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Gregorius skänker brödragåva
till kamratstöd och socialt arbete

S

edan 2011 delar RT Gregorius i Malmö ut årets
Brödragåva till förening eller
sammanslutning inom Templets upptagningsområde som
utövar ideell verksamhet till
gagn för medmänniskorna
enligt Ordens värdegrund.
I år tilldelas Brödragåvan två
välförtjänta mottagare. Den ena
är den sociala verksamheten
vid Mötesplatsen hos Fräls-

ningsarmén i Limhamn med
gemenskap och rådgivning.
Den andra är Kamratstödjarverksamheten vid Kamratföreningen Comigen i Malmö.
Den fungerar som en länk mellan olika instanser/myndigheter
(Arbetsförmedlingen, frivården,
behandlingshem, socialtjänsten
etc.) och erbjuder även mentorskap och juridisk rådgivning.

”Hemvändare” i full gång i RT Idun

I

RT Idun i Hudiksvall hade
man årets andra och sista
reception i IG den 18 november. Då blev behandlingsterapeut Jacob Lundblad (bilden
nedan) medlem i TRO.
Vid den första receptionen intogs Broder Samuel Sing. Han
härstammar ända från Indien
men är boende i en ort utanför
Hudiksvall. Samuel blev vår
broder vid en trevlig ceremoni

den 28 januari 2014 och har i
januari i år även recipierat i KG.
Broder Mikael Fjäll har varit
utflyttad från Hudiksvall under
några år, men har nu återkommit till staden och startar den
nya ”eran” med att bli fadder för
Broder Jacob, det bådar ju gott
inför framtiden.
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MANHEM AVSLUTADE MED ATT INVIGA NY BRODER. RT Manhem i Gävle finns
inte mer. I samband med årsskiftet lade de ner sin verksamhet då ingen var villig att ta
ansvaret för att driva verksamheten vidare. Det innebar att dryga 30-talet medlemmar
från Manhem numera tillhör RT Valkyrian i Söderhamn. Men avslutningen på Manhems
verksamhet var faktiskt positiv, då man vid sitt IG-möte i Söderhamn den 26 november
kunde räkna in en ny broder. Recipienden var 45-årige lagerchefen Jens Stonert vid Karl
Hedins i Gävle. På bilden står han till vänster om SM Per Fredheim, som på sin andra
sida har Jacob Lundblad, Hudiksvall, som var på sitt allra första IG efter att ha intagits
som ny broder i RT Idun. Brodern till vänster på bilden är Kjell Westerdahl, som tillhör
RT Valkyrian och under mötet fick motta EMS av Stormästaren. Till höger står Valkyrians
stolta mästare Göran Björkström.				
Foto: Börje Edoff
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DET RÄCKER INTE MED BARA NYKTERHET

E

n inkluderande gemenskap för värdebaserad
utveckling.

Detta är den formulering som
Det Högsta Rådet har fastställt
som Ordens vision. Jag har
tidigare (nr 3/2014) berättat om
visionen men utan att ge någon
ingående förklaring till dess betydelse.
När Mästare Rådet i Stor
Templet för Norge och Island
arbetade fram visionen så var
det under ledning av nuvarande
HSKN, Vebjørn Fagernes. Avsikten var att formulera en vision som med få ord beskriver
vad vi vill vara.
När vi nu på seminariet (se sidan 5) diskuterade hur vi bäst
ska beskriva vår Orden på ett
begripligt sätt, så var ordet inkluderande något som vållade
diskussion. Kanske är vi lite
ovana att använda inkluderande
när det gäller att beskriva sociala sammanhang. För att få lite
hjälp på traven har jag googlat
och hittat något jag vill återge.
I ”Skolporten” nr 1 2013 (före
detta Magasin 360) skriver
professor Claes Nilholm att
inkludering handlar om social
gemenskap och att olikheter
berikar en grupp. Inkludering
är en strategi där helheten ska
anpassas till delarna, i motsats
till integrering där delarna får
anpassa sig till helheten.
I vår värld innebär inkludering
att varje broder är med att
skapa brödraskapet. Vi önskar
alla att bli sedda, bekräftade
och utifrån egna förutsättningar
få bidra till den gemensamma
helheten. Visserligen är våra
Ordensmöten styrda av fastställda ritualer, men hur vi därutöver formar vårt brödraskap
i stort och smått är avgörande
för hur vi ska lyckas. Vi har alla

olika egenskaper, intressen och
behov. För att vi ska vara framgångsrika i våra lokala Tempel
så måste alla få ge sitt bidrag
– det är då vi skapar en inkluderande gemenskap.

Ordens värdegrund – sanning,
kärlek, renhet och trohet, vilande på en nykter grund – praktiserad i den aktiva brödragemenskapen ska ge oss insikter
och etiska normer som bör vara
märkbara i våra liv.
En fråga som diskuterades
under det nyss genomförda
seminariet är hur vi ser på nykterhetsfrågan. I ett första påseende verkar det vara skillnader
mellan de tre Stor Templen.
Betyder det att alla Tempel
Riddare inte är nykterister eller drogfria? – för att använda
vanliga svenska begrepp. Ord
har olika betydelse även om
de i ett första påseende verkar
vara lättbegripliga. Norrmännen använder begreppen ”rusfri
livsstil” och vi tror vi förstår,
fast ordet ”rusfri” inte finns i det
svenska språket. Vi använder
uttrycket ”att inte använda berusande medel” och detta är
synonymt med norrmännens
”rusfri livsstil”.
En annan aspekt på nykterhetsfrågan där det finns nyansskillnader mellan våra länder,
men också mellan Tempel och
enskilda bröder i varje land,
är hur nykterheten betraktas i
relation till våra övriga värderingar. Är vi en nykterhetsorganisation? Svaret på frågan är
obetingat JA eftersom vi kräver
att våra medlemmar inte ska
använda berusande medel, det
vill säga varken alkohol eller
andra droger.
Betyder det att vårt huvudsakliga mål är att alla ska vara
nyktra och drogfria? Skulle vårt
syfte vara uppfyllt om så vore

fallet? Jag hävdar att svaret är
NEJ!
I TRO:s Grundval kommer nykterhetskravet i punkt 7. I de tidigare punkterna påtalas framför
allt värdet av Ordens grundsatser (värdegrund) och att varje
broder ska praktisera ett sant
broderskap mot sina Ordensbröder, samt att han ska verka
för broderskapstankens förverkligande i det allmänna livet.
Det är också så att inte ens
IOGT-NTO har nykterheten
som sitt främsta mål. I deras grundsatser står att läsa:
”I kampen för en bättre värld
väljer vi ett liv fritt från alkohol
och andra droger, eftersom
dessa utgör en belastning för
såväl enskilda människor som
för samhället i stort och är ett
hinder för mänsklig utveckling.”
I deras grundsatser är demokrati och solidaritet jämställt
med nykterheten i kampen för
en bättre värld.
Vår Orden har också grundläggande mål som är jämställda
med nykterheten. Det betyder
att vi inte kan nöja oss med
att undvika berusande medel.
Kombinationen av våra etiska
krav och drogfriheten gör oss
unika.
Se också notis på sidan 9.

Per Fredheim SM
Foto: Carina Vallin
3

NYA MÄSTARE TAR ÖVER I TVÅ TEMPEL
Ättling till grundaren av Riddareborgen installerad i RT Umeborg

N

y Mästare i RT Umeborg
är Broder Micael Andersson. Så här presenterar den
nye Mästaren sig:

i takt med att jag tog högre
grader så blev jag snart med på
varje möte. 2012 blev jag invald
i Mästare Rådet, som Kaplan.

– Jag är 43 år gammal, ensamstående och medlem i Orden sedan1996.

– Min målsättning som ny
Mästare är i första hand att få
fler medlemmar som blir aktiva
mötesbesökare.

– Jag är uppväxt med TRO
och har tidiga minnen av att ha
sprungit omkring i Tempelsalen
i VT Riddarborgen i Fränsta.
Mina föräldrar var aktiva i Tempel Riddarna med dito damklubb och nästan alla av mina
föräldrars bekanta (och släktingar) var medlemmar.
– Min farmors far var med och
grundade Riddarborgen 1902,
och min far var Mästare där under några år. Det fanns såklart
bröder som tidigt frågade om
jag ville gå med men jag tvekade några år.

Micael Andersson, Ny M i RT Umeborg.

– Jag var aktiv i UNF under
lång tid men såg det inte som
självklart att jag skulle vara
nykterist hela livet. 1996 hade
jag dock bestämt mig och tackade ja till att gå med i Orden.
Jag gick då med i RT Verdandi
i Sundsvall men flyttade snart
över till RT Umeborg, eftersom
jag bodde – och bor – i Umeå.
De första åren var jag inte en
frekvent mötesbesökare, men

– Jag har några medlemskap
i andra föreningar, men det är
bara i vår bostadsrättsförening
som jag är engagerad.
– Mitt civila yrke är forskningsingenjör vid Umeå universitet.
Den forskningsgrupp jag tillhör
studerar hjärnan med fokus på
åldrande, inlärning, handmotorik med mera.
– Om jag får tid över spelar jag
gärna diskgolf (golf med frisbee
i stället för boll och metallkorg i
stället för hål).

RT S:t Laurentius nye Mästare gammal trummis i hårdrocksband

F

redrik Topplund, känd
som Ordens Webmaster,
är ny Mästare i RT S:t Laurentius.

Min ambition är att höja kvalitén på vårt genomförande av
ritualerna och att rekrytera för
återväxt. På samtliga poster är
det sunt att ställa sig frågan:
vem tar över efter mig?

Han är 34 år gammal, gift och
har en son på 1,5 år. Tempel
Riddare blev han 2007 och så
här berättar han om sin bakgrund och sina visioner:
– Nyfikenheten över det ceremoniella arbetet var stor, eftersom allt skulle vara så hemligt.
Jag gick bredvid Orden under
ca ett år och odlade en kontakt
genom öppna fikaträffar. Upplevde en härlig gemenskap
trots viss generationsskillnad.
Medlemskapet har gett mig
många högtider som ett avbrott
från vardagslivet.
– Sedan dag ett har jag varit
engagerad i arbetet med hemsidan, vilken har genomgått
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Fredrik Topplund, Ny M i RT S:t Laurentius.

ett antal olika uppdateringar. I
RT S:t Laurentius har jag varit Under Mästare i ett år och
Sekreterare under två år.
Om sin målsättning som ny
Mästare säger han så här:
– Jag skrev i första brödrabrevet om våra tre R – Rekrytering, Ritualen och Relationer.

Fredrik Topplund är ämbetsman i Frimurarorden och har
politiska uppdrag i Linköpings
kommun, sekreterare i Kristdemokraternas lokalavdelning
samt kassör och sekreterare
i studieorganisationen Framtidsbildarna. I det civila är han
politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Region Östergötland.
Han har också en för de flesta
okänd talang:
– Jag har ett förflutet som trummis i hårdrocksband och skulle
nog säga att jag är en hyfsad
sångare.

ORGANISATIONFÖRSLAG DISKUTERADES

F

ör första gången sedan
2006 hade de tre Stor
Tempel Mästare Råden
(STMR) inbjudits till seminarium tillsammans med Det
Högsta Rådet (DHR). Sammanlagt 26 ämbetsmän deltog i samlingen i Stamhuset i
Stockholm fredag till söndag
30/1 – 1/2.
Mötet hade i första hand sammankallats för att få synpunkter
på det förslag till ny organisation som presenterades av en
arbetsgrupp i höstas. Upphovet
till detta var en motion från Stor
Templet för Sverige och Finland
(STSF) som antogs av Det
Högsta Templet vid Konventet i
Visby 2013.
DHR utsåg en utredningsgrupp bestående av bröderna
Oddvar Elle, (RT St. Halvard,
Oslo), Per-Olof Ståhl (RT S:t
Laurentius, Linköping) och
Tommy Nilsson (RT Concordia,
Stockholm). Mot bakgrund av
sitt mandat föreslog gruppen ett
antal förändringar i organisationen ovanför Tempelnivå.
I korthet är deras förslag: En
minskning av DHR från 9 till
5 ledamöter, en minskning av
Mästare Råden i Stor Templen till 5 ledamöter (där det
nuvarande antalet är 9 i STSF
och 7 i de två övriga).
Gruppen föreslår också att
Provins Kapitlen i STSF ersätts
med en annan regional organisation som, i likhet med
Riddare Kapitlen i Norge och
Danmark, består av mindre
geografiska enheter än våra PK
och därför kan arbeta närmare
Templen.
Under seminariet diskuterades
organisationsfrågan både i
plenum och grupper. Om de
föreslagna ändringarna ska

genomföras i sin helhet från
GK16 i Sandefjord, så kräver
det beslut vid ett Extra Konvent – preliminärt planerat till
30/5 2015. DHR ska vid sitt
kommande sammanträde i
månadsskiftet februari/mars
fastställa den vidare hanteringen av organisationsfrågan.
Det kommer därför mer information om detta i Tempel Riddaren nr 2/2015.

Hur beskriver vi
Orden i det 21:a
århundradet? Och
hur marknadsför vi
Orden?
Detta var två teman som behandlades under seminariet.
Ordens framtid är beroende
av att vi kan intressera nya
män att ansluta sig till vår gemenskap. I det arbetet är det
avgörande att vi kan beskriva
TRO på ett sådant sätt att det
är begripligt för den målgrupp vi
vill nå.
Inom DHR har det påbörjats
en revision av texterna på
våra hemsidor och i våra informationsskrifter av olika slag.
Förslagen till reviderade texter
blev föremål för diskussioner
i grupper och synpunkterna
kommer att bearbetas vidare av
arbetsgruppen i DHR.
Det var stor enighet i seminariet
om att vi måste ta hjälp av professionella krafter för att skapa
en positiv bild av TRO och genomföra olika aktiviteter för att
sprida information om Orden.
För att verkställa detta krävs att
vi utnyttjar våra gemensamma
ekonomiska resurser.
Vi konstaterade gemensamt
att det är bättre med ”en fattig
Orden med många medlemmar

än en rik Orden utan medlemmar”.

Projektet ”Templet –
Ordens kraftkälla”
och ”Tjänande ledarskap”?
I anslutning till det pågående
projektet har HSKN, Vebjørn
Fagernes, utarbetat ett antal
häften som ska ligga till grund
för Mästare Rådens arbete.
Ett centralt tema i projektet
är begreppet ”Tjänande ledarskap”. Under seminariet
genomförde Broder Vebjørn
ett miniseminarium på detta
tema. Tanken är att detta i en
fortsättning ska erbjudas alla
bröder som vill delta.
De bröder som kommer att
anlitas för uppföljningen av det
pågående projektet och vara
”mentorer” för närliggande Tempel kommer att erbjudas deltagande i seminarier. Inom STSF
blir detta aktuellt först under
den kommande hösten.

Starkt önskemål om
regelbundna möten
för Ordens ledning
Det hade gått nio år sedan
DHR och de tre STMR senast
samlades i Borås – då för
att förbereda de omfattande
ändringar i Ordens lag som
var uppe till beslut vid GK07 i
Växjö. Deltagarna var överens
om att sådana sammankomster
är av stort värde för att utveckla
vår gemensamma Orden. Det
framfördes därför entydiga
önskemål om att en sådan
sammankomst ska genomföras
minst en gång under varje konventperiod.
Per Fredheim SM
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TILLSAMMANS STÄRKER VI VÅR ORDEN

M

ina bröder i Tempel Riddare Orden!

det om du vill veta mer.

Än en gång skriver jag brev till
er och den här gången väljer
jag att posta brevet genom våra
egna tidskrifter.
Jag får många berättelser
om vår Ordens verksamhet.
Många saker som gläder mig,
men också om utmaningar
som bröderna upplever. Jag vill
gärna dela något av detta med
er, mina bröder. Tillsammans
har vi nog flera bra idéer som vi
kan använda för att stärka vår
Ordens verksamhet.
Vi människor har lätt för att se
på det som har varit och sedan använda den erfarenhet
och de arbetsmetoder vi fått
i fortsättningen. Men ibland
tror jag att vårt samhälle är
mycket annorlunda nu än vad
det var i vår Ordens goda år på
1950–1960-talet.
Men har vi tagit de stora förändringarna i vår omgivning i
tillräckligt beaktande i Ordens
arbetsformer idag? Tar vi till exempel i nöjaktig grad hänsyn till
det i dagens marknadsföring?

Bröderna en viktig kraft

På senaste General Konventet beslöt vi att starta projektet
”Templet – Ordens Kraftkälla”.
Jag upplever detta som ett
viktigt och gott projekt där alla
bröder kan låta sig engageras
i större eller mindre grad! Det
råder ingen tvekan om att alla
våra bröder – samlade i Templen – är en oerhörd kraft. En
kraft eller energi som kan utvinnas ur ett bra arbete i Templen.
Energi som skapar inspiration
för mer kunskap, delaktighet
och ett aktivt broderskap.
Projektidén är att skapa ett nytt
engagemang i Templen. I detta
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HSM Broder Jens Døvik uppmanar alla bröder
till att engagera sig och skapa kraft i Tempelarbetet.

arbete har vi satt ett resultatmått som vi, i slutet av perioden, kan beskriva så här:
• Bröderna upplever broderskapet så värdefullt att de prioriterar aktivt deltagande i möten
och sammankomster.
• Bröderna har en ökad
förståelse för Tempel Riddare
Ordens innehåll och är stolta
över sitt medlemskap.
• Bröderna berättar sina egna
goda erfarenheter om Ordens
innehåll till möjliga nya bröder
och bidrar till att göra Orden
känd.

Alla Tempel får besök

Projektet är i full gång i Stor
Templet för Sverige och Finland
och alla Tempel blir under vintern besökta av representanter
för Stor Templet. Vi tror att projektet kommer att stimulera till
engagemang, kunskap och nya
större aktiviteter.
För att bistå Templets arbete
med projektet har det utarbetats
ett antal hjälpmedel. Detta kan
vara aktuellt för alla bröderna.
Prata med någon i Mästare Rå-

Sista helgen i januari 2015 var
alla medlemmar av Det Högsta
Rådet (DHR) och alla Stor Tempel Mästare Råd samlade till
ett seminarium i Stockholm. Ett
huvudtema var diskussionen
om en eventuell organisatorisk
förändring, särskilt i förhållande
till antalet medlemmar i de
övergripande råden. På uppdrag från DHR hade en separat
grupp utrett frågan. Diskussionen visade att det inte fanns
ett starkt önskemål om större
förändringar. DHR kommer att
klargöra detta vid sitt möte sista
helgen i februari.
Seminariet gav också tid för
andra viktiga teman som:
”Hur ska vi beskriva Tempel
Riddare Orden under de kommande åren?”

Hur presenterar vi oss?

Är vår externa presentation
av Orden anpassad för 2015?
Det arbetas aktivt med utformningen, men fler bröders engagemang kan vara önskvärt.
Kanske något för dig?
Hur vi ska presentera Orden
för samhället omkring oss, så
att människorna ”där ute” blir
medvetna om det fantastiska
erbjudande TRO har till dagens
män, är ett annat sätt att ställa
frågan på.

Nya bröder hög prioritet

I varje Orden/organisation
måste arbetet för att hitta nya
medlemmar alltid ha hög prioritet. Så även i vår Orden.
Många bröder är bra på att se
möjligheter, men jag hör också
många som tycker att det här
är svårt. Ja, det kan vara det,
men det handlar också om att
ta samtalen om vad vi kan göra
nu? Kanske kan du och dina
Fortsättning på sid 7

Låt oss alla vara
en aktiv del av
brödraskapet
Fortsättning från sid 6
medbröder diskutera detta en
dag. Jag vill mycket gärna höra
om dina nya tankar.
Det pågår ett arbete med att
förnya vår presentation på
hemsidan. Vi försöker att tänka
nytt om hur fler människor ska
komma att få höra om Orden
och få en presentation av de
goda värden Orden har. Även
här behöver vi dina goda idéer.
Är du aktiv i diskussionerna
i Templet? Alla bröders engagemang är viktigt.
Det är aldrig fel att vara kreativ.
Du är välkommen att skicka
mig dina idéer. Meddelanden,
brev, e-post eller telefon. Din
idé kommer alltid att läsas och
diskuteras.

Vi saknar varandra

Som avslutning den här gången vill jag be dig att tänka på:
Vid mötena i Templet är det inte
bara du som saknar de bröder
som inte är där, det finns också
bröder som saknar dig när du
är frånvarande. En möjlighet för
oss alla .
Mina bröder: Låt oss alla vara
en aktiv del av brödraskapet.
Jag hoppas du får en god
tankeställare.
Mina varmaste lyckönskningar
till vår gemensamma utveckling
som Tempel Riddare.
Med Broderliga hälsningar och
tillönskan om FSV.
Jens

50-ÅRSFEST HOS FINLANDIA

S

å hade den stora dagen
äntligen infunnit sig. RT
Finlandias Ordenslokal på
Alexandersgatan 12 i Helsingfors slog upp sina portar
14.00 den 5 december 2014
för att fira 50-årsjubileum.
Det var många glada återseenden och en hel del nya kontakter som knöts.

Elva bröder med respektive
från Sverige hade mött upp på
festen, två bröder från Danmark och så klart RT Finlandias
egna bröder med respektive.
RT Finlandias M Krister Strandberg höll högtidstalet, som var
precis detsamma som framfördes för 50 år sedan, då VT
Finlandia instiftades den 5 december 1964.
SM Per Fredheim gratulerade
RT Finlandia och tackade för
det arbete Templet utfört för
Orden i Helsingfors under 50
år. Han framförde Det Högsta
Rådets och ST Mästare Rådets
hälsningar och lyckönskningar.
VSM Jarl Öman lyckönskade
RT Finlandia för dess 50 år.
Bröderna Per Fredheim, Jarl
Öman och Ingemar Weiner
överräckte en donation från
STMR, MPK och modertemplet
RT Concordia.
Menyn och bordsdekorationen
gick i vitt och blått som sig bör
i RT Finlandia, speciellt då
Finlands självständighetsdag
firades följande dag, den 6 december.
Efter förrätten fick vi ett musikaliskt inslag. Sång av Akademiska Damkören Lyrans kvartett
som framförde tre sånger. Därefter framfördes tal och gratulationer av M Ingemar Weiner
från modertemplet RT Concordia och av M Bo Göran Löwén,
RT Silvermalmen.

Broder Sigge Madsen överräcker en gåva till
M i RT Finlandia Krister Strandberg.

Broder Stig Gustavsson höll ett
tal på sitt humoristiska sätt.
Bröderna Ole Pedersen och
Sigge Madsen från RT Knud
Lavard, Köpenhamn, hälsade
och överräckte en glaspjäs i vitt
och blått.
Broder Pär Johansson deklamerade två dikter med inlevelse och entusiasm. FSM i
Tempel Byggare Orden, Syster
Anita Ljusberg, framförde dess
hälsning och gratulationer
samt hoppades att TBO kunde
etableras även i Helsingfors.
Fru Inger Strandberg överräckte en donation från Finlandias
damklubb. Ett speciellt tack
riktade M Krister Strandberg
till RT Finlandias bröder Henry
J Ahlberg och Carl Anders
Rongain för deras extra arbete.
Tacktalet för maten hölls av CM
Christer Wik, RT Concordia.
Han band ihop maten, dekorationerna, jubileet och Finlands
självständighet på ett trevligt
sätt.
Alla talen hölls med inlevelse,
kryddade med små lustigheter,
och det kändes verkligen som
den högtid det var.
Text & foto: Carl Anders

Rongain, Erkki Hietanen
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VARIFRÅN HAR TEMPLEN FÅTT SINA NAMN?

M

inerva, Malmen och
Molay. Så heter några av
Templen i vår Orden. Men var
kommer dessa namn ifrån?
Hur kom man fram till dessa?
Och varför?

Helgonet S:t Laurentius halstrades till döds den 10 augusti
258 i Rom. I Linköping heter
den äldsta kyrkan S:t Lars och
Templets fastighet ligger i S:t
Lars församling vid S:t Larsgatan.

Vid bläddring i gamla matriklar
kan man delvis få svar på sina
funderingar. Det låg uppenbarligen mycket research bakom
valet av lämplig image och
logga för Templen när det begav sig. Men då använde man
sig inte av sådana moderna
marknadsföringstermer.
Namnen i inledningen representerar tre olika ursprung. RT
Minerva i Jönköping är hämtat
från mytologin. RT Malmen i
Kiruna valde att anspela på lokala karaktäristiska företeelser
och RT Molay i Ängelholm tog
namn efter en historisk person.
Det finns också bland våra
aktiva Tempel exempel på goda
egenskaper på latin, apostlar,
helgon samt himlakroppar.
I detta första avsnitt ägnar vi
oss inledningsvis åt den mytologiska gruppen. Här förekommer ett galleri av romerska,
grekiska och nordiska gudar.
Minerva var i den romerska
mytologin den gudinna som
beskyddade bland annat konst
och hantverk. Under grekiskt
inflytande jämställdes hon med
Athena, som hade ugglan som
sin speciella fågel. Ugglan är
också en symbol för vishet och
vetande.
RT Hermes i Karlskrona har sitt
namn efter Zeus son Hermes i
den grekiska mytologin. Hans
romerska motsvarighet är Merkurius. Hermes ansågs bland
annat vara lyrans, språkets
och skriftens uppfinnare samt
gudarnas budbärare.
I Halmstad och Hudiksvall
fastnade bröderna för några
8

Gudinnan Minerva beskyddade bland annat
konst och hantverk.

nordiska gudar. Balder var den
gode guden. Han var en stridbar och kraftfull försvarare, inte
bara mot Asgårds fiender utan
även mot åkerns och jordbrukets förstörare. Skaldeguden
Brages maka Idun förvarade de
äpplen som gudarna åt för att
behålla evig ungdom.
RT Verdandi i Sundsvall hittade
en av de tre nornorna, eller
ödesgudinnorna, som hade till
uppgift att vattna världsträdet
Yggdrasil. Templet i Söderhamn antog namnet Valkyrian,
en av Odens tjänarinnor som
skulle kora de kämpar som
skulle falla i striden. Valkyriorna
rådde även över segern och
var således segergudinnor.
Några Tempel uppmärksammade personer inom den kristna
världen. Vi har exempelvis S:t
Hans i Visby och S:t Sigfrid i
Växjö. Av de medeltida kyrkorna i Visby var S:t Hans den
största, så namnet blev naturligt. Sigfrid var en engelsk missionsbiskop som under förra
hälften av 1000-talet kristnade
Värend, där Växjö redan då var
centralort.

S:t Nicolaus i Trelleborg efter
Nikolaus den helige, en historiskt icke bestämbar gestalt,
som sannolikt går tillbaka på en
biskop i Myra i Mindre Asien.
I Västerlandet inträngde Nikolauskulten på 900-talet. Där
blev Nikolaus särskilt sjömännens skyddshelgon något som
de många Nikolauskyrkorna i
nordiska sjöstäder vittnar om.
Trelleborg är ju en sådan stad.
Gertrud av Nivelles (625-659)
var de sjöfarandes speciella
skyddshelgon. I många sjöstäder finns till hennes ära kapell,
som är finansierade av så
kallade Gertrudsgillen. Västerviks Gertrudsgilles sigillstamp
är präglad på 1300-talet och
återfinns i RT S:ta Gertruds
sigill.
Fortsättning på sid 9

S:t Laurentius har fått ge namn åt
Templet i Linköping.

Svenska helgon
gav namn åt
flera Tempel
Fortsättning från sid 8
RT S:t Staffan i Bollnäs har
uppgått i RT Valkyrian vid
årsskiftet. Staffan (Stefan) var
Hälsinglands apostel. Han
dräptes av hedningar 1072 och
gravsattes i ”Staffans stupa” på
Norrala kyrkogård.
Vi avrundar denna del av artikeln med RT S:t Erik i Uppsala.
Erik den helige var tronpretendent och möjligen kung i
Uppsala vid mitten av 1100-talet. Han stupade i fejd med
de sverkerska och stenkilska
ätterna. Efter sin död blev han
helgonförklarad. Hans dödsdag
18 maj upptogs senare som
allmän festdag. Kvarlevor efter
Erik den helige förvaras i ett
praktfullt relikskrin i Uppsala
domkyrka.

EMS OCH HEDERSTJÄNSTETECKEN TILL AVGÅENDE SKM I CONCORDIA. Vid
RT Concordias första möte för året i invigningsgraden fick avgående SKM Åke Eriksson
Eklundsmedaljen i silver. Medaljen utdelades av SKR Claes Göran Edberg. Åke Eriksson
avgick efter att i nio år ha skött sin uppgift som Skatt Mästare med den äran. Utöver EMS
fick han även Hederstjänstetecknet. På bilden flankeras Åke Eriksson av SKR Claes
Göran Edberg och Concordias M Ingemar Weiner.
Foto: Per Östberg

I nästa avsnitt ska vi titta
närmare på andra områden
som påverkat namnvalen inom
Tempel Riddare Orden. Hur är
det egentligen med Malmen
och Molay?
Text: Anders

Perstrand

SM vill gärna
ha synpunkter
Tempel Riddaren kommer ut lite för sällan för att
fungera som debattforum.
Jag uppmanar dig i stället
att ta kontakt via e-post
om du har synpunkter på
mina ledarartiklar. Jag
lovar att citera och kommentera dina synpunkter
i kommande tidningar om
du medger det.
Per Fredheim, SM

ÖKNING I S:T ERIK EFTER DECEMBERRECEPTION. Den 2 december, recipierade
i RT S:t Erik medvandraren Jimmy Ravelin. Samtidigt inlänkades också Broder Ingvar
Carles, tidigare RT Manhem. På bilden syns sittande från vänster Jimmy Ravelin och
Ingvar Carles. I bakre raden från vänster står faddrarna Carl-Olof Lannergård, Mats Valli
(tillika M) och Hans Sverredal. Då vi bara hade en broder som gick bort under året fick
vi alltså en ökning med en broder under 2014, något som tyvärr inte hänt i Templet på
mycket lång tid.		
				
Foto: Lars Norén
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VIRTUS FIRADE 80-ÅRSFEST

Minervas M Kjell Hordnes lämnade
en gåva på 8 000 kronor till Kim
Andersen, ansvarig för Frälsningsarméns sociala arbete.

Aktiv höst
hos Minerva
i Jönköping

H

östen hos RT Minerva
startade med lunchmöte
lördagen den 31 augusti.
En brasskvartett från Frälsningsarmén inledde. Gäster var
bland andra HSKR Kent Alm
med fru Inga-Lill, som berättade om TBO:s verksamhet och
informerade om Tempel och
Förgårdar.
Representanter från NBV deltog och dagen avslutades med
”eldshow” av Hordnes junior
med flickvän. Ett 40-tal bröder
och damer deltog.

Harald Sandberg och Lars
Borg tilldelades
Eklundsmedaljen
i silver vid
80-årsjubileet
hos RT Virtus.

R

T Virtus i Kristinehamn
firade nyligen 80 år. Det
skedde under högtidliga
former i de egna lokalerna på
Spelmansgatan 13. Ett 35-tal
personer deltog.

land, RT Esaias Tegnér, Karlstad, RT Caritas, Arvika, Damklubben inom Templet, MHF,
IOGT-NTO och Kristinehamns
kommun, som representerades
av Åke Thörnesjö.

Templets mästare Nils Dåverhög hälsade välkommen.
Sedan följde sånger av Sven
Olsson till pianomusik av Bengt
Haster, Templets organist. En
mycket god trerättersmiddag
serverades. Historiken föredrogs av Templets Mästare
utifrån ett dokument från 1936.
Högtidstalet hölls av SMSF Per
Fredheim.

Harald Sandberg och Lars Borg
förlänades Eklundsmedaljen i
brons för goda arbetsinsatser
för fastighetens underhåll. Med
varm applåd och varsin ros
tackades Elly-Britt Sundman
Dalsjö och Eva Dåverhög för
den mycket goda maten och
allt annat de hjälpt till med. Jubileet avslutades med psalmen
Härlig är jorden.

Gratulanterna var många: Stor
Templet för Sverige och Fin-

Text & foto: Nils

Dåverhög

I samband med Kulturens Dag
och Natt i Jönköping deltog TR
med öppet hus och informerade om verksamheten. Birgitta
Dahlin presenterade TBO och
Öppen Förgård genomfördes.
Vid flera sammankomster har
representanter för Immanuelskyrkan och Frälsningsarmén
medverkat. Under adventshögtiden fick Kim Andersen,
ansvarig för Frälsningsarméns
sociala arbete, ta emot en gåva
på 8 000 kronor från TR till FA:s
sociala verksamhet.
Kenneth Lundin (VM)
Carl-Gustaf
Hermansson (S)
Text:
Foto:
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FYRA RECIPIERADE I KG I RT BOTHNIA. Den 18 november hade vi i RT Bothnia ett
väldigt trevligt möte med fyra bröder som recipierade i KG. Mötet drog ut på tiden en
aning, men när man har roligt går tiden fort. Bröderna Ronald, Ulf och Johan recipierade i
RT Bothnia (IG) hösten 2013, Broder Franchesco fick vi äran att mottaga från RT Vårdkasen, han inlänkades hos oss den 7 oktober. Sittande från vänster Franchesco Siciliani,
Johan Lindblom, Ulf Nårsa och Ronald Holstad. Stående från vänster faddrarna Lorentz
Holmgren, Ola Landin, Sture Nilsson och Ola Lindberg. Text & foto: Ola Lindberg

NYA BRÖDER
RT Balder, Halmstad
Magnus Bengtsson
RT Bonitas, Alingsås
Bosse Lundblad
Lars Olof Gustafsson
RT Felicia, Göteborg
Rajko Dukic
RT Finlandia, Helsingfors
Klas Eriksson
RT Idun, Hudiksvall
Jacob Lundblad
RT Jämteborg, Östersund
Peter Nääs
RT Minerva, Jönköping
Maikel Solaas
RT S:t Erik, Uppsala
Jimmy Ravelin
RT S:t Johannes, Kalmar
Joacim Strandberg
RT Valkyrian, Söderhamn
Jens Stonert
RT Verdandi, Sundsvall
Jeårg Lindqvist

ORDENS PATRIARKER
RT Bonitas, Alingsås
Bengt Johansson
RT Jämteborg, Östersund
Torsten Vikström
RT Minerva, Jönköping
Jerry Fredriksson
RT S:t Laurentius, Linköping
Sven Linge
RT Verdandi, Sundsvall
Kjell Nyman
RT Veritas, Borås
Bengt Forsbring
RT Wästmannia, Västerås
Göte Kaneberg
Gunnar Andersson

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER

RT Concordia, Stockholm
Åke Eriksson
RT Jämteborg, Östersund
Olle Nilsson

KUNGÖRELSE
om gradgivning
SM i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Mellersta Provins Kapitel
GRADGIVNING I STG
Lördagen den 18 april 2015 kl 13.00
i RT Wästmannias lokaler,
Termometergatan 2, Västerås

Anmälan till reception och deltagande
Receptionsanmälan görs till eget Tempels
Sekreterare eller Mästare
senast den 15 mars 2015.
Denne vidarebefordrar anmälan på fastställd blankett till
PKKR Eive Andréasson, Kutersvägen 15, 790 21 Bjursås
senast den 22 mars 2015.
Bröder med STG och högre grader (deltagare) skall anmäla
deltagande samt om de önskar delta i Brödramåltid och
anmäla ev. behov av specialkost.

Klädsel

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

Samling

Ämbetsmän och tjänstemän samlas kl. 10.00
Recipierande Bröder samlas kl. 12.00
Övriga Bröder samlas kl. 12.30

Anmälan till brödramåltid

Anmälan till brödramåltiden senast måndagen den 30 mars 2015 till
PKKR Eive Andréasson, mob 070-313 22 55 eller e-post
eive.andreasson@gmail.com

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden
Jarl Öman
PKM

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

POSTTIDNING

B

FÅRAHERDE + VALVAKA = NY BRODER

A

tt RT Veritas nyblivne
Broder Christian Dohber
blivit Tempel Riddare kan vi
tacka tre faktorer för, dels en
fåraherde i de transsylvanska
bergen i Rumänien, dels en
valvaka hos Landsbygdspartiet Oberoende Svenljunga i
Roasjö Bygdegård och dels
– det kanske viktigaste – nykterheten.

När jag några dagar senare
besökte familjen Dohber på
deras lantgård i Kalv söder
om Svenljunga fick jag veta
mera om honom. Han är också
professionell musiker och kompositör, hans musik finns bland
annat att hitta på Spotify, och
han har flera gånger varit gästsångare i På Spåret i SVT, morgonprogram i TV4 med mera.

För mer än 15 år sedan mötte
undertecknad en fåraherde
högt uppe i de välvande kullarna i Transsylvanien, Rumänien.
Vi hade passerat denne stolte
man flera gånger under ett par
veckors tid och jag hade blivit
fascinerad av hur han kunde
låta sina stora flockar med nötdjur, får och hästar få ströva
så fritt över dessa enorma ytor.
Gräsområden där både varg
och björn är rikligt förekommande. Herden bara log åt min
undran och pekade med sin
stav mot en väldig hund som
lugnt låg en bit bort.

Spelar allt själv

– Det sitter i
varenda vargs
och björns
skalle, väl
inpräntat, att
man går i strid
med en sådan här hund
endast en
gång, svarade
herden.

Christian och hans hustru Ingela lyssnade leende och när jag
berättat klart, så säger Christian: – En sådan hund har vi.
Ja, vi har faktiskt två stycken.

Så jublades det på valvakan
och partiet skulle
skåla i champagne
Det finns många sätt
över sina valatt värva nya bröder,
framgångar. Chrisoch i alla är det viktiga
tian lade sin hand
att man pratar med
över glaset när han
varandra. När RT Veriblev erbjuden chamtas fick en ny broder
pagnen och frågade
började det med ett
efter alkoholfritt. På
min fråga om han
samtal om fårhundar.
var nykterist svarade
han: – Alkohol och
droger har aldrig varit min grej.

Valvakan gav ny broder

Broder Christian och hans fru
Ingela satt mitt emot mig under
valvakan och när jag fick veta
att han var fårbonde, så kunde
jag inte låta bli att berätta om
mina upplevelser i Rumänien.
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Christians frack är skräddarsydd och han
beställde den av sin scenkostymskräddare direkt
efter att han lämnat in sin ansökan.

Jag berättade om Tempel Riddare Orden, att vi i RT Veritas
har frack vid våra möten och
så vidare. Christian visade stort
intresse och läste bland annat
på vår hemsida.

Musiken skapas hemma på
gården i en egen studio. Christian spelar själv alla instrument
vid sina inspelningar och sjunger naturligtvis också sina egna
texter.
När Christian träffat Mästaren i
RT Veritas, Per-Ingvar Krantz,
och fått ställa lite kompletterande frågor skrev han på
ansökningshandlingarna, och
sedan var det raka spåret in till
oss i Tempel Riddare Orden.
Text & foto:

Jan Ewers

Fotnot: Den som är nyfiken på
fårvaktande hundar kan gå in på
länken http://www.maremmanoabrukzzese.com/empty_8.html.

Mei-Lin – så heter en av Ingela och Christian
Dohbers fårvaktande hundar. Hon är drygt
två år och lever ute med sin fårhjord dygnet
runt, året runt. Varken varg eller lodjur vågar
sig nära. ”Mejjan”, som hon kallas, skyddar
sina får mot alla hot och utan att tveka en
sekund.

