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En upplevelse utöver det vanliga bjuder De Badande Wännernas botaniska trädgård i Visby. Ett måste för besökarna på General Konventet i sommar.

ett härligt utflyktsmål i visby

D

e Badande Wännernas
botaniska trädgård i
Visby är ett illustert sällskap
som bildades 1814 av några
badglada Visbybor. Fortfarande samlas man till bad
i havet en dag varje år. Baddräkternas utseende är märkligt lika de som användes på
1800-talet.
”Sällskapet” som de kallas i
folkmun har under årens lopp
skapat byggnader och verksamheter i Visby, såsom en frioch fattigskola, bank och inte
minst den botaniska trädgården. Denna kom till 1855 och
ligger innanför muren i väster i
norra delen av stan. Initiativet
togs av Hans Petter Gustafsson, välkänd magister, folkskoleinspektör och kyrkoherde.
Tanken var att det mest skulle
vara svenska växter, men efterhand har det blivit många olika
träd och andra växter från hela
världen.
Platsen har ett passande
klimat nära havet, skyddad för
hårda stormar av sjömuren. Vid
ingången mot söder finns det
gamla Stenkyrkeäppelträdet,
det äldsta bevarade av den sor-
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år kallas den Kärleksporten.
Utanför breder hela havet ut
sig.

ten och dessutom trädgårdens
äldsta träd. Denna äppelsort
har sitt ursprung i Stenkyrka
socken på Gotland.
Går man till höger från samma
ingång syns en kyrkoruin. Man
ser inte mycket av murarna
som har en kraftig klädnad av
murgröna, Gotlands landskapsblomma. Stammarna på denna
gröna matta är imponerande.
I närheten av denna ruin finns
ett barrträd som går under
namnet ”apskräck”, Chiles
nationalväxt, med brett
triangulära barr, hårda och vassa, vilket ger fog för namnet.
I samma hörn av trädgården
står en stor hängask som skapar en storslagen lövgrotta av
långa hängande skott.
Tvärs över gatan mellan muren
och trädgården, vid grinden
västerut, finns en port i muren.
I gamla tider hette den Tjärkokeriporten, men sen många

Tänk Dig en fin solnedgång, så
kanske Du förstår många unga
par som går dit för att förlova
sig eller kanske bara uppleva
en stunds romantisk samvaro.
En annan sevärdhet är den
stora platanen, som byter bark
varje år. Trädet står intill Tempelkullen med sitt lusthus och
stenparti. En ofta använd plats
för vigslar eller för bara en
stunds vila.
Om det här året blir som andra,
så blommar tulpanträdet och
alla rosor står i full prakt, just
den tid konventet pågår. Dessutom många andra vackra/
unika träd, buskar och örter av
alla slag.
Det går inte att beskriva denna
trädgård. Den måste upplevas
på plats.
Välkommen till Visby och Botaniska trädgården!
Text: Ingvar Björkqvist
Foto: Ingvar Björkqvist

Gerhard Malmros
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N

u pågår de sista förberedelserna inför sommarens stora evenemang inom
TRO och TBO – Konventet i
Visby.
I mer än tre år har den lokala planeringen förfinats och
reviderats – flera gånger. Nu
kommer det hela tiden rapporter från HSKR, Broder
Kent Alm, med information om
anmälningsläget. Räcker de
planerade lokalerna, kommer
transporterna att fungera, blir
vädret bra? Frågorna hopar sig
de sista månaderna och svaren
är få!
Enligt uppgift är det fortfarande
många flera som bokat rum och
färjebiljetter än de som anmält
sig till de olika aktiviteterna –
detta gör de ansvariga inte kan
andas ut än. Vad vi däremot vet
med säkerhet är att årets GK
kommer att gå till historien som
ett av alla minnesvärda tillfällen
då deltagarna fick mötas i rituella och sociala sammanhang
med stor behållning. Att på nytt
återse kära vänner och inte
minst lära känna nya människor
med gemensam värdegrund är
en av de stora behållningarna
med Ordensarbetet. Det betyder att några minuters extra
väntan i kön till kaffet eller andra smärre störningar inte kan
ta bort glädjen av att få vara en
del av ett GK.
När vi samlas till GK så ska vi
redovisa den gångna konventperioden, välja nya högre råd
och revisorer samt inte minst
– fastställa en verksamhetsinriktning för de kommande åren.
Hur ska vi bäst använda våra
resurser för att utveckla Orden?
Sedan 2007 har vi ökat antalet
i Det Högsta Rådet (DHR) och
Stor Tempel Mästare Rådet

(STMR). Vår ”överbyggnad” är
större än under Ordens storhetstid på 60-talet. STMR har
lämnat en motion till Det Högsta
Templet där vi föreslår att DHR
tillsätter en arbetsgrupp som
ska utreda den framtida organisationen.
Syftet är att minska rådens
storlek samt skapa en effektivare organisation. Vi har i
dag en sammansättning av de
högre råden som utgör en ”rituell besättning” – d v s att våra
styrelser består av M, VM, UM
o s v. Vi tror inte detta är den
mest effektiva styrelsen. Vi vet
dessutom att det ute i Templen
finns många bröder som med
stor behållning kan medverka i
våra rituella möten.
Vi tror inte vår Ordens framtid
beror på antal ledamöter i de
högre råden – det viktigaste
är att alla verkligen brinner för
uppgiften att nya bröder (och
systrar) ska få samma möjlighet
till personlig utveckling och givande mänskliga möten som vi
fått. Det avgörande arbetet för
att lyckas med detta sker ute i
Templen. För det arbetet önskar
vi skapa en effektiv organisation
som i alla led genomsyras av
viljan att stödja och uppmuntra
det lokala arbetet.

Per Fredheim Tf SM
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SANNING HÖR IHOP MED TROFASTHET

V

ad är sanning = alétheia?
Termen alétheia stod
ursprungligen för något som
inte var dolt, ett avslöjande
av något som är gömt.

det grekiska ordet alétheia,
betyder i vissa sammanhang
sanning och i andra trofasthet.
Detta bör säga oss något om
ordets innehåll.

I grekisk filosofi får ordet ofta
betydelsen av det som verkligen existerar, verkligheten
bakom all skenbar verklighet,
alétheia, och i den hebreiska
motsvarigheten emet. Amen!
Ordet används i många sammanhang. För filosoferna var
det uttryck för varandet i absolut betydelse.

Det är ju också så att sanning
och trofasthet hör samman
där ord och gärning stämmer
överens. Vi kan inte känna
sanningen om vi inte själva står
samklang med den.

Vi gör oss själva verkliga genom att säga sanningen.
Människan kan knappast
glömma att hon behöver få veta
sanningen, för instinkten
att ta reda på saker är för stark
i oss för att den ska kunna
förträngas.
Historikerna använde ordet för
att beteckna reella händelser i
motsats till myter.
I rättspråket betecknar termen
det som täcker en händelse,
det som ger en korrekt händelse av ett förhållande i motsats
till det som är felaktigt.
Det hebreiska ordet emet, den
närmaste motsvarigheten till

Vi måste vara sanna inuti,
sanna mot oss själva innan vi
kan känna till en sanning som
är utanför oss. Men vi gör oss
själva sanna inombords genom
att ge uttryck åt åt sanningen
som vi ser den.
Om människor ännu i dag beundrar uppriktigheten, kanske
de inte beundrar den för den
sannings skull som den skyddar utan helt enkelt för att det
är en tilltalande egenskap
att ha. De tycker om att vara
uppriktiga, inte för att de älskar
sanningen, utan därför att folk
kommer att älska dem om man
tror de är uppriktiga.
Och kanske driver de den här
uppriktigheten till gränsen för
orättvisa.

De är frispråkiga om andra och
sig själva och använder
sanningen till att bekämpa sanningen. De förvandlar den till
ett redskap till att göra andra
löjliga, för att göra dem mindre
älskade.
Den ”sanning” som framställer en annan person i en billig
dager döljer en annan sanning,
som vi aldrig får glömma och
som bör göra att den personen
alltid anses värdig att bli aktad
av oss. Att förstöra sanning
med sanning under förevändning att man är uppriktig är ett
mycket hycklande sätt att uttala
en lögn.
Men vad är då sanning?
I tingen är sanningen deras
verklighet. I vårt förstånd är den
en överensstämmelse mellan
vår kunskap och de kända
tingen. I våra ord är den en
överensstämmelse mellan våra
ord och det vi tänker. I vårt uppträdande är den en överensstämmelse mellan våra handlingar och hur vi borde vara.
Sannfärdighet, uppriktighet och
trofasthet hör nära ihop.
Broder Paavo Collin
Vice Mästare i RT S:t Erik

RT S:t Erik
belönade
simsällskap

När Gimo simsällskap och Österby simsällskap den 2 mars
hade tävlingar i Gimo simhall
för 100 deltagare mellan 7 och
18 år fick de motta diplom och
stipendium på 3 000 kronor
från RT S:t Erik i Uppsala. Simsällskapen blev uppmärksammade tack vare deras hårda
drog- och alkoholpolicy, ingen
användning av droger/alkohol/
tobak under träning och tävling.
Text & foto: Åke Karlsson
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Dan Celinder, Österby, och Susanne Engman, Gimo, båda simlärare och tränare, fick ta
emot RT S:t Eriks diplom och stipendium av M Mats Valli och S Paul Berglund.

Stor Templet för Sverige och Finland får
ny Stor Mästare vid General Konventet

V

alnämnderna, som har
till uppgift att förebereda
valen av Mästare Råd vid de
kommande förhandlingsmötena vid Konventet i Visby,
har lämnat sina protokoll till
respektive Mästare Råd. Ur
dessa kan vi utläsa att förslagen till sammansättning av de
olika råden ser ut som följer:

Det Högsta Rådet

Valnämnden föreslår att Broder
Jens Døvik, RT St. Hallvard
omväljs som Högste Stor Mästare och att han får sällskap av
bröderna Vebjørn Fagernes,
RT Audun Hugleikson (omval);
Kent Alm, RT S:t Sigfrid (omval); Arne Edholm, RT Concordia (omval); Jan-Olof Hallstener,
RT S:t Laurentius (omval) och
Lars Malmbjörk, RT S:t Laurentius (nyval). Dessutom ingår de
Stor Mästare som väljs i Stor
Templen som Vice Högste Stor
Mästare.

Broder Jens Døvik föreslås till omval som
Högste Stor Mästare.
Foto: Sten Lindgren

Norra Provins Kapitlet

Stor Templet för Sverige
och Finland

Valnämnden föreslår att Broder
Per Fredheim, RT Verdandi,
väljs som ny Stor Mästare. Han
föreslås få sällskap av bröderna
Mats Valli, RT S:t Erik (nyval);
Claes-Göran Edberg, RT Concordia (nyval); Vilgoth Wilhelmsson, RT Knape (omval); Mikael
Lindström, RT Jämteborg (nyval) och Magnus Wihlborg, RT
S:ta Gertrud (omval). Dessutom
ingår de Provins Kapitel Mästare som väljs av Provins Kapitlen
som Vice Stor Mästare.

Södra Provins Kapitlet

Valnämnden föreslår omval på
hela Mästare Rådet med Broder
Per-Ingvar Krantz som Provins
Kapitel Mästare. De övriga som
föreslås ingå i rådet är: Rolf
Lindström, RT S:t Johannes;

Stor Templet för Sverige och Finland
föreslås få en ny Stor Mästare i Broder
Per Fredheim.
Foto: Anders Perstrand

Kenneth Lundin, RT Minerva;
Axel Olofsson, RT Minerva;
Anders Gullstrand, RT Gregorius, Per-Erik Bengtsson, RT S:t
Sigfrid och Tormod Knutsen, RT
S:ta Gertrud.

Mellersta Provins
Kapitlet

Valnämnden förslår att Broder
Jarl Öman omväljs som Provins
Kapitel Mästare. Att i övrigt ingå
i Mästare Rådet föreslås bröderna Leif Brodén, RT Esaias
Tegnér (omval); Pär Johansson,
RT Mäster Olof (nyval); Eive
Andreasson, RT Ariel, (omval);
Christer Wik, RT Concordia (nyval); Lars-Inge Lilja, RT Caritas
(omval) och Kjell Lindberg, RT
Idun (omval).

Valnämnden föreslår att Broder
Kent Ivarsson, RT Jämteborg,
väljs som ny Provins Kapitel
Mästare. I övrigt föreslås bröderna Arne Bergman, RT Malmen (omval); Stefan Dahlberg,
RT Bothnia (omval); Anders
Perstrand, RT Umeborg (omval); Karl-Anders Isaksson, RT
Bröderna (omval); Mats Danielsson, RT Verdandi (nyval)
och Thure Johansson, RT Sirius
(omval) att ingår i Mästare
Rådet.

TRO/TBO-medlem
med familj
som deltar i

O-RINGENorienteringen
V 30 i Boden
RT Bröderna har sin lokal
Kungsgatan 29
öppen för besök
dagligen 17.00 - 20.00.
Välkomna!
MR RT Bröderna
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Tredje generationen Kristiansson

R

T Billingen har haft
glädjen att inlänka en ny
broder i sin brödrakedja. Det
är Charlie Kristiansson, 20 år
gammal. Han infördes av sin
far Peter Kristiansson samt
farfar Anders Kristiansson.
Vid denna högtidsstund gästades RT Billingen av SCM
Vilgoth Wilhelmsson samt bröder från RT Fyrbåken och RT
Westgothia.
Har något annat Tempel glädjen av att ha tre generationer
i sitt brödraskap? I så fall vill
redaktionen gärna veta det.
De tre generationerna Kristiansson i RT Billingen, pappa Peter, 20-årige Charlie och farfar
Anders, inramas på bilden av SCM Vilgoth Wilhelmsson (till vänster) och M i Templet
Bertil Nilsson.

Text & foto:

Bo Hansson

1 500 kronor till kyrkans
internationella arbete

P
Den nye Brodern i RT Caritas Steffen
Olsen omges av faddrarna, S Bengt
Bengtsson och M Lars-Inge Lilja.

Ny Broder i Caritas

R

T Caritas fick en ny
Broder den 7 februari då
Steffen Olsen recipierade.
IG-mötet gästades av PKM
Jarl Öman, VPKM Leif Brodén,
M Nils Dåverhög samt bröder
från RT Esaias Tegnér och RT
Virtus. Total cirka 20 bröder var
närvarade vid en fin och minnesrik gemenskap med bröderna från Templen i Värmland.
M Lars-Inge Lilja berättade att
Templet också vid nästa IGmöte har glädjen att få ha en
recipiend.
En bra början på år 2013 för
Bröderna i RT Caritas som gör
fina arbetsinsatser. Lycka till!
Text & foto: Jarl Öman
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å Kyndelsmässodagen firade RT Sirius gudstjänst
i Templet. Runt 45 bröder och
damer trotsade det kylslagna
men fantastiskt vackra vädret
och kom till gudstjänsten.
Gudstjänsten genomfördes
av fyra bröder från Templet.
Broder Lars-Erik Nordmark var
gudstjänstledare och hälsade
alla varmt välkomna.
Predikan hölls av den senast
intagne medlemmen, tillika
den yngste, nämligen Broder
Johan Marklund. Han har gått
en lekmannautbildning och kan
nu kalla sig för ”lekmannapredikant”.
Han utgick från söndagens
tema ”Uppenbarelsens ljus”
och påminde oss om att vara
ljusbärare i vår värld.
Textläsare var Broder Rickard
Marklund och för solosång och
orgelspel till psalmerna med-

Fyra bröder från Templet genomförde
Kyndelsmässogudstjänsten hos RT
Sirius. Från vänster Richard Marklund
som läste texterna, Lars-Erik Nordmark
som ledde gudstjänsten, Johan Marklund
som höll predikan och Eric Oscarsson
som svarade för sång och musik.

verkade vår eminente Broder
Eric Oscarsson.
Kollekt upptogs till Svenska
Kyrkans Internationella arbete.
Den inbringade 1 500 kronor.
Efter gudstjänsten bjöd RT
Sirius på kyrkkaffe. Det goda
hembakta brödet hade Damklubbens damer bakat.
Text & foto:

Thure Johansson

TR-gåva till social verksamhet

R

T Minerva i Jönköping
har överlämnat en gåva
på 10 000 kronor till RIA –
Hela människans sociala
verksamhet i Jönköping och
Värnamo.
Gåvan överlämnades av Templets Mästare Esse Kidén vid
ett Ordensmöte. Mottagaren
var representerad av Gunnar
Dahlquist i Jönköping och Peter
Johnsson från Värnamo som
informerade om sina verksamheter.
Peter Johnsson berättade att
till organisationen i Värnamo är
32 församlingar anslutna från
alla samfund. Hjälp lämnas
till personer och ibland hela
familjer med sociala problem. I
Värnamo finns ett 60-tal frivil-

RT Minervas Skattmästare Stig Arvidsson, Peter Johnsson, Gunnar Dahlquist och Templets Mästare Esse Kidén vid överlämnandet av gåvan till RIA – Hela männniskan.

liga som ställer upp och hjälper
till. Man har ett brett stöd från
kommunen och många butiker
skänker varor med kort ”bäst
före”-datum.
Gunnar Dahlquist berättade att
budgeten i Jönköping är på 6,5
miljoner kronor. Organisationen
hette tidigare RIA (Rådgivning

i alkoholfrågor) men bytte för
ett tiotal år sen namn till ”Hela
Människan”. Numera är det inte
bara missbrukare som söker
hjälp utan det kan gälla även
bostadslösa och sjuka. Ett 90tal volontärer är verksamma i
Jönköping.
Text & foto: Carl-G

Hermansson

Stipendium till ungdomsledare

R

De nya Offervillige Väpnarna Kari Niska
till vänster) och Roland Christensen
flankerar Mästaren i RT Bonitas LarsOve Källström.

Två nya KG-Bröder
i RT Bonitas

R

T Bonitas i Alingsås
möttes till gradgivning
i Kärlekens grad måndagen
den 28 januari med två recipierande bröder Roland
Christensson och Kari Niska.
Det var ett nöje att se våra bröder med allvar och öppet sinne
genomföra receptionen. Efter
receptionen vid brödramåltiden
talade br Anders Stålhandske
till recipienderna. Talet var en
kort resumé över skillnaderna
på olika slags kärlek och de
olika innebörderna av begreppet.
Text & foto: Tore Litborn

T Virtus i Kristinehamn
kombinerade kyndelsmässo- och minneshögtiden
med att dela ut ett ungdomsledarstipendium till
Johannes Bryngelsson från
Linnebäck för hans engagerade och drogförebyggande
arbete bland ungdomar i
Rävåskyrkan, Karlskoga.
Nyvalde ceremonimästaren
Kjell Nilsson beskrev traditionen bakom kyndelsmässodagen eller den så kallade Jungfru Marie Kyrkogångsdag som
inträffade 40 dagar efter Jesu
födelse när hans moder skulle
renas.
Vid en högtidlig minnesceremoni höll fyra bröder minnestal
över de fyra medlemmar som
avlidit under 2012, Tore Fahlberg, Sven Olof Johansson,
Birger Henriksson och Börje
Mattsson. Organist var som
ofta förr Margot Carlstedt.

Johannes Bryngelsson fick ungdomsledarstipendium vid RT Virtus kyndelsmässo- och minneshögtid.

En insamling gjordes till ett
barnhem i Pa Lokko i Sierra
Leone i Västafrika. Vid den
efterföljande samvaron kring
kaffeborden informerade Margot Carlstedt om barnhemmets
stora insatser i Sierra Leone
under flera årtionden.
Text & foto: Nils Dåverhög
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Ordens Patriarker fick sina tecken
RT S:ta Gertrud,
Västervik

P

å IG-mötet den 6 februari
överlämnade Mästaren
Tormod Knutsen OPK-tecknet till Broder Sölve Eriksson, som varit medlem i
Orden i 50 år.
Vid mötet deltog ytterligare fyra
Ordens Patriarker från Templet
och välkomnade sin nye kollega.

Text: Tormod Knutsen
Foto: Evy Knutsen
På bilden flankeras OPK-bröderna,
från vänster Nils Johansson, Carl-Olof
Bergqvist, Bengt Lundgren, Sölve Eriksson och Leif Hultgren, av till vänster VM
Karl-Erik Gustavsson och till höger M
Tormod Knutsen.

RT Knape, Uddevalla

R

T Knape i Uddevalla
firade midvinterhögtid
lördagen den 2 februari.
Då delade man även ut OPK till
Broder Ivar Johansson.
Tecknet utdelades i Tempelsalen tillsammans med Bröder
och Damer samt gäster.
Text: Nils-Erik Söderqvist
Foto: Ralph Hägg

Den nye Ordens Patriarken Karl-Olof Johansson flankeras av sina två OPK-Bröder i
Utposten i Falkenberg, Uno Nilsson och Kjell Sjövald.

RT Balder, Halmstad

D

en 11/12 2012 besökte
RT Balders VM, Bengt
Martinsson, Broder Karl-Olof
Johansson i dennes hem i
Falkenberg.

Broder Ivar Johansson (till höger), fick
sitt OPK-tecken av Mästaren i RT Knape
Nils-Erik Söderqvist.
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Vid en enkel men högtidlig
ceremoni utnämnde han Broder
Karl-Olof till Ordens Patriark
och överlämnade tecknet för

50-årigt medlemskap till honom. Broder Karl-Olof tillhör RT
Balder men också dess utpost i
Falkenberg och han gladde sig
åt att Utpostens Ordens Patriarker, Broder Uno Nilsson och
Broder Kjell Sjövald, också var
närvarande vid ceremonin som
avslutades med att Broder KarlOlof och hans hustru Elsa bjöd
på en trevlig kaffestund.
Text & foto: Henrik Östlund

Belöning för oegennyttigt arbete

M

ånga bröder lägger ned
ett väldigt stort och
oegennyttigt arbete för vår
Orden. Man gör det med gott
hjärta, utan stora åthävor.
Inriktningen av insatserna är
av många olika slag.

Vissa gör ett stort arbete för det
egna Templet med att ställa
i ordning för olika ritualmöten
och för att göra mötena högtidliga, så att bröderna trivs.

Oskar Eklunds valspråk:
LABOR OMNIA VINCIT – Det trägna
arbetet övervinner allt – är präglat på
medaljen som är instiftad till hans minne.

Andra arbetar med att göra
vår Orden känd och med att
rekrytera nya medlemmar eller
med att besöka bröder som är
sjuka och inte kan komma på
mötena.
Åter andra arbetar med Ordens
innehåll och värdegrund. Även
organisation, administration
och lokalfrågor kräver sina
insatser. Att alla hjälps åt, såväl
i det stora som i det lilla, är en
förutsättning för att vår Orden
skall fortleva och utvecklas.
För att i någon mån belöna
viktiga insatser har Orden i
princip två medel. Det ena är
en hedersmedalj, Eklundsmedaljen. Denna finns i tre
olika utföranden, med var sitt
speciella syfte. Det andra är
genom tilldelning av Ordens
hedersgrader, Högsta Templets
Inre Cirkel Grad (HTICG), eller
Hedersgraden (HDG).
Här nedan skall vi begränsa

oss till att nämna något om Eklundsmedaljen, som tillkommit
för att hedra minnet av Ordens
store nyskapare, Oskar Eklund.
Som tidigare nämnts finns den i
tre olika utföranden:

1. Riddare Templets
hedersmedalj, Eklundsmedaljen i Brons (EMB)
Här är det Templets Mästare
Råd som kan belöna broder
för viktiga insatser för det egna
Templet eller underlydande Utpost. Därvid värdesätts följande
typer av insatser särskilt:
r Medlemsrekrytering
r Broderomsorg
r Trofast och långvarig tjänst i
samband med mötena
r Praktiskt arbete i Templet
eller Utposten
r Förvaltning

2. Stor Templets
hedersmedalj, Eklundsmedaljen i Silver (EMS)
Stor Templets Mästare Råd kan
ge denna medalj till broder som
genom förtjänstfullt och troget
arbete tjänat Orden och sitt
Riddare Tempel. Tilldelningen
förutsätter en grundlig värdering av engagemang, göromål
och tjänsteuppdrag, särskilt i
regi av Stor Tempel eller Det
Högsta Templet. Längre innehav av ämbeten i Mästare Råd
eller Utpoststyrelse är också av
avgörande betydelse.

3. Det Högsta Templets
hedersmedalj, Eklundsmedaljen i Guld (EMG)

dör av Det Röda Korset, som
utfört synnerligen gagnande
gärning av utomordentligt stor
betydelse för Tempel Riddare
Orden. Förslag på bröder för
tilldelning av medaljen lämnas
av ett särskilt Direktorium till
Högste Stor Mästaren. Högst
27 bröder kan samtidigt inneha
medaljen.

Olika syften
Många tror att de tre medaljerna alla egentligen belönar
samma typ av insatser och att
endast graden skiljer. Av ovanstående framgår att så inte är
fallet. Det är i verkligheten tre
skilda delar av organisationen,
som tilldelar medaljerna. EMS
är alltså inte en ”finare” variant
av EMB. Statuter för EMB och
EMS har distribuerats till Templen, men kan också hämtas via
hemsidan genom inloggning till
Stor Templets intranät – ”Medlem”.

Bärande av medaljerna
EMG, som har diametern 56
mm, bärs i ett purpurfärgat
band kring halsen till Högtidsdräkt. EMS och EMB har båda
diametern 36 mm och bärs på
bröstet i ljusblått, respektive
grönt band.
För alla tre medaljerna gäller
att man till Enkel Högtidsdräkt
bör bära miniatyr.
Den som förärats två eller tre
av medaljerna bör bära dem
alla samtidigt.
Text:

tf VHSM Per Fredheim
HSKR Kent Alm

Denna medalj kan endast utdelas till Ordens Prefekt, Kommendör av Det Vita Korset och
Utvald Stor Komtur, Kommen9

Harry Casservik in memoriam

F

örre Mästaren i RT Mäster
Olof, Ordens Patriarken,
Ordens Prefekten, Kommendören av det vita Korset
broder Harry Casservik har
för alltid nedlagt sina arbetsredskap. Broder Casservik
blev 92 år gammal.

Under 1980-talet var han vårt
Tempels Mästare och ett stort
antal nya bröder inlänkades i
vårt Tempel genom hans rika
kontaktnät i kyrka och samhälle. Broder Casservik var även
tidigare PKCM och PKKN samt
15 år ordförande i fastighetsbolaget Concordia, Ordens
Stamhus. Vid vårt 100-årsjubileum i januari avtäcktes ett
porträtt att pryda vårt klubbrum
och i tacksamhet över vad han
uträttat ibland oss.
Vid Mästarerådssammanträdet
i januari framhöll han glädjen
över att vara Tempel Riddare
och kände sig stolt över hur
ämbetsmän och tjänstemän
genomfört gradmöten, jubileum
och allt praktiskt arbete under
särskilt det senaste året.
Då jag besökte Broder Cas-

RT Excelsior, Kristianstad
Ingvar Danielsson
RT S:ta Gertrud, Västervik
Sölve Eriksson
RT Knape, Uddevalla
Ivar Johansson
RT Balder, Halmstad
Karl-Olof Johansson

FM i RT Mäster Olof Harry Casservik har
avlidit. Hans minne tecknas av Templets
nuvarande M Mats-Olof Hultkvist.

servik i hans hem några dagar
före uppbrottet var han trött och
kände sig orkeslös men klar i
tanke och engagerad i Templet
och kommande sammankomster.

NYA MEDLEMMAR
RT Concordia, Stockholm
Lars Ingemar Björkås Björksell
RT Ansgarius, Norrköping
Isak Adamsvärd
RT Manhem, Gävle
Rolf Sune Petersén

Vi unnar honom vilan efter ett
långt liv och en aktiv Tempel
Riddaregärning in i det sista.
Vi bevarar hans ljusa minne i
tacksamhet.

RT Excelsior, Kristianstad
Conny Gavestål

Mats-Olof Hultkvist
Mästare i RT Mäster Olof
i Örebro

RT Umeborg, Umeå
Hans Perneholm

Berätta om er verksamhet
i Tempel Riddaren!

Redaktionen vet att Tempel och Utposter runt om i Sverige har
en mycket omfattande och omväxlande verksamhet. Tyvärr har vi
ingen möjlighet att åka runt och bevaka allt, därför behöver vi er
hjälp. Alltså: skicka in lite texter och bilder från era möten, utflykter,
fester, utåtriktade arrangemang och allt annat ni sysslar med. Kanske kan det ni håller på med inspirera andra Tempel. Det behöver
inte vara ”journalistiskt” utformat, bara ni skickar så mycket fakta
som möjligt så redigerar redaktionen det.
Texterna bör vara i doc-format (word) och bilderna måste skickas
in som separata filer, helst jpg men det går med andra bildformat
också. Det fungerar dock inte att infoga bilderna i ett word- eller
pdf-dokument. Och bilderna får inte vara för små, minst 500 kb,
helst större.
Adressen till redaktionen finns på sidan 3. Välkomna!
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ORDENS
PATRIARKER

RT Balder, Halmstad
Dennis Persson

RT Malmen, Kiruna
Bertil Eriksson
RT Caritas, Arvika
Steffen Olsen
RT S:t Sigfrid, Växjö
Fredrik Garpenholm
RT Laurentius, Linköping
George Saado
RT Billingen, Skövde
Charlie Kristiansson
RT Bröderna, Boden
Hans Pettersson

KUNGÖRELSE
Tredje gången

Det Högsta Templet
av Tempel Riddare Orden
sammanträder enligt tidigare kungörelse
till General Konvent
i biografen Borgen i Visby
torsdagen den 1 augusti 2013
Precis så här trevligt har vi det vid våra möten, säger M i RT S:t
Sigfrid, Per-Erik Bengtsson, och PS i TBO:s förgård i Växjö, IngaLill Alm.

Positivt samarbete
mellan TBO och TRO

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent
återfinns i Kapitel II, § 4 till § 9
Arbetsordning och Program
finns på Ordens hemsida
tempelriddareorden.org
Jens Dövik
HSM

Kent Alm
HSKR

I

början av maj 2012 startade vi vår TBOförgård i Växjö. Vi var sju systrar, och vi
våndades nog lite över hur vi skulle klara
våra åtaganden. Vi var ju ”husvilla och
nästan medellösa”.
Lösningen blev ett nära samarbete med bröderna
i RT St Sigfrid. Vi håller våra möten samtidigt med
bröderna, i ett väl avskilt sidorum, och får därigenom tillgång till en ordensmässig lokal. Det är
också möjligt att utnyttja delar av Utpostens materiel, och få hjälp med att iordningställa lokalen.
Till vår glädje kan vi notera att vi nu hunnit bli sexton systrar och har en sjuttonde ”på kö”. Vi har välbesökta möten och vi har också haft glädjen att få
besök från andra Förgårdar inom Templet Ranrike,
som vi tillhör och från Templet Mälardrottningen.
Möteskvällarna avslutar systrar och bröder med
gemensam måltid. Ibland har vi något kulturinslag
i samband med måltiden. Samvaron vid måltiderna uppskattas av alla och öppnar upp för nya kontakter. Vi har också noterat att bröderna, tack vare
TBO, får en del gäster från näraliggande tempel.
En mycket positiv effekt av vårt nära samarbete är
att vi nu ordnar gemensamma öppna aktiviteter för
att söka kontakt med nya systrar och bröder.

KUNGÖRELSE
Tredje gången

Stor Templet för Sverige och Finland
av Tempel Riddare Orden
Mellersta, Norra och Södra
Provins Kapitlen
sammanträder till ordinarie Stor Tempel
möte och ordinarie Provins Kapitel möten
i Visby torsdagen den 1 augusti 2013
Vad Ordens Lag stadgar om Stor Tempel möte
återfinns i Kapitel III
Per Fredheim 		
Tjg SM		
Jarl Öman

PKM i MPK

Bengt Davidsson
SKR

Per Fredheim Per-Ingvar Krantz
PKM i NPK

PKM i SPK

Eive Andreasson Anders Perstrand Axel Olofsson
PKKR i MPK

PKKR i NPK

PKKR i SPK

Vi vill varmt rekommendera vår samarbetsmodell!

EKLUNDSMEDALJ I SILVER

Inga-Lill Alm, Presiderande syster i TBO
Förgård nr 10
Foto: Ingrid Kallström Bengtsson

RT Excelsior, Kristianstad
Birger Fahleby
Bertil Andersson

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

95-årig OPK-Broder följer med sin tid

R

T Westgothia har haft
glädjen att få uppvakta
Templets näst äldste broder,
OPK-Broder Erik Lööf, på
hans 95-årsdag.
Dagen firades på Tolsjöhemmet
utanför Lidköping tillsammans
med Broder Erik Lööfs dotter
Gullvi Karlsson samt Templets
Mästare Bo Hansson och Kaplan Lennart Brolin. Dessutom
deltog Elsa Fransson som är
ordförande i IOGT-NTO-föreningen.

att tala om gamla tider i Templet men även nyligen ting som
timat. Hörseln är dålig men
minnet OK.

Broder Erik Lööf uppvaktades på sin
95-årsdag både av Bröder i RT Westgothia och representant för IOGT-NTO.

Broder Erik är en pigg men
stillsam pensionär som älskar

Under sin aktiva tid i Templet fanns alltid Broder Erik till
hands. Utöver att i många år
vara Templets Skatt Mästare
var Erik alltid villig att medverka på alla poster ända upp
till de 90.
Text & foto: Bo

Hansson

Ingen brist på organister i RT Umeborg

O

rgelmusiken flödar frikostigt på RT Umeborgs
möten. Från och med detta
verksamhetsår har Templet
nämligen tre valda organister som även alternerar som
sångare.
I många år har jag som sekreterare fuskat på orgelpallen på
samtliga möten. Det har fungerat tack vare goda biträdande
mötessekreterare och kanske
okritiska mötesdeltagare.
För något år sedan inlänkades Broder Agne Arvidsson

Broder Kaj Westin fäster TR-nålen på RT
Umeborgs senaste tillskott i musiksektionen Hans Perneholm.
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från templet Furan i Lycksele.
Han är utbildad kyrkomusiker
och aktiv i missionskyrkan och
han har redan tillfört mycket i
repertoaren och även i registreringen. Det är visserligen inte
så många reglage att hålla reda
på, men klangen ska ju anpassas till preludier, psalmsång
och ritualer.
Skaran har nu utökats med
Broder Kaj Westin som arbetar som musiklärare vid kommunala musikskolan. Hans
huvudinstrument är piano och
han avlade 1979 organist- och
kantorsexamen, och därefter
musikpedagogexamen. Som
biinstrument trakterar han
euphonium, dvs en tuba i barytonläge, som passar utmärkt
i Hemvärnets musikkår. Men
Kaj visade sig vara en mycket
säker och lyhörd organist som
platsar bra på orgelläktaren.
Vid IG-mötet i mars hade Kaj
Westin glädjen att vara förste fadder till kårledaren och

Här sitter Agne Arvidsson vid RT Umeborgs orgel.

trombonisten i Hemvärnets
musikkår Hans Perneholm.
Vid det mötet tjänstgjorde Kaj
och Agne på läktaren eftersom
undertecknad återkallades till
sekreterarposten på grund av
tillfällig vakans.
Hans är även instrumenttekniker och aktiv jazzmusiker. Vi
ser fram emot att det kanske
kommer att svänga ordentligt
på våra träffar framöver.
Text & foto:

Anders Perstrand

