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U

nder vinterhalvåret bäddas vi in i mörker och
kyla. Mörkt och kallt är också
till stor del det som möter
oss i nyheter från världen.

I jakten efter världsliga ting som
makt, pengar och ryktbarhet,
rättfärdigas våld och kränkningar av människor. Den våg
av elände som väller över oss
från olika media kan vara överväldigande.
Det kan vara svårt att finna ljuset i allt detta mörka, men om
vi ser mellan allt det mörka, så
ser vi kontrasten, ljuset. Ljuset kommer av det goda som
människan gör för en medmänniska. Liksom himlens stjärnor
syns ljuset starkast i mörkret.
Nyheternas rubriker är mörka,
men mellan orden ser vi glimtar
av kärlek till vår nästa. Ju mer
vi söker oss till detta ljus, desto
tydligare framträder för oss,
den medmänsklighet som motverkar det onda.
Mörker kan skapa rädsla och
frammana fientlighet hos oss.
Vi har dock vår egen vilja, vi
har möjlighet att inte låta oss
skrämmas till att ta avstånd och
fördöma.

att fortsätta kämpa. De goda
handlingar man väljer att göra,
sprider godhet. När du möter
någon med ett leende så sprids
det vidare, från människa till
människa.
Vi kan inte begära att man alltid
kan visa tacksamhet. I den djupaste förtvivlan orkar man kanske inte att säga tack. Tacken
får vi då, genom att vi känner
oss nöjda med våra handlingar,
i att vi kunnat göra gott för någon.
Systrar och bröder, låt oss därför fortsätta arbeta för det goda.
När mörkret knackar på vår
dörr, så låt det mötas av ljus. Vi
behöver inte tända lågan, bara
hålla den levande.
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Tidningar i Nordamerika beskrev vid den tiden svenskar,
med samma ord som de idag
beskriver dem som söker sig till
Sverige.
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Nr 1 2016

Samma låga, som ger oss kraft
att sprida ljus, ger oss kraft att
fortsätta arbeta för vår Orderns
mål.

För inte så länge sedan lämnade människor Norden för att
söka frihet och försörjning i andra länder.

Låt oss därför i varje bild och i
varje text, söka och uppmärksamma det goda. Det goda
görs ofta i det lilla, men det
är inte därför mindre starkt.
Ett vänligt leende, ord eller
handling kan vara det som
ger en medmänniska styrka

Tempel Riddaren

Tryck: Tryckaren Engelholm

Carin Wiking SM

Omslagsfoto: Massor med
Mästare och Ceremoni Mästare
var samlade i Stamhuset i
Stockholm helgen den 14-15
november.
Foto: Lars-Erik Måg

goda handlingar har långtidsverkan

F

ör tio år sedan skrev dåvarande HSM, Eric Lundqvist, i sitt nyårsbrev till Ordens medlemmar om värdet
av goda handlingar.
Jag citerar: ”Våra handlingar
mot varandra ska vara så
att vi kan känna ett hjärtats
slag i dem. Är de sådana?
Jag frågar mig själv och jag
frågar Dig. Är de sådana att
våra medmänniskor ett helt år
efteråt kan uppleva ’doften’ av
dem? ’Doften av en handling’
– det är något att fundera över
inför det nya året.”
Det handlar helt enkelt, eller
just så svårt, om att våra handlingar får så stark och positiv
påverkan på vår omgivning att
de inte så lätt faller i glömska.
Det är inte alltid de tidskrävande och planerade åtgärderna
som har störst betydelse. Det
är minst lika viktigt hur vi agerar
i de små vardagssituationerna.
Hur bemöter vi våra arbetskamrater, grannar, Ordensbröder,
familjemedlemmar?
En förutsättning för att våra
handlingar ska ”dofta” är att
de genomsyras av vänlighet.
Tyvärr har de ovänliga och
hårda ord vi levererar samma
långtidsverkan – också något
att fundera över i början av ett
nytt år.

Trohet? Jag menar att vänligheten följer med automatik om
vi försöker leva enligt våra fyra
hörnstenar.
Ingen av oss har förmågan att
fullt ut leva i full överensstämmelse med dessa, men både
du och jag bör sträva efter att
de ska prägla våra handlingar.
Det dubbla kärleksbudskapet,
vars faktiska innehåll omfattas
av trosinriktningar, säger oss
att om vi vill möta vänlighet
och goda handlingar, så måste
vi behandla vår omgivning på
samma sätt.
På annan plats i tidningen har
HSM Jens Døvik berättat lite
om vad som ska avhandlas på
det kommande General Konventet i Sandefjord. Bland annat kommer det att presenteras
ett förslag till en ny Grundlag.
Det är inte på något sätt aktuellt att ändra Ordens värdegrund. Det handlar i stället om
att beskriva vad Orden står för
och tydliggöra de krav Orden
ställer på medlemmarna. Det
försöker vi nu göra på ett sådant sätt att det blir begripligt
för de människor vi i nutid vänder oss till med erbjudande om
medlemskap.

Moder Teresa har sagt mycket
klokt och när det gäller goda
handlingar vill jag ge två citat:
”Vänliga ord är små och enkla
att säga, men de ekar i oändlighet” och ”Alla kan inte göra
stora saker. Men alla kan göra
små saker med stor kärlek.”

Som ett exempel kan nämnas
att ett av kraven som ställs på
medlemmarna föreslås ändras från ”att i förhållande till
Ordensbröder ådagalägga ett
sant broderskap och arbeta för
broderskapstankens förverkligande i det allmänna livet” till
den betydligt kortare formuleringen ”att visa uppriktigt broderskap inom Orden och i det
dagliga livet.”

Är vänlighet en av Ordens
grundläggande värderingar? Är
det inte tillräckligt om jag lever
ett nyktert liv som präglas av
Sanning, Kärlek, Renhet och

Sedan är det upp till var och
en att avgöra om den faktiska
förväntningen som ställs på
medlemmarnas livsföring ser ut
att urholkas.

Under den innevarande konventperioden har det talats och
skrivits en del om vårt projekt
”Templet – Ordens kraftkälla.”
Inom vårt Stor Tempel kommer
detta att föras vidare. Inte som
ett nytt treårsprojekt fram till
GK19 utan som ett antal aktiviteter i Templen och i de zoner
som Provins Kapitlen är på väg
att uppdelas i.
För Det Högsta Rådet och Stor
Templen finns bara ett fokus –
att stärka och utveckla arbetet i
Templen. Det är här som vi alla
är jämlika Ordensbröder och
tar del av den stora livsvisdomen och rättesnörena som ska
vägleda oss genom livet – det
är här vi får uppleva det inkluderande brödraskapet – det är
här vi tillsammans ska utveckla
Orden och låta nya medlemmar
få uppleva det som gör att ett
stort antal av oss deltar i verksamheten år efter år.
Förhoppningsvis kan folk omkring oss känna doften av våra
handlingar.

Per Fredheim SM
Foto: Carina Vallin
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T

ut?

empel Riddare Orden i
framtiden? Hur ser den

en annan kunskap och andra
förutsättningar.
Låt oss som lever 2016 få kunskap om hur män i dag lever
och kommunicerar. Det är här
vi finner nya medlemmar.

Som bröder i Tempel Riddare
Orden (TRO) har vi, i en längre
eller kortare tid, varit engagerade i Ordens innehåll och metoder. Hur Orden ska utvecklas
de kommande åren engagerar
både Det Högsta Rådet och
många bröder.

Som ett led i fortsatt satsning
på kvalitet och verksamhet som
vänder sig till nya medlemmar,
vill DHR, till GK 2016, lägga
fram flera förslag till diskusion.

Låt mig, lite förenklat, beskriva
vår Ordens uppgifter enligt följande:
TRO ska leverera budskapet
om Ordens innehåll och arbetsmetoder i två riktningar:
Till Ordens bröder genom
Ordens värderingar, grader och
broderskap.
Detta kan TRO mycket om och
det har skett från Ordens instiftande och fram till i dag med
några större förändringar längs
vägen.

Tydligare innehåll
För en bättre organisation av
Ordens innehåll till bröderna
har det de senaste åren genomförts en uppdatering/
försiktig revision av ritualerna,
samtidigt som antalet grader är
utökat till 12. Ordens erbjudande om undervisning/förståelse
är också betydligt förbättrat.
Vi tror att det ger ett tydligare
innehåll.
Till möjliga bröder genom
information om TRO, våra värderingar och sätt att arbeta.
Då också med kunskap om de
informationskanaler som dagens män använder. Det bör
vara information som skapar
intresse för att få vara med i vår
Orden. I detta arbete behövs
alla bröder!
Vi måste ta vara på de goda
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Vår Orden har traditioner och viktiga
värderingar från vår start 1845 och som
vi lever vidare med. Men vi har också
som uppgift att förnya och nå ut till nya
grupper av män. Män med en annan
kunskap och andra förutsättningar, skriver HSM Jens Døvik .

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

traditioner Orden har och vi ska
ha budskap till både nuvarande
och kommande bröder. En
spännande utmaning.
I DHR är vi djupt engagerade i
detta och ser utmaningar i att ta
hand om traditioner och historia, samtidigt som vi lever i ett
nytt samhälle. Bara under vår
generation har det skett stora
förändringar i sättet vi lever på,
vad vi använder vår tid till och
inte minst vilket sätt vi kommunicerar på.

Nå ut till nya grupper
Vår Orden har traditioner och
viktiga värderingar från vår start
1845 och som vi lever vidare
med. Men vi har också som
uppgift att förnya och nå ut till
nya grupper av män. Män med

På GK 2013 blev projektet
”Templet – Ordens kraftkälla”
lancerat och igångsatt. Projektet pekar på en rad möjligheter
till engagemang och alternativa
arbetsformer. Mycket bra arbete är genomfört och projektet
skall fortsätta in i nästa period,
förmodligen i en något annorlunda form.
Se också lite bakåt i tiden. Det
samhälle vi i dag lever i skiljer
sig mycket från de år då Orden
hade sina största medlemstal –
på 60-talet.

Mansrollen förändrad
Det var en tid utan TV och all
kommunikation var baserad
på muntlig eller skriftlig kommunikation på papper. Dagens
verklighet är en helt annan.
Dagens män har andra sätt att
kommunicera på än för 30–50
år sedan och för många är det
helt andra prioriteringar som
gäller. Mansrollen är kraftigt
förändrad. Det utmanar Orden,
speciellt med tanke på att få
nya medlemmar.
Under senare år är TRO allt
tydligare med att TRO är en
Orden som bygger på grundvärderingar. TRO förmedlar
grundvärderingar som kan
hjälpa bröder/människor till en
större medvetenhet om hur vi
vill leva våra liv – vårt goda liv!
Fortsättning på nästa sida

det är på konventet det händer

O

rdensarbete sker av
tradition i hierarkiska
former. Detta gäller även för
vår Orden så länge vi håller
oss till det rituella, interna arbetet. Däremot har vi faktiskt
en välutvecklad representativ
demokrati när det gäller styrelsearbetet i övrigt.
Där har vi en särställning jämfört med många andra ordenssällskap. Det är upp till oss
själva att utnyttja dessa demokratiska möjligheter till att lotsa
vår Orden in i framtiden.
På de förhandlingsmöten som
kommer att äga rum den 28
juli i Sandefjord är det de valda
ombuden som har förslagsoch rösträtt. Men många fler
har yttranderätt. Enligt Ordens
allmänna lag gäller följande
beträffande yttranderätt:
Det Högsta Templet. Medlem

som innehar minst tionde grad,
HTG.
Stor Tempel. Medlem som
innehar minst åttonde grad,
STG och tillhör Stor Templet.
Provins Kapitel. Medlem som
innehar minst åttonde grad
och som tillhör Riddare Tempel
inom Provins Kapitlets verksamhetsområde, har yttrandeoch rösträtt i alla ärenden utom
i fråga om val.

växande andel av den yngre
generationen nu ifrågasätter
alkoholbruket. Det gäller för oss
att ta fasta på detta och vara
tydliga i vår framtoning.
Det Högsta Rådet kommer
denna gång att lägga fram tämligen radikala förslag som gäller
såväl organisation som, framförallt, en ny Grundlag. Ta del av
den information som kommer
om detta på konventets hemsida www.sandefjord2016.no.

I Sandefjord har vi väldigt
viktiga frågor att ta ställning
till. Det är ingen hemlighet att
medlemstalet stadigt sjunkit
under lång tid. I vårt moderna
samhälle är det numera svårt
att få människor att engagera
sig i föreningsarbete. Detta gäller inte enbart vår Orden.

Det är på konventet du kan
knyta alla de kontakter som
behövs, för att du skall kunna
vara med och påverka utvecklingen av vår kära Orden.

Men vi har samtidigt fått lite
”vind i ryggen” genom att en

Kent Alm HSKR		
Jan-Olof Hallstener HSSKM

Ta upp frågan med dina bröder
i Templet om hur ni kan samordna en resa till Sandefjord.

Närmare och starkare samarbete med TBO
Fortsättning från föreg sida

en så god grund att bygga på.

TRO försöker att förändra sin
kommunikation med omvärlden, men mer återstår. Kanske
har vi inte tagit nog tag i de
grundläggande frågorna i hur vi
uttrycker och beskriver vår Orden. Jag vill gärna höra om du
har några förslag!

Inom dessa ramar kommer
DHR till GK 2016 att presentera
en förändrad beskrivning av
Ordens grundlag. Här kommer
Ordens Fundament att ingå. Vi
tror att det ska göra det enklare
att förmedla vad TRO står för.
Det nya förslaget till grundlag
får också en skrivning som gör
att externa engagemang tydligare framträder.

DHR är engagerade i dessa
problemställningar och vill till
GK 2016 lägga fram förslag till
diskussion. Jag hoppas det kan
bli spännande diskussioner.
TRO:s viktigaste och unika
utgångspunkt är att vi är – och
förblir – en Orden som bygger
på grundvärderingar, bland annat uttryckt i värdeorden Sanning, Kärlet, Renhet och Trohet,
och med en drogfri (helnykter)
människosyn. Såvitt vi vet den
enda Orden för män, som har

En viktig sak i TRO är samarbetet med Tempel Byggare
Orden. DHR vill föreslå ett starkare och närmare samarbete
med dem.
Vid General Konventet 2016 vill
de flesta ärendena bli tillgängliga i god tid före Konventet, på
General Konventets egen hemsida www.sandefjord2016.no.
Där hittar du också information

om punkterna på dagordningen
vid DHT efterhand som de
utreds och blir färdiga för behandlig på mötet. Vi hoppas
det kan skapa intresse fär de
förslag som kommer till behandling.
Jag ser fram emot GK 2016
och hoppas vi kan träffas där.
Registreringen är öppen. Lycka
till och välkommen!
Men mest av allt hoppas jag
att du, min broder, upplever ditt
medlemskap i TRO som meningsfullt och att det ger dig ett
gott stöd i de val du varje dag
gör i ditt liv.
Låt oss alla se framåt – mot
möjligheterna. Det är där vi ska
t inga resten av våra liv.
Lycka till.
Jens Døvik HSM
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Jan-Inge Persson		
RT Balder		

Sven Bergman		
RT Malmen			

Bengt Jakobsson		
RT S:t Hans			

Gunnar Sverredal
RT S:t Erik

Fyra tempel har fått nya mästare

T

emplen Balder, Malmen,
S:t Erik och S:t Hans har
fått nya Mästare i år. Här
följer en kort presentation av
de nya toppämbetsmännen.

Jan-Inge Persson, som tillträtt
i RT Balder, är inte helt ny på
posten. Han var Mästare även
under åren 2010-2012. Både
före och efter den perioden har
han varit Under Mästare.
Han ser rekryteringen som sin
viktigaste uppgift.
– Det är nödvändigt om Orden
ska överleva, säger han.
Broder Jan-Inge är 61 år gammal och började sin Ordensvandring i RT Gregorius år
1982, när en av hans dåvarande arbetskamrater inom polisen
i Lund fick honom intresserad.
Senare flyttade han norröver
och gick in i RT Balder.
I det ”civila” har han fru, barn
och barnbarn och när han får
tid över sjunger han i kyrkokör.
Den nye Mästaren i RT Malmen, Sven Bergman, är
Tempel Riddare ”av födsel och
ohejdad vana” och han blev
medlem i Templet 1974. Hans
bror Arne har tidigare varit Mästare i Templet.
Även Broder Sven har fru, barn
och barnbarn. Han är 64 år
6

gammal och är metallarbetare
till yrket. Förutom sitt engagemang i Orden är han också
medlem i IOGT-NTO.

honom att söka sig till Tempel
Riddare Orden, där han recipierade år 1984 med sin far och
två morbröder som faddrar.

S:t Hans nye Mästare heter
Bengt Jakobsson. Han är 63
år och kan glädjas åt inte mindre än nio barn.

Broder Gunnar har också när
han bodde i Stockholm varit
verksam i RT Concordia, bland
annat som Vice Mästare och
Ceremoni Mästare. Där var han
också med om att starta Tempel Byggare Orden, och hans
ambition är att kunna starta ett
Tempel i Uppsala.

Han blev Tempel Riddare år
2004, eftersom Ordensarbetet
och brödraskapet på helnykter
och kristen grund lockade honom.
Tidigare har han varit både Under Mästare och Vice Mästare
och han ser också rekryteringen som viktig. Han är för närvarande skogsarbetare men har
allvarliga planer på att sadla
om till chaufför.
Broder Bengt är kassör och
valberedare i IOGT-NTO och är
även aktiv i hembygdsföreningen och som kyrkvärd. Dessutom har den ovanliga förmågan
att kunna tillverka glass.
Gunnar Sverredal, som tagit
över som Mästare i RT S:t
Erik, har också ”ärftligt påbrå”. Han är nykterist sedan
barnsben och var som tonåring
mycket starkt engagerad i nykterhetsrörelsen.
Eftersom han alltid varit lockad
av högtidliga ceremonier, var
det därför en självklarhet för

Broder Gunnar anser också att
rekryteringen är en nyckelfråga,
men för att få behålla de nya
bröderna måste verksamheten
vara av så hög kvalitet att de
känner sig hemma i Orden.
Sitt arbete har Broder Gunnar
som systemutvecklare på Telia.
Han är 52 år gammal och säger
så här om sina intressen utöver
Orden:
– Med ett stillasittande yrke
är det viktigt är röra på sig på
fritiden. Jag motionerar genom
att lära mig olika danser. På
senaste tiden har jag mest
dansat Lindy Hop och Balboa
vilka båda dansas till swingmusik från 30 och 40-talen. Andra
danser jag provat på är boogie woogie, svensk folkdans,
polska, argentinsk tango, bugg,
foxtrot och bluesdans.

Mästare testade nya ritualerna
Helgen 14–15 november träffades Mästare och Ceremoni
Mästare från Sveriges och
Finlands alla Riddare Tempel
på Stamhuset i Stockholm. En
konferens som Stor Templet för
Sverige och Finland tagit initiativ till, och där de ”moderniserade” ritualerna för Invigningsgraden ingående presenterades.

Det gjordes också ett rejält test
av den nya IG-ritualen på lördagskvällen. Då genomfördes
ett IG-möte med reception.
Men trots att det troligen var
årtiondets mest välbesökta reception – med 100-talet bröder
på plats – och under ledning
av Stor Mästaren och hans
Stor Tempel Mästare Råd, var
35-årige Mikael Juusela från
Kungsängen inte speciellt skakad efteråt.

Det var runt 80 personer med
på konferensen som leddes
av Stor Mästare Per Fredheim
med god assistans av övriga
bröder i Stor Mästare Rådet,
men också med Högste Stor
Mästare Jens Døvik och Förre
Högste Stor Mästare Göte Appelberg som medverkande.
Nu är det inga helt nya ritualer
det handlar om. Huvuddragen
både i IG-ritualen och i Väpnaregradernas ritualer finns kvar.
Men språket har klart förbättrats, överskådligheten blivit
bättre och en hel del detaljjusteringar har genomförts.
– Ett mindre antal Tempel har
de senaste åren testat de nya
ritualerna, och den här träffen
var främst till för att ge även
övriga Tempel chansen att ge
synpunkter på ritualerna, säger
SM Per Fredheim.
– Vi kommer efter det här
sammandraget att göra ytterligare en del justeringar av IGritualen, men förhoppningen är

En glad ny Stridskamrat. Mikael Juusela, 35,
från Kungsängen fick äran att recipiera under
ledning av Stor Templets Mästare Råd och med
80-talet gäster från hela Sverige utöver det
dryga 20-talet bröder som deltog från det egna
RT Concordia.

sedan att samtliga Tempel inom
vårt område ska ha de nya
ritualerna i sin ägo inför första
IG-mötet 2016.
Efterhand kommer sedan även
Väpnargradernas ritualer att
sändas ut, och ett arbete pågår
även för att justera och modernisera Riddaregradernas
ritualer.
– Motsvarande arbete pågår
även i Norge, och även där är
de nya ritualerna nu på gång,
upplyste SM Per om.

– Nej, det var inte så farligt,
menade han. Jag var ju förvarnad om att det skulle vara
mycket folk. Men visst var det
en mäktig stämning. Det märktes verkligen att det var många
närvarande.
Och sämre blev det knappast
på den efterföljande Brödramåltiden på Scandic Hotell. Där
fick vår då nyaste broder sitta
mellan Högste Stor Mästaren
Jens Døvik och Stor Mästaren
Per Fredheim.
I söndagens program fick deltagarna också veta mera om det
programprojekt som pågår, där
Templen kommer att få hjälp
med utarbetade programpunkter när man har möten utan
reception. En punkt som leddes
av SUM Mats Valli och SKN
Magnus Wihlborg.
Text & foto:

Lars-Erik Måg

Sjätte TBO-Templet Athena invigs i Borås i mars

D

en 5 mars kl 13.00 kommer Tempel Byggare Orden att inviga ett nytt Tempel
i Borås i RT Veritas lokaler,
Yxhammarsgatan 8-10.
Templets namn blir Tempel
Athena och det är systrarna i
Växjö, FG nr 10, Borås FG nr 7
och ett antal systrar från Varberg, FG nr 9 som kommer att

tillhöra det nya Templet.
SM Carin Wiking kommer
att installera det nya Templet
tillsammans med systrar från
Templet Ranrike.
Efter installationen kommer
vi att ha en gemensam måltid
med bröder, som under tiden vi
systrar har vårt möte, kommer

att tas om hand av bröderna i
RT Veritas.
Vi inbjuder invigda systrar och
bröder till denna dag så att vi
tillsammans kan fira det blivande Templet Athena, Tempel
Byggare Ordens 6:e Tempel.
Birgitta Dahlin
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Nya Prövade Riddare och Stridskamrater i RT Concordia. Vid möten i Prövade Riddares Grad den 7 respektive 10 november recipierade Bröderna Simon Winnfors och Morgan Öberg (bilden till vänster). Templets CM Christer Wik sa i receptionstalen till de
nya Prövade Riddarna bland annat att denna prövning kan jämföras med alla de prövningar vi alla stöter på i det dagliga livet. Vid de två
senaste mötena i invigningsgraden har templet kunnat glädjas åt receptioner. Som framgår av artikel på sidan 7 recipierade Mikael Juusela, lärling från vår Utpost i Stockholms Söderort, vid mötet den 14 november och vid mötet den 17 november recipierade Björn Svensson (bilden till höger), lärling från Utposten i Stockholms Norrort. Med tanke på deras ålder så har de många Tempel Riddare år framför
sig. Än en gång visas på vikten av att ha ett aktivt Utpostarbete.

Text & foto: Tommy

Nilsson

FULL FART HOS MÄLARDROTTNINGEN.
Vid Mälardrottningens möte i SG den 10 oktober recipierade Katarzyna Wanke. Dagen
före mötet besöktes Templet av SM Carin
Wiking som utförde sedvanliga visitationen. Mötet var väl besökt och till M Gunnel
Trobells glädje finns flera recipiender på väg
och nya noviser väntar på inträde i Förgården.
Vid Förgårdsmötet två veckor senare
kunde PS Annica Nilsson glädjas åt två
nya noviser som recipierade i Förgården.
Riitta Ikäheimonen och Gunilla Thorslund
som båda på olika vägar funnit vägen till
Templets Förgård.
TBO i Stockholm ser fram emot nya receptioner och de utåtriktade verksamheter som
vi är med i börjar bära frukt.
På bilden de nya noviserna tillsammans
med PS Annica Nilsson och M Gunnel
Trobell.

Text: Annica Nilsson.
Foto: Solveig Jansson

Gregorius Brödragåva till FMN

FEST HOS BALDER. RT Balder har haft
julfest med musik, trollkarl och stort julbord.
Bland gästerna märktes FHSUM Carl-Gunnar Westberg och Templets FM Karl-Eric
Johansson.

Foto: Henrik
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Östlund

Sedan 2011 delar RT Gregorius ut årets Brödragåva till förening
eller sammanslutning inom Templets upptagningsområde som
utövar ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens värdegrund. 2015 års mottagare är Föräldraföreningen mot
Narkotika i Malmö, en partipolitiskt och religiöst obunden anhörigförening. Föreningen ger råd och stöd som hjälp till familjer som
misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/
eller andra anhöriga. Föreningen arbetar också för att på olika sätt
förebygga missbruk och anlitas av skola, socialförvaltning, polis,
kriminalvården och andra instanser för att föreläsa och informera.

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Det Högsta Rådet
Högste Stor Mästaren
har medgivit
gradgivning
i Högsta Templets Grad, HTG
Söndagen den 10 april 2016
kl. 12.00
i Stamhuset
Kammakaregatan 56
Stockholm

Anmälan om reception

Riddare Templet gör anmälan till
Stor Kansler senast den 7 mars
2016 på fastställd blankett.
Klädsel
HD eller EHD. Tag med
URG-dräkt.
Samling
Recipiender samlas kl. 11.00
Övriga bröder kl. 11.30
Mötet beräknas sluta kl. 16.00
Anmälan om deltagande
Bröder som önskar bevista receptionen skall anmäla sig till HSKR,
telefon 0472-57 41 59 eller e-post
hskr@tempelriddareorden.org
senast den 25 mars 2016.
Anmälan är obligatorisk och bindande. Glöm inte att ange behov
av specialkost vid brödramåltid.

Varmt Välkomna
till högtid i
Tempel Riddare Orden

TEMPEL RIDDARE ORDEN
Det Högsta Rådet

kungörelse

Andra gången
General Konvent 2016
Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden
sammanträder till General Konvent
den 28 juli år 2016 på Scandic Park Hotel, Sandefjord, Norge.
Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.
Dagordning
1. Förhandlingsmöte i Det Högsta Templet öppnas enligt ritual
2. Fråga om General Konvent lagligen blivit utlyst
3. Upprop av Det Högsta Templets ledamöter
4. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet
5. Val av Justeringsmän och Rösträknare
6. Det Högsta Rådets (DHR:s) verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för DHR för ämbetsperioden
9. DHR:s förslag om verksamhetsplan och budget
10. Stiftelsen Tempel Riddare Ordens 100-årsfond
11. Propositioner från Det Högsta Rådet, t ex förändring av
organisation och förslag till ny Grundlag.
12. Motioner från Stor Tempel och Stor Tempel Mästare Råd
13. Val av Högste Stor Mästare
14. Val av övriga Ämbetsmän i Det Högsta Rådet
15. Val av Revisorer och revisorssuppleanter
16. Förhandlingsmöte i Det Högsta Templet avslutas enligt ritual
Arbetsordning och Program
Information och anmälningsblankett finns på
www.sandefjord2016.no
Jens Døvik
HSM

Kent Alm
HSKR

Kent Alm Arne Edholm
HSKR
HSCM
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TEMPEL RIDDARE ORDEN
Stor Templet för Sverige och Finland

kungörelse

Andra gången
General Konvent 2016
Stor Templet för Sverige och Finland
av Tempel Riddare Orden
sammanträder till ordinarie
Stor Tempel möte
i Sandefjord, Norge, torsdagen den 28 juli 2016.
Mellersta, Norra och Södra Provins Kapitlen
sammanträder till
ordinarie Provins Kapitel möten
i Sandefjord, Norge, torsdagen den 28 juli 2016.
Vad som stadgas om möten i Stor Templet och Provins
Kapitlen återfinns i Ordens
Allmänna lag och dess föreskrifter, kapitel III.
Per Fredheim
SM
Jarl Öman
PKM-MPK
Eive Andreasson
PKKR-MPK

Claes-Göran Edberg
SKR
Kent Ivarsson
PKM-NPK

Anders Perstrand
PKKR-NPK

Per-Ingvar Krantz
PKM-SPK
Axel Olofsson
PKKR-SPK

TEMPEL RIDDARE ORDEN
Stor Templet för Sverige och Finland
Stor Templet för
Sverige och Finland
har medgivit
gradgivning
i STICG
Lördagen den 9 april 2016 kl. 12.00
i Stamhuset
Kammakaregatan 56
Stockholm

Anmälan om reception

Receptionsanmälan görs på fastställd
blankett till Stor Kansler senast den 7
mars 2016.
Bröder med STICG eller högre grader
(deltagare) ska också anmäla deltagande. Alla måste anmäla om de önskar
delta i Brödramåltiden.
Klädsel
HD eller EHD med dräkt, Dräkt tillhandahålls recipierande Bröder.
Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl 09.00
Recipiender 			
kl 11.00
Övriga Bröder 		
kl 11.30
Anmälan till Brödramåltid
Anmälan senast 9 mars 2016 till SKR
Br Claes-Göran Edberg 073 687 16 69
eller e-post claes-goran.edberg@tempelriddareorden.se.
Meddela vid anmälan om specialkost
önskas

Varmt Välkomna
till högtid i
Tempel Riddare Orden
Per Fredheim Claes-Göran Edberg
SM
SKR
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NYA BRÖDER

TEMPEL BYGGARE ORDEN
Stor Tempel Mästare Rådet

kungörelse

Andra gången
General Konvent 2016
Stor Templet av Tempel Byggare Orden
sammanträder till General Konvent den 27-30 juli år 2016
på Scandic Park Hotel, Sandefjord, Norge
Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9
Dagordning
1. Förhandlingsmöte i Stor Templet öppnas enligt ritual
2. Fråga om General Konvent lagligen blivit utlyst
3. Upprop av Stor Templets ledamöter
4. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet
5. Val av Justerare och Rösträknare
6. Stor Templets verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för STMR för ämbetsperioden
9. STMR:s förslag om verksamhetsplan och budget
10. Propositioner från STMR
11. Motioner från Tempels Mästare Råd
12. Val av Stor Mästare
13. Val till övriga ämbeten i Stor Tempel Mästare Rådet
14. Val av Revisorer och revisorssuppleanter
15. Förhandlingsmöte i Stor Templet avslutas enligt ritual

RT Ariel, Falun
Viktor Fernefält
RT Concordia, Stockholm
Mikael Juusela
Björn Svensson
RT Fyrbåken, Mariestad
Ola Andersson
RT Gregorius, Malmö
Rickard Kvist
RT Hermes, Karlskrona
Rikard Eliasson
RT Idun, Hudiksvall
Magnus Westling
RT Knape, Uddevalla
Bengt Mowitz
Kim Mäkynen
Milot Kelmendi
RT S:t Erik, Uppsala
Niko Laxström
Per Wexell
Staffan Yngve
RT S:t Johannes, Kalmar
Håkan Sunnerhage
RT S:ta Gertrud, Västervik
Mats Candestedt

ORDENS PATRIARKER
RT Ansgarius, Norrköping
John Nestor
RT Ariel, Falun
Bertil Jacobs
RT Bothnia, Piteå
Ove Lindqvist
RT Concordia, Stockholm
Gunnar Westin

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER

RT S:t Laurentius, Linköping
Gunnar Jarl

Arbetsordning och Program
Möteshandlingar sänd ut till ombuden i förväg. Övrig Information och anmälningsblankett finns på www.sandefjord2016.no
		

Carin Wiking
SM

Carina Janerstål
tf SKR

11

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

POSTTIDNING

B

FASTNA INTE I HUR DET VAR FÖRR I TIDEN!

H

ur är det egentligen med
framtidstron i våra Tempel? Är vi alltför pessimistiska och – hemska tanke – låter
vi pessimismen skölja över
på våra nya bröder i stället
för att förmedla den glädje
Orden har givit oss bröder
sedan 1887?

hus med många besökare och
vi bröder som öppet talar om
vårt engagemang och som frågar människor i vår närhet om
vår Orden, ser inte sällan att
ett intresse och engagemang
möter oss. Det handlar bara
om att fråga, det värsta som
kan hända är att personen i
fråga inte tror att det är deras
grej och inte vill ha med oss att
göra, må så vara. Frågar man
inte får man inget veta.

Släpp det gamla, tala om
framtiden. Det rådet ger oss en
ung broder, Simon Winnfors i
Stockholm.
”När jag gick med, då var det
100 bröder på varje möte, och
ett års väntetid innan man fick
recipiera”.
Vi har alla hört det, det kan till
och med vara så att du som
läser detta sagt det. För det är
lätt att drömma sig tillbaka till
storhetstiden, den som varit.
Men vad tror du, broder, att
detta har för effekt på en ny
recipierad broder?

RT Ariel
ger stöd åt
RIA i Dalarna
RT Ariel i Falun har i många
år stöttat RIA i Falun med
bidrag. Så gjorde man
också 2015. Fast detta år
utvidgade man sin insats:
gav 4 000 kronor till RIA i
Falun och 2 000 kronor vardera till RIA-verksamheterna i Borlänge, Avesta och
Ludvika. Medlen kommer
från de pengar man samlar
in i kollekt vid Ordensmöten.
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Ser vi bara svårigheter där det finns möjligheter?
Glöm svårigheterna, satsa framåt! Det rådet
ger Simon Winnfors, SB i Utposten Stockholm
Söderort

Att på det första mötet få höra
hur svårt Templet och Orden
har det, jag tror inte att det uppmuntrar till engagemang och
jag tror inte att det är ett sätt
att sporra den nye att tala med
sina kamrater om Orden.
Vi har problem med rekrytering,
vi har problem med antalet
deltagande bröder på mötet
och det är ett faktum att Tempel
har lagt ner och kommer att få
lägga ner. Det vet vi alla. Och
det är något vi måste acceptera, det kommer att försvinna
Tempel.
Men det finns också, runt om
i landet, Tempel och Utposter
som visar en mycket stark och
positiv medlemsutveckling. Vissa Tempel kommer att lämna
2015 med fler bröder än vad de
gick in i det nya året med.
Flera Tempel har haft öppna

Det jag vill få sagt är att det
finns ett intresse och ett behov
av den verksamhet vi bedriver.
Hela den ideella sektorn har
stora utmaningar att tackla, och
samhället har förändrats sedan Emil tog Orden till Norden,
men det finns plats och behov
av oss i framtiden, och jag är
övertygad om att vi går en ny
storhetstid till mötes, men hur
ska vi få andra att tro på vår
verksamhet, om vi själva inte
gör det?
Så broder, nästa gång du är på
ett IG-möte med reception, tala
inte enbart om dåtiden. Lägg
fokus på framtiden.
För kom ihåg Labor Omnia
Vincit!
Med broderliga hälsningar och
önskan om FSV
Folke Simon Winnfors
SB Utposten Stockholm
Söderort

