålder. Det ingår även
ersättning för läkarvård, resekostnader
och rehabilitering i samband med
olyckan.
Skulle ni behöva anlita denna försäkring
ta då kontakt med SSKM Mats Ljusberg.
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energibehov. Det gäller
de lokalytor som hyrs ut.
Avtalet bedöms som mycket
förmånligt jämfört med lokala
upphandlingar.

Konstsamling
- Våra Gårdar har också
med åren på olika sätt fått
ihop en ansenlig mängd konst
som finns på central nivå för
disposition hos medlemmarna,
säger Olle Häggström. Våra
Gårdar har också möjlighet att
ge bidrag till kulturprogram hos
medlemmarna. Oftast rör det
sig då om litet större satsningar.
- Framförallt vill Våra Gårdar
stärka den alkoholfria sektorn
genom att tillhandahålla lokaler
där alkohol inte serveras,
säger Olle Häggström. Ett
medlemskap i Våra Gårdar
är en solidaritetshandling
med hela den samlade
nykterhetsrörelsen.
Text & foto Sven Lindblom

Ungdomsledarstipendier till
SMU-ledare i Örebro
Två ungdomsledarstipendier delades ut när RT
Mäster Olof i Örebro firade kyndelsmässodagen
med bland annat gudstjänstbesök i
Betlehemskyrkan.
De två stipendiaterna, Karin Gustafsson och
Markus Larsson är ungdomsledare i församlingen
och arbetar främst som ledare inom SMU Scout.
Båda har dessutom en gedigen musikutbildning och
spelar med i Brasset i kyrkan.Stipendierna delades
ut vid det efterföljande kyrkkaffet av Templets
Mästare
Mats-Olof Hultkvist. Denne berättade också om
Tempel Riddare Ordens ideal och arbete.
Lars-Olof Egefalk KN i RT Mäster Olof

Oskyldigt bruk är missbrukets föräldrar

S

å sa folkhälsominister
Maria Larsson i en
debattartikel i höstas.
Bruket kan utlösa en större
kris för framtiden än den
ekonomiska kris vi nu upplever.
Missbruk är av ondo, men det
är faktiskt bruket som vållar
det onda. Den starke tar sitt
första glas och förblir herre över
sin konsumtion. Den svages
första glas inleder slaveri
under bruket. Att avglorifiera
alkoholbruket är därför en
solidaritetsfråga för en ljusare
framtid.
I tidningen Metro kunde man
läsa en tankvärd insändare
“Ungdomar sprudlar av glädje
inför en fylla” med slutorden:
“Inte borde 14-15-åringar
tycka att det bästa i livet är att
supa sig full. Då har samhället
misslyckats”.

Risken för framtida missbruk
ökar med sjunkande ålder
vid första glaset enligt en stor
amerikansk undersökning. Av
dem som börjar dricka vid 15
års ålder drabbas 40% och vid
20 års ålder var tionde. Ingen
vet vilka som trillar dit. Infogar
vi resultat från undersökningar
om svenska ungdomars
alkoholvanor kommer i
framtiden varannan mot idag
var femte sjukhussäng att
beläggas med alkoholbrukets
offer, utöver allt mänskligt
lidande för missbrukare och
deras närstående.
Kroppens reningsverk
startar nämligen omgående
förbränning av alkohol och
andra droger. Detta signalerar
att alkohol är ett gift för kroppen
och att nykterhet i konsekvens
därmed är ett naturligt tillstånd.

Detta är svårt att ta till sig då
hälften av alla vuxna inte har
de problem med spriten, som
idag drabbar var tionde. Var
tionde vuxen är helnykterist.
Hälften av de återstående nittio
procenten löper risk att trilla dit
och den andra hälften dricker
så litet att de utan svårighet
kunde sätta alkolås på strupen.
För en rikare framtid och bättre
välfärd är det viktigt att fler
vågar välja ett nyktert liv och
att färre langar sprit till unga.
Vägvalet kan vara glatt och
riskfyllt, men även glatt och
slipprigt. Risken för missbruk
drabbar ju endast dem som
tagit sitt första glas. Fresta
därför inte någon att trilla dit.
För att man tror sig kunna
dricka och stå pall bör man inte
bringa andra på fall.
Thore Gårmark

Många möter upp i de nya graderna
rdens nya grader har
O
fått stort gensvar från
Ordens bröder. Receptioner
har nu genomförts i alla
nya eller omarbetade
grader. Tillströmningen
av recipiender är så stor,
att det kan bli fråga om att
öka antalet tillfällen till att
recipiera.

Det är mycket glädjande
att gensvaret är stort. Vi
skulle gärna se, att det var
möjligt att tillmötesgå allas
önskemål per omgående, men
verkligheten hindrar oss. Det
blir många långa helger för
våra ämbetsmän och övriga
officianter.
Efter det att arbetet med
gradgivningarna framskrider,
så får vi också möjlighet att
analysera och fundera över
utförande och innehåll i de
olika graderna. Det handlar då
om gradens innehåll och det
handlar om hur graden kan
genomföras.

Det praktiska arbetet är mycket
viktigt för varje grad. Lokalens
utformning och storlek på
de olika platserna har stor
betydelse för hur graden
upplevs av den recipierande
brodern.

En stor arbetsinsats har gjorts
av våra bröder inom det norska
Stor Templet. Många bröder har
deltagit. En del är väl kända för
oss i Sverige. Andra har inte
uppmärksammats så mycket
hos oss.

Det symboliska innehållet och
gradens budskap måste få
genomslag i utförandet och det
är viktigt att behållningen av
receptionen har ett stort värde
och ger ett värdefullt intryck.
Det är ju detta, som varje
broder bär med sig hem.

Jag skulle vilja nämna vår
broder från Oslo, Leif Endre
Grutle. Han har i det tysta
gjort ett mycket kvalificerat
och inspirerat arbete med
sammanställning och även
analyser av gradtexterna.

Många bröder har varit
och är ännu engagerade i
verksamheten med det nya.
En tanke måste sändas till alla
dem som gjort stora insatser på
detta plan. Det har handlat om
att finna idéer och underlag, att
bearbeta materialet och finna
ord för att förmedla innehållet.
Dat är också en viktig uppgift
att skapa och ta fram det
material vi behöver i varje
enskild grad.

De bröder, som arbetat med
vår ordensmateriel, har gjort ett
fantastiskt arbete. Allt, som har
blivit gjort i sammanhanget, är
av stor betydelse för vår Orden.
Det är också ett tecken på att vi
tillsammans klarar mycket stora
uppgifter. Jag vill därför på plats
här i tidningen rikta ett särskilt
tack till de bröder, som gett oss
så mycket.
Anders Wiking
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UP i Klippan har fått nytt Sändebud
tposten i Klippan har i år
U
fått ett ungt Sändebud.
Han heter André Bakken
och är från Helsingborg.
Själv länkades han in i
Utposten 2007. Det speciella
är att han bara är drygt 27
år gammal och arbetar som
begravningsentreprenör.
Tempel Riddaren fick en
pratstund med honom före
ett IG-möte i RT Molay i
Ängelholm.

André Bakken berättar att
han kom i kontakt med
Tempel Riddare Orden vid
ett samtal med en vän i NA
(Anonyma Narkomaner)
Under samtalet kom de in på
ordenssällskap och ceremonier.
- Det är något som intresserar
mig. I mitt arbete kommer jag
i kontakt med olika former av
begravningsgudstjänster. De
är ju en form av ceremoni, som
kan se ganska olika ut nu för
tiden, berättade broder André.
- Min vän berättade att han
var med i en orden, en
nykterhetsorden. Jag blev
då ännu mer intresserad och
frågade vad det var för orden.
Han svarade på allt vad han
kunde med tanke på sitt
tysthetslöfte. Hemma sökte
jag på internet och hittade en
hemsida för Tempel Riddare
Orden. Det hela slutade ju med
att jag och kompisen träffade RT
Molays Mästare Erling Alkmar
hemma i hans kök. Sen gick det
som det gick och jag skrev på
ansökan om medlemskap.

tar hand om alla som har eller
haft någon form av problem
med alkohol, narkotika eller
medicinmissbruk.
- Den som ansluter sig till
NA gör det av egen fri vilja.
Man arbetar även här i ett
12 stegsprogram, som ingen
blir klar med. För då man går
tillbaka till ett tidigare steg har
man ny erfarenhet och får nya
funderingar. Det är ju som
när man går på ett gradmöte
i Tempel Riddare Orden. Man
upptäcker eller kommer på
något nytt i ritualen som man
tidigare inte uppfattade. Att man
är anonym i dessa föreningar
betyder att man aldrig använder
sitt namn när man talar om
sitt arbete att komma bort från
missbruk. Detta för att skydda
sig själv och familjen. Detta
gäller även för artister och
kändisar som är med i NA. Här
kan de vara sig själva och i lugn
och ro bearbeta sina problem i
en grupp som inte bryr sig om
vilka de är. Arbetet i NA bedrivs
helt ideellt och man hjälper till
med det man kan.

Liknande ideologi

Tuff utmaning

André Bakken berättade vidare
att han hade kontakt med NA
och när han läste om Ordens
ursprung i Amerika såg han
att här nämns de så kallade
Washingtonmännen.
- Mycket i deras ideologi liknar
det jag känner igen från NA.
Även NA var verksamma först i
Amerika för att senare spridas
till fler länder. Det är en skillnad
mellan AA och NA. AA inriktar
sig bara på dem som har eller
haft alkoholproblem medan NA
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Broder Bakken framhåller att
man tar ju ett stort steg när man
bryter ett missbruk och i Tempel
Riddare Orden är ett av kraven
nykterhet.
- Jag tror att vi kommer att
få se allt fler personer med
missbruksproblem och därför
har Tempel Riddarna stor uppgift
att fylla för dem som vill komma
rätt igen. Hos Tempel Riddarna
vet man att man är i en alkoholoch drogfri miljö även om det är
fest eller fin middag.

- En kristen tro är också ett
av Tempel Riddare Ordens
fundament. Tron kommer in i
allas tankar någon gång under
och efter ett missbruk. Livet är
något skört man måste ta vara
på. Lära sig ta hand om sig själv
och sina närmaste. Allt kan ju
ändras mycket snabbt och då
står man där mycket ensam.
Nykterhetskrav är nog, anser
broder André, den tuffaste
utmaningen för alla eftersom
samhället glamouriserar
festandet och nästan kräver
alkohol i alla sammanhang. Se
bara på TV, efter en idrottsvinst
frågar reportern ”Hur ska ni fira
detta?” Därför, menar han, är
det viktigt att hålla nolltolerans
vid alla Tempel Riddare Ordens
arrangemang, då det underlättar
för bröder, som har annan
bakgrund, där bruk har varit
missbruk. Procentsatser hit eller
dit, alkohol är alkohol hur man
än vänder på det.
- Om Tempel Riddare Orden
tummar på detta, kan vi tappa
bröder som kommit från AA eller
NA. För dem gäller nolltolerans
som en grundförutsättning för
sitt eget arbete med att hålla sig
borta från missbruk. De är en
ny bra grupp av nykterister som
kan säkra Ordens framtid.

Förebilder

Andre Bakken framhåller att för
honom personligen har Tempel
Riddare Orden betytt mycket.
Här kan man utvecklas som
person och känna stödet från
alla äldre bröder.
-De har fått bli mina förebilder
med all sin livserfarenhet och
trygghet i sin livsstil. Har de
kunnat stå emot alla frestelser
så måste jag ju också kunna
klara av det. Det känns bara så
bra!
Tiden går fort och Ceremoni
Mästaren uppmanar oss
att vi ska inta våra platser i
tempelsalen. Recipienden i kväll
är den broder som länkades in
i Utposten vid André Bakkens
första möte som Sändebud i
Klippan.
Sten Lindgren

Ny Mästare i Templet Mälardrottningen

TEMPEL BYGGARE ORDEN

T

empel Byggare Ordens
Tempel Mälardrottningen
i Stockholm har fått en ny
Mästare. Hon är 60 år gammal
och gift med Kent Trobell.
Paret har två söner och fyra
barnbarn. Den nya Mästaren
intervjuas i nedanstående
artikel av sin företrädare
Anita Ljusberg.
- Vad arbetar du med?
- Jag arbetar som speciallärare
inom S:t Örjans skolor i
Stockholms Stad. Jag arbetar
med barn som har olika
neuropsykiatriska diagnoser
som t.ex. ADHD, Tourettes
syndrom och diagnoser inom
autismspektret.
- Är du medlem i någon annan
nykterhetsorganisation?
- Jag är medlem i lokalföreningen Thor inom IOGTNTO. Där har jag varit medlem
sedan sjuårsåldern.
- Vad gör du på fritiden?
- På fritiden umgås jag mycket
med barn och barnbarn. Min
man och jag åker till stugan i
Hälsingland och vi tar gärna
promenader. Jag tycker om att
sjunga och har ofta varit med i
någon kör. Men just nu är jag
inte det.
- Hur länge har du varit medlem
i Tempel Byggare Orden?
-Jag har varit medlem i TBO
sedan i juni 2004.
- Hur kom det sig att du ville
vara med?
- Intresset för att bilda en
kvinnlig motsvarighet till Tempel

Riddare
Orden har
funnits
hos mig i
många år.
Min morfar
Anders
Weiner
och min
pappa Arne Trobell var Tempel
Riddare. Min man Kent och min
bror Ingemar Weiner är också
Tempel Riddare och genom
dem har jag under alla år haft
en nära kontakt med Orden.
- Ett starkt och mycket värdefullt
minne för mig är när jag för
första gången besökte Riddare
Templet Concordias tempelsal.
Jag var fem år och fick följa
med morfar och mormor på
luciafest i Templet. Det var
mörkt i lokalen förutom att
den vackra stjärnhimlen lyste
och så kom Lucia med sina
tärnor och sjöng så vackert.
Det hela var så fantastiskt
och högtidligt att jag trodde
att vi hade kommit till himlen!
Sedan dess har jag samlat på
mig många fina minnen från
olika arrangemang i Templet,
till exempel när hela familjen
sjungit i Concordias blandade
kör och när våra pojkar var små
och tände adventsljuset under
adventsguds-tjänsten.
- För mig har det alltid känts
positivt att komma till Templet
och få träffa alla fina och
trevliga Tempel Riddare med
familjer. Det har också varit
härligt att se när ”mina” Tempel
Riddare har kommit hem från
sina möten och verkat så
nöjda och ”upplyfta” på något
sätt. Då har jag förstått att
ordensarbetet måste innebära
något mycket speciellt för
varje människas själsliga
utveckling och välbefinnande
och jag tänkte att det här
måste vi kvinnor också få vara

med om. Så en dag på våren
2004 ringde Anita Ljusberg till
mig och frågade om jag var
intresserad av att vara med i
TBO och jag svarade genast ja.
- Det är så spännande att få
vara med om ”byggandet” av
TBO och se dess framväxt.
Jag känner mig hedrad att
få vara Mästare i Templet
Mälardrottningen.
Anita Ljusberg

Tempel Byggare
Orden
TBO har idag tre Tempel,
Stockholm, Uddevalla och
Umeå, samt fem Förgårdar i
Stockholm, Falun, Sundsvall,
Uddevalla, Bergen, Borås och
Umeå.Efter att M Marianne
Lundberg från Templet Ranrike
i Uddevalla besökt RT S:t
Sigfrids damklubb i Växjö
finns det där förutsättningar
att etablera en Förgård i
Växjö. Jag hoppas att vi får
bli inbjudna till fler Tempels
Damklubbar för att informera
om TBO. Det borde finnas
förutsättning för fler Förgårdar
till exempelvis i Skåne eller
Halland. Genom vår hemsida
på nätet har vi fått kontakt med
ganska många intresserade
med olika frågor. Några av dem
har inte alltid förstått att vi är en
kvinnlig helnykter Orden.
På General Konventet i
Sundsvall 2010 har vi planerat
för ett ”Öppet Förgårdsmöte”
där både män och kvinnor är
välkomna att delta. Har någon
fråga hör då av dig till mig på
e-post anita.ljusberg@telia.com
eller gå in på hemsidan
www.tempelbyggareorden.org
Anita Ljusberg
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USK Björn Edlund, Huddinge avled den 23 december 2008

B

jörn Edlund invigdes i
Tempel Riddare Orden
den 15 oktober 1965. Inom
RT Concordia är saknaden
stor efter br Björn. Han
var en mycket aktiv broder
och en drivande kraft inom
Templet, utan att beträda
någon framträdande
ämbetsmannapost. Han
rörde sig ”bland bröderna på
golvet”, men försummade
inte att göra sin insats inom
tjänstemannakåren. Under 12
år var han BUM och under 6
år var han värd. Att vara värd
i RT Concordia innebär att ta
emot gästande bröder, visa
dem runt och presentera vårt
stamhus och ta hand om dem i
samband med förekommande
möte. Björns stora kunskap om
Orden och hans breda intresse
för ordensväsende var en stor
tillgång i det avseendet. Under
en krisperiod (2002 – 2003)
ryckte han in som SB i UP
Söderort, som tillfälligt befann
sig i ett bekymmersamt läge.
Ett ganska typiskt sätt för Björn

i den pilotstudiecirkel som
arbetar inom RT Concordia.
Vid cirkelns sammanträde i
december 2008 var Björn med
och drev som vanligt aktivt och
bestämt sin uppfattning i de
frågor som cirkeln arbetade
med.
att visa sitt engagemang för
ordensarbetet. Han drog sig
inte för att rycka in där det
behövdes. Ett annat sådant
exempel är när han tog
ansvaret för brödramåltiderna
efter mötena och med fast hand
organiserade dessa under
flera år till brödernas stora
belåtenhet. För sina insatser
inom Templet och Utposterna
tilldelades han EMB. Han hade
tidigare, av STMR, tilldelats
EMS för sin långvariga insats
för Templet och Orden. Sedan
juli 1992 var han föreståndare
för Ordens tillbehörsexpedition,
och när befattningen som
Ordensintendent inrättades blev
han dess förste innehavare.
Han var även aktiv deltagare

Till sin utbildning och
yrkesverksamhet var han
byggnadsingenjör och drev
tillsammans med broder
Lars Åhling företaget BGP
Bygginspektion AB.
Björn var också en ivrig
frisksportare och hade ett stort
naturengagemang. När broder
Björns hjärta till slut gav upp,
befann han sig tillsammans
med hustru Inga i deras
sportstuga i Bruksvallarna i
Härjedalen. Där begravdes han
också enligt egen önskan. Vi
lyser frid över minnet efter Björn
Edlund, en viljestark och kraftigt
engagerad Tempel Riddare.
Göte Appelberg

In Memoriam

R

iddare Templet S:t
Eskil i Eskilstuna har
sorg. Anders Jansson, en
av våra mest aktiva bröder
har hastigt fått sluta sin
jordevandring den 8 februari
2009.
Han var Templets Sekreterare
under många år och som en
sammanhållande kraft lade han
ned ett mycket värdefullt arbete
för vår verksamhet. Förutom
alla kontakter inom vårt Tempel
informerade han sig också
ständigt på ett intresserat sätt
hos överordnade instanser om
vår Ordens utveckling.
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Det är en god vän och kamrat
vi har förlorat. Anders kunnighet
på många områden och hans
förmåga att få saker utförda,
kommer vi ej att glömma.
Men det är framför allt hans
personliga omtänksamhet och
fasta handslag vi kommer att
sakna.
Anders var också ett stöd för
våra Utposter i Katrineholm och
Strängnäs och deltog gärna i
deras möten.
Han gjorde även en stor
insats i Blåbandsrörelsens
lokalavdelning i Eskilstuna.

Våra tankar går också med
djupt deltagande till hans
anhöriga.
Begravningsakten hölls i
tempelsalen.
För Mästare Rådet
Sören Gustafsson

Nya medlemmar

Utnämningar

RT VERDANDI, Sundsvall
Svante Rydén, Sundsbruk

Ekelund Medalj i Silver

RT FELICIA, Göteborg
Kjell Källbark
Anders Sköld Ahl
RT IDUN; Hudiksvall
Leif Ahlqvist, Mariehamn, Åland
RT WÄSTMANNIA, Västerås
John Carlsson, Gävle
RT BALDER, Halmstad
Mats Nilsson, Heberg
RT S:T ESKIL, Eskilstuna
Per-Olof Lindgren
Göran Kungstbergs , Ärla
RT FYRBÅKEN, Mariestad
Daniel Karlsson
RT S:ERIK, Uppsala
Per - Olof Nylén
Erik Hellerstedt
RT S:T SIGFRID, Växjö
Hans Falk, Lammhult
VT BONITAS, Alingsås
Lars Lindberg
Rainer Fager
RT Molay, Ängelholm
Tommy Svensson, Vallåkra

Riddare Templet
Ariel 90 år!
Välkommen till
Falun och vår
Jubileumshögtid den 5
december.
För mer information besök
vår jubileumshemsida
www.jubileum.rtariel.se

Kjell Öberg, Ingemar Weiner,
Gunnar Sverredal, Erik
Östberg, Mats Ljusberg,
RT Concordia
Bo Lindqvist, RT Wästmannia
Sigvard Nilsson, Fredrik
Hammarström, Mats Valli,
RT S:Erik
Jostein Eidsvik, Gunnar
Johansson, VT Magnus
Ladulås
Guy Cardell, Bert-Ove
Anderson, Ture Johansson,
Herbert Jonsson, Lars-Åke
Granlöf, Mats Danielsson,
Hilding Larsson, Oskar Ivan
Englund, Eric Byström, Janolov
Sandman, Gunnar Johansson,
Reine Larsson, Östen Lidbom,
Börje Wasserman, RT Verdanid
Kent ivarsson, RT Jämteborg
Karl Gunnar Lindström, Bengt
Danielsson, Birger Söderholm,
Roland Nilsson, Signar
Karlström, Donald Sund,
RT Bröderna
Henry Forsgren, Lennart
Lundqvist, Allan Johansson,
RT Umeborg
Thure Johansson, Stig
Lindmark, Ove Lindavist, Erling
Mannberg, RT Sirius
Veikko Roumio, Ingemar C
Johansson, Bertil Holm,
RT Malmen
Bertil Nilsson, Åke Östling,
RT Bothnia
Arnold Bruman, Lars-Erik
Söderberg, RT S:t Johannes
Johannes Marainen, RT Felicia
Ivar Johansson, Ingvar
Lundberg, Allan Johansson,
RT Knape
Svening, Svenningson, Kurt
Joelsson, RT Veritas
Kurt Neckén, RT Excelsior
Kjell Sjövald, RT S:t Andreas
Arne Carlsson, VT S:t Nicolaus
Lennart Eklöf, VT Bonitas
Håkan Carlsson, Sture
Axelsson, Karl-Gustav
Carlsson, RT S:t

Andreas Lars-Inge Lilja,
Hans-Olof Hermansson, Curt
Sjöquist, VT Caritas
Manfred Hedman, RT Idun

Ordens Patriarker
Lars Åhling, Gösta Calmhede,
RT Concordia
Nils Toller, RT Felcia
Olof Spetz, RT Knape
Gösta Olofsson, Erik Holmqvist,
John Hägglund, RT Bröderna
Åke Johnsson, RT Excelisor
Bo Lindqvist, Yngve Lindgren,
RT Wästmannia
Arne Svensson, RT Balder
Torsten Hermansson,
RT Umeborg
Karl-Fredrik Wikberg, RT Sirius
Evert Brage, RT Minerva
Sven-Erik Hedquist,
RT S:t Erik
Åke Östling, RT Bothnia
Björn Franklin, VT Furan
Alf Lundgren, Thure Svensson,
VT Bonitas

Ändringar i programmet
för gradgivning i de
högsta graderna HTG (X)
och HTICG (XI)
HTG möte i Halmstad den 8
november 2009 är framflyttat
till våren 2010.
HTICG mötet i Göteborg
den 22 augusti 2009 är
inställt. Eventuellt blir det
ett möte under våren 2010
annars blir det under General
Konventet i Sundsvall
sommaren 2010
Mer information kommer
i nummer 3 av Tempel
Riddaren
Roland Smith
HSKR
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Tempel Riddare Orden, c/o Tore Litborn, Snövägen 3, 441 34 ALINGSÅS

Stor Mästaren i Stor
Templet för Sverige och
Finland har medgivit
Gradgivning i STG
Sveriges Södra
Provinskapitel
Söndagen
11 oktober 2009 kl. 13.00
RT S:ta Gertruds lokaler
Västervik
Anmälan om reception
görs på faställd blankett till
eget Tempels M eller S
senast den 1 sept 2009,
f.v.b till PKCM
senast den 5 sept 2009.
Klädsel:
HD eller EHD, med URGDRK
som skall medföras.
För recipiender finns DRK på
plats.
Samling:
Recipiender samlas kl. 12.15
Övriga bröder kl. 12.30
Anmälan till brödramåltid:
senast fredagen
den 5 okt 2009
till RT S:t Gertrud per post
eller tel 0490-174 45
Meddela vid anmälan om
specialkost önskas.

Varmt Välkomna till
Högtid i
Tempel Riddare Orden
Per-Ingvar Krantz
PKM
Vilgot Wilhelmsson
PKCM

RT S:t Hans, Visby
Inbjuder till 100-årsjubileum!
Program:
Lördagen den 3 oktober 2009
13.30 Kransnedläggning vid Templets
gravplats på Norra Kyrkogården
15.00 Samling i ”Vita Huset” för
Bröder o Damer. Kaffeservering.
16.00 För Damerna: guidad stadsvandring/bussrundtur, guide: Ove
Wallier
16.30 IG-möte, ”Vita huset”
19.30 Jubileumsbankett på
Restaurang Whitstjärna
Högtidstal av HSM Br Eric Lundqvist
Sång, musik och underhållning
Söndagen den 4 oktober 2009
08.30 Utflykt med buss till Fårö.
Guide: Broder Eric Engström
10.00 Gudstjänst i Fårö kyrka,
möjlighet att besöka Ingmar
Bergmans grav, rundtur
12.00 Lunch, Stora Gåsemora,
Fårö, fortsatt rundtur
Anmälan görs genom inbetalning
av deltagaravgiften, 550 kronor för
banketten, ( inkl. busstransfer) till
Templets Bankgiro 227-6442 SKM
Max Håkansson, senast den 10
sept. 2009. Kostnad för Fåröutflykt
inkl. lunch, söndag, 290 kr, betalas
på plats. Anmäl gärna i förväg.
Vänligen ange grad, namn, Tempel
och ev. ämbete, liksom ev. matallergi.
Bostad:
v g ring Hamnhotellet (förbokat)
tel 0498-201250
(ange: Tempelriddarna)
Klädsel, IG-möte och bankett: HD/
EHD med dekorationer, damer
valfritt.
Mästare Rådet för RT S:t Hans
hälsar alla Bröder och Damer
varmt VÄLKOMNA att med oss
fira våra första 100 år!

Stor Mästaren i Stor
Templet för Sverige och
Finland har medgivit
Gradgivning i STG
Sveriges Mellersta
Provinskapitel
Lördagen
24 oktober 2009 kl. 13.00
RT Mäster Olofs lokaler
Örebro
Anmälan om reception
görs på faställd blankett till
eget Tempels M eller S
senast den 21 sept 2009,
f.v.b till PKKR
senast den 25 sept 2009.
Klädsel:
HD eller EHD, med URGDRK
som skall medföras.
För recipiender finns DRK på
plats.
Samling:
Recipiender samlas kl. 12.00
Ämbetmän och tjänstemän
kl.10.00. Övriga bröder kl. 12.30
Anmälan till brödramåltid:
senast fredagen den 23
okt 2009 till M br Mats-Olof
Hultkvist tel 0702 59 84 28
eller e-post mohultkvist@
hotmail.com
Meddela vid anmälan om
specialkost önskas.

Varmt Välkomna till
Högtid i
Tempel Riddare Orden
Stig Gustavsson
PKM
Eive Andreasson
PKKR
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