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Samtal med HSM Jens Dövik

Vid General Konventet i 
Sundsvall valdes Jens 

Dövik enhälligt till att vara vår 
Ordens Högste Stor Mästare, 
men vem är han? Ganska 
okänd för de flesta av oss, så 
därför en kväll under General 
Konventet tog jag en pratstund 
med honom. Var ifrån kommer 
du? blev min första fråga till 
honom.

 -Från Ski, en ort utanför 
Oslo, och min kontakt med 
nykterhetsrörelsen kom inte 
förrän i vuxen ålder och då 
genom en god vän som var 
Tempel Riddare.

Det har varit annat som 
intresserat honom. Under en 
stor del av hans liv har Jens 
hållit på med scouting (speider 
på som det heter i Norge) först 
som barn, sen som frivillig ledare 
och funktionär. Dessa norska 
NSF-scouter är jämförbara med 
SSF (Svenska Scoutförbundet), 
alltså scouter som inte har någon 
knytning till nykterhetsrörelsen. 
1981 fick han uppdraget att vara 
generalsekreterare för de norska 
scouterna.  Det var han sedan 
i 21 år fram till 2002. När han 
avgick som generalsekreterare 
belönades han med Norske 
kungens förtjänstmedalj i silver för 
sin långa och stora arbetsinsats 

De mästarestavar som HSM 
och de tre SM har använt 

var från 1940-talet. De har 
varit med på otaliga möten. 
Stavarna har plockats isär och 
monterats ihop för att kunna 
transporteras. Det har gjort att 
gängorna har slitits ganska 
hårt. 

De har också varit ganska tunga 
och detta tillsammans med allt 
annat som de olika Mästarna haft 
med sig på resande fot gjorde att 
tanken föddes på att få tillverkat 
nya och då mer funktionsdugliga 
stavar. Broder Bo Almquist i 
Jönköping tog på sig uppgiften 
och i nytt lätt material med nytt 
formspråk men med den gamla 
symboliken tillverkade han fyra 
nya stavar. Röd och med en vit 
kub för HSM och svarta med 
“färgmärkning i ringar” för de olika 
SM. De kommer att transporteras 
i ombyggda saxofonlådor, även 
de utformade av Bo.

En liten kuriositet är att i den 
svenska stavens kupol hänger                                      
en TR-triangel som suttit på 
Bos fars ordensdekoration.                   
- Jag tror att far skulle uppskattat 
att “han” får åka med SM på 
uppdrag i vår Orden säger Bo 
med glimten i ögat.

Text & foto Sten Lindgren

inom och för norsk scouting.

Friluftslivet ligger fortfarande Jens 
varmt om hjärtat men nu med allt 
intensivare arbete inom Tempel 
Riddare Orden så blir turerna ut i 
naturen lite mer sporadiska.

Framtiden för Orden och 
nykterhetsarbetet beror på 
oss själva, säger Högste Stor 
Mästaren. Genom vårt sätt att 
vara föredöme och visa att man 
kan umgås, ha trevligt utan 
alkohol och droger, kan vi vinna 
respekt och trovärdighet. Vi 
måste vara öppna för att kunna 
påverka på arbetsplatser och på 
fritiden genom att ta diskussioner 
utan att vara fördömande. Orden 
är inte samma som den var när 
den bildades för många år sedan 
utan den måste följa med i tiden 
utan att tumma på Ordens tankar 
och ideal. 

Det finns en del små skillnader 
i ritualer och tänkesätt i olika 
länderna i Norden och det ser 
Jens fram mot att få jämföra och 
ta till sig hur man tänker i de olika 
länderna. Han har inte varit på 
så många platser i Sverige men 
hoppas nu få besöka många 
Tempel och träffa bröder under 
de kommande åren i så stor 
omfattning som är möjlig. 

För att återknyta till scouting 
undrade jag om han kommer 
att besöka scouternas 
Världsscoutjamboree  2011 
utanför Kristianstad. Jens hade 
inte ännu planerat det men 
kanske om det går att kombinera 
med hans arbete i Tempel 
Riddare Orden.

Vår Högste Stor Mästare kan 
som gammal scout utan vidare 
svara ALLTID REDO! när han nu 
satsar all sin kraft och tid på vår 
Orden.

Text Sten Lindgren
Foto Anders Perstrand

HSM Jens Dövik är också en friluftsmän-
niska, här på Junkerdalsträffen i år.

Bo Almquist och Anders Wiking beundrar 
de nya mästarestavarna.

Nya 
mästarestavar
vid Generalkonventet
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nya och gamla och på vårt 
förhållande till Ordens arbete. 
Ökade kunskaper i alla led är 
en uppgift, som fi nns på vår 
dagordning.                  

Det nya arbetslaget – Stor 
Templets Mästare Råd – 
har enligt min mening goda 
förutsättningar att hantera 
detta praktiska arbete.                                                                          
Till de ämbetsmän, som lämnat                                     
sina uppdrag, vill jag rikta ett                                     
stort och varmt tack! 

Det nya medlemsregistret 
är också klart. Det kommer 
nu att tas i bruk efterhand. 
Jag tror att våra sekreterare, 
som har väntat på det, 
kommer att bli nöjda.                                                    
Närmast startar gradgivningarna 
med 9 graden i Gävle den 26 
september. Sedan kommer 
det att fortgå framöver med 
gradmöten, utbildningar, brödra-
samlingar ända till nästa 
General 
Konvent.                                                                                                                                         
Det blir ju 
i Visby år 
2013 - en 
fantastisk 
miljö för 
Tempel 
Riddare!

Ny arbetsperiod
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Tempel Riddaren

Hösten är här. Vi startar 
arbetet i våra Tempel 

och har inför detta den 
inspiration, som ett  General 
Konvent ger oss.                                                                      
I Sundsvall möttes vi till 
förhandlingar och samvaro. 
Det blev, som vanligt, hektiska 
dagar för oss. Välkomnandet 
på onsdagen och återseendet 
av gamla vänner är en högtids-
stund. Förhandlingarna med 
diskussioner och beslut blev en 
vägvisare för den kommande 
arbetsperioden. Avslutningen 
var som vanligt en höjdpunkt.                                                
Ett stort tack till konvent-
kommittén!                                                                                                       

Jag vill också uttrycka glädje över 
den goda stämningen och den 
konstruktiva inställningen från 
ombuden vid förhandlingarna.                                                                                                   
Stor Templets arbete har redan                
börjat och i september blir det               
gradgivning i STICG i Gävle.                        
– Det blir också ett arbetsmöte       
med Stor Templets Mästare 
Råd. Uppgifter om valen fi nns i                          
mötesreferaten.                                                                                      

Nu skall vi utföra det, som vi är 
valda till. Jag hyser stort hopp 
inför kommande arbetsperiod. 
Vi skall fi nslipa vårt inre 
arbete och vi skall rikta oss 
mer mot våra medlemmar, 

Omslagsfoto: Sten Lindgren

SM Anders Wiking

Stipendium till 
Fredrik Topplund
Vid Stor Tempel Mästare 
Rådets sista möte i Jönköping 
i våras överlämnade Stor 
Mästare Anders Wiking ett 
stipendium från Stor Templet 
till Fredrik Topplund som 
erkänsla för ett gott arbete 
med Stor Templets hemsida 
och att han redan som ny 
inom Orden tog på sig detta 
stora arbete. 
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Välkomstsamkvämet blev, 
trots en utsökt norrländsk 

buffé, inte riktigt den lyckade 
upptakt som värdtemplet 
Verdandi tänkt sig.

Främsta anledningen var 
värmen. Av någon anledning 
var det någon som självsvåldigt 
beordrade stängning av 
ventilationen. Följden blev att 
hettan tilltog i lokalen. 
Stenstan Stompers spelade 
glad musik under tiden som de 
cirka 550 gästerna samlades 
i den festligt dukade lokalen. 
Samma gäng ledde också 
allsången litet längre fram på 
kvällen.

Därefter intog Småvittra 
scenen. Det är en trio 
skönsjungande tjejer som 
dessutom kan berätta historier 
om både älvor, troll och 
fäbodliv. Tyvärr hade de väl 
svaga röster för den mycket 
stora lokalen. De nådde inte 
riktigt ut till alla trots mikrofoner 
och högtalare.

Författaren Bo R Holmberg 
från Örnsköldsvik berättade 
om gamla kriminalfall från 
Ångermanland som han gjort 
kriminalromaner av. Han hade 
sannolikt kommit mer till sin rätt 
om han valt att berätta om trä-
patroner runt Ångermanälven 
och Indalsälven. 

Kvällens höjdpunkt när det 
gäller underhållningen blev 
urologen och trollkarlen 
Lars Åhsgren. Han trollade 
med kort och en synnerligen 
användbar brödrost samt norskt 
salt. Trots bristfällig kirurgisk 
utrustning kunde han också 
visa hur läkarna botar både 
prostatabesvär och impotens.

När han dessutom som 
avslutning sjöng en kärleksvisa  
till damerna med trummor på 
ryggen, gitarr på magen och ett 
munspel för munnen var succén 
fullständig. Lars Åhsgren 
övervann både värmen i lokalen 
och det utdragna programmet.  

Text Sven Lindblom
Foto Sten Lindgren

General Konventet i Sundsvall den 28 till 31 juli

Hövitsmannen hälsade alla general-
konventsdeltagare välkomna till 
Sundsvall, staden med drakar och 
skvader... 

Trion Småvittra.

Författaren  
Bo R Holmberg.

Kvällens höjdpunkt...

...kvällens höjdpunkt.

En blandning av ägg 
och mjölk i en hatt 
nertryckt på huvud är 
bra för potensen om 
man får tro urolog Lars 
Åhsgren.
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Omvalda & nya ledamöter

Broder Jarl Öman från RT 
Virtus i Kristinehamn 

är ny Mästare i Sveriges 
Mellersta Provins Kapitel. 
Han var tidigare Skatt 
Mästare i rådet.
Vid torsdagens förhandlings-
möte valdes också två nya 
ledamöter in i Provins Kapitel  
Mästare Rådet, nämligen 
broder Mats Valli från RT S:t 
Erik i Uppsala och broder Lars-
Inge Lilja från RT Caritas i 
Arvika. Efter konstituering ser 
det nya Provins Kapitel Mästare 
Rådet ur på följade sätt, (se 
bildtext).

Text Leif Lundqvist

PKCM Mats Valli, RT S:t Erik, PKSKM Lars-Inge Lilja, RT Caritas, PKKN Kjell Lindberg, 

RT Idun, PKKR Eive Andreasson, RT Ariel, VPKM Leif Brodén, RT Esaias Tegnér, PKM 

Jarl Öman, RT Virtus, PKUM Claes-Göran Edberg, RT Concordia. 

Jarl Öman ny Mästare i 
Mellersta Provins Kapitlet

Så gott som samtliga ledamöter i Mästare 
Rådet för Sveriges Norra Provins Kapitel 

omvaldes vid Provins Kapitlets möte. 

Provins Kapitel Skatt Mästare Åke Berglund från 
RT Verdandi avgick och efterträds nu av Kent 
Ivarson, RT Jämteborg. Det innebär att Mästare 
Rådet för Sveriges Norra Provins Kapitel består 
av följande ledamöter:

Omval för nästan alla i Norra Provins Kapitlet  

PKM Per Fredheim,RT Verdandi
VPKM Arne Bergman, RT Malmen
PKUM Staffan Dahlberg, RT Bothina                                                                    
PKKR Anders Perstrand, RT Umeborg                                                         
PKCM Karl- Anders Isaksson, RT Bröderna                                                                             
PKSKM Kent Ivarsson, RT Jämteborg                                    
PKKN Thure Johansson, RT Sirius  
Nytagen bild på Norra Provins Kapitlet kommer 
med i nästa nummer av Tempel Riddaren.

Södra Provins Kapitlet valde vid 
sina förhandlingar under General 

Konventet tre nya ledamöter i Provins 
Kapitel Mästare Rådet. 

PKKR Rolf Träff lämnade sitt uppdrag 
på grund av sjukdom och PKCM Vilgot 
Wilhelmsson och PKKN Magnus Wihlborg 
har invalts i Stor Tempel Mästare Rådet. 
De efterträds av Axel Olofsson, RT 
Minerva, Anders Gullstrand, RT Gregorius, 
och Tormod Knutsen, RT S:ta Gertrud.

Text Tommy Johansson

Tre nya ledamöter i 
Södra Provins Kapitlet

PKKN Tormod Knutsen, RT S:ta Gertrud, PKKR Axel Olofsson, RT Minerva, PKCM Anders Gullstrand,RT Gregorius, VPKM Rolf Lindström, 
RT S:t Johannes, PKM Per-Ingvar Krantz, RT Veritas, PKSKM Per-Erik Bengtsson, RT S:t Sigfrid, PKUM Kenneth Lundin, RT Minerva.                                            
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Det Högsta Templets 
möte inleddes med en 

tyst minut för alla de bröder 
för vilka tolvslaget har 
klingat sedan förra General 
Konventet. Därefter började 
förhandlingarna enligt gängse 
dagordning. 

I verksamhetsberättelsen för  
Det Högsta Templet står att 
medlemsantalet fortsätter att 
minska i Orden men i mindre 
takt än förut eftersom antalet nya 
medlemmar samtidigt har ökat.

Nya mål för de tre åren 
fram till nästa Konvent är att 
medlemsantalet 2013 ska 
vara minst lika mot idag eller 
helst 250 fler än i dag. Bättre 
ordenskunskap för att alla gamla 
bröder och nya ska kunna känna 
att Brödraskapet är till för en 
personlig utveckling byggd på 
Ordens grundprinciper. Under 
perioden ska också alla ritualer 
slutligen vara reviderade och 
aktuella bröder ska ha fått 
erbjudande om reception i Det 

Högsta Templets grader.

Vid mötet med Det Högsta 
Templet skulle några 
viktiga saker behandlas 
och de var uppdelade i två 
propositioner och en motion.                                     
Den första propositionen 
handlade om textändring i 
Grundvalens punkt 7 och 
den har nu följande lydelse: 
”Brödraskapet kräver, att 
medlemmarna icke använder 
berusande medel och efter bästa 
förstånd motverkar bruket därav”. 
Punkt 10 lyder: ”Brödraskapet vill 
ge stöd och hjälp till behövande, 
då så är av nöden, men en 
Tempel Riddare kräver icke 
understöd för egen del, med 
hänvisning till sitt medlemskap i 
Orden”.

Proposition 2 gällde ändringar i 
Grundlagen. §2 punkt 1 inleds 
nu: ”Orden bygger på en kristen 
grund”. §2 punkt 2 avslutas ”vill 
befästa hans skyldighet”. §2 
tredje att-satsen formuleras: 
”Icke själv använda berusande 

medel och efter bästa förmåga 
motverka bruket därav”. I 
§3 läggs till en punkt 3 med 
lydelsen: ”För den som skilts från 
medlemskap i Orden kvarstår 
tysthetslöftet”.

Den stora ändringen är 
formuleringen i §4: ”Ordens 
grundlag kan ändras genom 
likalydande beslut, fattade med 
minst två tredjedels majoritet, 
vid två på varandra följande 
ordinarie General Konvent”.

Där var även en motion från Stor 
Tempel Mästare Rådet i Stor 
Templet för Sverige och Finland. 
Den handlar om bestämmelser 
och rättsförhållanden rörande 
fastigheter och lokaler. Punkten 
1d i Kapitel IV, §4, Riddare 
Tempels förhandlingsmöte, 
utgår. Motionens text införs i 
Kapitel VIII Förvaltning, som §5 
Rättsförhållande för Riddare 
Tempel. Ändringarna togs av 
General Konventet och trädde i 
kraft den 1 augusti 2010.

Text Sten Lindgren

Det Högsta Templets Möte under General Konventet

Vid valet av Det Högsta Rådet 
för kommande period följde 

man helt valnämndens förslag. 

Det innebär att sju nya bröder intar 
platserna i rådet tillsammans med 
Anders Wiking och Jens Dövik.
Att det blev många nya i Det 
Högsta Rådet på grund av olika 
anledningar. HSM Erik Lundqvist 
avled 2009. Följande hade avböjt 
omval: 
VHSM Leif G Kirk
HSUM Carl-Gunnar Westberg
HSKR Roland Smith
HSCM Hans Sverredal (adjungerad 
efter Steffen Bentsen ) 
HSSKM Björn Edström 
HSKN Kjell K Dagsloth 

Valet av Det Högsta Rådet

Det Högsta Rådet är: Högste Stor Kaplan Stig Gustavsson, RT S:t Laurentius, 
Linköping. Högste Stor Skatt Mästare Jan-Olof Hallstener, RT S:t Laurentius, 
Linköping. Högste Stor Ceremoni Mästare Arne Edholm, RT Concordia, Stockholm. 
Högste Stor Kansler Kent Alm, RT S:t Sigfrid, Växjö. Högste Stor Under Mästare 
Vebjörn Fagernes, RT Olav Kyrre, Bergen. Vice Högste Stor Mästare Flemming 
Jensen, RT Knud Lavard, Köpenhamn. Vice Högste Stor Mästare Anders Wiking, 
RT Knape, Trollhättan. Högste Stor Mästare Jens Dövik, RT S:t Hallvard, Oslo. 
Vice Högste Stor Mästare Yngve Haugstvedt,  RT S:t Hallvard, Oslo.                                     
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Vid lördagens IG-möte 
skedde bland annat 

utdelning av Eklundsmedaljen 
i guld. Det var Högste Stor 
Mästaren Jens Dövik som 
på detta sätt hedrade tre 
inom Tempel Riddare Orden 
förtjänta och välkända bröder, 
nämligen Anders Wiking, 
Tore Litborn och Oddvar 
Tobiassen.

Broder 
Anders 
Wiking har 
innehaft 
en rad 
ämbeten 
på olika 
nivåer 
inom 
Orden 
sedan han 
invigdes i RT Unitas i Trollhättan 
1969. Han var Mästare en 
period i detta Tempel. När 
Templet lades ned och blev 
Utpost tjänstegjorde han som 
Sändebud. Broder Anders 
har också varit Vice Mästare 
i Sveriges Södra Provins 

Medlemsvärvningen är en 
ödesfråga för Tempel 

Riddare Orden. 

Trots detta var det inte mer än 
cirka 15 personer som mötte upp 
till seminariet om denna viktiga 
framtidsfråga. Ett seminarium 
som leddes av broder PKSKM 
i MPK Jarl Öman och som till 
stora delar utvecklade sig till ett 
trivsamt samtal. Ingen sitter inne 
med hela lösningen.   
Här gäller det att samverka om 
resultat ska uppnås. 
- Mycket prat och litet verkstad, 
var det en som sa. 
Med detta avsåg han att 
det gäller att fråga sina 

Kapitel. Vid General Konventet i 
Norrköping 1998 valdes han till 
Högste Stor Skatt Mästare och 
sedan konventet i Växjö 2007 är 
han Stor Mästare i Stor Templet 
för Sverige och Finland.

Broder Tore 
Litborn har 
även han 
innehaft en 
rad olika 
ämbeten. 
Han 
invigdes i 
Orden 1963 
och var i 
många år 
Sekreterare 
i VT Bonitas i Alingsås och 1994 
blev han Mästare i Templet. 
1999 valdes han in i Mästare 
Rådet för Sveriges Södra 
Provins Kapitel som Kaplan och 
sedan som Ceremoni Mästare. 
Vid General Konventet i Ålesund 
2004 valdes broder Tore in i Stor 
Tempel Mästare Rådet som Stor 
Kansler. Han är idag Sändebud i 
Utposten i Alingsås.

medmänniskor.   
Och givetvis är det lösningen. 
Väldigt många potentiella 
medlemmar finns. Men de kan 
inte bli medlemmar om ingen 
frågar. Men inte heller detta är 
hela sanningen. Det finns bröder 
som själva tagit kontakter sedan 
de blivit intresserade av vår 
Orden via hemsidan på nätet. 
En lärdom av detta är att det 
gäller för vår Orden att vara   
synlig i de rätta sammanhangen. 
Templen kan till exempel lägga 
ut informationsmaterial och 
tidningen Tempel Riddaren i 
lokaler som disponeras av IOGT-
NTO, Anonyma Alkoholister, 
Länkarna, Blå Bandet,  MHF 

Den tredje 
guld-
medaljören, 
Oddvar 
Tobiassen 
från RT S:t 
Hallvard 
i Oslo 
har betytt 
mycket 
för de musikaliska inslagen 
inom Tempel Riddare Orden. 
Han har svarat för musiken vid 
såväl  möten i det egna Templet 
som vid större samlingar. Han 
har anlitats som Organist vid 
olika ritualmöten i samband 
med General Konvent. Broder 
Oddvar har också gjort musiken 
till de två nya graderna inom 
Orden.

Högste Stor Mästare Jens Dövik 
gratulerade de tre medaljörerna 
i varma ordalag och framhöll 
deras stora och betydelsefulla 
insatser för Tempel Riddare 
Orden. 

Text Leif Lundqvist
Foto Bo Hansson 

och så vidare där presumtiva 
medlemmar kan finnas. På så 
vis kan nyfikenhet om vår Orden 
skapas på ett enkelt sätt. 
Generalkonventet antog 
en ambitiös arbetsplan om 
medlemsvärvningen.   
Alla bröder har ett stort 
gemensamt ansvar för att uppnå   
målsättningen. Seminariet gav 
en del uppslag. Men någon   
patentlösning finns inte. Det 
gäller att fråga. Det är A och O i   
sammanhanget. Prognosen för 
de närmaste åren tyder på att 
det är  bland nyktra alkoholister 
som den största gruppen möjliga 
medlemmar finns.

Text Sven Lindblom

Tre nya guldmedaljörer utnämndes vid IG-mötet

 Vi måste våga fråga potientiella bröder
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Vid Stor Templet för 
Sverige och Finlands 

förhandlingsmöte invaldes 
ett flertal nya ämbetsmän 
i Stor Tempel Mästare 
Rådet. Jarl Öman från RT 
Virtus i Kristinehamn hade 
tidigare valts till Mästare i 
Sveriges Mellersta Provins 
Kapitel. Som sådan är han 
självskriven i Stor Tempel 
Mästare Rådet som en av tre 
Vice Stor Mästare. 
Till ny Stor Under Mästare 
valdes Örjan Falegård, RT 
Ariel, Falun, till ny Stor Kansler 
Bengt Davidsson, RT Bröderna, 
Boden, ny Stor Ceremoni 
Mästare Vilgoth Wilhelmsson, 
RT Knape Uddevalla och ny 
Stor Kaplan Magnus Wihlborg, 
RT S:ta Gertrud, Västervik. 
De båda sistnämnda hade 
tidigare samma uppgifter 
i Södra Provins Kapitlet 
Mästaren i Sveriges Södra 
Provins Kapitel. Mästaren 
i Sveriges Södra Provins 
Kapitel Per-Ingvar Krantz, RT 
Veritas Borås och Mästaren 
i Sveriges Norra Provins 
Kapitel Per Fredheim, RT 
Verdandi, Sundsvall omvaldes 
vid respektive Provins Kapitel 

förhandlingsmöten och kvarstår 
därmed som Vice Stor Mästare. 
Mats Ljusberg, RT Concordia, 
Stockholm omvaldes till Stor 
Skatt Mästare.

Stig Gustavsson som varit 
Mästare i SMPK och Vice Stor 
Mästare och Stor Ceremoni 
Mästare Kent Alm, RT S:t 
Sigfrid, Växjö avgick från 
Stor Tempel Mästare Rådet 
efter en ämbetsperiod. Vid 

sammanträdet i Det Högsta 
Templet valdes de till Högste 
Stor Kaplan respektive Högste 
Stor Kansler. Även Stor Kansler 
Tore Litborn, RT Bonitas, 
Alingsås och Stor Under 
Mästare Henry Forsgren, RT 
Umeborg, Umeå lämnade 
nu Stor Tempel Mästare 
Rådet efter två respektive en 
ämbetsperiod.

Text Leif Lundqvist

Ny ämbets-
befattning

Stor Tempel Mästare Rådet för Tempel Byggare Orden har efter valet följande utseende: 
Bakre raden från vänster: SCM Gunnel Trobell, Mälardrottningen, SKR Anita Edberg, 
Umespiran,  SSKM Britt-Marie Stocke, Mälardrottningen, SUM Carina Janerstål, 
Ranrike. Främre raden från vänster: VSM Gull-Britt Vildin, Ranrike, SM Anita Ljusberg, 
Mälardrottningen, SKN Ingegärd Wiking, Ranrike.                                                    

Vid Tempel Byggare 
Ordens förhandlingsmöte 

i Sundsvall  beslutades att 
införa en ny ämbetsbefattning, 
nämligen Stor Under Mästare. 
Innehavaren av denna befattning 
är Carina Janerstål från Templet 
Ranrike i Uddevalla. Ny i Stor 
Tempel Mästare Rådet är 
också Britt-Marie Stocke, från 
Umespiran.En ledamot av rådet 
avgick, nämligen Marianne 
Lundberg.

Många nya ledamöter i Stor Tempel Mästare Rådet

Mästare Rådet i Stor Templet för Sverige och Finland ser nu ut på följande sätt:
SKN Magnus Wihlborg, RT S:ta Gertrud, Västervik. SCM Vilgoth Wilhelmsson, RT Knape, 
Uddevalla. SUM Örjan Falegård, RT Ariel, Falun. SSKM Mats Ljusberg, RT Concordia, 
Stockholm. VSM Per-Ingvar Krantz, RT Veritas. VSM Jarl Öman, RT Virtus, Kristinehamn.
SM Anders Wiking, RT Knape, Uddevalla. VSM Per Fredheim, RT Verdandi, Sundsvall
SKR Bengt Davidsson, RT Bröderna, Boden
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Här kommer en personlig bekännelse. Jag har varit medlem i 
Tempel Riddare Orden ända sedan jag som 27-åring gick med 

i RT Botnia i Piteå. Men jag har trots 43-årigt 
medlemskap inte varit på något konvent förrän 
det äntligen blev av i Sundsvall. Det ångrar 
jag i dag. General Konventet blev en stor och 
rik upplevelse och långt bättre än jag kunnat 
föreställa mig. Gemenskapen, det mäktiga 
IG-mötet, högtidsgudstjänsten i kyrkan och 
avslutningsbanketten hör till det som alla 
bröder borde få uppleva. Nu hoppas jag på 
fortsatt god hälsa och en ny rik upplevelse i 
Visby om tre år.   Text Sven Lindblom

Ett guldkorn!

Ett guldkorn! Det var 
Roland Stenbäcks 

spontana kommentar när 
Tempel Riddarens utsände 
frågade hur han hade upplevt 
General Konventet.

Roland deltog i sitt andra 
General Konvent, det första var 
i Ålesund, men Sundsvall är 
hans första som ombud för RT 
Virtus i Kristinehamn, där han i 
vardagslag är Sekreterare.
Vad bestod då guldkornet av? 
Vi frågar Roland: 
- Ett General Konvent ger oss 
bröder en förstärkning av vår 
värdegrund. Ute i samhället är 
vi ju faktiskt rätt perifera, men 
här är vi många och får vara 
i centrum. När vi samlas flera 
hundra och pratar om våra 
gemensamma angelägenheter 
inser man att vi har en viktig 
uppgift i samhället. Och 
genom att man träffar bröder 
från andra nordiska länder 
bygger vi broar mellan oss.                                             
- På General Konventet får 
man bekräftelse på att alla 
arbetar för en gemensam 
sak, från Högsta Rådet 
till de enskilda Templen.                                
Här får man bränsle för 
att jobba vidare, fortsätter 
Roland och tillägger att det 
inte alltid känns positivt och 
att man ofta jobbar i motvind.                                     

- Men här laddar man 
batterierna och får inspiration. 
Nu gäller det bara att lyckas 
behålla den positiva laddningen 
och ta nya tag hemma i 
Templet. Och det kan det vara 
svårt.
- Brödraskapet är fantastiskt, 
svarar Roland på frågan om 
vad han särskilt vill framhålla 
i Tempel Riddare Orden. Här 
är ingen förmer än den andre, 
oavsett grad och position. Vi är 
alla bröder, vilken uppgift vi än 
har.

- Det svåraste är nyrekryteringen. 
Alkoholkulturen är manifest, 
åtminstone i Sverige men 
förmodligen också i de andra 
nordiska länderna. Vi har svårt 
att nå ut med vårt budskap. 
I RT Virtus har vi gjort försök 
med både öppet hus och andra 
öppna träffar för att visa upp 
oss i samhället. Vi har bjudit på 
kaffe och underhållning och det 
har lockat en del. Många är nog 
nyfikna på våra lokaler, och det 
har inte givit så mycket i nya 
medlemmar ännu, men vi har 
fått kontakter och vi har visat att 
Tempel Riddare Orden finns i 
Kristinehamn.                          

Text & Foto Tommy Johansson

För damer och de 
bröder som inte deltog 

i förhandlingsmötet eller 
gradmöten fanns möjligheter 
att vara med på några av 
de många olika utflykter 
som arrangerades under 
konventdagarna.  

Bland annat gjordes en 
båttur Alnön runt med 
restaurangbåten m/s Medvind.
Vidare gjordes en heldagstur 
med buss längs Höga Kusten,  
och en tur till Galtströms bruk,  
som är Medelpads första, 
största och sista järnbruk. 
Det fanns också möjlighet 
att vara med på guidade 
stadsvandringar i Sundsvalls 
centrum. Bilden är från 
fredagens tur med m/s Medvind 
runt Alnön.

En personlig bekännelse...

Foto: Evy Knutsen

Flera utflykter        
lockade
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Dessa två glada bröder Artur Karlsson och Erik Östberg är våra allt i allo på Tillbehörsex-
peditionen och givetvis var de med på konventet för att sälja och visa upp sortimentet.   

Högtidsgudstjänsten omtyckt General Konventstradition

Högtidsgudstjänsten i 
Sundsvall hölls den i den 

vackra Gustav Adolfs-kyrkan 
från slutet av 1800-talet. 
När 450 Tempel Riddare 
och Tempel Byggare med 
respektive hade bänkat sig 
fanns det inte många tomma 
platser i helgedomen.  

Kyrkoherde och broder 
Bo Strömberg talade i sin 
predikan om gemenskapen, 
både mellan människor 
och mellan människor och 
Gud, och om kärleken som 
det kitt som håller samman 
människor över gränser och 
nationaliteter. Han fann flera 
beröringspunkter mellan 
kyrkan och Tempel Riddare 
Orden och framhöll bland 
annat texterna i den nordiska 
psalmskatten som inspiration 
för de värden som vår Orden 
står för samt att både kyrkan 
och vår Orden arbetar med 
symboler. Som exempel tog 
han de olika liturgiska färgerna i                                                                                                                                               
kyrkan och de olika färgerna på                                    
våra Ordensband.

 – Nu under sommaren är det 
den gröna färgen som gäller i 
kyrkan, sade han, den gröna 
färgen som symboliserar 
växtlighet, och jag ser till 
min glädje att det finns flera 
gröna band bland besökarna, 
något som tyder på att vi har 
växtlighet även inom Orden.                                                                                                                                           
Broder Bo framhöll att vi alla 
hör samman i den jordiska 
och himmelska gemenskapen, 
trots att vi har fått olika 
gåvor, och han uppmanade 
gudstjänstbesökarna att 
i kärlekens och glädjens 
namn tjäna varandra med 
de gåvor de fått. Han gav 
också en hemläxa: läs 
Romarbrevet, 12:e kapitlet.                                                                                                                                        
Den läxan vidarebefordrar vi till 
Tempel Riddarens läsare. 

Gudstjänsten innehöll även 
sång och musik av Otto Ratz, 
Eva-Britt Fredheim och Karin 
Rinander-Olsson. De framförde 
verk av Bach, Rachmaninoff, de 
Caix d’Hervelois, Beethoven, 
Sibelius och Gustaf Hägg.

En kollekt togs upp till 
församlingens diakonala 
verksamhet. Den gav drygt 
9 400 kronor. 

Text Tommy Johansson 
Foto Leif Lundqvist

Foto: Sten Lindgren
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På förslag från RT Verdandi 
har frälsningsofficer 

Helena Andersson och diakon 
Anna Lönneborg, båda från 
Sundsvall, tilldelats stipendier 
ur Tempel Riddare Ordens 100-
års fond. Stipendierna delades 
ut av Högste Stor Mästaren 
Jens Dövik i samband med 
avslutningsbanketten på 
lördagskvällen.
Avgående Högste Stor Kansler 
Roland Smith gav en kort 
historisk bakgrund till Tempel 
Riddare Ordens uppkomst 
och utveckling. Han talade 
om Ordens föregångare i 
svunnen tid, det medeltida 
ordensväsendet och den 
nuvarande Orden som 
bildades i USA 1845 och hur 
den fördes över till Norden. 
Vid 100-årsfirandet av Tempel 
Riddare Ordens bildande gjordes 
en insamling. Av de pengar som 
kom in från olika håll bildades 
Tempel Riddare Ordens 100-års 
fond. Roland Smith redogjorde 
också för beslutet att tilldela 
Helena Andersson och Anna 
Lönneborg stipendier på vardera 
10 000 kronor.
Helena Andersson är född och 
uppvuxen i Huddinge, Redan 
som barn blev hon medlem i 
Frälsningsarmén. Hon är utbildad 

socialpedagog. 
Efter avslutad 
officersutbildning vid 
Frälsningsarmén i 
Stockholm arbetade 
hon en tid vid 
Frälsningsarméns 
”Center för 
invandrarkvinnor 
och barn i Akalla”. 
År 2001 fick hon 
tillsammans med 
sin man order av 
Frälsningsarmén att 
utveckla och vara 
ansvarig för kåren i 

Sundsvall med fokus på barn och 
familjer i socialt utsatta miljöer, i 
stadsdelen Nacksta i Sundsvall 
arbetar hon med läxhjälp åt 
barn i låg- och mellanstadiet 
och  öppen förskola. Helena 
Andersson medverkar 
också i Sundsvall kommuns 
integrationsråd och tillsammans 
med Svenska Kyrkan arbetar 
hon med apatiska flyktingbarn 
och arrangerar fritidsverksamhet 
för bland annat romska barn.
Anna Lönneborg är 
uppväxt i Sundsvall. Hon 
utbildade sig till diakon och 
undersköterska vid Vårsta 
Diakonianstalt i Härnösand, 
där hon vigdes till diakon 1980. 
Hon har också genomfört 
psykoterapeututbildning och 
kurser inom polisen samt ett 
antal ungdomsledarkurser inom 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 
och Svenska Kyrkan.Anna 
har tidigare arbetat som 
församlingsassistent inom 
Svenska Kyrkan i Umeå och 
ungdomskonsulent inom EFS 
i Sundsvall. Sedan 1988 är 
hon diakon i Gustav Adolfs 
församling inom Svenska kyrkan 
i Sundsvall.
Anna Lönneborg har ett 
brinnande intresse för 
ungdomsfrågor och hon arbetar i 

många utåtriktade verksamheter, 
bland annat nattvandringar med 
”Vuxna på stan”. Hon arrangerar 
också Lucia och skolavslutningar.
Båda stipendiaterna förordar en 
helnykter livsstil och menar att 
deras personliga helnykterhet 
ger dem styrka och trovärdighet i 
arbetet med ungdomar. 

Text Leif Lundqvist                              
Foto Sten Lindgren

RT ST LAURENTIUS
Inbjuder bröder och damer till

75-årsjubileum
Söndagen den 31 oktober                                           

2010 kl 15.00 i                                                          
Templets lokaler                                                  

Program:                                       
Högtidsmöte med tal av                                                         

Stor Mästaren för 
Sverige och Finland                                               

Broder Anders Wiking                                                  
Måltid                                                               

Konsert med stipendiater 
från Kulturskolan i Linköping                                               

Kaffesamkväm       
Anmälan till Jubileet                          

görs genom insättning av                                                         
150 kr på bankgiro nr 431-8226                                                    
Ange vid inbetalning om Ni ön-
skar socker- eller laktosfri kost.                                 
Gåvor till Templet undanbedes                                                              

men stöd gärna                                  
Stadsmissionens verksamhet                                         

i Linköping, Pg 900778-0                                                         
eller                                                   

Läkare utan gränser                                 
Pg 900603-2

Diakon och frälsningsofficer hedrades med 
stipendier ur Ordens 100-års fond

HSM Jens Dövik, Anna Lönneborg och Helena Andersson 
lysnar till stipendiemotiveringen uppläst av avgående HSKR 
Roland Smith
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Generalkonventet i 
Sundsvall avslutades 

sedvanligt med bankett.

HSM Jens Dövik sa i sitt 
öppningsanförande att han 
var lyckligt lottad att se ut över 
salen där det för första gången 
på ett General Konvent fanns 
bröder i Ordens samtliga 
gamla och nya grader. Mycket 
har hänt inom Orden sedan 
den startades, till exempel 
teknikutvecklingen har rusat 
fram under åren och vi har 
tagit till oss olika mycket men 
Ordens grundtanke består än 
idag.
Orden ska vara som en 
livgivande ”oas” där varje enkel                                           
broder kan få något och även 
ge vidare. Den som vill förändra                                                  
något måste börja med sig själv
Om jag är vänlig blir min 
omgivning vänligare, är jag 
nöjd och hjälpsam blir även 
andra nöjdare och hjälpsamma 
tillbaka. Vi måste kunna ta emot 
människor som inte är perfekta 
för att de ska få möjligheten att 
förändra sig. Vi ska alltså inte 
vänta på att andra ska ta första 
steget utan vi måsta möta 
dem för att tillsammans uppnå 
Ordens grundstenar: Kärlek, 
Renhet och Trohet.   Besluten 
som nu slutligen har tagits vid 
årets General Konvent ska 
nu verkställas i de olika Stor 
Templen, Provins Kapitel ner 
till Tempel och Utposter. Varje 
broder ska motiveras att delta 
i våra möten och söka Ordens 
kunskap om att bli en bättre 
människa och bli ett föredöme 
ute i samhället. Då kan vi även 
vinna fler nya och yngre bröder 
och uppnå målet att Orden 
inte minskar utan kanske även 
börjar öka igen. Det ska bli tre 
spännande år fram till nästa 
General Konvent i både Tempel 
och i våra egna ”inre Tempel”.  

För musikunderhållningen på 
banketten svarade tenoren 
Mats Carlsson ackompanjerad 
på piano av Love Derwinger. 
Efter stående ovationer så 
sjöng han som extra nummer 
”Till havs”. Alla lät sig väl smaka 
av den goda maten Rödingfilé 
fylld med rökt sik, serverad 
med duchessetopp och 
NoilyPrat-sås och till efterrätten 
i nobelfestanda kom sprakande 
glassbomb med varma hjortron.

Under alla General Konvent 
spekuleras alltid om var nästa 
ska hållas och de som vet var 
måste vakta sina tungor så inget 
avslöjas förrän på banketten. 
Filmen med presentation av 
nästa General Konvent ort 
rullade igång under jubel. Visby 
inbjuder oss att 2013 gästa dem 
och deras sägenomspunna ö. 
Vi kan se fram mot en verkligt 
trevlig vecka med utfärder till 
många av öns fina turistmål 
och har man sedan en vecka 
över så kan man ju passa på 
att stanna kvar över Visbys 
Medeltidsvecka.

Banketten avslutades med 
en avtackning av avgående 
Det Högsta Rådet och 
välkomnande av det nya Det 
Högsta Rådet. HSM Jens 
Dövik tackade lokalkommittén 
för ett bra genomfört General 
Konvent. 

- Om tre år hoppas jag att vi 
möts igen både nya och gamla 
vänner från hela Orden blev 
HSM Jens Döviks slutord.

Text Sten Lindgren                               
Foto Anders Perstrand & 

Sten Lindgren

Bankettjubel när Visby fick nästa General Konvent

Efterrätten kom i nobelfestanda som 
sprakande glassbomb med varma 
hjortron.

Tenoren Mats Carlsson.

M i RT S:t Hans Ingvar Björkqvist hälsade 
alla välkomna till Visby om tre år.
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RT Vårdkasen hade sin 
våravslutning med ett 

möte i Old Fellows lokal där 
även damer var inbjudna. 

Cirka 65 personer hade 
hörsammat inbjudan, förutom 
Templets egna bröder och 
damer, kom det även gäster 
från Riddare Templet Veritas i 
Borås, Riddare Templet Balder 
i Halmstad samt Riddare 
Templet Ariel i Falun. Även 
damer från Tempel Byggare 
Orden, damernas egna 

ordenssällskap deltog. Det 
blev ett fint möte där det bjöds 
på mat och underhållning av 
Karl-Erik Persson (gitarr), 
Helge Kärrbrant (piano) och 
Elisabeth Andersson (sång). 
Efter kaffet avslutades kvällen 
i ordenslokalen där Provins 
Kapitel Mästaren Per-Ingvar 
Krantz tilldelade Templets 
Mästare Boris Gabrielsson 
och Skattmästaren Gösta 
Gustafsson, Eklundsmedaljen i 
silver, för ett förtjänstfullt arbete 
i Templet. Därefter avslutades 

Våravslutning hos RT Vårdkasen

Från vänster Mästaren Boris 
Gabrielsson, Provins Kapitel Mästaren 
Per-Ingvar Krantz samt Skattmästaren 
Gösta Gustafsson.

kvällen med att Utposten i 
Falkenberg genomförde ett 
mycket fint Fredsutpostmöte.

Mer samarbete i Skåne...

Ett utökat samarbete 
mellan de skånska 

Templen. Det var målet när 
representanter för Templen 
samlades i Malmö i april och 
i Kristianstad i augusti för 
att diskutera framtiden. Det 
vikande medlemsantalet gör 
det allt svårare att genomföra 
värdiga gradmöten med 
reception i de högre graderna. 
Samarbete kan vara lösningen. 
URG kommer till exempel att 
genomföras gemensamt en 
gång om året. 
I diskussionen framhölls att 
det är viktigt med uppslutning 
från övriga Tempel vid alla 

receptioner i alla grader, 
eftersom den recipierande ska 
känna sig extra välkommen 
genom att han tas emot och får 
en hälsning av bröder från övriga 
Tempel i Skåne.
Sedan några år arrangerar de 
skånska Templen gemensamt 
Kyndelsmässofirande och 
dessa arrangemang har blivit 
en stor succé. Nu planerar man 
ett gemensamt arrangemang 
tillsammans med damer i slutet 
av augusti år 2011, för att 
ytterligare stärka samarbetet.
En erfarenhet som gjorts i 
Templen är att äldre bröder (och 

vår medelålder är hög) drar 
sig för att åka på möten som 
slutar sent. Därför diskuteras 
också möten på dagtid och  
eftermiddagsmöten i helgerna. 
Templen har också samordnat 
sina årsprogram för att göra det 
möjligt med besök hos varandra.
Även RT Knud Lavard i 
Köpenhamn kommer att ingå i 
samarbetet. Bröder från RT Knud 
Lavard besöker ofta mötena i RT 
S:t Nicolaus och RT Gregorius 
– och vice versa – och hjälper 
till att besätta tjänsterna då det 
behövs.

Text Tommy Johansson

Grundsunda kyrka fick på 
pingstdagen 22 besökare 

med anknytning till Tempel 
Riddare Orden och Tempel 
Byggare Orden i Umeå och 
Örnsköldsvik. 

Vid gudstjänsten medverkade 
kyrkokören och årets 
konfirmander. Komminister 
Håkan Udd berättade efteråt 
med stor inlevelse om denna 
gamla och vackra kyrka. Speciellt 
intressant var att få veta hur man 

pietetsfullt hade renoverat koret 
på senare år. Grundsunda som 
ligger efter E4 mellan Nordmaling 
och Husum är verkligen värd en 
liten avstickare. 

Vi i RT Umeborg hoppas att 
liknande arrangemang ska 
kunna få igång ett samarbete 
med bröderna i det nu 
nedlagda Templet Nordanskog 
i Örnsköldsvik. Medlemskapet 
för Bröderna i Nordanskog förs 
under hösten över till Umeborg. 

Tempel Riddare besök i Grundsunda kyrka

Komminister Håkan Udd berättade 
efteråt med stor inlevelse om denna 
gamla och vackra kyrka.

Templets materiel och handlingar 
har under sommaren fraktats till 
Umeå.     Text Anders Perstrand
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Ett av vårens IG-möten i 
Skellefteå blev mycket 

speciellt när man genomförde 
ritualen delvis efter mycket 
gammalt mönster från tidigt 
1900-tal. 

Det är Sven Selander och 
Jan-Erik Tedemar från RT 
Jämteborg i Östersund som så 
förtjänstfullt har forskat i gamla 
arkiv och funnit både ritualtext 
och tjänstedekorationer från 
fordom. Mötet hade lockat ett 
drygt 50-tal bröder varav många 
var tillresande från Boden, Piteå, 
Umeå och Lycksele. För mig personligen var denna 

ritual mycket intressant och 

tankeväckande eftersom både 
min morfar och min far invigdes 
i Orden just i Skellefteå år 
1922 resp. 1939. Nu förstår jag 
varför de tog detta med att vara 
Tempel Riddare så allvarligt 
och att de nogsamt iakttog 
tysthetslöftet efter allt de fått 
vara med om i invigningsgraden. 
Men jag tror ingen av nutidens 
bröder skulle vilja byta tillbaka. 
Det var nog inte bättre förr … 
Men kontakta gärna dessa 
bröder i RT Jämteborg för en 
genomgång i det egna templet. 

Text Anders Perstrand                               
Foto Carl-Axel Hedström

M i RT Sirius Ture Johansson 
tillsammans med S i RT Jämteborg Jan-
Erik Tedemar i TR-utstyrsel m/Ä. 

Nostalgiskt IG-möte i Skellefteå

RT Molay 110 år

10 juni 1900 bildades 
RT Molay i Ängelholm, 

men först under namnet RT 
Carl den XII. Efter ett par år 
ändrades namnet till ”mer 
ståndsmässiga RT Molay”. 

Det högtidlighölls i samband med 
sommarutfärd för Templets bröder 
med damer samt några inbjudna 
gäster. Vid det sommarfagra 
Tomarps Kungsgård utanför 
Klippan fick alla gå en kort 
tipsrunda innan man samlades 
runt långborden i magasinet. 
Mästare Lars Falkfors hälsade 
alla välkomna och vände sig 

särskilt till representanterna från 
granntemplen, Stor Mästare 
Anders Wiking, Stor Kansler Tore 
Litborn och Förre Mästaren i 
Knud Lavard Flemming Jensen. 
Medan man avnjöt den goda 
maten underhöll Per-Erik Jansson 
(elpiano), Tore Litborn (ståbas) 
och Gunilla Lindgren som hjälpte 
till med sång vid allsångerna. 
Templets Sekreterare Sten 
Lindgren gav de rätta svaren till 
tipsrundan och det blev till ett 
lättsamt kåseri om RT Molays 
110-åriga historia. Anders Wiking 
hade även uppdraget att dela 
ut Eklunds medaljer i silver till 

Bertil Sandström som haft många 
uppdrag i Templet och nuvarande 
Vice Mästare Lennart Jönsson.

Text & foto Sten Lindgren

SM Anders Wiking överlämnar Eklunds 
medaljen i silver till Lennart Jönsson och 
Bertil Sandström.

Nyköpingsbröderna återgäldade besök

Nyköpingsbröderna 
återgäldade förra årets 

besök i Västervik. Det började 
för ett år sedan. Ett antal 
bröder med damer från VT 
Magnus Ladulås gästade 
RT S:ta Gertrud i Västervik. I 
mitten av maj i år var det så 
Nyköpingsbröderna tur att 
bjuda igen.
I ottan samlades ett antal bröder 
med respektive i Oskarshamn, 

där de hämtades upp av en 
buss, rattad av broder Staffan 
Samuelsson från RT S:t 
Johannes i Kalmar. Första 
stoppet blev i Västervik där de 
flesta av deltagarna i resan mot 
Nyköping klev på. I Jönåker, 
söder om Nyköping, anslöt 
sedan Förre Mästaren i Magnus 
Ladulås Mats Helmersson och 
under den fortsatta färden mot 
Stjärneholm slott berättade han 

om Nyköping, dess historia 
med bland annat Nyköpings 
gästabud, och dess omgivningar. 
När bussen stannade i 
Stjärneholm tog Mästaren Leif 
Karlsson och ytterligare några 
bröder emot. Efter en kort historik 
om Stjärneholm av broder 
Lennart Brunesson, som bland 
annat berättade om den tavla 
Templet i Södertälje skänkt till 
slottet, väntade middag.

forts nästa sida
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Kyrka som fyr
Färden fortsatte sedan genom 
Oxelösund och guidemikrofonen 
hade nu övertagits av broder 
Thomas Tjäderhage som 
berättade om sin hemstad. Ett 
kort uppehåll gjordes vid den 
exteriört unika kyrkan S:t Botvid 
som byggdes 1957. Kyrkan kan 
ses från långt håll från såväl 
land som sjön och luften och har 
använts som en fyr. Så fortsatte 
nu färden mot Nyköping. Nu åter 
med broder Mats Helmersson 
som ciceron. På väg mot Tempel 
Riddarnas hus skymtades 

Nyköpingshus och 
flera andra kända 
byggnader. 

Nytt tak
I Tempel Riddarnas 
hus visades 
lokalerna av broder 
Lennart Brunesson 
som berättade hur 
de kommit till och 
lite om hur bygget 
finansierats. Bland 
annat  har man på 
senare tid lagt nytt 
tak på fastigheten 
vilket har varit en 
stor utgift. Kaffe 
och smörgås 
och sedvanliga 

artighetsfraser från gäster och 
värdar avslutade det småländska 
besöket i Nyköping. 

Innan de sista passagerarna klev 
av vid niotiden på kvällen hade 
ett varmt tack för säker och bra 
körning framförts till chauffören 
broder Staffan Samuelsson. 
Ett tack riktas också till Stig 
Bengtsson ochTormod Knutsen, 
Sekreterare respektive Vice 
Mästare i RT S:ta Gertrud, som 
arrangerat resan.

Text Leif Lundqvist                                                                                                                         
Foto Olle Bergqvist 

Vice Mästaren i RT S:ta Gertrud Tormod Knutsen (t.h.) 
tackade å gästernas vägnar och överlämnade en present i 
form av en kopia av fyren Spåröbåk, som står i inloppet till 
Västervik, till Mästaren i värdtemplet Leif Karlsson.

forts fr föregående sida

MELLERSTA PROVINS KAPITLET HAR MEDDELAT 
OSS ATT DE I HÖST GENOMFÖR GRADGIVNING I 

STICG (IX) VID TVå TILLFÄLLEN

Söndagen den 26 september 2010. 
Plats: RT Manhem, Gävle.

Lördagen den 23 oktober 2010. 
Plats: RT Mäster Olof, Örebro.

Mellersta Provins Kapitlet inbjuder även                                      
bröder från Södra Provins Kapitlet att deltaga. 

Flera bröder tvingades anmäla återbud till februari månads STICG-möte i 
Jönköping med anledning av vintervädret. Örebro ligger nära för de bröder 

som inte kunde komma till Jönköping.

Mer information kan fås av 

PKKR i MPK Eive Andréasson,                                                       
Kutersvägen 15, 790 21 BJURSÅS,                                                                                

telefon 023 51575 

Ordens Patriarker
RT Vasaborg, Vasa                          
Gottfrid Sirén                                                       
RT Balder, Halmstad                                                             
Eric Johansson, Klas Hoffman                                        
RT Umeborg, Umeå                   
Erland Waern, Helge Nygren 
RT Viritus, Kristinehamn                            
Lars Erik Westergren                                                       
RT Valkyrian, Söderhamn                            
Lars Nilsson                                        
RT S:ta Gertrud, Västervik                                           
Karl-Gustav Kalerud                                           
RT Verdandi,Sundsvall                                                    
Nils Jansson     

Eklundsmedalj i silver
RT Molay, Ängelholm                                                 
Bertil Sandström, 
Lennart Jönsson                                          
RT Vårdkasen, Varberg                             
Gösta Gustavsson,                          
Boris Gabrielsson                                           
RT S:t Laurentius, Linköping                                           
Allan Petersson                                     
RT Balder, Halmstad                                                 
Lars Larsson                             

Nya medlemmar
RT Molay, Ängelholm 
Christoffer Sonesson                           
RT Felicia, Göteborg                                 
Ragnar Eriksson                                      
RT Malmen, Kiruna                 
Kristoffer Lantz

TR-veteran 90 år 
Den 27 juni fyllde Allan Carlsson i 
Trelleborg 90 år. Han tillhör RT S:t 
Nicolaus i Trelleborg och var under 
många år Vice Mästare och mycket 
verksam i Templet.Han lotsade in nya 
bröder i tempelarbetet och gav dem råd 
och stöd i deras fortsatta tempelarbete. 
Han uppvaktades på högtidsdagen 
med bland annat blommor från 
Templet, genom Kaplan Lars Bergqvist.                                                             

Text & foto Lars Bergqvist
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Bengt Davidsson, Kungsgatan 15, 961 61 BODEN

Den uppskattade 
Junkerdalsträffen har 

traditionellt arrangerats av 
UP Saltdal i Nordnorge. Även 
i år samlades många bröder 
med damer från hela Norge 
och norra Sverige i mitten av 
juni i midnattssolens land. 

På fredagen hölls ett öppet 
fredsutpostmöte för bröder med 
damer i Junkerdals kulturhus. 
Mötet inleddes med en 
parentation av HSM Jens Dövik 
över FSM Bobben Olsen som 
avlidit veckan dessförinnan.

Fjordfi ske eller naturvandring 
stod på lördagens program. Vår 
utsände var med på fi sketuren 
på Rognanfjorden. Ett 20-tal 
fi skare och övriga intresserade 
rymdes alla på fartyget Olav 
Vik där skepparen Petter förde 
befälet. I strålande solsken och 
nästan vindstilla lyckades de 
tursamma få upp några stora 
torskar. En välsmakande fi skrätt 
serverades ombord men för alla 
eventualiteter hade skepparen 
tagit med sig råvarorna. 

Han litade tydligen inte på 
fi skelyckan. 

Samtidigt tog SB Björn Karlsen 
med sig övriga 32 deltagare 
på en vandring i Arboretet i 
Storjord i Saltdal för att titta 
på naturen och sju tappra 
hann även med en strapatsrik 
vandring en bit uppför fjället 
på eftermiddagen. Det blev 
verkligen spännande eftersom 
man upptäckte färska spår efter 
björn.  

På lördagens fest medverkade 
bland andra Sånggruppen 
Magnolia. Alla som deltagit 
i fi sketuren tilldelades en 
minnesplakett tillverkad av 
Oddvar Myrvang med inbränd 
inskription från Junkerdalstreffet 
2010. ”Vandringskören” 
framförde en specialskriven 
visa efter dagens umbäranden. 
Den sena kvällen avslutades 
med en stunds dans till den 
tillfälligt hopsatta svensk-norska 
orkestern.

Efter söndagens gudstjänst i 
Övre Saltdals kyrka avrundades 

Inge Andersson, Tempel Riddare från Arvidsjaur, prövar fi skelyckan i Rognanfjorden.
Vid vårterminens slut 

gjorde vi i RT S:t Erik en 
resa till åland tillsammans 
med bröder från Stockholm, 
Gävle och Helsingfors. 

Tillsammans med RT 
Concordias bröder på Åland 
besökte vi först Bomarsund, 
och fi ck en fi n presentation 
av befästningen, dess korta 
historia och fall. Tyvärr var 
vädret vått och kylslaget, 
men att vara tillsammans 
med bröder med familjer 
värmde. Efter fästningsbesöket 
checkad vi in på hotellet i 
Mariehamn, och begav oss 
sedan till Jomala för att vara 
med om utpostmötet. Det 
var Utposten i Sollentuna 
som stod för arrangemanget, 
tillsammans med bröderna 
från Åland. Efter mötet vidtog 
brödramåltid till vilken damerna 
anslöt. Söndagen inleddes 
med ett varvsbesök där vi 
fi ck se hur både gamla och 
nya träbåtar tillverkas med 
hantverksmässiga metoder.

Efter en kopp kaffe med dopp 
fortsatte så färden mot färjorna 
och hemfärd.  

Text Mats Valli

Vårterminens 
slut med 
Ålands besök

Foto: Anders Perstrand

Junkerdalsträffen i kulturhuset 
med en gemensam lunch. Ett 
varmt tack till Sändebudet Björn 
Karlsen och hans medarbetare 
för Junkerdalsträffen! 

Text Anders Perstrand

Junkerdalsträffen 2010


