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redagen den 6:e januari
2012 avtäcktes en helt ny
hemsida på www.tempelriddareorden.se. Sedan 2007 är
detta den tredje gången som
sidan får ny form, men denna
gång med ett helt annat syfte
än att bara fräscha upp designen.

Under en lång tid har det funnits
en önskan ute i de lokala Templen och Utposterna att på ett
enkelt sätt ha en “egen” hemsida
för att presentera sin verksamhet. Man har hittills i olika grad
valt att göra hemsidor eller använda sig av bloggar. Fredrik
Topplund, som lett arbetet med
den nya hemsidan berättar:
- Tanken är att samla alla
under ett tak. Vi har byggt en
lösning som ger varje Tempel/
Utpost möjlighet att redigera
sina egna undersidor på ett
enkelt sätt. På så vis får vi ett

enhetligt utseende på alla sidor.
Det första man möts av är en
startsida som ser betydligt annorlunda ut än tidigare. En stor
del av arbetet har varit fokuserat
på den tekniska lösningen för
inloggning och redigering. Därför vill vi lyfta fram sådant som
bör vara av intresse för den
som inte redan är medlem. Jag

tycker det är viktigt
att första sidan ger
ett prydligt intryck
samtidigt som vi
alltid har nyrekrytering i fokus, berättar
Fredrik. Förutom
de vanliga sidorna
som beskriver vår
verksamhet, visar
bild och kontaktuppgifter för de olika
råden, märks den
stora skillnaden när
man besöker en
Tempel- eller Utpostsida. Här blir
nu ett antal undersidor med uppgifter om mötesschema, Mästare
Råd, historik och aktuella händelser i Templet. De Tempel som
önskar mer information om hur det
ska arbeta med de lokala sidorna
kan vända sig till webmaster.
Per-Ingvar Krantz
& Fredrik Topplund
Text:

TRO-lokaler i Västervik blir bostäder

R

T S:ta Gertrud stod inför
valet att sälja sin fastighet
eller renovera. Beslutet blev att
renovera ordenslokalen och
bygga sex lägenheter.
Med sitt centrala läge och fantastiska utsikt över Skeppsbrofjärden
ligger Riddare Templets S:ta
Gertrud fastighet Garvaren.
Fastigheten inköptes i slutet av
1920-talet i samband att Tempel Riddare Orden återupptog
verksamheten i Västervik. Av
byggnaden med sina tre våningar
har två använts av RT S:ta Gertrud. Gatuplanet har varit uthyrt till
olika mindre företag.
Styrelsen för Fastighetsföreningen Columbus och Mästare Rådet hade under en tid diskuterat
fastighetens framtid. I samråd
Lennart Brunesson SKM i Magnus Ladulås, Nyköping som rep2

resentant för Stor Tempel Mästare
Rådet föreslogs att fastigheten
skulle behållas, byggas om och
renoveras samt att ägandet i
Byggnadsföreningen Columbus
vidgas. Från 1 januari 2011 är
Ordens eget bolag, Fastighets AB
Concordia, RT Magnus Ladulås
och RT S:ta Gertrud ägare av
fastigheten.
Kontakt etablerades med den
lokala Atrio Arkitekter som fick i
uppdrag att utforma byggnadens
framtid med inriktning på två
våningsplan bostäder och ett för
ordensverksamheten. I omedelbar anslutning finns en byggnad
från 1700-talet som är kulturminnesskyddad. Kalmar läns museum som bevakar kulturbyggnader
har godkänt en ombyggnad till
bostadshus.
Av husets tre våningsplan kom-

mer översta våningen att disponeras av RT S:ta Gertrud och övriga våningsplan byggs om till sex
hyreslägenheter. Flera personer
är intresserade av att få hyra en
lägenhet.
Många bröder i RT S:ta Gertrud
har tillsammans med M Tormod
Knutsen och inte minst hans fru
Evy bidragit till att utrymningen av
hela huset kunde genomföras på
ett smidigt sätt. Eftersom Templet
fortsättningsvis disponerar ett
våningsplan har en del föremål
sålts och en del utrangerats.
Under byggtiden håller Evy och
Tormod ett vakande öga på vad
som händer och ser fram till en
återinflyttning.
I ett kommande nummer kommer
vi att gå husesyn och visa bilder
inifrån och utifrån.
Text: Mats Ljusberg
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skiftet mellan januari och
februari ser vi att det ljusnar
dag för dag. Vi vänder från
den mörka tiden mot den
ljusa. Solen tar sakta men
säkert över och gör det lättare för oss att ta tag i saker
och ting.
Det gångna årets verksamhet
paketeras i årsredovisningar
och rapporter. Så går starten
på nytt och då är målet att göra
allting lite bättre än förra gången.
Det måste vi, ty när vi ser tillbaka på det gångna året så är
vi inte helt nöjda. Vi kunde gjort
bättre. Vi kunde kanske nått
målen, som vi satt upp. Det fattas lite här och lite där.
Som de flesta organisationer
har även vi upp- och nedgångar. Detta kan vi skickligt
förklara på många olika sätt.
Men till syvende och sist inser
vi, att det handlar om våra egna
insatser. Den starka uppgången
under tidigare perioder har under flera år följts av en vikande
utveckling. Inte så konstigt kan
man tycka. Tider och förhållanden förändras. En förändring
är att det traditionella föreningslivet har minskat.
Samhället, vår omvärld, har
förändrats. Idag har vi allting
tillgängligt i våra hem. Dagens
människa tar fram sin mobiltelefon eller dator och vips, så
ringer man, samtalar, sms-ar,
twittrar – ja, allt vad det heter.
Man behöver inte träffas för att
kommunicera. Våra förnämliga hjälpmedel ger oss andra
möjligheter. Det är ju praktiskt.
Vi klarar allt utan att mötas fysiskt. Fast, för många av oss så
finns alltjämt behovet av social
samvaro. Vi behöver gruppgemenskap. Vi är skapade på det
viset.

Den fasta grunden att stå på är
och förblir vår bas. Här kommer
Tempel Riddare Orden in. Och
inom Orden är det våra Tempel,
som bedriver och bjuder på den
allra viktigaste biten Brödragemenskapen.
Har vi klarat detta under de
senaste årtiondena? Nej, knappast. Vi vet dock, att det är i de
nära sammanhangen, som den
allra viktigaste verksamheten
bedrivs. I det egna Templet, i
den lokala verksamheten, som
är grunden för arbetet. Vi måste
lägga kraften där. Vi inser ju, att
det är på den nivån vi försörjer
vår Orden med Bröder.
Detta manar oss till eftertanke.
Är det bara tidens fel? Det tror
jag inte. Under perioder har Orden visserligen minskat i storlek. Men det finns, som broder
Jens Dövik, vår Högste Stor
Mästare skrev i sin nyårshälsning. Det finns ett antal Tempel som gått mot strömmen och
haft en tillfredställande, ja god,
rekrytering.
Medlemmar kommer till oss
framförallt genom arbetet i de
lokala Templen; det vill säga i
vår ”nära” verksamhet. Det är
alltså de personliga kontakterna och de lokala Brödernas
insatser,
som gör
att vi får
fler nya
medlemmar.
Detta är
något för
oss att
tänka på.
Anders Wiking
Stor Mästare
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Högste Stor Mästarens hälsning till alla bröder inför år 2012
Goda bröder i Tempel
Riddare Orden.

U

nder en tid har tankarna
på denna hälsning till
bröderna varit en del av min
vardag. Jag har funderat på
ett visst tema, samtidigt som
jag tänkt tillbaka på alla goda
minnen från året som gått.
I mina tankar finns också illdådet som ägde rum i Norge den
22 juli. Det som då hände, sätter spår i oss alla. Men låt oss
också utmanas till att föra fram
Ordens idéer och värderingar
till så många människor som
möjligt. Ordens värderingar delas egentligen av många, om de
bara kände till det.
När jag idag sätter mig ner för
att skriva har det kommit snö
här, där jag bor. Det är vitt och
vackert, och allt det gamla har
dolts av snötäcket. Men vi vet
ju att en dag blir allt det, som
nu är dolt, synligt igen. Jag tänker att så är det kanske också
med våra liv. Vi döljer en del,
men har vi levat på sådant sätt
att allt är rent när det en gång
kommer i dagen? Låter vi Tempel Riddare Ordens värderingar
vägleda oss?
Vidare är jag imponerad och
mycket glad för den stora insats
många bröder gör för sitt Tempel och Orden. Utan denna omfattande, dagliga insats har vi
ingen Orden. Jag får också rapporter om god tillströmning av
nya bröder i flera Tempel. Det
bevisar att ett målinriktat arbete
ger resultat.
Min broder! Jag riktar mitt stora
tack till dig för trofast deltagande och arbete, och hoppas
att alla bröder skall delta aktivt i
Ordens liv och utveckling.
Jag riktar också ett speciellt
4

välkommen till bröder som invigdes i Orden under 2011. Jag
hoppas att ni får uppleva all den
glädje ett aktivt ordensarbete
kan leda till.
Ordens uppgift är att bistå oss
bröder med utvecklingen av
vårt Inre Tempel. Utvecklingen
skall vara till gagn för oss själva, våra familjer och det samhälle vi är en del av. Ett positivt
och utmanande mål!
Centralt i denna utveckling
är det sammanhållande
broderskapet. Vi är beroende
av ett fungerande brödraskap,
där var och en av oss tar emot
omsorg och ger omsorg. Som
tillägg till ritualmötena är
broderskapet helt avgörande
för vår upplevelse av Ordens
innehåll, som det är definierat
i vår Grundlag: ”Varje medlem
skall i sitt förhållande till
ordensbröder ådagalägga ett
sant broderskap och arbeta för
broderskapstankens
förverkligande även i det
allmänna livet”.
Ett broderskap kan inte uppkomma genom åtaganden
eller beslut, utan skapas genom
brödernas samarbete och, inte
minst, samtal som skapar en
gemensam uppfattning om Ordens innehåll.
I centrum för vårt broderskap
står Ordens viktiga pelare: Sanning, Kärlek, Renhet, Trohet.
Vi kan också lägga till andra
goda värden som drogfrihet,
tolerans, generositet, vilja och
ödmjukhet. Brödernas samtal
sinsemellan är av väsentlig
betydelse för utveckling av
förståelse av brödraskapet.
Genom ritualerna, upplevelserna, föredragen och broderskapet skall vi hela tiden uppmanas till att tänka igenom vad
Orden ger oss i vår vardag.

Som en förlängning till arbetet
i Templet är det viktigt att vi
också påverkar de miljöer som
vi dagligen är en del av.
Hurdant är mitt sätt att vara? Är
jag en källa till något positivt?
Uppträder jag som en Tempel
Riddare?
Min broder. Jag uppmanar dig
till att stärka utvecklingen av ditt
Inre Tempel. Aktiv användning
av det som Orden ger dig, kan
hjälpa dig i den utvecklingen.
Orden och vi bröder är en
helhet, och vi behöver varandra
i vår gemensamma utveckling.
Genom adventstiden kände vi
förväntningarna på Han som
skulle komma. Han har kommit
till oss och vandrar tillsammans
med den broder som så önskar.
Tempel Riddare Orden kommer
under år 2012 att fortsätta
det arbete som startade för
drygt 166 år sedan och med
samma pelare som fortfarande
bär Orden än idag: Sanning,
Kärlek, Renhet och Trohet. Låt
oss i tillägg till detta ta med
oss de fördelar vi har genom
en drogfri Orden och ett aktivt
brödraskap! Så har vi ett
mycket gott erbjudande till män
som önskar att bli medlemmar.
Ordens budskap är viktigt
för oss alla. Broderskapet är
avhängigt varje enskild broders
deltagande. Vi utvecklar det
bäst tillsammans.
Min broder: Tag emot min
önskan om ett Gott och
framgångsrikt Nytt År för dig,
din familj och ditt Tempel.
Tag också med min hälsning till
din familj och dem som står dig
nära under året 2012.
Ski i december 2011
Jens Døvik

Högste Stor Mästare

NYA MÄSTARE

RT Bonitas, Alingsås

RT Molay, Ängelholm

RT Ariel, Falun

L

L

L

ars-Ove Källström har
tagit steget från VM till
nyvald Mästare i RT Bonitas.
Han har några år kvar i yrket
som lärare. Broder Lasse föddes 1949 och har hela livet varit
verksam inom IOGT-NTOrörelsen. Det började med ungdomslogen, SGU och IOGT
som blev UNF och IOGT-NTO.
JUNIS, IOGT-NTO:s Juniorförbund, har tagit en hel del tid i
anspråk. Det årliga juniorlägret,
Vänersnäslägret, var under
många år ett viktigt inslag under sommaren. På lägret var
också hans faddrar aktiva, bl.a.
SM Broder Anders Wiking, och
många andra Tempel Riddare.
1989 blev broder Lasse
medlem i Tempel Riddare Orden i Templet i Trollhättan men
gick över till dåvarande VT Bonitas i Alingsås, där han ganska
omgående kom med i Mästare
Rådet. Han har som VM fått
tjänstgöra som Mästare hösten
2009. Som ny Mästare önskar
han att templet ska få många
nya medlemmar.
Han bor fint i ett hus på
landet en bit utanför staden.
Till vardags när inte jobb och
föreningar tar upp tiden så är
det fru och fyra vuxna barn,
hus, hem och trädgård som
gäller. Både frun och han tycker
om sol och salta bad så det blir
gärna någon eller några veckor
varje år i Grekland.

ennart Jönsson är ny
Mästare i RT Molay efter
Erling Alkmar som varit
tillförordnad under nästan
hela 2011.
Han är årsbarn med kriget,
”statarbarn”, nummer 2 i en
syskonskara på 9. Han gick den
7-åriga B1-folkskolan.
Broder Lennart arbetade några
år inom plåt- och järnverkstäder, gifte sig och fick tre
barn. Han blev vapenvägrare,
gick på folkhögskola och läste
därefter samhällsekonomi på
universitetet. 1970 fick han arbete som statstjänsteman inom
arbetsmarknadsverket. Han
visste inte då att den avgörande
intervjun gjordes av en byrådirektör som var Tempel Riddare.
1984 kom han att arbeta tillsammans med en Tempel Riddare. Hans nyfikenhet ledde till
att han blev Tempel Riddare
och arbetskamraten blev hans
fadder.
Han antog då valspråket: ”I ödmjukhet för ridderskap”. Det tror
han kommer att vara till nytta
för honom i hans arbete som
Mästare.
Han är också engagerad i
IOGT-NTO-föreningen, och i en
konstförening med egen konsthall, spelar golf (hkp 25) och är
kommunalpolitiskt aktiv. Lite tid
blir där även för kolonilotten och
han har alltid ett par böcker på
nattduksbordet.

ars-Erik Måg heter den
nya mästaren i RT Ariel.
Han är en 62-årig familjeredaktör, bosatt i Falun, och har
varit med i Tempel Riddarna
sedan 1995. Han innehar den
tionde graden, och var under
de senaste två åren Under
Mästare.
Broder Lars-Erik är född i Särna
i nordvästra Dalarna och har ett
brokigt liv bakom sig. Han lär ha
flyttat 15 gånger under sitt liv,
haft 21 olika yrken och började
jobba vid sidan av skolan redan
vid tolv års ålder.
Han har också hunnit med så
skilda erfarenheter som att som
ung ha varit elitidrottare (orientering), tre gånger ha avlagt uthållighetsprovet En Svensk Klassiker och även ett antal år varit
alkoholist.
1976 avgav han nykterhetslöfte i
samband med att han gick med
i UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund). Sedan dess har han
varit totalt avhållsam till alkoholdrycker.
Broder Lars-Erik har också varit
politiskt aktiv. Han har bland annat suttit i ett flertal nämnder och
är nu vice ordförande i kommunfullmäktige i Falun.
Han har - med start året efter
Skid-VM 1974 - varit chef
för tävlingsexpeditionen på
Svenska Skidspelen i 15 år
och fick vid sin avgång Skidspelens speciella Guldskida.
forts. nästa sida
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Inom Tempel Riddarna har han
engagerat sig hårt i arbetet för att
värva nya Bröder, och är bland
annat pappa till en informationsritual för intresserade, som idag
också användes av andra Tempel.

han innehade samma ämbete
under åren 1995-2003.

- Arbetet för nykterheten är
naturligtvis den viktigaste uppgiften framöver, säger han. Men
ska Tempel Riddarna finnas kvar
i det arbetet, måste många nya
bröder värvas.

Broder Per var under nästan 30
år yrkesverksam inom taxinäringen i olika befattningar, men
”bytte sida” 2001 då han började
arbeta i ett bolag som tillverkar
och marknadsför taxametrar
och datasystem för taxibolag.
Förutom en period som NBVkonsulent 1980-1985 har arbetsuppgifterna således varit knutna
till taxibranschen.

En uppgift han tar på allvar.

Han föddes i Drammen i Norge
för 63 år sedan, men flyttade till
Sundsvall redan 1971 och recipierade i Orden i januari 1972.

Sedan 1998 tillhör han PKMR
i NPK och är sedan 2007 PKM
tillika VSM.
Utöver engagemanget i Orden
är han en ivrig körsångare samt
ledamot av kyrkorådet i Sköns
församling. Per är medlem i
IOGT-NTO och MHF och har ett
förflutet som distriktsordförande i
IOGT-NTO i Västernorrland.

RT Verdandi, Sundsvall

T

ill Mästare i Riddare Templet Verdandi i Sundsvall
har valts broder Per Fredheim. Broder Per har därmed
påbörjat sin andra period
som Templets Mästare då

Sommaren 1970 deltog Per som
norsk representant i ett alkoholpolitiskt seminarium anordnat
av NBV. Här mötte han Eva-Britt
från Sundsvall och de har varit
gifta i 40 år. De har 3 vuxna barn
och ett barnbarn – en liten Niklas
som fyller 2 år till sommaren.

RT Bothnia, Piteå

T

ill ny Mästare i RT Bothnia
har Sture Nilsson valts.
Han efterträder Broder Tomas
Öhrberg.
Broder Sture är 78 år och invigdes i Orden 1967. Han har suttit
i Mästare Rådet som Ceremoni
Mästare och Skatt Mästare men
även som Mästare under åren
1999 till 2006.
Han har en aktiv bakgrund inom
IOGT-NTO och även med i
MHF. Under sin yrkesverksamma tid var han köpman inom
bensinbranschen bland annat
med Uno-X, Murco, BP och
Statoil med biluthyrning. Hans
motto för RT Bothnia är ”Fler
nya bröder”.

Tempel Byggare Ordens första norska Tempel instiftat

I

höstas reste sex Systrar
från Templet Ranrike i Uddevalla till Bergen för att instifta Norges första Tempel
av Tempel Byggare Orden,
som nu har fyra Tempel.
Det tog en dag att fara dit, där
man höll till i RT Olav Kyrres
lokaler. Väl framme där vidtog
själva instiftandet lördagen den
27 augusti. Det blev en historisk högtidsdag för Tempel Byggarna i Bergen. Instiftelsecere6

monin leddes av Ordens Stor
Mästare Anita Ljusberg och
systrarna från Templet Ranrike
var övriga officianter.
Det blev en minnesrik högtid.
Till Mästare i det nya Templet
utsågs Systern Randi Hellestrae. Det nya Templet gavs
namnet Sankta Sunniva efter
den irländska prinsessa, som
under en missionsresa till
Norge led skeppsbrott utanför
staden Bergen.

Det nya Templet uppvaktades
med gåvor från Stor Templet
och Templet Ranrike i Uddevalla. Gåvorna överlämnades av
Stor Mästaren Anita Ljusberg
och Mästaren i Ranrike Marianne Lundberg. Kvällen avslutades med gemenskap och
festlighet hos en av medlemmarna i det nya templet Syster
Brit Fjell.
Text:

Marianne Lundberg

TERMINSSTART HOS TEMPEL RIDDARNA I KRISTINEHAMN

E

fter juluppehållet var det
dags för Riddare Templet
Virtus i Kristinehamn att börja en ny termin. Det skedde i
stor tillfredsställelse över att
lokalen på Spelmansgatan 13
under hösten 2011 försetts
med nytt plåttak. En viktig
investering för att bevara
byggnaden i oskadat skick
för framtida bruk.
Mötet leddes av Mästaren Jarl
Öman som också läste upp brevet från Högste Stor Mästaren
Jens Dövik. Många manande
och kloka ord från Högste Stor
Mästaren inför den nya terminen.
Från Riddare Templet Esaias
Tegnér i Karlstad gästades vi av
Bröderna Leif Brodén och Alpo
Hakkarainen.

Från vänster Lars Westergren OPK 2010, M Jarl Öman, Sven Larsson OPK 2011, FM Arne Haster.

Broder Michael Forsberg
installerades och intog sin
tjänsteplats som Under Mästare
i RT Virtus.
Ännu ett högtidligt inslag i programmet var när Broder Sven
Larsson fick mottaga Ordens

Patriark-tecken, OPK, för
50-årigt medlemskap i Orden.
Tecknet överlämnades av
Mästaren Jarl Öman. Feststämningen höll i sig vid den
efterföljande Brödramåltiden.
Text: Arne

Haster

Ett historiskt möte hos RT S:t Nicolaus
Eftersom RT S:t Nicolaus
tidigare var ett Väpnare Tempel
hade man inte all utrustning för
ett PRG-möte men det hade
lösts genom att man lånade in
saknade detaljer från andra av
de skånska Templen.

De två recipienderna Tony Ekblad och Jörgen Litzing flankerade av M Torsten Hansson,
M Erling Alkmar och PKCM Anders Gullstrand.

P

å grund av allt mindre
antal bröder i Templen
i Skåne så måste man
samarbeta i nya banor. Därför
blev PRG-mötet i höstas i RT
S:t Nicolaus i Trelleborg ett
historiskt möte på flera sätt.
Till mötet kom bröder från
angränsande Tempel och
det gjorde att salen fylldes
och det blev högtidligt för

det två recipienderna. Vid
mötet hjälptes man åt med de
tjänstemännen. Som Mästare
för kvällen tjänstgjorde Erling
Alkmar (Mästare i RT Molay),
Vice Mästare var Torsten
Hansson (Mästare i RT S:t
Nicolaus) och de andra
platserna som tjänstemän
besattes med bröder från RT
Gregorius, Malmö och RT Knut
Lavard, Köpenhamn.

Vi kunde alla glädja oss åt ett
fint möte och för recipienderna
var det också glädjande att
Bröder och Mästare från RT
Molay deltog. Detta eftersom
de gått in i Orden i Ängelholm
(trots att de är bosatta i Södra
Skåne) och att Erling Alkmar
var deras fadder.
En lyckad start på samarbete
och under 2012 kommer man
ha fler gemensamma möten.
Där det anordnande Templet
har recipiend men inte har
tillräckligt med tjänstemän men
samarbetet så löses det.
Text & foto:

Sten Lindgren
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OPK-högtid i RT Sankt Erik

T

isdagen den 1 november
var det högtid i RT Sankt
Erik i Uppsala.
Den i Orden inte helt okände
brodern Hans Sverredal (XII,
EMG, EMS, OVN) förlänades då
tecknet för 50-årigt medlemskap
i Orden, Ordens Patriark. Ytterligare tre OPK var närvarande under utdelningen, en av dessa var
dessutom fadder till broder Hans.
Vid samma tillfälle fick Hans
också mottaga EMB. Därmed har
han erhållit alla de förtjänsttecken
och hedersbetygelser vår Orden
har att dela ut.
Text:

Mats Valli

FHSM Göte Appelberg, OPK Hans Sverredal, M (tillika PKCM) Mats
Valli och PKKN Kjell Lindberg vid Brödramåltiden när Broder Hans
utnämndes till OPK. Foto: Åke Karlsson

Levande sång och musik i RT Veritas

S

ång och musik är, och
har alltid varit, en viktig
ingrediens i Ordens verksamhet. För RT Veritas är levande
sång och musik av tradition
en stor och väsentlig del av
ritualmötena.
Templet har den stora lyckan
att, så gott som, alla möten
innehåller levande musik. Ansvarig för den viktiga delen är
Jan Reinholdsson. Alltsedan
Jan kom med i Tempel Riddare
Orden 1967 har han varit en del
av det musikaliska. Först som
körmedlem sedan som musiker.
- Jag efterträdde Åke Sjöblom
1983 som körledare, organist
och pianist. Och på den vägen
är det.
Hur många timmar Janne har
tillbringat på musikläktaren går
inte att räkna, men det är åtskilliga. Det är inte bara musiken
han ansvarar för. Han är
också körledare, eller anförare
som han själv gärna säger.
- Inför våra framträdanden, som
blir tre-fyra gånger om året, träffas
vi vid några tillfällen för att öva,
säger Janne. Och om det inte
finns färdiga arrangemang har jag
inget emot att göra dem själv.
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Förutom TR-kören ledde han
i många år IOGT-NTO:s kör.
- Där blev det både lokala
framträdanden och mer på riksplanet, eftersom jag blev ledare
och ansvarig för rikskören. Med
rikskören blev det mest framträdanden på olika kongresser.
Broder Jan har också haft minst
ett finger med i spelet när det
gäller att skaffa förstklassiga
artister till Templets fester, som
årshögtider och klubbaftnar.
- När man ser tillbaka så har det
faktiskt varit en hel del toppartister vi haft förmånen att kunna
hälsa välkomna.
Han nämner Tito Beltran, Thore
Skogman, Lasse Lönndahl och
Sonja Stjernqvist bland många
andra. Rollen att skaffa underhållare har han fortfarande kvar
som aktiv medlem i klubbkommittén.
Under årens lopp har han
medverkat i många orkestrar
från Walter Dudas till dagens
Metrokvintetten. Mest känd
är han kanske ändå som
en flyhänt ackompanjatör.
- Det har blivit många under
åren. Men Lasse Lönndahl

och Thore Skogman är de
som jag spelat allra mest med.
Ett oförglömligt minne är från
det tillfälle han skulle kompa
Evert Taube på Skansen.
- Vi hade övat och bestämt program, minns Janne. Men när det
kom till föreställning sjöng han
inte en enda av de låtar vi övat
på utan körde ett helt nytt program. Men det gick också.
Låt oss återvända till musiken
i RT Veritas. Som nämndes
inledningsvis har har musiken
och sången haft en framträdande roll i Templet redan
från starten 1905. Som exempel kan nämnas att vid
tioårsjubileet 1915 kunde man
ställa upp med en kör på 19
man och en orkester på 15.
- Så många får vi inte i dag.
Men vi kan få ihop en fem-sex
musiker och dubbelt så många
körsångare.
Trots att han har ägnat runt 45
år åt musiken på TR har han
inga planer på att sluta. Han
kommer säkert att fira 50-årsjubileum på RT Veritas musikläktare. Minst.
Text:

Leif Danielsson

FURAN I LYCKSELE 50 ÅR

T

emplet Furan i Lycksele
har nyligen firat sitt
50-årsjubileum. Varför
heter Templet Furan? År
1960 formulerade man och
motiverade det namnet:

”Skogen är Lappmarkens viktigaste näringsgren. Lycksele är
ett av de skogrikaste distrikten
med inte mindre än fyra revirs
och ett skogsbolags förvaltningar. Furan är vår skogs resligaste, rotfastaste och vackraste
träd. Den är även den mest
långlivade av skogens jättar,
kan bli 500 år och mera samt
odödlig på grund av sin förmåga till självsådd. Den är även
den nyttigaste av träd. Den
ger bostäder, möbler, värme,
medicin (Renande tallbarrsbad)
m.m. Den symboliserar: Styrka,
varaktighet och renhet.”
På Tempel Riddar Ordens
tomt finnes ett vackert furubestånd, som kan bli vårdträd.
‘Lyssna till det trädets susning
vid vars rot ditt bo är fäst.
Ro – Lugn och vederkvickelse.
Som skogens fura rak och stark
skall Tempel Riddaren stå.
Låt aldrig Orden tappa mark.

Lars Windelius från RT Umeborg med
hustru Laila.

Nej Bröder, fler och fler skall vi
mot ljuset gå.’
Den 19 november 1961 började
man högtidligheterna i kyrkan
klockan 11.00 med predikan
av Stor Kaplan broder Simon
Hofverberg från Burträsk. Sedan bjöds det på kyrkkaffe i
Medborgarhuset och därefter
genomförde man instiftelsehögtiden. Det hela avslutades
med middag i Medborgarhuset
för bröder och damer till en
kostnad av 17:50 kr per person.
Den vackra tempelsalen är helt
klädd i träpanel för att ytterligare anspela på namnet.”

Själva 50-årsfirandet gick av
stapeln under trivsamma former i december i Missionskyrkan men priset var nu 150 kr
per person. För den musikaliska underhållningen svarade
broder Lars Windelius från RT
Umeborg med hustru Laila.
Mästaren i RT Jämteborg tillika PKSKM Kent Ivarsson
framförde varma hyllningar och
hälsningar från Högsta Templet,
Stor Templet och Templen inom
Provins Kapitlet. RT Umeborg
uppvaktade med en Oskar
Eklundplakett som skall tillfalla
den broder som först värvar en
medlem. Plaketten är jämngammal med Furan, utgavs således
1961 och kunde då köpas.
Furans unge Mästare Calle
Franklin blickar tillbaka och
konstaterar: Hur som helst har
det nu hunnit passera 50 år och
lite till sedan allt detta hände.
Jag gick själv med det år Templet firade 25-årsjubileum och
det känns osannolikt att jag
skulle ha varit med halva Furans levnad.
Text: Calle Franklin & Anders Perstrand Foto: Anders Perstrand

URG-RINGAR TILL LÄGRE PRIS

N

är bröder recipierat i Utvalde Riddares Grad (grad
7), ges möjlighet att köpa en
så kallad URG-ring. Numera
föreskrivs att om man recipierat i grad 11 är det obligatoriskt att bära URG-ring.

De tillverkas i 18 karats guld.
Priset har stigit i takt med priset
på guld. Därför har något fast
pris inte kunnat anges de senaste åren utan ringarnas pris är
beroende av dagspriset på guld
och respektive rings storlek. Nu
kostar en sådan ring som lägst
ca 6000 kronor. För många kan
priset på guldring tyckas alltför
högt. Men nu finns det möjlighet
att köpa en URG-ring i förgyllt
silver.
Dessa ringar kommer att kosta
cirka 3000 kronor. En ny sådan

ring blir lika fin som en ring i 18
karats guld men hållbarheten
blir givetvis inte alls densamma.
Guldet nöts bort och ringen
måste kanske förgyllas på nytt.
När man nu beställer URGring kan man alltså välja på 18
karats guld eller förgyllt silver.
Glöm inte att ange storlek på
ringen. Ring beställas genom
respektive Tempels sekreterare.
Välkommen med beställningar!
Erik Östberg, expeditions-

föreståndare på Tillbehörsexpeditionen
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RT Sirius i Skellefteå

Stationsgatan 17 A, Skellefteå inbjuder bröder och damer till

90-årsjubileum
lördagen den 21 april 2012
Kl. 12.00-14.00 Kaffe/te och smörgås serveras, Kl 14.00 IG-möte i Tempelsalen.
Program för damerna i serveringslokalen:
Glaskonstnär Anna Carin Dahlberg visar glaskonst på annorlunda sätt.
Kl. 17.00 Bankett i ”Kungasalen”, Hotell Aurum, Gymnasievägen 12, Skellefteå.
Högtidstal, Historik, Underhållning: ”Bettans bönor”.

Söndagen den 22 april
Kyrksöndag i någon närliggande kyrka. Kyrkkaffe i Templet efter gudstjänsten.
Anmälan genom inbetalning av kostnaden för högtiden, 400 kr/person,
till Templets bankgiro 5465-4371 SKM Stig Lindmark, senast den 11 april 2012.
Ange namn,Tempel, ämbete, grad och ev. specialkost.
Vi hjälper till med förmedling av logi för långväga gäster.
Ev. frågor besvaras av M Thure Johansson:
ture_johansson@bredband.net
Tel: 0910-889 20, 070-398 01 28
Klädsel HD/EHD med dekorationer. Damer valfritt.
Mästare Rådet

ORDENS PATRIARKER
Provins Kapitel Mästare
Rådet i Sveriges
Södra Provins Kapitel
inbjuder till
Utbildningsdag i det
Ceremoniella Arbetet
Lördagen den 24 mars kl 9.30
- 16.00 i RT Bonitas lokaler i
Alingsås.
Utbildningen vänder sig främst
till CM och BCM, men alla
Bröder som vill fördjupa sina
kunskaper om vårt ceremoniella arbete är välkomna. Egna
Templet betalar resa och lunch.
Anmälan till
PKCM Anders Gullstrand
e-post a.gullstrand@tele2.se
eller telefon 040-611 15 85
senast lördagen den 10 mars.
PKM Per-Ingvar Krantz
PKCM Anders Gullstrand

10

RT S:t Erik, Uppsala
Hans Sverredal
RT S:t Laurentius, Linköping
Gunnar Dahlberg
RT Umeborg, Umeå
Anders Ahnlund
Erik Ahnlund

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER

RT S:t Eskil, Eskilstuna
Åke Tunman
Ernst Neu

NYA MEDLEMMAR
RT Concordia, Stockholm
Ulf Christersson
RT Jämteborg, Östersund
Lars Hedenborg
RT Balder, Halmstad
Per Camitz

RT Felicia, Göteborg
Kenneth Alm
Leif Persson

RT Sirius, Skellefteå
Mats Lilja
Johan Marklund

RT Knape, Uddevalla
Tommy Janerstål

RT S:t Eskil, Eskilstuna
Bengt Franklin

RT Valkyrian, Söderhamn
Erik Westerberg
Per Forsström
Anders Wallen
Anton Léstrade

RT S:t Gertrud, Västervik
Otto Jacobsson

RT Bröderna, Boden
Kjell Roland Larsson

RT Umeborg, Umeå
Arne Simonson

RT Vårdkasen, Varberg
Christer Jarlow

Kungörelse
om gradgivning i STICG

Lördagen den 21 april

kl 13.00 i RT Minerva, Jönköping

Lördagen den 1 sept

Kungörelse
om gradgivning i STG

Lördagen den 6 okt

kl.13.00 i RT Umeborg i Umeå

Söndagen den 7 okt

kl 13.00 i RT Mäster Olof, Örebro

kl 13.00 i RT Felicia i Göteborg

Anmälan om reception/ deltagande
Riddare Tempel gör anmälan på
fastställd blankett till SKR senast
den 1 mars (Jönköping) eller
den 15 juli (Örebro)

Anmälan om reception/ deltagande
Riddare Tempel gör
anmälan till senast den 1 sept 2012
på fastställd blankett till respektive PK
- PKKR i NPK för reception den 6 okt respektive
- PKKR i SPK för reception den 7 okt

Bröder med grund STG (8) genomför
fullständig reception till STICG Bröder med
grund äldre /STICG genomför
komplettering till nya STICG. Bröder som
innehar nya STICG (9) eller högre
grad och vill övervara receptionen som
deltagare skall också samtidigt anmälas
(samt om de önskar delta i Brödramåltiden)
Recipienderna
kommer att bli personligen
kallade av SKR Stor Templet.
Klädsel
HD eller EHD. Medtag URG-dräkt
Samling respektive receptionsdag

Bröder med STG eller högre grad
skall också samtidigt anmälas
samt om de önskar delta i Brödramåltiden.
Recipienderna
kommer att bli personligen
kallade av respektive PKKR
Klädsel
HD eller EHD. Medtag URG-dräkt
Samling respektive receptionsdag
För recipiender kl 12.00
För officianter tjänstemän kl 10.00
För övriga Bröder kl 12.30

För recipiender kl 12.00
För officianter tjänstemän kl 10.00
För övriga Bröder kl 12.30

Varmt välkomna

Varmt välkomna

Anders Perstrand

Anders Wiking
SM

Per Fredheim
PKM/NPK

PKKR

Bengt Davidsson
SKR

Per-Ingvar Krantz
PKM/SPK

Axel Olofsson
PKKR
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Bengt Davidsson, Kungsgatan 15, 961 61 BODEN

UNIKA PATRIARKER

BRÖDRAGÅVAN TILL
SJUKHUSCLOWNER

R

T Gregorius i Malmö delar från och med år 2011
ut pengarna från Brödragåvan till välgörande ändamål.
Pengarna ska gå till förening
eller sammanslutning inom
Templets upptagningsområde
som utövar ideell verksamhet
till gagn för medmänniskorna
enligt Ordens värdegrund.

I detta vackra hus på Ahnlundsvägen i Domsjö bor Anders Ahnlund som tillsammans med
sin broder Erik utnämnts till Ordens Patriarker.

E

n vacker dag i mitten av
november besökte en
liten delegation från RT Umeborg två av Templets övertagna bröder från nedlagda RT
Nordanskog i Örnsköldsvik.
Det var de riktiga bröderna
Anders och Erik Ahnlund i
Domsjö som uppmärksammades med utnämning till
Ordens Patriarker efter mer
än 50 års medlemskap.
Vid ett IG-möte i januari 1960
invigdes de båda som Tempel
Riddare. Det torde vara tämligen unikt dels att två bröder
invigs vid samma möte och
dels att de båda uppnår femtioårigt medlemskap. Av olika
skäl dröjde det en tid innan den
formella utdelningen kunde
verkställas men det blev till
slut en högtidlig stund i salen
hemma hos broder Anders på
Ahnlundsvägen i Domsjö.

Anders och Erik Ahnlund i Domsjö
nyutnämnda Ordens Patriarker.

Högtiden inramades av en
antik icke inkopplad telefonapparat på ena väggen och
en lika gammal icke spelbar
tramporgel vid den andra. Med
på ceremonin och den efterföljande trevliga pratstunden
vid kaffebordet var kamraten
broder Karl-Gustav Hägglund
även han från Domsjö. M Henry
Forsgren förrättade utnämningen tillsammans med CM Folke
Bäckström och vår utsände.
Text & foto:
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Anders Perstrand

Bidraget för år 2011 tilldelas
Clownronden, en grupp clowner
som regelbundet besöker
barnklinikerna vid sjukhusen
i Malmö, Ystad, Landskrona,
Helsingborg och Kristianstad.
Clownerna är först och främst
artister som arbetar för hälsobringande möten genom artisteri, lek, humor, drömmar och
fantasi. De vänder sig, liksom
övrig personal till alla barn, från
bebisar till tonåringar.
I fortsättningen ska Templets
Bröder få ge förslag till vem
som ta emot Brödragåvorna.
Text: Tommy Johansson
Foto: Jimmy Wahlstedt

