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Riddaretemplet Ansgarius 
har firat adventshögtid 

med 38 damer och herrar un-
der ledning av Mästaren Ivar 
Karlberg.

pastor åke Jansson talade om 
ljuset, en symbol för kärleken. 
han avslutade med Bo setter-
linds dikt tänd ljus. åke Jansson 
sjöng också och hasse ”dollar” 
andersson spelade orgel och 
piano.

frivilligcentralens ordförande 
signe isaksson berättade om fri-
villigcentralen. norrköpingsföre-
ningen bildades 1996 och var en 
föregångare i sverige. över 300 
frivilliga är aktiva i norrköping.

tempel riddare ordens stiftelse 
temperance delar ut stipendier 
till människor och organisationer 
som arbetar i drogförebyggande 
syfte. stipendiet, denna gång 
5 000 kronor, tilldelades frivil-
ligcentralen som ett stöd i dess 
uppoffrande arbete att hjälpa 
stadens behövande. 

Broder hans Johansson fick 
motta en gåva som tack för det 
arbete han nedlagt för riddare-
templet under de över 20 år han 
varit dess sekreterare.
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Foto: Lars-Erik Lundberg
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Stipendium vid adventshögtid

Frivilligcentralen i Norrköping fick stiftelsen Temperances stipendium vid Riddare Templet 
Ansgarius adventshögtid. Stipendiet togs emot av Frivilligcentralens ordförande Signe Isaks-
son, som berättade om centralens drogförebyggande arbete.

STÖD FÖR SJUKA BARN I LINKÖPING... rt s:t laurentius Brödra-
gåva för 2016 uppgick till 7 000 kr och tillföll ronald macdonald hus i 
linköping. templets mästare fredrik topplund besökte verksamhetschef 
Katarina hågfelt-collin och överlämnade gåvan. på ronald mcdonald 
hus kan sjuka barn som behöver specialistvård långt från hemmet leva 
tillsammans med familjen under ofta långa behandlingstider.

... OCH ÄVEN I MALMÖ sedan år 2011 skänker rt gregorius i malmö 
sin Brödragåva till organisation eller sammanslutning inom templets 
upptagningsområde som utövar ideell verksamhet till gagn för medmän-
niskorna enligt ordens värdegrund. år 2016 gick gåvan till clownronden 
i skåne, professionella artister som är specialutbildade för att arbeta 
med sjuka, funktionsnedsatta barn och ungdomar och besöker sjukhus i 
skåne.
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Kära vänner och Bröder i 
Tempel Riddare Orden!

när dessa rader skrivs håller 
tillbehörsexpeditionen som 
bäst på att skriva fraktsedlar till 
paketen med de nya ritualerna. 
först ut är ritualen för Kärlekens 
grad. Jag hoppas att alla tem-
pel har fått de nya ritualerna när 
ni läser dessa rader. hur ni ska 
förfara med de gamla ritualerna 
framgår av en, med försändel-
sen bifogad, instruktion.

i samma försändelse kommer 
också en uppsättning av de 
nya rekryteringsbroschyrerna. 
dessa bekostas av stortemp-
let, och kostar alltså inget för 
templet. 

vi har valt att sända ut hela 
upplagan, så i skrivande stund 
finns inget lager på tillbehörs-
expeditionen. önskar templen 
fler broschyrer är det därför 
viktigt att dessa beställs i god 
tid, så att vi hinner trycka fler 
och hinner skicka dem med 
post. på så vis kan vi hålla dem 
ständigt aktuella. Jag vill därför 
be om att templen inte bestäl-
ler fler än ni verkligen behöver!

tre olika broschyrer har tagits 
fram för att underlätta rekryte-
ringsarbetet. det är viktigt att 
dessa nu kommer till använd-
ning på rätt sätt, och att alla 
gamla rekryteringsbroschyrer 
slängs. det är dessa tre nya 
som ska användas, inget gam-
malt materiel!

den minsta broschyren är av-
sedd vid en första kontakt. den 
kan delas ut till intresserade vid 
till exempel ”öppet hus” och lik-
nande aktiviteter, eller till män 
som är lite allmänt nyfikna på 
vad tempel riddare orden är. 
den är utformad så att man kan 
ha den med sig i plånboken 
eller en ficka, så att man alltid 
har den till hands.

den mellanstora broschyren är 
tänkt att användas i steg två, 
till dem som visar lite djupare 
intresse av orden och som fun-
derar på ett medlemskap. den 
ger lite mer information om vad 
vi står för, och vad ett medlem-
skap innebär.

den stora broschyren har två 
tänkta användningsområden. 
dels är den ett stöd för våra 
egna Bröder i vad man kan 
prata om med intresserade, 
men den är även tänkt som för-
djupad information till dem som 
kan tänka sig bli medlemmar.

det är viktigt att vi använder 
broschyrerna ”rätt”, och att 
vi alltså inte ger ut alla tre på 
samma gång. Jag hoppas at de 
verkligen kommer till använd-
ning, och inte blir hyllvärmare 
i templet eller hos enskilda 
bröder.

oavsett hur många eller hur bra 

broschyrer vi tar fram, så leder 
inte dessa självt till att vi får fler 
medlemmar. de är ett verktyg 
i rekryteringen, men det är vi 
bröder som genom personliga 
kontakter måste engagera oss 
för att vi ska bli fler!

aldrig förr har vi haft ett så 
omfattande och stilrent rekry-
teringsmaterial som nu! vi har 
broschyrer, roll-ups, och ett 
bildspel. ett mässbord är också 
på gång. vi vill också ta fram 
en gemensam broschyr med 
tBo, men det kräver att även 
tBo är med i utvecklingsarbe-
tet. 

Jag hoppas att vi snart har en 
sådan broschyr på plats, då 
jag tror det gagnar bägge våra 
ordnar. saknar ni något annat 
materiel i rekryteringsarbetet är 
jag mycket tacksam för idéer 
om hur vi ytterligare kan hjälpa 
templen i denna viktiga uppgift!

Jag tror att  vi, genom att mark-
nadsföra oss tillsammans, har 
möjlighet att få fler människor 
intresserade av deltagande i 
våra bägge ordnars arbete!

med förhoppningen om att vi nu 
ska få fart på rekryteringen, och 
med önskan om fsv!

HJÄLP I  REKRyTERINGSARBETET På GåNG

Mats Valli
Stormästare

För att underlätta rekryteringsarbetet 
finns det roll-ups, nya broschyrer och ett 
bildspel. Ett mässbord är på gång.
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Jörgen Johansson,               
RT Caritas

Jörgen Johansson har nyss fyllt 
49 år. i det 
civila är 
han hand-
ledare för 
ensam-
komman-
de flykting-
ungdomar 
i torsby, 
men tidi-

gare har han varit kock i 30 år.

Broder Jörgen blev tempelrid-
dare i maj 2009. innan han val-
des till sitt nuvarande ämbete 
var han cm i några år.

– min målsättning som ny 
mästare är först och främst att 
ena oss bröder i arvika samt 
försöka återstarta rekryterings-
arbetet som vi dessvärre inte 
varit så lyckosamma med. 

– Jag tycker att det är viktigt 
att påpeka för blivande bröder 
att vi ser att de närvarar på alla 
möten de får deltaga i, samt att 
gärna komma en halv timme 
innan mötet och med fördel 
stanna kvar efter mötet. allt för 
att kunna bygga ett starkare 
brödraskap och gemenskap.

Broder Jörgen är styrelsemed-
lem i iogt-nto-föreningen 
anders fryxell i arvika och är 
även ledare för en grupp vux-
enkonfirmander i arvika.

– Jag är även engagerad i en 
självhjälpsgrupp na, en fören-
ing som hjälpt mig mycket.

Christer Wik, RT Concordia

Broder christer fyller 55 år 
senare i år. han  recipierade i 
rt s:t laurentius i maj 1987. 
sedan dess har han varit med-
lem i tre tempel – rt s:t lau-
rentius, rt ansgarius (där han 
var sKm) och rt concordia. 

till rt concordia kom Broder 
christer år 2008 och där har 
han varit cm (2012-2015) och 
vm (2016).

på generalkonventet 2013 i 
visby valdes han till pKcm 
och sedan generalkonventet i 
sandefjord 2016 är han också 
pKm och har en plats i stmr 
som sUm. 

och vad är då Broder christers 
målsättning som ny mästare?

– Jag har 
förmånen att 
vara mäs-
tare i ett väl   
fungerande 
tempel där 
möten ge-
nomförs i 
god ordning, 
rekryteringen 
fungerar och vi på olika sätt 
berikar oss i ordenskunskap.  
Även om allt detta fungerar så 
tror jag att vi kan bli ännu bättre 
genom att öka delaktigheten, 
stärka mötesnärvaron och uti-
från det bibehålla en god rekry-
tering  – ”den enskilde brodern 
är templets kraftkälla”.

han har många järn i elden, är 
aktiv i iogt-nto, sjunger i kör, 
sitter i kyrkorådet i hemförsam-
lingen i svenska kyrkan och 
leder arbetet i sin bostadsrätts-
förening. 

i det ”civila” är han enhetschef 
på sensus studieförbund. 

Lars Ivarsson, RT Jämteborg

lars ivarsson 
efterträdde 
sin far Kent 
ivarsson på 
mästarpos-
ten. det är 
inte särskilt 
vanligt, om 
det ens har 
hänt förut. 

Broder lars är 39 år gammal 
och arbetar som nattchef på 
tidningstjänst.

han blev medlem i tr i mars 
2004 och har haft lite olika 
roller i rt Jämteborg med ljud 
och ljus, som Bcm och som 
sKm. han är också en driven 
fotograf – bland annat svarade 
han för en stor del av bilderna 
från gK i sandefjord i förra 
numret av tempel riddaren.

det var inte far Kent som enga-
gerade lars:

– Jag visste att min far var 
medlem, men det pratades inte 
så mycket hemma om det. det 
var faktiskt broder olov Berg-
ström som ställde frågan till 
mig.

Även hos broder lars intar 
medlemsrekryteringen en 
central plats i hans målsättning 
som ny mästare:

– det är visst svårt emellanåt, 
men viktigt att jobba med på 
olika sätt. det gäller att hitta 
nya vägar för att finna medlem-
mar. Jag vill också vara med 
och utveckla samarbetet inom 
npK i södra zonen samt även 
väva in de norska tempel som 
rt Jämteborg samarbetar 
mycket med redan. 

för övrigt är han sekreterare i 
en mhf-avdelning, revisor på 
Junis-distriktet samt en mhf-
Ungdomsklubb och en Unf-
förening, samt engagerad inom 
östersunds fK och östersunds 
dff med matchrapportering 
och är sekreterare i sin bo-
stadsrättsförening. 

Curt Arne Gisleskog,           
RT Mäster Olof

Broder curt arne fyller 67 år 
under året. han är nybliven 
pensionär men har under sitt 
Fortsättning på sidan 5

HÄR ÄR ORDENS NyA MÄSTARE: 
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Fortsättning från sid 4

yrkesverksamma liv jobbat 
inom bussbranschen.

han invig-
des i or-
den 1985. 
ganska 
snart blev 
han Bs 
– efter-
som han 
faktiskt 
tycker det 

är roligt att skriva protokoll. han 
har också varit sB i Utposten i 
lindesberg, s och Kn.

– den viktigaste frågan för 
orden idag är medlemsfrå-
gan, anser rt mäster olofs 
nye mästare, liksom de flesta 
andra.

– vi måste bli fler och det 
kommer att vara ett prioriterat 
område. Jag tycker också att 
den rituella delen av orden är 
intressant och viktig.

Broder curt arne är regionord-
förande i region Bergslagen 
inom mhf och finns med i 
styrelsen för nBv örebro-mä-
lardalen samt inom länsnykter-
hetsförbundet.

Karl-Erik Gustavsson,         
RT S:ta Gertrud

Karl-erik 
gustavsson 
fyllde 75 år i 
slutet av förra 
året. han 
är utbildad 
pastor och 
arbetar också 
som studiele-
dare.

Broder Karl-erik recipierade i 
vt oscarsborg i oskarshamn 
år 1976. där var han under 
många år Um, Kn, cm och vm. 
när oscarsborg gick upp i mo-
dertemplet s:ta gertrud valdes 
han där till vm och c. han har 

ansvarat för Up och klubbaft-
nar i oskarshamn och sjungit i 
tr-kören i s:ta gertrud tills den 
lades ner.

som ny mästare önskar Broder 
Karl-erik att alla bröder ska 
känna sig hemma, känna del-
aktighet och bli uppmuntrade 
att delta i templets arbete. så 
här säger han:

– Jag vill arbeta för att templet 
ska utvecklas vidare och för att 
vi tillsammans efter förmåga 
och möjligheter ska hjälpas åt 
att intressera andra att komma 
till oss och recipiera. att tem-
pelmötet blir ett tillfälle att 
känna lugn och ro men också 
en plats för engagemang i mö-
tets olika delar.

Broder Karl-erik har hela sitt liv 
varit engagerad i olika fören-
ingar. han är sedan många 
år frikyrkligt engagerad, bland 
annat i gideoniterna, och i olika 
nykterhetsorganisationer. dess-
utom i ett antal olika intresse-
föreningar. 

Ali Jerremalm, RT Veritas 

ali Jerremalm är 68 år gammal 
och pensionerad lärare. 

han blev medlem i tr 2003 
i rt s:t erik i Uppsala. efter 
några år i  rt felicia i göte-
borg flyttade han till Borås och 
rt veritas år 2010. 2012 val-
des han in i mästarerådet och 
sedan gK i sandefjord är han 
pKKn i södra provinskapitlet.

hans målsättning som ny mäs-
tare är att vara lyhörd, vårda 
traditionerna men också söka 
nya former, 
finna nya 
vägar till nya 
bröder:

– Kort sagt 
att göra mitt 
bästa – och 
lite till. 

rt veritas nye mästare har 
många andra föreningsenga-
gemang. han är bland annat 
förbundsordförande i sveriges 
lärares nykterhetsförbund och 
vice ordförande i chartophilia 
sueciae (svenska spelkorts-
sällskapet).  

Chlarence Jarlow,                 
RT Vårdkasen.

rt vårdkasens nye mästare är 
64 år gammal och är egenfö-
retagare inom brunnsborrning 
sedan 25 år.

Broder chla-
rence har 
varit medlem 
i tempel rid-
dare orden 
sedan 2008. 
han har varit 
sändebud 
i Utposten i 
falkenberg 

sedan 2013 och i rt vårdka-
sen har han varit Bcm och cm.

som ny mästare vill Broder 
chlarence satsa på att få nya 
medlemmar.

–  att finnas till för bröderna är 
prio ett och att göra trovärdiga 
möten. våga ta nya grepp i 
ordens anda och se möjlighe-
terna i problemen.

– Jag tror på traditioner, på 
möten mellan människor, på 
ett samkväm med ärlighet och 
goda föresatser och utan surf-
platta och mobil. att vara med 
och förändra denna bild, våga 
visa bröderna om sann glädje, 
gemenskap, personlig utveck-
ling och få en distans till loket, 
ja till och med bli dess förare.

han sitter med i styrelsen i 
framtidens hus, iogt-nto 
falkenberg och sysslar också 
med aktivt ligaspel inom bow-
ling och skytte inom skeet och 
trapp finns med.
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Hur ska Tempel Riddare 
Orden lägga upp sin 

verksamhet de närmaste 
åren?
 
det var frågeställningen när 
stortemplets mästareråd och 
de tre svenska provinskapitel-
råden träffades till gemensam 
konferens i stockholm 19-20 
november. 
 
– vi var helt överens om att det 
finns ett mål som är viktigare 
än alla andra just nu, säger sm 
mats valli. det är rekryteringen 
av nya bröder. det är en över-
levnadsfråga för tempelrid-
dareorden. får vi inte fart på 
medlemsvärvningen är vi snart 
ett minne blott. 
 
redan på generalkonventet i 
sandefjord tog tempel riddare 
orden beslutet att prioritera 
medlemsrekryteringen. och 
konferensen i stockholm blev 
något av starten på den kam-
panjen. stortemplet kunde pre-
sentera en hel del arbetsma-
teriel som templen ska kunna 
använda i medlemsrekryte-
ringen framöver. där fanns nya 
broschyrer, klatschiga rollups, 
bildspel och presentationsbord. 
 
– och nu är tanken att både vi 
i stortemplets mästareråd och 
provinskapitlens mästareråd 
ska hjälpa riddaretemplen och 
Utposterna att komma igång 
med ett intensivt rekryteringsar-
bete, säger mats. 
 
nu kommer till en början alla 
tempel att få buntar av de nya  
broschyrerna sig tillsända. 
 
– den uppsättning de nu får 
kommer att vara helt kost-
nadsfria för templen, upplyser 
mats. sedan blir det kanske en 
mindre slant om man önskar 
rekvirera ytterligare broschyrer. 
 

de nya rollupskyltarna får 
templen dock dela på. 
 
– det kommer att distribueras 
en uppsättning (tre rollups) till 
varje tempelzon, berättar mats. 
sedan får provinskapitlens 
faddrar i de olika zonerna hålla 
reda på var de finns och se till 
att de kommer till bästa möjliga 
användning. 
 
satsningen på medlemsrekry-
teringen var naturligtvis det 
stora diskussionsämnet under 
stockholmskonferensen, som 
var den första av sitt slag i ”mo-
dern tid”. 
 
– Jag känner i vart fall inte till 
att ett sammandrag med både 
stortemplets mästareråd och 
de tre provinskapitlens mästa-
reråd skett tidigare, säger mats. 
men tanken är att vi ska göra 
liknande sammandrag även i 
framtiden. provinskapitlen är ju 
egentligen ingen egen juridisk 
enhet utan mest stortemplets 
förlängda arm när det gäller att 
hjälpa och stödja templen. de 
har ju i och med sommarens 
konvent fått utökade arbets-
uppgifter – och samtidigt också 
ökade resurser. 
 
det innebar naturligtvis att 
även andra frågor behandlades 
under mötet. till exempel hur 

receptionerna till stg (åt-
tonde graden) ska gå till under 
provinskapitlens ledning, hur 
arbetet med hemsidor och med 
sociala medier ska gå till, hur 
möjligheterna till studie- och 
kulturbidrag från nBv bättre 
ska tas till vara, hur utbildning-
en kan fördjupas på ordensmö-
ten med mera. 
 
– vi kommer också att kalla 
förtroendemän från alla tem-
pel till utbildningar på central 
nivå, avslöjar mats valli. vi 
har redan slagit fast datum för 
utbildningstillfället 2017. det 
blir ett sammandrag den 9-10 
september för m och några yt-
terligare ämbetsmän. vilka det 
blir denna gången är ännu inte 
helt klart, men vi återkommer 
till det. 
 
Text & foto: Lars-Erik Måg

KAMPANJEN FÖR NyREKRyTERING ÄR IGåNG

En historisk samling. Det är troligen första gången Mästareråden i Stortemplet och de 
tre Provinskapitlen kallats till gemensam utbildningshelg. Och det blir säkert fler tillfällen 
framöver.

Rykande färska Rollups med positiva 
Tempelriddarebudskap kommer att fin-
nas tillgängliga i varje zon.
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KARLSTADzONEN HAR BÖRJAT PLANERA
Arbetet med att skapa 

samarbete mellan Temp-
len inom de olika Provinska-
pitlens nyskapade zoner har 
startat.

i mellersta provinskapitlet var 
Zon Karlstad, som består av de 
tre templen i värmland (esaias 
tegnér i Karlstad, caritas i ar-

vika och virtus i Kristinehamn) 
och det till mellersta provinska-
pitlet tillkomna templet fidelitas 
från åmål i dalsland, först ut 
med att träffas för att planera 
vad samarbetet ska gå ut på. 
 
hemma hos esaias tegnérs 
mästare christer nilsson i 
grava rud samlades två repre-

sentanter från vardera tempel 
den 23 januari och hade ett 
kvällsmöte. 
 
för värmlandstemplen är sam-
verkan egentligen inget nytt. 
det har man sysslat med länge 
då ett av templen – caritas – 
inte haft möjligheten att själva 
genomföra receptioner i ridda-
regraderna. nu får man utöka-
de möjligheter till samarbete då 
även fidelitas tillkommer. 
 
att esaias tegner kommer att 
vara värdtempel för general-
konventet 2019 ger också ett 
extra tryck på zonen att samar-
beta, då templet ensamt knap-
past har de personella resurser 
själva som krävs för att kunna 
ta hand om arrangemanget. 
 
nu beslutade man att arbeta vi-
dare med sina samarbetsplaner 
och träffas nästa gång i början 
av april i lokalerna i åmål. 
 
Text & foto: Lars-Erik Måg

Med på det första mötet var från vänster Jörgen Johansson, blivande M i Caritas, Henry 
Rådbo, CM Virtus, Lars-Gunnar Nilsson, CM Fidelitas, Bengt Bengtsson, S Caritas, Leif 
Brodén, UM Esaias Tegnér, Christer Nilsson, M Esaias Tegnér, Nils Dåverhög, M Virtus 
och Torsten Wassenius, M Fidelitas.

Roll-ups kan beställas
Är ni intresserade av att beställa roll-ups 
ber vi er kontakta sKr claes göran ed-
berg skr@tempelriddareorden.se eller 
telefon 073 687 16 69 senast 2017-02-
28

det finns tre varianter: 
1: neutral med ordens logotype på

2: Bild med ordenssalen i ordens stam-
hus i stockholm och texten ”ett nyktert 
brödraskap på kristen grund” och ”värde-
sätter traditionen, form, stil och värdighet”

3: Bild på grännamonumentet och texten 
”en inkluderande gemenskap för värde-
baserad utveckling”

samtliga har vår hemsidesadress längst 
ner på roll-upen.

priset per roll-up är ca 1 100 kr/st, men 
om flera tempel beställer kan vi få ner 
priset. frakt tillkommer.”

SILVERMEDALJER TILL TRE BRÖDER. Onsdagen den 30 november be-
sökte bröder från fyra olika Tempel RT Fidelitas i Åmål vid deras sista möte 
för året. Under gradmötet tilldelades Eklundsmedaljen i silver bröderna i 
Fidelitas Torsten Wassenius, Bengt Dåverhög och Stig Ahlenius av Stormäs-
tare Mats Valli. Det var en mycket god stämning i lokalerna som gästades av 
bröder från RT S:t Erik, Knape, Caritas och Westgothia. Vi hade en väldigt 
trevlig kväll tillsammans och tackar samtliga bröder från Åmål för det varma 
välkomnandet. På bilden de tre medaljörerna tillsammans med PKM Vilgoth 
Wilhelmsson och SM Mats Valli.
Milot Kelmendi 
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DAMKLUBB I NEDLAGT TEMPEL KÄMPAR På
2009 upphörde VT Os-

carsborg i Oskarshamn 
och Templets bröder överfö-
derdes till RT S:ta Gertrud i 
Västervik. 

vt oscarsborgs damklubb  har 
dock fortsatt att träffas då och 
då. Bland annat arrangerar 
damerna varje år en luciahögtid 
i oskarshamns metodistkyrka. 

en kväll i slutet av hösten förra 
året bjöd damklubben in brö-
derna i före detta vt oscars-
borg till en träff med god mat 
och musikalisk underhållning. 
ett 20-tal bröder med damer 
deltog. 

flera av de närvarande bröder-
na är av olika skäl inte så ofta 
närvarande vid rt s:ta ger-
truds ordinare gradmöten, men 
brukar ofta delta i de möten och 
sammankomster som förläggs 
till oskarshamn.

vid ankomsten hälsades  brö-
der och damer välkomna till 
denna fest av Berit gustavsson 
från damklubben. hon tyckte 
det var roligt att de hörsam-
mat inbjudan och hoppades att 
kvällen skulle blir trevlig och att 
maten skulle smaka. 

de gästande fyra musikerna 
hälsades speciellt välkomna. 
det var broder folke ljung, 
som samlat tre av sina musi-
kaliska vänner, anders frisk 
klarinett, henrik hoffman, fiol 
och Bruno olofsson gitarr. 
de två första har tidigare varit 
medlemmar i kammarorkestern 
camerata nordica. 

folke, som spelar dragspel, 
och  Bruno olofsson, är också 
välkända i oskarshamns 
musikliv och har spelat tillsam-
mans i olika konstellationer.

Kvartetten bjöd på ett program 
från flera olika musikaliska 
genrer, klassiskt, jazz, visor, 

gammeldans med mera.¨några 
av styckena var arrangerade 
speciellt för denna uppsättning 
av instrument.

i en paus i programmet bjöds 
alla till bords för en välsma-
kande måltid. före desserten 
bjöds gästerna på ytterligare 
några melodier av kvartetten. 
Klarinettisten anders frisk 
presenterade de musikstycken 
som framfördes och berättade 
lite om såväl kompositörerna 
som bakgrunden till att styck-
ena  tillkom.

innan sällskapet skiljdes åt 
framförde vt oscarsborgs siste 
vm Karl-erik gustavsson ett  
tack från bröderna till damklub-
ben för den trevliga samman-
komsten och musikerna för den 
fina underhållningen som de 
bjöd på. 

han påminde om den luciafest 
damklubben tradionellt arrang-
erar och då alla bröder med da-
mer och anhöriga till bröderna i 
rt s:ta gertrud bruka delta. 

Text : Leif Lundqvist
Foto: Leif Hultgren

En kvartett musiker, Anders Frisk, klarinett, Henryk Hoffman, fiol, Bruno Olofsson, gitarr 
och Folke Ljung, dragspel, underhöll vid festmåltiden som Damklubben i före detta VT 
Oscarsborg bjöd in till.

Lördagen den 12 november 
2016 var det möte i Tro-

hetens grad i Templet Mä-
lardrottningen av TBO. 

samma dag började 
stor tempel mästare 
rådet för tBo sitt möte 
i tr:s stamhus i stock-
holm.                                                                                                

till glädje för oss alla 
kom det denna dag 
att bli reception i tg och det 
var Kari dahle halvorsen från 
templet dronning åsa från lar-
vik i norge som recipierade. 

Brit fjell från templet st. sunni-

va från  Bergen i norge höll 
ett känslosamt tal till dagens  
recipiend.                                                  

efter ett bra möte lett 
av mälardrottningens 
mästare gunnel tro-
bell, cm anita edberg 
samt övriga tjänstgö-
rande systrar avslutade 
vi eftermiddagen med 
en gemensam och 
gemytlig måltid.                                                                                                            

när vi övriga systrar gick hem 
så fortsatte stor mästare rådet 
sina överläggningar.                                                                              

Annica Nilsson

TG-reception i Mälardrottningen
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På kyndelsmässoda-
gen samlades ett 40-tal 

bröder och systrar från RT 
Umeborg och Templet Ume-
spiran i ett högtidligt och 
stämningsfullt program för 
att minnas dem som avlidit 
under fjolåret. 

Umeborg hade förlorat sex brö-
der och Umespiran två systrar. 
mästarna micael andersson 
och margot asplund preside-
rade växelvis i den fina ritualen 
tillsammans med funktionärer 
ur båda mästarråden. 

mötet inramades av stillsam 
orgelmusik framförd av broder 
Kaj Westin. i ritualen ingick 
även medverkan av sånggrup-
pen magnolia som inledde med 
den traditionella led milda ljus. 

de fem sångarna återkom se-
nare i programmet med ljuset 
skimrar och Jag vet en plats så 
skön.

precis lagom till denna högtid 
hade en stor målning satts   
upp på hedersplats vid tempel-
salens port just när man kom 
uppför trappan. det var fram-
lidne broder torsten Burström 
som skänkt en imponerande 
tavla som han själv målat
med inspiration från kyrklig 
konst.

efter den högtidliga delen 
samlades alla till sedvanlig kaf-
feservering i nedre lokalen. där 
framträdde sånggruppen med 
lite mindre allvarsamma låtar. 

Text & foto: Anders Perstrand

RT Wästmannia 100 år
rt Wästmannia inbjuder härmed Bröder med damer till sitt 100-årsjubileum 

lördag den 8 april 2017
Jubileet hålls i templets lokaler på termometergatan 2 i västerås.

Program:
Kl 12.00 Kransnedläggning vid förste mästarens grav på hovdestalunds kyrkogård
Kl 13.00 servering av enkelt kaffe/te och smörgås vid ankomst
Kl 14.00 ig-möte
Kl 14.00 för damerna anordnas besök med guidning i önsta gryta kyrka
Kl 16.00 Jubileumsmiddag med underhållning av bl a iogt-nto-kören i västmanland

Klädsel: ehd/hd  för bröder som deltar i ig-mötet. för damerna valfritt.

Anmälan: till vår s, ola magnusson, reveljgatan 3, 723 50 västerås,
  tel 021-41 41 36   e-post  s@rtwastmannia.se 
  anmälan skall ske senast 11 mars 2017.
Kostnad: 300 kr/person

VÄLKOMNA! 

GEMENSAM MINNESHÖGTID I UMEå 

Inför minneshögtiden i Umeå hade framlidne 
Broder Torsten Burströms målning satts upp 
på hedersplats. Bilden togs på konstnärens 
90-årsdag.

ExCELSIOR FIRADE KyNDELSMÄSS. RT Excelsior 
höll sitt kyndelsmässofirande på EFS-anläggningen 
Åhusgården i Åhus. Ett drygt 30-tal bröder och damer 
hade samlats till gudstjänst med efterföljande lunch. 
Predikanten, Broder Conny Gaveståhl, talade självut-
lämnande med utgångspunkt i kyndelsmässodagens 
evangelietext om Symeons varning till Maria att hon 
skulle komma att ha blandade känslor inför sonen Jesus 
uppgift. Han övergick sedan till när han, anstaltspojken, 
lämnade den breda vägen och blev präst. Högtiden led-
des av Templets Mästare Nils Forsberg. På bilden spelar 
Torsten Weister och Conny Gaveståhl Led milda ljus.
Text & foto: Tommy Johansson
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NyA BRÖDER
RT Ansgarius, Norrköping
Johan tillenius
RT Bothnia, Piteå
rune Wiklund
RT Felicia, Göteborg
marcus andersson
tom rudeke
RT Idun, Hudiksvall
anders schmidt 
RT Knape, Uddevalla
Jiisreel rodriguez-Joillker
RT S:t Hans, Visby
michael stenberg
RT S:t Johannes, Kalmar
rabi haidar
RT Verdandi, Sundsvall
stefan Johansson
RT Veritas, Borås
claes åhblom 
RT Westgothia, Skara
hans strand
RT Wästmannia, Västerås
mikael Jonsson

ORDENSPATRIARKER
RT Hermes, Karlskrona
nils gadd
RT Minerva, Jönköping
nils Karlsson
RT Sirius, Skellefteå
eric oscarsson
RT Umeborg, Umeå 
Kaj g Blomqvist

Junkerdalsträffen 40 år
välkommen till Junkerdalsträffens 40-årsjubileum 15-18 juni, som 
vanligt i arrangemang av Up saltdal och rt syvstjernen i Bodö.

Program

Torsdag:  välkomstträff med ”rømmegrøt og spekemat”, kaffe.

Fredag:  fiske på saltenfjorden alternativt vandring på gamla 
färdvägen till Junkerdal. på kvällen kl 19 seminarium med fhsm 
Jens døvik och kvällsmat.

Lördag:  ig-möte kl 12 med efterföljande brödramåltid. för 
damer och gäster besök på galleri per adde och Kaisa Zetter-
qvist. Kl 19 festkväll på Junkerdals Kulturhus.

Söndag:  gudstjänst kl 11 i Kulturhuset och avslutning med 
middag och kaffe.

Priser (i norska kronor)
torsdag  180 kr 
fredag 100 kr
lördag 100 kr för brödramåltid resp. damernas måltid
  400 kr festmiddag, kaffe med varierat program
söndag 130 kr middag och kaffe

Anmälan senast 20 maj till Björn Karlsen, tel +4791839216.

övernattning får var och en ordna själv. det finns plats för husbi-
lar och husvagnar med ström och tillgång till dusch och toalett vid 
Kulturhuset.

graddis fjellstue,  tel +4775694341

saltfjellet hotell polarsirkelen, tel +4775694122

saltdal turistsenter, tel +4775682450 

Foto: Anders Perstrand

Norra Provins Kapitlet 
Sommarträff
28 – 30 juli 2017
sommarträffen förlägges till 
ådalen.

härnösands folkhögskola, 
hemsön.

Utflykt med ms ådalen iii.

murbergets museum.

härnösands domkyrka.

Info på RT Verdandishem-
sida: http://tempelriddare-
orden.se/index.php/hem-
verdandi
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TEMPEL RIDDARE ORDEN

Norra Provins Kapitlet

KUNGÖRELSE

STORMÄSTAREN 
i Stor Templet för Sverige och Finland 

har medgivit 
Sveriges Norra Provins Kapitel

GRADGIVNING I STG
Lördagen den 22 april 2017 kl 13.00 

i RT Iduns lokaler,  
Hudiksvall

Bröderna anmäler sig till templets sekreterare      
senast den 15 mars 2017.

receptionsanmälan senast 22 mars
på fastställd blankett till 

 pKKr anders perstrand, 
östra Kyrkogatan 14a, 903 30 Umeå, 

eller via e-post 
anders.perstrand@tempelriddareorden.se 

Bröder med stg och högre grader (deltagare) 
skall senast 10 april anmäla deltagande till 
pKKn Kjell lindberg, 073-848 54 27 eller 

e-post kjell.lindberg@tempelriddareorden.se
ange även önskan att delta i Brödramåltid 

och ev. behov av specialkost.

Brödramåltiden kostar 250 kronor. inbetalning 
görs till stortemplet på bankgiro 362-3626 eller 
sWish nr 123 495 58 37 senast den 10 april.

Klädsel hd eller ehd

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän  kl. 10.00 
recipierande Bröder   kl. 12.00 
övriga Bröder    kl. 12.30

Varmt välkomna 
till högtid 

i Tempel Riddare Orden

   Kent ivarsson               anders perstrand

pKm                              pKKr          

LåNGVÄGA ORDENSPATRIARK. Nordwalde är en li-
ten stad i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Staden har ca 9 300 in-
vånare och en av dem är Kaj G. Blomqvist (till vänster). Han gick 
med i Tempel Riddare Orden i april 1966 i VT Vasaborg och nu 
var det dags för utnämning till Ordenspatriark. Hans medlemskap 
överfördes till RT Umeborg när Templet på andra sidan Kvarken 
lades ned. Till decembermötet i Umeå hade broder Kaj tagit flyget 
och mötet gästades dessutom dagen till ära av FM i VT Vasaborg  
Bjarne Hammarström (till höger)
Text & foto: Anders Perstrand

Bröder välkomna till 
STG-gradgivning i Linköping

Sveriges Mellersta Provinskapitel inbju-
der till Gradgivning i STG lördagen den 

11 mars 2017 kl 13.00 i RT S:t Laurentius 
lokaler, Trädgårdstorget 6, Linköping.

anmälningstiden för reception har gått ut, men 
bröder med stg och högre grader som önskar 
delta skall anmäla deltagande samt om de öns-
kar delta i Brödramåltid och anmäla eventuellt 
behov av specialkost senast tisdagen den 28 
februari 2017 till axel olofsson, tel 070-328 53 
36 eller e-post

axel.olofsson@tempelriddareorden.se

samling kl 12.30.

Brödramåltiden kostar 250 kronor. inbetalning 
görs till stortemplet på bankgiro 362-3626 eller 
sWish nr 123 495 58 37 senast den 6 mars. 
Klädsel hd eller ehd.

varmt välkomna till högtid i tempel riddare 
orden!

Christer Wik, PKM
Axel Olofsson, PKKR



Vid ett mycket välbesökt 
IG möte den 24 januari 

installerade SM, Broder 
Mats Valli, Broder Christer 
Wik som ny Mästare i RT 
Concordia. 

christer var tidigare vm och 
har även varit cm. han är 
också m i mellersta provins-
kapitlet och sUm i stortemp-
let för sverige och finland. 

christer efterträdde ingemar 
Weiner som varit templets m 
de senaste sex åren. ingemar 
har tillhört rt concordias 
mästareråd  i 16 år på olika 
poster och innehar opK-
tecknet. 

vid mötet installerades Broder 
per östberg som vm. han 
har tidigare varit Kn, och som 
hans efterträdare installera-
des Broder Kjell andersson.

Bröderna i rt concordia 
tackar ingemar Weiner för 
många framgångsrika  år i 
templets tjänst. vi önskar 

också den nyinstallerade 
mästaren lycka och framgång.

Text & foto: Tommy Nilsson

Redan andra veckan i 
januari fick vår nye 

Stormästare Mats Valli be-
känna färg.

fyra installationer av nyvalda 
mästare från måndag till tors-
dag och sedan på fredagen 
direkt till oslo för tre dagars 

möte i det högsta rådet.

Broder mats startade veckan 
i östersund, på tisdagen var 
han i örebro, på onsdagen i 
västervik och på torsdagen i 
Borås. fredagen och resten 
av helgen var han i oslo för 
möte med det högsta rådet.

hos rt veritas i Borås hann 
han också med en lång inter-
vju i radio tr och som ni kan 
lyssna på via vår hemsida el-
ler vår interna facebook-sida. 

Text & foto: Jan Ewers

POSTTIDNING b  

Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Claes Göran Edberg, Dansbanevägen 5, 184 39 åkersberga
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RIVSTART På 2017 FÖR STORMÄSTAREN

Eldsjälarna bakom Radio TR, Bröderna Sven-Bertil Ritheim och Sven Esselius, fick 
en lång radiointervju med Stormästare Mats Valli när han befann sig i Borås.

Nye Mästaren i RT Concordia Christer Wik flankeras av SM Mats Valli och FM Inge-
mar Weiner.

Nya M och VM i ledningen för RT Concordia


