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 Tankar om utveckling
 

 
Alla som är födda under första 
hälften av 1900-talet har fått 
vara med om en teknisk utveck-
ling i ett aldrig tidigare skådat 
tempo. Det västerländska sam-
hället har gått från naturahush-
ållning till ett industri- och tjän-
stesamhälle. Gårdagens fysiska 
arbete med enkla redskap och 
med utnyttjande av husdjur har 
i väldigt hög grad ersatts av 
arbete med avancerade, ofta 
datorstyrda maskiner. 

Som särskilt extrem framstår 
den utveckling som skett på 
elektronikens och telekommu-
nikationens område. Datorns 
tillkomst och utveckling har 
möjliggjort de mest fantastiska 
landvinningar. 

Tempot har sitt pris 

Det höga tempot i den tekniska 
utvecklingen ställer krav på oss 
att ständigt lära oss mera för att                                           
”hänga med”. För dem som idag                                                                         
är unga är det naturligt att ome-
delbart anknyta till den senaste 
tekniken. Vi som är lite äldre får 
kanske anstränga oss extra. 

I det gamla samhället fanns det 
gott om tid för egna funderingar, 
ofta i samband med de dagliga 
sysslorna. Kommunikationen 
med andra människor skedde 
till mycket stor del genom 
direkta möten, t ex genom 
gemensamma kvällsstunder i 
familjen eller genom möten i 
olika föreningar.

Nu är situationen helt annorlun-
da. I och med att det nu är så 
enkelt att kommunicera via tele-
fon och dator minskar behovet 
av direkta, personliga möten i 
arbetslivet. Samma kommuni-
kationsmönster tenderar också 
att flyttas över till privatlivet. 
Den moderna människan måste 
alltid vara välinformerad och 
ständigt ”nåbar”. Allt måste gå 
fort.  Tid är en bristvara, liksom 

tystnad och stillhet. Det är lätt 
att förlora fotfästet i en sådan 
tillvaro.

Behovet av stillhet och djupa                                                               
tankar 

Evolutionen har diskuterats 
mycket förra året med an-
ledning av 200-årsminnet av                        
Charles Darwins födelse. I flera                                                               
sammanhang har man också då                                           
diskuterat på vilket sätt män-
niskan påverkas av den nya 
utvecklingen.

Man behöver inte vara vetens-
kapsman för att förstå att män-
niskan omöjligtvis kan ha förän-
drat sig i samma takt som den 
tekniska utvecklingen. Vi är fort-
farande närmast identiska med 
våra förfäder som levde för flera 
tusen år sedan. I den offentliga 
debatten hör man idag även 
forskare hävda att människan 
tycks ha ett medfött behov av 
andlighet och religiösa funderin-
gar. Vi har alltså samma behov 
som tidigare, men livsbetin-
gelserna har ändrats radikalt.

- Samma behov perioder av 
stillhet och ro för djupare tankar.                                                
- Samma behov av tid för 
existentiella funderingar                     
- Samma behov av normer för 
tillvaron

Nya tider, nya krav                       

Hur stämmer då det nya 
livsmönstret ihop med dessa, 
våra grundläggande behov?

Ja, det är nog inte självklart att 
allt löser sig till det bästa. Mån-
ga menar att tillkomsten av nya 
artificiella fantasivärldar med-
verkar till ökad sekularisering 
och normlöshet. Djupare tankar 
skjuts undan och ersätts av ras-
tlöshet och ett ytligt livsmönster. 
Enligt pågående debatt i media 
är det nu väldigt många unga 
människor som söker efter svar 
på sina andliga behov för att 

återfå det förlorade fotfästet. 
Marknadskrafterna är inte sena 
med att erbjuda olika ”produk-
ter” som retreats och diverse 
mer eller mindre mystiska, 
österländska rörelser. Många 
nappar också på dem och del-
tar några gånger, för att sedan 
inse att detta inte var vad man 
sökte.

Det är anmärkningsvärt att våra 
kyrkor misslyckas så kapitalt 
med att möta dessa, unga, 
moderna människor i deras 
sökande. Man får intrycket av 
att de traditionella kristna sam-
funden överhuvudtaget inte 
finns med bland möjliga alterna-
tiv, vilket i och för sig är mycket 
märkligt. Även olika ordens-
förbund och ideella föreningar 
har svårt att nå fram med sina 
budskap.

Vi som tillhör Tempel Riddare 
Orden eller Tempel Byggare 
Orden vet ju att vår verksamhet 
egentligen kan erbjuda precis 
det som den moderna män-
niskan söker. Våra ritualmöten 
med ett djupt, andligt innehåll 
och med sina värdiga former 
ger det livsutrymme som så 
många saknar.  

Hur kan vi anvisa vägen?  

Som alltid gäller naturligtvis att 
man på det personliga planet 
försöker leva efter de höga 
ideal som vår Orden ger oss. 
Exemplets makt kan aldrig nog 
betonas.

Nu är det ju så att de flesta av 
oss nått en sådan ålder att våra 
kontaktpunkter med den unga 
generationen inte är så många. 
För att nå sökande, yngre män-
niskor krävs nog att vi går dem 
till mötes genom att försöka 
etablera kontakter via de infor-
mationsvägar som gäller idag,

fortsätter på nästa sida
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Vi närmar oss snabbt somma-
ren. Det handlar om Sundsvall 
och vårt kommande General 
Konvent. Vi märker det genom 
att intresset för evenemanget 
ökar alltmer och många frågor 
ställs till Stor Kansler Tore Lit-
born och till Roland Smith, vår 
Högste Stor Kansler. Det är 
broder Roland som har huvud-
ansvaret och för övrigt är det 
sista gången, som de båda ad-
ministrerar General Konventet. 

Vi ser förväntansfullt fram emot 
Sundsvall och Konventdagarna. 

Dessförinnan skall alla hand-
lingar inför konventet sändas till 
ombuden. Underlag, som be-
skriver vad som har hänt under 
konventperioden och som redo-
visar hur ekonomin förvaltats.

Från Templen lämnas uppgifter                                          
om vilka, som är valda till om-
bud till Stor Templens förhand-
lingar och vilka, som bland 
dessa, utsetts till ombud vid Det 
Högsta Templets förhandlingar.

Nytt för denna gång är, att anta-
let ombud ökar. Det så kallade 
delningstalet har ändrats från 
400 till 250. Detta innebär, att 
varje Stor Tempel vid Det Hög-
sta Templets möte, kommer att 
ha ett ombud för var 250e med-
lem i stället för, som tidigare, ett 
ombud per var 400e medlem. 
Detta beslöts vid förra årets Ex-
tra General Konvent. 

Om vi använder siffrorna från 

 Omslagsfoto: Nils Dåverhult 
tar drickapaus i Vasalopps-
spåret. Fotograf är Nils fru.

fortsättning från föregående sida                 
det vill säja olika mötesplatser 
på Internet, däribland hemsidor 
och ”bloggar”. Min förhoppning 
är att många bröder och systrar 
ska känna sig kallade att skriva 
inlägg och kortare artiklar för 
detta ändmål. Det krävs då att 
vi vågar bjuda på oss själva 
och föra en öppen diskussion 
om olika andliga och existenti-

närmast föregående General                                  
Konvent så innebär detta att                                                         
antalet ombud från Stor                                                     
Templen skulle öka från 16 till                                     
21 och inklusive respektive                                                                  
Stor Kansler bli totalt 24.                                                              
Inklusive ledamöterna i Det 
Högsta Rådet, som för närva-
rande uppgår till 8, skulle röst-
längden vid Det Högsta Temp-
lets förhandlingar komma att 
uppta 32 röstberättigade.

Vad har detta för betydelse?  
Jo, som vi har sett, så har infly-
tandet från Stor Templen mins-
kat i förhållande till Det Högsta 
Rådet. Vi återställer alltså det 
tidigare förhållandet, som har 
förändrats under åren till följd 
av medlemsantalets förändring. 
Därför beslöt förra årets extra 
GK att ändra delningstalet. För-
hållandet mellan Det Högsta 
Rådet och Stor Templen har 
härigenom utjämnats. 

En annan nyhet vid årets Ge-
neral Konvent är att förhand-
lingsmötena är öppna för alla 
Bröder. Detta ger förhoppnings-
vis större intresse och engage-
mang över hela Orden.

En fråga om demokrati och in-
flytande, kan man säga.

Snart samlas vi till General Konvent

ella frågor som är intressanta 
för sökande bröder och systrar.

Till slut:                                          
Det gäller för oss att tala om att                                      
vi finns. Allra bäst sker detta i                                                              
de dagliga mötena med                                     
medmänniskor.                                    

                      Text:Kent Alm SCM

Anders Wiking 
SM
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ras uppgift var att konfrontera 
honom, tala om för honom hur 
svårt de haft med hans miss-
bruk och hur illa han behandlat 
dem.
-Det var otroligt jobbigt att höra. 
Men det var också viktigt för 
mig och jag blev än mer motive-
rad att försöka sluta dricka. 
Under ett år efter behandlingen 
besökte han regelbundet AA-
möten på Gotland, två gånger 
i veckan. Han fortsatte sedan 
under en tid att mer sporadiskt 
delta i AA-möten.
Bengt berättar att under hela 
sin missbrukarperiod hade han 
jobb. Bland annat körde han 
glassbil. 
- Jag måste erkänna att det 
hände att jag körde berusad. 
Men att jag i alla fall hade ett 
jobb räddade mig från att gå 
under helt.
Sedan 1991 är Bengt Jakobs-
son nykter alkoholist. Han arbe-
tar idag vid länsstyrelsen med 
skogsvård. Dessutom är han 
numera medlem i IOGT-NTO 
och recipierade 2004 i Tempel 
Riddare Orden i RT S:t Hans i 
Visby.
- Det var en stark upplevelse, 
framhåller broder Bengt som 
idag har femte graden och som 
vid årets första IG-möte i RT S:t 
Hans installerades han som en 
av Templets  tjänstemän. 
Bronsmedaljen
Sedan han recipierade i Tempel 
Riddare Orden har han varit en 
mycket flitig deltagare i de mö-
ten han varit berättigad att delta 
i. Han har faktiskt inte varit från-
varande vid något möte.
Vid RT S:t Hans jubileum i hös-
tas tilldelades broder Bengt Ek-
lundsmedaljen i brons. Han fick 
den officiellt för sin plikttrogen-
het. Men hans fadder broder 

 

 Tempel Riddare och nykter alkoholist: Mina barns förtjänst

                                   

Max Gauffin menar att medal-
jen lika mycket var en erkänsla 
för broder Bengts ödmjukhet 
och goda kamratskap.
Själv säger han att medlem-
skapet i Tempel Riddare Orden 
har fått honom att växa andligt 
och att han blivit en helt annan 
person.
- Jag har också bland annat 
IOGT-NTO och det faktum att 
jag fått förtroendet att vara 
kyrkvärd att tacka för att jag 
idag kan leva nyktert. Men den 
största förtjänsten för detta vill 
jag nog tillskriva mina barn.
- Tyvärr kan jag nog inte gott-
göra alla som jag gjort illa. 
Men genom att hålla mig nyk-
ter kan jag gottgöra en del av 
min omgivning,säger broder 
Bengt.

När Bengt Jakobsson var 15 
år tog han sin första sup.
- Det smakade inte gott. Men 
ändå fortsatte jag att dricka. 
Jag ville ta efter andra vuxna, 
förklarar Bengt, som idag är 
nykter alkoholist och sedan 
ett antal år respekterad och 
omtyckt medlem i Riddare 
Templet S:t Hans i Visby.
Tempel Riddaren träffar broder 
Bengt Jakobsson på Gotland 
en kall vinterdag i januari. Han 
berättar öppet och ärligt om 
sin bakgrund som alkohol-
missbrukare och om sitt första 
äktenskap som han ”söp” bort 
och om sitt svek mot sina barn. 
I dag har han varit nykter i nära 
20 år och har återupptagit kon-
takten med alla sina nio barn. 
Han är skild från sin andra fru 
och bor ensam med sina tre 
yngsta fortfarande omyndiga 
barn som han har vårdnaden 
om.
Hans första äktenskap, i vilket 
han fick fyra barn, sprack på 
grund av hans missbruk. Han 
gifte senare om sig och i det 
äktenskapet fick han fem barn. 
Men han fortsatte att dricka och 
alla pengar gick till sprit.
- Jag kom efter med hyran och 
när jag till slut var skyldig för 
åtta månader kopplades de 
sociala myndigheterna in och 
jag insåg då att jag måste sluta 
dricka och söka hjälp för att bli 
av med mitt missbruk.
Familjevecka
Bengt kom i kontakt med ett 
behandlingshem utanför Upp-
sala som arbetade efter Minne-
sotametoden. Han var på be-
hanldingshemmet i fyra veckor. 
Den tredje av dessa veckor var 
en så kallad familjevecka. Un-
der denna vecka kallades hans 
fru, hans tre äldsta barn och 
även hans första fru dit. De-

Bengt Jakobsson är nykter alkoholist 
sedan nästan 20 år. Han är idag 
Tempel Riddare och medlem i RT S.t  
Hans i Visby.
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utförda av tyska målare för de 
har avbildat soldater i tidstyp-
iska rustningar och även andra 
kläder är av 1400-tals mode på 
kontinenten. En av målningarna 
visar när Josef försöker lära 
Jesus barn att gå med gåstol 
under överinseende av Maria. 
Det ska finnas likande motiv i 
någon kyrka i Tyskland.Efter den 
intressanta guidningen var det 
gott med mat på Wannröds slott 
i Sösdala. Det blir RT Gregorius 
som tar över och ordnar ny kyrk-
söndag den 6 februari 2011.

                          Text o fota Sten Lindgren

 
golv finns gravkor för de olika 
släkterna från storgårdarna i 
trakten. Kyrkan fick inget torn 
av någon okänd anledning 
men på 1400-talet byggdes ett 
fristående klockstapel. Stom-
men är än idag intakt och man 
kan se vilka skickliga timmer-
män som byggde den.

 För ett tretiotal år sen up-
ptäcktes kalkmålningar från 
1400-talet i takvalven i kyrkan. 
De har varit övermålade med 
många lager av kalkfärg. De tre 
valven berättar om händelser i 
Jesu liv. Målningarna är troligen 

 Vintern 2010 kommer vi att 
minnas för snö och isiga 
vägar. Trots detta deltog ett 
sextiotalet bröder med damer 
i söndagsgudstjänsten i 
Brönnestads kyrka söder om 
Hässleholm. Det är andra året 
som Tempel Riddare Ordens 
bröder från de skånska Tem-
plen samarbetar i firandet av 
Kyndelsmässa. 

Kyrkan som RT Excelsior hade 
valt i år var en 1100 tals kyrka 
med en mycket intressant 
historia. Kyrkan byggdes ut i 
flera omgångar. Under kyrkans 

Traditionen fortsätter i Skåne

 Målningen där Josef försöker lära 
Jesus barn att gå med gåstol.

Brönnestads kyrka med det välbevarade klockstapeln från 1400 talet

Blivande Tempel Riddare
Han  har dock framför sig en 
svår uppgift som han är mycket 
angelägen om att lösa. Hans 
äldsta son, som idag är 35 år, är 
missbrukare. 
- Jag ska göra allt vad jag kan 
för att hjälpa honom ur missbru-
ket och tillbaka till ett nyktert liv.
Broder Bengt har också något 
glädjande att se fram emot. 

Hans äldsta son i andra äkten-
skapet är 18 år. Han är intres-
serad att bli Tempel Riddare 
och kommer så småningom att 
recipiera i RT S:t Hans.
- Men först ska han skaffa sig 
ett fast arbete så att han kan 
försörja sig själv och kan betala 
de avgifter som är förknippade 
med medlemskapet i Tempel 
Riddare Orden, tycker pappa 
Bengt.
Leif Lundqvist (text och foto)

 

  

RT VÄTTERBORGEN  

  Inbjuder bröder och damer                                                      
till                                          

50-års jubileum                                    
Lördagen                                           

den 9 okt  kl: 15.00                                                              
i                                                        

Brödragården, Motala.                                      
Notera datumet.                                

Mer information kommer                          
att skickas ut                                                      

till närbelägna Tempel.
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 Riddare Templet Hermes i 
Karlskrona har firat 85-års 
jubileum i Templets lokaler.                                      
Ett 30-tal bröder med                                                  
damer var närvarande vid 
högtiden.
Högtidstalet hölls av broder 
Thure Ydreborg, som fram-
höll betydelsen av rekrytering, 
förnyelse och omprövning av 
Ordens verksamhet och ritualer 
för att finna nya medlemmar 
och sympatisörer för Tempel 
Riddare Ordens idéer och ideal. 
I sitt tal ställde han sig frågan 
hur mycket man kan reformera 
utan att Tempel Riddare Orden 
förlorar sin identitet. Broder 
Ydreborg diskuterade också om 
den ” totala slutenheten” är en 
tillgång eller en belastning.

Vid jubileumshögtiden erhöll 
den avgående Ceremoni Mäs-
taren, Olle Olofsson, Ordens 
hederstjänstetecken för sina 
insatser i Mästare Rådet.
Bröderna Altefur, barnbarn till 
broder Alf- Erik Andersson och 
hans maka Maj- Britt, som är 
ordförande i Damklubben, sva-
rade för musiken denna dag. 
Deras  medverkan var mycket 
uppskattad. 
Damklubben gratulerade Temp-
let och överlämnade genom 
Astrid Fredjung en generös 
penninggåva.
 
                  Text: Thure Ydreborg

Behövs förnyelse av Ordens verksamhet ? VARFÖR ÄR VI        
TEMPEL RIDDARE 

SÅ OSYNLIGA UTE I 
SAMHÄLLET?

Köp en TR-keps

 och syns!

Kepsarna är i svart färg med 
TR-emblem 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

Sista helgen i januari var det 
gradgivning i Ordens tionde 
grad. Till mötet hade bröder 
kallats som recipierat i nionde 
graden enligt den nya ritualen. 

156 bröder från 14 Tempel 
från RT Vasaborg i Vasa till                              
RT S:t Nikolaus i Trelleborg                         
kom till de två mötena.                                                       
Ritualen för den tionde graden                                                  
är ny och uppdelad i två                                             
avdelningar med brödramåltid                                                     
emellan.                                                   
En del bröder tycker kanske att 
det är lång tid för en reception, 
men är graden innehåll är in-
tressant och tänkvärd.

Text o foto: Sten Lindgren

                                                                            

 För er som inte har besökt RT Balder i Halmstad så ligger deras ordenslokaler   
mitt i staden i deras eget 7-våningshus på de översta två våningarna. Utanför 
Tempelsalen är en “balkong” med fönster åt nästan alla håll och här kan man 
studera Halmstad lite från ovan. Särskilt den här dagen med strålande sol.

Högsta Templets gradmöten i Halmstad.
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Det andra gradmötet i Hedersgraden (12-e graden) i Oslo

15 bröder blev lördag 13 feb-
ruari tilldelade Tempel Riddar 
Ordenens högsta grad: Or-
dens Prefekt, Kommandör av 
det Vita Korset (OPVK). Det 
var vid möte i Ordens Hög-
sta Grad i Stamhuset i Oslo. 
Det var dessutom bara den 
andra gången som mötet har 
genomförts. Vi gratulerar de 
15 bröderna från Sverige och 
Norge till Hedersgraden.

Värdskapet för mötet var 
RT S:t Hallvard i Oslo, där 
bröderna från Mästare Rå-
det hade ordnat allt för att                                                                                                                                              
allt ”det tekniska” genom-
förandet. Detta omfattade 
inte minst en flott brö-
dramåltid efter högtidsmötet.                                                                                                                                   
Ett stor tack till alla dessa 
bröder i RT S:t Hallvard.         

Det allra förste mötet i 12-e                                                  
graden genomfördes i 
RT Knapes lokaler i Ud-
devalla 6 september 2006 
med 23 recipiender, därav 
de flesta var innehavare 
av EMG och/eller medlem-

Främre raden från vänster:   Leif Hultgren, RT Sta. Gertrud (ny), Per Arne Hatlen, RT S:t Georg (ny), Bobben Olsen, RT Gylden-
löve, Jan-Olof Nilsson, RT Veritas, Jens Døvik, RT S:t Hallvard, Rune Fredemo, RT Concordia (ny), Eive Andreasson, RT Ariel 
(ny), Carl-Gunnar Westberg, RT Molay. 
Bakre raden från vänster:   Einar Gudmundsson, RT Hekla (ny), Kjell Krey Dagsloth, RT Syvstjernen, Oddvar Tobiassen, 
RT S:t Hallvard, Björn Wennerberg, RT Veritas (ny), Jan Erichsen, RT Olav Kyrre (ny), Frank E Andersen, RT S:t Bern-
hard, Börje Hedberg, RT Veritas (ny), Tore Litborn, RT Bonitas (ny), Arne Edholm, RT Concordia (ny), Erik B Kristiansen, RT 
Kong Harald (ny), Hans Henrik Lerstad, RT S:t Georg (ny), Jóhann Bjørnsson, RT Hekla (ny), Per H Pedersen RT Konges-
peilet (ny), Ingvar Johansson, RT S:t Sigfrid (ny), Hans Sverredal, RT S:t Erik, Roland Smith, RT Felicia, Bertil Norresjö, RT 
Vätterborgen.                                                                                                                                                      
Foto: Bjørn Nikolaisen 

mer i Det Högsta Rådet. Antallet OPVK är nu ökat  till 38 stycken 
innehavare.Maximalt 81 bröder kan inneha graden samtidigt.                                                                                                             
Nästa möte i 12-e graden blir under General Konventet i Sundsvall                                                                                                           
till sommaren.                                                                                                                                        
                                                                   Text: Kjell Dagsloth

Uppenbarligen finns ett stort 
uppdämt behov av att ta de 
högre graderna inom vår Or-
den som blivit tillgängliga de 
senaste åren. I Östersund var 
det så mycket som 63 bröder 
från Gävle i söder, Umeå i 
norr och Trondheim med flera 
platser i väster som tog tionde 
graden (HTG) den 21 mars. 
Värdtemplet Jämteborg klarade 
åtagandet på ett mycket trev-
ligt sätt i sin fina tempelsal och 
i sina generösa biutrymmen. 
Stor Templets Mästare Råd var 
rikligt representerat med SM 
Anders Wiking och VSM Per 
Fredheim i de ledande rollerna. 

Text: Sven Lindblom                     
Foto: Sven Selander. Östersund

På den här bilden ses från vänster Jan 
Blomqvist, Örnsköldsvik, skymd Tommy 
Olofsson, Örnsköldsvik, Jan-Erik Bülund, 
Sundsvall, Sven Lindblom, Örnsköldsvik och 
längst till höger Mats Danielsson, Sundsvall.

Uppdämt behov av för att ta de nya högre graderna
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Nils Dåverhög i Kristinehamn 
vid Vänerns norra strand är 
utan tvekan Vasaloppsåkare 
nummer ett inom Tempel 
Riddar Orden. I augusti fyller 
han 68 år och har, läs och 
häpna, åkt 44 Vasalopp. Han 
siktar nu mot den mycket 
exklusiva lilla klubben som 
åkt 50 gånger hela niomilas-
träckan mellan Sälen och 
Mora. Och observera att det 
är endast ett lopp per år som 
får räknas. För närvarande är 
det ett tiotal åkare som klarat 
den bedriften. Redan efter 
30 lopp räknas man som vet-
eran.

Nils Dåverhög var lätt förkyld 
och funderade på att ge upp re-
dan i Risberg efter 3,5 mil i år. 
Men där fanns hustrun och ser-
vade och så småningom blev 
det målgång även i år under 
den fina devisen ”I fäders spår 
för framtids segrar” vid den eft-
erlängtade klockstapeln i Mora. 
Nils Dåverhög kör dessutom 
Vätternrundan varje år som i                                             
svårighetsgrad ligger på                                                     
ungefär samma nivå som Va-
saloppet. Han har också två 
gånger avlagt den svenska 
klassikern där även Vans-
brosimningen och Lidingöloppet 
ingår. Det var 1973 och 2002.                      
Nils Dåverhög är dessutom 
ceremonimästare RT Virtus och 
missar sällan ett möte. Grattis.

Bengt-Åke Bengtsson, 75 år, i skånska Kristianstad tillhör också en                                                                                          
riktig Vasaloppsfamilj. I år åkte han Kortvasan tre mil tillsammans med                                                                                          
sonen Ola och hans familj som består av hustrun Britt-Marie ”Bim” och                                                                                                
barnen Johan 15 år och Ida 12 år. För Johan var det fjärde gången och                                                                                                            
för Ida första loppet i Vasaloppspår. Sonen Ola är också Tempel                                                                                                                       
Riddare och bor med sin familj i Åmål. Både far och son är aktiva                                                                                 
medlemmar i RT Excelsior med 10:e och 9:e graderna och går på                                                                                                              
möten så ofta de har möjlighet. Bengt-Åke blir Ordens Patriark till                                                                                           
hösten efter 50 års medlemskap.                                                                                         
Bengt-Åke Bengtsson ingår dessutom i arrangörsstaben för en orien-
teringstävling för pensionärer som körs varje torsdag året runt. Det är 
en motionstävling utan tidtagning som brukar locka 50-75 deltagare 
varje gång.

I Sven Lindbloms 
kontor är väggarna 
fulla med Vasalopps-
diplom och diplom 
från andra långlopp. 
Ett av dessa visar 
att han bland många 
andra lopp åkt    
Svalbard Ski Mara-
ton 2005.  

Själv kom jag i mål i årets Vasalopp för 14:e gången. Jag är 70 år 
och bor i Örnsköldsvik och har åkt två Öppet spår och 12 Vasalopp 
och har skidåkningen som en fin motionsaktivitet. I år fanns jag i en 
av de många bussar som missade starten i Sälen på grund av den 
enorma trafiken med privatbilar. Arrangörerna har också ett ansvar 
som släpper in alldeles för många åkare. Men det är en annan histo-
ria.Jag är sekreterare i RT Nordanskog.

                                                                                                  Text Sven Lindblom

Tempel Riddare i Fädernas spår under Vasaloppsveckan

Vasaloppsfamiljen:Ola, Ida (11 år), Johan (15 år), Britt-Maria och 
Sven-Åke Bengtsson 

Nils Dåverhög
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I förra numret blev 
det just sådana fel i                              
artiklen om jubileumet  
i Kristinehamn av 
M Arne Haster i RT 
Viritus.              
Så här ska bildtexterna 
vara. 
Bilderna tagna av: 
Henry Rådbo. 

 

Det kan bli fel ... 
Vi vill gärna att ni sänder in matrial till tidningen, både text 
och bilder. 
Ni skickar dem som textfiler till mail och bilderna i 
seperata bildfiler till exempel i .jpg. 

Ni ska inte lägga in bilderna i texterna för det ställer till 
problem för oss. Alltså ni ska inte göra någon layout för 
den kan vi inte använda och ger oss bara mer arbete i 
onödan.

Var noga med att ange bildtext, för vi känner inte alla och 
om vi då får gissa kan det bli fel.
Ange även vem som skrivit texten och vem som tagit 
fotona.  
                                                                                                                                                      
Ni säjer vi har ju ingen hos oss som kan skriva. Det kan 
ordnar sig genom att ni tar kontakt med någon av oss i 
redaktionsgruppen. Kom gärna även med tips om något 
vi borde skriva om eller göra reportage om.  

Vill ni ha in något om ett kommande jubileum kom in med 
det i god tid med tanke på utgivningstiderna.

Redaktionsgruppen förbehåller sig rätten att korta och 
även att inte ta in alla texter och bilder. 

 Sven Skoog och Thure Bergh

 Till höger sitter Sven Jansson som fick Hederstjänstetecken efter 22 år som 
sekreterare i mitten sitter Svens fru Maj-Britt och till vänster RT Caritas nyaste 
medlem Morgan Kjellin

RT St Laurentius                                           
Inbjuder bröder och damer till

75-årsjubileum

Söndagen den 31 oktober 2010                              
Preliminärt program:

Högtidsmöte                                                                                         
Måltid                                                                                                  

Konsert med stipendiater från                                                                                 
Kulturskolan i Linköping                                      

Kaffesamkväm

Notera detta datum i kalendern!                                           
Mer information och anmälan                                                                            
kommer i nästa nummer av                                              

Tempel Riddaren.

Seminarier under General Konventet

Det Högsta rådet har kommer att låta OKU ge-
nomföra några seminarier vid General Konventet 
i Sundsvall under fredagen den 30 juli mellan kl. 
15.00 och 20.00.

Nr.1  Ledning och admistration av                                                                                                                                               
             Tempelarbete                                                                                                                                     
             Ansvarig: FM i RT Kong Sigurd, OKU                                                                                                                                              
              br Ragnvald Pettersen.

Nr 2. Ordens värderingar och förståelse                                                                                                                                       
             för dessa                                                                                                                                            
             Ansvarig: SKN i STNI, OKU                                                                                                                                              
             br Holger Straum.

Nr 3. Rekrytering och medlemstillväxt                                                                                                                                  
            Ansvarig: PKSKM i MPK br Jarl Öman.

Nr 4.     Samtal om HTICG                                                                                                                                            
             Ansvarig: SKN i STNI, OKU                                                                                                                                              
             br Holger Straum.

Tid för seminarium är 1 – 1 ½ tim. (Möjlighet att 
deltaga i flera).

Anmälan sker vid  ankomst till Konventbyrån som 
informerar om tider och platser. 

Roland Smith HSKR          Kjell Krey Dagsloth HSKN
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RIA:s representanter Peter Johnsson från Värnamo 
och Gunnar Dahlquist från Jönköping flankeras                   
av RT Minervas Skatt Mästare Stig Arvidsson och 
Mästare Esse Kidén

RT Minerva i Jönköping har tilll “RIA-Hela 
Människans” sociala verksamhet bland 
människor med missbruks- och psykiska 
problem överlämnat en gåva på 9 000 kro-
nor. Pengarna fördelar sig på två tredjede-
lar till verksamheten i Jönköping och en   
tredjedel till verksamheten i  Värnamo.

Gåvan överlämnades Templets Mästare Esse 
Kidén vid ett ordensmöte. Mottagaren repre-
senterad av Gunnar Dahlquist från Jönköping 
och Peter Johnsson från Värnamo. De pas-
sade då på att informera om verksamhetefna 
på respektive plats. 38 församligar från samtli-
ga samfundi Värnamo är ansltna till RIA- Hela 
Människan” i Värnamo. Man har tre anställda 
och det kostar 100 000 kronor i månaden för 
att driva verksamheten. Man har ett brevtt 
stöd från kommunen och många butiker skän-
ker varor med “kort bäst-före-datum”.

När Gunnar Dahlquist började vid RIA i 
Jönköping 1995 var medleåldern bland de 
hjälsökande 40 år. I dag har den sjunkit till 30 
år.  I Jönköping har man elva anställda och år-
somsättningen är fem miljoner kronor. Samar-
betet med de sociala myndigheterna gott. De 
bekostar löner och adminstration. Alla gåvor 
och insamlade medel går till hjälpbehövande.  

RT Minerva överlämnade                            
9 000 kronor till RIA

Broder Karl-Erik Sandberg berättade 
om Indien hos RT Umeborg

I samband med RT Umeborgs IG-möte i mars 
visade Karl-Erik och Ann-Marie Sandberg bilder 
och berättade om sin vistelse hos dottern Maria i                                                           
Indien. Maria är sedan några år aktiv inom en 
församling i Calcutta.  Till denna verksamhet ins-
amlades ett fyrsiffrigt belopp av Tempel Riddarna                                           
samt systrarna i Tempel Byggare Orden under 
kvällen. Broder Folke Oxborn var som prästman                                                         
verkligen intresserad av Karl-Eriks berättelse om dottern 
Marias behjärtansvärda insatser i Indien. Ett av Folkes 
barnbarn är nämligen adopterat från Indien.

                                                   Text och Foto Anders Perstrand

Här visar paret Sandberg en fin batikbonad och på bor-
det har de arrangerat smycken som tillverkats i Indien.

Folke Oxborn och Karl-Erik Sandberg i samspråk om 
arbetet i Indien.
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RT Billingen, Skövde                          
Einar Moberg                                                        
RT Veritas, Borås                                                             
Anders Haralds-
son, Börje Hedberg                                        
RT Umeborg, Umeå                   
Erland Waern, Helge Nygren 
RT Fyrbåken, Mariestad                            
Lars Erik Höglund

 RT Umeborg, Umeå 
Tomas Svanberg                                        
RT Wästmannia, 
Västerås Ziad Mallo, 
Karl-Göran Ohlsson,                                           
RT S:t Laurentius, Linköping                                                  
Janne Karlsson                      
RT Ansgarius, Norrköping                                                 
Sven Knutsen                         
RT S:ta Gertrud, 
Västervik  Bo Karlsson                                                
RT Idun, Hudiksvall                                           
Lars Bergström                                      
RT Westgothia, Skara                                                 
Göte Johansson                              
RT Fyrbåken, Maries-
tad Christer Larsson                                   
RT Concordia, Stockholm 
Ulf Löwenhamn, Per Spor-
sén, Magnus Attefall, Ulf 
Engström, Thomas Ols-
son, Henrik Marklund                                                     
RT Molay, Ängelholm Christof-
fer Sonesson

Eklunds medalj i silver
RT Excelsior Kristianstad 
Rune Nilsson
  

       
                                                             

   
                                                                                   

   

                      KUNGÖRELSE                                                                                                                                       
                          -Tredje gången-  

                           General Konvent 2010

             Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden                                                                                                                                            
                 sammanträder enligt tidigare kungörelse                                                                                                                                       
                      till General Konvent den 29 juli 2010                                                                                                                                             
                       på Hotel Södra Berget, Sundsvall  

                Vad Ordens lag stadgar om General Konvent                                                                                                                                          
                           återfinns i Kapitel II,§4 till §9                                                                                                                                               
                                       Dagordning

1.   Förhandlingsmöte i Det Högsta Templet öppnas enligt ritual                                                                                                                                  
2.   Frågan om General Konvent lagligen blivit utlyst                                                                                             
3.   Upprop av Det Högsta Templets ledamöter                                                                                                                                   
4.   Val av Ordförande och Sekreterare för mötet                                                                                                              
5.   Val av Justeringsmän och Rösträknare                                                              
6.   Det Högsta Rådets (DHR:S) verksamhetsberättelse                                                                                   
7.   Revisorernas berättelse                                                                                                        
8.   Frågan om ansvarsfrihet för DHR för ämbetsperioden                                       
9.   DHR:s förslag om verksamhetsplan och budget                                                                                                               
10. Stiftelsen Tempel Riddare Ordens 100-års fond                                                                                                                     
11. Propositioner från Det Högsta Rådet                                                                     
12. Motioner från Stor Tempel och Stor Tempel Mästare Råd                                                                                                                          
13. Val av Högste Stor Mästare                                                                                 
14. Val av övriga Ämbetsmän i Det Högsta Rådet                                                                                   
15. Val av Revisorer och revisorssuppleanter                                                                                            
16. Förhandlingsmötet i Det Högsta Templet av slutas enligt ritual

Arbetsordning och Program                                                                                  
information och anmälningsblanketter finns på  Ordens hemsida                                                                                                                          

tempelriddareorden.org                                                                                
Jen Dövik           Roland Smith                                                                                                                       

HSM                        HSKR

KUNGÖRELSE                                                                                                             
Andra gången                                                                                                                                           

      Stor Templet för Sverige och Finland                                                                                                                     
av Tempel Riddare Orden

STOR TEMPLET                                                                                                                                 
sammanträder till ordinarie Stor Tempel möte                                                                                               

i Sundsvall torsdagen den 29 juli 2010                                                                                                   
Vad Ordens lag stadgar om Stor Tempel möte                                                                                                    

återfinns i Kap III                                                                                                                        
MELLERSTA, NORRA OCH SÖDRA                                                                                          

PROVINSKAPITLEN                                                                                                                                  
sammanträder till ordinarie Provins Kapitel möten                                                                                        

i Sundsvall torsdagen den 29 juli 2010.                                                                                                                      
Vad Ordens lag stadgar om Provins Kapitel möten                                                                                         

återfinns i Kap III

Anders Wiking, SM     Tore Litborn, SKR                                                                       
Stig Gustavsson,     Per Fredheim,       Per-Ingvar Krantz                                                                                                   

PKM i MPK               PKM i NPK                PKM i SPK                                                                         
Eive Andreasson,    Anders Perstrand,    Rolf Träff                                                                                          

PKKR i MPK            PKKR i NPK            PKKR i SPK

 

 

 

Ordens Patriarker

Nya medlemmar
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Returadress:Tempel Riddare Orden, c/o Tore Litborn, Snövägen 3, 441 34  ALINGSÅS

 Tenoren Mats Carlsson medverkar vid 
avslutningsbanketten på lördagen.

  Generalkonventet i Sundsvall: Kulturprogram och 
underhållning av hög klass

Kulturprogrammen och un-
derhållningen under konvent-
dagarna i Sundsvall  28-31 juli 
blir av mycket hög klass.

 Redan onsdag den 28 juli kom-
mer  författaren Bo R Holmberg 
att medverka med ett kåseri om   
Västernorrland som skogens 
och träpatronernas rike. Han är 
född i Ådalen och numera bo-
satt i Örnsköldsvik. Han har va-
rit lärare både inom grundskolan 
och på Hampnäs folkhögskola 
och är numera författare på 
heltid. Han har skrivit ett 40-tal 
böcker och är vinnare av   
Augustipriset med mera. 

Torsdag den 29 blir det konsert 
av Sara Öhlén som startade sin   
musikaliska karriär i Adolf 
Fredriks musikklasser i Stock-
holm. Sedan 1990 bor hon i 
natursköna Nordingrå i hjärtat 
av Höga Kusten där hon är fril-
ansande sångerska i nära sa-
marbete med pianisten Pelle   
Nordlander. Hon sjunger i de 
mest skiftande miljöer från egna   

konserter till framträdanden i 
mindre sammanhang vid mid-
dagar och konferenser samt 
familjehögtider av olika slag. 
Hon är aktiv medlem i EFS 
och inom Svenska kyrkan och 
ofta anlitad även i sådana 
sammanhang. Sara Nylén har, 
enligt skådespelaren Lars T 
Johansson, en klar och mycket 
uttrycksfull röst tillsammans 
med en genomtänkt och inner-
lig repertoar. 
 
Onsdag blir det också ett 
mycket underhållande inslag i 
den lättare stilen. Då kommer 
den i Sundsvall verksamme 
överläkaren och urologen Lars 
Åsgren att medverka med 
något så ovanligt som trolleri 
samt sång och musik. Om 
tiden medger blir det också ett 
litet kåseri om prostataproblem 
i lättsam stil. Men framförallt 
blir det god underhållning. Han 
har bland annat förmågan att 
sjunga och spela munspel, 
trummor och gitarr på en gång. 
Här blir det plats för skratt. 

Under lördagens avslutande 
samkväm kommer Mats Carls-
son att sjunga så att hela fest-
salen får ett lyft. Han är en av 
landets främsta tenorer och 
har en mycket diger meritlista 
från operahus och kyrkor med 
mera runt om i Sverige och 
i Norden. Recensionerna är 
översvallande positiva i både 
mindre och större tidningar 
runt om i landet. Svenska Dag-
bladet skrev till exempel den 14 
mars i år att ”en sådan   
bärighet och fyllighet i rösten 
som Mats Carlsson visade prov 
på hör man inte varje dag”. 
Litet längre ned skriver samma 
tidning att Mats Carlsson med 
sin kristallklara diktion och 
perfekta blandning av  ljusa 
och mörka timbrer kan mäta 
sig med Set Svanholm och 
Fritz Wunderlich. 
Han har sina rötter i Medelpad 
och farbrodern Lennart Carls-
son är medlem i värdtemplet 
Verdandi i Sundsvall. 
 
                    Text:Sven Lindblom

Sångerskan Sara Öhlén och hennes pianist Pelle Nordlander


