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Templen kan få pengar
till särskilda insatser
Stor Tempel Mästare Rådets
AU har haft ett sammanträde
före sommaren och STMR
hade ett kortare extra sammanträde i Uppsala den 7
september. Det betyder att det
inte har hållits något ordinarie
rådsmöte sedan det som det
refererades ifrån i Tempel Riddaren nr 2/2014.

Här kommer dock lite information om vad som har beslutats:
m STMR har beslutat att låta
överskottet från några av Stor
Templets fonder komma Templen till godo i form av ekonomiskt stöd för genomförande av
särskilda insatser.
Vid vårt ordinarie sammanträde
23-25 oktober i Jönköping kommer vi att fastställa ett enkelt regelverk för hur det ska hanteras
och Templen kommer då att få
mer detaljerad information. Det
hindrar inte att Templen redan
nu kan börja fundera på lämpliga projekt.
m Ritualen för Öppen Förgård
kommer under hösten att produceras på ett mer varaktigt
sätt. Fram till dess kan den distribueras till Templen i ett enklare format tillsammans med en
förteckning över lämplig musik

och en CD för dem som så önskar. Ritualen kan beställas på
Tillbehörsexpeditionen.
m Ett Nykterhetshistoriskt
Sällskap är under bildande.
Den 7 oktober kommer därför
ett antal företrädare för nykterhetsorganisationer och enskilda personer att träffas för
att instifta sällskapet. I interimsstyrelsen ingår Peter Axelsson,
Båb Bergvall, Bengt Göransson,
Bertil Lindberg, Åke Marcusson,
Ingrid Nilsson och Märta Lena
Schawiger. Av dessa är Bengt
Göransson och Åke Marcusson
våra ordensbröder.
Vi i TRO har fått inbjudan att
ansluta oss till Nykterhetshistoriska Sällskapet. STMR
anser att vår Orden är en del
av nykterhetsrörelsen, vilket
bland annat bekräftas av vårt
medlemskap i NBV. Vi kommer
därför att vara en av stiftarna
den 7 oktober.
Vi är säkra på att det bland våra
bröder finns de som är intresserade av nykterhetsrörelsens
historia. Vi återkommer med
mer information när sällskapet
är bildat.
Per Fredheim
SM

Brödrabrev berättar om Templen
En hel del Tempel sänder regelbundet ut informationsbrev
eller medlemstidningar till
sina bröder. Från Broder Åke
Karlsson i RT S:t Erik har redaktionen fått Brödrabrevet för
september, där M Mats Valli
hälsar bröderna välkomna till
höstens arbete. Han meddelar
att Templet tyvärr inte ska delta
i Mickelsmäss marknad i år,
men att det ska finnas ett informationsbord under kulturnatten.
2

Där finns också en inbjudan till
TBO:s tioårsjubileum.
Dessa Brödrabrev är viktiga
eftersom de dels informerar
om vad som händer i Templet,
dels är en länk till de Bröder
som av en eller annan anledning inte har möjlighet att delta
i verksamheten så ofta. Skicka
dem gärna till Tempel Riddaren.
Vi vill också veta vad som händer i våra Tempel.
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en vision om ordens värdegrund

I

nom Stor Templet för Norge
och Island (STNI) hade man
för några år sedan ett seminarium där en av uppgifterna
var att formulera en vision för
vår Orden. Deltagarna hade
som uppgift att koncentrera
Ordens värdegrund till en
kort formulerad vision – det
vi vill uppnå med Tempel Riddare Orden.

Efter flera timmars arbete
och åtskilliga ”gör om och gör
bättre” resulterade arbetet i
visionen: ”En inkluderande
gemenskap för värdebaserad
utveckling”. Formuleringen
innehåller fyra ord som ska
vara normerande för alla aktiviteter i Orden.
När vi ska formulera vad vår
Orden vill uppnå på lång sikt är
det viktigt att det blir så konkret
och enkelt som möjligt. Detta är
särskilt viktigt när vi ska utforma de texter som ska presentera TRO för utomstående – i
första hand de som ska bli våra
nya bröder.
Vi vet i dag att vi får allt fler
recipiender från vår hemsida
på internet, men trots detta så
behöver den externa marknadsföringen bli bättre. Inom
Det Högsta Rådet har vi därför
börjat arbeta med en revision
av de texter som ska finnas på
hemsidor och i trycksaker.
Vi vill presentera Orden på ett
sätt som väcker nyfikenhet och
som talar till mottagarnas förnuft och känslor.
Det första steget i det arbetet
var att försöka formulera ett
mål för Orden. Det resulterade i
följande punkter:
Ordens mål är att samla män
till arbete i det godas tjänst – till
familjens, samhällets och sitt
eget bästa.

n

Orden vill stödja sina medlemmar i att utveckla sin egen
karaktär.

n

Ordens arbete sker på kristen grund i en nykter miljö.

n

Ordens vision och tredelade
målsättning enligt ovan kan fördjupas ytterligare i den externa
beskrivningen av vår värdegrund, liksom i vårt interna arbete med ordenskunskapen.
Vid ett besök i RT S:ta Gertrud
i början av september fick jag
en påminnelse om värdeordet
”medmänniska”. Ovanför pulpeten med mötesliggaren och
besöksboken hänger en bild
som visar filosofen Diogenes
med en lykta. Bildtexten säger
”Jag söker en människa” – en
påminnelse till alla bröder på
väg att delta i ett ordensmöte.
I våra rituella möten finns det
mycket kunskap som vill hjälpa
oss att hitta människan i oss
själva – att göra var och en av
oss till en medmänniska.
Trettonde söndagen efter trefaldighet är dagens rubrik just
medmänniskan. Under förberedelserna inför ett kyrkvärdsuppdrag hittade jag en text i Dagboken (Verbum) som jag vill
citera en del av. Prästen Mika
Wallander skriver:

vi följaktligen inkludera andra
till vår gemenskap – Tempel
Riddare Orden. Ska vi kunna
inkludera nya bröder kräver
det målmedvetet arbete på alla
nivåer.

Ute i Templen där verksamheten bedrivs är det inte Mästarens eller Rekryteringskommitténs ensamma ansvar att vi får
nya recipiender – ansvaret vilar
på oss alla. En förutsättning
för ett målinriktat arbete med
rekryteringen är att det finns
engagemang och entusiasm för
uppgiften.
Om vi känner stolthet över att
vara Tempel Riddare så är det
naturligt att vi vill erbjuda medlemskap till vår omgivning. Ett
problem i sammanhanget är
att vi har en hög medelålder i
många Tempel, vilket betyder
att många redan har uttömt
möjligheterna till rekrytering i
sin egen umgängeskrets. Här
ser vi projektet ”Templet – Ordens kraftkälla” som en stor
möjlighet till att stärka det målinriktade arbetet i Mästare Råden. Mer om detta på sidan 6 i
tidningen.

”Att vara människa är att bära
olika erfarenheter av utanförskap. Att vara medmänniska är
att inkludera andra till gemenskaper du själv redan är en del
av. Jesus uppmanar till empati.
Hans eget liv vittnar om att Gud
är fullkomlig i empatiskt avseende. Jesus åt med den människa som ingen annan ville äta
med, han rörde vid den ingen
rörde och såg den som ingen
annan såg.”
Om vi vill vara goda medmänniskor som Tempel Riddare bör

Per Fredheim SM
Foto: Carina Vallin
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SVEN VET HUR MAN HÅLLER KONTAKTEN

D

et finns många bröder i
våra Riddare Tempel som
sällan eller aldrig har en kontakt med någon i sitt Tempels
ledning. I RT Ariel i Falun
finns inte det problemet.
Det ser förre Mästaren Sven
Eriksson till.

var att ringa alla bröderna på
deras födelsedagar. Passa på
att gratulera och samtidigt få
chansen att prata igenom eventuella problem och de idéer de
bar på.

– Jag har varit i kontakt med
alla våra medlemmar minst
en gång per år de senaste 17
åren, säger han.
Det hela började när RT Ariel
i början av 90-talet sålde sitt
ordenshus i Falun och istället
blev ”sambo” med Odd Fellows.
– Det var något som inte uppskattades bland många av våra
medlemmar, säger Sven. Det
orsakade många blandade
känslor hos bröderna och som
så ofta i sådana fall påverkades
besöksantalet negativt vid våra
sammankomster efter lokalbytet.
Hösten 1995 valdes Sven som
ny Mästare för RT Ariel.
– En av de första åtgärder jag
vidtog var att sätta mig ner och
fundera igenom hur vi skulle
lösa problemet med medlemskontakten, säger Sven.

FAKTA om
Sven Eriksson:
Född 1940.
Bosatt i Borlänge.
Pensionerad familjepedagog och delansvarig
verksamhetsledare inom
Frälsningsarmén.
Mästare i RT Ariel 19962000. Sedan 2011 VM.
Har sedan 2011 HTICG (11
graden) och innehar EMS
och OVN.
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Sven Eriksson i RT Ariel är med sina
samtal till bröderna ett gott föredöme
– kanske något för andra Tempel att ta
efter.

– På den tiden var vi 225
bröder uppdelade i RT Ariel,
Väpnare Tempel i Mora samt
Utposter i Borlänge och Avesta/
Hedemora. Alla enheterna bedrev mer eller mindre sin egen
verksamhet och fick kanske
inte den uppmärksamhet och
närhet från ledningens sida
som de tänkt sig.
Sven funderade på tanken att
ringa till alla bröderna och prata
med dem en och en.
– Jag minns fortfarande hur jag
efter att ha gjort anteckningar
på ett papper i desperation
skrev ett stort ”omöjligt” över
alltihopa. Det skulle kräva alldeles för stor arbetsinsats och
skulle vara alldeles för svårt att
nå kontakt med alla. Men plötsligt fick Sven liksom inspiration
från ovan. Han satte ett stort
”X” över ”O” i omöjligt.
– Det gällde att se möjligheter och inte bara svårigheter,
säger Sven. Jag beslöt mig
för att sprida ut samtalen över
ett år. Då skulle det inte bli så
arbetsamt. Enklaste vägen

– En del samtal blev bara ett
grattis, men många samtal
blev djupa samtal, säger Sven.
Många var väl lite förvånade
över att jag kontaktade just
dem fast de inte fyllde jämna
år. Men på den vägen är det
fortfarande. Mitt första samtal
1 januari 1996 har följts av
många tusen samtal. Och jag
upplever att de flesta bröderna
känner det som något naturligt
idag – 17 år senare.
Sven var Mästare fram till år
2000. Men även sedan han
lämnat den posten behöll han
sitt uppdrag. Det i egenskap
av att ingå i RT Ariels sjuk- och
besökskommitté, som han faktiskt tillhört i över 30 år. Idag sitter han åter i RT Ariels Mästare
Råd. Detta i egenskap av Vice
Mästare.
– Och samtalen har utvecklats
under årens lopp, säger Sven.
Det handlar inte bara om Templet och dess arbete. Med
många har det utvecklats till en
personlig, djup vänskapsrelation, där jag får dela med- och
motgång, sorg och glädje i
deras liv. Jag har fått oerhört
mycket förtroenden från både
bröder och numera även systrar, eftersom även Tempel
Byggare Ordens damer i utposten i Falun vävts in i gratulationssamtalen.
Sven berättar att många faktiskt gått och väntat på samtalet
när han ringer. Men hur orkar
då Sven fortsätta år efter år?
– Jag upplever det inte som
Fortsättning på sidan 5

Gamla kämpar
ska inte känna sig
bortglömda
Fortsättning från sidan 4
någon belastning. Det är mera
en tillgång. Jag tycker att man i
samtalen får så mycket tillbaka.
Särskilt de gamla som inte
längre kan komma på mötena
behöver prata. Det är betydelsefullt för dem. Och jag
är övertygad om att de ser
det som något positivt. Glada,
nöjda bröder är dessutom ett
positivt budskap ut till andra
människor, som ser att Tempel
Riddare Orden fyller en meningsfull uppgift även för dem
som inte längre orkar vara aktiva i tempelarbetet.
Sven är ett gott föredöme och
den verksamhet han bedriver
kanske också är något för andra Tempel att ta efter.
– Det är ju inget som säger att
det måste vara en enskild person som sköter kontakterna,
tipsar Sven. Är man en tre–fyra
personer, kan man ju dela på
uppgifterna. Att ha tre–fyra
månaders födelsedagsbarn att
ringa till är ju betydligt lindrigare.
Men samtidigt lever vi upp till
det kärleksbudskap som är så
tydligt i våra ritualer och det gör
att de gamla kämparna inte behöver känna sig bortglömda. De
ska veta att vi vet att dom finns
och att vi känner tacksamhet för
det arbete de lagt ner för Tempel Riddare Orden under åren.
Och dessutom får ju våra aktiva
bröder ett tack och uppmuntran
för sina betydelsefulla insatser i
verksamheten.
Text & foto:

Lars-Erik Måg

hur ska vi välja rätt?

L

ivet ställer oss inför
åtskilliga vägval. Vi kommer till vägskäl där vi måste
välja hur vi ska fortsätta vår
vandring. Vissa av dessa val
är ganska enkla, medan andra kan vara betydligt svårare
och kanske får oss att tveka
– väljer jag rätt?

som rustar oss inför livets resa.
Där möter vi ju en samlad erfarenhet, som inspirerar till ett
personligt ansvarstagande – till
ett utökat engagemang i och
för livet. Detta liv erbjuder alltid
ögonblick som söker vår insats
– situationer och möten att ta
vara på.

Göra rätt-ångest? – frågan
Den evigt store Mästaren valde
på reklamskylten
alltid kärlekens
därhemma fick
väg. Han offrade
I förra numret började
mig att stanna
allt för det goda.
SKN Magnus Wihlborg
upp och tänka till
Och i hans fotspår
presentera Vägval, ett
under min promevandrar vi, i hans
samtalsmaterial om
nad. Det handefterföljd bygger
Ordens
värdegrund.
lade om ångest
vi ett Tempel där
Här fortsätter han att
inför att måla om.
hans anda lever
ge exempel på val vi
Ni vet – komma
inom oss.
igång, underarmåste göra som mänVägen till livet
bete, hålla länge
niskor.
– till ett med– allt det där
mänskligt förhållfasadexperten
ningssätt
–
börjar
alltid med
som älskar att måla ville hjälpa
att
se
och
arbeta
inåt.
Ingen
till med.
fasadexpert kan med puts eller
Men för mig kändes frågan
fernissa hjälpa oss att göra rätt.
betydligt större, för den kunde
Men ur vårt inre djup kan ett
ju lika gärna gälla livets svåra
nytt liv växa fram – där blicken
val. Att göra rätt – välja rätt –
vänds utåt, där vi i den vi möter
kan lätt skapa ångest. För vad
ser en broder.
är rätt? Men kanske vi istället
Ur den kunskap som gradskulle tänka: Göra gott – välja
givningarna förmedlar – genom
det goda. För vi vill ju det goda
ritualer och symboler – äger en
livet, och att göra gott är alltid
uppbyggande verksamhet rum,
att göra rätt.
där viktiga värden och goda
Under vår livsresa har vi alla
ideal vägleder och blir till nytta
gjort ett viktigt vägval. Vi har
för oss själva, våra närmaste,
valt att bygga vår värld på en
samhället och Orden.
helnykter grund. Vi har valt att
Studiematerialet Vägval är
följa med på en väg, som säkert
tänkt att vara en hjälp som
på många sätt har påverkat vår
belyser Tempel Riddare Ordens
vardag. Kanske har det gett
värdegrund. Det är ett material
oss en nyktrare syn på livet, där
som kan hjälpa oss att tränga
många viktiga värden trätt fram
in i det arbete som berikar, att
i nytt ljus. Kanske just som en
upptäcka ett liv som vilar på
längtan efter att välja det goda.
nykterhet och broderskap.
Att vandra tillsammans är att
Magnus Wihlborg
dela erfarenheter. Det gör väSKN
gen tydligare och lite lättare
att följa. Vandringen genom
gradgivningarna är en skola
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Mer varierad bild i Ordens grundval

B

röderna HSKR Kent Alm,
FVHSM Anders Wiking
och FSKR Bengt Davidsson
skrev en debattartikel i Tempel Riddaren nr 1/2014.

Det finns en stor begränsning
i att föra en debatt i tidningen
– genom att den endast utkommer fyra gånger per år så blir
det ett långsamt tempo i meningsutbytet. Jag tänker därför
inte polemisera mot deras artikel, men tänker ta en av deras
slutsatser som utgångspunkt
för några tankar.
Skribenterna gör en redovisning av de grundstenar som
lades fast vid bildandet av vår
Orden i USA 1845. En av dessa klargör att ”Vårt Tempel ska
stå på den oförgängliga klippan
Nykterhet”. Efter redovisningen
av grundstenarna gör de följande slutsats: ”Med detta vill
vi säga att nykterhetsfrågorna
och arbetet med den personliga
utvecklingen (utvecklingen av
”Det inre Templet”) måste vara
det centrala i vårt arbete.”
Ordens Grundval ger en mer
varierad bild av vilka krav som
ställs på den som vill kalla sig

Tempel Riddare. Det handlar
bland annat om att våra grundsatser vill göra de dygder
bofasta som utmärka män av
ära, att brödraskapet kräver att
bröderna praktiserar ett sant
broderskap i förhållande till sina
ordensbröder, att vi ska arbeta
för spridning av broderskapstanken i det allmänna livet, att
vi kräver av medlemmarna att
de avstår från användning av
berusande medel och så vidare.
Troligen kan vi enas om deras
slutsats om vi också menar
att arbetet med den personliga utvecklingen (våra egna
inre Tempel) förutsätter att vi
i umgänget med våra ordensbröder liksom vårt beteende i
vardagen speglar de dygder
som Ordens Grundval kräver
av oss.
Hursomhelst finns det utrymme
att ständigt arbeta med både
med vår egen och Templets
utveckling. Här är jag övertygad
om att projektet ”Templet – Ordens kraftkälla” kan vara till stor
hjälp. De tre beståndsdelarna
i projektet (Ordens värderingar
och gradinnehåll, det rituella

arbetet och arbetet med att
praktisera ett aktivt broderskap)
omfattar tillsammans den totala
verksamheten i Orden.

Projektet ska startas i samtliga
Tempel under det kommande
vinterhalvåret. STMR har förberett sig för uppstart av projektet
och det pågår framtagande av
arbetsmaterial som ska fungera
som hjälpmedel för arbetet ute
i templen. Projektet, som ska
pågå fram till GK16 i Sandefjord, syftar till att utveckla ett
målmedvetet arbetssätt ute i
Mästare Råden för att skapa
aktiviteter, engagemang, entusiasm, kvalitet och stolthet. Aktiva bröder som känner stolthet
kommer att arbeta målmedvetet för att utveckla brödraskapet genom att vilja rekrytera
nya bröder.
Slutligen – om vi vågar att tillsammans utveckla Templens
(Kraftkällans) verksamhet och
skapar engagerade bröder – så
kan vi även i framtiden betyda
mycket för män med etiska och
sociala intressen.
Per Fredheim
SM

Skaraborgs Tempel Riddare på solig utflykt

B

röder ur Tempel Riddare
Orden i Skaraborg med
damer var söndagen den 1
juni på utflykt till Gudhem
och Östra Tunhem.

I strålande solsken började
dagen med samling och kaffe i
kyrkstugan vid Gudhems kyrka.

Utflyktsdeltagarna i
Skaraborg fick
en intressant
guidning vid
Gudhems
kyrka.

Gudstjänst förrättades i kyrkan
av biskop emeritus Lars-Göran
Lönnermark. Därefter guidades
alla genom klosterruinen, klostermuseet, trädgården samt
ladan med kulisser från inspelningen av filmerna om Arn.

utflykten avslutades med besök
i utställningen Bondens År.

sedan återvände till respektive
hemorter i Skaraborg.

Lunch intogs vid långbord i Cesarstugan i Östra Tunhem och

Det var nöjda, glada och en
smula trötta deltagare som

Text: Lars Westh
Foto: Bo Hansson
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Danska Stor Tempel Mästare Rådet installerat

L

ördagen den 6 september
2014 blev en viktig dag
för Stor Templet i Danmark.
Danska bröder var samlade
i Ålborg för att installera det
nye Mästare Rådet som ska
fungera fram till GK 2016.

Drygt 30 danska bröder deltog
tillsammans med 6 bröder från
RT Kongespeilet i Kristiansand.
Från DHR deltog HSM Jens
Døvik och HSCM Arne Edholm.
IG-mötet öppnades av Mästare
Rådet och bröder från RT
Skt. Budolfus i Ålborg. Efter
öppnandet övertog HSM och
HSCM ledningen av mötet och
installerade det nya Mästare
Rådet i Stor Templet. Det nyinstallerade rådet avslutade
mötet.

Broder Knud Larsen tilldelades
hederstjänstedekoration för mer
än sex års tjänst i STMR.
Följande bröder installerades i
det nya rådet:
SM
Bent Jacob Larsen
RT Skt. Budolfus
VSM Leif Jensen
RT Skt. Budolfus
SUM Egon Möller
RT Puritas
SKR 	Jan Harsel
RT Knud Lavard
SCM Gunnar Christensen
RT Puritas

I en appell pekade broder HSM
på Ordens uppgift att hjälpa
varje enskild broder till ett liv
baserat på goda etiska värden.

Efter mötet var det brödramåltid
i trevlig gemenskap. Senare
på kvällen var det bankett där
också damer deltog. Under
banketten underhöll två musikstudenter från Ålborg med sång
och musik.
Söndag förmiddag genomfördes introduktion av projektet
”Templet - Ordens kraftkälla”.
Tolv bröder från STMR och
templen deltog och introduktionen följdes av livliga diskussioner.

SKN Flemming Jensen
RT Knud Lavard

YNGSTE BRODERN PÅ 33
ÅR I RT FINLANDIA. Broder
Simon Heino recipierade den 7
maj 2014,vilket betyder att han
är den yngsta brodern på över
33 år i RT Finlandia. Här får vi
tacka Broder Erkki Hietanen (till
vänster) för värvningen av en ny
broder.

Text: Krister Strandberg
Foto: Henry J Ahlberg

NY BRODER I RT GREGORIUS. Onsdagen den 14 maj fick RT Gregorius en ny broder.
Anders Westergren, lärling från Utposten i Falkenberg, recipierade under närvaro av 35
bröder från RT Balder, Vårdkasen, S:t Johannes, Excelsior, Molay och S:t Nicolaus, förutom bröderna från RT Gregorius. På bilden omges den nye stridskamraten av två av sina
faddrar Uno Nilsson och Dennis Persson (närmast Anders) samt Mästaren i RT Gregorius
Anders Gullstrand (till vänster) och Sändebudet i Utposten i Falkenberg Chlarence Jarlow.

Veterantecken på 83-årsdagen. Sju bröder från RT Westgothia har
varit hemma hos Broder Börje Magnusson på hans 83-årsdag och överbringat
Ordens Veteran Tecken. Ceremonin
leddes av Templets Mästare Lars Westh.
Broder Börje har den senaste åren haft
svårt att närvara på grund av sjukdom.
Han får dialys tre gånger i veckan och
blir mycket trött på kvällen, men den här
dagen var Börje pigg och glad.

Text & foto:

Foto:

Tommy Johansson

Bo Hansson
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RT virtus på trevlig vårutflykt

V

arje år gör RT Virtus i
Kristinehamn en vårutflykt. Söndagen den 18 maj
var det dags för årets resa.

Cirka 25 personer deltog i utflykten som i år gick till södra
grannlandskapet Västergötland. Färden gick via Gullspång
och Lyrestad mot Hajstorp vid
Göta kanal där vi stannade för
kaffe- eller terast.
Via Töreboda och Undenäs
med dess vackra kyrka kom
vi efter några mil till Forsvik. I
Forsvik blev vi guidade av en
kunnig och trevlig person, som
berättade om Göta kanal och
Forsviks bruksanläggning med
sågverk, hammare och kvarn.
Forsviks industrihistoria går
600 år tillbaka i tiden.
Nästa anhalt var Karlsborg vid
Vättern. Karlsborg var en gång
tänkt som Sveriges reservhuvudstad vid krig och har en stor
fästningsanläggning – och den
är stor, det fick vi bekräftat när
vi åkte igenom den.

Forsviks bruksanläggning går 600 år tillbaka i tiden.

Lunchen intogs på Sanny Thai
Restaurang i en mycket vacker
lokal.
Nästa hållpunkt var Skaga
kapell vid sjön Undens västra
strand. Kapellet, som också
kallas Skaga stavkyrka, har en
historia som sträcker sig i tiden
ända tillbaka till 1137, berättade
den välinformerade guiden.

Sista anhalt på resan var Hova
vackra kyrka där det blev eftermiddagsgudstjänst och kyrkkaffe.
Ett varmt tack till bröderna
Arne Haster, Nils Dåverhög och
Henry Rådbo för arrangerandet
av denna resa.
Text: Roland Stenbäck
Foto: Nils Dåverhög

Skånetemplen besökte Birgit Nilssons barndomshem

S

edan några år tillbaka
gör Skånetemplen en
gemensam utflykt för bröder
med damer. I år bjöd RT Molay
i Ängelholm på en färd till den
vackra Bjärehalvön och ett 30tal deltagare hade slutit upp.
Efter lunch på Kvinnaböske krog
fortsatte vi till hovsångerskan
Birgit Nilssons barndomshem
i Västra Karup, som nu är ett
museum med stora samlingar från
Birgit Nilssons liv, från barndomen
på orten till världens operascener.
I det interaktiva museet kan
besökarna själva ta till sig
information och musik med hjälp
av bärbara mottagare.

Guiden Gitte (i blå kavaj till vänster) berättar för deltagarna om Birgit
Nilssons barndomshem som nu blivit museum.
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Text & foto: Tommy

Johansson

förbrödring i midnattssolens land

D

en populära Junkerdalsträffen har traditionellt
arrangerats av UP Saltdal i
Nordnorge.
I år firades den 37:e träffen
med bröder och damer från
Norge samt Norr- och Västerbotten dagarna kring Sveriges
nationaldag i midnattssolens
land.
Text & foto: Anders

Perstrand

Jostein Kvernmo, Ingvald Lieng och Inge Jostein Sundby i Junkerdal i sommarnatten. I
bakgrunden fjälltoppen Solvågstind.

HSM Broder Jens Dövik samlar mod på
naturstigen längs den strida Junkerdalsälven.

Vid lördagens IG-möte invigdes Johan
Martin Stormo. På bilden även organisten Knut Rydning, Rognan, Inge
Andersson, Arvidsjaur och Bertil Nilsson,
Öjebyn.

Vid stigen växer norska mariskon , det
vill säga guckuskon.

Sånggruppen Magnolia, bestående av två äkta par från Umeå, (från vänster Per-Olav
Moritz, Gudrun Moritz, Birgit Karlsson och Anders Perstrand) medverkade för femte gången vid flera tillfällen...

... och Bröderna Steffen Bentsen, FredJarle Hansen och Björn Karlsen kvitterade med specialskriven sång.
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Höstpremiär med dubbla
EMS hos S:ta Gertrud

H

östens första möte i RT
S:ta Gertrud i Västervik
blev extra högtidligt. Templet
gästades av Stor Mästaren
Per Fredheim. Den främsta
anledningen till hans besök
var att dela ut Eklundsmedaljen i silver till två av
Templets bröder.
Ceremonimästare Rolf Karlsson blev lite konfunderad
då han hörde att det var två
bröder som skulle hedras
med Eklundsmedaljen. Han
hade bara fått uppgift att det
var en broder. Men när SM
uppmanade BCM Gunnar
Wiktorsson att föra fram de två
aktuella bröderna insåg broder
Rolf att han var en av dem som
skulle hedras denna kväll.
Men SKM Bengt Klingstedt blev
också överraskad när han insåg att även han skulle tilldelas
Eklundsmedaljen i silver, EMS.
Under IG-mötet informerade
SM bland annat om projektet
”Templet – Ordens Kraftkälla”.
Projektet behandlades och
beslutades om vid Det Högsta
Templets möte under General

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER
RT Balder, Halmstad
Tommy Jönsson
Jan-Inge Persson
Thorleif Lindén
Bengt Martinsson

RT S:ta Gertrud, Västervik
Bengt Klingstedt
Rolf Karlsson
RT Westgothia, Skara
Lars-Åke Fahlgren

ORDENS PATRIARKER
RT Minerva, Jönköping
Karl Hallgren
De båda silvermedajörerna i
RT S:ta Gertrud CM Rolf Karlsson och SKM Bengt Klingstedt
gratulerar varandra till den fina
utmärkelsen.

Konventet i Visby 2013.
Dagen efter IG-mötet träffade
Stor Mästaren RT S:ta Gertruds
Mästare Råd och en del övriga
intresserade bröder för att ge
ytterligare information och för
samtal och diskussion hur man
ska arbeta vidare med projektet utifrån Templets i Västervik
egen verksamhet och egna
förutsättningar,
Text & foto:

Leif Lundqvist

RT S:t Laurentius, Linköping
Agne Johansson
RT Verdandi, Sundsvall
Rolf Nilsson

NYA BRÖDER
RT Ariel, Falun
Sven-Erik Olsson
RT Bröderna, Boden
Lennart Ruumensaari
RT Concordia, Stockholm
Jan Jegercrona
RT Finlandia, Helsingfors
Simon Heino
RT Gregorius, Malmö
Anders Westergren
RT Idun, Hudiksvall
Samuel Singh

Mälardrottningen kom till förgården i Falun för gradgivning

D

en 10 maj 2014 besökte
Templet Mälardrottningen
Stockholm sin förgård i Falun
för gradgivning i Sanningens
Grad.
Bröder från RT Concordia
var behjälpliga med transport
av material som behövdes
frånTempel till Förgård för att
genomföra ett gradmöte.
I Falun fick systrarna från
TBO som vanligt ett varmt
mottagande av Mästaren i RT
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Ariel Lars-Erik Måg och övriga
bröder.
Under tiden som systrarna
i TBO genomförde sitt
gradmöte i Sanningens Grad
med tjänstgörande Systrar
från Stockholm och Falun
hade bröderna i RT Ariel
anordnat en guidad visning av
närliggande Kristine Kyrka, för
Tempel Riddarna. Ett mycket
uppskattat arrangemang.
Senare på eftermiddagen

träffades systrarna från TBO
och Tempel Riddarna för en
gemensam måltid.
Alla var överens om att detta
skulle bli en tradition och
Mästaren i Templet
Mälardrottningen Gunnel
Trobell framförde ett tack
till bröderna i RT Ariel för all
hjälp med lokalen och för
anordnandet av måltid och
trevligt bemötande.
Text: Anita

Edberg CM

RT veritas i borås startar närradio

E

tt ständigt aktuellt
spörsmål i våra Tempel
är hur vi ska nå nya bröder.
För några år sedan satsade
RT Balder i Halmstad på
TV-reklam och inspirerade
av detta beslöt RT Veritas i
Borås att starta sändningar i
närradion.
– Radio är billigare än TV,
berättar Sven Esselius, som är
en av de drivande i närradioprojektet.
– Vi har planerat för 20
sändningar på 15 minuter varje
arbetsår. Varje sändning går
också i repris veckan efter,
säger Sven. Kostnaden för
detta är i runda slängar 1 600
kronor per år. Engångskostnad
för teknisk utrustning (tre USBminnen och ett SB-kort för 627
kronor) tillkommer.
Tack vare ideellt arbete av
bröderna kan kostnaden hållas
låg. Sven har som amatör
sysslat med stereoinspelningar
i Hi-Fi sedan 1958 och har
egen utrustning som mer än väl
duger för närradio. TR-bröder
ställer upp med sång, musik,
intervjuer, programredaktion
och produktion.

Vid pressläggningen av detta
nummer hade sändningarna
ännu inte kommit igång, men
redaktionen har fått lyssna på
första avsnittet, som gick den
16 september. Det innehåller
bland annat en intervju med
M Per-Ingvar Krantz, som
berättar om sin tid inom
nykterhetsrörelsen och TR.

Öppet Hus i oktober.

Som det krävs i ett ”debutprogram” berättar Per-Ingvar
både om Ordens tidiga historia
i USA och om RT Veritas
historia i Borås. Han vänder sig
även till intresserade kvinnor
genom att meddela att det inom
en snar framtid förhoppningsvis
ska bildas ett TBO-Tempel i
staden. Han bjuder också in till

– Det är enkelt och billigt
att marknadsföra sig med
närradio, säger Sven Esselius.

Naturligtvis innehåller
programmet också sång och
musik. Tre TR-bröder sjunger
Olle Adolphsons Ge mig en
dag. Och inte minst viktigt:
tydliga kontaktuppgifter för
den som är intresserad av mer
information om Orden.

– Sändningsutrustning –
mikrofon, digital inspelningsapparat och ett golvstativ – kan
man köpa för 1 800 kronor i en
musikaffär, men den har vi ju
som sagt gratis.
Text: Tommy Johansson

OVN, OPK och EMB på terminsavslutning. IG-mötet i RT S:t Laurentius i Linköping den 7:e maj var händelserikt. Inte mindre än sex stycken utnämningar av Ordens
Veteraner och en Ordens Patriark. Extra festligt blev det då broder Agne Johansson fick
båda utnämningarna på samma kväll. Olle Lundberg tilldelades Oscar Eklunds medalj
i brons. På bilden ser vi från vänster: Ove Lindgren, Anders Stadler, Örjan Kagebeck,
Bengt-Olof Nilsson, Agne Johansson, Stig-Åke Stenberg och Olle Lundberg.

Text & foto: Fredrik

Topplund

Signaturen är tonsatt av
Broder Jan Reinholdsson,
musikdirektör, som spelar synth
tillsammans med Broder Peder
Andersson. Inom parentes
kan nämnas att synthen är 23
år gammal och har ärvts från
Svens svärmor.
Utbildning för närradiosändning är gratis på nätet.
Det är också överföring från
hemmalaptopen till den
automatiska sändarservern.
Programmering av hemmalaptopen för överföring
utförs utan kostnad av
närradioföreningen.
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Claes Göran Edberg, Dansbanevägen 5, 184 39 Åkersberga

POSTTIDNING

B

KUNGÖRELSE

KUNGÖRELSE

om gradgivning

om gradgivning

Høyeste Stor Mester

Stor Templet för Sverige och Finland

gradgivning
i Høyeste Tempels Grad, HTG

Gradgivning i STICG

har gitt tilsagn om

Lørdag den 8 november 2014 kl. 12.00
i Ordenens Stamhus
Parkveien 41 A, Oslo

Påmelding for deltagelse
Recepiender er kallet i henhold til særskilt ordning.
Øvrige brødre som vil delta, skal melde seg på til
SKR Ragnvald Pettersen, telefon nr 35 59 64 40,
ragnvpet@online.no
senest den 30 oktober.
Påmelding er obligatorisk og bindende. Antall
plasser er begrenset.
Glem ikke å angi eventuelt behov for spesialkost
ved brodermåltidet.
Samling
Recepiendene samles kl. 11.00
Øvrige brødre kl. 11.30
Møtet beregnes avsluttet kl. 15.30

Varmt Velkommen til Høytid i
Tempel Ridder Ordenen
Kent Alm
HSKR

Ragnvald Pettersen
		

SKR

inbjuder till

Lördagen den 25 oktober 2014 kl 13.00
i RT Minervas lokaler,
Norra Strandgatan 46, Jönköping

Anmälan till reception
och deltagande
Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till
SKR senast den 11 oktober 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

senast lördagen den 11 oktober 2014 till
SKR Br Claes Göran Edberg 073-687 16 69
eller e-mail:
claes-goran.edberg@tempelriddareorden.se

Varmt välkomna till högtid i
Tempel Riddare Orden!
Per Fredheim
SM		
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Claes-Göran Edberg
SKR

