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Alla bröder har någon 
hobby eller något fritids-

intresse som de brinner för.

Vissa brinner för IOGT-NTO, 
kyrkan, scoutrörelsen, samla 
på frimärken, vandra i fjäll och    
skogar, vara klasspappa, roll-
spel, samla på stenkakor med 
mera. 

Broder Christian Algö, som 
är sekreterare i RT Hermes i   
Karlskrona, brinner bokstavligt 
för ett av sina intressen som 
han har, nämligen att vara eld-
artist.

Ja ni läste rätt, eldartist!

Under namnet ”Foxfi re” åker 
Broder Christian land och rike 
runt och framför eldshower 
med en mystik och humor som 
trollbinder hans åskådare, som 
inte kan släppa sina blickar från 
hans makalösa eldkonster. 

När Tempel Riddaren hör av sig 
håller han på att öva inför en 
show för ett stort internationellt 
företag.

– När man har en varm pas-
sion för detta är det inte svårt 
att älska det man gör, säger 
Christian. 

– Jag sprider elden och vär-
men till folket, som får ett gott 
minne som fastnar på deras 
näthinnor och i deras hjärtan 
som inte släpper i första taget. 
Mitt artistnamn har jag tagit från 
räven i Narnia, som springer 
runt och samlar ihop lejonet 
Aslans armé, vilket är väldigt 
passande, för elden är en gni-
sta från Gud. Därav varför jag 
är sminkad som en räv, säger 
Christian. 

– En räveld är också enligt den 
nordiska mytologin en eld som 
lyser där trollen har dolt sina 
skatter.

Broder Christian har nu hållit 

på att underhålla i sju år. Han 
har bland annat underhållit i 
europeisk tv, landstinget, Got-
land, Ölands skördefest, som 
är Sveriges största skördefest, 
olika ridklubbar och bröllop. 
Han frilansar också till olika 
riddargrupper och eldgrupper. 
Listan kan göras lång. Han har 
även en show som inkluderar 
eldtränad häst, avslöjar broder 
Christian. 

Om man går in på hans hemsi-
da: www.foxfi reartist.se hittar 
man mera information, bilder, 
video och bland annat en länk 
till hans facebooksida, som han 
uppdaterar med allt från show-
bilder till roliga händelser i sitt 
liv som eldartist. 

Vi önskar broder Christian ”Fox-
fi re” Algö ett varmt Lycka till i 
framtiden och FSV!

Text: Sten Lindgren
Foto: Suzanne Wernersson
        www.linslusfoto.se 
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Det bästa som vi äga
det kan man inte giva,
det kan man inte säga
och inte heller skriva.

Det bästa i ditt sinne
kan intet förorena.
Det lyser djupt därinne
för dig och Gud allena.

Det är vår rikdoms råga          
att ingen ann kan nå det.      
Det är vårt armods plåga         
att ingen ann kan få det. 

Karin Boye ur diktsamlingen 
”Moln”

I förra numret av Tempel 
Riddaren framför bröderna  

Kent Alm, Anders Wiking och 
Bengt Davidsson synpunkter 
på vad som är grunden för 
TRO:s verksamhet, nämligen 
nykterhetsfrågorna och 
arbetet med den personliga 
utvecklingen av våra inre 
Tempel. 

Jag avser inte att polemisera 
mot deras inlägg med tanke på 
att det sedan i höstas pågår en 
diskussion i Det Högsta Rådet 
kring våra grundläggande 
värderingar och att det kommer 
att leda fram till publicering av 
högsta ordensledningens syn i 
dessa frågor. Då kan vi kanske 
också få ett meningsutbyte för 
att öka engagemanget kring 
våra grundläggande idéfrågor.  

Jag har läst ett högtidstal som 
hölls av fi l. kand. br Erik Ehn 
vid RT S:t Eriks 30-årshögtid 
1957. Jag har lånat en del ur 
hans tal och i övrigt låtit hans 
ord inspirera mig till följande 
tankar.

När de första svenska 
invandrarna drog västerut 
genom nordamerikanska 
västerns vildmarker så stötte de 
på en för dem en helt ny typ av 

människor – indianerna. Dessa 
hade en kultur och religion 
som hade skapats helt utan 
infl ytande från västerlandet. 

Vid närmare kontakter med 
indianerna konstaterades att 
det var i det närmaste omöjligt 
att få dem att berätta om sin tro 
och sina föreställningar om det 
högsta väsendet. Indianerna 
kunde uttrycka sina ”högre 
tankar” i form av symboler och 
avbildningar, men inte i ord – 
och allra minst med en vit eller 
främling. 

Utmärkande för indianerna var 
att de undantagslöst bekände 
sig till tron på ett över allt annat 
upphöjt gott väsende, den store 
anden. Det fanns inget ställe 
där indianen inte tänker sig 
att Gud, den store anden, är 
återspeglad.

Detta borde kanske ge 
oss Tempel Riddare en 
tankeställare. Det bör ge 
oss anledning tänka att alla 
människor har en tro. Det kan 
vara tro på något så förgängligt 
och materialistiskt såsom 
pengars makt, det kan vara tro 
på en annan människa eller 
tro på ett ideal. Det kan till och 
med vara tro på Gud, eller som 
det uttrycks i Tempel Riddare 
Ordens Grundlag – ”Kärleken 
till Gud, fäderneslandet och 
nästan äro dock betingelser för 
vinnande av inträde i Orden”. 
Det framgår emellertid i vår 
Grundval att varje medlem 
lämnas full frihet i religiösa och 
politiska spörsmål. 

Vår Orden är ingen religiös 
församling som bedriver 
förkunnelse. Liksom de 
nordamerikanska indianerna 
kan vi behålla våra tankar 
kring vår personliga tro för oss 
själva. Däremot åligger det oss 
att arbeta för att förverkliga 
våra etiska ideal i våra egna 

liv och vi bör låta ”Den gyllene 
regeln” styra vårt handlande. 
I Bibel 2000 lyder den: ”Allt 
vad ni vill att människorna 
skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem. Det är vad 
lagen och profeterna säger”. 
De olika världsreligionerna har 
formulerat sin ”portalparagraf” 
med lite andra ord, men med 
samma betydelse. 

Tempel Riddare Orden 
kan och vill ge tillfällen till 
eftertanke. Våra innehållsrika 
ritualer och de symboler 
som kommer till användning 
förklarar mer och mer för varje 
grad vi passerar. De är för 
oss lika hemlighetsfulla som 
motsvarande ritualer var för de 
nordamerikanska indianerna. 

Hemligheten, förutom att den 
är en pedagogisk förutsättning, 
skapar samhörighetskänsla. 
För oss är det bara den invigde 
som vet något om just denna 
grad. Mellan alla Tempel 
Riddare fi nns osynliga band 
som binder oss samman i ett 
sant brödraskap till arbete i det 
godas och sannas tjänst.

Per Fredheim SM

VAD ÄR DET ATT VARA TEMPEL RIDDARE?

Per Fredheim  SM
Foto: Carina Vallin
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Navigare necesse est – Att 
segla är nödvändigt – är 

ord som får ett leende att 
sprida sig över ansiktet på 
alla seglarvänner. 

Att segla är säkert både under-
bart och en nödvändig del av 
livet för många. Men just de här 
orden har en historia som var 
insatta i ett mycket större sam-
manhang. När Pompejus sa: 
Navigare necesse est, vivere 
non est necesse – Att segla är 
nödvändigt, att leva är inte nöd-
vändigt, så handlade det inte 
om en lovsång till segling, utan 
det var en order om det nöd-
vändiga; att trotsa storm och 
fara för att segla en last viktiga 
förnödenheter till Rom.

I överförd mening skulle vi kun-
na säga; det fi nns det som är 
värt mer än livet. Ibland måste 
vi kunna se bortom oss själva 
och prioritera annat än vårt 
eget liv. Livet är alltför viktigt 
för att vi planlöst bara ska leva 
och driva med strömmen. För 
att leva behöver vi lära oss att 
navigera, och framför allt; att 
navigera rätt. Vi behöver ta ut 
en kurs för vårt liv, bestämma 
mål för vår dagsetapp. För livet 
är ju en resa genom tid och 
rum, som vi gör tillsammans 
med så många andra. Det 
ställer oss inför situationer där 
vi måste välja färdriktning.

Normer som ger stöd 
och trygghet
En hjälp att fi nna rätt kurs på 
denna resa är att upptäcka den 
värdegrund som byggt upp vårt 
samhälle. Det är värderingar 
som vilar på en kristen etisk 
grund, normer som ger stöd 
och trygghet i de vägval vi 
möter. 

Dessa riktlinjer styrs av med-
mänskliga relationer och ger 
en hållbar plattform att bygga 

på – för den som vill en bättre 
värld. Till en bättre värld hör 
gemenskap, att lära sig se och 
ställa upp för varandra. Ett livs-
nödvändigt vägval där vi alla, 
utifrån våra egna förutsättning- 
ar, kan vara med och göra skill-
nad.

En vandring genom   
livets skola

Medlemskapet i Tempel Rid-
dare Orden är en vandring vi 
kan likna vid en livets skola. 
Där får vi vara med om ett    
uppbyggnadsarbete som rustar 
oss för resan genom livet. Nyk-
terhet och broderskap genom-
syrar arbetet. I allt detta kan vi 
fi nna stöd och vägledning och 
upptäcka värden och ideal som 
kan underlätta våra vägval. Det 
är också utgångspunkten för 
det studiematerial som går un-
der namnet ”Vägval”.

Tanken var att göra ett samtals-
material omkring vår Ordens 
värdegrund: Sanning – Kärlek – 
Renhet – Trohet. Jag ville dela 
mina egna funderingar om vad 
vi egentligen möter vid de fyra 

första gradgivningarna. Recep-
tionerna ger naturligtvis många 
intryck, upplevelser som vi 
kanske alltför sällan får tid och 
möjlighet att stanna upp och 
refl ektera över.

Nu tror jag inte att allt ska 
förklaras. Det begränsar bara 
vår individuella fantasi. Vi bör 
alltid ha något mer att upp-  
täcka, något mer att växa och 
mogna med. Men samtidigt tror 
jag att det är viktigt att vi delar 
liv och erfarenhet – för att inte 
fastna i egna tankar och fram-
för allt: för att inte sluta fundera 
över hur det vi är med om ska 
kunna forma vårt liv. 

Mina personliga tankar om 
vad som sker har jag därför 
försökt hålla så öppna som 
möjligt. Materialet är mer tänkt 
som ett anslag, där bland an-
nat dikter, citat, information 
kan väcka nya funderingar för 
vidare bearbetning. Vägmärken 
av Dag Hammarskjöld växte 
tidigt fram som inledningsord 
till materialet, liksom de källor 
som redan fi nns till hands: ”Det 
inre tempelbygget” av Efraim 
Almgren och Lars Malmbjörks 
”Gradkommentarer.” 

Tålamod, Ödmjukhet 
och Vishet

Lagom till att arbetet låg färdigt, 
började tanken gro att utöka 
materialet med de tre Riddare-
graderna. För när grunden – 
värdegrunden – är lagd behövs 
ju en fortsättning där det så att 
säga blir liv av kunskapen. För 
att Sanning, Kärlek, Renhet och 
Trohet ska kunna forma oss 
människor, så behövs oerhört 
mycket: Tålamod, Ödmjukhet 
och Vishet.

Materialet runt graderna har 
byggts upp efter ett gemensamt

Fortsättning på sidan 5

VÄGVAL – EN HJÄLP ATT FINNA RÄTT KURS

SKN Magnus Wihlborgs ”Vägval”  är ett 
samtalsmaterial om Ordens värdegrund 
som är ett lämpligt underlag för en 
studiecirkel.
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RT Molays Utpost hade 
besök av bonden och 

prästen Maylis Persson från 
Söderslätt. 

Utposten hade bjudit in bröder 
med damer men också herrar 
och damer från IOGT-NTO och 
MHF till detta samkväm med 
föredrag om hur prästen också 
har en social verksamhet bland 
bönder. 

Att sjömän har en sjömanspräst 
att vända sig till när det kom-
mer i hamn är naturligt, men 
att lantbrukare behöver någon 
utomstående att dela sina tan-
kar med var inte så självklart. 
När Maylis efter ett större antal 
år som bonde och småskol-
lärare sadlade om till präst 
hade hon många tankar om att 
bilda ett nätverk för lantbrukare 
med LRF, veterinärer och andra 

inom jordbruksrörelsen, men 
där även en präst skulle ingå. 

Många lantbrukare är ensamar-
betande, och de har då mycket 
tid att tänka om sin situation 
som lantbrukare, om lönsam-
het, om djurhållning och om hur 
de ska få det att gå ihop, men 
har inte någon att bryta dessa 
tankar mot. Hon fi ck biskopens 
tillåtelse att förverkliga sin idé 
ihop med sin tjänst som präst 
i Alstads församling på Söder-
slätt. 

Efter ett lättsamt men tänkvärt 
föredrag om bönder och präster 
i samverkan fortsatte samtalen 
runt kaffeborden. Där passade 
Carl-Gunnar Westberg på att 
berätta kort om Tempel Rid-
darehuset i Ängelholm och om 
Orden.

Text & foto: Sten Lindgren

Ökad kunskap
gör oss frimodiga
Fortsättning från sidan 4

mönster. Först alltså ett inled-
ande citat från Vägmärken, med 
en kommenterande tanke som 
gör anknytningen till graden. 
Därefter ett citat från Det inre 
Tempelbygget som 
följs av lite 
refl ektion 
omkring 
grad-innehål-
let. Detta följs 
upp med en 
frågeruta för 
tankeutbyte 
samt en häl-
sokoll med lite mer 
närgångna frågor. Varje grad 
avslutas sedan med en sida om 
gradens Pelare.

Ordensarbetet ger 
mycket att samtala om 
Starta gärna upp en studiecirkel 
i NBV:s regi, kanske med hjälp 
av Vägval eller något annat 
material. En ökad Ordenskun-
skap hjälper oss alltid att bli mer 
frimodiga i vårt rekryteringsar-
bete, i våra samtal med andra 
om arbetet inom vår Orden och 
om den gemenskap som vill 
sprida sig som ringar på vattnet. 
Det fi nns oerhört mycket vi kan 
samtala om när det gäller vårt 
Ordensarbete. 

Ordens värderingar – och vad 
Tempelarbetet vill förmedla – är 
inga hemligheter. Tycker vi att 
det vi själva funnit är viktigt, då 
får vi låta det prägla allt – tan-
kar, ord och handlingar. Tem-
pelarbetet sker inom oss, ett 
liv på en helnykter grund som 
söker sig utåt i stor omsorg om 
medmänniskan och i arbetet för 
en bättre värld. Ett vägval där 
vi – var och en – kan innebära 
skillnad.

Text: Magnus Wilhborg SKN

Maylis Persson tackades med en tulpanbukett.

BONDEPRÄST HOS UTPOST

RT Kong Sverre fyller 90 år
Den 24 august 2014 fyller RT Kong Sverre 90 år och fi rar detta 
med jubileumshögtid den 29 – 31 augusti.
Programmet innehåller bland annat VIII grad-möte, Öppen Förgård 
med TBO, IG-möte, festmiddag och högmässa i Nidarosdomen.
Information via telefon +47922 08 324 eller e-post morten@tanto.
no eller sv-geir@online.no.
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PKKR i NPK Anders Per-
strand kan sätta en rad 

titlar på sitt visitkort. Tjän-
steman, musiker, sångare, 
medlem av Tempel Riddarens 
redaktionskommitté och inte 
minst korsordskonstruktör. 

Broder Anders levererar näm-
ligen, tillsammans med sin 
”korrekturlösare”  och fru Birgit 
Karlsson, ett 20-tal kryss om 
året till tre tidningar, IOGT-
NTO:s ”Accent”,  lantmätarnas 
”Kart- och bildteknik” och en 
lokal kyrkotidning i Umeå som 
heter ”Spiran”. 

Den som trodde att det bara 
var att slänga ihop lite bok-
stäver och ord misstog sig 
ordentligt. Det är betydligt mer 
fi ness än så:

– Först lägger jag in bilderna, 
och där hämtar jag inspiration 
från våra resor ute i Europa, 
berättar Anders vid en kultur-
träff hos IOGT-NTO i Skåne. 
Och så visar han ett upplägg 
där han placerat in bilder från 
ett besök hos en italiensk ala-
bastersvarvare.

– Här ska bilderna ligga i ord-
ning från ax till limpa, alltså 
från jobbet vid svarven via 
”råresultatet” till de färdiga och 
polerade alabasterfrukterna. 
Sedan lägger man in de längre 
meningar som utgår från varje 

bild, där man får hitta på fyndi-
ga formuleringar som har med 
alabaster att göra, och till sist 
tar man en liten bit i taget och 
fl ätar ihop krysset.

Anders visade också upp ett 
av sina oumbärliga hjälpmedel, 
Norstedts Baklängesordbok, 
där man kan hitta lämpliga ord 
med utgångspunkt ifrån hur de 
slutar.

– Eftersom jag börjar arbeta 
längst ner i högra hörnet så har 
jag ofta bara de tre-fyra sista 
bokstäverna i orden när jag ar-
betar mig uppåt i krysset.

Andra viktiga hjälpmedel är 
blyertspenna och radergummi, 

för visst händer det ibland att 
han kör fast och måste göra 
om. Men det är sällan, han har 
ju skaffat sig rutin i rätt många 
år. Och så fi nns på nätet både 
Nationalencyklopedin (som 
man måste abonnera på) och 
kryssakuten.se, där man kan 
hitta idéer.

– Varje korsordsmakare har 
sina specialiteter. I mina kryss 
förekommer det sällan sport 
men ofta musiktermer, efter-
som jag sysslar med musik. 
På grund av mina värdering-
ar försöker jag också undvika 
sådant som har anknytning till 
alkoholkulturen. 

Anders erkänner att korsords-
makare ibland stjäl från var-
andra.

– Jag löser ju rätt många kors-
ord som andra har gjort, och 
när jag hittar något extra fyndigt 
så för jag in det i min ordbank, 
som just nu innehåller 4 126 
ord med kluriga lösningar, som 
till exempel ”Vill man inte ha 
stavfel i”. Svaret ska bli Ögat. 
Eller ”Öresvin” som ska lösas 
Spargris.

Text o foto: Tommy Johansson

PÅ KRYSS MED KANSLERN I NORRA PK

Efter att de långa meningarna är inlagda startar Anders ordfl ätandet i nedre högra hörnet.

Fru Birgit är sista utposten när det gäller kontroll av korsorden. Korsordsslipovern har hon 

stickat efter mönster i en facktidskrift.
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Här kommer en liten his-
toria om hur man kan bli 

medlem i Tempel Riddarna. 
Jag vill delge er andra bröder 
hur enkelt det kan vara att 
värva en medlem.

Tänk vad en snödriva i kors-
ningen Fredsgatan-Klosterga-
tan i Örebro kan leda till.

Det var inför första IG-mötet 
i januari i år som min arbets-
kamrat Jens Hedman kom ifatt 
mig på sin cykel. Han frågade 
vad jag skulle göra kvällen 
därpå.

Mitt svar blev att jag skulle 
bevista årets första Tempel 
Riddare möte.
Han tittade på mig med stora 
ögon och sade:
 – Är du med i Tempel Rid-
darna?
 – Ja, sedan 17 år.  
Jag tittade på honom och frå-
gade:
– Är du Intresserad?
Svaret blev ja.

Jag ordnade information och 
sedan ett möte med Mästa-
ren Mats Olof Hultqvist. 

Resultatet blev att Broder Jens 
Hedman invigdes i RT Mäster 
Olof den 1 april 2014 som ny 
medlem och broder. 

Det var meningen att vi skulle 
stanna en stund och samtala 
innan vi skildes åt för kvällen 
och det korta samtalet ledde till 
att Jens blev medlem i Tempel 
Riddare Orden.

Text: Ulf Eriksson
RT Mäster Olof

Styrelsen i den nya Utposten Skaraborg tillsammans med Mästaren i Westgothia Lars 
Westh. Från vänster:  Jesper Spångberg, andre vakthavande, Åke Jern, kassaförvaltare, 
Bertil Nilsson, sändebud, Lars Westh, Anders Kristiansson, förste vakthavande, och Ro-
bert Bogard,  sekreterare.

Det händer mycket i 
Skaraborg. RT Billingen 

har lagts ned och den vilande 
Utpost som RT Westgothia 
drev tillsammans med RT 
Billingen samt RT Fyrbåken 
har återuppväckts under 
namnet Skaraborg. 

Modertempel för Utposten är 
RT Westgothia. Bröderna i det 
nedlagda RT Billingen har inför-
livats som medlemmar i West-
gothia. 

Nyinstallerade Mästaren i RT 

Westgothia, Lars Westh, åkte 
med Tempelbröder till Skövde 
för att installera Sändebudet 
Bertil Nilsson och övriga tjäns- 
temän till sina nya poster.

Vid senaste IG-mötet hos 
Westgothia inlänkades tre av 
Utpostens styrelsemedlemmar 
i modertemplet. Förrättningen 
utfördes av PKM Per-Ingvar 
Krantz och blev en stilfull och 
minnesvärd ceremoni.

Text & foto: Bo Hansson

Utpost ersätter RT Billingen

Många Mästare samlades vid installationen i Skara. Från vänster Stor Ceremoni Mästaren 
Vilgoth Wilhelmsson, Skärhamn, Mästare Kjell Hordnes, Jönköping, Mästare Börje Börjes-
son, Mariestad, den nye Mästaren i Westgothia Lars Westh, Högstena, Förre Mästaren i 
Westgothia Bo Hansson, Lidköping, samt Vice Stor Mästare Per-Ingvar Krantz, Borås.

Riddare Templet West-   
gothia i Skara har ny 

Mästare. 

Lars Westh, Högstena, som 
presenterades i förra numret av 
Tempel Riddaren, installerades 
nyligen av vice Stor Mästaren 
Per-Ingvar Krantz, Borås.

Han efterträdde därmed Bo 
Hansson, Lidköping som haft 
ämbetet sedan 1996. En stor 
samling Tempel Riddare hade 
samlats i Ordenslokalerna i 
Skara för att hälsa den nye 
Mästaren välkommen. 

Text & foto: Bo Hansson

Ny Mästare i Westgothia efter 18 år

Det gäller att 
fråga om vi 
vill rekrytera
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Pastor  Stig  Andersson  
belönades vid fjolårets 

konvent i Visby med Tempel 
Riddarnas stora pris för sina 
insatser med båten Elin (Ett 
liv i nykterhet) som han an-
vänder i sitt arbete runt Got-
land. 

Men Tempel Riddarnas Utpost 
i Ludvika har koll på sitt präs-
terskap och visste att Stigs 
”riktiga” jobb idag är som pastor 
vid Allékyrkan i Smedjebacken 
och Risbrokyrkan i Fagersta. 
Därför passade de den 9 april 
på att inbjuda honom till ”sys-
konmåltiden” vid ett av Utpos-
tens möten. 

Stig trollband bröderna i UP 
Ludvika och damerna i Dam-
klubben i Ludvika med sin be-
rättelse om sitt liv som fi skare, 
alkoholist, nykter alkoholist, pre-
dikant och nykterhetsarbetare. 

Han berättade om hur den 
slitna fi skebåten ”Nyfi ken” 
rustades upp till ”Elin” och hur 
hon sedan användes i det got-
ländska nykterhetsarbetet. Han 
meddelade även att han om 

två år ämnar delta vid Konven-
tet i Sandefjord tillsammans 
med sina nyktra vänner i kören 
”Stämbandet”.

Text & foto: Lars-Erik Måg

PRISBELÖNT SKEPPARE BESÖKTE UTPOST

Pastor Stig Andersson (i mitten) besökte Utposten i Ludvika och berättade om sitt nyk-
terhetsarbete. Till vänster UP-sändebudet Bengt Eriksson och till höger Damklubbens 
ordförande Marianne Jacobsson.

Lördagen den 29 mars be-
sökte systrar från Umespi-

ran och förgården i Sundsvall 
Jämtlandsmetropolen Öst-
ersund för att informera om 
sin verksamhet, men också 
förmå kvinnor att gå med och 
kanske också senare bilda en 
förgård just i Östersund. 

M Margot Asplund bjöd först in 
till en öppen förgård där vi no-
terade ett 30-tal besökare och 
sedan till en information kring 
kaffeborden i RT Jämteborgs 
fi na festsal. 

Det var en samling glada och 
positiva systrar som sent på 
dagen i den tidiga vårvärmen 

vände åter till respek-
tive hemorter. Detta 
då dagen också gett 
fl era nya damer som 
antecknat sig för att 
ingå medlemskap 
inom TBO. 

Bröderna i RT Jäm-
teborg gläds åt att få 
stå värd för denna gi-
vande träff och hälsar 
alla välkomna åter.

Text & foto:              

Kent Ivarsson

TBO Templet Umespiran inspirerar

Systrar från TBO Umespiran och förgården i Sundsvall 
arrangerade en öppen förgård i Östersund för att sprida 
information och försöka intressera nya medlemmar.

ISLÄNDSK GÄST VID RECEPTION 
I RT FINLANDIA. Då Broder  Erkki 
Hietanen recipierade i KG i RT Finlandia 
gästades mötet av Broder Patrick Has-
sel-Zein från  RT Hekla i Reykjavik. Som 
höjdpunkt på det mycket väl genomförda 
mötet framförde M Krister Strandberg 
talet till recipienden, som skrivits av 
VSM Jarl Öman angående Offervillige 
Väpnares Grad. På bilden står, från vän-
ster, M Krister Strandberg, recipienden 
Erkki Hietanen, Patrick Hassel-Zein och 
FM Helmer Strandberg.

Text: Henry J Ahlberg
Foto: Carl-Anders Rongain



9

RT Malmen i Kiruna fi rade 
90-årsjubileum lörda-

gen den 8 mars med gäster 
från både norra Sverige och 
Norge.

Ursprungligen bildades 
Templet den 4 mars 1924.  
Kirunaföreningen bildades uti-
från RT Bröderna i Boden som 
modertempel. 

Jubileet gästades av ett fl ertal 
Mästare och bröder från mån-
ga av de nordliga Templen i 
Sverige och Nordnorge, bland 
dem SM Per Fredheim.

Vid högtidens IG-möte utde-
lades två OPK till Birger Wåg-
berg, Kiruna och till Lennart 
Karlsson, Gällivare (tidigare RT 
Nordstjärnan). 

Harry Hjelle från RT Kong Öys-
tein, Narvik, var gästtalare vid 
den efterföljande festmiddagen. 
Han berättade om Tempel Rid-
dare Ordens historia och om 
hur den nådde Kiruna, som då 
1924 blev Nordens nordligaste 
Tempel. Den titeln övertogs av 
Narvik i maj 1939.

Historien om hur Orden spreds 

på Nordkalotten har alltså en 
fortsättning och den kan vi 
alla få höra i maj i år, närmare 
bestämt den 23 -25 maj.

Under middagen sjöngs och 
spelades det fl itigt under led-
ning av OPK-brodern Bengt 
Jernelöv som tjänstgjorde som 
allsångsledare. För musik och 
sång i övrigt stod Börjes Trio/
Allsångsgänget för.

Text & foto: 
Ingemar Johansson

RT MALMEN I KIRUNA HÖLL 90-ÅRSFEST

Många gäster deltog i 90-årsjubileet hos RT Malmen. Närmast kameran bröderna Bengt 
Davidsson och Reinhold Nygren från Malmens modertempel RT Bröderna i Boden.

För musikunderhållningen svarade 
Broder Bengt Jernelöv och Börjes trio/
Allsångsgänget.

Arkitekten bakom instif-
tandet av RT Umeborg 

år 1918, och tillika Templets 
förste Mästare, var broder 
Nils Nordén (arkitekt även till 
professionen). 

Han innehade ämbetet som 
Mästare under fyra månader 
och trädde tillbaka på grund av 
sjukdom. Efter hans frånfälle år 
1922 hedrades han av Ordens-
bröderna med en praktfull grav-
sten med inhugget och förgyllt 
TRO-emblem. Stenen bär även 
inskriptionen ”TR-Bröder reste 
vården”. 

Sedan anhörigas gravrätt 

upphört har RT Umeborg nu 
övertagit ansvaret för vården av 
gravstenen, som av länsstyrel-
sen klassats som kulturhisto-
riskt värdefull.

Text: Henry Forsgren
Foto: Anders Perstrand

RT Umeborg tar över kulturhistorisk gravvård

RT Umeborg tar över ansvaret för 
vården av gravstenen bröderna 
reste över Templets förste Mäs-
tare år 1922.
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KUNGÖRELSE
om gradgivning

Stor Templet för Sverige och Finland

inbjuder till

GRADGIVNING I STICG

Lördagen den 27 september 2014 kl 13.00

i RT Jämteborgs lokaler, Kyrkgatan 61A, Östersund 

Anmälan till reception och deltagande                                          

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till    
SKR senast den 25 augusti 2014.

Bröder med STG genomför fullständig reception. 
Bröder med äldre STICG genomför komplettering till nya STICG.

Bröder med nya STICG eller högre grader (deltagare) 
ska också anmäla deltagande.

Alla måste anmäla om de önskar delta i Brödramåltiden 
samt anmäla ev behov av specialkost.

Klädsel

HD eller EHD, med URG-dräkt som ska medföras.
URG-dräkt tillhandahålls recipierande Bröder.

Samling

Ämbetsmän och tjänstemän samlas kl. 10.00                                                                   
Recipiender samlas kl. 12.00

Övriga Bröder samlas kl. 12.30

Anmälan till brödramåltid

Anmälan senast måndagen den 25 augusti 2014 till 

SKR Br Claes Göran Edberg 073-687 16 69
eller e-mail: claes-göran.edberg@tempelriddareorden.se  

Varmt välkomna till högtid i  

Tempel Riddare Orden!
  

  Per Fredheim Claes-Göran Edberg

                       SM              SKR

KUNGÖRELSE

om Gradgivning i 

Högsta Templets Grad, 
HTG

Dag:    Söndagen den 28     
    september 2014

Tid:     Kl 11.00

Plats:  RT Jämteborgs          
   lokaler                       
           Kyrkgatan 61A,                      
           Östersund 

Anmälan om reception

Riddare Templet gör          
anmälan till Stor Kansler    
senast den 18 augusti 2014 
på fastställd blankett.

Klädsel

HD eller EHD. Ta med 
URG- dräkt.

Samling

Recipiender samlas kl. 
10.00.  

Övriga Bröder kl. 10.30.

Mötet beräknas sluta kl 
15.00.

Anmälan om deltagande

Bröder som önskar bevista 
receptionen skall anmäla 
sig till HSKR, telefon 0472-
57 41 59 eller per e-post 
till hskr@tempelriddare-
orden.org senast den 20 
september 2014.

Anmälan är obligatorisk 
och bindande. Glöm inte att 
ange behov av specialkost 
vid brödramåltid.

Varmt välkomna till 
högtid i 

Tempel Riddare Orden

Kent Alm Arne Edholm

HSKR HSCM
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NYA MEDLEMMAR

RT Balder, Halmstad                   
Anders Centerwall

RT Bröderna, Boden                                     
Ingemar Lundqvist

RT Concordia, Stockholm 
Arvid Leimar

RT Minerva, Jönköping         
Marko Pettersson

RT Mäster Olof, Örebro         
Jens Hedman

RT S:ta Gertrud, Västervik             
Mattias Karlkvist 

RT Vätterborgen, Motala                  
Claes-Göran Wik

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER

RT Concordia, Stockholm             
Kjell Westring

RT S:t Sigfrid, Växjö             
Per Erik Bengtsson

ORDENS PATRIARKER

RT Ansgarius, Norrköping                                       
Sture Wernlert

RT Malmen, Kiruna 
Lennart Carlsson
Birger Wågberg

RT Sirius, Skellefteå
Stefan Löfstedt

RT S:t Johannes, Kalmar   
Sigurd Meyer

RT S:t Laurentius, Linköping        
David Lundin

RT Umeborg, Umeå                                           
Lennart Forsgren
Svenotto Sörlin

RT Veritas, Borås                 
Per-Olof Blixt

Ifjol såg det inte allt för 
lovande ut för Tempel Rid-

dare Ordens verksamhet i 
Danmark.

Vid sommarens Storkonvent 
i Visby var ytterst få danska 
bröder på plats och något Stor 
Templets Mester Råd för Dan-
mark kunde inte utses.

– Men nu ser det betydligt 
ljusare ut, säger HSM Jens 
Døvik. Nu har vi äntligen fått en 
Stormästare och ytterligare fem 
bröder i Mester Rådet för Stor 
Templet i Danmark.

Det är Bent Jacob Larsen från 
Sulsted som axlat ansvaret 
som Stor Mästare, och till sin 
hjälp har han Leif Jensen, 
Pandrup (VSM och SSKM), 
Egon Möller, Herning (SUM), 
Jan Esben Harsel, Helsingör 
(SKR), Gunnar Christensen, 
Herning (SCM) och Fleming 
Jensen, Naesteved (SKN). 
Fleming Jensen som för övrigt 
tidigare har varit Stor Mästare.

– Mästare Rådet har hittills haft 
ett sammanträde, säger Jens 
Døvik. 

Men offi ciellt blir det inte in-
stallerat förrän i augusti eller 
september. En installation som 
naturligtvis HSM Døvik själv 
kommer att ombesörja.

Även Tempelverksamheten 
verkar fungera bättre nu. För 
närvarande har man tre tempel 
i Danmark (Söborg, Nörresund-
by och Herning) samt ett på 
Färöarna (Torshavn).

– Och jag tror faktiskt att samt-
liga tre danska Tempel redan 
har haft receptioner i IG i år. Så 
jag känner en stor optimism in-
för verksamhetens fortbestånd, 
säger en nöjd Högste Stor 
Mästare Jens Døvik. 

– Det är viktigt att Templen 
fungerar, och den inriktning vi 
nu har på verksamheten är där 
– liksom i Tempelriddareorden 
i sin helhet – att arbeta med 
templen i kampanjen ”Templet 
– Ordens kraftkälla”.

Text: Lars-Erik Måg

LÄGET KLARNAR I DANMARK
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Stor Tempel Mästare Rådet 
hade sammanträde i Kris-

tinehamn 12–13 april hos RT 
Virtus.

STMR hade gett uppdrag till 
värdtemplet att inbjuda bröder 
från sitt eget och närliggande 
Tempel till ett samtal kring aktu-
ella TRO-frågor. Sådana sam-
mankomster har sedan några år 
blivit en tradition när Det Högsta 
Rådet har sina rådsmöten. 

I Kristinehamn samlades bröder 
från RT Virtus, RT Esaias Teg-
nér (Karlstad), RT Caritas (Ar-
vika) och RT Fidelitas (Åmål) 
ett par timmar för en kaffestund 
och ett engagerat meningsut-
byte i för Orden viktiga frågor.

Ett axplock från ärendelistan:

q STMR har beslutat att 
bevilja ett ekonomiskt stöd till 
TBO med 50 000 kronor för 
vart och ett av åren 2014, 2015 
och 2016. I den verksamhets-
plan som antogs vid ST-mötet 
i Visby framgår att STMR vill 
utveckla samarbetet med TBO 
och  Templen uppmanas att 

på sina orter ta initiativ till och 
stödja etablering av Förgårdar 
och Tempel inom TBO. 

STMR anser att det ekonomis-
ka stödet är i enlighet med upp-
draget från ST och uppmanar 
samtidigt Templen att fullgöra 
sin del av den beslutade 
verksamhetsplanen.

q Projektet ”Templet – Or-
dens kraftkälla” har intro-
ducerats i tre Tempel som pilot-
tester. Under hösten 2014 och 
våren 2015 kommer samtliga 
Tempel att besökas för att star-
ta projektet, som har underru-
briken ”En plats för inspiration 
till aktivt deltagande i Ordens 
arbete”. Utifrån varje Tempels 
egna förutsättningar ska pro-
jektet syfta till att öka förståelse 
och kunskap om:

m Ordens värderingar och   
       gradernas innehåll

m Ordens rituella arbete

m Om praktisering av ett               
        aktivt brödraskap

q Det Högsta Templet vid 
GK13 beslutade att ge Det 
Högsta Rådet (DHR) i uppdrag 
att tillsätta en organisations-
utredning. Beslutet togs efter 
en motion från STMR i STSF.  
DHR har nu tillsatt en organi-
sationskommitté och STMR har 
beslutat att bröderna Per-Olof 
Ståhl, RT S:t Laurentius, och 
Tommy Nilsson, RT Concordia, 
är svenska representanter i 
kommittén. Representant från 
STNI är broder Oddvar Elle 
från RT St. Halvard i Oslo.

q Helgen 15–16 november 
2014 inbjuder STMR samtliga 
Mästare till en samling i Örebro, 
hos RT Mäster Olof. Inbjudan 
gäller även ämbetsmännen i de 
tre PKMR. HSM, broder Jens 
Døvik, kommer att delta. Pro-
grammet är inte fastställt, men 
det kommer bl.a. att bli rådslag 
kring förslaget till ny övergri-
pande organisation då DHR 
vid sitt sammanträde i oktober 
kommer att behandla förslaget 
från den tillsatta organisations-
kommittén.

q STMR arbetar vidare med 
nya ritualer för graderna I – IV. 
Tidsplanen är att det ska före-
ligga nya ritualer för IG inför 
höstens uppstart av verksam-
heten. Ritualer för väpnargrad-
erna kommer något senare.

q STMR har beslutat att 
anta nya riktlinjer för val-
nämndernas arbete. Dessa 
kommer att gälla för de val som 
ska företas under 2014. De 
antagna riktlinjerna kommer att 
distribueras inom kort.

Per Fredheim SM

Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Claes Göran Edberg, Dansbanevägen 5, 184 39 Åkersberga

RÅDSLAG I NOVEMBER OM  NY ORGANISATION

POSTTIDNING B

FÄRDIGRENOVERAT HOS RT UMEBORG. Efter fl era månaders omfattande renovering 

av stamledningarna i fastigheten Alen nr 4 i Umeå blev det fest. Fastighetsägaren RT 

Umeborg inbjöd alla hyresgäster och hantverkare på smörgåstårta som ett tack för långt 

och tålmodigt lidande samt ett mycket bra utfört jobb. M Henry Forsgren tackade speciellt 

de trevliga rörmokarna och Templets FM Rune Rutström som förvaltar fastigheten. Det 

gavs också tillfälle till visning av Templets övriga lokaler. Veckan därpå kunde den provi-

soriska toalettvagnen bogseras bort från gårdsplanen.

Text och foto: Anders Perstrand


