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gärna med följeslagare, till Gen-
eral Konvent i Visby på Got-
land. Bröderna i RT S:t Hans 
arbetar ihärdigt för att önska 
oss välkomna till spännande 
dagar. Jag hoppas att många 
av bröderna, med familjer, tar 
emot inbjudan. Själv ser jag 
med glädje fram mot dagarna i 
Visby.

General Konvent är viktigt för 
Orden. Här kan vi diskutera och 
underhålla vänskap. Här kan 
vi njuta av broderskapet. Det 
är här vi lägger fast ramarna 
för vår Ordens framtid. Vi har 
utmaningar, men vi vet, att med 
hårt och målinriktat arbete får vi 
goda resultat. På alla de platser 
där Orden är verksam, måste vi 
anta utmaningarna och försöka 
se de möjligheter som finns. 
Alla bröder behövs.

För en tid sedan såg jag resul-
tat från en undersökning om                                                     
vad bröder upplever som 
viktigt för Ordensarbetet.                     
Det kom svar som:

- Social samvaro och vänskap

- Ritualerna griper tag i mig 
och leder till engagemang och     
eftertanke

- Personlig utveckling och      
socialt nätverk

- Får kunskap om etik och 
moral

- Förutsägbart och tryggt

- Det är skönt att ha en stilla 
plats där vardagens bekymmer 
kan läggas åt sidan.

Min käre broder! Hur stämmer 
detta med din uppfattning? 
Jag tror det är viktigt, att vi från 
tid till annan stannar upp och 
frågar oss ”varför är jag Tempel 

Ur Högste Stor Mästarens 
hälsning till alla Tempel Rid-
dar Bröder vid början av 
2013.

Kära Bröder i Tempel Rid-
dare Orden.

Mycket positivt har skett, och 
på många ställen upptas nya 
bröder i vår Orden. Vi glädjer 
oss åt detta. Låt oss också min-
nas de bröder som har fullbor-
dat sin vandring under loppet 
av året. Låt oss tillsammans 
uttrycka ett stort tack för de 
insatser dessa bröder har gjort 
för vår Orden och för sina med-
människor.

Men i ett sådant samman-
hang glömmer vi inte alla Er, 
mina bröder, som trofast utgör 
drivande krafter i templen, tar 
ansvar för möten och annan 
aktivitet som ämbetsmän, tjän-
stemän eller bröder som deltar i 
mötena. Vi behövs alla för att vi 
ska kunna upprätthålla och vi-
dareutveckla en god och värde-
full Orden.

Tack till alla bröder för visat en-
gagemang.

Vi har kommit ett stycke in i det 
21:a århundradet. En tid med 
många och snabba förändring-
ar. Många är till människornas 
bästa, men andra är inte enbart 
av godo. Så är det ju också 
för oss bröder i vår Orden.          
Utmaningarna finns där. 

Nu är det vi som har ansvaret 
att föra det arbete vidare, som 
startades i New York år 1845. 
Men vi glädjer oss åt, att där 
det satsas målmedvetet, där 
kommer också resultaten.

Vi närmar oss nu tiden för nästa 
General Konvent. År 2013 in-
viteras alla Tempel Riddare, 

Riddare?”. Jag hoppas att du 
någon gång under årets första 
månader tänker igenom dina 
egna upplevelser som Tempel 
Riddare. Hur kan dina upplev-
elser och erfarenheter bidra 
till goda upplevelser för dina 
bröder och för dig själv?

Skapa åt dig ett år, som du med 
glädje kan se tillbaka på vid 
nästa årsskifte.

Min broder! 

Ta emot min önskan om god 
fortsättning och framgångsrikt  
år för dig, din familj och ditt 
Tempel!

Ta också med min hälsning till 
din familj och dem som står dig 
nära under år 2013.

Ski i december 2012

Med broderlig hälsning och 
med tillönskan om FSV

Jens Døvik                                     
Högste Stor Mästare

HögsTe sToR MäsTaRens Hälsning
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broder Per Fredheim träder in 
som tillförordnad Stor Mästare 
under broder Anders konvales-
cens, dock längst till Konventet 
i Visby. Broder Per övertar alla 
de uppgifter, befogenheter och 
ansvar som tillhör 
ämbetet och kommer 
därmed att ingå 
i Det Högsta 
Rådet under 
samma pe-
riod.

”Min förhoppning är att detta 
material ska stimulera sam-
talen ute i Templen omkring de 
viktiga värderingar som den 
undervisning gradgivningarna 
vill förmedla till oss. De finns 
där och bara väntar på att ge 
oss en stabil grund och goda 
riktlinjer för de vägval vi alltid 
ställs inför som människor på 
vår resa genom livet.”

Studiematerialet kommer att 
finnas tillgängligt på vårt intra-
net ”Medlem” – dit i första hand 
Templens sekreterare har till-
gång. I nuvarande version av 
”Medlem” kan man bl.a. hämta 
exempel på gradtal för olika 
grader. Det pågår arbete med 
version 2 av ”Medlem” och i 
denna kommer det att finnas en 
OKU-rubrik under vilken man 
hämta olika studieobjekt, bl.a. 
”Vägval”. Det går också att kon-
takta närmaste NBV-kontor för 
att få hjälp att starta studiecirk-
lar – de kan då tillhandahålla 
materialet.

Text: Per Fredheim

Anders Wiking har på 
grund av sjukdom varit 

förhindradatt utöva sitt ämbe-
tesedan den 5 januari. 

Broder Anders har fått en pace-
maker inopererad och mår 
redan nu mycket bättre än vad 
han gjort den senaste tiden. 
Han har ändå meddelat Stor 
Tempel Mästare Rådet (STMR) 
att han ännu inte är beredd att 
återuppta ämbetet. Vid ett tele-
fonsammanträde med STMR 
den 27 januari 2013 har rådet 
beslutat att Vice Stor Mästaren 

SKN, br Magnus Wihlborg, 
har nu färdigställt det nya 

studiematerialet som om-
nämndes i den senaste Tem-
pel Riddaren. Den fullstän-
diga titeln är ”Vägval – Ett 
studiematerial för samlingar 
kring Tempel Riddare Ordens 
värdegrund och Vishetens 
sju pelare”. Skriften är up-
pdelat i åtta avsnitt – en in-
troduktion samt ett kapitel för 
varje grad från IG till URG.

De olika kapitlen innehåller 
citat från Det inre Tempel-
bygget, från Vägmärken av 
Dag Hammarsköld och ett 
stort urval av passande poesi. 
Till varje kapitel hör också en 
ruta med frågeställningar ”För 
tankeutbyte” samt i marginalen 
frågor som direkt syftar till att 
rikta fokus mot verksamheten i 
det egna Templet under rubrik-
en ”Hälsokoll”.

Materialet innehåller inga di-
rekta citat från våra ritualer 
och har därför inte klassats 
som ritualtext. SKN avslutar 
sitt förord med följande rader:    

PeR FRedHeiM äR TillFöR-
oRdnad sToR MäsTaRe

Per Fredheim 
Tf SM

”Vägval” – nytt studiematerial
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Jag vet ej vem – eller vad – 
som ställde frågan. 

Jag vet ej när den ställdes. 
Jag minns ej att jag svarade. 
Men en gång svarade jag ja 
till någon – eller något.

Dessa rader ur ”Vägmärken” 
av Dag Hammarsköld berättar 
något om våra handlingar, vårt 
förvaltarskap och vårt engage-
mang i flera avseenden. De kan 
också erinra oss om vårt JA till 
Orden och ge oss en påmin-
nelse om vårt gemensamma 
åtagande för Ordens verksam-
het och utveckling. 

Devisen ”En för alla – alla för 
en” vittnar om allas vårt ansvar, 
i det allmänna livet såväl som 
inom vår Orden. Ingen broder 
i Tempel Riddare Orden kan 
krypa ur den gemensamma 
uppgiften att förvalta och ut-
veckla Orden och detta gäller 
inte minst när vi kommer till 
rekryteringen. Det har skrivits 
många spaltmeter genom åren 
i Tempel Riddaren om nödvän-
digheten av att effektivisera 
arbetet med rekrytering av nya 
bröder. Samtidigt som vi vet att 
det är en akut situation i vissa 
Tempel så kan vi ändå tröstas 
av det faktum att rekryteringen 

fungerar tillfredsställande på 
andra håll. Det finns därför ing-
en anledning att ge upp, men 
ett lyckat resultat är beroende 
av ett stort engagemang från 
alla bröder. För inte är det väl 
så att det är de andra som har 
skulden om vi inte får några nya 
bröder? Vilket ansvar vilar på 
dig och mig och hur uppfyller vi 
de krav som rimligen kan stäl-
las på en broder som vill vara 
trogen sina löften?

Kanske har du inte besökt Tem-
plets möten så flitigt på sista 
tiden? Det kan finnas många 
orsaker till att man under en pe-
riod inte deltar i verksamheten. 
Själv hade jag en period under 
första halvan av 90-talet då 
jag mycket sporadiskt besökte 
Templet. 
Men vår livssituation förändras 
med tiden och då kan det kän-
nas jobbigt att återuppta en-
gagemanget. Då ska du veta att 
glädjen bland bröderna aldrig 
är så stor som när en broder på 
nytt besöker Templet. Ingen ska 
behöva känna oro eller skam-
senhet inför att på nytt delta i 
brödragemenskapen.  
 
Är våra trohetslöften till Orden 
bara tomma ord? – tycker vi 

det räcker om vi i vår egen pri-
vata sfär är trogna mot Ordens 
värdegrund? Om det senare 
är giltigt så missar vi den kan-
ske viktigaste uppgiften – att 
föra Orden vidare till kom-
mande generationer. Genom 
vårt engagemang i Orden får 
vi allt vi behöver för att bygga 
våra egna inre Tempel. Våra 
ritualer och symboler ger oss 
byggstenarna och samvaron i 
brödragemenskapen ger oss 
energi att utföra arbetet. För var 
och en av oss gäller att kunna 
tolka ”ritningen” och forma våra 
egna liv på ett sådant sätt att vi 
kan levandegöra de ideal som 
Orden vilar på.Och då vill vi 
givetvis också aktivt medverka 
till att nya bröder 
tillförs den Orden 
som vi håller 
av och som 
ständigt 
ger oss 
starka 
och 
livsbe-
jakan-
de 
upp-
lev-
elser.

Per Fredheim Tf SM

är våra trohetslöften mot orden endast tomma ord?

UPPRoP!

Det finns säkert bröder/
systrar i Sverige som 

har kontakter till Fin-
land via släkt, vänner och 
bekanta som eventuellt 
kunde vara potentiella 
medlemmar/recipiender.                                                                             
Vänligen kontakta någon av 
dessa bröder:

Henry J. Ahlberg                                                                                           
Trutholmsvägen 13 D 198                                                                                             
FIN-00980 HELSINGFORS                                                                                  
Mobil: +358-40-844 76 40               

Carl-Anders Rongain                    
Sjökortsgränden  4 A 6                       
FIN-00960 HELSINGFORS          
Mobil; +358-41-505 29 02                                                  
e-post; ca.rongain@gmail.com
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RT VIRTUS, 
Kristinehamn

Till ny Mästare efter Jarl Öman 
är Nils Dåverhög  utnämnd.

Nils föddes 1942 på sjukstu-
gan i Bäckefors som de flesta 
dalslänningar på den tiden. Han 
växte upp på ett litet jordbruk 
i Ärtemark med sex kor, häst, 
höns, grisar och katter. Efter 
realskola i Bengtsfors och gym-
nasium i Åmål läste han teknisk 
fysik på Chalmers, jobbade på 
AB Atomenergi i Studsvik, blev 
tekn.lic. i reaktorfysik och gick 
sen lärarhögskola i Stockholm. 
Nils undervisade i de flesta 
tekniska och naturvetenskapli-
ga ämnen på Komvux i Örebro i 
14 år. Sedan 1987 är han lärare 
i dataämnen på högskolan/
universitetet i Karlstad och har 
fortfarande en fot kvar där. 
Själv har han studerat kurser 
på universitetsnivå och de se-
naste 20 åren har det förutom 
fortbildning i dataämnen mest 
blivit språkkurser: ryska, tyska, 
engelska och spanska. De två 
sista åren lite kinesiska, latin, 
litteraturvetenskap och historia. 

En stor del av sin fritid äg-
nar han åt sitt engagemang i 
Broängskyrkan där han bland 
annat jobbar på expeditionen 
varannan onsdag, serverar mat 
i café Broäng och sköter TV-
kameran under gudstjänsten 
var tredje söndag.

Motion blir det alldeles för lite 
av. Speciellt sedan de fyra 
barnbarnen dök upp är det 
mycket förkylningar som sät-
ter käppar i hjulet. Om allt är 
OK blir det ett Öppet spår och 
en Vätternrunda även i år och 
också ett varv runt Vänern på 
cykel.Trots förkylningar är de 
fyra barnbarnen ett kärt besvär 
för Nils som kan titulera sig 
både som farfar och morfar.    

Tempel Riddare blev han inte 
förrän 1996 trots att hans 
bror Bengt varit med sedan 
1970-talet. Dock har han alltid 
varit absolutist och i över 50 år 
har han varit medlem i Blåbands-
föreningen, som också hans far 
tillhörde. 2003 blev han CM i RT 
Virtus och 2010 fick han elfte 
graden på konventet i Sundsvall.

RT IDUN, Hudiksvall
Ny Mästare i RT Idun efter 
Evert Marcusson är Kjell Lind-
berg. Kjell är född den 20 feb-
ruari 1946 i Hälsinglands allra 
nordostligaste by Ragvaldsnäs 
ute vid Bottenhavets strand.
Vid 15 års ålder mönstrade han 
ombord på OK:s tankbåt M/T 
Okeanos 8 september 1961. 
Han var jungman ombord och 
fick då stå till rors ibland på de 
stora tankbåtarna. 1964 gick 
han iland igen och utbildade 
sig till ingenjör i husbyggnad-
steknik och sen till slöjdlärare. 
Det yrket har han sedan varit 
trogen även efter sin pen-

sion. I friskolan Glada Hudik 
Skolan i Hudiksvall har han nu 
en mindre tjänst för han trivs 
bland barn och är inte typen 
som sitter hemma i gungstolen. 
Nykterhetsrörelsen kom han i 
kontakt men under senare delen 
av 1960 talet, främst genom 
MHF:s Bilorienteringar (Norr-
landsmästare som kartläsare 
1975). Han blev medlem i Logen 
Dalens Ros av IOGT-NTO i Jät-
tendal i början på 1970 talet, där 
även hans fru Kerstin var aktiv, så 
det var en starkt bidragande orsak 
till hans medlemskap. 1979 blev 
han medlem i TRO i RT Idun i 
Hudiksvall. Tillsammans med sin 
”parhäst” och kollega på jobbet 
Lars-Olof Grönlund, tog han 
varje grad ända fram till STICG 
(9). Sedan 1992 ingår han i RT 
Iduns Mästare Råd från början 
som UM och sen VM. Vid GK 
2001 i Göteborg valdes han in 
i Mellersta PKMR.  Där har han 
arbetat under ledning av inte 
mindre än fyra olika Mästare. 
Nämligen: Lars Malmbjörk i 
Linköping, Lars Åhling i Väster-
haninge, HSKN Stig Gustavs-
son i Linköping och just nu 
sedan 2010 VSM Jarl Öman i 
Hammarö.

Kjell är en aktiv man som äg-
nar sig en hel del åt jogging 
och längdskidåkning. Han 
har sprungit 12 st Stockholm 
Marathon, deltagit, och 15 
Lidingölopp (30 km). Han har 
också åkt 18 Vasalopp. Hans 
familj, framför allt hans fru Ker-
stin, har hela tiden stöttat och 
hejat fram honom,

Förutom Kerstin består familjen 
av två söner, 41 respektive 42 
år.

Kjell kommenterar sitt nya      
uppdrag med följande: Mitt    
åtagande som Mästare i RT 
Idun, är ”ett försumbart steg 
för mänskligheten men ett stort 
steg för en man”.

nYa  MäsTaRe

Nils Dåverhög med två av barnbarnen.

fortsättning nästa sida
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RT NICOLAUS,        
Trelleborg
Mitt namn är Tomas Löfström 
och jag har fått den stora äran 
att få bli Mästare i RT S:t Nico-
laus i Trelleborg. För mig som 
har tagit ett livslångt beslut att 
verka i nykterhetens tjänst är 
detta ett hedersuppdrag. 1999 
tog jag mitt första beslut om att 
bryta ett destruktivt beteende 
och att lära mig leva på ett nytt 
sätt, där passar vår Ordens 
grundvalar bra in och kan till-
handahålla ytterligare fördjupat 
engagemang för nykterheten.

Min vandring i Tempel Riddar 
Orden började 2006 i Utposten 
i Klippan, för att senare fortsätta 
till RT Molay. Där jag blivit 
mycket väl omhändertagen av 
alla Bröderna, jag vill särskilt 
nämna min fadder Erling Alk-
mar och Börje Ohlsson som 
trodde på mina möjligheter att 
tjänstgöra som BCM. 

Ursprungligen kommer jag från 
Malmö och har vuxit upp där. 
Min yrkesbakgrund är i den 
Grafiska branschen där jag 
provat på många olika yrken 
från tryckeri till retuschör. Sista 
delen av 1980 talet bodde och 
arbetade jag i England med 
försäljning av maskiner till 
reproföretag och tryckerier. 
Efter att jag kommit tillbaka till 
Sverige flyttade jag så smån-

ingom ut på Österlen där jag 
renoverade ett hus och bedrev 
Galleriverksamhet i samband 
med den berömda konstrund-
an under påsken. Numera bor 
jag i Anderslöv som ligger när-
mare Trelleborg än Ängelholm 
och det var anledningen till 
att byta Tempel efter flera års 
långväga resande. Anderslöv 
har varit en pendlingsmässigt 
bra vald ort att bo på eftersom 
jag jobbat i Malmö, Ystad och 
nu Lund. I mitt jobb på Lernia 
som jobbcoach hjälper jag 
människor att komma vidare 
i sina yrkesliv eller att ändra 
inriktning till något nytt, jag har 
också kontakter med företag 
för att genom praktikplatser 
få in främst ungdomar på ar-
betsmarknaden. En stor del 
av mitt jobb är att stärka och 
motivera, så att människor 
inte ger upp, utan istället kan 
känna hopp och se möjligheter 
i framtiden. På fritiden tränar 
jag Tai-Chi och reser gärna till 
träningsläger för detta runt om i 
Europa. Böcker, konst och bra 
skomakare är andra intressen.

Den stora utmaningen som ny-
bliven Mästare och som Tempel 
Riddare är rekryteringen av 
nya Bröder. Detta ser jag som 
en av våra viktigaste uppgifter 
om vi skall kunna ha en tryg-
gad framtid. Vi behöver börja 
tänka nytt och annorlunda när 
det gäller att attrahera och finna 
nya Bröder. Vi har en fantastisk 
Orden med så mycket vackra 
ceremonier och så mycket djup 
och innerlig kunskap. Jag är 
stolt över att vara Tempel Rid-
dare.

RT FINLANDIA,          
Helsingfors
Stort tack till broder Helmer 
Strandberg som tjänat troget 
som Mästare i hela 24 år. Ny 
Mästare i RT Finlandia från och 

med  2013 är Krister Strand-
berg. Ny Vice är Mästare Henry 
J. Ahlberg och dessutom har 
Templet utnämnt två bröder 
som börjar sköta om rekryterin-
gen av nya medlemmar. 

RT BALDER, Halmstad
Ny Mästare i RT Balder är Jim-
my Olausson, en 57-årig man 
från gården Åkulla. Gift och har 
två utflugna barn, samt ett antal 
barnbarn. Jimmy efterträder 
Jan-Inge Persson.

Efter att Jimmy kommit i kon-
takt med Tempel Riddarna gick 
han in i Utposten i Falkenberg. 
Under de senaste åren har han 
varit Sändebud. 2005 recipi-
erade han i RT Vårdkasen. Han 
flyttade över från RT Vårdkasen 
i Varberg för att kunna göra mer 
nytta i RT Balder när de hade 
svårt för att få en ny Mästare. 

Jimmy började som sjöman vid 
14 års ålder och lärde sig där 
snabbt att man ska alltid hjälpa 
andra. Nu har han och hans fru 
ett jourhem för pojkar 13 – 19 
år på sin gård som ligger vid 
Världs ände enligt Jimmy. Mel-
lan 50 och 60 pojkar har under 
årens lopp passerat deras hem. 
De flesta har sagt att de inte 
ville flytta ifrån Åkulla, kanske 
beroende på Jimmys och hans 
frus omsorg och även deras 
förtroende för killarna.

Så mycket fritid blir det inte 
men någon gång hinner Jimmy 
att skjuta lerduvor.

Jimmy hoppas på att det fort-
sätter med att gå in nya bröder 
via Utposten i Falkenberg. Han 
hoppas också att få dem att 
stanna kvar inom Orden, känna 
samhörigheten med övriga 
bröder i Halmstad men även 
delta i möten med Tempel Rid-
dare i landet.
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Tempel Byggar 
systrar gästade 
Tempel Riddar 
Bröder

Lördagen den 17 november 
firade RT Virtus Templets 

78-årsdag. 

Ett drygt 40-tal personer deltog och 
huvudattraktionen var fem systrar 
från TBO (Tempel Byggare Orden)
Ranrike i Uddevalla. Systrarna 
genomförde en ritual ”I Sinnenas 
Tecken” i Öppen Förgård, dvs. 
vem som helst var välkommen att 
beskåda ritualen. Efter den stilfulla 
ritualen samlades alla för att avn-
juta kaffebordets läckerheter. Föru-
tom kristinehamnare deltog gäster 
från Karlstad, Arvika, Trollhättan, 
Borås och Göteborg. Under kaffed-
rickandet diskuterades möjligheten 
att starta en Förgård till TBO i 
Värmland. Som avslutning sjöngs 
Värmlandsvisan.

Text & Foto: Nils Dåverhög

Lördagen den 20 ok-
tober hade Templet 

Mälardrottningen en Öppen 
Förgård i sinnenas tecken. 
Vi var inte så många och vi 
valde att ha Förgården i För-
rummet. 

Underskatta inte det lilla. Det kan 
vara ett frö som med sin livskraft, 
tränger genom jordskorpan, veck-
lar ut sina spröda blad. Stanna upp 
och se, så kan du få vara med om 
något stort.

Upplevelsen blev intensiv, en 
speciell känsla, av närhet, värme 
och alla sinnen var närvarande.

Studiecirkel i välläsning
Under hösten har vi börjat med 
en studiecirkel, ”Öva Välläsning i 
Templet”. Vi hade upplevt att vissa 

ritualtexter var svåra att läsa och 
att betoningen då ofta hamnat fel. 
Ibland var det även svårt att förstå 
betydelsen i texterna och det här 
var ett bra forum att tillsammans 
diskutera detta.

Studieförbundet NBV har hjälpt 
oss tidigare med studiecirklar och 
det visade sig att de hade en stud-
iehandledning i ämnet.  

Vi har haft några träffar och under 
våren fortsätter vi med fler träffar 
till en dem har vi bjudit in Göte Ap-
pelberg, han skall fundera och tala 
över ”Är Ordensarbetet begripligt 
för en modern människa”?

Detta kan vara ett tips till flera 
Tempel inom både TBO och TR 
som har samma behov.

Text: Anita Ljusberg

Mälardrottningen övar välläsning

Templet Mälardrottningen hade en Öppen Förgård i Sinnenas Tecken där både bröder 
och systrar deltog. Foto: Annica Nilsson

Sedan 2011 delar RT Gre-
gorius i Malmö ut årets 

brödragåva till förening eller 
sammanslutning inom Tem-
plets upptagningsområde 
som utövar ideell verksamhet 
till gagn för medmänniskorna 
enligt Ordens värdegrund.

2012 års mottagare är Stad-
smissionen Skåne i Malmö. 
Deras verksamhet i Malmö rik-
tar sig både till yngre och äldre 
som på olika sätt befinner sig i 
en utsatt livssituation. Bland an-
nat driver man ett härbärge för 
män i akut hemlöshet och ett 
boende för kvinnor. 

Man erbjuder också socialt 
utsatta människor sjuk-, hälso- 
och tandvård. 
En av Stadsmissionens tidigare 
chefer, diakon Gustaf Dahl-
ström, tillhörde RT Gregorius 
från 1945 till sin bortgång 1992.

Text: Tommy Johansson

Årets brödragÅva frÅn rt gregorius

PS Carin Wiking, AV Miryam Mitra, FS 
Christina Wiking, KFV Ingegärd Wiking 
och FV Birgitta Dahlin.
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På lördagskvällen är det 
julmöte i RT Veritas i 

Borås. Tempelmötet följs av 
firande med julens sånger, lu-
cior och ett överflöd av mat. 
På måndag morgon knappt 
två dagar senare åker jag 
tillsammans med fyra riks-
dagskollegor på en resa som 
verkligen visar kontraster.

När vi kliver av flyget på plattan 
i Mazar-e-Sharif ombeds vi sät-
ta oss i de kevlarförstärkta Toy-
ota Landcruiser bilarna och ta 
på oss handskar, kroppsskydd 
(kallas ofta skottsäker väst av 
media) och bilbälte och resan 
från Camp Marmal till den sven-
ska Camp Northern Light kan ta 
sin början. Det känns lite som 
att besöka en djurpark. Vi sitter 
skyddade i bilarna och vid väg-
kanten samlas man kring små 
eldar och lever ett liv så vardag-
ligt det går i söndringens och 
orons norra Afghanistan.

Vi möter företrädare för de 
svenska insatserna i Afghani-

stan, såväl militärer som civila 
företrädare, vi träffar bistånds-
arbetare och vi mottas av den 
lokale guvernören Atta i Balkh-
provinsen. Bilden som ges är 
ett land med oenighet mellan 
folkgrupper samtidigt som alla 
betonar landets enighet, ett fat-
tigt land som samtidigt är rela-
tivt rikt på mineraltillgångar, ett 
land där säkerheten förbättras 

samtidigt som talibanerna hotar 
när ISAF (den NATO-ledda 
militära insatsen) drar sig till-
baka. Guvernör Attas magnifika 
mottagningsrum kontrasterar 
starkt mot de små och mörka 
bostäderna vi ser. Kriget har 
gett ekonomin ett uppsving, ett 
uppsving som inte är bestän-
digt, enligt en uppgift beräknas 
mer är 90% av statens budget 
komma från utlandet. 

Trots allt har ISAF inneburit 
en förbättring. Fler flickor kan 
idag gå i skolan än vad som var 
fallet tidigare, flickor som inte 
kommer att ”glömma”. Tidigare 
fanns inte skolorna för flickor 
och säkerheten var så dålig att 
mammorna inte vågade skicka 
sina flickor till de få skolor som 
fanns. Säkerheten är större 
nu än tidigare och möjligheten 
till bistånd har gynnats av den 
militära närvaron, frågan är vad 
som händer härnäst? När ISAF 
drar sig tillbaka 2014, kommer 
då pressen att tappa fokus på 
Afghanistan och kommer då 
biståndsviljan att minska? Den 
oron betonar flera kvinno- och 
biståndsorganisationer vi träffar. 

Det kan därför kännas bra att 
berätta att Sverige har beslu-
tat att satsa långsiktigt med 
bistånd till Afghanistan, 8,5 milj-
arder under 10 år.

Enligt legenden var tomten (S:t 
Nicolaus) en präst/biskop från 
Myra (i nuvarande Turkiet) som 
bland annat hjälpte tre flickor till 
en bättre framtid när de stod in-
för risken att behöva prostituera 
sig. Så här i juletid går det inte 
att komma från reflektionen att 
det är precis det Sverige gör 
i Afghanistan. Genom att ge 
säkerhet på gatan (den militära 
insatsen) och genom att bygga 
och utrusta skolor och mödra-
vårdscentraler (bland annat via 
Svenska Afghanistankommit-
tén) så ges flickor chansen till 
en bättre framtid. Jultomten har 
alltså efterföljare i engagerade 
svenska kvinnor och män som 
avstår sin egen bekvämlighet 
för att hjälpa till i ett land långt 
borta.  

Text: Ulrik Nilsson  

Red:s anmärkning: Ulrik Nilsson är 
TR Broder i RT Veritas och även 
riksdagman   

De två svenska riksdagsgubbana Krister 
Holm och Ulrik Nilsson i skottsäker väst.

JUlResa Med VeRkliga konTRasTeR
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RT Excelsior i Kris-
tianstad är ett stabilt 

Tempel med många tro-
fasta Bröder som deltar flitigt 
i verksamheten. Däremot 
var det många år sedan man 
hade glädjen att inviga en ny 
Broder. Men den 28 januari 
var det äntligen dags. Då 
recipierade Conny Gavestål, 
präst och kollega till Tem-
plets Mästare Nils Forsberg, 
som tillsammans med Bengt-
Åke Bengtsson och Sven-Åke 
Anderberg var fadder till den 
nye Tempel Riddaren.

I en del Tempel kan man känna 
sig för och bekanta sig genom 

att delta i en Utpost innan man 
tar steget in i Orden. Det kan 
man i Excelsior också, men 
Broder Conny har i stället 
bekantat sig genom att med-
verka med musik i olika sam-
manhang, senast vid advents-
högtiden i början av december. 
Så nästa gång han bidrar med 
sitt trumpetspel i Tempelsalen 
så är det inte som gäst utan 
som Broder. 

Text: Tommy Johansson         
Foto: Lars Bergqvist  

Conny Gavestål och Mästare Nils Forsberg

äntligen en 
recipiend i 
RT excelsior

I en annan artikel i detta 
nummer av Tempel Riddar-

en berättar vi om fyra Bröder 
som av geografiska skäl gick 
över från RT Molay till RT S:t 
Nicolaus. 

Den 8 januari installerades en 
av dessa Bröder, Tomas Löf-
ström, som Mästare i S:t Nico-
laus av Stor Templets utsände 
PKCM Anders Gullstrand. Ett 
40-tal Bröder från alla Tempel 
i Skåne gästade ceremonin. 
Den nye Mästaren  sade vid 
Brödramåltiden att han var 
mycket hedrad av att ha fått det 
högsta uppdrag man kan få i 
ett Tempel – som dess högste 
ämbetsman och tillika dess 
högste tjänare – och att han 
kände en stor glädje över att få 
leda Templets arbete. Vid sin 
sida i Mästare Rådet har han 
ytterligare två av de Bröder som 
följde honom vid övergången 
från RT Molay, Jörgen Litzing 
som S och Mats Wejner som 
UM. Tomas  fadder, FM i RT 
Molay Erling Alkmar berättade 
att han redan vid det första 
samtalet med Tomas hade haft 
sina aningar om att han skulle 
bli en hållfast pelare i Templet. 
Han framförde sina personliga 
och RT Molays varma lyck-
önskningar. 

Text: Tommy Johansson          
Foto: Lars Bergqvist

RT Balder i 
Halmstad 

med Utpost 
i Falkenberg 
beslöt att prova 
nya vägar för 
att få en bät-
tre rekryter-
ing. Mycket 
hade provats 
tidigare men 
efter en viss 
vånda beslöt 
man att prova 
TV-reklam. En 
annorlunda 
satsning, dyr ja visst men 
med ett mycket lyckat resul-
tat. Tempel och Utpost har 
fått många nya bröder och 
även en del till RT Vårdkasen 
i Varberg.
Bröderna är mycket aktiva, 
och är med på alla möten de 
kan. Det är en stor glädje att 
se många nya bröder med det 

svarta IG tecknet. Det sista 
mötet för 2013 i Utposten i 
Falkenberg där vi var 32 bröder, 
blev ovanligt då man hade in-
tagning av Dauis Persson som 
lärling. Han hälsades välkom-
men av 3 lärjungar, 6 bröder 
i IG graden samt de övriga 
bröder där många var i de lägre 
graderna.
Text & foto: Sören Gustavsson

lYckad RekRYTeRing!

Från vänster Dauis Persson, Henrik Österberg, Christian 
Bengtsson, Chiri Qordigev, Per Kanets, Gert Granström, Markus 
Nilsson och Jonny Moeero.

De fyra Skånska Mästarna Anders Gull-
strand, Tomas Löfström, Nils Forsberg 
och Lennart Jönsson.

Mästare in-
stallation i rt 
s:t nicolaus
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EKLUNDSMEDALJ        
I SILVER
RT Felicia, Göteborg               
Lars Onni Wik

RT Umeborg, Umeå                          
Hans Hammarbäck                   
Tommy Olofsson

ORDENS PATRIARKER                                                      
RT Veritas,Borås                             
Lars Hermansson

RT Wästmannia, Västerås               
Karl-Erik Oskarsson

NYA MEDLEMMAR  
RT Concordia, Stockholm                                            
Magnus Molin                               
Göran Ekholm                                                
Patrik Lundegård 

RT S:t Hans, Visby                   
Kjell Angelöf

RT Wästmannia, Västerås                                             
Roger Carlsson                          
Jens Hellberg  

RT Balder, Halmstad                                            
Marcus Nilsson                             
Carl Pohl

RT Umeborg, Umeå                           
Björn Berglund

RT Ariel, Falun                        
Gustaf Garpenstaf Swärd

RT S:t Eskil, Eskilstuna            
Signar Mukka

RT Malmen, Kiruna                                
Hans Fredrik Olsson                                  
Tore Raattamaa

RT S:t Erik, Uppsala               
Linus Peierot

RT Bothnia, Piteå                          
Frantz Hancke                                                                                                                                           
                                                     
RT Nicolaus, Trelleborg             
Per Lindahl

RT Vårdkasen, Varberg        
Christian Bengtsson

För sex-sju år sedan recipi-
erade ett antal Bröder i 

RT Molay i Ängelholm, som 
därmed fick ett bra tillskott i 
sitt led. De var goda vänner 
även privat och deltog aktivt i 
verksamheten. Problemet var 
bara att flera av dem bodde 
på helt andra håll i Skåne 
och resorna till mötena blev 
långa. 

Härom året gjordes det därför 
en överenskommelse mellan 
RT Molay och RT S:t Nicolaus i 
Trelleborg att fyra Bröder skulle 
flytta över till S:t Nicolaus. Där 
har dessa sedan fortsatt att 
vara flitiga mötesdeltagare, och 
den 8 januari installerades en 
av dem, Tomas Löfström som 

Mästare (se annan artikel). 

Två andra, Jörgen Litzing och 
Tony Ekblad, återvände tillfälligt 
till fadershuset den 22 novem-
ber för att recipera i ARG till-
sammans med André Bakken, 
som stannat kvar i RT Molay.

Receptionen genomfördes som 
ett gemensamt möte mellan 
samtliga Tempel i Skåne och 
alla Mästarna deltog. Totalt 
var det ett 40-tal Bröder som 
följde de nya Antagne Riddarna 
på deras fortsatta väg genom 
Orden. Ceremonin leddes av 
PKCM, tillika M i RT Gregorius i 
Malmö, Anders Gullstrand.

Text: Tommy Johansson         
Foto: Lars Bergqvist

aRg-RecePTion i de 
skÅnska TeMPlen

Tony Ekblad, Jörgen Litzing och André Bakken.
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KUNGÖRELSE
                         -Andra gången -                                                                                                                                                
           Stor Templet för Sverige och Finland                                                                                                                                          
                      av Tempel Riddare Orden    

                      STOR TEMPLET                                                                                                                                          
                 sammanträder till ordinarie                                                                                                                                        
                   Stor Tempel möte i Visby                                                                                                                                            
               torsdagen den 1 augusti 2013        

                                                                                                                                                      
                   Vad Ordens lag stadgar                                                                                                                                          
                     om Stor Tempel möte                                                                                                                                             
                         återfinns i Kap III                      

                                                                                                                                                      
    MELLERSTA, NORRA OCH SÖDRA                                                                                                                                            

  PROVINSKAPITLEN                                                                                                                                     
     sammanträder till                                                                                                                                             

                                                           
ordinarie Provins Kapitel möten                                                                                                                                            

    i Visby                                                                                                                                            
torsdagen den 1 augusti 2013 

 Vad Ordens lag stadgar om Provins Kapitel 
möte återfinns i Kap III

Per Fredheim,               Bengt Davidsson,                                                                                                                                      
tf SM                                        SKR 

Jarl Öman      Per Fredheim       Per-Ingvar Krant
PKM i MPK             PKM i NPK               PKM i SPK

Eive Andreasson Anders Perstrand Axel Olofsson  
PKKR i MPK           PKKR i NPK             PKKR i SPK

KUNGÖRELSE                                                   
-Andra gången-

General Konvent 2013                                          
Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden                         

sammanträder till General Konvent                                                                    
den 1 augusti 2013                                                                                 

i                                                                                             
biografen Borgen,                                                               

Visby

Vad Ordens lag stadgar om General Konvent                                 
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.                                                                

                                                                                                                                                      
Dagordning      

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

                                                                                                                                                 
Arbetsordning och Program                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
information och anmälningsblanketter                                                                                                                             

finns på Ordens hemsida                                                                                                                                          
www.tempelriddareorden.org

Jens Døvik                    Kent Alm                                                                                                                                              
HSM                                        HSKR

Broder Tommy Olofsson, FM i nedlagda 
RT Nordanskog i Örnsköldsvik, med 

Eklundsmedalj i silver och inramat diplom 
inramas av Henry Forsgren, M i RT Ume-
borg, och Per Fredheim, PKM. Det högtid-
liga utdelandet skedde vid Umeborgs väl-
besökta terminsupptakt i januari.

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

RT Mäster Olof hun-
draårsjubilerade med 

högtidstal av vår HSM och 
konstverk med ”De hundra 
årens Mästare”.

Trettondagen 1913 var en 
högtidsdag för det antal bröder, 
som under trettonhelgen re-
cipierade i det nya Templet i 
Tempel Riddar Orden, som fick 
namnet Mäster Olof. Till julhel-
gen 1912 hade just den norra 
kyrkan i Örebro – Olaus Petri 
kyrka invigts. Namn i båda fall-
en, som historiskt förpliktar.

Nyss till julhelgen 2012 hade  
Olaus Petri församling jubil-
erat och så var det vår tur i RT 
Mäster Olof att jubilera under 
trettondagen med ett 75-tal 
deltagare och gäster från andra 
Tempel. 
Vår Högste Stormästare Jens 
Døvik höll ett inspirerande 
och uppfordrande  högtidstal 
”på klingande norsk”: ”Ser du 
ögonblicken?”  Ögonblicken vi 
möter formar våra liv och inför 
ansvaret för våra liv ställde ta-
laren frågan: Vad är det att vara 
en god människa? I TRO tar vi 
detta på allvar.”

Högtidstalaren utvecklade detta 
och summerade så kring TRO:s 
värdegrund: Sanning, Kärlek, 
Renhet, Trohet samt ”ett rusfritt 
liv”. Så skapas en männis-
kosyn, som formar en grundlag 
i våra liv till nytta för en själv 
och vår verksamhet i samhället. 
Slutsummeringen att rätt bruka 
våra liv blev HSMs hälsning till 
jubileumsdeltagarna: 
”Ögonblick på ögonblick är det 

som kallas tiden. 
Ögonblick på ögonblick är det 
som blir ett liv. 
Vi minns inte dagen, vi minns 
inte år, men minns ögonblick 
som lyckliga ögonblick sår” 
”Mina vänner: Låt oss se alla 
möjligheter och använd ögon-
blicken!”

Det fortsatta jubileumsfirande 
rymde en överraskning: en 
oljemålning av konstnär och 
broder  Gösta Berg med” de 
hundra årens Mästare” samlade 
just kring ”San-
ning, Kärlek, Ren-
het, Trohet”. 
Likaså avtäcktes 
ett porträtt av 
Templets förre 
Mästare, Harry 
Casservik, 92, 
som under många 
år betytt mycket 
för Templet och 
som alltjämt är 
verksam i Templet. 
Två ungdomsle-
darstipendier 

delades ut som 
uppmuntran 
för ideellt och 
drogfritt ung-
domsarbete på 
kristen grund: 
Örebroavdeln-
ingen av UNF, 
Ungdomens 
nykterhetsför-
bund, och Lund-
hagskyrkans 
i Hovsta stora 
scout- och ung-
domsarbete och 
dess mångårige 

ledare Ulf Höglind. 
UNF-ungdomarna Jana-Marie 
Ziegler, Matilda Wallin och Jo-
sefine Sörlin samt Ulf Höglind 
tog emot respektive stipendium 
och hyllades för sitt osjälviska 
arbete. 
Firandet fortsatte sedan med 
jubileumsbankett, då represent-
anter från gästande Tempel hyl-
lade 100-åringen med tal och 
gåvor.

Text & Foto: Lars-Olof Egefalk 

RT MäsTeR oloF HUndRaÅRsJUBileRade

Bröderna konstnär Gösta Berg och  Anders Bergholm vid måln-
ingen ”De hundra årens Mästare”.

Stipendiaterna, UNF-ungdomarna  Jana-Marie Ziegler, Matilda 
Wallin, Josefin Sörlin  och Ulf Höglind från Lundhagskyrkan 
samt Jens Døvik och Harry Casservik


