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Karl-Erik Gustavsson, 
aktiv Tempel Riddare 

i Oskarshamn, är en 
av de drygt 20 frivilliga 
sjöräddarna vid Simpevarps 
sjöräddningsstation i 
Figeholm, två mil norr om 
Oskarshamn.
- Jag tycker det är värdefullt 
att med det jag kan hjälpa 
människor som är i sjönöd, 
säger han.

Broder Karl-Erik är räddnings-
man och ingår i en av de fyra 
grupper på fyra personer i 
varje, en räddningsskeppare 
och tre räddningsmän, som 
har jour var fjärde vecka året 
runt. Går larmet har gruppen en 
insatstid på 15 minuter till kaj.
-Larmet går via en räddnings-
central i Göteborg, Maritime 
Rescue Coordinator Center, 
MRCC, som ringer upp 
räddningsskepparen som i sin 
tur larmar övriga i gruppen som 
är utrustade med personsökare.
- Om MRCC anser att det 
behövs kan man larma in 
andra enheter eller närliggande 
räddningsstationer, förklarar 
Karl-Erik.
- Vi samarbetar också 
med lotsar, kustbevakning, 
räddningstjänst, räddnings-
helikopter och sjöpolis där det 
finns sådan. 
Karl-Erik Gustavsson har varit 
räddningsman i drygt sex år. 
Redan tidigare hade han en hel 
del sjövana bland annat som 
skeppare på missionsbåten 
Shalom i Oskarshamn.

Sjukvårdsutbildning
Det ställs inga formella krav 
på den som vill bli sjöräddare. 
Men naturligtvis krävs det 
ju en hel del sjövana och 
dessutom en god fysik. 
Sjöräddarna får utbildning 
på såväl lokal som regional 
och nationell nivå i bland 
annat hur man gör vid olika 
typer av räddningsuppdrag, 
sjukvård, navigation med mera. 
Simpevarps räddningsstation 
grundades 1990 och har drygt 

20 frivilliga sjöräddare, både  
kvinnor och män.
- Vi representerar en rad olika 
yrken och några av oss är 
också pensionärer. Men man 
måste ha ett yrke som gör att 
man kan komma ifrån snabbt 
när larmet går. Hur detta löses 
med arbetsgivaren varierar från 
arbetsplats till arbetsplats.

Broder Karl-Erik Gustavsson är alltid 
beredd att ge hjälp i sjönöd. 

Tre räddningsbåtar 
Simpevarps räddningsstation 
har tre båtar varav två är 
skänkta av den mycket 
sjöintresserade företagaren 
Birger “Burre“ Hellman i 
Oskarshamn. Den första 
båten, OKG Craft, skänktes 
av kärnkraftsföretaget OKG. 
Den andra båten, Rescue 
Burre, har en längd på cirka 12 
meter, bredd knappt 4 meter 
och har två motorer med en 
sammanlagd motorstyrka 
på 900 hästkrafter och har 
en högsta hastighet på 34 
knop. Burre är också utrustad 
med den allra modernaste 
navigeringsutrustningen. 
Dessutom är båten utrustad 
med utskjutningsbar livlina, 
läns- och brandpumpar samt 
viss sjukvårdsutrustning med 
mera. Den tredje båten Viggen 
är  en Rescuerunner en  slags 
vattenskoter som kan användas 
i väldigt grunt vatten och som 
också används när man ska 
plocka upp människor som 
hamnat i sjön.
- Viggen och OKG Craft kan 
vi också frakta på land på 
en kärra efter bilen och sätta 
i vattnet där det är kortast 
avstånd till haveristen. 

Hårt väder
Karl-Erik berättar att det 
är upp till den enskilde 
räddningsskepparen att 
bestämma om vädret tillåter att 
man går ut.
- Han eller hon får bedömma 
om det är säkert för besättning 
och utrustning. 
Broder Karl-Erik har dock inte 
varit med om att vädret varit för 
hårt för att gå ut. Det svåraste 
uppdraget när det gäller kraftig  
sjögång var när ett lastfartyg 
hade fått svår slagsida utanför 
Blå Jungfrun. Larmet gick vid 
femtiden på morgonen och man 
låg intill fartyget till långt fram 
på eftermiddagen.
- Risken fanns att fartyget skulle 
slå runt och då hade vår uppgift 
varit att rädda besättningen. Nu 
kunde dock fartyget bogseras in 
till Oskarshamn.

Sjökort
Det är naturligt att uppdragen 
är fler sommartid med 
många fritidsbåtar ute på 
sjön. Vissa avsnitt utmed 
Oskarshamns kust kräver extra 
uppmärksamhet så att man inte 
går på grund. 
Karl-Erik Gustavsson betonar 
att det är av allra största vikt 
att ha aktuella sjökort med 
sig och att föraren av båten 
dessutom kan läsa sjökort. 
Runt Sveriges kuster och vid 
de fyra stora insjöarna finns 
64 räddningsstationer som 
bemannas av ca 1700 frivilliga 
sjöräddare. Dessa gör stora 
insatser för att hjälpa människor 
i nöd. Sjöräddningssällskapet 
får inga bidrag från staten utan 
är helt beroende av donationer, 
gåvor och medlemsavgifter. 
Sjöräddarna ställer upp helt 
ideellt. 
-Men varken jag eller någon 
annan sjöräddare gör det här 
för att tjäna pengar. Vi tycker att 
det är belöning nog att kunna 
hjälpa människor i sjönöd med 
den kunskap vi har, förklarar 
sjöräddaren och Tempel 
Riddaren Karl-Erik Gustavsson.

Text & foto: Leif Lundqvist

Tempel Riddare redo att rädda människor i sjönöd
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Sommaren är kort. Det är 
en härlig, efterlängtad tid. 

Vi väntar på den. Vi njuter av 
fi na kvällar och vi träffar ofta 
våra vänner. Men, sommaren 
kan också vara varm och vi 
går i solen och svettas och 
söker skugga. Sommaren är 
som livet. Den växlar i sin 
närvaro.
Vi i Tempel Riddare Orden 
startade sommaren med ett 
extra General Konvent. Efter ett 
mödosamt arbete genomförde 
vi detta och vi har nu gett 
våra lagar en genomgripande 
uppfräschning. Nu är allt klart 
- eller? Kanske inte helt. Vi 
kan inte undgå att märka hur 
vanorna i samhället förändras. 
Alla rutiner hos folk är inte 
som förut, inte ens hos Tempel 
Riddare. 
Hur bra vi än genomför 
vår verksamhet, så fi nns 
samhället med i bilden. Det 
är lätt att glömma av det. I 
vår verksamhet måste även 
vi vara uppmärksamma på 
förändringarna. Det handlar 
inte om det inre arbetet. Det 
handlar om hur vi förhåller oss 

till världen runt omkring oss. 
Det handlar om  praktiska 
förhållande för människorna. 
Längre levnadsålder, snabba 
förändringar, levnadsbetingelser 
för de olika generationerna. 
Vår verksamhet bygger på 
gemenskap och nära kontakt 
mellan medlemmarna. 
Men, såväl kontakt som 
gemenskap förändras. I 
arbetslivet förekommer 
virtuella sammanträdet via 
internet. Detta är långt ifrån en 
ordenssammankomst. Påverkar 
denna utveckling oss?  Är den 
betydelsefull?
Att fundera över detta kan 
vara bra. Gärna efter ett möte i 
Orden.
Nu tar vi nya tag inför hösten. 
Många ordensmöten – många 
gradgivningar- många tillfällen 
att möta 
bröderna! 

Anders 
Wiking, 
Stormästare

Härligt med höst
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Tempel Riddaren

Ett sorgens budskap har nått oss.

Vi har idag fått besked om att vår
Högste Stor Mästare broder Eric Lundqvist

den 29 augusti för alltid har nedlagt sitt vapen.

Efter en kort tids sjukdom drabbades han på lördag 
eftermiddag av en hjärnblödning och avled kort därefter.

Vi lyser frid över hans minne. Må han följas av FSV.
Angered den 30 augusti 2009

Roland Smith
HSKR
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Ett väl genomfört Extra General Konvent i Köpenhamn 

Sedan Ordens ledning förts  
till Sverige 1938 fram till 

idag har det bara varit två 
extra General Konvent, det 
första i Stockholm 1945. De 
skulle då slutligen anta det 
lagförslag, som preliminärt 
hade antagits 1938. När det 
nu samlades till extra General 
Konvent i Köpenhamn 
handlade det även denna 
gång om ett lagförslag.

1959 var första gången Orden 
hade General Konvent i 
Danmark och därför var det 
en stor dag för de danska 
bröderna att 50 år senare 
åter stå värd för konventet. 
På fredagskvällen den 29 
maj samlades ombud, övriga 
ditresta bröder och damer till 
en trevlig samvaro i RT Knut 
Lavards lokaler i Köpenhamn. 
Vi bjöds på härliga danska 
smörgåsar i mängd. Mästaren 
i RT Knut Lavard, Flemming 
Jensen hälsade oss hjärtligt 
välkomna och efter god 
samvaro drog vi oss tillbaka till 
hotellet för vila inför lördagens 
möte.

Kvällsamling med gemyt 

Möte i Det Högsta Templet
Till General Konventet 2007 
i Växjö föreslog Det Högsta 
Rådet ett antal ändringar i 
Ordens Lag. 2009 skulle ett 
reviderat förslag med ny text 
och då även med hänsyn till de 
nya graderna antas.
Mycket arbete har gjorts 
med en ny lagtext i ”Ordens 
Allmänna Lag”. Den ska 
fungera som en ”ramlag”. 
Denna lag kompletterad med 
föreskrifter och anvisningar 
ska sen fungera under många 

år framöver. Förslaget hade 
sänts ut till alla delegater och 
behandlats vid samrådsmöten 
under våren. Högste Stor 
Skatt Mästare Björn Edström 
presenterade förslaget vid 
General Konventet. Med hjälp 
av dator och dataprojektor 
visade han hur allt hängde ihop 
från Det Högsta Rådet ner till 
minsta Utpost. Förslaget var 
uppdelat i två propositioner 
som behandlades var för sig. 
Det var en bra diskussion med 
klargörande av förslagen och 
strax före kl 13.00 kunde HSM 
Erik Lundqvist förklara mötet 
för avslutat. Nu återstår det lite 
språkjusteringar, men redan 
den 1 juni 2009 började denna 
version av ”Ordens Allmänna 
Lag” att gälla. 

Högtidsmöte
Under eftermiddagen samlades 
vi åter i den vackra tempelsalen 
i RT Knut Lavard för att hålla 
ett jubileums IG-möte. Det 
leddes av Flemming Jensen, 
M i RT Knut Lavard, enligt en 
gammal dansk ritual. Många 
av oss var inte bra på danska 
men allt kändes ändå välbekant 
och stiligt. En av Templets 
arbetsmyror under konventet, 
Jörgen S Jensen belönades 

med Eklundsmedalj i brons. 
Stor Mästaren i Danmark Leif 
G Kirk blev därefter utnämnd till 
innehavare av Eklundsmedalj i 
guld.  

Avslutningsbankett 
Det extra General Konventet 
avslutades sedan på kvällen 
med bankett. Våra danska 
bröder var mycket förtegna 
om var och hur. De sa bara 
att det skulle bli ihågkommet 
för all framtid. Jag tror dem. 

Det högsta rådet på plats i RT Knut Lavards tempelsal.

Porten in till RT Knut Lavard
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Vi slussades ut till Danmarks 
Akvarium och in i en hall 
omgiven av stora akvarier där 
det simmade hajar, sköldpaddor 
och många andra fiskar. 
Här blev det ”mingel” med 
välkomst drink och frukt. Vi 
förflyttade oss sedan in i en 
annan hall till vackert dukade 
bord. Även här med en mängd 
akvarier i väggarna. Bordet 
jag satt vid övervakades av en 
jättestor bläckfisk som tittade 
avundsjukt på all den goda 
maten vi blev serverade. Trevlig 
musik underhållning och en 
del högtidstal. Stor Mästare 
Anders Wiking sa i tacktalet att 
vi är en Orden, som innefattar 
flera olika nationer med olika 
traditioner och sätt att hantera 
vardagens frågor. 
- Efter det här konventet har 
vi fått möjlighet att förstå 
skillnaderna, och att uppskatta 
likheterna i hur vår Orden 

arbetar. Det som binder 
samman oss alla är vår tro 
på det goda i samhället, en 
värld, som är fri från alkohol 
och andra droger. Vi har en 
gemensam uppgift att föra fram 
vårt ideal för att få en bättre 
värld för människorna. Har 
vi detta med oss kan Tempel 

Vi känner ofta hur 
ljudnivån tilltar och 

tvingar många att höja 
rösterna för att höras och 
överrösta andra. 
Med olika retreatmetoder söker 
många återvinna balans. Under 
några dagar i fjällen upplever 
man både tystnaden och sin 
egen litenhet jämförd med den 
storslagna naturen. De små 
vardagsproblemen som tycktes 
vara oövervinnerligt stora kan 
plötsligt krympa till hanterbara 
dimensioner.
Ordensväsendets ceremonier 
har på mig samma 
neutraliserande effekt. Vi lyfts 
från vardagen till en renande 
och helande tankevärld.Med 
våra nya grader fick jag efter 
18 år åter uppleva inte bara 
en utan två receptioner en ny 
STICG-reception som aktivt 
deltagande åhörare och en i 
den nya HTG-graden. Det var 

Tystnad - 
en modern bristvara

Nostalgimöte i 
Jämteborg med en 
drygt 100-årig över-
satt amerikansk ritual  

Riddare Orden gå en ljus 
framtid till mötes. 
Därefter tackade han våra 
danska bröder för ett gott 
värdskap, bra genomfört 
arrangemang och en 
annorlunda avslutning. 

Text och foto: Sten Lindgren

två mäktiga händelser som i 
likhet med övriga receptioner 
innehåller både repetition 
och förnyelse. Vår längtan 
efter tystnad och stunder 
av tankefördjupning kan vi 
tillgodose genom att med 
öppna sinnen deltaga i vårt 
Tempels mötesverksamhet.

Thore Gårmark, 
OPK i Wästmannia

RT Jämteborg i Östersund 
anordnade under våren 

ett IG-möte med nostalgi. 

Bröderna Sven Selander och 
Jan-Erik Tedemar hade vid 
genomgång i Templets arkiv 
hittat ritualer från Templets 
första år, Intagningsgraden 
samt Väpnaregraderna, 
troligen en översättning från 

amerikanska ritualer år 1900.

Dagens möte inleddes 
sedvanligt med 
öppningsceremoni enligt 
gällande ritual. Därefter 
vidtog den nostalgiska delen 
med vissa omplaceringar 
i tempelsalen. Gamla 
tjänstemän tjänstgjorde på 
sina tidigre poster, iklädda 
tjänstetecken från en 
förgången tid. 

Mötet öppnades ännu 
en gång, nu enligt 
Intagningsgradens ritualer. 
Därefter genomföres 
en fingerad reception, 
instruktion samt avslutning.
Vid en förfråga om vad 
medlemmar tyckte om mötet 
var åsikten bland såväl 
gamla som nya medlemmar 
att det var intressant att få 
se hur den äldsta ritualen 
var. Önskemål framfördes att 
göra liknande genomgång 
med de tre följande 
graderna.

Kjell Wahlström
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Den 16 april var det 
visitation av VT 

Vårdkasen. Provins Kapitel 
Mästaren Per-Ingvar Krantz 
konstaterade att man nästan 
kunde haft kalkerpapper mellan 
årets visitation och den som 
var för tio år sen. Allt var i sin 
ordning. Antalet bröder var 
nästan lika många då  som 
nu. Templet har lyckats med 
sin rekrytering så nya bröder 
har tagit de platser där gamla 
bröder fallit ifrån. På förra mötet 
togs det in en ny broder och vid 
dagens möte hölls ballotering 
för ännu en ny broder. Det 
berättades att man även 
har fler på gång till hösten. 
Kvällens IG-möte blev extra 
högtidligt då Boris Gabrielsson 
installerades som ny Mästare 
efter bortgångne Rolf 
Olofson. Ett femtiotal bröder 
från det egna Templet och 
angränsande Tempel fyllde den 

Det har under ett antal 
år talats om att det inte 

kommer nya bröder till 
Tempel Riddare Orden men 
under det senaste året har 
ett flertal Tempel åter fått nya 
bröder. Vi får hoppas att detta 
inte är något tillfälligt utan en 
ny trend för alla Tempel. 

VT Bonitas har under 
de tre senaste mötena 
under våren haft reception 
i Invigningsgraden. På 
årshögtiden den 20 april var 
det en välfylld tempelsal som 
Mästare Erik Thaagaard-
Jensen kunde se ut över. Där 
fanns bröder från det egna 
Templet, från modertemplet RT 
Veritas i Göteborg men även 
andra angränsande Tempel och 
dessutom representanter från 
Provins Kapitel Mästare Rådet. 
Stor Mästare Anders Wiking var 

Ny Mästare i VT Vårdkasen i Varberg

Årshögtid i VT Bonitas

vackra tempelsalen där Stor 
Mästare Anders Wiking skötte 
installationen. SM Anders 
Wiking sa i sitt installationstal 
till Boris Gabrielsson att det 
inte är Mästaren själv som 
skall göra allt i Templet. Han 
ska leda sitt Mästare Råd och 
tillsammans med dem fördela 
arbetet i Templet. Alla bröder i 
ett Tempel har alltid någon liten 
uppgift som de kan göra. Det 
är också viktigt att få in de nya 
unga bröderna i arbetsuppgifter 
så de känner sig behövda och 
saknade om deras stol är tom 
vid ett möte.
Boris Gabrielsson är född av IOGT-
föräldrar 1941 och varit med i 
IOGT - NTO i Varberg mer än 50 
år. Han har även styrelseuppdrag 
i Våra Gårdar och Hallands 
Nykterhetsförbund.
Boris arbetar inom VA-teknik 
och han är ansvarig chef för bl.a 
vattenförsörjningen i Kungsbacka 

också på plats för ett speciellt 
uppdrag. Efter att Pether 
Kronqvist recipierat hade M Erik 
Thaagaard-Jensen även den 
trevliga uppgiften att överlämna 
Ordens Patriark tecknet till 
broder Ture Svensson. Ture 
Svensson är fortfarande verksam 
som Bokförare i Templet. 
Därefter tog Stor Mästare 
Anders Wiking till orda. Han 
gjorde några reflektioner över 
vad som hänt sedan 1962 när 
VT Bonita grundades. Det var 
1962 man började bygga Berlin 
muren, Sveriges Tre kronor 
vann VM i ishockey det året. 
En motgång och en medgång 
samma år, så har utvecklingen 
skiftat under åren fram till idag 
inom många olika områden. Vår 
Orden har också haft skiftande 
utveckling, först en ganska bra 
uppgång med bildandet av nya 
Tempel och sen en nergång, 

kommun. Boris är bosatt i 
Träslövsläge med fru Margaret, 
som också är CM i TBO-s Tempel 
i Uddevalla. De har två söner. På 
sin fritid är Boris intresserad av 
båtar, hav, fotografering med mera.
1990 recipierade Boris i VT 
Vårdkasen. Han har varit med i 
Mästare Rådet sedan 1995 på 
olika poster. Under de senaste 
åren har han tjänstgjort som M då 
M Rolf Olofsson varit sjuk under 
vissa perioder

men det gäller att aldrig ge 
upp. Oskar Eklund, en av vår 
Ordens förgrundspersoner, ville 
att vi skulle verka för Orden 
och sprida Ordens idéer till 
allt fler. Medaljerna till hans 
minne ska tilldelas dem som 
arbetat outtröttligt inom Orden. 
Templets Vice Mästare Lars 
Owe Källström var den ikväll 
premierade för långt och troget 
arbete med Eklundmedaljen i 
silver. 

Text & foto Sten Lindgren

Kvällens recipiend Pether Kronqvist och 
nye OPK Ture Svensson och  nye EMS 
VM Lars-Ove Källström
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Öland stod i sin vackraste 
skrud den lördag i mitten 

av maj då Tempel Riddare 
med damer från sydöstra 
Sverige (Karlskrona, Växjö, 
Kalmar och Oskarshamn) 
“invaderade” ön för en 
vårutflykt. Vid IOGT-NTO 
lokalen i Algustrum, strax 
norr om brofästet, samlades 
de drygt 60-talet deltagarna.
De hälsades välkomna med 
kaffe och smörgåsar och 
några ord från Mästaren i 
RT Johannes i Kalmar Rolf 
Lindström som berättade lite om 
Öland och hur dagen var tänkt. 

Så bar det iväg i buss mot 
Borgholms slott där kastellanen 
Jim Rudolfsson tog emot 
och berättade om det forna 
slottets historia. I dag är ju 
ruinen kanske mest känd 
som konsertlokal där flera av 
landets mest populära artister 
framträtt. Men här arrangeras 
också en del utställningar 
och fester av olika slag. 

Tempel Riddarna i 
Kiruna jubilerade under 

trivsamma former när RT 
Malmen fyllde 85 år. M Broder 
Arne Bergman berättar att 
man tar tillvara varje tillfälle 
att ordna lite festligare 
sammankomster. 

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. Han har inte någon 
plats i Mästare Rådet men ändå 
kan han tjänstgöra på de flesta 
funktioner i de olika gradmötena. 
Det är mycket värdefullt att ha 
en sådan resurs. Att han är 
broder till sin egen broder Arne 
gör inte saken sämre.

Nästa mål var Klintagården 
i Köpingsvik som drivs av 
Svenska Missionskyrkan och 
där missionspastorn Thor-Björn 
Bastås från Oskarshamn de två 
senaste valrörelserna intervjuat 
partiledarna i tältet. 

Vid Klintagården avåts middag 
innan det var dags att på nytt 

Medan bröderna hade sitt möte 
gjorde damerna ett studiebesök 
hos Margareta Johansson som 
visade quiltade alster av mycket 
hög klass. Damerna var väldigt 
imponerade av denna svåra 
teknik. 
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 

Tempel Riddare i sydost möttes på soligt Öland

Sveriges nordligaste Tempel jubilerade

äntra bussen mot Himmelsberga 
Hembygdmuseum och 
konsthall.

Gärdslösa kyrka, skalden 
Erik Johan Stagnelius 
fädernekyrka, var nästa anhalt 
på Ölandsturen. Efter guidning 
i kyrkan och en liten andakt 
blev det tillfälle att titta på 
minnesstenen över Stagnelius 
som finns i en liten lund intill 
Silverbäcken strax söder om 
kyrkan. På minnesstenen är 
Stagnelius mest kända dikt 
“Näcken” inristad.

I IOGT-NTO-lokalen i Gärdlösa 
avslutades resan med kaffe och 
ett tack till arrangerande RT S:t 
Johannes och därefter bar det 
iväg med buss till Algutsrum där 
man skiljdes åt efter en, enligt 
en snabbenkät bland några 
deltagare, skön och trevlig dag 
på Solens och Vindarnas Ö, 
som denna dag i alla fall gjorde 
skäl för första delen av epitetet.

Text och foto Leif Lundqvist

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 upp 
skattade sångnummer

Text & foto: Anders Perstrand

Kastellanen Jim Rudolfsson hade mycket 
att berätta om Borgholms slotts historia.

M Arne Bergman tar emot uppvaktning            
av M i Kong Öystein br Arvid Hanssen
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Nej, Tempel Riddarnas 
resa till RT Heklas 

60-årsjubileum i juni bjöd 
på mycket mer av Islands 
karaktär och sevärdheter. 
Besökarna från de övriga 
nordiska länderna fick 
uppleva bland annat bad i Blå 
Lagunen, besök i brödernas 
bostäder, burlesk ballongbatalj, 
behagfull baldansuppvisning 
och bankett med bildväxling. 
De olika gradmötena hölls i 
Frimurarordens vackra lokaler 
i Reykjavik och under en av 
mötesdagarna ordnades en 
uppskattad utflykt för damerna. 
Bröderna i RT Hekla med 
Gunnar Thorlaksson som 
huvudadministratör får högsta 
betyg för sina arrangemang 
där många nya vänskapsband 
knöts.

Island – inte bara Geysir, Gullfoss och glima...

Foto och text: Anders Perstrand

Ett av Islands värmekraftverk väckte stort 
intresse.

I Geysir-området får den aktiva gejsern 
Stokkur ett utbrott ungefär var 7:e minut.

Broder Göte Appelberg vågade sig långt 
fram mot Gullfoss, som ingår i Islands 
”Gyllene Cirkel” tillsammans med Geysir 
och Thingvellir.

SM Anders Wiking med arrangemangets 
huvudadministratör Gunnar Thorlaksson 
vid ett imponerande vattenfall på södra 
Island.

Broder Halldór Gudmundsson svävar ut 
med sin hustru Helga Hallgrimsdóttir i en 
virvlande wienervals.

Den isländska brottningen Glima 
demonstrerades av dessa unga män som är 
barnbarn till RT Heklas förre Mästare. 

HSM Erik Lundqvist uppvaktar med 
ett porträtt av SM Jens Dövik. Den 
förträfflige tolken Ingolfur Gudmundsson 
översätter lyckönskningarna.

SM Jens Dövik kontrade med att uppvakta 
med ett porträtt av HSM Erik Lundqvist. M 
Valdimar Ásmundsson tackar och tar emot.
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Den 10 maj 1949 invigdes 
broder Folke Oxborn i 

Tempel Riddare Orden och 
för tio år sedan utnämndes 
han således till Ordens 
Patriark. 

För att celebrera sitt nu 
60-åriga medlemskap inbjöd 
broder Folke till en extra 
festlig terminsavslutning 
efter gradmötet den 13 maj. 
Där samlades ett 40-tal 
bröder samt flera systrar från 
Tempel Byggare Orden för 
att njuta av landgångar och 
sångunderhållning av Lars 
och Laila Windelius. Folke 
själv berättade om episoder 
i sitt långa medlemskap, då 

och då under kvällen. Broder 
Lars Windelius med hustru 
Laila underhöll med sedvanlig 
bravur. De hade sammanställt 
ett program speciellt för gamle 
vännen Folke, som de känt 
sedan tiden uppe i Luleå.

Paren Windelius och Oxborn 
avtackades för en trevlig kväll. 
Folke förärades en ”rykande 
färsk” två år gammal TR-
matrikel, som han åstundat 
hett. Ann-Marie och Folke 
Oxborn har all anledning att 
vara nöjda efter denna mycket 
lyckad kväll tillsammans med 
vännerna på RT Umeborg.

Foto & text: Anders Perstrand.

 Festlig terminsavslutning i RT Umeborg

Broder Folke Oxborn, 86, hälsar alla 
deltagare välkomna att celebrera hans 
60-åriga medlemskap i TR.

Holger Sandström uppmärksammades 
på IG-mötet och tilldelades Eklundsme-
daljen i brons främst för sitt angelägna 
arbete bland utvecklingsstörda ungdo-
mar. Här ses han med Mästare Henry 
Forsgren.

KUNGÖRELSE
-Första gången-

General Konvent 2010
Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden sammanträder

 till General Konvent den 28-31 juli i Sundsvall, Sverige                                                               
Vad Ordens lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, §4 till §9

(Notera att Templen vid höstens ordinarie valmöte 
ska välja ombud med ersättare till Stor Templets möte. 
Ur denna krets utses ombud till General Konventet.)
Anmälningsblanketter och information i nästa tidning, 

samt på hemsidan tempelriddareorden.org

Erik Lundqvist                   Roland Smith
 HSM                                 HSKR           

Välkommen till Falun                                                                                                                      
och vår Jubileumshögtid             

den 5 december.

RIDDARE TEMPLET 
ARIEL 90 ÅR!

 Lördagen den 5 december                                                            
kl 12.00                                                                  

Samling i Gamla Prostgården, 
Falun.  

 kl 13.00                                                                     
För bröder IG-möte i Tempel-

salen. För övriga gästande Öp-
pet möte med TBO´s förgård i 

Falun.

Därefter                                                                    
Jubileumsbankett Stora salen i 

Kristinegården Falun.

Söndag den 6 december                                                 
kl 11.00                                         

Informationsutpostmöte, Gamla 
Prostgården i Falun.  

Värt att veta!
Anmälan senast 20 november 
på därför avsedd talong samt 
avgiften inbetald 250 :-/person 

till RT Ariel på 
Bankgiro 5328-0707

Klädsel: HD eller EHD.

På vår jubileumshemsida hittar 
du tid och platser, information 

om boende och parkering samt 
anmälningstalongen för utskrift 

eller e-post.

www.jubileum.rtariel.se

Frågor besvaras av Örjan Fa-
legård på telefon 070-369 94 64

Varmt Välkommen!



10

Förre 
redaktören 

för Tempel 
Riddaren Nils 
Jernemyr, 
Västerås har 
avlidit i en 
ålder av 90 år.

Broder Nils föddes i Fläckebo i 
Västmanlands län och utbildade 
sig på Tärna folkhögskola, 
Askov Höjskole
i Danmark samt Arméns 
kompaniofficersskola i 
Uppsala. På 1940-talet var 
han militäranställd i Uppsala. 
Därefter följde anställning som 
distriktschef inom försäkrings-
branschen och mellan 1960 och 
1985 var han lärare i Västerås.
Från 1974 hade han behörighet 
som speciallärare.
Jämsides med det ordinarie 
arbetet var han frilans för 

Vår 
broder 

Lars Åhling 
har lämnat 
oss. Några 
dagar 
innan sin 
73-årsdag 
slutade han 
sin livsvandring. Oväntat 
för många av oss. Broder 
Lars hade då ett långt 
medlemskap bakom sig. Han 
recipierade i Orden den 7 
april år 1959, i Kiruna, i RT 
Malmen, där hans far var 
medlem.
Hans arbete förde honom till 
Stockholm och RT Concordia. 
Lars och hans familj bosatte sig 
i Västerhaninge. Hans intresse 
för Tempel Riddare Orden och 
dess arbete var mycket stort. 
Det var därför naturligt att Lars 

Sveriges Radio, huvudsakligen 
på regionalsidan men även 
riksmässigt med ansvar för den 
regionala utbildningsradion.
Nils Jernemyr var en förenings-
människa av stora mått. Inom 
IOGT-NTO-rörelsen hade 
han många uppdrag på såväl 
riks, distrikts- och lokalplanen 
ävensom inom NBV. 

Tempel Riddare Orden kom 
att ligga honom varmt om 
hjärtat. Han recipierade i RT S:t 
Johannes i Kalmar 1951 och 
överflyttades via RT Mäster 
Olof till RT Wästmannia. Broder 
Nils erhöll Eklundsmedaljen i 
silver   1989 och utnämndes 
till USK (grad 10) 1992. 
2001 utnämndes han till 
Ordens Patriark efter 50 års 
medlemskap.
Under åren 1985-1993 var han 
redaktör för Tempel Riddaren 

tjänster togs i anspråk i flera 
olika sammanhang. Han var 
bland annat Mästare i Riddare 
Templet Concordia, han var 
Provins Kapitel Mästare och 
Stor Under Mästare. När han 
hade lämnat dessa ämbeten, 
utsågs han till materialintendent 
för Det Högsta Templet och till 
arkivarie i Stor Templet. 
Han utförde ett gediget 
arbete. Dels som ämbetsman 
och officiant, dels som den 
praktiske och idogt arbetande 
brodern. 
Broder Lars innehade vid sin 
bortgång ordens högsta grad, 
Hedersgraden.  Den 7 april 
i år hedrades han med titeln 
Ordens Patriark efter att ha 
varit medlem i 50 år.
Broder Lars var både praktiker 
och ideolog. Vid förhandlingar 

för att dessförinnan under 
några år ha varit biträdande. 
redaktör. Hans journalistiska 
kunnighet och erfarenhet kom 
till stor nytta i detta viktiga 
arbete för vår Orden. Inom det 
egna Templet var han under 
flera perioder revisor.

Under senare år har hälsan 
sviktat men broder Nils var en 
trogen deltagare i Templets 
arbete så länge krafterna stod 
honom bi.
Vi saknar nu en kunnig, 
intresserad och engagerad 
broder i vårt arbete. Men 
hans gärning kommer även 
i fortsättningen att inspirera oss.

En varm tanke går också till 
hans hustru Ingegärd och de tre 
döttrarna med familjer.

Yngve Lindgren

i Ordens angelägenheter  
deltog han med synpunkter 
och debattinlägg. Kunskap 
och erfarenhet gav tyngd 
åt hans uttalanden och han 
var en stark företrädare för 
Ordens principer. Han var 
vid sin bortgång ordförande i 
valnämnden för Stor Templet 
och Det Högsta Templet.
Broder Lars finns nu inte längre                                        
bland oss. Vi känner sorg 
och saknad. Vi ville så gärna 
haft honom hos oss ännu en 
tid.Som medarbetare,som 
föredöme, som Tempel Riddare.

 Anders Wiking, Stor Mästare   

Not. Vid begravningen i Västerhaninge 
kyrka deltog ett stort antal Tempel 
Riddare från RT Concordia 
tillsammans med flera tillresta bröder 
från andra tempel. HSM Eric Lundqvist 
officierade i kyrkan.

In Memoriam

In Memoriam
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Nya medlemmar 
RT Balder, Halmstad                                  
Ken Abraham, Harplinge                                       
Tommy Johansson, Falkenberg                             
RT S:t Hans, Visby                               
Carl-Uno Löf, Romakloster                          
RT S:t Laurentius, Linköping         
Roland Johansson                                   
VT Bonitas, Alingsås                                
Pether Kronqvist                                     
RT S:t Erik, Uppsala                                     
Petrus Halvarsson                                            
VT Silvermalmen                                              
Pierre Skantz, Runhällen                         
RT Umeborg, Umeå                            
Kjell Lindström                                                 
VT Caritas, Arvika                                               
Torbjörn Karlsson, 
Jörgen Johansson                                              
RT Verdandi, Sundsvall                                   
Lars André                                                    
RT Veritas, Borås                                         
Jouhaine Aljobair                             
RT Bothnia, Piteå                                    
Lorentz Holmgren

Ordens 
Patriarker                                
RT Veritas,Borås                                     
Holmer Alfredsson                                              
RT Verdandi, Sundsvall                                   
Sixten Nordlund                                               
RT Westgothia, Skara                                      
Kurt Andersson                                       
RT Bothnia, Piteå                                          
Filip Nilsson

Förberedelserna för 
General Konventet i 

Sundsvall den 28-31 juli 2010, 
staden mellan bergen, pågår 
nu för fullt. 
Den 16 april hölls ett 
planeringsmöte i stadshuset 
med kommunfull- mäktiges 
ordförande Marianne Sjöblom 
som värd. Hon visade tydlig 
uppskattning över att Tempel 
Riddare Orden valt Sundsvall 
som konventort. Vid mötet 
deltog stora delar av Det 
Högsta Rådet med HSM Eric 
Lundqvist i spetsen samt 
flertalet av ledamöterna i 
Mästare Rådet RT Verdandi i 
Sundsvall.
Under mötet med kommunen 
fick bröderna ett löfte om 
att kommunfullmäktiges 
ordförande ska medverka både 
med välkomstord vid öppnandet 
av konventet samt vid den 
avslutande banketten. Någon 
typ av suvenir från staden 
diskuterades också.  
Efter mötet i stadshuset följde 
ytterligare överläggningar i 
RT Verdandis fina lokaler i 
centrala Sundsvall med. Men 
trots att RT Verdandi har en 
mycket fin ordenslokal med 
fina biutrymmen planeras inga 
aktiviteter där under konventet. 
I stället kommer samtliga möten 
inklusive gradgivningar att 
genomföras på Hotell. Södra 
berget av praktiska skäl. Allt 
blir samlat under ett tak med 
inkvartering och möten på 
samma plats. För bröder som 
kommer med husvagn finns en 
uppställningsplats för dessa i 
direkt anslutning till hotellet.
Sundsvall har många 
utmärkande drag. Det som 
nämnts är staden mellan 
bergen med en havsvik som 
skär långt in i staden. För att 
befria stadskärnan från E4-
trafiken har under sommaren 
beslut tagits om att Vägverket 
ska bygga en högbro över 
havsviken några hundra meter 

Sundsvall rustar för General Konvent 2010
från stadens centrum. 
Sundsvall är också de gamla 
träpatronernas stad med Hotell 
Knaust och dess berömda 
trappa som en sevärdhet och 
ett kulturminne. Fortfarande 
har SCA stora delar av sin 
administration i staden trots 
att huvudkontoret finns i 
Stockholm.
Sundsvall är också univesitets-
stad och huvudort för 
Mittuniversitetet, som också 
har verksamhet i Härnösand, 
Östersund och Örnsköldsvik.
Stora i sportens värld är 
basketlaget, som vann SM guld 
i våras, Sundsvall Dragons och 
ishockeyn, med närbelägna 
Timrå som ledande lag.
Mästare Rådet i RT Verdandi 
med speciella kommittéer 
valda vill givetvis visa så 
mycket som möjligt av vad 
staden med omgivningar har 
att erbjuda. Flera heldags och 
halvdagsutflykter planeras. 
Bland dessa kan redan nu 
följande nämnas:
 • heldagsutflykt till Thaipavil-
jongen och Döda Fallet i Ragunda
 • heldagsutflykt till världsarvet 
Höga kusten mellan Härnösand 
och Örnsköldsvik
 • halvdagsutflykt med m/s Med-
vind runt Alnön
 • halvdagsutflykt med 
stadsrundtur och vandring 
i Stenstaden med 
Kulturmagasinet
 • halvdagsutflykt till Liden och 
Järkvissle
 • halvdagsutflykt till Härnösand 
halvdagsutflykt med shopping 
i Birsta köpstad strax norr 
om Sundsvall med 90 butiker 
inklusive Ikea.
Räkna med att avsätta 
några dagar extra vid 
besöket i Sundsvall, säger 
Janolov Sandman, Mästare i 
värdtemplet Verdandi som är 
Sveriges äldsta med 116 år av 
obruten verksamhet. 

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

Riddare Templet
Virtus Kristinehamn 

inbjuder bröder och damer till

75-års jubileum
Lördagen den 14 november 

2009

Program
Klockan 16.00 Högtidsgud-

stjänst i Kristinehamns kyrka
Därefter bankett i kyrkans

församlingshem.
Underhållning samt 

ev. uppvaktning.

Klädsel: EHD med dekora-
tioner, Damer valfri

Kostnad: 350 kr

Anmälan
sker genom inbetalning av 

kostnaden till RT Virtus

plusgiro 26 43 15 -  3, senast 
31 oktober 2009

Ange namn, tempel, grad, 
ämbete och ev. matallergi   

Välkomna  
Mästare Rådet

Tre Tempel med gemensam 
reception hos Mäster Olof

För att öka kontakterna 
med bröder i angränsande 

Tempel bjöd RT Mäster 
Olof i Örebro till gemensam 
reception i URG med 
åtföljande påskfest den 4 
april.Bröder från VT Caritas i 
Arvika och RT Vätterborgen 
i Motala hade hörsammat 
inbjudan.

Efter receptionshögtiden 
samlades de inbjudna bröderna 
tillsammans med bröderna från  
RT Mäster Olof med respektive 
damer till en vårsupé i Templets 
Gästabudssal. Den utsökta 
supén, som serverades hade 
tillagats av Lizzie Bergholm 
och Ingegerd Karlsson från 
Damklubben i värdtemplet. 
Innan supén avslutades  
tackade värdtemplets Mästare 
Matz-Olof Hultqvist Lizzie och 
Ingegerd för den utsökta supén 
och det fina stöd som Mäster 
Olofs Damklubb är och för 
klubbens uppoffrande arbete att 
ekonomiskt stödja Templet.

Högtiden fortsatte i 
Tempelsalen, där årets 
ungdomsledarstipendiater 
Karin Gustafsson och 

Markus Lavesson på 
valthorn respektive trombon 
framförde ett uppskattat litet 
musikprogram. Broder Bertil 
Norresjö, M i RT Vätterborgen, 
bidrog med ett trevligt kåseri 
om sina möten med afrikansk 
natur och afrikanska djur under 
en safariresa, som han gjort.

Broder Norresjö tackade på de 
tillresande brödernas vägnar för 
kvällens gemenskap. 
RT Mäster Olofs M Matz-
Olof Hultqvist  tackade de 
medverkande och avslutade 
kvällens gemenskap och däri 
inneslöt han en förhoppning 
om fortsatt besöksutbyte med 
granntempel. Slutligen förenade 
sig alla med att unisont sjunga 
”Härlig är jorden”

Lars-Olof Egefalk 
KN i RT Mäster Olof

Gunnel Trobells 
namn ramlade 
bort i förra tid-
ningen. Gunnel 
är ny Mästare i 
Tempel Bygg-
are Ordens 
Tempel Mälar-
drottningen i 
Stockholm.

Närvarande vid det gemensamma URG-
mötet hos RT Mäster Olof i Örebo var 
bland annat från.vänster.  Lars-Inge 
Lilja, M i VT Caritas, Björn Waerner, 
recipiend., Bertil Norresjö, M i RT  Vätter-
borgen, Anders Schölin, recipiend. Tor-
björn Ivarsson, recipiend och Matz-Olof 
Hultqvist, M i RT Mäster Olof .


