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Tempel Riddaren
Kära Noviser och Systrar i 

Förgårdar och Tempel.

Ibland händer det som man minst 
anar. Kari Dahle Halvorsen har 
lämnat sitt ämbete. Därför är det 
jag som tillförordnad Stormästare 
som skriver till er denna gång.

STMR kommer att ha ett samman-
träde i början av september och 
efter det kommer ett utskick med 
information.

Coronaviruset har påverkat rådets 
arbete. Alla möten har blivit digi-
tala, men arbetet med revidering 
av ritualerna och en ny grad har 
fortgått. 

I höst kommer en inbjudan till alla 
M och CM i Templen och PS och 
FV i Förgårdarna om ett rådslag i 
Stockholm 15 – 17 januari 2021. 

Jag hoppas att ni kan hålla kontakt 
med varandra genom telefonsam-
tal eller om ni har möjlighet (stor 
lokal) att anordna träffar med sam-
tal och kanske enklare läsningar. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Utmaningen 

för oss är att många av våra med-
lemmar är i riskgrupp – oftast på 
grund av ålder över 70 år.

Till sist – tack Kari för allt arbete 
du har lagt ner för Orden. Det 
känns verkligen tråkigt att du läm-
nar oss.

Eva-Britt Fredheim 
t.f. Stormästare 

TACK TILL TBO:S 
AVGÅENDE STORMÄSTARE

Tillbehörsexpeditionen har mycket att erbjuda
Nu när höstens aktiviteter börjar komma igång, här lite upplysningar 
från Tillbehörsexpeditionen.

Expeditionen är öppen helgfria torsdagar mellan klockan 10.00 och 
klockan 15.00.

Under tiden 1/6 – 15/8 och 15/12 – 5/1 är expeditionen stängd.

Telefonnummer till expeditionen 08-21 13 10. Utom expeditionstid 
kan du ringa 08-35 01 13 eller 070-515 99 00. Det går också bra att 
ta kontakt på e-post tro.exp@tempelriddareorden.se dygnet runt.

Förutom ordensmaterial har vi även ett stort sortiment av presentar-
tiklar. 

Besök gärna vår hemsida www.tempelriddareorden.se
Välkommen med din beställning.

Gäller även TBO.

Tommy Nilsson 
Expeditionsföreståndare
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Kära Bröder och Systrar i 
våra ordnar!

År 2020 har inte blivit vad vi 
förväntat oss. Inte bara Sverige, 
utan hela vår värld, har lamslagits 
av den pandemi som blivit känd 
som Covid-19. För våra Ordnars 
del har det inneburit inställd verk-
samhet. Vi har inte kunnat sam-
las kring de symboler och arbets-
redskap vi varit vana vid. Detta 
har ställt till det på många sätt.

Inför hösten har vi i Det Högsta 
Rådet och i Stortempelmästare-
rådet fört många diskussioner 
om, och i så fall hur och när, vi 
skulle kunna påbörja verksamhe-
ten igen. Vi har landat i att för-
söka komma igång under hösten, 
men i begränsad skala.

Naturligtvis följer vi myndigheter-
nas råd så gott vi kan. Men vi tror 
också att det är viktigt att komma 
igång, i alla fall i liten skala. Vi 
har därför beslutat att Utposter 
kan ha möten, liksom Tempel kan 
ha möten i Invigningsgraden. 

Det är viktigt att åter kunna 
samlas till arbete, men under så 
säkra former som möjligt. Därför 
har vi också beslutat att inte ha 
några receptioner under hösten 
2020. Receptioner förutsätter att 
vi kommer varandra nära, något 
som vore direkt olämpligt under 
rådande pandemi. Att ändra på 
det skulle innebära allt för stora 
ingrepp i våra ritualer, och det är 
vi inte beredda att göra.

I skrivande stund rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten att risk-
grupperna begränsar sina sociala 

och fysiska kontakter. Det påver-
kar naturligtvis många av våra 
medlemmar, och omöjliggör att 
de deltar i arbetet. Vi följer dessa 
rekommendationer, och ber våra 
bröder i riskgrupperna stanna 
hemma till dess myndigheterna 
ändrar sitt besked.

De som trots allt kan samlas till 
arbete i Ordens angelägenhe-
ter kommer också att påverkas. 
Templen har fått en lång lista på 
åtgärder att vidta för att kunna 
genomföra möten. Det handlar 
om att begränsa möjligheten till 
smittspridning så lång som det är 
möjligt.

Vi ber också bröderna att undvika 
besöka andra Tempel, undanta-
get de närliggande Tempel som 
tidigare samverkat om att hålla 
möten. Detta i enlighet med myn-
digheternas rekommendation att 
alla bör begränsa sina kontakter 
under den rådande pandemin.

Så fort myndigheterna blåser 
faran över hoppas jag att vi åter 
kan komma igång med full kraft. 
Jag vet att många bröder sett 
fram emot gradtagningar, som nu 
inte blivit av. Stormästarna har 
därför kommit överens om att det 
under en tid ska vara lättare att få 
dispens från tiden mellan grader, 
för att bröder inte ska halka för 
långt efter den tid de normalt 
skulle kunnat ta graderna i. Mer 
information om detta har utgått till 
Templen.

Valmöten ska hållas i oktober, 
enligt Ordens lag. Stortempel-
mästarerådet har därför skickat ut 
instruktioner med anvisningar hur 
val kan hållas till samtliga Tem-
pel. Det är viktigt att alla bröder, 
oavsett om de kan delta i möten 
eller ej, får möjlighet att påverka 
valet av Mästare Råd och reviso-
rer.

Det är min och Stortempelmästa-
rerådets förhoppning att vi snart 
skall kunna återuppta verksam-
heten på normalt sätt igen. Till 
dess får vi hålla ut, följa myn-
digheternas råd och anvisningar 
och försöka komma igång i liten 
skala.

Med broderlig hälsning och med 
önskan om FSV

Mats Valli
Stormästare

Vi hoppas att vi snart ska kunna samlas till 
möten och brödramåltider utan restriktioner.

VIKTIGT ATT SAMLAS TILL ARBETE

Rapportera till Tempel Riddaren!
Tempel och Utposter runt om i Sverige har normalt en mycket om-
fattande och omväxlande verksamhet med möten, utflykter, fester, 
utåtriktade arrangemang och  annat. I dessa tider måste vi arbeta 
på annorlunda sätt. Redaktionen vill gärna veta hur ni lägger upp 
ert arbete. Adressen till redaktionen finns på sidan 2 till vänster. 
Välkomna!
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Efter en lång tid av uppehåll 
till följd av pandemin är 

det åter möjligt att hålla möten 
med vissa restriktioner. Vi ger 
här en sammanfattning av vad 
som har kommit igång och 
hoppas att vi till nästa nummer 
ska kunna tala om att mötes-
verksamheten pågår överallt i 
våra ordnar.

RT Concordia har
fyra möten i höst
Som framgår av bilden ovan ge-
nomfördes ett möte i invignings-
graden den 25/8. 

Under mötet fick bröderna också 
ta till sig ordenskunskapen om En 
pilgrims vandring.

De som inte kan vara med, kan 
hålla kontakt med varandra, te-
lefon och e-post finns, detta sätt 
att kommunicera gäller alltid även 
utan pandemi. 

Templet har också bestämt att 
den 22/9, 27/10 och 17/11, hålla 
möten i invigningsgraden, i an-

slutning till dessa möten skall det 
även hållas valmöte och möte 
med parentation.
Text: Tommy Nilsson
Foto: Christer Wik

RT S:t Laurentius 
har också startat
Första mötet i RT S:t Laurentius, 
Linköping samlade åtta bröder 
som var glada över att åter få 
vara i en dukad tempelsal. Men 
samtidigt kändes stor saknad av 
de bröder som inte kunde delta.

Fördjupad ordenskunskap stod 
på dagordningen och  flera fick 
med lite nytt tankegods.
Fredrik Topplund

Även RT Gregorius     
håller fyra IG-möten
RT Gregorius i Malmö beslöt 
vid senaste Mästarerådsmötet 
att genomföra IG-möten den 9 
september, 14 oktober (med val), 
11 november (med parentation 
över fyra bröder som lämnat oss 

det senaste halvåret), och den 9 
december.

Tommy Johansson

En liten grupp förväntansfulla bröder samlades när RT Concordia hade sitt första möte på ett drygt halvår. M Christer Wik hoppas att alla 
bröder snart ska få träda in i Tempelsalen tillsammans.

TEMPLENS MÖTEN BÖRJAR KOMMA IGÅNG

TR-OTTOAR PLATTSATT. Under som-
maren har det pågått ett välbehövligt 
arbete att höja och rikta om plattorna på 
trottoaren framför RT Umeborgs fastighet. 
Vid ingången hade trottoaren under åren 
sjunkit hela 17 cm. Nu behövs inte de extra 
plattor som en rådig hyresgäst placerat där 
som trappsteg för att underlätta vid entrén. 
De omlagda plattorna vid Umeborgs trappa 
kan förhoppningsvis stimulera vår verksam-
het så att både gamla och nya medlemmar 
lättare kan komma in. Månne ett använd-
bart rekryteringsargument. 
Text & foto: Anders Perstrand
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Piteå kommuns represen-
tanter, Thomas Utterström, 

Josefin Svärdsudd och Mona 
Sundqvist-Alm, tog tacksamt 
emot den skyddsutrustning 
som TR Bothnia överlämnade 
utanför kommunhuset i Piteå 
en solig vårdag i maj.

– Den givmildhet och det enga-
gemang många Piteåbor visat på 
i dessa Coronatider är glädjande 
och något positivt i kölvattnet av 
den rå dande Coronapandemin, 
säger Mona Sundqvist-Alm och 
får medhåll av övriga.

Arbetet inom TR Bothnia med 
att skänka skyddsutrustning till 
hemtjänsten började med en dis-
kussion mellan några bröder om 
vilken verksamhet som i år skulle 
få en gåva och ledde ganska 
snabbt in på frågan om huruvida 
vi på något sätt skulle kunna 
bidra till smittskyddsbekämpning 
inom vården. 

Eftersom Utposten redan formellt 
tagit ett beslut på att skänka ett 
belopp till välgörande ändamål så 

fanns det redan en grundplåt och 
för att öka möjligheten för bröder 
delta så öppnades möjligheten att 
skänka en valfri Brödragåva till 
detta ändamål. Vilket engagerade 
många bröder och innebar att 
vi kunde utöka beställningen av 
munskydd.

Efter diskussioner med Thomas 
Utterström, materialansvarig på 

Piteå kommun, om på vilket sätt 
RT Bothnia skulle kunna hjälpa 
till, kom man fram till att det 
fanns behov av skyddsutrust-
ning. Bröder som har kontakter 
inom tillverkning av skyddsma-
terial lade en beställning och när 
utrustningen väl anlände till Piteå 
så bestämdes datum för överläm-
nande.
Text & foto: Tommy Eriksson

RT Knape i Uddevalla har 
valt att ordna aktiviteter 

utomhus för att träffas på ett 
säkrare sätt och ändå hålla 
kontakten.

Första träffen skedde vid Söbb-
öns skola norr om Hedekas med 
knappt 20 bröder, damer och 
andra inbjudna. Där blev det 
korvgrillning.

Därefter åkte man till Kynnefjäll 
och fick information om kampen 
”Rädda Kynnefjäll”. Under 20 
år vaktade frivilliga fjället för att 
hindra staten från att göra prov-
borrningar för förvaring av kärn-
bränsle. En av Templets bröder 
var delaktig i den kampanjen.

Text & foto: Olof Wiking 

Thomas Utterström, Mona Sundqvist-Alm och Josefin Svärdsudd från Piteå kommun tar 
emot utrustningen från Stefan Dahlberg och Lennart Olofsson från RT Bothnia.

I den här stugan samlades kämparna för att rädda Kynnefjäll för provborrning för kärn-
bränsleförvaring.

RT BOTHNIA STÖTTAR PITEÅ KOMMUN 

RT Knape fick lära sig om kampen för Kynnefjäll
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Det är ingen överdrift att 
konstatera att vi lever i en 

konstig tid. Vi vet dessutom 
inte om det som tidigare var 
normalt kommer att återupp-
stå. Vad vi däremot säkert vet 
är att våra Ordnar kommer att 
överleva den pågående pande-
min. 

Inte sedan krigsåren 1940 - 1945 
har ordensverksamheten varit så 
lamslagen som den är nu. Under 
ockupationen var ordensarbetet 
förbjudet i Norge och Danmark, 
men även i Sverige var verksam-
heten dämpad. Det bildades inga 
nya Tempel under de åren, men 
ett fåtal Utposter såg dagens ljus. 
Det innebär att endast bröder 
som idag är i 100-årsåldern kan 
ha upplevt frustrationen av att det 
inte går att delta i ordensarbetet. 

Våra Stortempel har nu informe-
rat Templen om de riktlinjer som 
gäller för verksamheten under 
hösten 2020. I Sverige har våra 
myndigheter pekat ut alla över 
70 år som en särskild riskgrupp. 
Utöver alla regler för socialt 
umgänge med avstånd, handtvätt 
mm har vi ”åldringar” blivit med 
ett extra handikapp. Eftersom 
svenskarna normalt visar stor 
hörsamhet till myndigheternas 
propåer så avstår de flesta från 
sociala aktiviteter som strider mot 
rekommendationerna. 

Här har vi nog en väsentlig skill-
nad mellan Norge och Sverige. 
Norrmännen är inte lika hörsam-
ma mot ”överhetens” beslut – det 
kan förklara varför Norge måste 
stänga ner samhället i större grad 
än i Sverige. Där har de heller 
inte pekat ut friska 70-plussare 
som en särskild riskgrupp.

Just nämnda åldersregel i Sveri-
ge gör att endast ett fåtal Tempel 
kan bedriva verksamhet under 
hösten. Det är trots allt glädjande 
att via Facebook-gruppen och 
tidningen få ta del av den verk-

samhet som bedrivs. Det ger ett 
hopp och längtan till den dag 
då Covid-19 inte längre stoppar 
verksamheten. Ett vaccin hägrar 
i fjärran, men vi har i dagarna fått 
veta att det inte löser hela proble-
matiken. De restriktioner som nu 
finns kommer vi nog att få leva 
med ett tag. Min förhoppning är vi 
som är 70+ kan få vaccin så den 
restriktionen kan tas bort. 

När den reguljära ordensverk-
samheten är begränsad finns det 
mycket annat som kan göras. 
Allra viktigast är att hålla kontakt 
med medlemmarna. Med hjälp 
av goda idéer går det att träffas 
under säkra förhållanden, särskilt 
genom träffas utomhus. Om de 
fysiska mötena inte går att ordna 
så fungerar de olika tekniska 
hjälpmedlen. Här är det viktigt att 
särskilt tänka på de bröder och 
systrar som lever ensamma. 

Vår viktigaste uppgift är rekry-
tering av nya medlemmar. De 
senaste åren har vi blivit mer 
medvetna om att vi ofta har varit 
för snabba i vår rekrytering. De 
nya har inte alltid fått tillräcklig 
information om hur ordensarbetet 
fungerar och om de krav vi ställer 
på våra medlemmar. Effekten av 
detta ar varit att en stor del av 
våra nyinvigda inte fortsätter sin 
vandring i graderna och många 
försvinner genom passivföring 
eller att de aktivt begär utträde ur 
Orden. 

När vi nu under pandemin har be-
gränsad mötesverksamhet är det 
därför viktigt att Templen bedriver 
en aktiv rekrytering – en rekryte-
ring som får ta tid där samtalen 
med den tilltänkte medlemmen 
inte forceras fram för reception 
nästa vecka. Om vi är mycket 
tydliga under förberedelsearbetet 
och parterna lär känna varandra 
så är möjlighet för en långvarig 
relation mycket större. Det är 
ingen katastrof att receptionen 
först kan ske om några månader. 

Så var fallet under Ordens stor-
hetstid och min personliga upple-
velse är att en större andel av de 
nya medlemmarna stannade kvar 
i verksamheten under den tiden. 
Ytterligare en faktor i arbetet med 
att aktivera nya medvandrare är 
faddrarna. Här finns det också 
mycket att arbeta med i Templen.

När jag skriver detta får jag höra 
Anders Tegnell som säger att 
det om ett par månader kan bli 
aktuellt att ta bort den generella 
restriktionen för oss som har 
passerat 70. Han ställer i utsikt 
att friska 70-plussare inte ska 
särbehandlas. Vi får avvakta hur 
det kommer att formuleras när 
den dagen kommer, men det ger 
onekligen en förhoppning om att 
vi under vintern kan återuppta 
ordensverksamheten innan vacci-
neringen har genomförts. 

Till dess uppmanar jag oss alla 
att göra vad vi kan för att hålla 
kontakt med våra medlemmar 
och att de ansvariga på alla ni-
våer förbereder en framgångsrik 
återgång till normalt ordensar-
bete. 

Per Fredheim  
Högste Stormästare

VIKTIGT ATT HÅLLA KONTAKTEN
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Lena Kvarnér gick bort den 
21 juni i år. Förutom att hon 

var Storundermästare i TBO så 
var hon mycket aktiv i Templet 
Mälardrottningen och ledamot 
av Tempel Riddarens redak-
tionskommitté. Hennes minne 
tecknas av FSM i TBO Kari 
Dahle Halvorsen och M i Mä-
lardrottningen  Gunnel Trobell.

Stormästarrådet tackar henne för 
bra och samvetsgranna arbete 
genom fyra år. Hon visade om-
sorg och arrangerade allt när vi 
hade våra stormästarrådsmöten i 
Stockholm. 

Hon hade ett hjärta för TBO och 
ville ha tillväxt och utveckling.

Vi lyser frid över hennes minne.

Kari Dahle Halvorsen

Vår syster Lena Kvarnér vårda-
des sin sista tid på Stockholms 
sjukhem och blev 71 år.

Hon fördes till den sista vilan den 
23 juli 2020 i gemenskap med 
TBO-systrar och TRO-bröder 
samt släkt och vänner.

Begravningsakten hölls enligt 
Lenas önskemål i RT Concordias 
Tempelsal på Kammakargatan i 
Stockholm.

Lena recipierade i Templet Mä-
lardrottningen år 2005 och inne-
hade vid sin bortgång Ordens 
högsta grad, TG.

Hon var en mycket aktiv medlem 
och hade flera förtroendeuppdrag 
inom vår Orden. Lena hade un-
der många år flera olika uppdrag 
i Mästarerådet i Templet.

Vi minns med tacksamhet Lenas 
engagemang inom Tempel Byg-
gare Orden.

Våra tankar går till hennes son 
med familj.

Vila i frid

För Templet Mälardrottningen i 
Stockholm

Gunnel Trobell
Mästare

SUM I TBO LENA KVARNÉR AVLIDEN

Den pågående pandemin av 
Covid-19 påverkar Temp-

lens arbete. Stor Tempel Mäs-
tare Rådet har skickat ut anvis-
ningar som kraftigt begränsar 
Templens möjlighet att hålla 
ordinarie möten. Vi är medvet-
na om detta, men ser det som 
enda utvägen under rådande 
omständigheter.

Vad kan vi då göra, om vi inte blir 
tillräckligt många för att hålla ett 
rituellt möte? Det finns flera alter-
nativ. Här försöker jag lista några 
alternativ för de bröder som kan 
delta under rådande regler. Tänk 
på att hålla avstånd till varandra!

    • Studiecirklar om Ordens-
kunskap. Skriften ”Vägval” kan 
tjäna som underlag.

    • Tema-möten kring innehål-
let i graderna. Böckerna med 

växelläsningar kan tjäna som 
underlag. Tänk på att bröderna 
ska ha rätt grad.

    • Övning. Träna på de mo-
ment i våra ritualer som kanske 
är lite svårare att genomföra. Läs 
i ritualen hur de ska genomföras, 
och försök få det att ”flyta”.

    • Materielvård. Vår rituella ma-
teriel slits under våra möten. Nu 
när verksamheten går på sparlå-
ga Templen passa på att fräscha 
upp materielen – putsa mässing, 
bättringsmåla etcetera.

    • Lokalvård. De Tempel som 
har egna lokaler vet att det alltid 
finns göromål för att hålla bygg-
nad och lokaler i bra skick. Med 
låg verksamhet finns möjlighet att 
göra underhållsarbeten som tar 
lite längre tid att genomföra.

    • Rekrytering. Passa på att 
prata med vänner bekanta och 
obekanta som kan vara intres-
serade av vårt arbete. Bjud in till 
informationsträffar så fort vi kan 
starta upp verksamheten igen.

Detta är några förslag på vad 
Templen och bröderna kan göra. 
Säkert har du egna förslag också. 
Dela gärna med dig av dem! 
Tillsammans kan vi, trots restrik-
tionerna, göra mycket!

Mats Valli 
Stormästare

Vad kan vi göra när vi inte kan ha möten?

ORDENSPATRIARKER
RT S:t Johannes, Kalmar
Arne Klasson
Dane Nilsson
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POSTTIDNING B  

Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Curt Arne Gisleskog, Kristinagatan 29 C, 702 14 Örebro

Under sommaren har Vice 
Stormästaren i Stortemplet 

för Norge, Island och Färöarna, 
Kjell Otto Halvorsen, fråntagits 
sitt ämbete. Information om 
att något har skett i Norge har 
nått svenska TRO- och TBO-
medlemmar. Det är bakgrunden 
till nedanstående förklaring av 
vad som har skett.

Beslutet i Det Högsta Rådet var 
enhälligt. Bakgrunden till beslutet 
var en oenighet om hur formule-
ringen i TRO:s norska Grundlag 
om att en broder ska föra ”en 
rusfri livsstil” ska tolkas. 

Ordens ledning menar att den 
norska översättningen av Grund-
lagens beskrivning av medlem-
marnas förhållande till beru-
sande medel måste ha samma 
betydelse som det beslut som 
gjordes vid General Konventet 
2010 och som står i den svenska 
Grundlagen. Där framgår tydligt 
att en medlem av Orden inte själv 
ska använda berusande medel. 
Häri ligger det nykterhetskrav 
som ställts på medlemmarna allt 
sedan starten 1845. 

Det är ett känt faktum att vi har 
olika alkohollagstiftning i Norge 
och Sverige. Sedan 1919 har vi 
lättöl i Sverige med alkoholhalt på 
max 2,25 volymprocent, medan 
gränsen för alkoholfria drycker 
i Norge nu går vid 0,7 procent. 
Det har genom åren varit en del 
norska bröder som reagerat över 
att de i Sverige har blivit serverat 
svenskt lättöl, men förhoppnings-
vis förekommer det inte lättöl 

vid TRO-arrangemang numera. 
Trots detta så anser svenska 
tempelriddare att de uppfyller 
sina nykterhetslöften även om de 
dricker lättöl.

Som Vice Stormästare hävdade 
Kjell Otto Halvorsen sin rätt att 
göra en egen tolkning av ”rusfri 
livsstil” trots att såväl Det Högsta 
Rådet och övriga ledamöter i Stor 
Tempel Mästare Rådet slog fast 
att den enda möjliga tolkningen 
är att formuleringen är liktydig 
med ett nykterhetslöfte. 

Jag beklagar den uppkomna 
situationen, men det blev till sist 
nödvändigt för Ordens ledning att 
slå vakt om de värderingar vår 
Orden vilar på och som måste 
utgöra grunden för hur vi informe-
rar våra presumtiva medlemmar 
om vad Orden kräver av sina 
medlemmar.  

Att Kjell Otto Halvorsen har valt 
att lämna TRO och hans hustru 
Kari Dahle Halvorsen har läm-
nat sitt uppdrag som SM och sitt 
medlemskap i TBO är att be-
klaga. Alla goda krafter behövs i 
vårt arbete. Ingen har ifrågasatt 
deras arbetskapacitet. Det påver-
kar dock inte principfrågan – vår 
Orden är en helnykter ordensge-
menskap som vilar på en kristen 
värdegrund. Endast Det Högsta 
Templet kan ändra Grundlagen – 
då med tre fjärdedels majoritet.

Per Fredheim  
Högste Stormästare

VSM I NORGE LÄMNAR TRO

Förre HSSKM Björn Edström uppvaktas för 
fyllda 80 år av RT Ariels Mästare Lars-Erik 
Måg. Och som vanligt när det gäller Måg är 
en av presenterna en flaska egenhändigt 
plockad och kokt hjortronsylt.
Foto: Nils-Gunnar Belin

RT Ariel genomför
fyra IG-möten

Även i Dalarna har höstens 
verksamhet nu kommit 

igång. RT Ariel ämnar genom-
föra totalt fyra IG-möten samt 
en minneshögtid under 2020.

Det första mötet inleddes med att 
både Templet och Utpost Falun 
hade sina årsredovisningar som 
man aldrig hann klara av under 
våren. Sedan blev det ett IG-möte 
med bland annat en minnesstund 
över fyra bröder som avlidit sedan 
början av mars.

Mötet avslutades med en brö-
dramåltid där förre HSSKM Björn 
Edström bjöd på förtäringen och 
där han också firades med sång 
och presenter för 80 fyllda år.


