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Ljus i mörkret
”Gud, låt Din stjärna än en
gång, trots vinternatten mörk
och lång i våra hjärtan brinna,
och låt den säja oss på nytt att
ljuset, det som tycks ha flytt är
lätt att ändå finna”
(Atle Burman)

Göran Eriksson
Kyrkohede emeritus
KN RT Fyrbåken

Tankar i juletid

I

ngen undgår att märka att
julen närmar sig. Överallt
ser vi ljusstakar och stjärnor
lysa i vintermörkret och det
värmer våra sinnen.
Men ett hem blir inte annorlunda bara för att man sätter
upp en stjärna i fönstret. Glädje,
lycka, gemenskap, det som har
med relationer att göra, handlar
inte om saker som går att köpa.
Ändå är stjärnan viktig för våra
hem. Den kan ge oss mycket
mer än stämningsfull belysning,
bara vi förstår vad den betyder.
Den säger egentligen precis
samma sak som vi sjunger i
advent: ”Välsignad vare han
som kommer…”
– det handlar förstås om Jesus.
Det är som om alla stjärnor
bildade en väldig kör, som ropar
ut: Herren kommer också till
mitt hem, till vår familj, in i
vårt vardagsrum.
Han vill komma inte bara till
kyrkan, utan också till våra hem
och vara med oss där - hjälpa
oss att se och ta hand om
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varandra, ge oss stöd och tröst
i sorger och bekymmer, lyssna
till våra böner. Är vi öppna för
den hjälpen?
Livets djupaste mening, trygghet och glädje är ingenting vi
själva bestämmer eller förfogar
över, utan en gåva vi behöver
hjälp att både skapa och vårda.
Inte minst under advent och jul
blir alla ljus en påminnelse om
Honom som är det stora ljuset
– kärlekens och godhetens ljus.

Sprida ljus

”Bereden väg” sjunger vi i
psalmen. Det kan vi aldrig göra
på ett bättre sätt än att visa
kärlek och omtanke, sprida ljus
bland människor både i vår närmaste omgivning och ute i världen.
När vi tänder våra ljus eller ser
dem brinna hos andra, kan vi
för ett ögonblick stanna upp,
lyssna och ta till oss budskapet:
Herren kommer med sitt kärleks
ljus för att det ska lysa i mitt liv,
men också för att be mig bära
det vidare till andra.

I

det gamla bondesamhället
var det näst intill en plikt att
hjälpa de som inte hade ens
det allra nödvändigaste. Min
mormor berättade till exempel om en grannfamilj, som
hade det så svårt att när det
föddes barn, fanns inte ens
några trasor att linda in barnet i. Då var det ju självklart
att de fick den hjälp som behövdes.
Kanske tycker vi att det var ju
“förr i tiden”. Men behovet är
tyvärr inte mindre nu och utslagningen många gånger mer
hänsysnslös och drabbar inte
minst våra inflyttade.
Vid vårt senaste Utpostmöte
föreslogs att vi i Piteå skulle
tänka på de barn, vars föräldrar
på grund av missbruk av olika
slag, inte kunde erbjuda barnen
en glad jul. Varför kunde inte vi
Tempel Riddare inte bara tänka
på alla missförhållanden utan
också ta tag i dem, särskilt inför
julhelgen? Problemen finns ju
bortom knuten och behovet är
stort.
Åke Östling,

RT Bothnia, Piteå

Mina bröder!
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r 2009 börjar
närma sig sitt slut.
Förhoppningarna om ett
intensivt, aktivt år har
infriats. Kanske inte riktigt på
det sätt jag hade tänkt mig.
Det blev mera av allt. Som en
chock kom meddelandet att
Eric Lundqvist, vår högste
Stor Mästare, hade avlidit.
Detta slag tog oss hårt, men
vi hade att fortsätta vårt
påbörjade arbete. Vi har
nu valt en ny högste Stor
Mästare, broder Jens Døvik,
Stor Mästare för Norge och
Island. han installerades i
ämbetet under november i år.

rika tillfällen till att fundera
över och samtala om vår
verksamhet. Många kloka ord
har vi fått med oss och det
känns uppmuntrande. Jag vill
rikta ett tack till alla och envar
för arbetet under 2009 och ser
fram emot en fortsättning under
år 2010.
Anders Wiking
Stor Mästare

Gradgivningarna för i år
avslutades för Stor Templets
del i slutet av november i
Kristianstad med två möten i
vår 9:e grad.
Det har blivit många besök
i templen. Besöken har gett

Vem är han?

P

å vägen hem från
besöken i de norrländska
Templen stannade Tore
Litborn, Anders Wiking, Kent
Alm och Lars Malmbjörk i
hörnefors för att sträcka på
benen.
Bruksorten Hörnefors ligger
ca tre mil söder om Umeå och
är för alla fotbollsintreserade
känd för bröderna Nordahl.
Mest känd av dem är Gunnar
Nordahl, som 1949 blev
Sveriges förste professionella
fotbollsspelare utomlands. Han
spelade ihop med G. Gren och
N. Liedholm i trion “Gre-No-Li”.

Bronskulpturen av Nordahl är gjord av
Urban Engström år 2000. Här flankerad
av Tore Litborn, Anders Wiking och Lars
Malmbjörk. Foto: Kent Alm

När våra höga Tempel Riddare
besökte platsen undrade en av
dem: - Jaha, men vem var han?
Anders Wiking
Stor Mästare
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Öppet Utpostmöte vid Kulturnatt i Uppsala

T

raditionellt firas den andra
lördagen i september
varje år i Uppsala något som
kallas Kulturnatten. Detta är
ett evenemang där stadens
kulturinstitutioner och
föreningar håller öppet hus för
att visa upp sina verksamheter
för en bredare allmänhet. För
första gången deltog i år RT
S:t Erik i detta evenemang
för att visa upp Ordens och
Templets verksamhet.
RT S:t Erik delar sina lokaler
med IOGT-NTO, som också
hade program under kvällen.
Dessutom önskade flera långtidsförhyrare av lokalerna
att visa upp sin verksamhet.
Man hade därför inte tillgång
till Tempelsalen hela kvällen,
men försökte ändå att finnas
på plats hela tiden. Templets
arrangemang hade annonserats
som en liten radannons i den
speciella programtidning som
ges ut inför Kulturnatten.
Bröderna i RT S:t Erik har alltså
inte gjort något större väsen av
att man i år skulle visa upp sig.
I och utanför Templets lokaler
hade man dessutom satt upp
enkla affischer som talade om att
Templet höll öppet hus.

Bildspel

Programmet började redan
klockan fyra på eftermiddagen
genom att man då satte upp
ett informationsbord i foajén
till lokalerna. På bordet stod
en bildskärm som, visade
ett rullande bildspel som
beskrev Orden, RT S:t Erik,
samt Tempel Byggare Orden.
Bildspelet omfattade ett 50tal bilder, och tog cirka åtta
minuter att gå varvet runt.
På bordet fanns bland annat
Ordens rekryteringsbroschyr,
en lokal broschyr med mer
information om RT S:t Erik,
matriklar, 100-årsboken, Tempel
Riddaren samt en blankett
för intresseanmälan om mer
4

Mästaren Mats Valli och Vice Mästasre Lars Norén, vid RT S:t Eriks informationsbord.

information. Dessutom hade en
del egentillverkade planscher
satts upp på väggen bakom
bordet.

av dessa var damer, och kanske
det kan vara en början till en ny
TBO-avdelning.

Fredsutpost

När bröderna i RT S:t Erik
summerade Kulturnatten kunde
de konstatera att intresset för
TRO, TBO och RT S:t Erik
var långt större än man vågat
hoppas. Det var en mycket
lyckad informationskväll, och
man kunde visa upp Orden
för ett stort antal besökare. Till
nästa år bör man kunna ha två
utpostmöten, ett vid fem och ett
lite senare på kvällen. Många
sena besökare beklagade
nämligen att de missat
utpostmötet.
Även vad gäller broschyrer och
skrifter bör man vara bättre
rustade till nästa år. Visserligen
räckte materialet, men man kan
alltid bli bättre, och det finns
en del att jobba vidare på här.
Bildspelet bör även visas på en
dator vid sidan om huvudbordet,
så att intresserade kan stå i
lugn och ro och läsa. Slutligen
konstaterar bröderna i RT S:t
Erik att detta var ett mycket
lyckat arrangemang något man
definitivt kommer att göra om
nästa år.

Klockan fem genomfördes
ett öppet utpostmöte med
temat fred. Vissa justeringar i
programmet blev nödvändiga,
bland annat genom att man
måste behålla dörrarna öppna
under mötet för att besökare
skulle kunna komma och
gå. Vidare hoppade man
över viss formalia, såsom
protokolläsning. Praktiskt taget
varenda stol i utpostlokalen
var upptagen under mötet,
och många besökare stod i
dörren till lokalen och tittade.
Många av mötesbesökarna
gick dessutom sedan vidare
till informationsbordet och
ville få mer information. Vid
infomationsbordet var det fullt
upp att göra hela kvällen. Minst
två bröder bemannade bordet
hela kvällen och de hade fullt
upp! Intresset var enormt,
och det var inte bara allmän
nyfikenhet, utan ett genuint
intresse. En stor andel var i 2040 årsåldern. Bröderna tog upp
intresseanmälan vid bordet, och
tre personer fyllde direkt i denna
för att få mer information om
Orden vid ett senare tillfälle. Två

Två möten kommande år

Text: Mats Valli, Mästare
Foto: Åke Eriksson

Mellersta Provinskapitlet gästade RT Mäster Olof
Gradgivningshögtid med fullsatt Tempel

L

ördagen den 24 oktober
blev en dag att minnas
för bröderna i RT Mäster Olof
och deltagande bröder från
gästande tempel. Vi kunde
blicka ut över ett komplett
Tempel och en helt fylld
Tempelsal av högtidsklädda
bröder att delta i Mellersta
Provins Kapitlets gradgivning
i STG.
Ett 70-tal bröder deltog tillsammans med 13 recipierande
bröder från 10 olika Tempel från
RT Idun i norr till RT Minerva i
söder, RT Concordia i öster och
RT Virtus i väster.
Mästarrådet i Provins Kapitlet,
ledd av PKM Stig Gustafsson,
samlades på fredagseftermiddagen till överläggningar
och planering tillsammans
medbröder från värdtemplet.
Efter lördagens receptionshögtid samlades alla bröderna
i värdtemplets Gästabudssal till

PKM Stig Gustafsson och FM tillika patriarken i RT Mäster Olof , Harry Casservik framför
bilden av Oscar Eklund (1861 – 1940), en av Tempel Riddar Ordens ledande personligheter.

brödramåltid, som ordnats av
några bröder med damer från
värdtemplet med ”chefsprovidör” Bernt Persson i spetsen.
Gradgivningsmötet och
sammankomsten präglades
av högtid, gemenskap och

glädje. För uppskattad måltid
och värdskap uttryckte PKM
Stig Gustafsson vältaligt Provin
Kapitlets och alla deltagande
bröders varma tack.
Lars-Olof Egefalk

KN i RT Mäster Olof

Mor och dotter underhöll vid damklubbsjubileum

R

T S:t Laurentius
Damklubb i Linköping
har firat 75-års jubileum i
Templets festvåning. En
stor skara damer, många
med män, och några särskilt
inbjudna, samlades till
festmåltid och program.
Programmet leddes av Damklubbens ordförande Margareta
Lindgren, som hälsade alla
välkomna och förrättade
parentation över bortgångna
medlemmar. Hon föredrog
därefter en historik på vers.

Styrelsen för RT S:t Laurentius. Fr.v
ordförande Margareta Lindgren, sekr. Inger
Merkert, kassör GunRebo samt ledamot
Gun-Britt Franzén.

Foto: Sven O Linge

Duon Sven, Sven Bohman,
violin och Sven Linge piano
framförde några musikstycken.

Högtidstalet hölls av Templets
Mästare Per-Olof Ståhl.
Han betygade damklubbens
betydelse för Templet och
överlämnade en gåva i triangelformat kristallglas från Kosta.
Den blir till utsmyckning av
borden i sällskapsvåningen.
Efter supén följde mer musik.
Miriam Malmbjörk - Johansson
sjöng solosånger till pianoackompanjemang av sin mor
Anita Malmbjörk.
Text:

Lars Malmbjörk
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Det livslånga löftet gäller fortfarande

F

ör fyrtioett år sedan,
1968, blev jag upptagen
i Tempel Riddare Orden.
Jag var 23 år och jag minns
det fortfarande. Jag minns
vandringen i huset och i
tempelsalen, Jag minns
rösterna och lukterna och
jag minns frågorna och mina
svar.
Jag minns också, slutligen,
det löfte jag gav, ett löfte som
skulle vara livslångt. Det är nog
det märkligaste av alltihop: en
tjugotreåring, som ger ett löfte
som skall vara livet ut och som
innebär en livslång helnykterhet
och ett livslångt medlemskap i
TRO. Fyrtioett år senare är det
status quo – inget är ändrat av
detta, löftet gäller fortfarande.
Och så är det nog för det
övervägande antalet Tempel
Riddare.
Men är inte detta helt
omodernt? Vi lever ju i
en tid där perspektiven
absolut inte göras livslånga,
föränderligheten präglar
samtiden och framför allt när
det gäller mänskliga relationer.
Man gör inte upp några långa
kontrakt! Allt i samhället präglas
i dag av kortsiktighet. Jag
håller på så länge jag tycker
det är roligt! Mitt engagemang
varar tills något annat dyker
upp. Få ting görs beständiga.
Tillfälligheter spelar ofta sitt
spel.

Känner tvekan

I mitt arbete har jag ofta
förmånen att få förrätta
vigslar och inför varje vigsel
samtalar brudparet och jag om
innebörden i de löften de skall
ge varandra. I vigselritualen
finns nu infört att löftet är
livslångt (”tills döden skiljer oss
åt”). En del brudpar känner
en viss tvekan inför detta. Det
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verkar ju så oöver blickbart och
oåterkalleligt. Jag brukar då
fråga dem om det är möjligt att
tidsbegränsa kärleken. Skall
löftet ges till pensionen eller
när barnen har flugit ut? Är ett
sådant förhållningssätt ens
möjligt? Efter en stund inser
brudparet att det är omöjligt
att ge något annat löfte än
det livslånga. Det är endast
på det sättet som kärleken
kan beskrivas vid en vigsel livslångt.
För mig är ett löfte, avgivet
för fyrtioett år sedan,
fortfarande giltigt. Jag är
fortfarande Tempel Riddare och
helnykterist. Men jag har inte på
länge deltagit i arbetet genom
att gå på gradmöten eller åta
mig uppgifter. Det har berott
på flera saker, men framför allt
en som jag gärna vill redovisa
här. För mig var det en stor
besvikelse när Tempel Riddare
Orden inte fortsatte med arbetet
att öppna tempelarbetet för
kvinnor. I stället arbetades
det fram en ny orden enbart
för kvinnor. Det arbetet var
självklart fyllt av god vilja och
jag är övertygad om att mycket
gott kan komma ut av arbetet
i Tempel Byggare Orden. Men
visst hade det varit nästan en
profetisk uppgift om kvinnor
och män hade kunnat förenas i
Tempel Riddare Orden.
Besvikelsen har hittills
avhållit mig från att besöka
ordensmötena. Men det är
ingen hållbar strategi. Jag har
ju ändå givit ett livslångt löfte
vilket jag aldrig haft för avsikt
att bryta. Och nu är det bara
nio korta år tills jag varit med i
femtio år.
Innan dess vill jag väldigt
gärna bli påmind, på plats,
om hur orden lät, hur golvet

knarrade i tempelsalen och
hur tystnaden kunde mättas
av betydelse. Kanske är det
fler bröder än jag, som av olika
anledningar hållit sig borta från
mötena.
Låt oss påminna varandra
om vårt löfte och förena oss
med bröderna i den allvarliga
lek som ett tempelmöte är.
Vi kan ju leva i det hoppet
(åtminstone gör jag det) att en
sammanslagning mellan våra
båda ordnar kan ske någon
gång i framtiden. Vi har ju
upplevt sammanslagningar förr
av organisationer och kyrkor.
Jan Wennergren

RT Felicia

Varför är vi
Tempel Riddare
så osynliga ute
i samhället?

Köp en TR-keps

och syns!
Kepsarna är i svart färg med
TR-emblemet i guldfärg.
Kepsen kostar 80 Skr + frakt.
Resp. Tempel kan beställa
via RT Bothnia, Piteå, till
nedanstående:
STURE NILSSON
neruts66204@telia.com
BERTIL NILSSON
b.ojebyn@telia.com
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augusti möttes vi av ett
sorgens budskap. Vår
Högste Stor Mästare broder
Eric Lundqvist hade nedlagt
sina arbetsredskap.

kommande släkten, när man
håller hans förbund och minns
vad han befallt och lyder.”
Broder Eric Lundqvist var
inte bara prästman. Han
var också naturälskare och
han hade många intressen.
Ungdomsarbetet inom kyrkan,
hans idrottsintresse och kulturintresset var delar av hans liv.
Familjen var honom mycket
nära i hans verksamhet.

Han befann sig i Nordingrå
tillsammans med sin hustru
Birgitta, då han drabbades
av en blodpropp i hjärnan.
Han fördes till sjukhus i
Örnsköldsvik. Där inträdde
bättring och han fördes hem till
Norrköping, där han dock avled
den 29 augusti.
Broder Eric föddes år 1935 i
Västerbotten. Han invigdes till
Tempel Riddare 1964 i Väpnare
Templet Staffan i Bollnäs.
Därifrån gick vandringen inom
Orden vidare till medlemskap
i Templen i Piteå och Umeå.
Han blev senare Mästare i
Templet Ansgarius i Norrköping.
Efter en tid som ämbetsman i
Stor Templet för Sverige och
Finland valdes han vid General
Konventet i Göteborg år 2001
till Ordens Högste Stor Mästare.
Under sitt yrkesverksamma
liv var han präst. Grunden
var inom Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen och han
slutade som kyrkoherde i
Norrköping. Under tiden var han
aktiv på många olika sätt. Han
arbetade inom sjömanskyrkan,
han var engagerad reseledare
och ordnade många resor till
Sydamerika och Ostasien med
Kina.
En aktiv tid som politiker
hann Eric också med. Han var
ledamot i kommunfullmäktige
och ombud vid kyrkomötet.
Han engagerade sig även i SPstiftelsen i Norrköping. Genom
denna deltog han i stöd- och
utvecklingsarbete för de fattiga i
Sydamerika och i fjärran östern.

Under en av sina resor i Kina tog
Eric med sig hem små kopior på de
framgrävda kända lerskulpturerna. Här
berättar han om en av figurer-na som han
sen övelämnar till RT Gregorius vid deras
100-års jubileum.

Som Högste Stor Mästare
arbetade han med utvecklingsarbetet inom Orden. Han deltog
livligt i diskussionerna kring
arbetet med förändring av
Orden och dess verksamhet.
Ett många gånger tungt arbete,
där hans vilja och idoghet var
till stor nytta.
Jag citerar Broder Jens Døvik,
som nu efterträtt Broder Eric
Lundqvist som Högste Stor
Mästare, i vår norska tidning om
broder Eric. Vid General
Konventet i Trondheim år
1989 höll Eric parentationen
över bortgångna bröder. Han
använde då Psaltaren psalm
103 och detta ger anledning till
eftertanke även i denna stund.

Sonen Per-Olof berättade
vid jordfästningen om pappas
intresse för utförsåkning,
särskilt under Ingemar
Stenmarks framgångsår: ”Det
fanns ett problem. Stenmark
åkte för det mesta under tiden
för Högmässan i kyrkan. Då
hade jag i uppdrag att, under
predikan, från bakre bänkarna
informera pappa om hur
ställningen i loppet var. Det var
att hålla upp fingrarna. Han
svarade med att nicka.”
Eric Lundqvist var vår vän och
vår ledare. Saknaden finns
hos oss och gör sig då och
då påmind. Vi tänker på hans
familj och vi sörjer honom. Vi
lyser frid över hans minne;
minns honom som vår ledare,
vår vän och broder och som en
människa.
SM Anders Wiking

Texten lyder i dagens översättning:

”Människans dagar är
såsom gräset: hon spirar som
blomman på marken, så sveper
vinden fram, och den är borta,
platsen där den stod är tom.
Men evigt varar Herrens nåd
mot dem som fruktar honom.
Hans trofasthet når mot
7

Välkommen till staden mellan bergen

D

et är en stor
ära för mig som
kommunfullmäktiges
ordförande att hälsa
Tempel Riddar Ordens
Generalkonvent 2010
välkomna till Sundsvall;
staden mellan bergen,
Norrlands huvudstad eller
staden där allt kan hända...
Bilden av vad som är specifikt
för Sundsvall är varierande utifrån vilken person du pratar med.
Draken är
en sak som
är starkt
sammankopplad
med Sundsvalls
stad. Den
används som
symbol i många
sammanhang,
och är även kommunens
logotyp sedan 1988.
Ursprunget till detta kan
härledas till den stora
Sundsvallsbranden 1888.
Många av bygg- herrarna
valde att dekorera de nya
stenhusen som växte upp ur
den nedbrunna staden, med
en drake. En Drake som
skulle symbolisera beskydd.
Sundsvallsdraken är en
kinesisk fridsam Drake och inte
alls som den mer eldsprutande
draken vi känner till från
sagornas värld.
Andra Sundsvallsbor kanske
hellre vill nämna Skvadern som
symbol för Sundsvall. Skvadern
är enligt myten resultatet av
en korsning mellan hare och
tjäder. Denna fantasifulla
varelse påstås ha levt i de
norrländska skogarna. För
den som är intresserad finns
Skvadern att beskåda på norra
stadsberget, där den finns
utställd. Det finns mycket att
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att begrunda den troligen
största naturkatastrofen
någonsin i hela Norrland.

se och uppleva här. Vi har en
vacker miljö med fantasiska
naturupplevelser alldeles inpå
oss; skidåkning, fina fiskevatten
och vackra stränder och
badvatten i närheten av vårt
boende. Just nu händer det
mycket i Sundsvall. Det
byggs en ny E4 med bro
över Sundsvallsfjärden, ett
äventyrsbad med invigning
sommaren 2010. Vi har även
långt framskridna planer på ett
nytt kultur och teaterhus.
Utbudet och bredden av butiker
i och kring Sundsvall är i
storstadsklass och lockar
besökare från hela världen.
I Birsta Köpstad några kilometer
norr om stan finns Norrlands
största externa handelscentrum
med mer än 150 butiker. Här
hittar du allt från IKEA, till
de stora elektronikkedjorna,
möbelvaruhus och
byggvaruhus. I Stenstan finns
över 200 butiker. Gallerian IN
är Norrlands största citygalleria
med 80 butiker som är
sammanbyggda i tre kvarter.
Jag vet att de lokala
arrangörerna här i Sundsvall
lagt in både hel- och
halvdagsutflykter. Jag hoppas
att så många som möjligt
tar tillfället och bekantar sig
med våra omgivningar. Jag
vill särskilt rekommendera
Indalsturen till Ragunda och
Döda fallet. Där finns anledning

När du under dessa dagar
besöker Sundsvall och dess
sevärdheter får du chansen
att skapa din egen bild av
Sundsvall. Jag hoppas givetvis
att du får en underbar vistelse
här och att du gärna kommer
tillbaka.
Marianne Sjöblom

Kommunfullmäktiges ordförande

KF ordf. Marianne Sjöblom

Far och son
fick Eklundsmedaljer
Att far och son följs åt genom
Tempel Riddare Orden är
inget ovanligt. Mindre vanligt
är kanske att båda belönas
med Eklundsmedaljen,
dock i olika valörer, med en
månads  mellanrum. Detta
har hänt i Riddare Templet
S:t Nicolaus i Trelleborg,
där först Hans Hansson
tilldelades Eklundsmedaljen
i brons vid oktobermötet

Gotländskt jubileum
med besök på Fårö

och sedan fadern Thorsten
Hansson fick utmärkelsen
i silver vid novembermötet.
Båda tillhör arbetsmyrorna
i Templet och har haft flera
poster som ämbetsmän och
tjänstemän. För närvarande
är Thorsten sekreterare och
Hans biträdande CM och med
sina bussar så kan Templets
medlemmar delta i mötena
på andra sidan Öresund hos
Riddare Templet Knut Lavard
i Köpenhamn. På bilden
flankerar de medaljerade Mästaren i RT S:t Nicolaus, Esbjörn
Jonsson.
Foto:

Lars Bergqvist

Vid det efterföljande IGmötet, som hölls i “Vita Huset”
medan damerna bjöds på en
rundtur i Visby, framfördes
gratulationer till det jubilerande
Templet av bland andra Stor
Mästaren i Stor Templet
för Sverige och Finland
Anders Wiking och Provins
Kapitel Mästaren i Sveriges
Mellersta Provins Kapitel Stig
Gustavsson. Hälsningar och
gratulationer framfördes också
från de gästande Templen.
Stig Gustavsson delade ut
Eklundsmedaljen i silver till
bröderna Thomas Thomasson
och Sten Pettersson. Broder
Bengt Jacobsson hedrades
med Eklundsmedaljen i brons,
vilken delades ut av Mästaren
Ingvar Björkqvist.

Välljudande sång

D

en 3 november 1909
bildades ett Tempel på
Gotland som fick namnet S:t
Hans. På dagen 100 år senare
samlades ett antal bröder
från Templet tillsammans
med damer och tillresande
gäster från fastlandet i Visby
för att högtidlighålla jubileet.
Högtiden inleddes med kransnedläggning vid RT S:t Hans
begravningsplats på Norra
kyrkogården. Mästaren Ingvar
Björkqvist erinrade om de
Tempel Riddare som fått sin
sista vila här. Tillsammans
med Vice Mästaren Lars-Erik
Eriksson lade han så ned en
krans vid den minnessten som
rests till minne av Templets
förste Mästare C J Wennersten.
Vid begravningsplatsen har
ytterligare några Tempel
Riddare som tillhört S:t Hans
fått sin sista viloplats.

Jubileumsfirandet avslutades
med en bankett i vilken både
bröder och damer deltog. Det
traditionella högtidstalet hölls
av SM Anders Wiking, som
framförde hyllningar från såväl
Det Högsta Rådet som från
Stor Tempel Mästare Rådet.
Gratulationer framfördes också
av PKM Stig Gustavsson som
tillsammans med PKKR Eive
Andreasson, överlämnade en
penninggåva. En penninggåva
överlämnades också från
RT S:t Hans Damklubb,
som representerades av
ordförande Lillan Gustavsson
och Britta Pettersson.
Till gratulanternas
skara sällade sig
också Utposten i Slite
genom Sändebudet
Max Håkansson samt
bröderna Åke Palmgren
och Tore Litborn från VT
Bonitas i Alingsås. Då
och då under kvällen
bjöds bankettdeltagarna

på välljudande sång och spel
på elpiano av Anna Emilsson
och Alma Hedlund som båda
har studerat på musikhögskola.
Gästerna fick också en dos
om Visbys historia av filosefie
doktor Valdemar Falk.
Förre Stor Mästaren Jan-Olof
Nilsson tackade å gästernas
vägnar för den goda maten och
den trevliga banketten innan
Mästaren i RT Manhem i Gävle
Bo Strömberg skickade med
jubileumsdeltagarna några
avslutningsord.
Jubileumsfirandet var dock
inte avslutat med lördagens
aktiviteter. På söndagen
hade en utflykt till Fårö med
besök vid bland annat Ingmar
Bergmans grav ordnats. Några
av gästerna som planerat följa
med till Fårö fick ändra sina
planer. På grund av hårt väder
var den sena färjeturen till
Oskarshamn inställd och de fick
lov att boka om till en tidigare
tur på dagen och därmed
missade de Fåröturen. Trots
detta var det cirka 30 deltagare
som med buss for till Fårö
och fick uppleva öns skönhet i
strålande sol
Text:

Leif Lundqvist.

Mästaren Ingvar Björkqvist och Vice
Mästaren Lars-Erik Eriksson lade ned en
krans på den grav där Templets förste
Mästare C J Wennersten är begravd och
där en minnessten rests.
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Mästare Råden i sydost diskuterade rekrytering

H

ur hittar vi nya bröder
och hur aktiverar vi dem
vi sällan ser?
Rekryteringen var ett av
flera ämnen som stod på
dagordningen när Mästare
Råden i Templen i sydöstra
Sverige träffades för
gemensamma överläggningar
en lördag i slutet av oktober.
Mästaren i värdtemplet RT S:t
Sigfrid i Växjö, Ingvar Johansson, kunde glädjande nog hälsa
20 bröder från fyra Tempel,
RT S:t Sigfrid, RT Hermes,
Karlskrona, RT S:t Johannes,
Kalmar och RT S:ta Gertrud,
Västervik välkomna till denna
tredje träff. Tidigare har Mästare
Råden träffats i Kalmar och
Karlskrona.
Efter en presentationsrunda
och rekapitulering av vad som
diskuterades i Karlskrona,
informerade Stor Ceremoni
Mästare Kent Alm om arbetet
i Stor Tempel Mästare Rådet.
Sedan konventet i Växjö
har mycken tid ägnats åt att
dels utforma ritualerna för
de nya graderna och dels att
genomföra receptionsmöten.
Men man hoppas nu kunna ta
tag i andra områden, som till
exempel rekryteringen.
På dagordningen för mötet
fanns många frågor. Alla
var överens om ett utvidgat
samarbete mellan de fyra
Templen bland annat när det
gäller reception.
Men det som var mest
angeläget att diskutera under
träffen var rekryteringen.
Utan nya medlemmar kan
ju inte Templen och Orden
överleva. Nu var det väl
inga universallösningar som
framfördes. Men samtliga var
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För tredje gången samlades Mästare Råden i de fyra Templen i sydöstra Sverige till
överläggningar. Denna gång träffades man i Växjö där Mästaren i RT S:t Sigfrid Ingvar
Johansson ledde samtalet.

ense om att Tempel Riddare
Orden är för anonym.
Flera bröder vittnade om vikten
av att bära medlemsmärket inte
bara på den svarta kostymen
som man använder på mötena.
Där vet ju alla att man är
Tempel Riddare. Viktigare är att
bära medlemsmärket på kläder
man bär vid andra tillfällen.
En del Tempel med egna
lokaler har haft öppet hus och
bjudit in allmänheten till sina
lokaler. Andra sätt att synas
är till exempel dekal på bilen,
kepsen med TR- märket med
mera. Mästaren i RT S:t Sigfrid
gjorde reklam för den nya
broschyr om Tempel Riddare
Orden som Det Högsta Rådet
har låtit ta fram. Men den ska
också användas och inte bli
liggande i Templens lokaler.
Det var många angelägna
frågor som diskuterades under
sammankomsten.

Några damer som är noviser
i Tempel Byggare Orden
berättade lite om denna ordens
verksamhet. De uppmanade
bröderna att undersöka om det
inte finns möjligheter att stifta
någon Förgård på respektive
platser.
Sammankomsten avslutades
med middag och Mästaren i RT
S:t Johannes, Rolf Lindström,
framförde de närvarande
brödernas tack dels till de
damer från Växjö, som svarat
för förtäringen och dels till
värdtempelet RT S.t Sigfrid.
Mästaren i RT S:ta Gertrud
i Västervik, Bertil Berglund
hälsade välkommen till
Västervik i september nästa år.
Text:

Leif Lundqvist

Utnämningar

Det Högsta Rådet
och

Stor Tempel Mästare Rådet

Nya medlemmar

God Jul och
Gott Nytt År!
tillönskar alla bröder och deras familjer

RT Balder,Halmstad
Jan Christer Dahl
RT Silvermalmen, Sala
Marcus Åstrand
RT Minerva, Jönköping
Björn Larsson
RT Manhem,Gävle
Samson Wendott Kimoi
RT Bothnia, Piteå
Tage Danielsson

Ordens Patriarker
RT S:t Johannes, Kalmar
Gunnar Nilsson
RT Sirius, Skellefteå
Sven Broman
Sören Lundgren
RT Hermes,Karlskrona
Gunnar Månsson
Alf-Erik Andersson
RT Wästmannia, Västerås
Bertil Wikström
Helge Falenäs
RT Balder, Halmstad
Gert Nilsson
RT Knape, Uddevalla
Roger Olsson
RT Minerva, Jönköping
Gustav Isaksson
RT Excelsior, Kristianstad
Torsten Gustavsson
RT S:ta Gertrud, Västervik
Carl-Olof Bergqvist
RT Vasaborg, Vasa
Ralf Hammarström
RT Manhem, Gävle
Folke Ledin
Olof H Ericsson
RT Malmen, Kiruna
Bengt Jernelöv
RT Umeborg, Umeå
Birger Bergqvist
RT Esaias Tegnér, Karlstad
Lars Kindberg
RT Nordanskog,
Örnsköldsvik
Bengt Johansson
RT Caritas, Arvika
Esaias Dahlin

Sveriges Södra
Provins Kapitel

KUNGÖRELSE

Det Högsta Templets
Gradmöten år 2010
HTG

Oslo
Halmstad
Borås
Östersund
Skellefteå

23-24 jan
30-31 jan
13 mars
21 mars
9 maj

HTICG Borås
14 mars
Sundsvall 30 juli
HDG

Sundsvall 30 juli
(Event. Oslo 13 feb)

Roland Smith
HSKR

SM i Stor Templet för Sverige
och Finland har medgivit

Gradgivning i STG
Söndagen den 18 april
2010 Kl. 13.00
i RT Balders lokaler
Halmstad.
Utförligare program med tider
för anmälan kommer i nästa
nummer av Tempel Riddaren
Varmt välkomna till högtid i
Tempel Riddare Orden
Per-Ingvar Krantz , PKM
Vilgoth Wilhelmsson, PKCM

Tempel Riddare Orden har valt
en ny Högste Stor Mästare
Det Högsta Templets ledamöter, som
var samlade till Extra General Konvent
i Köpenhamn den 30 maj 2009, har per
capsulam den 12 oktober 2009 valt en ny
Högste Stor Mästare.
HSM Jens Døvik
Det Högsta Templet beslutade enhälligt att
välja broder Jens Døvik, Riddare Templet St.
Hallvard, Oslo till Högste Stor Mästare, för tiden fram till General
Konvent 2010 i Sundsvall.

Angered den 28 oktober 2009
Roland Smith, Högste Stor Kansler
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Tore Litborn, Snövägen 3, 441 34 ALINGSÅS

Namn Test
Testgatan 123
12345 Testberga

Stor Templet
för Sverige och
Finland på besök
i VT Finlandia,
Helsingfors

M Helmer Strandberg och hans
bröder i Templet bjöd gästande
bröder på varm, broderlig
gemenskap och med riklig
förtäring med hjälp av M:s hustru
och Templets bröder. Gästerna
fick också en presentation med
bakgrund i historiska fakta om
Helsingfors och Finland.

Samtal i Boden
om rekrytering

F

örväntning och stämning
på topp. Så kan man
uttrycka de känslor, som fanns
inför resan till Helsingfors i
maj månad. Det var br Leif
Ragnarsson i Gävle som
arrangerade den för att
besöka bröder i VT Finlandia,
Helsingfors. Stor Mästare
Rådets AU, SM Anders Wiking,
SKR Tore Litborn och SSKM
Mats Ljusberg passade på att
följa med.

M Karl-Anders Isaksson,Gösta Olovsson
och Kjell Larsson visar glada miner vid mötet

När det var dags att skiljas åt för
hemfärd var gästerna berörda
och gripna av den stora djupa
brodersgemenskapen, och
minnena kommer att alltid finnas
hos var och en.
Text & Foto: Tore Litborn/SKR

STICG-möte i
Umeå

S
Ett trettiotal bröder klev i land
och möttes med varmt broderligt
välkomnande av M Helmer
Strandberg och bröderna i VT
Finlandia. Efter en promenad
från färjeläget till Templet blev
det en högtidsstund i det IGmöte som följde. Det var enligt
M det största antalet bröder som
på en och samma gång varit
samlade i VT Finlandia sedan
Templet bildades. Först bildades
i Helsingfors en Utpost och sen
blev den upphöjd till Väpnar
Tempel. SM Anders Wiking
framförde sina och STMRs
gratulationer till VT Finlandia som
uppnått 60 år av verksamhet.

veriges Norra Provins
Kapitel hade i veckoslutet
17 - 18 oktober en två-dagars
samling med gradgivning i
STICG, nionde graden. Cirka
150 bröder var samlade i RT
Umeborgs lokaler i Umeå.

I

oktober hade vi i RT
Bröderna en mycket
givande träff med Anders
Wiking, Tore Litborn, Kenth
Alm och Lars Malmbjörk från
Stortemplet.
Från RT Bröderna deltog vår
M Karl-Anders Isaksson, VM
Roland Nilsson, UM Vidar Ek,
S Bengt Davidsson, SKM Kjell
Larsson och ytterligare 10-talet
bröder. Vi hade en mycket
givande träff där vi fick höra och
ställa frågor kring det arbete som
pågår inom Stor Tempel Mästare
Rådet. Det var om revisionen
och för-nyelsen av texterna
i ritualerna och om de nya
ritualerna för de nya graderna. Vi
fick även en genomgång av hur
den ekonomiska redovisningen
i samband med årsrapporten
skall se ut. Det blev också
samtal kring rekrytering av nya
medlemmar mm.
Kjell Larsson

Ett glatt gäng samlade vid avslutningsmiddagen: Stor Ceremoni Mästare
Kent Alm, Växjö, Stor Under Mästare
Henry Forsgren, Sven Nilsson, Holger
Sandström, Lars Lindgren samt Östen
Albertsson, samtiga Umeå.

Tore Litborn, Anders Wiking, Kent Alm och
Lars Malmbjörk svarar på brödernas frågor.
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