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S

edan en tid tillbaka finns
ett gemensamt medlemsregister tillgängligt via Internet. Registret består av två
separata avdelningar, en för
TRO och en för TBO. I dagsläget når man registret via
www.intranet.tempelriddareorden.se.
Inloggning med användarnamn
och lösenord är obligatorisk.
Alla invigda bröder och systrar
kan dock få sina uppgifter efter
hänvändelse till respektive Stor
Kansler eller till undertecknad.
Efter godkänd inloggning kan
man ta del av alla de uppgifter
man är behörig till med hänsyn
till eventuellt ämbete och grad.
För Templets Sekreterare finns
alla nödvändiga rutiner för underhåll av medlemsmatrikel och
för rapportering av gradgivningar och andra händelser.

Tempel Riddaren
Nr 3
I anslutning till registret finns
också ett digitalt dokumentarkiv, som innehåller en mängd
handlingar för internt bruk,
som blanketter, föreskrifter och
cirkulär. Här finns också en förteckning över Tillbehörsexpeditionens hela sortiment.
Avsikten är att intranätet skall
bli den naturliga platsen för
att hämta hem intressanta dokument för Templets löpande
verksamhet.
Kent Alm
HSKR

F

Han har intervjuat flera bröder
som är och har varit i ledande
ställning inom Orden, bland
andra Göte Appelberg, Jan-Olof
Nilsson, Anders Wiking, Lars
Malmbjörk och Jens Døvik.
Leif har även talat med några
damer från TBO, Anita Ljusberg
och Ingegärd Wiking.
Kontaktman under projektet
har varit Kent Alm. DHR som
ansvarar för projektet har ännu
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Anders Perstrand

Bilder önskas för dokumentation

örre redaktören för
Tempel Riddaren, Leif
Lundqvist, har under en tid
arbetat med att göra en dokumentation av Tempel Riddare Orden i Sverige som
fortsättning av Jarl Jernungers bok Tempel Riddare
Orden 100 år i Norden som
gavs ut 1987.

2015

inte bestämt vad det ska bli av
materialet. Kanske det blir en
bok eller så offentliggörs det
på annat sätt. I alla fall behövs
bilder för att illustrera texten
med. Han vill gärna ha bilder
från GK, jubileer och andra
sammankomster inom TRO
och TBO samt lite bilder på
personer som är och har varit i
ledningen för Orden.
Det går bra att skicka både
med e-post och vanlig post.
De som inte skickar digitalt får
ange om de vill ha bilderna åter
och då ange namn och adress.
Leifs adress är Leif Lundqvist,
Arkitektvägen 1, 57261 Oskarshamn. Telefon 0703-09 64 96
och e-post: le.lundqvist@telia.
com.

anders.perstrand@iogt.se
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se människan så vet du vad du ska göra
Se människan
medmänniskan i underläge
den utsatta och hotade
som om hon vore du själv
eller en av de dina
din mor – ditt barn – din bror
så vet du vad du ska göra
Se människan
medmänniskan
som om hon vore du
så vet du vad du ska göra

D

enna gång väljer jag att
inleda med några rader
av Margareta Melin.
När jag hittade texterna så slår
det mig två saker. Det första
är att de ger mig associationer
till ett dagsaktuellt tema – vilket ansvar har vi som enskilda
personer och som samhälle för
de enorma mänskliga tragedier
som pågår i vår närhet?
Det är alltid enkelt att blunda
för katastrofer bara de inträffar
tillräckligt långt från vår egen
trygga tillvaro. Är det så att
miljontals drabbade människor
befinner sig på flykt i katastrofområdenas närhet eller har en
bråkdel kommit till Sverige –
”så vet du vad du ska göra”. De
är våra medmänniskor som vi
har ett gemensamt ansvar för.
Vi råkar vara födda i ett tryggt
hörn av världen, men det har
även funnits tider då situationen varit annorlunda. Vi behöver bara påminna oss om att
det under en period från mitten
av 1800-talet och fram till 1920
emigrerade 1,5 miljoner människor från Sverige.
Det andra som slår mig är att
diktraderna på ett utmärkt sätt
beskriver vad det innebär att
vara Tempel Riddare. I våra
grundläggande dokument
(Grundval och Grundlag) finns
ett antal formuleringar som

beskriver vilka krav och förväntningar som ställs på dem som
ansluter sig till vår Orden.
Knappast någon av oss kan
citera alla de krav som ställs
på Orden och medlemmarna –
det är heller inte huvudsaken.
Viktigare är att vi har tagit till
oss andemeningen i vår värdegrund och låter den påverka
vår vardag. I de strävandena
har vi nytta av sådan poesi som
citerats ovan.
Under helgen 4–6 september
var Ordens högsta ledning
(DHR) samlad till rådsmöte i
Uppsala och då genomfördes
också ett rådslag med de tre
Stor Tempel Mästare Råden.
Det pågår ett arbete med att
revidera våra grunddokument.
Detta sker för att underlätta för
utomstående att ta till sig vårt
budskap och därigenom skapa
en ökad nyfikenhet som kan
leda till en intresseanmälan.
Vi ska behålla vår värdegrund
som ett etiskt ordenssällskap
byggt på kristen grund och
som är fritt från användning av
berusande medel (alkohol och
andra droger). Däremot är det
angeläget att våra egna formuleringar om oss själva inte stöter bort dem som hade kunnat
bli engagerade medlemmar.

vi regelbundet har reception vid
våra möten. Vi har alla ett ansvar för detta, men det är bland
Templen och bröderna som det
viktigaste arbetet måste göras.
Ordens ledning har en skyldighet och ett ansvar att skapa
goda förutsättningar för det
lokala arbetet och det är mot
den bakgrunden som det pågår
ett arbete med att ändra våra
grundläggande formuleringar.
Slutligen vill jag återknyta till
inledningen med Margareta
Melins diktrader. De beskriver
på ett utmärkt sätt ”Den gyllene
regeln” som förekommer med
likartade formuleringar i alla
kända världsreligioner och filosofiska och etiska läror.
Den utgör också en bas för
viktiga delar av vår värdegrund
och borde vara en självklar
utgångspunkt för alla mellanmänskliga kontakter – en
betydelsefull och genomförbar
ambition för oss alla. Om man
har dess innehåll som en kompass för göranden och låtanden
i vardagen – ”så vet du vad du
ska göra”.
Labor Omnia Vincit!

I tider då Internet är en viktig
källa till rekrytering är det viktigt
att alla presentationer har en
utformning som väcker intresse
– inte avhåller mottagaren från
vidare kontakter.
Vår kära Ordens framtid är
beroende av att vi lyckas rekrytera nya medlemmar. Det
är i första hand avgörande för
Ordens framtid, men det är
även ett måste för varje Tempel
– den ordensmässiga verksamheten blir så mycket bättre om

Per Fredheim SM
Foto: Carina Vallin
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kom till Sandefjord och GK 2016

G

eneral Konventet är vårt
viktigaste arrangemang
och återkommer vart tredje
år.

Det är här man kan knyta kontakter med medlemmar från
hela Norden. Vid informella möten får man chans att diskutera
stort och smått. Det är också
här Ordens högsta beslutande
organ sammanträder och lägger fast riktlinjerna för framtiden. Av tradition får man också
möjlighet att utnyttja eventuell
fritid genom att följa med på
innehållsrika utflykter.
GK 2016 i Sandefjord har alla
förutsättningar att bli framgångsrikt. Lokalkommittén hos
RT Kong Harald har förberett
det hela på allra bästa sätt.
Alla förhandlingar och i stort
sett alla övriga möten kommer
att äga rum på konventhotellet, Scandic Park Sandefjord,
centralt i staden. Hotellet har
kapacitet att erbjuda samtliga
deltagare logi, vilket gör att tiden kan utnyttjas bekvämt och
effektivt.
Aktiviteterna i samband med
konventet startar på onsdagen
den 27 juli och avslutas traditionsenligt med en bankett lördagen den 30 juli. Program och
anmälningsblanketter kommer
med nästa nummer.

Staden Sandefjord

För många svenskar är nog
Sandefjord en ganska anonym
stad. Som turist har man kanske besökt Oslo eller Norges
västkust. Såväl Ålesund som
Trondheim har för övrigt haft
General Konvent för inte så
länge sedan (2004 respektive1989). Mera sällan har turistresan gått till Vestfolds fylke,
på Oslofjordens västra sida. Nu
har vi en utmärkt möjlighet att
ändra på detta. Här finns väl-
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Vy från hotellfönster ut mot fjorden. 		

Foto: Jan-Olof

Hallstener

NSB har direkttåg från Göteborg till Oslo. I Oslo byter man
till NSB direkttåg till Sandefjord.

TEMPEL RIDDARE ORDEN
General Konvent 2016
Sandefjord – Norge
27 – 30 juli

digt mycket att se och uppleva.
Läs gärna separata artiklar i
denna tidning. Mycket mera
information om den yttre ramen
för konventet får Du om Du går
in på www.Sandefjord2016.
no.

Hur kommer man till
Sandefjord?

Sandefjord har goda allmänna
kommunikationer. Här är några
förslag:
Tåg hela vägen
SJ har flera dagliga avgångar
från Stockholm till Oslo med
anslutningsmöjligheter i till exempel Katrineholm, Hallsberg
och Karlstad. I Oslo byter man
till NSB direkttåg till Sandefjord.
Första resan bokas via www.
sj.se och Oslo-Sandefjord via
www.nsb.no.

Hela resan Göteborg-Sandefjord kan bokas via www.nsb.
no.
Flyg
Sandefjords flygplats Torp har
direktförbindelse med Köpenhamn, Kastrup.
För de flesta passar nog annars flyg till Gardermoen och
därifrån direkttåg till Sandefjord
bäst.
Till Gardermoen finns förbindelser från flera svenska flygplatser som Arlanda, Landvetter,
Sturup och Luleå
Färja Strömstad-Sandefjord
Från södra delen av Sverige
kan det vara aktuellt att ta
färjan mellan Strömstad och
Sandefjord. I Strömstad ligger
färjeläget ett par hundra meter från Strömstad station. På
samma sätt är det endast ett
par hundra meter från färjeläget
i Sandefjord till konventhotellet.
Fortsättning på sidan 5

välkommen till vikingarnas värld...

E

n av utflykterna under
konventet i Sandefjord
kallas ”Tur Nord”. Den går
norrut i fylket och besöker
bland annat vikingavärlden
Midgards historiska center.

vill levandegöra denna tid för
de besökande. Något norr om
Midgard ligger den storslagna
Gildehallen, en rekonstruktion
av en av vikingatidens stora
festsalar.

Midgards historiska center är
en del av Vestfolds muséer
och öppnades 2000 av drottning Sonja. På Midgard lägger
man vikt vid en kombination av
upplevelser och grundlig forskning för att förmedla kunskap
om vikingatiden i Vestfold. Man

Den vackra Borreparken i närheten med Nordeuropas största
samling av monumentala gravhögar från vikinga- och vendeltiden utgör ett idealiskt tillfälle
att ta en tur från vardagen och
in i vikingatiden.

På Midgard får du uppleva olika
utställningar med spännande
teman att fundera över. Hur var
det att leva för 1000 år sedan?
Hur påverkar vår äldre historia vårt nutida samhälle? Hur
mycket har egentligen människan och samhället förändrats
genom århundradena?
Översättning: Anders Perstrand
Källa: Sven Erik Sandnes och
Midgards hemsida

...och till Norges enda klockgjuteri

O

lsen Nauen Klokkestøperi AS startades av
smeden Ole Olsen år 1844.
Företaget har i alla år legat
på Nauen Gård utanför Tønsberg och drivs idag av sjätte
generationen klockgjutare.

pet endast efter överenskommelse. General Konventets
gäster får alltså en exklusiv
visning. I utställningslokalen
visas klockformar, modeller,
färdigstöpta kyrkklockor, gamla
verktyg samt diverse tillbehör.

Sedan 1950-talet har en väsentlig del av Nauens verksamhet även varit automatisering
av kyrkklockor runt om i hela
Norge. Mer än 1500 kyrkor
har fått automatik levererad av
detta företag.

Bearbetning: Anders Perstrand
Källa: Sven Erik Sandnes och
Nauens hemsida

Från varningssignal
till kyrkomusik

De första klockorna stöptes i fjär�ran Östern för cirka 5 000 år sedan.
Klockorna var i början en ljudkälla
som användes för att varna om fara,
påkalla uppmärksamhet, jaga bort
onda andar, bota sjukdomar etcetera.
Klockan togs i bruk av kyrkan först under katakombtiden i Rom på 400-talet.
Påven Sabinius införde år 605
regeln att markera dygnets timmar
med klockslag. Då tornuren kom på
1300-talet blev det vanligt att koppla
flera klockor till tornuret och på det
sättet spela en enkel melodi – ritornell
– före timslaget.

Nauens klockmuseum hålls öp-

Bussresa tillsammans skapar härlig gemenskap
Fortsättning från sidan 4
Överfarten tar ca 2 timmar och
30 minuter.
Färjan kan bokas via www.colorline.se.
Egen bil
Kommer man österifrån (från
Stockholmhållet) kan man följa
E18 förbi Oslo hela vägen till
Sandefjord. Vid Oslo sammanstrålar E6 och E18.
Kommer man söderifrån kan
ett bra alternativ vara att följa
E6 till Moss, där man tar färjan
över till Horten, varifrån man

följer E18 söderut till Sandefjord. Överfarten tar här endast
ca 30 minuter. Färjan avgår
varje halvtimme (varje kvart
under viss tid av dygnet). Ingen
förhandsbokning.
Samåkning. Buss
Medelåldern är hög i vår medlemskader. En uppmaning till
att ordna samåkning är säkert
överflödig. Men tänk gärna på
att många äldre medlemmar
gärna skulle vilja vara med på
konventet, men ser det som
alltför svårt att ordna med resan på egen hand.

Något som alltid uppskattas
är om man kan arrangera gemensam bussresa. Säkert finns
möjligheten att några närliggande Tempel samsas om en
chartrad buss. Många vittnar
om att den gemenskap som
uppstår under sådana resor är
obetalbar. Vi uppmanar därför
bröder som har kontakter med
bussresebranschen att förbereda resan redan nu. Vi hjälper
gärna till med att sprida information om planerade resor.
Kent Alm, HSKR
Jan-Olof Hallstener, HSSKM
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general konventet ordens parlament

I

vår Ordens inre arbete
följer vi noggrant genomarbetade och detaljerade ritualer. Dessa är ett arv från våra
föregångares insatser.

att saken behandlas i rådet och
så småningom utvecklas till ett
förslag som läggs fram för DHT.
Många är nog negativa till
denna typ av ”lobbyverksamhet” och tycker inte att den hör
hemma i en Orden. Själv tror
jag dock att det är positivt med
informella kontakter över organisationsgränserna. Detta kan
utan tvekan stimulera till nödvändiga förändringar.

Vi är väldigt rädda om innehållet i dessa ritualer och gör inga
stora, kortsiktiga förändringar,
vare sig av texter eller genomförande. Själva kärnan i Ordensarbetet ligger alltså fast
och utgör en stabil grund för
alla medlemmar.
Samtidigt utgör vi en ideell förening, där verksamheten styrs
av våra stadgar, som vi ju kallar
för Ordens Allmänna Lag och
som är en offentlig handling. I
denna beskrivs hur arbetet sker
med demokratiskt valda styrelser på olika organisatoriska
nivåer. På det lokala planet
kallas styrelsen för ”Mästare
Råd”. På det nationella planet
samlas alla lokalavdelningarna,
templen, i ”Stor Tempel”, vars
styrelse kallas för ”Stor Tempel
Mästare Råd”.
Den övergripande ledningen
av Orden styrs av ”Det Högsta
Templet” (DHT). Styrelsen benämns här ”Det Högsta Rådet”
(DHR). Det Högsta Templet
sammanträder normalt endast
under en dag vart tredje år,
vid ordinarie General Konvent.
Under mellantiden är det DHR
som bevakar DHT:s ansvarsområde.

Förslag till GK
Det är vid förhandlingsmötet i
Det Högsta Templet som viktiga beslut om inriktningen av
Ordens arbete skall fastställas. Om man vill åstadkomma
förändringar, som påverkar
hela Orden, måste det därför
föreligga väl genomarbetade
förslag i god tid före ett General
Konvent.
Det är en lång väg innan ett
6

Hög tid att lägga förslag

förslag från en enskild medlem
kan tas upp i förhandlingsmötet
med Det Högsta Templet. Enligt
Ordens Lag är det endast DHR,
Stor Tempel och Stor Tempel
Mästare Råd som har rätt att
lägga förslag till Det Högsta
Templet.
Förslagen skall ha inkommit till
DHR senast den 31 december,
året innan General Konvent.

Den formella gången

I figuren ovan görs ett försök
att illustrera den formella vägen för att få fram ett förslag till
Stor Templets och Det Högsta
Templets förhandlingsmöten.

Förslag som skall behandlas av
Stor Templet vid General Konvent skall vara inne hos Stor
Tempel Mästare Rådet före den
1 december året innan konventet. Om man vill gå den formella
vägen är det därför mycket hög
tid att ta itu med detta direkt
efter sommaren.
Min förhoppning är att alla Tempel tar upp detta till en allmän
diskussion. Det är bra om Mästare Rådet i varje Tempel sedan
ägnar ett möte åt att diskutera
egna förslag till Stor Templet.
Med tanke på vår Ordens bekymmersamma läge vad gäller
rekryteringen av nya medlemmar behövs goda idéer på alla
nivåer.

I figuren har Provins Kapitel
respektive Riddare Kapitel
utelämnats. Även från dessa
nivåer kan emellertid förslag till
Stor Tempel lämnas, på likartat
sätt som från Riddare Tempel.

Informella möjligheter

Om man som enskild medlem
är övertygad om att man har en
idé som är av vitalt intresse för
Orden har man alltid möjlighet
att ta kontakt med någon av ledamöterna i det egna Stor Tempel Mästare Rådet eller i Det
Högsta Rådet. Om man lyckas
övertyga denne om den egna
idéns förträfflighet kan det bli så

Kent Alm
HSKR

Här finns allt som ni behöver

I

Tempel Riddarnas Stamhus på Kammakaregatan i
Stockholm ligger Tillbehörsexpeditionen.

– Här finns nog i det närmaste
allt ett Riddare Tempel eller en
Tempel Riddare kan behöva,
säger expeditionens föreståndare Erik Östberg.
Och har man gjort en timmes
rundvandring i Stamhusets alla
förråd, är man benägen att instämma. Här finns verkligen allt
och kanske lite till.
Ett Tempel har många redskap,
symboler och tillbehör som
man arbetar med.
Skulle man någonstans i vårt
land starta ett nytt Riddare
Tempel och behöva all utrustning som ett Tempel använder
vid en enda beställning, skulle
Tillbehörsexpeditionen inte ha
allt för stora problem att effektuera beställningen.
– Vi har naturligtvis mycket som
är nytt, säger Erik. Men vi har
också väldigt mycket begagnade prylar från nedlagda Tempel
att erbjuda.
Bland det man nytillverkar på
expeditionen finns till exempel
Ordensband. Där finns lådor
fulla med band i alla använda
färger att beskära till rätta längder. Och man har också tyger
för dräkter i stora rullar.

Flera rum i källaren är fyllda med prylar som ett Riddare Tempel kan ha behov av. Här
visar Artur Karlsson ett av rummen – här finns en blandning av gammalt och nytt.

– I dagsläget är det nog bara
det svarta tyget vi har lite smått
om, avslöjar Erik. Det är inte
alltid helt lätt att få tag på.
Det man idag säljer mest av är
nians och tians gradband, medaljer och inte minst trycksaker.
– Dels matriklar, faktahäftena
om Kraftkällan och hjälpmedel,
berättar Erik. Men vi hjälper
också till att utföra beställda
tryck. Vi har en kopieringsapparat som klarar A3-format.
Vi hjälper till att trycka svart/
vita sidor för 1 krona sidan och
färgsidor för 2 kronor sidan.
2013 var det konventår (Visby)
och då omsatte Tillbehörsexpeditionen 351 000 kronor. 2014
var ”ett vanligt år” och då var
omsättningen 255 000 kronor.
– Det är inte bara till Sverige
vi säljer. Stor Templet i Norge
köper till exempel också en hel
del från oss. Även om dom har
en egen Tillbehörsexpedition.

På Tillbehörsexpeditionen är det Erik Östberg som är föreståndare. Han har total koll
på vad som finns på lagret – åtminstone så
länge han får ta hjälp av sin dator.

Det expeditionen ännu inte har
till salu, men som man mycket
gärna skulle vilja få börja producera och sälja, är de nya ri-

tualerna för i första hand IG och
Väpnaregraderna.
– De har ju funnits på prov i ett
antal Tempel under de senaste
åren och är nu på väg att fastställas för bredare användning
i alla våra Tempel. Men det har
dragit ut på tiden, tycker Erik.
En enskild Tempel Riddare har
också möjlighet att beställa saker från Kammakaregatan.
– Många som får Eklundsmedaljen vill till exempel köpa
även en miniatyr. Och sedan
har vi naturligtvis manschettknappar, slipsnålar, bildekaler,
ordensmärket, klockkedjemärke, URG-ringen och mycket
annat smått och gott.
– Bland det populäraste just nu
är annars Matrikeln 2014, som
naturligtvis är ett måste för de
Tempel Riddare som är ute och
reser i vårt land, avslutar Erik,
som för övrigt inte är ensam på
expeditionen. Till sin hjälp har
han Artur Karlsson, som gärna
benämns ”ovärderlig hjälpreda”.
Text & foto:

Lars-Erik Måg
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stor fest när Hermes fyllde 90 år

R

iddare Templet Hermes i
Karlskrona med M broder
Sten-Erik Weiber i spetsen
kunde hälsa ett 50-tal bröder och damer välkomna till
Templets 90-årsjubileum den
11 april 2015.
Högtiden inleddes med musik
av hyresgästen Torbjörn Askeroth och av sångelever under
ledning av Annika Falk, som för
övrigt hyr lokal av Templet för
övningar.

Jubileet gästades av hela Stor
Tempel Mästare Rådet som valt
att förlägga sitt sammanträde i
Karlskrona och Templets lokaler under helgen. Högtidstalet
hölls av SM Per Fredheim.
Under jubileumsfesten framfördes hälsningar från damer
till bröder i det egna Templet,
från modertemplet S:t Johannes i Kalmar, RT S:t Sigfrid
i Växjö samt RT Excelsior i
Kristianstad. De gästande
bröderna lyckönskade Templet

M i RT Hermes Sten-Erik Weiber fick ta emot en mängd hyllningar under 90-årsjubileet. Här är det M i RT S:t Sigfrid Per-Erik Bengtsson som överlämnar en blomma.

i Karlskrona för framgångsrikt
arbete under 90 år och informerade om det samarbete mellan
Templen i sydost som sker genom gemensamma möten och
en gemensam vårutflykt som
äger rum varje år på inbjudan
av ett av Templen.

Högtiden avslutades utomhus
med en eldshow med medverkan av Templets sekreterare
Christian Algö.
Text: Sören Persson
Foto: Thomas Johansson

TRO och TBO knöt kontakter på Folknykterhetens dag

P

å Skansen i Stockholm
firades enligt tradition
Folknykterhetens dag.

varje år och det är viktigt inför
framtiden.

Firandet genomfördes vid
Ordenshuset Brofästet och var
välbesökt, inte bara av folk från
rörelsen utan många andra
intresserade stannade till för att
lyssna och samtala.
Bland talarna fanns tidigare
kulturministern Bengt Göransson och distriktsordföranden för
IOGT-NTO i Stockholms län.
Från Tempel Riddare Orden
och Tempel Byggare Orden,
alltså RT Concordia och Mälardrottningen, var funktionärer
på plats i vår monter och dessa
marknadsförde våra båda
Ordnar med bravur. Material
delades ut och samtal med
8

Kjell Andersson, Annica Nilsson och
Mats Hedén representerade TRO och
TBO vid Folknykterhetens dag.

intresserade tog vid, totalt hade
vi sex funktionärer på pats.
Vi har inte tidigare varit bortskämda med marknadsföringsmaterial, men det blir bättre för

Det är inte lätt att beskriva våra
Ordnar utan att avslöja något,
men att ändå få intresserade att
lyssna. Man blir ibland förvånad
över att så många vet en hel
del om oss. Här har vi givetvis
hjälp av våra hemsidor, positivt
också att flertalet av de intresserade var i relativt ung ålder.
Sammanfattningsvis kan man
säga att det var väl använd tid
som representanterna satsade.
Nu sker uppföljningen och
förhoppningsvis står recipienderna i kö när höstterminen
börjar.
Text & foto: Tommy

Nilsson

Mälardrottningen höll reception i Falun

T

BO-Templet Mälardrottningen har sedan flera år
tillbaka en Förgård i Falun.
Det innebär att de systrar
som finns i Förgården får åka
till Stockholm när de ska ta
en ny grad.
När Förgården förra året fyllde
fem år fick man som present av
RT Ariel en dag i Tempelsalen i
Falun. Det utnyttjade man då till
att bjuda in Mälardrottningen till
Falun för att genomföra reception på plats.
Tillställningen ansågs lyckad
och även i år gav RT Ariel TBOFörgården en dag i Tempelsalen. Den 23 maj dök systrarna
från Stockholm upp i Falun,
eskorterade av ett antal bröder
från RT Concordia.
Och i år blev det inte ett utan
hela två möten på raken i Ordenssalen. Först togs noviserna Anette Belin och Valentina
Marinova in i Sanningens grad,

Presiderande syster Irene Fredholm i Förgård nr 6 i Falun gratulerade vid måltiden de
nyrecipierade systrarna med blommor. Från vänster Anna Falegård, som veckan före
recipierat i Stockholm, Anette Belin, Irene Fredholm, Valentina Marinova och Gudrun Andreasson. 					

och senare på dagen var det
dags för Gudrun Andreasson
att tas upp i Kärlekens grad.
Tillsammans med ett antal
bröder från RT Ariel, som
under dagen tagit hand om

de manliga gästerna från RT
Concordia och guidat dem på
VM-arenorna på Lugnet, åt de
sedan en gemensam lunch
innan det blev dags för avslutning av dagen.
Text & foto: Lars-Erik

Måg

Förgårdar gjorde vårutflykt i Mark

F

örgårdarna i Borås och
Varberg samlades till
traditionsenlig våravslutning
den 2 juni. Denna gång stod
FG i Borås för värdskapet.

skånska templen fick heldag
på österlen. De skånska Templen
försöker varje år att göra en gemensam
vårutflykt med damer. I år gick turen till
Österlen, där VM i RT Excelsior, Broder
Lars Johansson, har sina rötter. Broder
Lars hade lagt upp en mycket trevlig
tur med nedslag på både kända och
mindre kända platser, bland annat fick
deltagarna vara med om borsttillverkning, se på en chokladfabrik, ta en titt
på Ingelstorps kyrka, äta kalkonlunch i
Ingelstad och dricka eftermiddagskaffe
på Kafé Annorlunda med dess enorma
brödsortiment. Bilden är från Hallsbergs
Stenar, ett museum med ett antal stenar
med texter och bilder till Guds ära.

Text & foto: Tommy

Johansson

Rydals museum firar 30 år i
år. Detta högtidlighåller man
med en hyllning till kvinnorna. I
utställningen Viljans Kraft porträtterades sex kvinnor som
satt Mark på kartan, däribland
”Mor Kerstin”, mor till Sven
Eriksson, som lade grunden
till den mekaniserade textilindustrin i Sverige. ”Mor Kerstin”
var mycket driftig och var den
första på orten som började
tillverka bomullsvävnader.
Yngsta kvinnan på utställningen är Marita Skogum, en
av världens främsta orienterare
med tio VM-medaljer, varav sex
guld.

Rydals museum visade en utställning om
sex starka kvinnor från Mark.

Vi fick även möjlighet att bese
det gamla spinneriet och ta del
av hur det en gång i tiden var
att arbeta där.
Färden fortsatte till Kinna och
Furets Plantskola, som driver
upp egna växter och där fanns
många arter vilka man har svårt
att finna någon annanstans.
Text: Birgitta Dahlin
Foto: Margaret Gabrielsson
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NYA BRÖDER

TEMPEL BYGGARE ORDEN
Stor Tempel Mästare Rådet

kungörelse

Första gången
General Konvent 2016
Stor Templet av Tempel Byggare Orden
sammanträder till General Konvent
den 27-30 juli år 2016 i staden Sandefjord, Norge
Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9
Anmälningsblanketter och information kommer i nästa
tidning, samt på www.tempelriddareorden.org
		

Carin Wiking
SM

Birgitta Dahlin
SKR

RT Balder, Halmstad
Peter Christiansson
RT Concordia, Stockholm
Thomas Ahlström
Oskar Liljesand
RT Excelsior, Kristianstad
Fredrik Nilsson
RT Felicia, Göteborg
Tomas Kadura
Oscar Maureira
RT Umeborg, Umeå
Frej Lindqvist
RT Vårdkasen, Varberg
Örjan Anger
Bengt Fransson
Göran Skattberg
Birger Täljenborn
RT Wästmannia, Västerås
Sebastian Hjort

ORDENS PATRIARKER
RT Magnus Ladulås,
Nyköping
Uno Johansson
RT Minerva, Jönköping
Carl-Eric Juteby
RT S:ta Gertrud, Västervik
Eric Hultquist
RT S:t Laurentius, Linköping
Arne Karlsson
RT Verdandi, Sundsvall
Harald Wedin

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER

RT Fidelitas, Åmål
Jan-Åke Jansson
RT Minerva, Jönköping
Allan Tovhult
RT S:t Johannes, Kalmar
Bertil Carlsson
RT Vårdkasen, Varberg
Leif Andersson
Benneth Johansson

IT-kunniga bröder söks
reception vid Terminsstarten hos RT Concordia. Terminen kunde inte
startat bättre, reception i invigningsgraden vid första mötet som hölls den 25 augusti.
Medvandraren Oskar Liljesand från Sköndal recipierade då. Oskar som är 25 år har förhoppningsvis många givande Tempel Riddare år framför sig. På bilden står recipienden
omgiven av sina faddrar och Templets Mästare. Text & foto: Tommy Nilsson
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Den digitala världen blir allt
viktigare. Orden behöver hjälp
av bröder som har kunskaper i
IT. På tempelriddareorden.se
finns alla uppgifter.

TEMPEL RIDDARE ORDEN

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Det Högsta Rådet

Stor Templet för Sverige och Finland

kungörelse

kungörelse

Första gången
General Konvent 2016

Första gången
General Konvent 2016

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden
sammanträder till General Konvent
den 27-30 juli år 2016 i staden Sandefjord,
Norge.

Stor Templet för Sverige och Finland
av Tempel Riddare Orden
sammanträder till General Konvent
den 27-30 juli år 2016 i staden Sandefjord,
Norge.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.
Anmälningsblanketter och information
kommer i nästa tidning, samt på
www.tempelriddareorden.org
Jens Døvik
HSM

Mellersta, Norra och Södra Provins Kapitlen
sammanträder till
ordinarie Provins Kapitel möten
vid General Konventet i Sandefjord, Norge
den 27-30 juli år 2016.
Vad som stadgas om möten i Stor Templet och
Provins Kapitlen återfinns i Ordens
Allmänna lag och dess föreskrifter, kapitel III.

Kent Alm
HSKR

Anmälningsblanketter och information
kommer i nästa tidning, samt på
www.tempelriddareorden.org
Per Fredheim
SM

Claes-Göran Edberg
SKR

Jarl Öman Kent Ivarsson Per-Ingvar Krantz
PKM-MPK
PKM-NPK
PKM-SPK
Traditionsrik våravslutning i Norberg. För några
år sedan var Tempelriddarna i Ludvika ett eget Tempel. Pro
Pace hette det. Det var dessutom en avdelning med en mycket
verksam damklubb. Idag är Pro Pace ett minne blott – liksom
deras utpost i Fagersta/Norberg. Bröderna tillhör numera RT Ariel
i Falun men har bildat en egen Utpost i Ludvika. Damklubben
har också funnits kvar – fram tills att de yngsta för ett år sedan
passerat 80 år. Då lade de ner sin verksamhet. Men varje vår har
Utposten avslutning i Norberg. Där besöker man Elsa Anderssons Konditori och frossar i bakelser, räkmackor och annat gott.
Så gjorde man även i år och som synes var uppslutningen god.
Både från bröder, fruar och naturligtvis även damer från den
gamla Damklubben.
			

Text & foto: Lars-Erik

Måg

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

STG-möte i RT Wästmannia. RT Wästmannia

stod som värdtempel för STG-mötet i Mellersta
Provins Kapitlet den 18 april. Sju bröder recipierade i åttonde graden under ledning av VSM Jarl
Öman, biträdd av sex bröder från Provins Kapitel
Mästare Rådet.
Text: Ola Magnusson
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Claes Göran Edberg, Dansbanevägen 5, 184 39 Åkersberga
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100-åring och 90-åring hyllades

I

våras hade RT Excelsior glädjen att hylla en
100-åring och en 90-åring vid
samma tillfälle.

Broder Svante som en av de
bästa Kaplaner jag upplevt
under mina drygt 30 år inom
Orden.

100-årige Thorsten Gustafson
invigdes i RT S:t Laurentius
år 1959. Sedan vandrade vår
100-åring genom graderna utan
någon fördröjning för att i mars
1981 bli utnämnd Stor Komtur.

Broder Svante är fortfarande
med på våra möten, medan
Broder Thorsten med ålderns
rätt och delvis av hälsoskäl
helst håller sig hemma numera.

Via RT Billingen i Skövde, där
han under 20 år engagerat deltog i Tempelarbetet, kom han till
Kristianstad 1999 och inlänkades i RT Excelsior.
Den 5 september 2009 blev
han Ordens Patriark och
recipierade dessutom samma
år, i november, som 94-åring
i Ordens nya 9:e grad, Utvald
Komtur. Tyvärr orkade han inte
med att vara med vid gradtagning till nya HTG-graden.

100-årige Thorsten Gustafson och 90-årige
Svante Sehagen uppvaktades vid en gemensam
födelsedagsfest av RT Excelsior.

Templets Mästare, Nils Forsberg, och undertecknad fick vid
det tillfället också äran att uppvakta en pigg 90-åring, Broder
Svante Sehagen.
Broder Svante har tjänstgjort
på många platser som ämbetsoch tjänsteman i RT Excelsior,
bland annat som Kaplan när
undertecknad invigdes i Templet. Jag betraktar fortfarande

Vi hade en mycket trevlig
eftermiddag och språkade om
både gammalt och nytt. Bland
annat diskuterades datorer –
Broder Thorsten är en hängiven
användare av internet och mejl
och följer dagligen vad som
hänt inom datorvärlden.
Vi önskar de båda jubilarerna
lycka och välgång i kommande
tider.
Text & foto: Uno

Johnsson
S RT Excelsior

Sommarträff i norr med massor av museibesök

U

nder en ömsom solig
och ömsom regnig helg
i slutet av juli arrangerades
i Norra Provins Kapitlet den
traditionella sommarträffen. Denna gång stod RT
Umeborg som värd. Cirka 45
bröder och damer från åtta
Tempel deltog.

Programinslagen var förlagda
till olika ställen i Umeå inom
gångavstånd från ordenslokalerna. På lördagen besöktes
en vietnamesisk utställning på
bildmuseet och stadens världsberömda attraktion Guitars the
Museum.
Under kvällens samvaro medverkade M i Templet Umespiran
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visade bilder från kommunens
hemsida.
Efter enskild förflyttning i regnet
samlades Tempel Riddarna
med damer till söndagsgudstjänsten i katolska kyrkan – en
helt ny upplevelse för de flesta.

I sommarträffen i Umeå ingick en fascinerande
guidning på gitarrmuseet med Ottiliana Rolandsson.

Margot Asplund som initierat
berättade om Tempel Byggare
Ordens uppkomst och målsättning. Deltagarna fick även
information om Ume älvdal
genom Christer Paulsson som
medryckande kåserade och

Sommarträffen avslutades med
ett välarrangerat och uppskattat
besök på medicinhistoriska museet i gamla badet i rivningshotade lasarettsbyggnaden. De
äldre deltagarna kände mycket
väl igen viss utrustning och
kunde bidra med personliga
traumatiska erfarenheter från
barndomens sjukvård.
Text och foto: Anders

Perstrand

