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Ljuset strålar fram!

T

änk vad det betyder mycket att få tända ett ljus. En
liten låga som kan kasta sitt
sken över mörkret runt omkring. Och i vars ljussken vi
kan se allt i en helt ny dager.
Mörkret som tycktes så
skrämmande skingras. I stället brer en stilla frid ut sig,
och vi kan uppfyllas av en
tacksam glädje.
Profeten Jesaja lyfter fram julens glädjebudskap med orden:
Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus … över dem
som bor i mörkrets land strålar
ljuset fram.

Ljuset strålar fram i
mörkret

Tänd ett ljus och låt det lysa,
låt aldrig hoppet försvinna.
Det är mörkt nu, men det blir
ljusare igen.
Vi tycker om att tända ljus –
särskilt under den mörka och
kalla årstiden. Efter en lång
och kulen höst brinner vi av
längtan att tända ljus som lyser
upp mörkret. Det blir som en
tydlig protest mot allt mörkt i vår
värld.
Mörkret är ju också en bild för
det onda och destruktiva – som
människors hat, själviskhet och
likgiltighet för andra.
Men nu har ett ljus lyst upp
mänsklighetens tillvaro.
Ett stort ljus som övervinner
mörkret – ett tecken som tänder hopp i människosinnet, ett
tecken som sprider värme i vinterkölden.

Ljuset strålar fram i
Betlehem

Tänd ett ljus för allt du tror på,
för den här planeten vi bor på.
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Tänd ett ljus för jordens barn.
Ute i den mörka och kalla
natten ljuder ängelns budskap
till herdarna:
Var inte rädda. Jag bär bud till
er om en stor glädje, en glädje
för hela folket … ni skall finna
ett nyfött barn som är lindat
och ligger i en krubba.
Gud har tänt ett ljus för jordens
barn. Ett barn som föds av en
ung kvinna under enkla förhållanden – bland djuren i ett stall.
Det är en helt vanlig födelse
– med smärta och barnaskrik,
med navelsträng och fostervatten, med modersmjölk och
moderskärlek.
Men samtidigt är detta inkarnationens under i Betlehem. Gud,
som är universums skapare
– blir ett hjälplöst spädbarn för
vår skull. Gud, som är upphöjd
över allt – blir ett litet barn som
Maria kan bära i sin famn. Gud,
som är gränslös – föds i ett
stall, i Betlehem, för att dela
våra mänskliga begränsningar.
Ett barn, oskyddat och
beroende … det är Immanu El
– Gud med oss. Ett stort ljus
som bryter in i en mörk värld
– ett tecken som famlar efter
mänsklig trygghet, ett tecken
som hotas av mänsklig kyla.

der vår kärlek – han färgar vår
värld röd och klar så att vi glittrar till svar. Låt oss lyssna inåt,
till vårt hjärtas längtan.
Att glänta på trons dörr kan
förändra livet. Inte för vi blir så
mycket annorlunda, men för
att vi upptäcker att det finns
så mycket mer än vi anat. Ett
stort ljus skingrar mörkret – ett
tecken som utplånar synd och
skuld, ett tecken som helar och
upprättar.
Hör du Guds änglar, som meddelar att detta är verkligheten?
Idag har en frälsare fötts åt er
i Davids stad, han är Messias,
Herren.
Här sker undret – inte bara
i Betlehem – utan överallt
där han som är världens ljus
får lysa in i liv och leverne
till tro, hopp och kärlek.
Ja, profetens ord riktas idag till
oss:
Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus …
över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram.
SKN Magnus Wihlborg

Ljuset strålar fram i
julnatten

Låt mig få tända ett ljus,
tända det bara för dig.
Färga din värld röd och klar
se hur du glittrar till svar.
Ljuset lockar fram det bästa,
det mänskliga hos oss – liksom
det lilla barnet gör. Rymdernas
oändlighet, stjärnornas och alltings ordning, kan framkalla vår
häpnad. Men barnet i krubban
är märkvärdigare, för han tän-

SKN Magnus Wihlborg

Vintern har kommit

N
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ovember – månaden,
som varje år överraskar
oss. Antingen det sker med
härliga höstfärger och milda
dagar eller med snö och blåst
och kaos på våra vägar.
November hindrar oss dock inte
från att delta i tempelarbetet.
Under denna månad och fram
till årets slut samlas vi till
ordensarbete. November och
december är tiden att se tillbaka
och tiden att minnas de bröder,
som inte längre finns bland oss.
Det är en tid för eftertanke och
för hågkomst.
Vi går in i Advent och fylls av
förväntan. Både inför den tid
som är kvar av året och den tid,
som kommer därefter och som
väcker förhoppningar hos oss.
Stor Templets Mästare Råd
håller sitt sista sammanträde för
året i Borås i december och deltar då i RT Veritas julmöte.
En Orden vilar på traditioner.
Detta innebär att innehållet i arbetet, ceremonierna, och även
i texterna knyts till traditioner.
Vi upplever detta som högtidlig
förstärkning av upplevelsen av
innehållet vid våra sammankomster. Jag hade en diskus-

sion med några av våra yngre
bröder. Hos dem fanns funderingar över vårt sätt att skriva
och att uttrycka oss. För dem
kan det kännas främmande
med ”ålderdomliga uttryck”
och ett språk, som inte svarar
mot vardagens. Dessa yngre
bröder, som dagligen kommunicerar via SMS, de är vana vid
att ”samtala” med varandra i
förkortningar. Här har vi något
att fundera över framdeles.
I januari skall flera Tempel
besökas, när nya Mästare
skall installeras och samlas till
möten. Vi skall se fram emot
dessa. Det är i Templen, som
vårt grundläggande ordensarbete bedrivs. Därför måste
också Templen ges möjligheter
och få ta vara på möjligheter.
Så skall vi arbeta och jag framför nu ett
tack för
detta år,
som snart
är slut och
önskar Er
alla ett kom
mande gott
arbetsår
2011.
Anders Wiking, Stor Mästare

Mästare Rådet i Norra Provinskapitlet kunde
inte presenteras med bild i förra tidningen.
Här är en nytagen bild på dem i samband med STG mötet i Boden.
PKKN Thure
Johansson,
PKCM KarlAnders
Isaksson,
PKSKM Kent
Ivarsson,
PKKR Anders
Perstrand,
PKUM Stefan
Dahlberg,
PKM Per
Fredheim,VPKM
Arne Bergman.
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17 intressanta och stimulerande år
som redaktör för Tempel Riddaren

I

november 1993 fick jag
ett telefonsamtal från
dåvarande Stor Mästaren
Jan-Olof Nilsson. Han berättade att redaktören för Tempel Riddaren broder Nils
Jernemyr hade bestämt sig
för att sluta som redaktör.
Broder Jan-Olof frågade mig
om jag var intresserad att ta
över. Stor Tempel Mästare
Rådet ville ha en redaktör för
tidningen som var journalist till professionen. Jag var
smickrad över att mitt namn
kommit på tal. Men ansåg
mig inte ha tid till detta då jag
hade en hel del andra ideella
engagemang vid sidan av
mitt arbete som journalist
på Barometern-OT i Oskarshamn. Så jag tackade nej.
När RT Veritas, broder JanOlofs eget Tempel, traditionsenligt vid Lucia hade årets sista
IG- möte med besök av Borås
Lucia, besökte jag Templet för
första gången. Frågan om ny
redaktör och ansvarig utgivare
för Tempel Riddaren hade då
ännu inte lösts. Innan mötet
öppnades bad broder Jan-Olof
att få tala med mig i Mästare
Rådsrummet. Där frågade
han mig åter om jag inte var
intresserad. Jag hade sedan
jag fick samtalet från broder
Jan-Olof funderat en del över
erbjudande och när jag nu blev
tillfrågad en andra gång tackade jag ja.

En kvartett

Nu 17 år senare har jag
bestämt mig för att sluta som
redaktör. De senaste två åren
har vi varit en trio och i år till
och med en kvartett som delat
på uppgifterna och då känns
det lättare att lämna över an4

liga telefonsamtal, möten och
intressanta medlemsblad som
en del Tempel ger ut.

Tack till medarbetare

svaret till de övriga bröderna i
redaktionskommittén. Under de
år jag varit redaktör har jag fått
tillfälle att delta i sex General
Konvent, det första i Skellefteå
och nu senast i Sundsvall.
Visst har jag fått “offra” en del
av min semester för att efteråt
skriva om förhandlingsmöten
och olika festligheter under konventet. Men det har bara varit
stimulerande och inspirerande
att vara med på många olika
evenemang och träffa många
bröder från olika delar av landet
och övriga Norden. Jag önskar
att jag kunnat besöka fler Tempel. Men av olika anledningar,
bland annat jobb och andra
ideella engagemang, har detta
inte varit möjligt. En snabb uppskattning ger vid handen att
jag nog besökt ett 20-tal Tempel
i egenskap av redaktör för Tempel Riddaren. Överallt har jag
blivit mycket väl mottagen och
känt stor värme från bröderna
i de olika Templen.När jag nu
lämnar redaktionskommittén för
Tempel Riddaren vill jag tacka
all bröder som bidragit med referat från sina Tempel och från
arrangemang jag själv inte kunnat delta i och för många trev-

Ett stort tack vill jag rikta till
Förre Stor Mästaren Jan-Olof
Nilsson och Förre Högste Stor
Under Mästaren Carl-Gunnar
Westberg som i många år hjälpt
mig med att läsa korrektur och
på olika sätt stöttat mig i mitt
arbete som redaktör och ansvarig utgivare för tidningen. Jag
vill också rikta ett tack till Stor
Mästare Anders Wiking, som
från och med 2008 är ansvarig
utgivare, och naturligtvis även
till bröderna i den nuvarande
redaktionskommittén, Sten
Lindgren, Sven Lindblom och
Tommy Johansson för fint
samarbete de senaste åren.
De 17 år jag varit redaktör och
medlem av redaktionskommittén för Tempel Riddaren har varit roliga, berikande, intressanta
och lärorika.
Jag har fått en inblick i ordensarbete som gjort att mitt intresse för vår Orden har kanske blivit större än det skulle ha varit
annars. Den stora behållningen
av mitt uppdrag som redaktör
för vårt ordensorgan har dock
varit mötet med många bröder
runt om i landet och deltagande
i General Konvent och andra
stora samlingar. Jag tackar nu
för mig och önskar bröderna i
redaktionskommittén lycka till
med det fortsatta arbetet med
Tempel Riddaren. Det är dock
möjligt att jag även i framtiden
kommer att bidra med en och
annan artikel.
Text

Leif Lundqvist

Öppet hus hos RT Gregorius i Malmö

N

yrekrytering är en av Ordens viktigaste uppgifter.
Det framgår av flera artiklar
i detta nummer av Tempel
Riddaren. Öppet Hus är ett
sätt att få in nya intresserade
i våra lokaler, något som har
gett gott resultat i flera Tempel i landet.
Den 3 november var det RT
Gregorius i Malmö som gjorde
ett försök. Och resultatet blev
över förväntan. Ett 90-tal intresserade besökte lokalen, bjöds
på kaffe och fick information
om vad Orden är, dels genom
broschyrer och affischer, dels
genom att ett antal bröder cirkulerade i salen och berättade
om våra syften och vår värdegrund. Många ställde frågor om
vår historia och det märktes
på sina håll en viss besvikelse

SKM Stig Aronsson och
M Anders Gullstrand
i RT Gregorius berättade för intresserade
besökare om Orden och
Templet vid Öppet Hus
i Malmö

över att vi inte
har någon direkt
historisk koppling
till Arn och DaVinci-koden. Men
över huvud taget
märktes ett positivt gensvar. Ett tiotal begärde
intresseanmälningsblanketter
och med lite tur ska någon eller
några av dem resultera i nya
bröder.
För att marknadsföra arrangemanget bjöd Templet in pressen
och i tre av Malmös tidningar
fanns det artiklar om Tempel

Riddare Orden. Organisationer
där det kan finnas människor
som delar våra värderingar,
såsom AA-grupper, nykterhetsorganisationer och en del
frikyrkor, fick inbjudningar till
arrangemanget.
Text & foto

Tommy Johansson

RT Mäster Olof var värd för gradgivning i STICG

R

iddare Templet Mäster
Olof i Örebro stod som
värd när Mellersta Provins
Kapitlet i slutet av oktober
gav STICG, nionde graden.
13 bröder recipierade i graden
och 28 bröder som recipierat i
den “gamla nian” erhöll gradens
nya tecken, det röda emaljkorset.Totalt 107 bröder var närvarande vid högtiden där bröder
från Mellersta Provins Kapitlets
Mästare Råd under ledning av
Provins Kapitel Mästare Jarl
Öman officierade. Av de 13
recipierande bröderna var en
från RT Concordia,en från RT
Knape, två från RT Esaias Tegnér, en från RT Idun, två från
RT Mäster Olof, två från RT
Wästmannia, en från RT Virtus,
en från RT Caritas samt två
bröder från RT Billingen. Un-

för tillagning
och servering. PKM Jarl
Öman tackade bröderna
i värdtemplet för väl
genomfört
värdskap.
Han framförde också
ett varmt tack
till de båda
Tretton bröder recipierade i STICG vid gradmötet i Örebro.
damerna
som svarat
för en välsmakande måltiden.
der samlingen före mötet gavs
Mästaren i RT Mäster Olof
tillfälle till samvaro då kaffe
Mats-Olof Hultkvist tackade
serverades i värdtemplets
också damerna och överräckte
Gästabudssal, där också den
blommor till dem.
efterföljande brödramåltiden
Text & foto Lars-Olof Egefalk
serverades. Lizzie Bergholm
och Ingegerd Karlsson från RT
Mäster Olofs damklubb svarade
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Japan ett andra hemland för Birger,
i våras blev det fjortonde besöket
han fick
ett brev
hemifrån,
tre veckor
efter faderns begravning.
Vid första
vistelsen
hade Birger som
uppgift att
undervisa
i engelI våras besökte broder Birger Stenfeldt från Oskarshamn “sitt andra hem- ska och
land” Japan för 14:e gången. Nu som ledare för en grupp på ett 20-tal
religionmänniskor från olika delar av Sverige.
shistoria.
Han undervisade
bland
annat
japanska
955 besökte Birger Steningenjörer
i
engelska.
Jag
feldt Japan för första
var därför tvungen att lära mig
gången. Han var då utsänd
japanska, berättar Birger som
som missionär av dåvarande
numera talar och läser språket
Helgelseförbundet. I våras
flytande.
gjorde han, 82 år gammal, sin
14:e resa till Japan. Nu som
När Birger sedan kom hem till
ledare i ett sällskap på 20-tal
Sverige var det som att komma
personer från olika delar av
till ett främmande land. Mycket
Sverige. - Japan är ett mycket
hade förändrats under de sju år
fascinerande land såväl när
han varit utomlands.
det gäller kultur, människor
som natur, tycker broder
Japansk vigsel i Sverige
Birger från Oskarshamn.
Birger berättar att vid ett tillfälle
när han och hans fru höll på att
Första gången Birger reste
packa för hemresa till Sverige
till Japan gick resan med en
fick han telefon från en god
lastbåt från Göteborg till Yokovän. När denne var ung hade
hama. Det tog tre månader men
Birger vigt honom och hans fru.
då hade man gjort uppehåll i
Nu ville vännen träffa honom för
olika asiatiska länder. Birger
att be om en tjänst. Birger var
var till en början ensam. På
lite tveksam eftersom de inte
grund av sjukdom kunde hans
hade så mycket tid innan avreblivande hustru Iréne inte ansan från Tokyo. Men vännen
sluta förrän två år efter hans
insisterade och Birger gick med
ankomst till Japan. När hon väl
på att träffa honom. Han hade
hade förenats med honom igen
en önskan att Birger skulle viga
blev det bröllop i Tokyo.
hans son och dennes blivande
Men kommunikationerna var på
hustru i en kyrka i Sverige.
den tiden, 1955, inte de allra
När det unga paret kom till
bästa. Under sin vistelse i JaSverige tittade de på bilder av
pan gick Birgers far bort. Detta
olika kyrkor som Birger fotofick Birger inte reda på förrän
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graferat. De valde till slut Påskallaviks kyrka strax söder om
Oskarshamn. Där vigde Birger
paret efter japansk ritual och i
närvaro av bland annat brudgummens föräldrar som Birger
vigt i Tokyo 40 år tidigare. Även
brudens föräldrar var med vid
högtiden i Påskallavik.
Trots att broder Birger varit i Japan 14 gånger och känner sig
hemma där upphör han ändå
inte att fascineras av landets
natur, kultur och människor.
- Naturen är mycket vacker och
skiftande. Även kulturellt skiljer
sig ju landet väldigt mycket från
Sverige, även om man påverkats en del av västerlandet.
Men det är ändå mycket i den
japanska kulturen som förbryllar.
De dominerande religionerna i
Japan är shintoism och buddhism. Men här finns också ett
ganska stort antal kristna. Den
japanska historien har också
satt sina spår. Ibland på ett sätt
vi västerlänningar på besök inte
kanske räknar med. Atombomberna som föll över Hiroshima
och Nagasaki har präglat det
japanska livet.

Besök i Hiroshima

Just ett besök i Hiroshima är
ett av Birgers starkaste minnen
från Japan. Han träffade en äldre dam som bjöd hem honom
på mat och var mycket trevlig.
- Eftersom jag då och då togs
för att vara amerikan hade jag
inte väntat mig denna gästfrihet. Besöket i Hiroshima var
en skakande upplevelse. Minnena av den fruktansvärda
händelsen som inträffade den 6
augusti 1945 en kvart över åtta
på morgonen finns kvar med
bland annat ett fredsmuseum.

En annan trevligare händelse
som Birger minns är när han
fick skaka hand med
dåvarande kronprinsen Akihito
som numera är kejsare.
- Jag hade också tillfälle att se
dennes företrädare kejsar Hirohito och tog i smyg en bild på
honom. Kejsaren med följe gick
förbi en folkmassa. Alla bugade
sig djupt och ingen tittade på
kejsaren när han gick förbi.
- Akihito, som blev kejsare
1989, är en mer modern man.
Men när jag vid tillfälle såg honom och ville gå fram och säga
några ord till honom blev jag
bortmotad av de hovfunktionärer som var med. Dock kom
Akihito fram till mig och tog mig
i hand och sa några ord till mig.

Lepra

Birger Stenfeldt har naturligtvis
många upplevelser från Japan.
Vid varje resa till Japan har han
stannat till i Taiwan och Kina.
Men han har också besökt en

rad andra länder. Under en
period var han direktor för Lepramissionen och fick då tillfälle
att besöka bland annat Indien
och Nepal och leprasjukhuset i
Nepals huvudstad Katmandu.
Han har träffat många människor med leprasjukdom och har
engagerat sig mycket för dessa.
Vid flera tillfällen har han visat
bilder och berättat om leprasjukdomen för olika föreningar
och grupper. För några år sedan var broder Birger i Ukraina.
Han följde med när flera kyrkor i
Oskarshamn ordnade en hjälpsändning med kläder till det östeuropeiska landet.
Han har också besökt flera
länder i Afrika. Det är nästan
lättare att räkna upp de länder
som Birger inte besökt och
hjälpt till med olika biståndsprojekt.
Text Leif Lundqvist
Foto Roy Carlsson

In Memoriam
Ett sorgens budskap har nått
RT Staffan i Bollnäs. Vår
Mästare, Utvald Stor Komtur
Karl-Erik Olson har slutat sin
livsvandring. Broder KarlErik Olson invigdes i VT
Staffan den 7 maj 1969. Han
valdes till Templets Mästare
år 1993. Ett uppdrag som
han med stor känsla hade
till sin bortgång. För sitt
förtjänstfulla arbete tilldelades han år 1996 Eklundsmedalj i silver. Broder KarlErik slutade sina dagar
den 18 augusti i år, bara fyra
månader före sin 79-årsdag.
Vi Tempel Riddare och alla
som umgicks med Karl-Erik
känner saknad och sorg.
Varma tankar går också till
hans hustru Gunnel och deras tre döttrar med familjer.
Göran Björkström, VM

Hederstjänstetecken
utdelat till Carl-Gunnar
Westberg vid IGrecepition i RT Molay

R

eceptionen för den nya
brodern Joakim Lantz i
RT Molay blev extra högtidlig
eftersom SM Anders Wiking,
SCM Vilgoth Wilhelmsson
och FSM Jan-Olof Nilsson
gästade Templet. Det fanns
en anledning till deras närvaro.
Vid General Konventet i Sundsvall var Carl-Gunnar Westberg
förhindrad att delta på grund av
sjukdom och därför hade han
inte fått Hederstjänstetecknet
för sitt mångåriga arbete i Stor

Templet och
i Det Högsta
Rådet. När
det hade ta- SM Anders Wiking, Carl-Gunnar Westberg, nye brodern Joakim
Lantz, FSM Jan-Olof Nilsson och SCM Vilgoth Wilhelmsson.
lats om att
Hederstjänstetecknet för Stor
han skulle ha Hederstecken så
Templet Sverige och Finland.
påtalade han att det skulle han
Jan-Olof tackade för allt samarinte ha för han hade inte suttit
bete och trevliga reser de gjort
i Det Högst Rådet mer än fem
ihop under mer än 20 år. Carlår - Hederstecken får man efter
Gunnar Westberg var SCM i
sex år. Därför blev det en riktig
Stor Templet och sedan HSUM
överraskning på mötet när SM
i Det Högsta Rådet.
Anders Wiking kallade fram
honom och FSM Jan-Olof NilsText & foto Sten Lindgren
son assisterad av SCM Vilgoth
Wilhelmsson hängde på honom
7

Många tankar om rekrytering
hos RT Virtus i Kristinehamn
Rekryteringsledare är Under
Mästaren som till sin hjälp har
en rekryteringsgrupp och har
vad som kan kallas för ett
“helikopterperspektiv”.
- Men därmed inte sagt att det
enbart är Under Mästaren och
rekryteringsgruppen som ska
arbeta med rekryteringen. Det
är alla bröders ansvar, förklarar
Jarl.

Inbjudna till
brödramåltid
Broder Arne Haster och broder Jarl
Öman, M respektive VM i RT Virtus framför Templets byggnad i centrala Kristinehamn.

S

om de flesta andra Tempel har RT Virtus i Kristinehamn haft det trögt med
medlemsrekryteringen de
senaste åren. Men nu hoppas Arne Haster, Mästare
sedan 1993 i det 76 år gamla
Templet, att det ska vända.
- Vi har en del idéer om hur vi
ska kunna få in nya bröder i
vår gemenskap.
Vice Mästaren i Templet broder
Jarl Öman som också är
Mästare i Mellersta Provins
Kapitlet har ägnat mycket tid
åt att fundera över hur trenden
med minskande medlemssiffror
i hans eget och andra Tempel
ska kunna vändas. Han har
samlat lite idéer i en åttasidig
broschyr som han kallar “En
broder till” och som han använde vid ett seminarium kring
medlemsrekrytering vid General
Konventet i Sundsvall i somras.
Arne Haster och Jarl Öman
menar att en punkt om rekrytering alltid måste finnas
med på agendan vid Mästare
Rådets sammanträden.
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Ett sätt att rekrytera medlemmar är att bjuda in presumtiva
bröder till olika sammankomster
i Templet, till exempel Templets
årsdag, julfest, kyndelsmässofirande, utflykter med mera.
- Dessutom finns ju möjligheten
att bjuda in män som vi tror
kan vara intresserade att delta
i våra öppna utpostmöten på
temat fred eller miljö.
Arne Haster berättar också
att presumtiva medlemmar
bjudits in att vara med vid brödramåltiden efter ett IG-möte.
Fyra män har varit inbjudna. En
av dessa är nu medlem.
- På så sätt får de ju lära känna
bröderna och det kan då bli
lättare att tacka ja till invigning
i Orden.
Både han och Jarl Öman menar
att det gäller att ständigt ha
rekryteringen av nya bröder
i tankarna. Men det inte går
att pressa fram resultat utan
att arbeta målmedvetet och ta
den tid som behövs. De pekar
också på vikten av att bröderna
har god kunskap om Orden och
dess syften.
- Trygga bröder har lättare att
tala med presumtiva medlem mar om Orden.
Samarbetet mellan Templen i

Värmland är mycket gott. Två
gånger om året byter RT Virtus
och RT Esaias Tegnér ämbetsoch tjänstemän som då tjänstgör i varandras Tempel.
I Värmland finns också ett
tredje Tempel, RT Caritas i
Arvika. Sommartid arrangerar Templen en gemensam
bussresa till något trevligt och
intressant utflyktsmål. Redan
när Virtus instiftades som Invignings Tempel 1934 kunde man
ta egna lokaler i bruk i centrala
Kristinehamn. Huset byggdes
på 1870- talet av Kristinehamns
Metodistförsamling och har använts som såväl gudstjänstlokal
som biograf. 1903 såldes huset
till den lokala IOGT-NTO-logen.
1933 köptes fastigheten av
grosshandlare Per Svensson
som då var medlem i RT Esaias
Tegnér men som flyttade över
sitt medlemskap till det nyinstiftade Templet i Kristinehamn.
Han överlät senare fastigheten
till Templet mot inköpspriset.

Sagan om Parcifal

Riktar man blicken uppåt i sällskapsrummet på övre våningen
i Templets fastighet ser man
en väggfris som löper runt hela
rummet berättande sagan om
Parcifal. Frisen har målats av
broder Manne Johansson.
Denne har också gjort en tavla
som hänger över Vice Mästarens plats i tempelsalen. Motivet är från medeltiden med en
knäböjande tempelriddare i
bön framför ett altare. Bakom
Mästarens plats finns en fondmålning föreställande en gammal riddarborg. Den är målad
av Kristinehamnskonstnären
Martin Nilsson. Han har också
målat en takfris i tempelsalen
om zodiakens tolv stjärnbilder.
I tempelsalen finns även två

minnestavlor med namn på
alla de bröder i RT Virtus som
gått bort och i förrummet, som
också är sällskapsrum, finns
fotografier av Templets tidigare
Mästare.
Där finns också ett porträtt av
broder Gunnar Bohman som
recipierade i IT Virtus och som
under åren 1975-1986 var såväl
Högste Stor Mästare som Stor
Mästare. Bland övriga som varit medlemmar i RT Virtus kan
nämnas förre Vice Mästaren i
Mellersta Provins Kapitlet Åke
Johansson som avled i januari
i år. Han var under en tid även
Mästare i RT Virtus. Höstens
arbete i Templet började med
reception. Recipienden, Börje
Mattsson hälsades välkommen
av bland andra sin köttslige bror
Erik Mattsson.
Text & foto

En väggfris som löper runt hela rummet föreställande sagan om Parcifal.

Leif Lundqvist
Broder Manne
Johansson har
gjort en tavla
med motivet
knäböjande tempelriddare i bön
framför ett altare.
Motivet finns på
flera platser i
Templet.

Nyblivne Tempel Riddaren Börje Mattsson förevisades en av målningarna i tempelsalen av M Arne Haster och VM Jarl Öman.

Börje Eriksson avtackad efter 22 år som Sekreterare

R

iddare Templet Vårdkasen i
Varberg har avtackat Broder
Sekreterare Börje Eriksson som
hedras med Ordens Hederstjänstedekoration efter att ha tjänstgjort
som Sekreterare i 22 år från 1988 till
2009.
Han har suttit i Mästare Rådet i totalt 24
år. Broder Börje har utfört ett fantastiskt
arbete under alla dessa år för Templet
Vårdkasen i Varberg och Tempel
Riddare Orden. Vi i Riddare Templet
Vårdkasen tackar Broder Börje för allt
utfört arbete som Sekreterare under alla
dessa 22 år i Templet.

Börje Eriksson avtackas här av M Boris Gabrielsson

Boris Gabrielsson

Mästare i RT Vårdkasen
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Många ”höjdare” samlade vid IG-möte i Hudiksvall

V

id IG-mötet i RT Idun
i slutet av september
gästades Templet av flera
ledamöter ur Mästare Rådet
för Mellersta Provins Kapitlet. Närvarande vid mötet var
också fyra Mästare.
I centrum denna kväll stod
broder Åke Larsson från RT
Idun. Han belönades med
Eklundsmedaljen i silver för
sina värdefulla insatser för Templet. Medaljen överlämnades
av Provins Kapitel Mästare Jarl
Öman. I mötet deltog totalt 25

Den nyblivne silvermedaljören broder Åke
Larsson omgiven av
PKKR Eive Andreasson, PKM Jarl Öman och
PKKN Kjell Lindberg.

bröder, bland annat Provins
Kapitel Kansler Eive Andreasson, Provins Kapitel Kaplan
Kjell Lindberg samt Mästarna
Evert Marcusson, RT Idun, Bo

Strömberg, RT Manhem,
Jan-Olov Sandman, RT
Verdandi samt Göran
Björkström, RT Staffan. Till den
efterföljande brödramåltiden var
också nio damer inbjudna.
Text & foto

Börje Edoff

Orden ska bli mer aktiv i alkoholpolitiska debatten

R

ekryteringen av nya medlemmar är den viktigaste
uppgiften den närmaste
framtiden. Mellan åren 2007
och 2009 minskade antalet
medlemmar i Tempel Riddare
Orden med drygt 600 medlemmar. Under den kommande
verksamhetsperioden måste
denna negativa trend brytas
om Orden ska kunna överleva.

Vid stortempelmötet i Sundsvall
fanns ett förslag till verksamhetsplan från Stor Tempel Mästare
Rådet. Verksamhetsplanen
omfattar tre olika områden. Den
handlar om medlemsrekrytering,
medlemsvård och ordenskunskap. Inom alla dessa tre områden fanns förslag till insatser
på såväl nationell som lokal nivå
som förhoppningsvis ska kunna
bidra till en ökad medlemsrekrytering. Mötet antog verksamhetsplanen helt utan debatt.
Det råder stor enighet att man
ska vara mer aktiv i den alkoholpolitiska debatten. Tidigare har
det riktas en del kritik mot Orden
för att man inte arbetar med
alkoholpolitiska frågor och är för
10

anonym. Därför beslutade nu
stortempelmötet att tillsätta en
alkoholpolitisk grupp som ska
delta i den alkoholpolitiska debatten på riksplanet och sprida
kunskap om Tempel Riddare
Orden.

Alkoholpolitisk talesman

Den lokala alkoholpolitiska debatten ska föras av de enskilda
Templen. I varje Tempel utses
en alkoholpolitisk talesman.
Dessutom ska Templen genomföra utåtriktade aktiviteter för att
väcka intresse för och sprida
kunskap om Orden och även
göra en plan för utbildning av
nya bröder. Denna utbildning
kan ske redan före receptionen.
I flera Tempel är mötesdeltagandet ganska lågt, vilket kan
medföra svårigheter vid till
exempel gradgivningar. Därför
säger STMR i verksamhetsplanen att deltagandet i möten
i det egna Templet ska öka
jämfört med föregående år. Ett
sätt är att Templen gör en plan
för att ge faddrarna nödvändig
utbildning. Utbyte med andra

Tempel och även med andra
föreningar som står på en nykter värdegrund framhålls också
i verksamhetsplanen.
Stortempelmötet beslutade
även om en plan för att ge
bröderna i Templen en större
kunskap om Ordens värderingar och det rituella arbetet. Ju
större kunskap den enskilde
brodern har om Orden desto
mer intressant blir det att delta
i Templets möten och han känner sig säkrare och vågar också
tala om Orden med presumtiva
medlemmar.

Höjning av
medlemsavgiften

På grund av ett minskat antal
medlemmar och ökade kostnader föreslog Stor Tempel
Mästare Rådet en höjning av
den medlemsavgift som Templen betalar till Stor Templet
från och med nästa år. Även i
denna fråga fick STMR gehör
för sitt förslag vilket innebär att
avgiften höjs med 20 kronor per
medlem från 95 till 115 kronor.
Text

Leif Lundqvist

Tempel Byggare Orden firade
sitt femårsjubileum i Uddevalla
Vid mötet togs in tre nya systrar tillsammans med Jarnfrid Saetersdal,Bergen.

L

ördagen den 28 augusti
2010 firade Tempel Byggare Orden sitt femårsjubileum i Uddevalla. Tempel Byggare Orden kom till Uddevalla
år 2005 och detta firades av
Systrar i Orden tillsammans
med Bröder i Tempel Riddare Orden, med respektive.
Firandet hölls i RT Knapes
lokaler där TBO har sina
sammankomster. Firandet
inleddes med att deltagarna
välkomnades till den Öppna
Förgården i Sinnenas Tecken.
Mästaren vid Templet Ranrike i
Uddevalla, Marianne Lundberg,

Nya medlemmar
RT Knape, Uddevalla
Kenneth Persson
Kenneth Bengtsson
RT Manhem, Gävle
Sonny Stjernström
RT Bröderna, Boden
Salomon Handal
RT S:t Erik, Uppsala
Magnus Åberg
RT Umeborg, Umeå
Elis Andersson
RT Felicia, Göteborg
Lennart Ahlqvist
André Kildén
RT Concordia, Stockholm
Johnny Löfholm
RT S:t Eskil, Eskilstuna
Kent Olsson
Sven-Erik Enqvist
RT Virtus, Kristinehamn
Börje Mattsson
RT S:t Laurentius, Linköping
Stefan Hedström
RT Balder, Halmstad
Gunnar Friberg
RT S:t Sigfrid, Växjö
Christoffer Haufe

berättade målande om hur TBO
kom till Uddevalla. Om hur hon
tillsammans med en skara entusiastiska kvinnor byggde först
en Förgård och sedan byggde
vidare för att så skapa Templet
Ranrike. Hon berättade om Ran
som i svunnen tid härskade
över den nuvarande
Bohuskusten och den symbolik
detta har för Templet. Frågan
om att skapa en Orden för kvinnor i Tempel Riddare Ordens
anda togs upp i Uddevalla redan på 50-talet, tiden var dock
inte mogen och det kom att
dröja till år 2004 innan Tempel
Byggare Orden instiftade sin
första Förgård, i Stockholm. Intresset för Tempel Byggare Orden växte och en grupp kvinnor
från området kring Uddevalla
tog aktivt initiativ till att året därpå starta en Förgård av Tempel
Byggare Orden i Uddevalla.

Ordens Patriarker
RT Minerva, Jönköping
Henry Sunderby
S:t Laurentius, Linköping
Gunnar Klang
RT Ariel, Falun
Gunnar Eriksson
Folke Hansjons
Elon Källberg
Bernt Eriksson
Martin Inge
Täpp Nils Nilsson
Bror Ohls
Jörgen Emretsson
VT Bonitas, Alingsås
Harry Arvidsson
RT Valkyrian, Söderhamn
Erik Björn
RT Umeborg, Umeå
Gösta Karlsson

Tempel Byggare Orden växte
och medlemmar från när
och fjärran tillkom. Från Uddevalla har Förgårdar instiftats
i Bergen, Larvik och Borås.
Under firandet den 28 augusti deltog systrar från Bergen i väster till Växjö i syd-öst.
Lars-Erik Frendberg bjöd på
bred underhållning, allt från
visklassiker till rock. Han framförde visor och imitationer av
kända artister såsom Elvis Presley, vilket han varvade med
historier, ofta med göteborgskeller västgötsk dialekt.
Firandet avslutades med att alla
bildade syskonkedja och sjöng
sången ”Nu går sista visan”.
Dagen efter samlades Ordens
systrar för gradgivning i Sanningens- Kärlekens- och Renhetens grad.
Text Carin

Nilsson Wiking

RT Balder, Halmstad
Kjell Sjövald
Sven-Erik Svensson
RT Vätterborgen, Motala
Sören Jansson
RT Excelsior, Kristianstad
Curt Jacobsen
Bengt-Åke Bengtsson

Eklundsmedaljer
i silver

RT Felicia, Göteborg
Arne Frick
RT S:ta Gertrud, Västervik
Eskil Johansson
Seth Karlsson
Gunnar Wiktorsson
RT Bröderna, Boden
Vidar Ek
Jonny Nilsson
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Bengt Davidsson, Kungsgatan 15, 961 61 BODEN

Huvudbonader
är Ewerts huvudnummer

Många intresserade av Tempel
Byggarna i Umeå.

B

roder Ewert Ekman, Enköping, hemmahörande
i RT Wästmannia, besökte i
sitt yrkesverksamma liv drygt
100 länder. Han har vid flera
tillfällen gästat RT Umeborg
och nu senast berättade han
många roliga episoder omkring sina resor runt jorden.
Han förvärvade alltid en hatt
som var speciell för det land
han besökte och denna kväll
kom att bli en rolig och mycket
uppskattad hattparad. Bröderna
fick var sitt tävlingsformulär där
det gällde att gissa ursprungslandet för respektive huvudbonad. Svårast att placera geografiskt var nog näverkepsen
från Rundvik i norra Ångermanland, där Ewert för övrigt har
sin sommarbostad. Broder Alf
Oscarsson bjöd på kvällens förplägnad och uppvaktades med
en TRljuslykta
på sin
75-årsdag av
bröderna
i RT
Umeborg
genom
Mästaren
Henry
ForsBroder Ewert Ekman i
gren.
keps från Rundvik.
Text Östen Albertsson
Foto Anders Perstrand

12

Några av de intresserade besökarna vid Templet Umespirans Öppet Hus i Umeå flankeras
av Mästare Margot Asplund, Ceremoni Mästare Sylvia Karlsson, Gunilla Hedström och Skatt
Mästare Britt-Marie Stocke. Inger Lindström, Ulla Hansen och Gerd Backlund-Lissman.

E

tt stämningsfullt
förgårdsmöte och en utförlig information bjöds det
på när Templet Umespiran
inom Tempel Byggare Orden
ordnade Öppet hus i tempelriddarlokalerna en söndag
eftermiddag i oktober. Detta
lyckade arrangemang var en
del av Umespirans femårsfirande.
Programmet, som annonserats i lokalpressen, lockade ett
drygt tiotal intresserade kvinnor
som tilltalades av Ordens syfte
och arbetsformer. Under kaffeserveringen berättade Umespirans Mästare Margot Asplund
om hur det är att vara med i en
kvinnlig orden. Verksamhetsformen skiljer sig som bekant
från en vanlig förening. Många

var frågorna och funderingarna
som besökarna framförde.
Den informativa samvaron
avslutades med en liten visstund med trubaduren och Tempel Riddaren Anders Perstrand
som så lägligt befann sig i lokalerna.
Tre av de intresserade damerna vid Öppet hus, togs in som
noviser vid ett senare möte
i Umespiran, nämligen Gerd
Backlund-Lissman, Gunilla
Hedström och Ulla Jonsson.
Känner ni till att systrarna i
Templet Umespiran kallas oss
från RT Umeborg för halvbröder? Det kanske är en utbredd benämning.
Text & foto Anders

Perstrand

