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Låt oss ge skydd, råd och tröst

K

ära vänner, Systrar och
Bröder.

År 2020 går mot sitt slut. Det har
snart gått ett år. Ett år som likt inget annan har satt stora spår i vår
verksamhet. Tempelbyggareorden
har i mycket nästan helt behövt
begränsa sin lokala verksamhet
för att värna om våra Systrars,
Bröders och medvandrares hälsa.
Vårt Stormästareråd har förändrats. I juni lade vår Storundermästare Lena Kvarnér ner sina arbetsredskap och lämnade oss i sorg
och saknad.
Vår vid Generalkonventet 2019,
valda Stormästare, Syster Kari
Dahle Halvorsen, valde att i augusti detta år lämna sin post och
vår syskonkedja. Det arbete hon
påbörjade har bromsats av saknaden av henne och av de restriktioner vi alla har att följa, men den
väg som hon ledde oss på kan vi
ändå fortsätta att följa.
Vi kanske hejdas en smula, men
arbetet för att föra vår Orden
framåt kommer vi att söka fullfölja i samma anda. Genom val i
Stormästarerådet för Sverige och
Norge valdes jag åter till uppgiften
att leda vår Orden. Jag är tacksam
för det förtroende som Stormästarerådet visat mig och jag kommer
att försöka axla detta ansvar med
stöd och hjälp av Stormästarerådet och Ordens Systrar. ”Ingen
kan göra allt, men alla kan göra
något”.

tröst och framtidshopp genom att
ge vår närvaro, medkänsla och
omtanke. Vi behöver sträcka ut vår
hand till vår familj, våra Ordnars
Systrar och Bröder samt medvandrare. Det kan vara genom ett
telefonsamtal eller en skriven hälsning som visar att vi finns för dem.
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Vad vi gör mot andra gör vi också
mot oss själva. På samma sätt
som ett leende mot en medvandrare reflekteras tillbaka till dig, på
samma sätt reflekteras dina handlingar. I omtanken om andra kan vi
finna den största glädjen. Låt oss
vara generösa och förlåtande, inte
bara mot andra utan också mot
oss själva.

Utgiven av:
Tempel Riddare Orden i
Sverige och Finland.

I vår Orden möts vi och får följe.
Ibland skiljs vår väg för en tid
innan vi åter kan följas åt. Låt
oss tända ett ljus (med tanke på
brandsäkerheten kan man med
fördel välja ett elektriskt ljus) och
minnas och känna det sanningens
ljus som ständigt är med oss.

tidning@tempelriddareorden.se

Från Stormästarrådet vill jag framföra ett stort tack för det arbete
som våra Ordnars Systrar och
Bröder har bidragit med, både det
praktiska och det medmänskliga,
vilket gör att vi enade kan möta
framtiden.
Med önskan om att vi snart ska
kunna samlas igen och om FSV
från Stormästarerådet genom

Detta virus, vilket nu är en del av
vår vardag, har skapat ensamhet,
sorg och fruktan. Den medkänsla
vi bär inom oss är en önskan att
hjälpa, och den handling som följer
på denna önskan är generositet.
Låt oss så vara generösa genom
att ge skydd, råd och tröst. Skydd
och trygghet genom att följa de
föreskrifter som ges för att minska
spridningen av detta virus. Råd,

Tempel Riddaren
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NU ÄR MEDLEMSVÅRDEN EXTRA VIKTIG

K

ära Bröder och Systrar i
våra ordnar!

År 2020 är snart slut, och vi kan
blicka tillbaka på det år som
gått. Inte mycket har blivit vad
vi förväntade oss. Ordensverksamheten har till stora delar legat
nere på grund av den pandemi
som drabbat inte bara vårt land,
utan hela världen. I skrivande
stund avråder nästan samtliga
av landets regioner från fysisk
kontakt med andra än dem vi har
i vår direkta närhet – i hemmet
eller på arbetsplatsen. Vi uppmanas arbeta hemifrån och undvika
närkontakt med andra människor.
Detta påverkar naturligtvis inte
bara vårt dagliga liv, utan också
Ordensverksamheten. Vi kan inte
samlas kring de symboler och
värden som vi så starkt brinner
för och har behov av. Vi kan inte
träffas och umgås med våra bröder och systrar så som vi är vana
att göra.
Det finns dock en hel del vi kan
göra. Jag vet att några Tempel
har börjat med träffas via videomöten på datorn. Detta är en bra
väg att ändå kunna träffas och
prata om Ordensarbetet och dess
innehåll, utan att behöva träffas
fysiskt.
Via NBV har vi tillgång till deras
videokonferenssystem Lifesize,
och dessutom finns system som
Skype, Teams, Facetime med
flera. Det viktiga är att se till att
obehöriga inte kommer med i
dessa möten. Men systemen kan
utgöra ett substitut i tider när vi
inte kan ha ordinarie möten.

Ett uppslag kan vara att ta utgångspunkt i böckerna med
växelläsningar. Där finns mycket
fördjupande information om vad
som sker i de olika graderna.
Använd det som utgångspunkt
för en diskussion i ett videomöte
– hur har jag upplevt graden?
Vad har jag fastnat för och funnit
värdefullt? Växelläsningsböckerna innehåller många teman,
och jag är säker på att bröderna
ute i Templen kan komma på
ännu fler. Här har vi alltså goda
möjligheter att fortsätta i alla fall i
någon form.
Glöm inte bort de bröder som
inte har möjlighet att delta i
videomöten eller på annat sätt
kan ha kontakt med Templen.
Ring varandra! Genom att kunna
samtala med varandra bibehålls
ändå kontakten bröder emellan
och intresset för Orden och dess
verksamhet. Glöm heller inte de
bröder som sällan eller aldrig
går på våra möten. De är också
i behov av kontakt. I dessa tider
är medlemsvården viktigare än
någonsin!

Glöm heller inte bort att rekrytera!
Man behöver inte alltid träffas
fysiskt för att rekrytera nya medlemmar. Ett telefonsamtal eller
videosamtal kan göra mycket
för att sprida vår Orden till nya
intresserade. Nu när vi inte kan
hålla ordinarie möten – använd tiden till att kontakta personer som
kanske kan vara intresserade av
att få veta lite mer om oss. Lägg
våra broschyrer i deras brevlåda.
När vi kommer igång igen behövs
nya recipiender!

Tyvärr tror jag att vintern kommer
att fortsätta på samma sätt. Vi
kommer inte att kunna träffas fysiskt till möte i våra Ordenssalar.
Men jag och Stortempelmästarerådet vill ändå att Templen planerar för verksamhet som vanligt.
Det är lättare att ställa in ett möte
än att planera ett nytt. På det sättet kan vi snabbare komma igång
med verksamheten så snart det
kan anses vara säkert igen.
Snart står julen och nyår för dörren. Det blir inte heller en jul så
som vi är vana vid. Vi råds av
våra myndigheter på många håll
i landet att inte träffas utanför det
egna hushållet. Då blir det än viktigare ett försöka hålla kontakten
via telefon och videomöten.
Låt oss gemensamt hoppas att
pandemin snart är över, och att
våra liv får återgå till något som
åtminstone är lite mer normalt!
Jag vill med dessa ord önska
samtliga bröder och systrar med
familjer en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt 2021. Jag ser fram
emot den tid då vi åter kan mötas
kring de symboler och värden vi
håller så högt.
Med broderlig hälsning och med
önskan om FSV,

Rapportera till Tempel Riddaren!

Tempel och Utposter runt om i Sverige har normalt en mycket omfattande 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!

Mats Valli
Stormästare
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Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
i signad juletid.
Giv mig Guds ära, änglavakt
och över jorden frid.
Giv mig en fest som gläder mest
den konung jag har bett till gäst.
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt,
giv mig en änglavakt.

Giv mig ett hem på fosterjord,
en gran med barn i ring,
en kväll i ljus med Herrens ord
och mörker däromkring.
Giv mig ett bo med samvetsro,
med glad förtröstan, hopp och tro.
Giv mig ett hem på fosterjord
och ljus av Herrens ord.

Till hög, till låg, till rik, till arm,
kom, helga julefrid.
Kom barnaglad, kom hjärtevarm
i världens vintertid.
Du ende som ej skiftar om,
min Herre och min Konung, kom.
Till hög, till låg, till rik, till arm,
kom glad och hjärtevarm.

JULVISAN BESKRIVER ORDENS BUDSKAP

O

ckså i år väljer jag att
inleda min julbetraktelse
med en känd jultext. I år är det
Julvisa av Zacharias Topelius.
Den har tonsatts av Jean Sibelius och används flitigt både
som solosång och i körarrangemang.

Julvisan är en bön om att julen
ska få betyda mycket för oss
alla, men inledningen: ”Giv mig
ej glans, ej guld, ej prakt” ger en
tydlig signal om att vi inte ber
för egen materiell vinnings skull.
Med texten ber vi om fred och
frihet, om förtröstan och hopp i
en tid som för många upplevs
som mörk och skrämmande. Vi
ber om att alla människor, oavsett egen status och personliga
villkor, ska få del av de löften och
förhoppningar som ryms i julens
budskap.
För våra ordensbröder och
systrar beskriver Julvisan mycket
av Ordens budskap. Även om vi
i mycket liten omfattning bedriver utåtriktat arbete, så är vårt
huvudsakliga uppdrag att rusta
våra medlemmar till att verka
för Sanning, Kärlek, Renhet och
Trohet ute bland våra medmänniskor. Vi tror på alla människors
lika värde och i små och stora
sammanhang bör vi kämpa för
de värderingar vi har lovat att ha
som rättesnöre för våra egna liv.
Stora delar av 2020 har blivit
annorlunda för oss alla på grund
av Coronapandemin. Vår ordensverksamhet har ställts in i
de flesta Tempel, Utposter och
Förgårdar. Planerade recep-
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tioner i högre grader och olika
sommaraktiviteter har ställts in.
Under hösten hade verksamheten startat på några platser, men
de utökade regionala restriktionerna har återigen satt stopp för
verksamheten. Ingen kan veta
hur lång tid det tar innan vi kan få
återuppta ordensverksamheten
– det är bara att hoppas att det
snart ska finnas verksamma vaccin. Det är först när en stor del av
befolkningen har fått vaccin, som
vi med större säkerhet kan få träffas i våra ordensmöten.

levnadsregler och principer vi
kan läsa i vår Värdedeklaration.
Där står bland annat att medlemmen lovar att på alla värdiga sätt
i enlighet med kärleksbudet, och
utan hänsyn till ras, hudfärg, religion eller sexuell läggning, söka
främja människovärdet, visa vänskap och kärlek och ha omsorg
om alla människor, försvara de
oskyldiga, och hjälpa och stödja
de som är i fara, nöd, fattigdom,
förtryck, fruktan och ensamhet.
Detta är också det viktiga budskapet i Julvisan.

På det personliga planet ryms
det mycket tristess och sorg i
spåren av Corona. Våra äldre
medlemmar har i stor utsträckning varit isolerade från umgänge
med nära och kära och våra
yngre bröder och systrar har varit
förhindrade att träffa sina äldre
släktingar.

Vi kan visa detta genom ett
besök (med avstånd och rena
händer), ett telefonsamtal, en
julblomma, ett bidrag till organisationer som gör hjälpinsatser
när och fjärran. För den som vill
hjälpa och glädja en medmänniska finns inga gränser för fantasin.
Alla kan vi göra en insats efter
våra egna förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten (FHM)
tog för några veckor sedan bort
den särskilda restriktionen för
oss som passerat 70 år, men det
hjälper inte så mycket när vi för
majoriteten av svenskar har fått
regionala restriktioner. Stortemplets Mästareråd har därför gett
nya direktiv för verksamheten.
Det faktum att vi inte får umgås
och utvecklas i vår ordensgemenskap får inte hindra oss från
att hjälpa våra medmänniskor i
dessa svåra tider. Vi har påtagit
oss ansvar för vår egen familj och
våra ordenssyskon, men vi är
också en del av ett större samhälle där vi alla har ett ansvar.
Vårt beteende bör präglas av de

Jag önskar alla bröder och systrar med familjer
En Fridfull och Vilsam Jul &
Ett Gott Nytt År!

Per Fredheim
Högste Stormästare

UTPOST OAVBRUTET VERKSAM I 100 ÅR

R

iddaretemplet Jämteborg
bildades i mars år 1901. I
Templet frodades verksamheten och redan 1910 införskaffades vår första fastighet som
i dagligt tal idag heter ”Temperance”. Fastigheten finns kvar
även om vår verksamhet flyttade därifrån 1964.
Under tidigt 1900-tal var vi ett rikt
brödrasällskap där nya vänskapsband bildades vid gränspassage. Redan tidigt så recipierade
norska män som medlemmar i
RT Jämteborg.
Men bröderna kände att vi ville
göra mer och sprida vår verksamhet i länet. Det gjorde att STSF
tillskrevs år 1920 där RT Jämteborg ansökte om att få bilda en
utpost. Den 28 november 1920
fick bröderna i RT Jämteborg beskedet från STSF att ansökan var
beviljad av SM Oscar Eklund.
Då bröderna i RT Jämteborg
förväntat sig ett positivt svar så
hade man redan förberett en
del, så när beskedet kom att en
Utpost fick startas förspillde man
ingen tid. Lördagen den 5 december 1920 samlades bröder i
Hammerdals tingshus med när-

varande från RT Jämteborg, RT
Verdandi och VT Riddarborgen.
Sedan nödvändiga handlingar
överlämnats, antecknades också
ledamöter som valts till utpoststyrelse. Utpost nr 7 Strömsund var
därmed bildad. Sedan december
1920 har utposten aktivt arbetat
oförtrutet genom åren och är idag
den enda utpost inom vår Orden
som haft 100 års oavbruten verksamhet.
Från början träffades bröderna i
Strömsund under ledning av Eric
Ersson junior som var född 1866
i Alsens socken. Han flyttade till
Strömsund 1882 och började
som handelsbiträde. Öppnade
egen diversehandel 1889, gifte
sig 1900 och hade vid sin ansökan att bliva tempelriddare
sju barn. Den 8 december 1903
invigdes han i RT Jämteborg.
Utposten startade med åtta
bröder och växte långsamt och
1930 noteras 17 bröder. I mitten
av 60-talet noteras problem med
verksamheten och antalet bröder
minskar. Den 20 april 1974 samlades 28 bröder i församlingshemmet i Hammerdal under ledning
av M i Jämteborg Gullik Roos.

En viktig fråga som avgjordes
var att även män bosatta i Hammerdal med omnejd skulle antas
i utposten. Beslutet innebar att
verksamheten tog fart på nytt och
vid sitt 80-årsjubileum 2000 noterades 30 bröder i utposten.
Nuvarande sändebudet Tore
Olofsson tillträdde uppdraget
2003. Sedan många år är möteslokalen IOGT-NTO Strålens
ordenshus i Hammerdal. Firandet
av årsdag har praktiskt skett 2:a
advent och växlat mellan Strömsund och Hammerdal. Oftast
har man börjat med deltagande i
kyrkan och gudstjänsten, därefter
ett utpostmöte, ibland med eget
program för medföljande damer,
sedan gemensam måltid.
I likhet med den övriga verksamheten inom vår Orden detta år
så har verksamheten varit sparsam. Det fanns en plan på ett
100-årsjubileum med inbjudan till
kommunen samt samhället för att
visa på att vi varit en del av föreningslivet inom kommunen under
100 år.
Kent Ivarsson
S RT Jämteborg

Förgården i Östersund träffas med Coronaregler

P

residerande syster för TBO
Förgården Östersund nr 12
heter Sylvia Ivarsson.
Hon deltog i Templet Umespirans
årsmöte i februari. På årsmötet
pratade systrarna om hur TBO
ska få nya Systrar till Orden.
Sylvia åkte hem till sin förgård
och pratade med ”sina systrar”.
Efter en tid fick förgården tre nya
medlemmar. De hann ha någon
träff innan Coronan slog till.
Under sommaren har inget kunnat genomföras, men till slut
kunde de inte vänta längre utan

inbjöd till en liten träff i september. Mellan bärplockningen och
älgjakten träffades systrarna
och över en fika pratade de om
framtiden. Alla deltagare vill fortsätta med de rituella mötena med
Coronareglerna Håll avstånd –
tvätta händerna.
De bestämde att träffas tredje
onsdagen i månaden i oktober
och november och hur det blir
med julavslutningen i december
tillsammans med RT Jämteborgs
bröder återstår att se.
Text: Zaedi Danielsson
Foto: Christer Wik
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175 ÅRS ARBETE FÖR MÄNSKLIGHETEN

T

empel Riddare Orden firar
175-årsjubileum. Kanske
är det ett tillfälle att reflektera
över bakgrund och framtid.

ning, kärlek, renhet och trohet
– byggs samtidigt en livsstil upp
som kan bidra till en medmänskligare värld. I denna verksamhet
behövs många goda krafter, och
till detta betydelsefulla arbete har
vi blivit inbjudna. Gradvis får vi ta
del av Ordens utvecklings- och
uppbyggnadsarbete.

Den 5 december 1845 bildades i
USA det som idag är Tempel Riddare Orden. Sprungen ur nykterhetsrörelsen fanns en önskan om
mer Ordensmässiga former för
att också bygga det medmänskliga.
Vid instiftandet avgavs en deklaration om Ordens väsen och
innehåll: ”Som Brödraskapets
centrala symbol skall Templet
vara … Vårt tempel skall stå på
den oförgängliga klippan Nykterhet, som är den säkraste grunden
för såväl den enskilda människan
som för samhället … Vår uppgift
är att väcka till liv och utveckling
det bästa i människosjälen och
inspirera den till kraftansträngning i ädelt arbete för Gud,
mänsklighet och fosterland.” (Sidan 35 i Tempel Riddare Orden
1887-1962).

Formar vårt brödraskap
På denna deklaration om nykterhet och medmänsklighet är alltså
den värdegrund uppbyggd som
formar vårt brödraskap och ger
oss vår identitet som tempelriddare. Det är så eftersom The
Supreme Council slog fast, när
arbetet skulle anpassas till skandinaviska förhållanden, att detta
aldrig fick ändras:
”Vi motsätta oss medgivande
till ändring beträffande vårt löfte
om fullständig avhållsamhet. Vi
motsätta oss medgivande till ändring i vår Ordens fundamentala
principer. Dessa har bestått utan
ändringar sedan Ordens grundläggning och de skola fortfarande
bestå till tidens ände.” (Sidan 118
i Tempel Riddare Orden 18871962) .
Samhället är naturligtvis mycket
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Samma grund förenar oss

Storkaplan Magnus Wihlborg redogör här
för den värdegrund som för 175 år sedan
formade instiftandet av det som idag är
Tempel Riddare Orden.

annorlunda idag än när Orden
kom till på 1800-talet, men det
innebär inte att målsättningen
har upphört att gälla. Idag när
alkoholnormen blivit mer tillåtande behövs fler alkoholfria och
livsbejakande miljöer. Det behövs
människor som informerar om
alkoholens skadeverkningar och
som visar omsorg om de som
drabbas av missbruk.
När människovärdet kommer i
kläm behövs villiga krafter som
lyfter fram livets goda strukturer,
de som värnar om människans
värde och värdighet, människor
som i medmänsklighetens tjänst
står upp mot de nerbrytande krafter som finns i samhället.

Skolor för livet
Tempel Riddare Orden, och idag
även den kvinnliga motsvarigheten; Tempel Byggare Orden,
är skolor för livet, med uppgift
att forma den värdegrund som
inspirerar till arbete i det godas
och sannas tjänst, till nytta för det
samhälle alla är en del av, familjen och egen utveckling.
Med nykterheten som grund börjar också arbetet för ett samhälle
fritt från alkohol och andra droger.
Och med fyra hörnstenar – san-

Vår ingång i Orden är olika – en
del kommer från nykterhetsrörelsen, andra från det kyrkliga
sammanhanget och några har
kanske styrts av viljan att tillhöra
ett Ordenssällskap – men det
spelar ingen roll, så länge som
det är samma grund som för oss
framåt och kännetecknar oss.
Tar vi däremot bort antingen
nykterheten eller medmänskligheten så faller vårt tempel
samman. Det finns andra organisationer som lägger ner hela sitt
arbete på nykterheten och det
finns andra Ordnar som betonar
medmänskligheten. Det unika
med Tempel Riddare Orden är
just kombinationen av nykterhet
och medmänsklighet. Det är detta
som ger oss vår särställning och
kanske också vårt berättigande.

Glädje och stolthet
Vi ska naturligtvis vara ödmjuka
i vår syn på vilken betydelse
Orden och vi själva kan ha i ett
större sammanhang. Men samtidigt kan vi glädja oss åt och
vara stolta över att få vara med i
denna rörelse som kan förändra
och berika vårt eget liv. Kanske
kan vi på detta sätt få betyda
något där vi minst anar det. Innan
vi riktar blicken framåt, bör vi lära
av historien.
I Ordens ursprungsland, Amerika, begicks misstaget ”att, som
Woodruff säger i ett brev av
1920, ’förbilliga’ Orden, givetvis
Fortsättning på sidan 7

MEDLEMSPÄRMEN REKOMMENDERAS

N

u börjar aktiviteterna så
smått komma igång, även
om det skiftar mellan de olika
delarna av vårt land.
Det kan då vara på sin plats att
rikta ljuset på medlemspärmen.
Alla tempel har erhållit de två gratisexemplaren som är avsedda
för de nya recipienderna. Nya
pärmar erhålls när det är dags för
fler nya recipiender.
Flera tempel har beställt pärmar
till andra bröder och de kostar
100 kr/st plus frakt, leveranstid
cirka en till två veckor. Vid dessa

beställningar behöver jag få uppgift på broderns namn och grad.
Namnuppgiften behöver jag för
att kunna registrera innehavaren
och graduppgiften för att kunna
justera i gradbladen vid leverans.
Pärmen är intressant och kan
varmt rekommenderas.
Jag vill också slå ett slag för våra
presentartiklar, lämpliga när en
broder uppvaktas.
Välkomna med era beställningar.
Tommy Nilsson
Expeditionsföreståndare

Ett arv att förvalta
Fortsättning från sidan 6
i hopp om att vinna ökad anslutning, samt att ett sådant
förbilligande är oförenligt med
’rikt utvecklat ritual- och gradväsen’.” (Sidan 256 i Tempel Riddare Orden och dess historia).
Tempel Riddare Orden har och
kommer alltid att förändras över
tid, men de grundläggande
värderingarna är ett arv att
förvalta inför framtiden. Ordens
mönster är att bygga inifrån med
den värdegrund som vilar på
nykterhet och som inspirerar till
medmänsklighet. Följer vi detta
mönster kommer förhoppningsvis
de positiva upplevelser vi själva
är med om att prägla vårt engagemang och bli erfarenheter vi
vill dela med andra.
Ju fler vi är desto ljusare framtid. Det är något vi tillsammans
måste sträva efter. Det finns
många som bara väntar på möjligheten att få vara med. Håller vi
en fortsatt hög kvalitet på verksamheten vågar vi också se med
frimodighet framåt på Ordens
kommande 175 år.
Magnus Wihlborg
Storkaplan

BRÖDER FRÅN RT WESTGOTHIA PÅ UTFLYKT TILL LÄCKÖ SLOTT. En ny färgton
på slottets fasad samt röd färg på takkuporna skulle inspekteras. En fin dag blev det som
synes. Nu planerar Templet att göra om det med bröder från andra Tempel i maj 2021.

SÅNGARTIST FICK BALDERS STIPENDIUM. Lördagen den 31 oktober,
Alla Helgons Dag, samlades Mästarerådet i RT Balder i Halmstad för att dela
ut årets stipendium. Dessa festligheter
brukar firas på våren men har fått
senareläggas på grund av pandemin.
Årets stipendiat var Ebba Hulebo, som
hanterade sångens underbara värld.
Ebba ackompanjerade sig själv när
hon sjöng. Efter genomförd konsert
fick Ebba motta en symbolisk check ur
Mästare Tommy Jönssons hand. En
strålande glad Ebba, hennes föräldrar
och Mästarerådet bjöds därefter på mat
i festsalen.
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VÄXJÖ HÅLLER LIV I VERKSAMHETEN

P

å sommarträffen i augusti för RT S:t Sigfrid
och TBO:s förgård (se nedan)
bestämde alla deltagarna
enhälligt att de ville ta upp
mötesverksamheten i höst i anpassad skala och med ett begränsat antal möten. Längtan
var stor att åter få träffas på
tempelmöte under ordensmässiga former, då alla har hållit
sig instängda och längtat efter
vänner och värdigt umgänge.

Vårt resonemang är att är du
redan invigd så kan man med fördel använda en gemensam ritual
då Sanning, Kärlek, Renhet och
Trohet är gemensamma grundstenar hos bägge ordnarna.

Då Templet Athena är nedsläckt
så har förgården i Växjö inga
möjligheter att träffas under hela
hösten annat än om vi har gemensamma möten av något slag.

Vår plats på jorden

Sagt och gjort så bestämde vi
oss för att träffas en gång per
månad till möten tillsammans.

Utvecklad förgårdsritual
Avsaknaden av gemensam ritual
för damer och herrar har gjort
att vi använder öppen förgårdsritualen som bas och har vidareutvecklat denna. Vår version är
skriven så att man kan ha ett helt
öppet möte för ej invigda och en
variant för redan invigda bröder
och systrar i våra ordnar.

I september fick vi äntligen träffas
till höstens första ordensmöte,
tillsammans med temat nykterhet. Tio herrar och sex damer
var närvarande, vilket gladde oss
mycket.
I oktober fick vi sedan träffas till
höstens andra ordensmöte. Nio
herrar och fem damer träffades
och genomförde ett ordensmöte
med temat Vår plats på jorden.
I november ska vi träffas till höstens sista ordensmöte då vi inte i
skrivande stund har några restriktioner utöver de vanliga i Kronoberg och då är temat frihet.
Mötena går så till att man öppnar
med att bära fram symboler som
representerar ordens värdegrund.
Man sjunger unisont ”Dusten”
följt av en växelläsning som ger
fördjupad kunskap kring det aktuella temat. Mötet fortgår som ett
vanligt möte med hälsningar och

syskongåva och avslutar med en
avskedssång.
Att hålla tempelmöte i ordenssalen är inget bekymmer med gott
om plats och lätt att hålla flera
meters avstånd, men det vi fick
klura lite över var hur vi skulle
göra vid måltiderna.

Färdigköpta måltider
Efter att provdukat borden i matsalen med bara två-tre sittande
per bord, utspridda i hela matsalen, så var vi nöjda. Med utmärkt
samarbete av en cateringfirma
så köper vi färdiggjorda och
packade landgångar att servera
direkt på tallrik. Detta gör att det
är dukat och serverat när vi väl
släpper in den svultna skocken.
Detta är hur vi i Växjö har lyckats
hålla liv i mötesverksamheten
under denna svåra höst.
Mästarrådet planerar för huvudsaklig gemensam verksamhet
under våren 2021.
Brodershälsningar till alla från
Smålands före detta djupa skogar
Per-Erik Bengtsson
M S:t Sigfrid

Gemensam sommarträff för TRO och TBO i Växjö

E

n varm augustisöndag bjöd
broder Ulf Wärnö till sommarträff i sin handelsträdgård i
Väghult söder om Växjö.

Vi fick med oss lite allmänbildning
hem i form av en väl genomförd
tipsrunda. Att arachnofobi betyder
spindelskräck var ny kunskap för
många.

Runt 15 bröder, systrar och
respektive mötte upp till en solig
eftermiddag där vi njöt vårt fika i
trädgården.
Alla var glada över möjligheten
att ses igen efter ett långt uppehåll. Att träffen egentligen skulle
varit på Korrö tillsammans med
templen i Karlskrona och Kalmar
gjorde inget, då vi alla var mycket
glada över att få en stunds samvaro.
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Broder Mästare Per-Erik Bengtsson berättade om det nyrenoverade köket i ordenslokalen och vi
bestämde oss för att träffas några
gånger under hösten till gemensamma möten i lokalen med
coronasäkra avstånd.
Vi fick en guidad tur i växthusen,
där cyklamen stod på tillväxt inför
höstens leveranser till blomsterbutiker runt om i Kronoberg.

Syskonhälsning
Ingrid Kallström-Bengtsson

JAN-OLOF NILSSON HAR GÅTT BORT

T

idigare Stormästaren JanOlof Nilsson har för alltid
lagt ner sina arbetsredskap.
Broder Jan-Olof somnade in
den 23 september efter en tids
sjukdom.

gäst och en omtyckt högtidstalare.
Trots det omfattande arbetet i Ordens ledning på flera nivåer, var
han hela tiden aktiv i det lokala
tempelarbetet i RT Veritas. Han
hämtade näring till sitt engagemang i brödragemenskapen i sitt
eget Tempel, men också bland
alla bröder han mötte under alla
sina tempelbesök.

Han föddes i Varberg den 9 juni
1933 och invigdes i Orden 1958 i
RT Veritas i Borås. Han engagerades i Mästarerådet redan 1969
och var sedan Templets Mästare
från 1978 till 1992.
Parallellt med krävande civilt
arbete och omfattande politiskt
engagemang fanns det tid för ett
omfattande ordensarbete. Han
tillhörde Mästarerådet i Södra
Provinskapitlet och var dess
Mästare från 1987 till 1992. Från
1993 till 2007 var han Stormästare och tillhörde under samma
period Ordens högsta ledning
som HSUM och de tre sista åren
som VHSM.
Jag hade förmånen att göra min
första period i STMR från 2004
och fick tillfälle att arbeta nära
Jan-Olof under tre år. Trots att
det var den sista perioden av

Jan-Olofs insatser för vår kära
Orden går inte att mäta, men som
ett bevis på Ordens uppskattning
för omfattande insatser tilldelades han Eklundsmedaljen i Guld
vid generalkonventet i Göteborg
2001.
Jan-Olof Nilsson har lämnat oss. Under
många år tillhörde han Ordens högsta
ledning.

hans omfattande arbete i Ordens
högre råd så märktes ingen trötthet eller brist på engagemang.
Inte många ämbetsmän i Stortemplet har under sin verksamma
period besökt samtliga Tempel
– något som Jan-Olof fann helt
naturligt. Han var en uppskattad

Ett långt liv i Ordens tjänst är till
ända. I denna stund går våra tankar i första hand till den närmaste
familjen, vår ordensbroder Ulrik
och hans syster Elisabeth med
familjer.
Vila i frid, Broder Jan-Olof!
Per Fredheim
Högste Stormästare

Zaedi – ny redaktionsmedlem med många intressen

D

en nyaste kollegan i redaktionskommittén heter
Zaedi Danielsson och så här
presenterar hon sig:
Jag är kassaförvaltare i TBO
Förgården 5 Sundsvall och har
varit med där sedan Förgården
invigdes 12 november 2007. Under de år Förgården var vilande
var jag ändå delaktig i Konventen
i Sundsvall 2010 och Visby 2013
som representant för vårt Tempel
Umespiran.

Zaedi Danielsson.

Foto: Anders Perstrand

På konventet i Sandefjord 2016
hade TBO en Öppen Förgård
med ett helt nytt material och
innehåll. Detta material hade Förgården 5 Sundsvall tagit fram och

Sundsvallssystrarna kunde vara
stolta över resultatet.
På fritiden tycker jag om att läsa,
pyssla och umgås med vänner.
Jag är medlem i MHF, IOGT-NTO
och Blå Bandet. Vill visa att man
kan ha kul utan alkohol.
Jag har jobbat med barn och
ungdomar i 34 år på Skönsmons Fritidsgård i Sundsvall. I
fjol sommar blev jag nöjd med
jobbet, sade upp mej och flyttade
till Rossön i Ångermanland med
man och katt.
Mitt nyaste projekt är att lära mej
väva. Till jul har hemmet nog en
ny matta i blålila färger, för jag
älskar lila.
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SEKRETERARE TRIMMADES DIGITALT

L

ördagen den 7 november
hade 14 av Ordens sekreterare hörsammat kallelsen till
utbildning inom sitt ämbete.

Tanken från början var att vi
skulle träffats en helg och varvat
teori och praktiska övningar i
medlemsregistret, men Coronapandemin satte stopp för den
planeringen. Istället gjordes en
förkortad variant med enbart teorigenomgång av bestämmelser
och rutiner.
Utbildningen gjordes i två grupper
för att underlätta kommunikationen. Hela utbildningen gjordes
via Lifesize, som är den plattform
som vårt studieförbund NBV har
tillgång till. Vill i samband med
detta rikta ett stort tack till de
personer på NBV som ställde upp
och hjälpte oss att genomföra
mötet.

De moment som i huvudsak
genomgicks var sekreterarnas
uppgifter och ansvar vid reception i de olika graderna, rutiner
och bestämmelser kring utfärdande av hedersbetygelser samt
de olika nivåerna och bestämmelserna kring Eklundsmedaljen.
Möjligheterna till dispenser vid
gradgivning och bildande av MR
belystes, samt att det är SM som
beviljar dispenser. Vidare nämndes även regler kring hur man
avslutar en broder i medlemsregistret med utgångspunkt från
orsaken till avslutet.
Några personliga reflektioner från
utbildningen:
Det kändes som det fanns ett behov av uppfräschning av kunskaperna hos sekreterarna så blev
det även en möjlighet att träffa

Roger Karlsson
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Flera har hört av sig och jag förstår att det finns ett önskemål om
fortsatt utbildning. Hur det skall
hanteras vet jag inte i nuläget,
men jag hoppas att jag skall få
möjlighet att resa ut till Templen
och få träffa er. Då kan det även
ges en möjlighet till lite praktiska
övningar i medlemsregistret.
Curt Arne Gisleskog
Storkansler

T

rots rådande omständigheter har RT Concordia fram
till slutet av oktober genomfört
tre möten i invigningsgraden.

Den nyvalde Mästaren Per Östberg.

Christer Wik

Vid utpostmöte i RT Wästmannia den 7 oktober då val av
tjänste- och ämbetsmän för
2021 skedde, uppvaktades
också Ola Magnusson som
den 20 september fyllde 90 år.
Mästare Sten-Bertil Jakobsson
uppvaktade jubilaren med ett
kort tal och en blombukett.

Personligen var det trevligt att få
träffa de personer, via videokonferens, som man annars bara
kommunicerar med via mejl och
telefon. Det gav ytterligare en
dimension till samarbetet.

Möten och val
i pandemitid

Rekrytering och
firande i Utposter
Vid möte den 20 oktober valde
RT Concordias Utpost Söderort nytt Sändebud. Broder
Virre Annergård tar över efter
broder Peter Persson.Tre av
utpostens styrelseledamöter
är stridskamrater som är med
och tar ansvar för Ordens fortlevnad. Ett ytterligare bevis på
framgång i rekryteringsarbetet
förgyllde kvällen. Lars Tornberg tog ett första steg mot full
förening med Orden genom att
recipiera i utposten.

och utbyta erfarenheter mellan
sekreterarna i Templen och Stortemplets kansli.

Det sista, den 27:e oktober
samlade hela 14 bröder som inte
ingår i någon av riskgrupperna.
Självklart har det känts tomt när
så pass många av bröderna inte
kunnat delta, samtidigt som både
närvarande och frånvarande bröder förstått allvaret i den rådande
situationen.
Vid årets valmöte, där Mästaren
sedan fyra år, undertecknad broder Christer Wik, avsagt sig omval, valdes Templets vice Mästare broder Per Östberg enhälligt
att leda Templet in i framtiden.
Text & foto:

Brodern och stridskamraten Oscar Lysén
har tillsammans med andra bröder ett brinnande(!) intresse för chili i olika former och
under brödramåltiden försökte han väcka
det intresset även hos oss andra.

Christer Wik

TEMPEL RIDDARE ORDEN

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Stor Templet för Sverige och Finland

Det Högsta Rådet

KUNGÖRELSE
med förbehåll

KUNGÖRELSE
med förbehåll

STOR TEMPLET
Gradgivning kommer att ske om
FÖR SVERIGE OCH bestämmelser
FINLAND
Folkhälsomyndighetens
inbjuder
till
medger detta.
GRADGIVNING
STOR TEMPLET
i Stor
Templets
Inre OCH
CirkelFINLAND
Grad, STICG
FÖR SVERIGE

inbjuder
Lördagen den
21 marstill2020 kl. 12.00
i RT GRADGIVNING
Concordias lokaler,
Kammakargatan
54, Stockholm
i Stor
Templets Inre Cirkel
Grad, STICG

Gradgivning kommer att ske om
Folkhälsomyndighetens bestämmelser
medger detta.
HÖGSTE STORMÄSTAREN
har medgivit
GRADGIVNING
i Högsta Templets Grad, HTG

Anmälan
reception
Lördagen
den 27till
mars
2021 kl. 12.00
och
deltagande
i Stamhuset
Kammakargatan
56, Stockholm
Receptionsanmälan
görs

Söndagen den 28 mars 2021 kl. 12.00
i Stamhuset
Kammakargatan 56, Stockholm

och deltagande

Anmälan till reception
och deltagande

på Anmälan
fastställd blankett
till Storkansler
till reception
senast den 1 mars 2020

Bröder med STICG eller högre grader
Receptionsanmälan
(deltagare)
ska också anmälagörs
deltagande.
på
fastställd
blankett
till Storkansler
Alla måste anmäla
om de
önskar delta i
senast den 21 februari 2021
Brödramåltiden.
Bröder med STICG eller högre grader
Klädsel HD eller EHD.
(deltagare) ska också anmäla deltagande.
Alla måste anmäla
om de önskar delta i
Samling
Brödramåltiden.
Ämbetsmän
och tjänstemän kl 09.00
Recipiender
		
Klädsel HD
eller EHD.kl 11.00
Övriga Bröder 		
kl 11.30

Samling

Ämbetsmän
kl 09.00
Anmälanoch
tilltjänstemän
Brödramåltid
Recipiender
		
11.002020
Anmälan senast söndagen den 15klmars
Övriga
Bröder
		 Gisleskog 070kl313
11.30
till SKR
br Curt
Arne
39 93
eller e-post skr@tempelriddareorden.se
till om
Brödramåltid
MeddelaAnmälan
vid anmälan
specialkost önskas.
Anmälan senast söndagen den 14 mars 2021
till SKRVarmt
br CurtVälkomna
Arne Gisleskog
070-313 39 93
till högtid
eller e-post skr@tempelriddareorden.se
Tempel
Riddare
Orden önskas.
Meddela ivid
anmälan
om specialkost

Varmt Välkomna till högtid

Mats Valli
Curt Arne Gisleskog
iSM
Tempel RiddareSKR
Orden
Mats Valli
Curt Arne Gisleskog
SM
SKR

Riddaretempel gör anmälan
på fastställd blankett till Storkansler
senast den 21 februari 2021.
Bröder med HTG eller högre grader
(deltagare) ska anmäla detta till Storkansler.
Alla måste anmäla om de önskar delta i
Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD.
Samling

Recipiender 		
kl. 11.00
Övriga bröder
kl. 11.30
Mötet beräknas sluta kl. 16.00

Anmälan till Brödramåltid

Anmälan senast söndagen den 14 mars 2021
till HSKR br Per-Ingvar Krantz 070-636 12 79
eller e-post hskr@tempelriddareorden.org
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt Välkomna till högtid
i Tempel Riddare Orden
Per-Ingvar Krantz
HSKR

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

POSTTIDNING

B

FÖRHOPPNINGAR INFÖR 2021 I NORRA PK

N

är jag skriver dessa rader
så har snön kommit till mig
här i Jämtland och just denna
morgon hade jag 7 minusgrader, vilket normalt lockat till
fler samlingar och aktiviter i
våra tempel.
Corona påverkar våra möjligheter
men en ljusning är på väg inför
2021. Hos bröderna i RT Malmen
har snön nu lagt sig, men jobbet med att flytta delar av staden
Kiruna pågår för fullt. Bröderna
gläds dock åt att deras Tempel
inte påverkas utan står stadigt
kvar.
RT Verdandi firar under våren
dagen för bildandet för 130 år
sedan.

RT Jämteborg är ett annat tempel

som fyller jämnt under 2021 och
här finns förhoppningar om att
den 20 mars kunna göra en 120
års jubileumsfest.

Templet i Östersund har under
hösten haft några träffar med
yngre bröder kring utpostverksamhet. Lokalerna behöver som
alltid underhåll och här har man
nu monterat utrymningsskyltar
etcetera enligt dagens normer.
En missräkning för vår utpost i
Strömsund är att Covid-19 är i
vägen för 100-årsjubileet den 5
december, som har ställts in.
Templen i Umeå, Hudiksvall och
Söderhamn har alla under året
lagt tid på underhåll och omförhandlingar av hyresnivåer allt för
att stå bra rustade inför 2021.

Templet i Skellefteå, RT Sirius,
hoppas också på en ljus framtid
nu när staden och kommunen
växer med inflyttning tack vare
den nya batterifabriken som håller på att byggas.

Inlänkning av nya bröder är en
viktig fråga och från NPK hade vi
stora planer för 2020. Starten den
11 mars började bra med en videokonferens med TR- och TBOdelegater och över 40 deltog.
Uppföljningen, med praktiska träffar i Sundsvall och Boden under
våren, flyttade vi först till hösten,
men nu har vi förhoppningar om
träffar våren 2021.
Kent Ivarsson
PKM Norra Provinskapitlet

Historik och poesi
hos Mälardrottningen

L

ördagen den 10 oktober
hade TBO Mälardrottningen
en trevlig träff. M Gunnel Trobell med make Kent stod för
värdskapet helt enligt Folkhälsomyndighetens råd och av
Orden utarbetade anvisningar.
Det blev inget ritualmöte utan
diskussioner kring olika ämnen i
den speciella tid vi nu lever i. Vi
samtalade bland annat om TBO:s
begynnelse, Anita Edberg berättade och hade med sig bilder.
Annica Nilsson läste dikten
Nostos av årets Nobelpristagare
Louise Glück.

12

Gemyt kring bordet vid TBO Mälardrottningens träff kring dagens situation och Ordens
historia. Närmast kameran till vänster templets äldsta syster Solveig Spjut.

Mätta och belåtna och uppmuntrade av diskussionerna skingrades vi efter en trevlig eftermiddag, med vår äldsta syster

Solveig Spjut (95 år) och vi andra
i varierande åldrar.
Text & foto: Annica

Nilsson

