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Jag har framför mig evan-
gelieboken med julens 

texter uppslagna. Snart skall 
alla de gamla välkända tex-
terna åter läsas. Julens evan-
gelium är väl en text som de 
flesta har relationer till. Det 
kommer att läsas vid de olika 
gudstjänsterna i våra kyrkor. 

De flesta av oss har hört och 
sett julens evangelium fram-
föras i något julspel i kyrka eller 
skola. Ofta har jag mött männi-
skor i olika åldrar, som har haft 
mycket av julevangeliets ord i 
sitt minne. Man har varit med 
och spelat någon av rollerna 
i julspelet. En del har haft en 
huvudroll. Man har spelat Jo-
sef eller Maria. En del har varit 
med i änglakören eller kanske 
varit en av Herodes soldater. 
Julspelet brukar innehålla texter 
både från jul och trettondedag. 
Hur skall jag då formulera mig, 
när jag vill förmedla några tan-
kar omkring de här välkända 
bibelorden?

Radion är på. Jag har inte lyss-
nat så mycket men just nu 
handlar det om världsekono-
min. Varje dag hör vi tråkiga 
ekonomiska nyheter från vår 
omvärld. Det är lågkonjunktur. 
Kommer våra banker att klara 
sig? Greklands problem är 
jättestora – kan ett land gå i 
konkurs? Euron är i gungning. 
När jag nu sitter och funderar 
omkring julen är det fortfarande 
oktober månad. Plötsligt hör jag 
några kommentarer omkring 
den kommande julhandeln. Det 
verkar vara ett ännu större eko-
nomiskt bekymmer än de flesta 
andra problemen. Hur mycket 
kommer julhandeln att omsätta i 
år? Det blir väl en ökning liksom 
tidigare år? Annars är det kris.

Pengarna är tydligen det viktiga 
i vår tillvaro. Att ha för mycket 

pengar är krångligt - att ha för 
lite går inte alls. Det ekonomis-
ka tänkandet kommer till och 
med in i våra julförberedelser. 
Köper vi inte tillräckligt mycket 
är katastrofen nära. Hur har det 
blivit så? 

Att vi människor är beroende 
av varandra har väl redan det 
gamla kärleksbudskapet gjort 
klart för oss. Ändå är det så 
krångligt vare sig det gäller 
människa och människa eller 
land och land emellan. Vi kan 
inte hitta på vad som helst utan 
att det påverkar andra. Vad ett 
land gör med sina ekonomiska 
förutsättningar påverkar ju så 
många. Vi ser hur illa det är 
på många håll. Många, många 
kommer i kläm. Barn är utan 
framtid. Många lever med 
krigsskador. Det går att räkna 
upp hur mycket som helst. 
Nästan alltid beror det på att vi 
inte kan leva i fred med varan-
dra och att vi inte kan dela på 
det som skapelsen ger oss av 
mat och pengar. 

Hur blir det nu då med julens 
evangelium. Jag vill ta upp att 
det handlar om freds- och frids-
budskapet. Här beror det så 
mycket på var och en av oss. 
Jag är övertygad om att om vi 

verkligen tog åt oss av det bud-
skapet skulle mycket i världen 
bli annorlunda. Fördelningen av 
våra resurser skulle förändras. 
Människor skulle ta hand om 
varandra. Man hade ingen an-
ledning att starta något krig. Vi 
skulle kunna leva i fred och frid 
med varandra.

Vi behöver drömma och ha 
visioner och något att kämpa 
för. Det är alldeles för många 
som inte har några mål. Det 
är så många som ger upp, när 
man bara upplever mörker och 
inte ser några möjligheter i vår 
värld. Låt oss aldrig ge upp! 
Låt oss kämpa för att ljuset 
från evighetens värld skall få 
lysa och värma oss på vår väg. 
Redan den gamle profeten sa: 
”Det folk som vandrar i mörkret 
får se ett stort ljus.” Det är det 
ljuset som kommer i världen 
med Jesus Kristus. Låt oss nu 
bereda väg för honom! Låt oss 
göra vad vi kan för att det ljuset 
skall få brinna och få förmedla 
trygghet och glädje i vår värld!

Han som tronar högt i skyn,  
oåtkomlig för vår syn

Blir ett barn i jungfruns famn, 
Jesus Kristus är hans namn.

Nära kommer livets ord,         
tar gestalt på denna jord.

Mitt ibland oss bor det här,  
visar oss vad kärlek är.

Lyss till änglasångens ord:   
Gud är kommen till vår jord.

Sv.ps. 
123:2.  

Text: Torsten 
Wassenius              
M i RT Fidelitas  

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus.”
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DECEMBER - JULMÅNAD  

fetian gjorde dem säkert, med 
viss rätt, oroliga. Ingen kunde 
ana, att detta barns födelse 
skulle få så stor påverkan på 
vår tillvaro.

Han föddes. Han gav oss 
ett budskap om fred och ge-
menskap. Han sade, att vi har 
ansvar för varandra. Att alla 
är värda att vara med i en ge-
menskap och att ingen skall 
lämnas utanför och framförallt 
att vi skall behandla våra med-
människor så som vi själva 
vill bli behandlade. Att vi skall 
hjälpa varandra och respektera 
varandra för det vi är.

Om detta budskap står det 
skrivet i Bibeln. Det är lätt att 
förstå dess innebörd. Det är 
klart och tydligt. Det predikas 
i vårt kyrkliga arbete. Vi finner 
det även i Tempel Riddare Or-
dens grunder. 

Det är det absolut viktigaste 
budskapet.  Det framförs på 
många håll. I denna tidnings ut-
gåva och i många olika miljöer. 
Samma budskap i olika formul-
ering.

Men, hur skall vi klara av att 
följa det i alla olika samman-
hang?

Samma budskap fast i olika 
klädnad. Ett budskap värt att 
fundera på 
inför och 
under den 
stundande 
högtiden. 
Gör det, och 
tag också 
emot en öns-
kan om

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Anders Wiking, Stor Mästare

Snart är julen här. Den 
återkommer varje år. För 

många människor kan den in-
nebära ensamhet och att man 
känner sig stå utanför den 
sociala samvaron. 

Denna samvaro, som fordras 
för att man skall känna sig 
hemma i samhället. Den bär 
med sig fest, firande, sam-
varo i familjen, tomtebesök och 
julklappar. Den kan också vara 
till ett elände för många män-
niskor. Det kostar på att fira och 
att äta av allt det goda. Efter 
julen kommer räkningen. Ebb 
i kassan hos många då varda-
gen infinner sig med ”eftertan-
kens kranka blekhet”.  

Har vi glömt varför vi firar jul? 
Jag tror inte det. Det finns ändå 
anledning till att tänka efter. 
Vi kan ju börja med historien, 
med profetian och en förväntan 
om vad som skulle följa efter 
den. När man levde på den 
tiden, många gånger i misär 
och armod, ville man så gärna 
se en ny tid, en ny värld. I mel-
lanöstern önskade man bli be-
friade från ockupanterna – från 
romarna. Man längtade efter en 
ny tid, en tid av frid och förson-
ing.

Vi måste ha något att hoppas 
på. Julen som vi ser den kan-
ske ter sig som en kommersiell 
företeelse.  

Menar jag att vi inte skall fira jul 
genom att tända ljus, äta myck-
et mat och ge varandra gåvor? 
Jo, det skall vi naturligtvis göra. 
Men det är inte det enda vi 
skall göra. Vi skall också fun-
dera över vad barnets födelse i 
Betlehem förde med sig till oss

Det fanns nog många, som inte 
önskade, att barnet skulle fötts. 
Makthavarna var nog likadana 
som vi upplever dem idag. Pro-
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Bosse Almqvist hade 
nu gjort klart nya 

mästarestavar till Provins 
Kapitel Mästarna med till-
hörande transportväskor. 

Varför man har låtit göra nya 
stavar är på grund av att de 

På ett pedagogiskt tillta-
lande sätt sker detta ge-

nom skådande av symboler, 
det ögat ser samt det örat hör. 

En uppmaning som möter oss 
redan vid inträdet i Orden är 
KÄNN DIG SJÄLV. Uppman-
ingen följer alltid oss. Det är 
ganska vanligt att människor 
lever utan personligt ansvar. På 
affärsspråk förekommer u p a = 
utan personligt ansvar. Den ene 
väntar på den andre och vill 
att denne skall göra vad man 
egentligen borde göra själv. Det 
är bekvämt att lägga ansvaret 
på andra och skjuta skulden 
ifrån sig själv till någon annan. 
En Tempelriddare svarar alltid 
för sig själv, för sina ståndpunk-
ter och sin livsföring, sina hand-
lingar. Utgångspunkten är att 
han inte har andra än sig själv 
att svara för.

En förebild i detta har vi i den 
helige S:t Bernard av Clairvaux. 
Han är skyddshelgon även för 
andra Ordenssällskap med 
högre syften. Ett av skälen till 
att Bernhard känns så rele-
vant idag är hans intresse för 
psykologi. ”Självkännedom är 

gamla var tunga och efter 
många års användning även 
slitna i hopsättningsgängorna. 
De gamla stavarna hamnar nu i 
Ordens arkiv i Stockholm.

Text & foto: Sten Lindgren

ett steg mot kunskapen om 
Gud”, skriver han i sin berömda 
kommentar till Höga Visan. 
Därav vikten av att lära känna 
människan.

För en nutida läsare krävs det 
viss ansträngning att tränga in i 
Bernhards världsbild och tillägna 
sig hans budskap. Men mödan 
är värt besväret. Samtidigt som 
han är djupt förankrad i traditio-
nellt tänkande, föregriper näm-
ligen Bernhard den moderna 
människans sätt att uppfatta sig 
själv och tillvaron. Ryktet om 
Bernhard spred sig ända upp till 
Sverige, till ”de råa och barbaris-
ka människorna … i de vilda 
trakterna vid världens ände … 
till de avlägsna folken i den nord-
liga köldens nejder … där man 
hört talas om munkar utan att 
någonsin ha sett en enda”. På 
svensk begäran sände Bernhard 
munkar till Sverige. Ett särskilt 
ansvar över ett förvaltningsom-
råde fick styresmannen över 
ett k o m t u r i. Vi känner igen 
benämningen Komtur och Stor 
Komtur ”högtstående medlem 
av en riddarorden”. Personer 
som har kunskap, erfarenhet, 
förtroende och ett särskilt ansvar 

att föra arbetet i en Orden vid-
are ”Den Stora Vakten”.

Troheten mot Orden, Templet 
och Bröderna uttrycks tydligt 
genom bildandet av BRÖDRA-
KEDJAN. Vi kan erinra oss 
stiftarna av vår Orden. De kom, 
i en tid då rusmedlen höll på att 
ödelägga samhället, att sluta 
ett avtal med varandra: ”vi skall 
kämpa, ta ett socialt ansvar”. 
Som ett synligt tecken ”de reste 
sig, fattade varandras händer” 
och bildade brödrakedjan. I det 
rituella arbetet ingår att bilda 
brödrakedjan. Handlingen, 
symbolhandling, är ett uttryck 
för närheten till Orden och varje 
broder. I de olika graderna bil-
das brödrakedjan mer nära rent 
fysiskt. Det är ett uttryck för den 
största respekt, omsorg, sam-
hörighet med varje broder samt 
bekräftelse på avgivna löften. 
I en vidare, extensiv, 
tolkning kan brödra-
kedjan ge uttryck för 
en absolut trohet till 
Ordens Lag.

Ske alltså!
Text: Stig Gus-
tavsson, HSKN

TEMPEL RIDDARE ORDEN FÖRMEDLAR 
ETISKA VÄRDERINGAR

DEN FLITIGE SLÖJDLÄRAREN 
FRÅN JÖNKÖPING
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Riddare Templet Wäst-
mannias första möte för 

hösten blev extra högtidligt. 
Det hölls nämligen i en ny 
Ordenslokal, som invigdes 
av Vice Stor Mästaren Jarl 
Öman. 

Förutom av Broder Jarl och 
flera ledamöter från högre råd 
gästades Templet av Mästare 
och bröder från närliggande 
tempelavdelningar. Efter invig-
ningen, som skedde enligt den 
särskilda ritual som används 
vid dessa tillfällen, samlades 
bröderna till ett samkväm under 
gemytliga former.   

Efter 94 år i centrala Västerås 
inleds nu en ny epok i Riddare 
Templet Wästmannias histo-
ria. Tillsammans med ordens-
sällskapet W:6 flyttar vi in i 
Frimurarnas ordenshus i Öster 
Mälarstrandsområdet. Huset 
har tidigare inhyst flygverk-
städernas propellerverkstad. 

Det är tredje lokalen som Temp-
let nu lämnar. Starten skedde 
1917 i IOGT-huset vid Väst-
götegatan, men ganska snart 

Simon Winnfors, aktiv 
medlem i Ungdomens 

Nykterhetsförbund såväl lo-
kalt som på riksplanet, blev 
genom internet intresserad 
av Tempel Riddare Orden och 
tog kontakt. Det är den andra 
unga brodern som den vägen 
fått inspiration att ta kontakt 
för att bli en ny broder i RT 
Mäster Olof.

Simon Winnfors, 19 år, togs 

flyttades verksamheten till Blås-
bogården på Kyrkbacken. 

Inför hot om rivning inreddes 
vindsvåningen i Frälsningsar-
méns nybyggda hus på Hant-
verkargatan 3 av bröderna 
själva. Denna lokal invigdes år 
1956 och har alltså varit vårt 
”hem” i 55 år. Och nu har Re-
gattagatan 22A blivit Templets 
adress. Trots ett läge längre 
från centrum och därmed 
längre restider hoppas vi att 
förändringen blir positiv. Men 
naturligtvis är det med ett visst 
vemod de gamla trivsamma 
lokalerna har lämnats.

Alla som någon gång flyttat vet 
att det är en omfattande och 
tidskrävande process att byta 

emot med mycken glädje och 
värme vid reception i Templet 
den 4:e oktober.  En god upp-
slutning av bröder, bland annat 
ett antal gästande bröder från 
angränsande Tempel, bidrog 
till en verklig högtid och att ett 
stort Inre Tempel kunde bildas, 
då Simon inlänkades som ny 
broder. 

Text: Lars-Olof Egefalk,             
KN i RT Mäster Olof

lokal, särskilt efter många år 
på samma ställe. Många frågor 
måste samordnas. Hjälpande 
händer behövs. De som har 
ansvarat och varit med att ge-
nomföra flytten har upplevt tuffa 
och spännande och utmanande 
uppgifter. Det har varit otaliga 
samråd med berörda parter 
vid sökandet efter ny lokal och 
omfattande förberedelser inför 
flytten. 

Den fysiska flytten är projek-
tets mest kritiska punkt. Allt 
måste klaffa. Förrådsutrymmen, 
skåp och hyllor måste töm-
mas. Arkiverade handlingar, 
regalier och allt som behövs 
vid gradmötena, porslin, tavlor 
etc. måste packas ner i flytt-
kartonger. Möbler kräver sin 
behandling. En del av godset 
har magasinerats och kommer 
förhoppningsvis till användning 
om några år, då vi räknar med 
att flytta in i Frimurarnas nya or-
denshus (nu på planeringssta-
diet).                                                

Text: O Magnusson                                     
Foto: S-B Jakobs

RIDDARE TEMPLET WÄSTMANNIA HAR 
FLYTTAT TILL PROPELLERVERKSTAD

Ung och gammal – alla äro bröder. 
Simon, vår nye broder, omgiven av 
vår Mästare Matz-Olof Hultqvist och 
patriarkerna Ragnar Ydreborg, Per 
Thybeck och Harry Casservik.

GLÄDJEFYLLD RECEPTION FÖR 
UNG MAN I RT MÄSTER OLOF

Jarl Öman, Sven-Erik Lilja (M), Ola 
Magnusson (S).
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HÖGSTA TEMPLETS GRAD, HTG I HALMSTAD

När Högsta Templets Grad, 
HTG, höll möte i RT 

Balders Tempelsal i Halm-
stad den 23 oktober blev 66 
Bröder utnämnda till Stor 
Komturer och Riddare av det 
Röda Korset.

Recipienderna kom från de 
flesta Tempel i Södra Provins 
Kapitlet. Vid Brödramåltiden 

Till XI-gradmötet i Borås 
hade kallats 44 recipi-

ender, dels bröder som sen 
tidigare var innehavare av 
den gamla X-graden och dels 
bröder som nu var berät-
tigade enligt det nya grad-
givningssystemet. 

36 bröder från Sverige, sju 
bröder från Norge och en brod-
er från Danmark. Efter grad-
mötet och brödramåltiden sam-
lades alla åter i Tempelsalen för 
ett ”Seminarium om rekryter-
ing”. Högste Stormästare Jens 
Dövik inledde med att bröderna 
som var här tillhör Ordens kär-
na. Om Orden ska kunna bryta 
den nedåtgående medlemskur-
van är det mycket hög tid att 

talade VHSM Yngve Haugtvedt 
om graden och han lade också 
annan innebörd i bokstäverna 
i gradens förkortning. Han 
uppmanade Bröderna att se 
bokstaven H som Högtid, T som 
Trohet och G som Glädje och 
exemplifierade med ett möte 
han haft med dottern till en nu 
bortgången norsk Stor Mästare:

sätta in olika sorters åtgärder. 
För redan har antalet bröder 
minskat på grund av att fler av-
lider än som nyrekryteras. Flera 
av de efterföljande talarna up-
prepade ett antal redan kända 
förslag. Stor Mästare Anders 
Wiking sa att det betyder 
mycket mer att få träffa Mästare 
Råden, men även bröderna i 
Templen, utanför mötena och 
samtala om Ordens arbete på 
de olika platserna.

Vice Högste Stor Mästare     
Yngve Haugstvedt sammanfat-
tade mycket i ordet BORRE. 
Ordet blev nästan ett mantra 
att tänka på, B= broder oms-
org, O= ordenskunskap, R= 
rekrytering – vara stolt över att 

– Hon berättade för mig att när 
hennes far kom in i rummet, 
iklädd sin högtidsdräkt med or-
densdekorationerna, då spred 
han högtid i hela familjen. Och 
det är så det ska vara i vår 
Orden. När vi träffas ska det 
vara högtid, och vi ska också 
förmedla en känsla av högtid i 
vår omgivning.
Text: Tommy Johansson

göra PR för Orden i vardagen, 
R= rekrytera internt bröder till   
Templets arbetsuppgifter, E= 
entusiasmera trots att ”det har 
vi gjort förr men gav inget …”

Det kändes tyvärr som att många 
av bröderna var trötta efter in-
nehållsrik reception och god 
brödramåltid. Kanske ska man 
även diskutera denna viktiga 
fråga i mindre grupper och då 
med aktiva bröder i Templens 
Mästare Råd. Många av de 
bröder som var med här i Borås 
sitter inte i Mästare Råd. 

Någon av talarna sa något om 
att lämna spår efter sig… Vi 
gjorde tydligen inga spår efter 
oss på hotellet där de flesta av 
de tillresta bröderna bodde. En 
ung familj vars lille kille kröp 
iväg in bland benen på gäster-
na vid frukostbuffen. När han 
blev infångad och frågade pap-
pan. ”Är det något slags lant-
brukarmöte här eftersom här så 
många äldre män? Jaså, det 
är Tempel Riddare. Nykterhets 
Orden? Då hade jag ju kunnat 
vara med, för jag har varit med 
IOGT/NTO scouterna!”                      
På annan plats i tidningen 
berättar vi om den satsning på 
TV4-reklam som gjort av Temp-
len i Västsverige.
Text & foto: Sten Lindgren

HÖGSTA TEMPLETS INRE CIRKELS GRAD, XI-GRADMÖTET I BORÅS 

Vice Högste Stor Mästare Yngve Haugstvedt försöker få fart på diskussionen.
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VM i RT Excelsior, Broder 
Lars Johansson, fyllde 

85 år samma dag som 
Templet höll ett IG-möte med 
musikunderhållning. I stället 
för att ha mottagning hemma 
valde Broder Lars att fira sin 
högtidsdag tillsammans med 
Bröderna i Templet och en del 
tillresta gäster från Riddare 
Templen Molay, S:t Nicolaus 
och Gregorius. 

Broder Lars bjöd på tårta vid 
brödramåltiden och då bjöds 
också på synnerligen njutbar 
musikunderhållning. Det 
var 16-åriga Ingrid Nilsson, 
studerande vid musikskolan i 
Kristianstad, som framförde en 
rad melodier på irländsk harpa. 
Ingrid berättade också om sitt 
instrument och om hur det kom 
sig att hon valde ett så ovanligt 
instrument som harpa: 

– Min första inspiration var 
äggskäraren hemma i kökslådan, 
sade hon. När jag sedan fick 
pröva på harpan på musikskolans 
presentationsdag var jag fast.

Mellan musikstyckena berättade 
Ingrid också om musiken hon 
spelade:

– Jag tycker bäst om skotsk och 
irländsk musik. Många av de 
vackra irländska sångerna har 
skrivits av fattiga trubadurer som 
åkte runt och spelade för mat 
på den irländska landsbygden. 
Och om de då blev särskilt väl 
behandlade i något hem så fick 
”mecenaten” en sång uppkallad 
efter sig.                                    

Ingrid berättade också om att 
hon ofta är i Skottland och spelar 
på harpofestivaler. Och att hon 
också tycker mycket om den rika 
svenska folkmusikskatten, som 
hon också gav några prov på, 
däribland den vackra ”Kristallen 
den fina”, som hon tillägnade  
dagens födelsedagsbarn.
Text: Tommy Johansson
Foto: Lars Bergqvist

VM FIRADE 85-ÅRSDAGEN I BRÖDRAKRETSEN

RT Excelsiors VM Lars Johansson uppvaktades på 85-årsdagen. Här överlämnar SB Uno 
Johnsson och Broder Torsten Hansson en blomma från UP i Hässleholm.

Ingrid Nilsson underhöll med vacker harpomusik vid 85-årsfirandet och tillägnade även 
Broder Lars Johansson ”Kristallen den fina”.
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Över 1 000 besök på hem-
sidan, reportage i lokal-

press och lokal-TV, reception 
i Utposten i Falkenberg för 
förste nye lärlingen i början 
av november och ett extrain-
satt Utpostmöte i december 
för nya intagningar. Det är re-
sultatet hittills av den reklam-
film som RT Balder lät visa i 
TV4 Halland tidigare i år.

– Ja, vi är mycket nöjda med 
resultatet, säger M Jan-Inge 
Persson och VM Bengt Martins-
son till Tempel Riddaren.

Förspelet till TV-reklamen var 
den diskussion som förekom-
mer i alla Tempel i dag: hur ska 
vi nå nya människor och få nya 
medlemmar?

Den som kläckte den djärva 
idén om att göra en reklamfilm 
för TV var SB i UP i Falkenberg 
Jimmy Olausson. Templet tog 
kontakt med TV4 Halland och 
begärde in en offert och sedan 
började grovarbetet. Jimmys 
idé var Från dåtid till nutid och 
den centrala gestalten skulle 
vara en riddare till häst. Vem är 
den mest kände riddaren i mo-
dern tid? Just det, Arn. Så man 
tog kontakt med huvudrollsinne-
havaren i Arn-filmerna, Joakim 
Nätterqvist, och han åtog sig 
uppdraget. Han producerade 
även filmen. 

Efter en rad telefonsamtal 
och möten mellan Jimmy och 
Joakim började filmen ta form. 
Grundidén var RT Balders och 
Joakim Nätterqvist svarade för 
utformningen och det blev tre 
förslag. Ett förkastades direkt 
och av de andra två valde man 
ut ett som visades 28 gånger 
om dygnet, vid alla tidpunkter, 
under två månader. 

Under resans gång gjorde man 
en del förändringar, till exempel 

syntes telefonnummer och e-
postadress dåligt i den första 
versionen, så det måste man 
förbättra. 

Vad kostade det då? Det vill RT 
Balder inte tala om, eftersom 
det handlar om avtal med dels 
TV4, dels Joakim Nätterqvist, 
men det är naturligtvis inte 
billigt att göra och sända TV-
reklam.

– Men det var värt priset säger 
VM Bengt Martinsson. Vi får 
inte vara rädda för att prova nya 
idéer för att föra ut vår Orden.

Om något Tempel önskar att 
nappa på idén så står RT Bal-
der gärna till tjänst med att sälja 
filmen. 

– Den är utformad i två delar, 
så att de som vill visa den kan 
lägga in sina egna kontaktupp-
gifter, säger M Jan-Inge Pers-
son.

Text & foto: Tommy Johansson

Fotnot: Man kan se både reklam-
filmen och det reportage som TV4 
Halland gjorde på RT Balders 
hemsida: http://rtbalder.se

VM Bengt Martinsson och M Jan-Inge Persson i RT Balder är mycket nöjda med den 
stora respons Templet har fått på sin reklamfilm i TV4.

TEMPEL RIDDARNA I TV4 HALLAND

EN BRODER I BYXNÖD

Vid XI-gradmötet i Borås ham-
nade en broder i trubbel.

När han skulle ta på fracken 
saknades byxorna som hängde 
kvar hemma på Gotland. Så 
lång resa för reception och nu 
med ett snöpligt slut. Men det 
finns ju bröder! En av bröderna 
som skulle svarade för brö-
dramåltiden använde ju inte sin 

frack. Snabbt hem och hämtade 
byxorna, lite långa i benen, men 
det fixades med kontorsgem. 
Efteråt konstaterade den got-
ländske brodern att det var en 
minnesvärd reception på flera 
sätt. Så man skulle ju kunna 
mynta ordspråket ”bättre byxlös 
än broderlös”.        

Text: Sten Lindgren
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Vår rörelse har sin grund i 
Washingtonrörelsen, som 

startades av sex före detta 
drinkare i staden Baltimore, 
Maryland, USA, i början av 
1840-talet. Deras avsikt var att 
fortsättningsvis hålla sig nyk-
tra genom ett aktivt kamrat-
stöd med kristna förtecken. 

Vi tror att det är viktigt att ha 
denna bild klar för sig, när man 
diskuterar vår roll i dagens 
samhälle.

Vi ser att våra ungdomar testar 
användning av alkohol och an-
dra droger vid allt yngre år, inte 
sällan i de tidiga tonåren. Tyvärr 
har allt det arbete som lagts 
ned på information och up-
plysning inte lyckats förhindra 
denna utveckling. Det hör un-
gdomen till att testa gränserna 
för det tillåtna. Ibland passerar 
man också dessa gränser.

Våra arbetsformer är utformade 
för att passa vuxna människor. 
Vi har ju dessutom åldersgrän-
sen 18 år för medlemskap. 
Detta innebär att vi i första hand 
bör försöka nå föräldragenera-
tionerna med våra budskap.  
Avhåller sig föräldrarna från 
droger får också det uppväx-
ande släktet nyktra och drogfria 
förebilder. Som vi alla vet är 
detta dock lättare sagt än gjort. 
Den kontinentala ”alkoholkul-
turen” har etablerats fullt ut och 
understöds kraftigt av media. 
Finns det överhuvudtaget något 
”matlagningsprogram” i TV eller 
radio utan samtidig förtäckt 
alkoholreklam? Flera TV-kanal-
er och tidningar tjänar också 
stora pengar via alkoholreklam.

Mot allt detta har inte vare sig 
folkhälsoarbetet, nykterhet-
srörelsen i stort eller vi mycket 
att sätta emot. Man kan hoppas 
att allt fler får upp ögonen för 
riskerna och av egen kraft tar 

steget till ett drogfritt liv. Dess-
bättre finns det nu många ex-
empel på en utveckling i denna 
riktning. Detta innebär dock inte 
att dessa personer därmed vill 
vara medlemmar hos oss, eller i 
andra föreningar. Dagens unga 
familjegeneration har ett pres-
sat tidsschema och har mycket 
svårt att engagera sig i ett aktivt 
föreningsarbete.

Det personliga ställningstagan-
det uppmärksammas därför 
sällan.

Det är viktigt att Tempel Rid-
dare Ordens (och Tempel 
Byggare Ordens) existens 
är allmänt känd. För många 
stressade nutidsmänniskor kan 
vår verksamhet med högtidliga 
och tidlösa ritualmöten erbjuda 
ett välkommet avbrott i varda-
gens slit. 

Det åligger varje broder att 
berätta om detta, när tillfället 
dyker upp. Många hittar oss 
idag också via Ordens hem-
sidor på Internet, just när man 
söker denna typ av upplevelser.

Vid senaste General Konvent 
beslöt Stor Templet för Sverige 
och Finland att upprätta en 
alkoholpolitisk grupp. Den skall 

delta i den nationella debatten, 
samtidigt som varje Tempel 
skall utse en alkoholpolitisk 
talesman, som skall delta i den 
lokala debatten. Avsikten är att 
stimulera för en mera utåtvänd 
framtoning.

När vi tar upp och diskuterar 
drogfrågor sprider vi information 
om våra idéer.

Vi gör helt säkert stor nytta 
när vi tar in personer med tidi-
gare missbruk i vår krets. Här 
är vi alltså mycket nära det 
ursprungliga syftet med vår 
verksamhet, som det tedde sig 
på Washingtonrörelsens tid. 
När man kommer från ett liv 
som styrs av droger kan man 
behöva ett starkt kamratstöd. 
Ett broderskap och regelbun-
den mötesverksamhet med 
värdefullt innehåll finns hos oss. 
Detta kan bilda basen för ett rikt 
innehåll i det nya, drogfria livet.

Vi har mycket kvar att göra 
för att söka upp personer som                                        
behöver denna form av stöd.                                      
När man söker vårt stöd skall                                                        
vi finnas där .                                                                                   
Låt oss öppna famnen!

Text: Anders Wiking, SM                 
och Kent Alm, HSKR

VEM BEHÖVER TEMPEL RIDDARE ORDEN?
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Vår Ordens äldsta aktiva 
Tempel RT Verdandi i 

Sundsvall fyller i år 120 år. 
Det firades med en festban-
kett i nya lokalen Vivansborg 
i Timrå den 8 oktober.

Det har varit bråda dagar för 
Tempel Riddarna i Sundsvall 
eftersom man under sommaren 
tvingats flytta från de anrika 
lokalerna i centrala staden. 
Den mycket välbesökta jubi-
leumsfesten blev därför något 
av invigning med SM Anders 
Wiking som högtidstalare. 
Broder Janeric Bülund hade 
sammanställt en historik med 
episoder från de 120 åren. För 
den musikaliska underhållnin-
gen svarade Sara Öhlén med 
huvudsakligen egna sånger till 
Pelle Nordlanders följsamma 
pianoackompanjemang.

Bröderna i närmaste Templet 

Det samarbete som de 
skånska Templen inledde 

på ett mer organiserat sätt 
förra året fortsätter nu på ett 
ännu djupare sätt.

Vid ett möte mellan de skånska 

RT Idun i Hudiksvall uppvak-
tade med ett vårdträd som 
Mästaren Evert Marcusson 
hoppades skulle få växa hos 
RT Verdandi i minst 120 år till.

Eftermiddagen inleddes med 

MR i Kristianstad den 15 okto-
ber beslöt man att samordna 
sina möten så att fler möten blir 
gemensamma, framför allt de 
möten där man redan nu vet att 
det finns recipiender. Praktiskt 
går det till så att varje Tempel 

ett välbesökt gradmöte i STICG 
med 14 recipiender från Tem-
plen i Sundsvall, Östersund 
och Skellefteå. Vid mötet deltog 
även ett tiotal bröder från RT 
Umeborg.
Text & foto: Anders Perstrand

som har en recipiend ansvarar 
för det mötet och får hjälp med 
bemanningen av bröder från 
tillresande Tempel. Däremot är 
det inte nödvändigt att mötet 
hålls i den egna Tempellokalen. 
Till exempel kommer gemen-
samma ARG- och URG-möten 
att hållas i RT Excelsiors för-
nämliga lokal även om reci-
pienderna kommer från andra 
Tempel.

Andra gemensamma arrang-
emang under 2012 blir en 
kyndelsmässohögtid i Västra 
Ingelstads kyrka den 5 februari, 
arrangerad av RT Nicolaus, 
och en utflykt med damer den 
2 juni, arrangerad av RT Excel-
sior.

Text: Tommy Johansson                     
Foto: Lars Bergqvist

ÄLDSTA AKTIVA TEMPLET FIRADE 120 ÅR  

 Mästare Evert Marcusson i RT Idun uppvaktar 120-åriga RT Verdandi i Sundsvall. Mästare 
Janolov Sandman tackar och tar emot vårdträdet som ska få växa minst 120 år till.

MR i de skånska Templen beslöt i Kristianstad att fördjupa sitt samarbete med fler gemen-
samma sammankomster. I mötet deltog bland andra Roland Hellén-Halme, RT Gregorius, 
Uno Johnsson, RT Excelsior, Sven Johansson, RT Excelsior, Anders Gullstrand, RT Gre-
gorius och PKMR, Nils Forsberg, RT Excelsior och Erling Alkmar, RT Molay.

SKÅNSKA TEMPEL FÖRDJUPAR SAMARBETET  
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KUNGÖRELSE                                                                         
om gradgivning i 

Högsta Templets Grad, HTG                                       
Söndagen den 22 april 2012                                                                                    

Kl. 11.00                                                                                    
i                                                                                                   

RT Minervas lokaler i Jönköping

 Anmälan om reception                                                   
Riddare Templet gör anmälan till Stor Kansler                        
senast den 8 mars 2012 på fastställd blankett

 Klädsel                                                                                  
HD eller EHD. Medtag URG-dräkt

 Samling                                                                            
Recipiender samlas kl. 10.00                                            

Övriga bröder kl. 10.30

 Anmälan om deltagande                                           

Bröder som önskar bevista receptionen skall                       
anmäla sig till HSKR, telefon 0472 57 41 59                                                                               

eller per epost till hskr@tempelriddareorden.se                                                                                           
senast den 12 april 2012                                                             

Antalet platser är begränsat                                                                                                                        
. Varmt välkomna till högtid i                                         

Tempel Riddare Orden 

Kent Alm            Arne Edholm                                    
HSKR                      HSCM

                                                     
Preliminärt mötesschema Gradmöten i 
Sverige under år 2012 för graderna VIII, 
IX och X

21 april  STICG (IX) RT Minerva, Jönköping

22 april HTG (X) RT Minerva, Jönköping  

1 sept STICG (IX) RT Mäster Olof, Örebro

2 sept HTG (X) RT Mäster Olof, Örebro

6 okt STG (VIII) RT Umeborg, Umeå

7 okt HTG (X) RT Umeborg, Umeå

Ytterligare ett möte i graden STG (VIII) plane-
ras inom Södra Provinskapitlet under hösten.                                                                  
Ort och datum ännu inte bestämda. 

                                                                                             
 Kent Alm  Bengt Davidsson 
 HSKR SKR

EKLUNDSMEDALJ                 
I SILVER 
RT S:t Johannes, Kalmar                                                                    
Reiner Widäng 

RT S:t Erik, Uppsala                
Åke Karlsson

RT Bröderna, Boden                                     
Enar Larsson                                         
Ivar Eliasson

RT Bothnia, Piteå                                               
Stefan Dahlberg                            
Christer Bergström                                   
Lars Carlström                                           
Bo Viklund

RT Hermes, Karlskrona          
Sten-Erik Weiber 
Sören Persson 
Sven-Erik Sundahl

ORDENS                     
PATRIARKER
RT Felicia, Göteborg                                                                                                
Valentino Cueto                                                                                                                  
Johan Heimbrand

RT Minerva, Jönköping                                                                               
Christer Möller

RT Concordia, Stockholm  
Bo Flodin

RT S:t Hans, Visby  
Sten Pettersson

RT Vätterborgen, Motala  
Lennart Jansson  
Svante Kjörling   

RT Minerva, Jönköping 
Bengt Kling

NYA MEDLEMMAR
RT Concordia, Stockholm Björn 
Bådner

RT Jämteborg, Östersund                                
Lars Sundin

RT Umeborg, Umeå                              
Kenneth Nordström

RT Hermes, Karlskrona                            
Bengt Olsson

RT S:t Erik, Uppsala               
Linus Perlerot

RT Westgothia, Skara               
Michael Vielo

RT Silvermalmen, Sala               
Bo Carlsson
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Bengt Davidsson, Kungsgatan 15, 961 61 BODEN

Det verkar långt med tre år 
till nästa Konvent, när det 

kungörs vid den avslutande 
banketten. Så kände vi som 
var med i Sundsvall och då 
vårt uppdrag blev delgivet 
alla. 

Men tiden den bara går och det 
innebär att nu, mindre än två år 
före konventet i Visby, förbere-
delserna är i full gång här i vårt 
Tempel. Som Lokalkommitté 
fungerar MR med en mindre 
arbetsgrupp som fortlöpande 
planerar och dokumenterar. Det 
känns tryggt att samarbeta med 
Huvudkommittén, som består 
av Högste Stor Mästare, Hög-
ste Stor Kansler och Högste 
Stor Skatt Mästare. 

Tillsammans har vi bl.a. besökt 
lokaler, bollat tankar och idéer 
och redovisat vad som redan är 
gjort. Vissa hålltider är fastlag-
da för när de olika delprojekten 
skall vara färdiga. De ekono-
miska ramarna har vi samtalat 
om och fått klart för oss vad 
som gäller.

För några år sen invigdes vår 
Kongresshall, Visby Strand, 
som ligger ett stenkast från ha-
vet. Där kommer en stor del av 
programmet att vara. Matsalen/
restaurangen har en helglas-
vägg åt väster mot havet så 
man kan se solen gå ner.

Vi vill också visa upp ett somrigt 
och vackert Gotland med vår 
medeltida stad, Visby. På Kon-
ventets hemsida kommer att 
läggas ut bilder och filmer som 
presenterar vår ö.

Under Konventet ordnas hel-
dagsutflykter till både norra                                    
och södra Gotland.                       
Det finns mycket att se och 
uppleva på Gotland. På Fårö 
t.ex. finns många raukfält med 
flera säregna raukar, långa här-
liga sandstränder som lockar till 
bad (vädret brukar vara vack-
ert i början av augusti) och en 
speciell natur. För den Ingmar 
Bergman-intresserade finns ett 
Bergman-center i gamla skolan 
och Bergmans grav förstås på 
Fårö kyrkogård. En av våra 
Bröder med god kännedom om 
norra Gotland är bokad som 
guide.

På turen till södra Gotland ser 
vi bl.a. stränder med vindpinad 
skog, massor av vindkraftverk, 
vacker natur med mycket löv-
skog men även där raukar, den 
mest kända är ”Hoburgsgub-
ben”, längst söderut. Alldeles 
intill ”gubben” finns en res-
taurang där troligtvis lunchen 
serveras för bussresenärerna. 

Guide på denna tur är vår se-
kreterare, född och uppvuxen 
på södra Gotland, det s.k. Sud-
ret eller Storsudret.

Guidade turer är även plane-
rade i Visby med omnejd.

Vi Bröder i RT S:t Hans med sin 
damklubb vill härmed inbjuda 
alla Tempel Riddare med da-
mer och familjer att komma till 
Gotland och vara med och dela 
glädje och gemenskap på Ge-
neral Konventet 2013, samt ta 
del av det övriga som en Got-
landsvistelse kan erbjuda.

Visbys berömda Medeltids-
vecka börjar redan på sönda-
gen efter avslutningsbanketten. 
Vi rekommenderar att Ni stan-
nar kvar några dagar extra och 
tar del i de arrangemang som 
bjuds.

Varmt Välkommen hälsar                       
RT S:t HANS  

Text & foto: Ingvar Björkqvist 

 

RT S:t HANS RUSTAR FÖR GENERAL KONVENTET 2013

En vy från en av Gotlands många säregna stränder.


