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Mina Bröder och Systrar i 
TRO och TBO!

I en tidigare ledare tog jag upp 
en av våra hörnstenar – Kär-
leken. Ledaren väckte en hel 
del kommentarer, de allra flesta 
mycket positiva, någon lite mer 
ifrågasättande.

Det råder dock inget tvivel om 
att vår Orden, genom de hörn-
stenar arbetet bygger på, ger 
oss riktlinjer för våra liv. Detta 
är väl uttryckt i den värdede-
klaration som alla nya medlem-
mar måste ansluta sig till. I den 
förklaras vad Orden står för 
och hur den vill att vi ska forma 
våra liv. 

I värdedeklarationen kan vi läsa 
”En broder arbetar uppriktigt för 
att öka sin förståelse av Ordens 
innehåll och värderingar, så att 
han lär känna sig själv och kan 
växa som broder och medmän-
niska, till gagn för samhället, 
sina närmaste och sig själv.”

Värdedeklarationen finns i alla 
Tempel, och går att få läsa 
genom att fråga Mästaren eller 
Ceremonimästaren. Den har 
inte delats ut, men tanken är att 
alla kandidater ska få möjlighet 
att läsa igenom den vid infor-
mationen inför inträdet i Orden.

Den första hörnstenen, San-
ningen, tänkte jag inte beröra 
denna gång. Den andra hörn-
stenen, Kärleken, har jag som 
sagt berört tidigare.

Vår tredje hörnsten är Ren-
heten. ”Renhet i tankar, ord 
och gärningar. En Tempelrid-
dare strävar efter att rena och 
förädla sina tankar, begär och 
seder och inrättar sitt liv efter 
detta.” 

Vi är väl medvetna om att detta 
kan tyckas vara ett högt mål, så 
högt att det förmodligen aldrig 

kan uppnås. Men Orden kräver 
inte att vi ska nå målet, det är 
tillräckligt att vi strävar efter det.

Renhetstankar är inget nytt, och 
de finns inom många kulturer. 
Så berättas till exempel inom 
kristendomen om den Heliga 
Graal, att endast den renaste 
kunde få bli dess beskyddare. I 
japansk te-ceremoni är renhe-
ten också central. Den utrycks 
fysiskt genom att alla kärl och 
materiel torkas av och rengörs 
inför gästen, men symboliken 
är tydlig – det är sinnet som ska 
renas från begär och ondska.

Renheten är nära förknippad 
med etiken. Det som är etiskt 
är ofta också rent.

Vår fjärde hörnsten är Trohe-
ten. I värdedeklarationen står: 
”Trohet mot nästan, Orden och 
sig själv. En Tempelriddares 
trohet bygger på Guds kärlek 
till alla människor. Han visar 
aktning och vänskap mot alla 
Ordensbröder, arbetar för främ-
jande av Ordens ändamål och 
upprätthållande, dess självstän-
dighet och framgång.” 

Vi ska vara trogna vår nästa, 
det vill säga våra Ordensbrö-
der, deras familjer – ja, alla de 
medmänniskor vi möter. 

Trohet mot Orden och dess 
ideal. Det handlar bland annat 
om att fortsätta förkovra oss i 
det arbete Orden hjälper oss 
att bedriva med oss själva. Det 
handlar om att gå vidare i gra-
derna för att få nya verktyg i det 
arbetet. I det arbetet är alla fyra 
hörnstenarna lika viktiga.

Framför allt lär oss Orden att 
vara trogna oss själva. Redan 
från första början uppmanas vi 
att lära känna oss själva och i 
vårt inre utforska vem vi är. Det 
gäller att stå för vad vi finner! En 
del egenskaper gör oss kanske 

stolta, andra önskar vi kanske 
förändra genom hårt arbete. 

Vårterminen är i skrivande 
stund i full gång. För Stortemp-
let innebär det bland annat 
utbildning av nya och fjolårs-
mästare. Denna gång samlas vi 
i Stockholm för att titta närmare 
på Mästarens uppdrag och hur 
Ordensarbetet ska ledas.

I mars är det gradgivning i 
STICG (9) och HTG (10) Stor-
templet och Det Högsta Temp-
let sammanträder i Halmstad 
för gradgivning, och vi hoppas 
på stort deltagande.

Samtliga Tempel bör nu ha fått 
växelläsningar för väpnaregra-
derna. Arbetet fortsätter i OKU-
gruppen, och så småningom 
kommer även växelläsningar 
för riddaregraderna. 

Årets stora begivenhet är an-
nars General Konventet i Karl-
stad. Mer information om detta 
finner ni på annan plats i denna 
tidning. Det är min förhoppning 
att få träffa så många som möj-
ligt av alla Bröder och Systrar 
med familjer under de dagar 
konventet pågår.

Med broderlig hälsning och 
med önskan om FSV.

Mats Valli
Stormästare

I Riddaretemplen Ansgarius, 
Balder och Sirius är det se-

dan årsskiftet nya Mästare. 

Axel Olofsson, Tommy Jönsson 
och Ola Berglund heter våra nya 
högsta ämbetsmän och tjänare i 
dessa Tempel. Tyvärr har Broder 
Tommy Jönsson drabbats av 
sjukdom, så honom presenterar 
vi i nästa nummer, men de två 
andra ser ni här:  

Den nye Mästaren i RT Ansgari-
us, Axel Olofsson, är 59 år. För 
tre år sedan flyttade han tillbaka 
till barn-
doms-
staden 
Norr-
köping för 
att kom-
ma lite 
närmare 
sin far.

– När jag 
läste vid 
univer-
sitetet i 
Linköping fick jag frågan om att 
gå med i Tempelriddarna, men 
då var jag för ung, sedan tog 
det nästan tio år innan någon 
frågade igen. 1987 invigdes jag 
i RT Vårdkasen, där jag senare 
var kaplan i tolv år. 

Efter flytt till Habo inlänkades 
Axel i RT Minerva där han blev 
skattmästare. I RT Ansgarius har 
han varit kaplan och sekrete-
rare. Under tre perioder har han 
varit PKK, först i södra och nu i 
mellersta provinskapitlet.

Som ung tänkte Axel bli buss-
förare när han blev stor, men 
han blev i stället lantbrevbärare i 
norra Halland. Nu arbetar han på 
en byggfirmas kontor.

– Jag är föreningsaktiv på flera 
ställen, sitter i kyrkofullmäktige 
och församlingsråd. I Odd Fellow 
har jag sedan 30 år Kungspur-

purgraden, den högsta grad van-
liga bröder kan få. 

Broder Axel trivs med ritual-
möten, där varje möte har en 
ram som återkommer varje gång. 
Samma ord kan väcka nya tan-
kar som man har med sig hem.

Som mästare önskar han att 
Templet, som idag har 35 med-
lemmar och merparten är över 
70 år gamla, får nya medlemmar 
i yngre ålder. 

– Vi har börjat med några öppna 
möten och även om bara en 
handfull intresserade kommer, 
känns det bra.

– Jag hoppas att även de ”äldre” 
kommer, för deras erfarenhet 
och kunskap är betydelsefull för 
Templet.

Ola Berglund, som tagit över i 
RT Sirius, är 61 år, är gift och har  
två vuxna barn och ett barnbarn.

Han är medlem i TR sedan 1992 
och har suttit med i MR i två år 
som KN och tidigare haft plats 
som BCM och BUM.

– Min målsättning som ny 
Mästare måste vara att verka för 
att Sirius ska få fler nya medlem-
mar, säger Broder Ola, som i det 
”civila” är verksamhetsutvecklare 
i NBV (Nykterhetsrörelsens Bild-
ningsverksamhet).

Broder 
Ola är 
även 
medlem 
i IOGT-
NTO och 
MHF och 
är aktiv 
som folk-
dansare.

NYA MÄSTARE I TRE TEMPEL ORDENS HÖRNSTENAR VIKTIGA RIKTLINJER
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För andra gången i 
historien kommer 

Tempel Riddare Orden 
med sitt Generalkonvent 
till Karlstad. Första gången 
var 1974.  Men då fanns 
inte Karlstad  Congress 
Culture Centre, som denna 
gång blir huvudcentrum för 
Generalkonventet 2019.

– Men vi är vana att ta emot 
stora arrangemang här, säger 
centrets projektledare Jennie 
Persson. Vi har nästan jämt 
någonting på gång i våra 
lokaler.

Och lokaler har man gott 
om. Eller vad sägs om 18 
samlingslokaler där den 
minsta tar emot 6 personer 
och den största 1 620 
personer. Dessutom har man 
restaurangen Karl IX med plats 
för 1 200 sittande gäster.

–  Så jag tror vi har alla 
möjligheter att erbjuda de 
lokaler ni behöver vid ert 
Generalkonvent, säger Jennie 
och ser ut som en klassisk 
”Sola i Karlstad”.

Generalkonventet kommer att 

utnyttja flera av våningarna i 
Karlstad CCC. Vid ankomsten 
kommer deltagarna att tas emot 
på entréplanet, där registrering 
ska ske. Men resten av tiden 
finns Konventbyrån högre upp i 
byggnaden.

– Som det ser ut nu kommer 
många av de större arrange-
mangen att ske i den lokal som 
heter Lars Magnus Eriksson, 
LME, säger arrangörstemplets 
Mästare Christer Nilsson. Det 
är en lokal på femte våningen 
med en bedårande utsikt ut 
över Klarälven och framför 
allt den stora stenbron. Det är 
också en lokal som är delbar i 
tre om vi så önskar.
Men många av aktiviteterna, 
speciellt på torsdagen, sker 
uppdelade på provinskapitlen 
och då används halvstora lokler 
som har ”värmländska” namn 
som Lars Lerin, Zara Leander, 
Sven Ingvars och Fridolf 
Rhudin.

– Och den stora konvent-
middagen sista kvällen har vi 
på centrets restaurang Karl 
IX som också är vår matsal 
under hela konventet, berättar 
Christer Nilsson.

Alla aktiviteter under konventet 
äger inte rum i Karlstad CCC. 
Programpunkter arrangeras 
också till exempel i Karlstads 
Domkyrka och både gradmötet 
i 12:e graden och damernas 
kväll kommer att hålla till på 
annat håll i staden.

– Men Karlstad CCC blir navet 
för aktiviteterna, slår Christer 
fast. Och jag tror att det blir en 
fantastisk upplevelse för alla 
deltagarna.

Om några andra arrangemang 
kommer att äga rum på 
Karlstad CCC samtidigt som 
Generalkonventet är ännu 
oklart. Men TRO och TBO 
hyr kanske hälften av de 
tillgängliga lokalerna, däribland 
inte den allra största – Sola – 
som tar 1 620 personer.

–  Men i dagsläget är bara 
ni inbokade i våra lokaler de 
dagarna, säger kongresschefen 
Monica Alm. Men får vi 
fler förfrågningar har vi ju 
utrymmen som räcker till även 
för andra arrangemang, säger 
hon.

Text & foto: Lars-Erik Måg

KARLSTAD CCC VÄLKOMNAR KONVENTET
Karlstad CCC till vänster och Scandic hotell till höger. I Karlstad CCC kommer det mesta av Generalkonventet att äga rum.

Detta nummer av Tempel 
Riddaren är starkt influ-

erat av sommarens General 
Konvent i Karlstad. Under 
dagarna 31/7 till 3/8 samlas 
ett stort antal Tempelriddare, 
Tempelbyggare och medföl-
jande till intensiva dagar i 
Värmlandsmetropolen.

Som vanligt är det ett späckat 
program med förhandlingar, 
receptioner i högre grader 
(TRO), installation av nyvalda 
ämbetsmän och flera tillfällen 
till socialt umgänge. Vart tredje 
år träffar vi gamla vänner och 
lär känna nya. 

För många är de intressanta 
utflykterna en stor upplevelse 
under GK. En stor fördel med 
nya orter för våra samlingar 
är att vi får tillfälle att bekanta 
oss med nya besöksmål, ny 
kultur och, ibland, utmanande 
dialekter. Denna gång tror jag 
att våra norska gäster ska få 
det lite enklare – Värmland har 
tillhört Norge och dialekten bär 
fortfarande prägel av det.

I två artiklar har Lars-Erik Måg 
presenterat Karlstad Congress 
Culture Center – den vackra 
anläggning intill Klarälven – där 
merparten av våra aktiviteter 
äger rum. Han presenterar ock-
så de hotell där vi gjort preli-
minära bokningar av hotellrum. 

Alla hotellen ligger inom prome-
nadavstånd från KCCC. Vägg-i-
vägg ligger First Hotel River C. 
Det betyder att vi rekommen-

derar det hotellet för besökare 
som har svårigheter att förflytta 
sig till fots. Tyvärr har River C 
en låg kapacitet, varför det kan 
vara bra att veta att Scandic 
Winn ligger endast 350 meter 
från KCCC. Observera att ho-
tellpriserna endast gäller vid 
bokning senast 30/4.

Ni som var i Sandefjord fick 
veta att Oslo är Karlstads när-
maste huvudstad – endast 22 
mil från Oslo till Karlstad. Med 
sitt läge intill E18 och med 
goda vägförbindelser norrut 
och söderut i Sverige, bör alla 
bilburna ha lätt att hitta fram. 

Expressbussar, tåg och flyg 
finns till hands för de som inte 
vill köra egen bil. Från Oslo kan 
bussen vara ett bättre alternativ 
än tåget.

De planerade utflykterna pre-
senterades i Tempel Riddaren 
nr 3/2018 och får också en kor-
tare beskrivning i den bifogade 
anmälningsblanketten. Vi har 
noterat ett stort intresse för 

Lars Lerin och hans museum 
Sandgrund Lars Lerin. Det 
finns därför gott om tillfällen att 
gå dit. Det är dessutom ett kort 
stenkast från KCCC.

Vid de olika kvällsaktiviteterna 
får vi kulturella inslag av olika 
slag, men allt framfört av per-
soner med värmländsk bak-
grund. På lördagens bankett 
kommer The Hebbe Sisters – 
tre skönsjungande systrar som 
tillsammans med sina föräldrar 
(Duo Sentire) kommer att ge 
oss högklassig musikalisk un-
derhållning. 

Välkommen till GK19 – anmäl 
dig i god tid. Viktiga beslut, 
högtidliga möten och minnes-
värda upplevelser utlovas. 
 

  Per Fredheim 
  Högste Stormästare

DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL GK I KARLSTAD

Rapportera till Tempel Riddaren!
Nu är det GK, men redaktionen vet att Tempel och Utposter runt 
om i Sverige har en mycket omfattande och omväxlande verk-
samhet. Tyvärr har vi ingen möjlighet att åka runt och bevaka allt, 
därför behöver vi er hjälp. Alltså: skicka in lite texter och bilder från 
era möten, utflykter, fester, utåtriktade arrangemang och allt annat 
ni sysslar med. Kanske kan det ni håller på med inspirera andra 
Tempel. Adressen till redaktionen finns på sidan 2. Välkomna!
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På dagen 110 år efter 
instiftandet firade RT 

Excelsior i Kristianstad sitt 
jubileum den 8 december. Ett 
drygt 50-tal bröder, damer 
och gäster hade samlats i 
Åhusgården i Åhus för att 
fira den stora dagen.

Bland deltagarna märktes hela 
Stortempelmästarerådet, som 
hade förlagt sitt möte till Kristi-
anstad för att kunna vara med 
på jubileet, samtliga Mästare 
från de skånska Templen och 
RT Knud Lavard i Köpenhamn 
samt bröder från dessa Tempel 
och RT Hermes i Karlskrona. 

Jubileumsfesten inleddes med 
ett högtidsmöte som efter väl-
komsthälsning av Templets 
Mästare Nils Forsberg inled-
des med ett välsjungande och 
stämningsfullt luciatåg. 

Som sig bör fick vi också ta 
del av en komprimerad historik 
över de gångna årens verk-
samhet. Bland annat kunde vi 
notera att redan vid instiftelse-
mötet recipierade sju bröder. 

Det blev sång och musik av 
Bror Lundh och Berit Berg, som 
bjöd på adventssånger, skån-
ska visor och julsånger, och 
därefter återknöt Stormästare 
Mats Valli i sitt högtidstal till den 

entusiasm som rådde vid tiden 
för Templets instiftelse:

– Sju nya bröder redan vid för-
sta mötet manar till eftertanke. 
Om vi hade en bråkdel av den 
glöden skulle Orden blomstra.

Stormästaren framförde häls-
ningar från Högste Stormästa-
ren och Det Högsta Rådet och 
hade sedan hedersuppdraget 
att dela ut Eklundsmedaljen i 

brons till Templets båda nesto-
rer, Lars G Niwongh och Ingvar 
Hidås, båda Ordenspatriarker 
med många år av arbete för 
Orden. 

Vid den avslutande jubileums-
banketten hölls hyllningstal och 
det lämnades gåvor. Det mest 
spektakulära var när bröderna 
från RT Knud Lavard överläm-
nade ett antal oljelampor som 
såg ut som stearinljus och där-
till olja för tio års förbrukning.

– Bröderna från Excelsior be-
undrade vår uppfinning vid 
ett besök i Köpenhamn, och 
då tyckte vi att de skulle få en 
egen uppsättning, sade M i 
Knud Lavard, Flemming Jen-
sen.

Som avslutning delades det ut 
blommor till alla som gjort jubi-
leumsfesten till en minnesvärd 
högtid och vi skildes åt i de-
cembernatten.

Text & foto: Tommy Johansson

STOR FEST NÄR EXCELSIOR FYLLDE 110 ÅR

M i RT Knud Lavard, Flemming Jensen, överlämnar oljeljus till M i RT Excelsior, Nils Fors-
berg. Ceremonin övervakas av S i RT Excelsior, Uno Johnsson.

RT Excelsiors Ordenspatriarker Lars G Niwongh och Ingvar Hidås fick Eklundsmedaljen i 
brons och tackade genom att berätta om sina många år i Orden. SCM Vilgoth Wilhelms-
son och VSM Kent Ivarsson lyssnar intresserat.

Var ska vi bo när vi 
kommer till Karlstad, 

undrar nog en och annan. 

Och det blir kanske inte så lätt 
att bestämma sig: Valfriheten 
åtminstone nu i början är stor. 
Inte mindre än sex hotell med 
preliminärt över 350 rum finns 
tillgängliga – och dessutom ett 
vandrarhem

– Planeringen mellan 
Congresscentret och hotellen 
verkar fungera bra, säger 
arrangörstemplets mästare 
Christer Nilsson. Hotellen har 
vetat att vi ska komma och 
ställer upp med sina resurser.

Det är kanske inte så konstigt. 
Samarbetet mellan hotellen och 
Karlstad CCC är etablerat och 
effektivt.

– Vi har regelbundna träffar 
med hotellen och informerar 
dem om vad vi har inbokat, 
berättar Karlstad CCC:s 
kongresschef  Monica Alm. Det 
är ett bra samarbete generellt 
– även om kanske vissa drar 
mera nytta av det än andra.

– Och vi har också ett 
samarbete med handeln 
i Karlstad som går under 
beteckningen Welcome City. 
Där har såväl handeln, vi och 
hotellen representanter.

De sex hotell som ställer upp 
med hotellrum ligger alla relativt 
centralt i Karlstad. 

– Hotellkedjan Clarion hotell 
ställer upp med tre hotell 
med sammanlagt 180 rum 
tillgängliga, berättar Christer 

Nilsson. Sen har vi Scandic 
Winn som har 100 rum och 
Scandic City med 80 rum.

Det hotell som ligger som 
närmaste granne till Karlstad 
CCC är First hotell River C. Där 
finns 38 rum att tillgå.

– Hur många platser vi har 
tillgängliga på Vandrarhem vet 
vi inte riktigt än, säger Christer. 
Det har varit för tidigt att få 
boka där ännu. Men det beror 
väl också till stor del på hur stor 
efterfrågan kommer att bli på 
ett enklare boende.

Ett av hotellen är förresten 
Karlstads gamla fängelse: 
Clarion Collection Hotell 
Bilan. Ett hotell där man bor 
omgärdad av höga murar.
Text & foto: Lars-Erik Måg

MÅNGA STÄLLEN ATT BO PÅ UNDER GK

Vad vet Karlstadborna om Tempel Riddare Orden?

Maria Alm, kongress-
chef Karlstad CCC.
Vet faktiskt inte riktigt. Jag har 
jobbat med Bifrostorden och har 
en kollega som är med i Frimu-
rarorden, så jag gissar att det är 
något liknande. De har väl en 
herr- och en damloge och job-
bar säkert med välgörenhet och 
har fina ceremonier och trevliga 
middagar.

Gunnar Åberg, 
flanör i köpcentrum
De är ungefär som Frimurarna, 
men Tempelriddarna dricker inte 
sprit. Dom finns i Karlstad och 
i Kristinehamn. Jag känner en 
som är medlem där och de har 
svårt att få unga att ansluta sig. 
Jag har faktiskt blivit tillfrågad 
om att bli medlem en gång, men 
det tyckte inte min fru var någon 
bra idé, så jag tackade nej.

Gunnar Johansson, 
flanör i köpcentrum.
Jag vet bara att dom har lokal i 
området Viken i Karlstad. De är 
en förening av något slag, men 
jag vet inget om dem. De är nog 
någonting religiöst, gissar jag.

Kasper Norling, 
nyhetschef NWT. 
Tyvärr! Det har jag dålig koll på. 
Jag vet egentligen ingenting 
om dem. Har aldrig haft någon 
relation till Tempelriddareorden. 
Men kommer de hit till Karlstad 
i sommar får jag väl försöka ta 
reda på mera...

       Clarion Bilan              Clarion Drott       Clarion Plaza     River C                    Scandic City              Scandic Winn
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TEMPEL BYGGARE ORDEN

Stor Tempel Mästare Rådet

KUNGÖRELSE
Andra gången

General Konvent 2019
Stor Templet av Tempel Byggare Orden 

sammanträder till General Konvent 
den 31 juli – 3 augusti år 2019 

i staden Karlstad, Sverige

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent 
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9

Anmälningsblanketter och information 
finns i denna tidning, samt på 

Ordens hemsidor

 Carin Wiking Margot Asplund
       SM             SKR

TEMPEL RIDDARE ORDEN
Det Högsta Rådet

KUNGÖRELSE
Andra gången

General Konvent 2019
Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden 

sammanträder till General Konvent 
den 1 augusti 2019 på KCCC, Karlstad, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent 
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Föredragningslista
      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) verksamhets-  
          berättelse och räkenskaper
      7. Stiftelsen Tempel Riddare Ordens 
         100-årsfonds verksamhetsberättelse
      8. Revisorernas berättelser
      9. Fråga om ansvarsfrihet för DHR för 
         ämbetsperioden
    10. DHR:s förslag om strategi, verksamhets- 
          plan och budget
    11. Förslag från Det Högsta Rådet
    12. Förslag 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

 Per Fredheim    Per-Ingvar Krantz
                    HSM                     HSKR

FÖRGÅRDEN I FALUN FIRADE TIOÅRSJUBILEUM. Den 24 no-
vember firades tioårsjubileum i Templet Mälardrottningens Förgård 
i Falun. Från Stockholm deltog Mälardrottningens Mästareråd samt 
medföljande bröder från RT Concordia. Mötet var välbesökt och 

högtidligt med många bröder från RT Ariel, vilka på bilden syns 
gratulera systrarna i Förgård Falun.
Text: Lena Kvarnér Foto: Lars-Erik Måg

Vid gemensamt möte med 
RT Concordia och RT S:t 

Erik recipierade i  Prövade 
Riddares Grad den 13 no-
vember två bröder, från RT 
Concordia Broder Karl Berg-
ström och från RT S:t Erik 
Broder Jimmy Ravelin. 

Det välbesökta mötet leddes av 
RT S:t Eriks Mästare Gunnar 
Sverredal. Talet till recipien-
derna hölls av RT Concordias 
Mästare Christer Wik, som i sitt 
tal bland annat sade att denna 

prövning kan jämföras med alla 
de prövningar vi alla stöter på i 
det dagliga livet.

Det första IG-mötet för terminen 
den 22 januari kunde knappast 
startat bättre. 

Efter installationen av ämbets-
män och tjänstemän var det 
dags för reception. Lärlingen 
Alexandru Cornita från Utpos-
ten Stockholm Norrort recipiera-
de och Templet fick glädjen att 
få en ny stridskamrat i sina led.

Broder Alexandru har med 
tanke på sin ålder, 30 år, 
många fina tempelriddareår 
framför sig. 

Efter detta var det medaljutdel-
ning. Broder Karl-Erik Henrik-
son, som lämnade posten som 
CM, fick för förtjänstfullt arbete i 
templet mottaga Eklundsmedal-
jen i brons. 

Text & foto: Tommy Nilsson

Nya prövade riddare och ny stridskamrat i Concordia

De prövade riddarna Jimmy Ravelin och Karl Bergström framför stolta Mästare Gunnar 
Sverredal och Christer Wik.

Stridskamraten Alexandru Cornita omgi-
ven av sina faddrar Per Östberg, Johan-
nes Sommardahl och Sven Öhberg.

UMEBORG FIRADE ORDENSPATRIARK I HEMMET. Bro-
der Kurt Karlsson, 91 år, utnämndes till Ordenspatriark den 12 
januari. Högtiden gick av stapeln i hans hem i närvaro av fem 
ämbetsmän från RT Umeborg. Broder Kurt har tills för några år 
sedan varit en trogen tillgång i Templets verksamhet och bland 
annat svarat för dukningen av Tempelsalen inför de olika grad-
mötena. Här ses han omgiven av S Anders Perstrand, förre CM 
Folke Bäckström, VM Carl-Axel Hedström, M Micael Andersson 
och KN Henry Forsgren.
Text: Anders Perstrand  Foto: Sylvia Karlsson
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NYA BRÖDER
RT Ariel, Falun
Peter Ljungqvist
RT Concordia, Stockholm
Alexandru Cornita
RT Esaias Tegnér, Karlstad
Ingemar Eriksson
RT Knape, Uddevalla
Shogan Alidadi
RT S:t Johannes, Kalmar
Michael Brofjorden
RT S:ta Gertrud, Västervik
Per Hellman
RT S:ta Gertrud, Västervik
Ulf Lindvall
RT Umeborg, Umeå
Oskar Wåhlin
RT Veritas, Borås
Björn Gustavsson
RT Wästmannia, Västerås
Claude Leclerc

ORDENSPATRIARKER
RT Bothnia, Piteå
Tore Gabrielsson
RT Jämteborg, Östersund
Ingvar Sivertsson
RT Knape, Uddevalla
Bertil Wireby
RT Minerva, Jönköping
Kenneth Lundin
Nils-Eric Magnusson
RT S:t Laurentius, Linköping
Åke Johanzon
RT S:t Sigfrid, Växjö
Sven-Erik Säll
RT Umeborg, Umeå
Kurt Karlsson

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER
RT Minerva, Jönköping
Kjell Hordnes
RT Valkyrian, Söderhamn
Göran Björkström

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Stor Templet för Sverige och Finland

KUNGÖRELSE
Andra gången

STOR TEMPLET FÖR 
SVERIGE OCH FINLAND
sammanträder till ordinarie Stortempelmöte 

i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019.
Vad Ordens lag stadgar om Stortempelmöte

 återfinns i kapitel III.

Mellersta, Norra och Södra Provinskapitlen
sammanträder till 

ordinarie Provinskapitelmöten 
i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019.

Vad Ordens lag stadgar om Provinskapitelmöten 
återfinns i kapitel III.

     Mats Valli            Claes-Göran Edberg
             Stormästare                                   Storkansler

      Christer Wik          Kent Ivarsson           Vilgoth Wilhelmsson  
        PKM-MPK                 PKM-NPK                      PKM-SPK

     Axel Olofsson      Anders Perstrand     Bengt-Ove Pettersson
        PKKR-MPK             PKKR-NPK                   PKKR-SPK

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Mellersta Provins Kapitlet

KUNGÖRELSE
STORMÄSTAREN 

i Stor Templet för Sverige och Finland 
har medgivit 

Sveriges Mellersta Provins Kapitel
GRADGIVNING I STG

Lördagen den 6 april 2019 kl 13.00
 i RT Ariels lokaler, Åsgatan 45, Falun

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare      
senast den 1 mars.

Receptionsanmälan senast den 11 mars
på fastställd blankett till 
 PKKR Axel Olofsson, 

Trestegsgatan 51, 603 73 Norrköping, 
eller via e-post 

axel.olofsson@tempelriddareorden.se 

Bröder med STG och högre grader (deltagare) 
skall anmäla deltagande samt om de önskar    

delta i Brödramåltid och anmäla eventuellt behov 
av specialkost  

senast måndagen den 29  mars 2019 till            
Axel Olofsson, telefon 070-328 53 36 eller e-post 

enligt ovan.

Brödramåltiden  kostar 250 kr. Inbetalning görs 
till Stortemplet på bankgiro 362-3626 eller     

Swish nr 123 495 58 37 senast den 29 mars.

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

         Christer Wik                    Axel Olofsson 
                PKM         PKKR

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 27 april 2019 kl 13.00
 i RT Umeborgs lokaler, Umeå

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare      
senast den 27 mars.

Receptionsanmälan senast den 3 april
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 den 15 april anmäla deltagande till 

PKKR Anders Perstrand enligt ovan. 

Ange även önskan att delta i Brödramåltid 
och eventuellt behov av specialkost.

Brödramåltiden  kostar 250 kr. Inbetalning görs 
till Stortemplet på bankgiro 362-3626 eller     

Swish nr 123 495 58 37 senast den15 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          

Gregorius Brödragåva till United Sisters
Sedan 2011 delar RT Gregorius ut årets Brödragåva till förening 
eller sammanslutning inom Templets upptagningsområde som utö-
var ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens 
värdegrund. 
2018 års mottagare är United Sisters, en verksamhet hos Fryshu-
set i Malmö, som arbetar förebyggande och främjande med frågor 
kopplade till unga tjejers hälsa och rättigheter. Verksamheten ska-
par trygga rum för självreflektion, bygger gemenskap, uppmuntrar 
aktörskap, skapar opinion och stöttar flickor i utsatta situationer. 
Grunden i United Sisters är grupp- och coachverksamhet som leds 
av engagerade volontärer.
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POSTTIDNING B  

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

1212

RT Ariel i Falun delade den 
1 december ut sitt årliga 

stipendium om 5 000 kronor. 
Stipendiet tillföll föreningen 
Glimma i Falun. 

Fyra av föreningens ledande 
personer med grundaren Sussi 
Wilén Dacke i spetsen deltog 
på festen, och där uppvaktades 
de av Templets Mästare Lars-
Erik Måg. 

Föreningen hjälper familjer, 
barn och unga att finna trygg-
het i sig själva med en mötes-
plats och träning, där alla blir 
sedda för den de är.

– Vi tycker det är en viktig 
verksamhet Glimma bedriver, 
säger Måg. En verksamhet 

som behöver all uppmuntran. 
Vi tycker att det är en verksam-
het som ligger helt i linje med 
Tempel Riddare Ordens vär-
deringar, där vi tycker att man 
ska leva ett drogfritt liv där man 

stöttar varandra och utvecklar 
våra karaktärer som personer 
och medmänniskor.

Sammanställning: 
Tommy Johansson

Riddaretemplet Ariel, Falun, 100 år
Lördagen den 7 december 2019
Gamla Prostgården, Åsgatan 45, Falun
13.00 Välkomstfika med smörgås

14.00 IG-möte i Tempelsalen  (Annat program för damerna)

17.00 Jubiluemsmiddag, Gamla Elverket, Ölandsgatan 8-10                                                                  
Tre rätter, högtidstal, sång- och musikunderhållning.

Klädsel: Bröder: HD eller EHD med dekorationer. Damer: TBO-systrar: HD med dekorationer. 
  Övriga damer och herrar: valfritt.

Kostnad: 400 kronor inklusive Jubileumsskrift (Guldsponsorer 350 kronor)

Anmälan: senast 1 december via formulär på hemsidan 
  https://tempelriddareorden.se/falun-rt_ariel-aktuellt/
Ev frågor:  Via epost: rtariel.falun@gmail.com
  M: Lars-Erik Måg, 023-198 40
  CM: Nils-Gunnar Belin, 070-5450187

RT ARIEL STÖDER BARN OCH UNGA 

Sussi Wilén Dacke mottar RT 
Ariels stipendium om 5 000 
kronor av RT Ariels Mästare 
Lars-Erik Måg. 
Foto: Nils-Gunnar Belin


