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Tempel Riddaren

Kära vänner Systrar och 
Bröder

Så har vi nu lämnat år 2020 
bakom oss, ett år vi inte kunde 
föreställa oss. Vi har levt med 
restriktioner som påverkat våra liv i 
ett år. Åren känns kortare för varje 
år, men detta år har känts långt. Vi 
har alla fått anpassa, uppoffra oss 
och göra saker annorlunda. 

Man säger att det fi nns en mening 
med allt som sker. Det är dock 
svårt att fi nna någon mening i det 
virus och annat som drabbat oss 
detta år, ofta personligt, vår Orden 
och hela vårt samhälle.

Ovissheten om när vi åter kan 
träffa våra nära, systrar och bröder 
är svår att hantera. Ovisshet är 
obehaglig och kommer att vara en 
del av våra liv en tid framöver, då 
vi inte kan fi nna enkla svar. Sam-
tidigt kan vi inte låta ovissheten 
styra våra liv. Vi är alla begränsa-
de, i olika omfattning, att göra de 
saker som varit självklara för oss. 

Vi behöver lägga energi på det 
som går att göra. Vi kan klara att 
leva med oro, det är att inte fastna 
i den, som är det viktiga. 

”Gud giv mig sinnesro att accep-
tera det jag inte kan förändra, mod 
att förändra det jag kan och för-
stånd att inse skillnaden.”

På samma sätt som sinnesrobö-
nen kan ge stöd, kan vi söka tröst 
i de ord som Dalai Lama använder 
då han talar om oro. 

”Om ett problem går att lösa, om 
en situation är sådan att du kan 
göra något åt den, då fi nns det 
inga skäl till oro. Om det inte går 
att lösa, så hjälper inte oron. Hur 
som helst fi nns det ingen anled-
ning att oroa sig”

Ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något. Kanske har man inte 
möjlighet att skänka pengar eller 
saker, men den gåva som man 

ändå kan ge är tid, och med tid 
följer glädje. Man kan ringa eller 
skriva till en vän som man inte hört 
av på lång tid. 

Det kan vara att stänga av sin 
TV, Ipad eller lägga ifrån sig sitt 
korsord och göra något för någon 
annan. Det kan vara att hålla upp 
en dörr, eller att hälsa på dem du 
möter under en promenad. En 
hälsning och ett leende kan för-
ändra en medvandrares hela dag.

Att ge något till en annan män-
niska är ett sätt att sprida glädje. 
Denna glädje är dubbel, då den 
når både den som får och den 
som ger. Kanske kan vi hjälpa oss 
själva, genom att hjä   lpa andra.

Våra förhoppningar om ett nytt år, 
med nya möjligheter att träffas, ser 
nu ut att skjutas fram ytterligare en 
tid. Vi planerade för ett rådsmöte 
i januari 2021, men våra förhopp-
ningar går nu i stället till septem-
ber, då vi hoppas att det kan ske 
utan risk för någons hälsa. Vi 
behöver något att se fram emot.

Från Stormästarerådet vill jag 
framföra ett tack för det arbete alla 
systrar gör i förgårdar och Tempel 
och den omtanke ni visar era med-
vandrare, systrar och bröder.

Med önskan om att vi snart ska 
kunna samlas igen och önskan om 
FSV från Stormästarerådet genom

Carin Wiking
Stormästare

ALLA KAN GÖRA NÅGOT
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Kära Bröder och Systrar i 
våra Ordnar!

När dessa rader skrivs ligger 
snön vit på marken utanför mitt 
fönster. Det är några minusgrader 
i luften, och kallare väder är på 
väg. Vi har ett nytt år, och med 
det nya utmaningar.

I ganska precis ett år har vi nu 
levt med Covid-19-pandemin. 
Den har naturligtvis påverkat oss 
allesammans. Inställda ordens-
möten, minskat socialt umgänge 
och kanske en rädsla för att 
själva bli sjuka. Men nu börjar vi 
ändå skönja lite ljus i allt mörker.

Vaccineringarna mot pandemin 
har börjat. Oavsett om regering-
ens och myndigheternas plan att 
alla ska vara vaccinerade till mid-
sommar håller eller ej, så kommer 
vi till en punkt då tillräckligt många 
blivit vaccinerade. Då kommer 
myndigheterna att kunna släppa 
på restriktionerna, och vi kommer 
återigen att kunna samlas i Temp-
len och Utposterna för vårt kära 
ordensarbete. Det gäller därför nu 
för Mästareråden och Utpoststy-
relserna att börja planera för en 
återstart av verksamheten.

Hur gör vi då det? Jag tror det 
är viktigt att Mästareråden och 
Utposterna tillsammans börjar 
planera för återstarten. Ring 

Templets medlemmar, prata med 
dem och se till att de har en re-
gelbunden kontakt med Templet 
till dess vi åter får träffas. 

Glöm heller inte bort dem som 
kanske inte går på möten så ofta, 
som ni inte sett på några år, eller 
dem som blivit passivförda. När 
de sociala kontakterna varit be-
gränsade fi nns ett sug efter att få 
träffas igen. Här har vi en möjlig-
het att återaktivera bröder som 
inte varit så aktiva.

När verksamheten legat nere ett 
år eller mer, så är det många brö-
der som kommit ifrån verksamhe-
ten, och som kan behöva lite ex-
tra hjälp att komma tillbaka. Jag 
vill därför tipsa om något jag själv 
var med om i ett annat ordens-
sällskap – återvändarträffar. Bjud 
in de bröder som inte deltagit på 
en tid till att ses en timme innan 
ordensmötet börjar. Hjälp dem till 
rätta med graddekorationer och 
ha en genomgång om vad de be-
höver veta för att kunna delta fullt 
ut i mötet. Påminn dem om vad 
de har för roll under mötet, och 
vad de behöver veta för att känna 
sig hemma.

Jag tror det är viktigt att vi håller 
kontakten med alla bröder fram 
till dess vi åter kan ses på or-
densmöte och hur vi bemöter var-
andra när vi åter ses. Här vilar ett 

stort ansvar på Mästareråden och 
Utpoststyrelserna. Se bröderna, 
hjälp dem till rätta och ge dem en 
hjälpande hand när så behövs. 
Låt broderskapstanken bli något 
levande, och glöm den inte när 
arbetet kommit igång. Vi måste 
gemensamt försöka minimera 
tappet av medlemmar på grund 
av pandemin.

Jag vet också att fl era Tempel har 
använt tiden till att rekrytera nya 
bröder och har en liten kö med 
recipiender som väntar på att 
kunna bli medlemmar. Det bådar 
gott för framtiden. 

Och det är inte för sent att börja 
rekrytera än. Ring någon som 
du tror kan vara intresserad av 
medlemskap. Tag tillfället i akt om 
du möter någon som kan vara 
intresserad. Vi vet att det fi nns 
många som är intresserade av 
ordensarbete, och många som 
också är nykterister – eller som 
kan tänkas bli det om de blir lite 
motiverade. Orden kan vara den 
motivationen.

Med dessa ord hoppas jag att 
vi snart kan ses till ordensmöte 
igen, och att vi kan lägga den här 
mörka tiden bakom oss.

Med broderlig hälsning och med 
önskan om FSV.

Mats Valli
Stormästare

PLANERA FÖR TIDEN EFTER PANDEMIN

MÅNGA GLIMTAR FRÅN VERK-
SAMHETEN I FACEBOOK. I dessa 
tider när det är svårt att genomföra 
ritualmöten är det en hel del Tempel 
som träffas utomhus. Här berättar Ola 
Landin om att bröderna Tord Bergman 
och Bertil Nilsson bjudit RT Bothnias 
bröder till ett möte i naturen vid IOGT-
NTO:s bagarstuga nära Piteälven i 
Öjebyn. Här serverades frisk luft och 
”schlobben” stekt över öppen eld.
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Templen i Stockholm, Ny-
köping och Örebro har valt 

nya Mästare. Så här presente-
rar de sig:

Per Östberg
RT Concordia

Jag är 55 år (fyller 56 i maj) och 
arbetar på Ericsson som verk-
samhetsutvecklare. Jag är gift 
och har två utfl ugna barn och två 
barnbarn. 

Jag har varit medlem i Tempel 
Riddare Orden sedan hösten 
1995. Både min far (Erik Östberg) 
och min farbror (Sven Östberg) är 
Tempelriddare, liksom deras far 
(Sigvard Östberg). Min far blev 
Tempelriddare bara ett år före 
mig, och det berodde på att ingen 
hade frågat honom. Men han var 
inte sen att fråga mig, och för 
mig var det en självklarhet att bli 
Tempelriddare. 

I nykterhetsfrågan kan man leta 
sig bakåt ytterligare tre generatio-
ner. Min farmors morfar var den 
första organiserade nykteristen 
i släkten. Och på den vägen är 
det. Nu är (förhoppningsvis) mina 
barnbarn på väg in i nykterhets-
rörelsen.

Utöver engagemang i IOGT-NTO 
och Tempel Riddare Orden ägnar 
jag mig åt att spela musik, främst 

fi ol och gitarr och i huvudsak 
folkmusik. Jag är bland annat 
med i ett litet band som kallar sig 
Virrvarr. Tillsammans med min 
fru ägnar jag också stor tid åt att 
vara ute i naturen och fotogra-
fera. Jag tror att i dessa tider då 
jag inte får delta på ritualmöten i 
Templet, har dessa stunder ute i 
skogen blivit än viktigare. 

Sedan hösten 1995 har jag hun-
nit med att vara sekreterare och 
sändebud i Utposten i Jakobs-
berg (numera Utposten i Stock-
holm Norrort) samt UM, KN och 
VM i RT Concordia.  

Att ta över Mästarrollen för ett 
väl fungerande Tempel känns lite 
nervöst, och att vara Mästare i 
dessa tider, då man inte kan träf-
fa varken sitt MR eller bröderna i 
övrigt är minst sagt utmanande. 
Just nu är det viktigaste för mig 
att vi på något sätt bibehåller 
kontakten med våra bröder under 
den tid då vi inte kan mötas som 
vanligt i Templet. Men när pan-
demin är över och vi kan återgå 
till mer normalt ordensarbete är 
det viktigt för mig att vi erbjuder 
våra bröder något speciellt, något 
givande och minnesvärt när de 
besöker Templet. Något som får 
dem att vilja komma tillbaka.

Lars-Olof Johansson
RT Magnus Ladulås  

Jag är 61 år, har sambo och en 
utfl ugen dotter.

I yrkeslivet är jag egenföretagare/
konsult inom Industriell produk-
tion med kompetensutveckling 
som specialitet. Utbildning och 
projektledare för utvecklingsupp-
drag är i huvudsak mina arbets-
områden

2004  blev jag Tempelriddare. Av 
ren nyfi kenhet och ett liv fyllt av 
erfarenhet från föreningsliv och 
ideellt arbete, sökte jag nya vägar 
att vandra för fortsatt utveckling. 
Vilket jag också känner att Orden 
givit mig.

Som född och uppvuxen i Sö-
dertälje (där jag fortfarande bor) 
recipierade jag i de första grader-
na i RT Telgehus (nedlagt sedan 
fl era år). Därefter fl yttade jag över 
till RT Concordia, satt under en 
kort tid med i Mästarerådet som 
skattmästare. Därefter sökte jag 
mig tillbaka till Södermanland och 
tillhör nu som sagt RT Magnus 
Ladulås.

Min målsättning som Mästare är 
att fortsätta utveckla Templet och 

Fortsättning på sidan 5

Per Östberg

RT Concordia, Stockholm

Lars-Olof Johansson

RT Magnus Ladulås, Nyköping

Pär Johansson

RT Mäster Olof, Örebro

TRE TEMPEL HAR FÅTT NYA MÄSTARE...
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Fortsättning från sidan 4

verksamheten. Som i de fl esta 
andra Tempel behöver medlems-
antalet utökas. Det är prioritet 
ett och jag hoppas på att kunna 
fi nna nya rekryteringsvägar för att 
öka på medlemsantalet. Samti-
digt behöver vi vårda det vi har 
så att vi tillsammans kan ge-
nomföra fi na möten. Jag känner 
också starkt för att det ska fi nnas 
ett Tempel kvar i Södermanland, 
och Nyköping ligger bra till. 

Efter att ha varit verksam inom 
Svenska sportdykarförbundet och 
segelsporten är båtlivet mig kärt. 
Så i dag är jag engagerad inom 
Södertälje båtklubb och Svenska 
skärgårdskryssarförbundet.

Jag har också ett förfl utet inom 
Röjdykardivisionen Marinen. 
1981  var jag med och simmade 
under den Sovjetiska ubåten 
U137 som stod hårt på grund i 
Karlskrona skärgård, som en del 
säkert minns.

Pär Johansson
RT Mäster Olof

Jag är 55 år gammal och har 
alltid varit intresserad av ordens-
arbete. Som 21-åring 1987 reci-
pierade jag i Utposten i Arboga i 
november och togs in i RT Mäs-
ter Olof vid deras decembermöte 
med efterföljande julfest samma 
år. 

Sedan 1995 har jag varit ämbets-
man i Templet och haft uppdrag 

som BCM, CM, KN och VM. 2013 
valdes jag in i Mästarerådet för 
Mellersta Provinskapitlet där jag 
först var PKUM och nu är VPKM.

Jag är också medlem och äm-
betsman i Odd Fellow Orden.

I det civila är jag kyrkväktare i 
Arbogabygdens församling och 
när jag inte arbetar är jag gärna 
ute och reser. Jag tycker om att 
fotografera och upptäcka nya 
platser. Dessutom tycker jag om 
musik och spelar gärna orgel. 

Min målsättning som Mästare 
är att sträva efter att vi blir fl er 
bröder och att försöka sprida 
budskapet om vår fi na Orden till 
dem vi möter i vår vardag.

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Stor Templet för Sverige och Finland

KUNGÖRELSE 

GRADGIVNING
i Stor Templets Inre Cirkel Grad, STICG

Lördagen den 27 mars 2021

är inställd
på grund av restriktionerna 

kring pandemin

Ny kungörelse kommer att utfärdas

när det bedöms säkert att åter samlas.

Tempel Riddare Orden   

Mats Valli         Curt Arne Gisleskog
          SM                      SKR

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Det Högsta Rådet

KUNGÖRELSE 

GRADGIVNING
i Högsta Templets Grad, HTG

Söndagen den 28 mars 2021

är inställd
på grund av restriktionerna 

kring pandemin

Ny kungörelse kommer att utfärdas

när det bedöms säkert att åter samlas.

Tempel Riddare Orden   

Per-Ingvar Krantz       Yngve Haugstvedt

          HSKR               HSCM

 ...och alla är i Mellersta Provinskapitlet
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Kära Vänner – Bröder, Syst-
rar, Lärlingar och Noviser.

Det är alltid ovisst kring framtiden 
– för oss som individer och för 
våra ordnar. Lite visste vi om den 
kommande Corona-pandemin när 
jag skrev och ni tog del av mitt 
förra nyårsbrev. Alla de tankar 
och idéer vi alla hade inför det 
kommande året 2020 är ”bord-
lagda”. Sedan mars 2020 har det 
i princip inte förekommit någon 
ordensmässig verksamhet. 

Kanske har några undrat om det 
inte ska komma ett nyårsbrev 
från HSM för uppläsning på årets 
första möte. Svårigheten är att 
veta när det första mötet kan 
hållas. En realistisk bedömning 
är att det knappast blir någon 
reguljär verksamhet under vårter-
minen – under alla förhållanden 
inte före påsk och då går det fort 
till sommaren. Jag har därför valt 
att skicka mitt nyårsbrev till våra 
tidningar, samt som vanligt till 
Templen via Stortemplen. 

Rubriken i mitt förra nyårsbrev 
var: ”Dags att uppväcka pionjä-
rernas entusiasm och viljestyrka” 
– ett citat av HSM Bertil Järvholm 
från hans nyårsbrev 1994. I den 
situation vi nu befi nner oss i är 

detta en ännu mer aktuell uppma-

ning. 

Vi tappar medlemmar genom 

dödsfall och rekryteringen är av 

naturliga skäl obefi ntlig. Vi är 

många som längtar efter att få 

ta på våra särskilda ordensklä-

der och dekorationer och delta i 

ett ordensmöte. Vad kan vi göra 

under tiden? – och vem kan göra 

något? 

För att belysa detta hittade jag 

nedanstående citat av författaren 

Patricia Tudor-Sandahl. Det bely-

ser enkla, men viktiga sanningen 

att det är något särskilt med var 

och en av oss – tillsammans kan 

vi uträtta stordåd.

Det är något särskilt med mig – 

ur ”Eftertankar” av Patricia Tudor-

Sandahl:

”Det är inget särskilt med mig. 
Andra är mycket mer begåvade, 
duktigare, dugligare än jag. Fråga 
inte mig, jag har väl inget att 
komma med!” 

Jag har hört många variationer 

på detta tema. Sanningen är att 

det är något särskilt med oss alla. 

Alla har någonting att vara stolta 

över. En del utför stora gärningar 

som alla vet om. De allra fl esta 

är dock små och sker mestadels 

i det dolda. Allas våra liv vävs in 

i varandra som trådar i en gobe-

läng. Problemet är inte att man 

inte är något särskilt utan att man 

förminskar sin betydelse genom 

att jämföra sig till sin nackdel 

med andra. Det räcker att bli 

bra på en enda liten sak. ”Det är 

något särskilt med mig!” är en 

provocerande tanke för den som 

inser vidden av den.

För våra ordnar är det avgörande 

att vi är beredda när vi på nytt får 

starta upp verksamheten. Ordens 

ledning arbetar nu med att ta 

fram en strategi för att förbereda 

för återstart av verksamheten 

samt för arbetet under en period 

därefter. Inom några veckor kom-

mer Stortemplen att kunna sprida 

idéerna ut till Templen – det är 

där verksamheten ska planeras 

och genomföras. Det innebär att 

vi är många som bör inse vid-

den av ”det är något särskilt med 

mig”. 

På alla nivåer måste vi hjälpas åt 

med vad vi kan – vad är det som 

är särskilt med just dig? – vad 

kan du bidra med? Kanske har 

du förslag på någon att tillfråga 

om medlemskap? Kanske kan du 

hjälpa till att hålla kontakt med 

några bröder eller systrar under 

den passiviserande pandemin? 

För att få ännu bättre förutsätt-

ningar att planera för vårt kom-

mande General Konvent 2022 i 

Uppsala har DHR genomfört en 

deltagarundersökning bland 1/3 

av deltagarna vid GK19 – kanske 

var du en av de som ombads att 

svara på frågorna? Svarsfrek-

vensen verkar vara glädjande 

hög och vi håller på att analysera 

resultatet. Troligen kommer un-

dersökningen att medföra några 

faktiska ändringar i programmet 

för GK22. Mer om detta kommer 

att bli klart under hösten 2021. 

Så åter till vårt arbete under 

2021. Vi hoppas att vaccinatio-

nen mot Covid-19 ska ta bättre 

fart så vi under alla förhållanden 

kan se fram emot ett ordensar-

bete från sommaren. I förbere-

delsen och genomförandet av 

detta är varje medlem viktig. Vårt 

erbjudande till våra medmän-

niskor är två ordenssällskap som 

vilar på kristen och nykter grund. 

Vårt budskap är tydligt och fi nns 

detaljerat förklarat i vår värdede-

klaration. På våra hemsidor för 

varje Stortempel fi nns all informa-

tion du behöver för att hjälpa till 

att sprida vårt budskap.

Slutligen ett citat av Astrid Lind-

gren som är giltigt både på 

individnivå liksom för Tempel Rid-

dare Orden och Tempel Byggare 

Orden. 

”För världen kanske du bara är 

en enda människa. Men för en 

människa kan du vara hela värl-

den.”

Jag önskar att 2021 ska bli till 

välsignelse för er alla och våra 

Ordnar och att vi med din hjälp 

kan vara väl förberedda när verk-

samheten får startas igen.

Broderliga hälsningar med öns-

kan om FSV!

Per Fredheim
Högste Stormästare 

VAD KAN JUST DU BIDRA MED?
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Coronatider och inga möten 
i våra Tempel och förgår-

dar. Hur ska det gå för fram-
tiden? Inga receptioner eller 
samtal med intresserade. Inget 
praktiskt arbete i våra lokaler. 

Många tankar väcks i dessa tider. 
Det känns oroligt inför framtiden, 
klarar vi det. Det är klart vi gör 
och förhoppningsvis blir det en 
nystart när vi åter kan träffas.

I Templet Mälardrottningen har 
vi regelbunden kontakt med våra 
medlemmar, systrar och noviser, 
dels genom vår egen Facebook-
sida och dels genom samtal på 
annat sätt.

Nu är det viktigare än någonsin 
att inte tappa våra rötter i Orden!

Allt startade med kvinnor och 
män som hade kämpaglöd att 
skapa en kvinnlig gren av Tempel 
Riddare Orden. Det började med 
olika samtal i mitten av 80 talet, 
men först vid General Konventet 
i Göteborg 2001 fi ck Det Högsta 
Rådet av TRO i uppdrag att un-
dersöka möjligheten att bilda en 
kvinnlig gren av Tempel Riddare 
Orden. 

Protokoll från åren 2002–2003 vi-
sar hur arbetet fortskred i bildan-
det av en kvinnlig orden i Tempel 
Riddarnas anda.

Dåvarande HSM Eric Lundqvist 
och bröderna Lars Malmbjörk, 

Gunnar Westin, Göte Appelberg 
samt Anita Ljusberg och Kerstin 
Wallgren med fl era samverkade 
och planerade inför bildandet av 
Tempel Byggare Orden.

Ekonomiskt stöttade RT Con-
cordia i Stockholm vid starten av 
TBO. Även bröder i RT Concor-
dia var delaktiga i skapandet.

Utgångspunkten var att den 
kvinnliga delen skulle likna TRO 
i grunden, med stadgar, ritualer 
och värdegrund.

Det fanns röster både för och 
emot en kvinnlig orden. Men ju 
längre tiden gick och med det hår-
da arbetet att föra ut information 
om orden som gjordes så blev fl er 
och fl er positivt inställda.

Pionjärerna inom TBO informe-
rade på många TR-tillställningar 
över hela landet för att skapa ett 
intresse bland Tempelriddarna 
och deras damer.

Vi får inte tappa den energi som 
fanns vid skapandet, den är ännu 
viktigare i dessa tider!

Första förgården instiftades i 
Stockholm 15 februari 2004. 
Sedan bildades det fl er förgårdar 
i Sverige och Norge.

Första Templet Mälardrottningen 
Stockholm instiftades 5 mars 
2005. Som sedemera följdes av 
fl er Tempel i Sverige och Norge.

TBO:s Stortempel bildades vid 
General Konventet i Växjö 2007 
då Anita Ljusberg utsågs till Stor-
mästare

I dag är det fyra Tempel och tolv 
Förgårdar i Sverige och två Tem-
pel och tre Förgårdar i Norge.

Anita Edberg CM/S 
Templet Mälardrottningen 
Stockholm

Tempel Byggare 
Ordens första 
Mästareråd var i 
Templet Mä-
lardrottningen i 
Stockholm 2005. 
Från vänster CM 
Kerstin Wallgren, 
S Anita Edberg, 
VM Gunnel 
Trobell, M Anita 
Ljusberg, SKM 
Sonja Westin och 
K Solveig Spjuth.

Första Stor Tempel Mästare Rådet i TBO bestod av följande medlemmar: bakre raden från 
vänster SCM Gunnel Trobell, SKR Anita Edberg, SSKM Britt-Marie Stocke, SUM Carina 
Janerstål, främre raden VSM Gull-Britt Vildin, SM Anita Ljusberg, och SKN Ingegärd Wi-
king.

KÄMPAGLÖD NÄR TBO BILDADES
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Vi kan dessvärre registrera 
att vår Orden haft en nega-

tiv medlemsutveckling under 
många år och det står fullstän-
digt klart att krafttag måste tas 
för att vända utvecklingen. Och 
låt mig redan inledningsvis slå 
fast att jag är fullständigt över-
tygad om att det går! 

Hur då undrar du säkerligen! Jag 
tror det behövs en kombination 
av åtgärder och alla kräver inten-
sivt arbete;

l Det ”gamla” vanliga sättet, det 
vill säga att prata med människor.

l Använda media i form av Fa-
cebook, annonsering i tidningar, 
bussar och tåg och i våra fönster.

l Öppna möten med stil och vär-
dighet tillsammans med TBO. 

l Delta i mässor och liknande för 
att väcka intresse.

l Aktiv rekryteringsgrupp i varje 
Tempel.

l Öppet hus i våra lokaler.

l Handlingsplan för Templets 
rekryteringsarbete.

Det gamla vanliga sättet är ju helt 

enkelt att närma sig tänkbara pre-
sumtiva nya medlemmar, våga 
fråga och inbjuda till samtal. Det 
jag ofta möter när vi samtalar om 
just detta är att; ”jag har redan 
gått igenom mina vänner och 
bekanta och där fi nns ingen”. 

Fråga och informera
Det är kanske så för några men 
jag kan använda mig själv som 
exempel på att det inte behöver 
vara så. Plötsligt på ett sam-
manträde i en förening slog det 
mig att en ledamot i styrelsen 
kanske kan vara nykterist. På min 
fråga svarade han ja och ställde 
motfrågan varför frågar du det? 
Jag berättade om mitt medlem-
skap i Orden och erbjöd honom 
informationssamtal i våra lokaler. 
Inom kort därefter recipierade 
han i IG. Vi har samlat på oss 
fl era liknande exempel!

Använda media som RT Grego-
rius prövade under december 
månad 2020. Templet köpte en 
reklamfi lm på 30 sekunder i den 
regionala busstrafi ken i Skåne. 
En fi lm med nio bilder som av-
slutades med kontaktuppgifter 
för den som blivit intresserad. I 
skrivandets stund har jag ingen 
rapport om hur det utfallit.

Öppna möten tillsammans med 
Tempel Byggare Orden, där 
systrar och bröder bjuder in vän-
ner och bekanta till en stunds 
samvaro under trevliga former 
kan utgöra en rekryteringsgrund 
till båda ordnarna. En ritual med 
högtidlighet och stil innebär möj-
lighet till en ovanlig upplevelse 
som kanske inte liknar något de 
inbjudna gästerna tidigare varit 
med om. Mötesordning för så-
dana sammankomster är under 
utarbetande. 

Mässor, aktiviteter i köpcentra 
och liknande är mig veterligt inte 
mycket utprovat men utan tvekan 
är det en möjlighet för oss att sy-
nas och få tillfällen att presentera 
Orden och erbjuda information till 
intresserade. 

Aktiv grupp viktig
Aktiv rekryteringsgrupp bör (läs 
skall) fi nnas i varje Tempel. Mäs-
tarerådet utser bröder till uppdra-
get och gruppen kan med fördel 
bestå av någon/några från MR, 
några mer erfarna bröder tillsam-
mans med några nya och yngre. 

En framgångsfaktor är att försöka 
inspirera så gott som samtliga 
bröder att tänka på rekrytering 
och agera som representant 
för Orden. RT Knapes rekryte-
ringsgrupp under ledning av FM 
Nils-Erik Söderqvist prövade med 
start under hösten 2019 att bjuda 
in en eller två bröder till ett 30 
minuter långt samtal före Ordens-
mötena. Ett samtal som endast 
handlade om rekrytering. De 
bröder vi mötte fi ck frågan; har du 
någon du skulle kunna erbjuda 
ett informationssamtal om TRO. 
Vi hann med cirka sju–åtta bröder 
innan pandemin satte stopp, och 
det resulterade i cirka tio namn!

Öppet hus har prövats och kan 
generera intresse för att erhålla 
ytterligare information. Öppet 

Fortsättning på sidan 9

ORM-gruppen, Ordens rekrytering och marknadsföring 
tillsatt av DHR (undertecknads uppdrag i gruppen blev klart 2020-
01-17--19 i Uppsala) och en nedtecknad uppdragsbeskrivning 
fanns med till sammanträdet 2020-10-01.

Ledamöter: 

Sammanträden:
2020-01-25 i Linköping, därefter genom Lifesize 2020-03-26, 
2020-03-26, 2020-08-31, 2020-10-01 och 2021-01-16.

Norge    

Aage-Roar Aas, SM, DHR   
sammankallande   
Roald Fidje, RKKR  
Arild Torgersson, M (avgått ur 
gruppen) 

Sverige

Jan Gunnarsson, SUM, PKM
Fredrik Topplund, PKKR, M  
(paus från jan 2021)
Nils-Erik Söderqvist, FM

REKRYTERING – en personlig refl ektion!



9

Fortsättning från sidan 8

hus kan riktas till allmänhet, till 
exempel genom annonsering 
och/eller en så kallad trottoarpra-
tare stående vid entrén till Temp-
let. 

Välj lämpliga grupper
Men det kan också gälla utvalda 
målgrupper som genom brev, 
Facebook eller personliga kon-
takter bjuds in till våra lokaler. 
Målgrupper kan vara nykter-
hetsrörelsen, frikyrkor och andra 
idéburna organisationer. Öppet 
hus kan också vara frukostmöten 
som verkligen bjuder frukost och 
information.

Handlingsplan för rekrytering är 
enligt min mening mycket ange-
lägen. Den bör vara realistisk och 
bygga på lokala förutsättningar 
och sträcka sig i vart fall över 
tre år. I den planen kan man 
teckna ner de aktiviteter som 
skall genomföras, tidplan och 
gärna delmål som kan avstäm-
mas till exempel en gång per år. 
Ett räkneexempel som du som 
läser detta kanske har hört mig 
säga tidigare är en beräkning av 
invånarantalet i Templets upptag-
ningsområde. 

Det fi nns stor potential

Låt mig ta RT Knape som verkar 
i Uddevalla som utgångspunkt. 
Vårt upptagningsområde kan 
sägas innehålla cirka tio kommu-
ner med en befolkning om cirka 
200 000 invånare. Om jag gör en 
förenklad beräkning är ungefär 
hälften män och hälften kvinnor. 
Jag räknar vidare i detta exempel 
på männen där cirka 10 procent 
är nyktra av något skäl och kvar 
då är 10 000. Låter då tanken 
reducera ner ytterligare för att 
inte riskera att resultatet anses 
överdrivet och beräknar då att 10 
procent av dessa, det vill säga 
1 000 män, skulle kunna vara 
intresserade av TRO. 

Motsvarande gäller även för 
TBO med den skillnaden att fl er 

kvinnor än män uppger sig vara 

nykterister. Hela 1 000 män kan 

alltså vara möjliga att intressera 

för TRO – det gäller bara att fi nna 
dem. Några av ”verktygen” för det 
har du i denna artikel!

Vår Orden är unik

Vad har vi då att erbjuda? Många 
är de goda beskrivningar jag 
fått under de många år jag varit 
medlem. Och jag hävdar att vår 
Orden är unik. Många medlemmar 
i föreningar, samfund och andra 
ordenssällskap kan berätta om 
samhörighet, kamratskap, broder-
skap och det kan ju vi också säga. 

Vad som skiljer ut oss och gör 
oss unika är våra arbetsformer i 
absolut alkohol- och drogfri miljö. 
Vi som är medlemmar har unika 
möjligheter till avkoppling och 
rekreation, sant broderskap och 
en gradvis förkovran i livet som 
människa under högtidliga former. 

Låt mig till sist citera en god vän 
och medlem som sa: ”Det är en 
fantastisk tillgång i mitt liv att vara 
med på mötena i TRO. Det ger 
mig möjlighet att bara koncen-
trera mig på de olika gradernas 
djuplodande innehåll och därmed 
stänga ute vardagen för en stund. 
Det har fungerat även under de 
perioder då mitt arbete varit oer-
hört krävande”.

Så långt en broder som beskrev 
det vi alla känner och har möjlig-
het till. Låt oss arbeta hårt för att 
fl er skall få den möjligheten!

ORM-gruppen kommer att pröva 

samtal med Mästareråden och 

långsiktigt med alla Tempel. I en 

första omgång skall vi prova med 

två Tempel digitalt och två Tempel 

i SPK genom möte där vi följer de 

restriktioner som då gäller. Vill ditt 

Tempel komma med tidigt – kon-

takta då undertecknad!

Jan Gunnarsson
SUM, PKM i SPK

SUM Jan Gunnarsson ger en rad tips för 
att få nya medlemmar till våra ordnar.

Många är möjliga att intressera för våra ordnar

RT Gregorius genomförde en reklamkampanj på regionaltrafi kens bussar i december.
Foto: Mika Hänninen
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Vi är inne i en lång period, 
när såväl ordensverksam-

heten som föreningslivet i 
övrigt går på sparlåga. 

Trots många hurtiga anmaningar 
om att ändå hålla kontakten blir 
det i längden ganska tyst. De 
fl esta av oss blir lite nedstämda 
och tycker att det är jobbigt att ta 
nya initiativ. Det är lätt att försjun-
ka i passivitet.

I avvaktan på att vädret åter skall 
medge mina dagliga utfl ykter på 
mountainbike sitter jag i skri-
vande stund på min kammare 
och funderar över vad medlem-
skapet i vår Orden har inneburit 
för mig. När jag ser mina bröder 
och systrar för min inre syn slår 
det mig att vi alla på sätt och vis 
är ganska olika. Var och en har 
sin egen, högst personliga åsikt 
om vad ordensarbetet skall inne-
bära. Vi ser Orden som en egen 
”baby”.

När vi är igång med vår regel-
bundna mötesverksamhet märker 
vi inte så mycket av dessa åsikts-
skillnader. Det fasta mönstret i 
mötena med ritualer och måltider 
leder oss alla i en gemensam 
riktning. Men nu, när det förfl yter 

lång tid mellan mötena, tillåts vi 
att fastna i personliga tankeba-
nor.

Vad är det egentligen som fören-
ar oss? Ja, vår personliga nykter-
het och drogfrihet är naturligtvis 
en självklar del i svaret på detta. 
Att vi har ett stort intresse för so-
ciala frågor är säkert ett annat. Vi 
vill gärna hjälpa våra medmännis-
kor. Men hur är det i övrigt? Då 
blir bilden mycket mera blandad. 
Här är några exempel:

m Några av oss har fängslats av 
ordensväsendets mystik och är 
särskilt intresserade av symboler 
och historiska företeelser. 

m Ordens religiösa hemvist har 
diskuterats länge. Orden bildades 
under en tid då kristendomen var 
en självklarhet, vilket har påver-
kat innehållet. Men Orden kräver 
inte någon speciell trosuppfatt-
ning. Många av våra medlemmar 
är djupt troende, medan andra är 
uttalade agnostiker. Oavsett detta 
ser dock de allra fl esta fram mot 
mötena som tillfällen för kon-
templation och stillhet.

m Några tilltalas extra mycket av 
ordensväsendet som mötesform 

och är därför samtidigt medlem-
mar i ett eller fl era andra ordens-
sällskap. Klassen på det rituella 
genomförandet betraktas kanske 
då som särskilt viktig.

m Vi kommer till vår Orden med 
väldigt olika yrkesbakgrund, poli-
tisk hemvist och livserfarenheter. 
Kort sagt, det är ganska mycket 
som skiljer oss åt i våra tankar 
om Orden.

Men låt oss se detta som en 
styrka i stället för en svaghet. Vi 
måste acceptera våra olikheter 
och i stället fokusera på vad som 
är gemensamt för oss. 

Vi vet ju att mötena utgör en väl-
digt viktig möjlighet att träffa våra 
vänner, vilket har blivit särskilt 
tydligt nu.

Egentligen arbetar vi alla för ett 
medmänskligt samhälle fritt från 
alkohol och andra droger. Detta 
är vår uppgift, även när vi inte 
kan genomföra de vanliga mö-
tena.

Egentligen behövs vår Orden nu, 
mera än någonsin tidigare.

Kent Alm

NU BEHÖVS VÅR ORDEN MER ÄN NÅGONSIN

BRÖDRAMÅLTID MED CORONAAVSTÅND. RT Gregorius i Malmö har genomfört ett antal IG-möten med få deltagare och covid-anpas-
sade ritualer. Så långt som möjligt vill MR att bröderna ska kunna samlas även om det blir under andra former än de vanliga.

Foto: Tommy Johansson



Jag får ibland frågor från 
bröder om när de får grad 

elva eller Eklundsmedajen i 
silver. Jag ska här försöka 
reda ut lite om vad som gäller 
för Ordens hedersgrader och 
medaljer.

Orden har tolv grader. Alla brö-
der kan, efter visat intresse och 
stadgad tid, få upp till grad tio. För 
de allra fl esta bröder är detta den 
högsta grad de får. Grad elva och 
tolv är hedersgrader som endast 
en begränsad skara bröder kan få.

Högst 243 i grad elva
Grad elva kan innehas av högst 
243 bröder samtidigt, och den är 
Ordens första hedersgrad. För att 
få den ska man ha gjort insatser 
inta bara för det egna Templet, 
utan för hela Orden. Templens 
Mästareråd kan till Stor Tempel 
Mästare Rådet lämna förslag på 
bröder som de tycker bör komma 
ifråga. Enskilda bröder kan alltså 
inte lämna in sådana förslag. Stor 
Tempel Mästare Rådet kan också 
själv nominera bröder.

Alla bröder som blivit föreslagna 
till elfte graden noteras på en 
lista. I god tid inför varje gradgiv-
ning, som normalt sker på Gene-
ral Konventen, går Stor Tempel 
Mästare Rådet igenom listan. 
Därvid stryks bröder som redan 
fått graden, som gått bort, eller 
som av annat skäl inte längre 
kan komma ifråga. Därefter gör 
Rådet en prioritering av alla som 
föreslagits. Vi tittar då på vad 
man gjort för Orden, inte bara i 
det egna Templet utan för Stor 
Templet och hela Orden. 

När listan är klar skickas den till 
Det Högsta Rådet, som är det 
organ som fattar beslut om vilka 
som ska tilldelas elfte grad. Här 
kan det Högsta Rådet göra egna 
prioriteringar och ändra i Stor 
Templets lista, och man väger 
dessutom listan mot de övriga 
Stor Templens listor. Antalet till-
gängliga platser avgör sedan hur 
många som kommer att kallas.

Grad tolv kan innehas av högst 
81 bröder. Gången är den sam-
ma som för elfte grad, men det är 
alltså betydligt färre som kommer 
att kallas.

Ordens lag föreskriver att bröder 
som valts till vissa ämbeten skall 
tilldelas grad elva och tolv om 
de inte redan har graden. Dessa 
”obligatoriska” receptioner går 

före i kön när recipienderna kall-
las.

Tre hedersmedaljer
Ordens hedersmedaljer är tre 
till antalet. Eklundsmedaljen i 
brons är Templets hedersme-
dalj och kan innehas av hälften 
av Templets aktiva bröder. Det 
lokala Mästarerådet fattar beslut 
om vilka bröder som ska tilldelas 
den.

Eklundsmedaljen i silver är Stor 
Templets hedersmedalj. För att 
kunna få den ska två kriterier 
vara uppfyllda. Dels ska man ha 
uppnått ett visst antal poäng en-
ligt en fastställd tabell. I praktiken 
innebär det att man ska ha suttit 
i ett Mästareråd ett antal år för 
att komma upp i tillräckligt antal 
poäng. Dels ska man ha gjort 
insatser av betydelse för Stor 
Templet. Här räcker det normalt 
inte med insatser enbart i det 
lokala Templet. 

Viktigt att insatserna anges
Stor Tempel Mästare Rådet kan 
i särskilda fall ge avkall på po-
ängkravet, men då höjs kravet på 
insatser för Stor Templet i stället. 
Det är därför viktigt att Templet 
noga anger vilka insatser en bro-
der gjort för att bedömningen ska 
bli så rättvis som möjligt.

Eklundsmedaljen i guld är Det 
Högsta Templets hedersmedalj, 
och den kan bäras av högst 27 
bröder samtidigt. En särskild 
kommitté utvärderar och re-
kommenderar bröder till denna    
medalj, och Högste Stormästaren 
fattar sedan beslut om tilldel-
ningen.

Jag hoppas att det blivit lite 
klarare om hur beslutsgången 
är, och att förståelsen ökat  över 
varför vissa bröder hedras.

Mats Valli
Stormästare
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Eklundsmedaljen i silver är Stor Templets 
hedersmedalj. Samtliga hedersmedaljer är 
instiftade till minnet av Oskar Eklund.

Det fi nns regler för hedersgrader och medaljer

Rapportera till Tempel Riddaren!
Tempel och Utposter runt om i Sverige har normalt en mycket om-
fattande och omväxlande verksamhet med möten, utfl ykter, 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 fi nns på sidan 2. Välkomna!
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Curt Arne Gisleskog, Krokusgatan 4, 524 32 Herrljunga
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Äntligen har det hänt! Efter 
fl era år av att slita och slä-

pa, bära och lyfta, gå i smala 
trappor så har RT Verdandi i 
Sundsvall fl yttat.

RT Verdandi har hyrt lokaler hos 
Frimurarna i några år, och där 
har de haft sina ”arbetsredskap” 
på tre våningar. TBO har genom 
brödernas försorg fått ha sina 
månadsträffar där också. Mycket 
tungt har det varit att bära fram 
allt inför varje ritualmöte, och 
bortplockning efteråt.

Äntligen har RT och TBO fått 
fl ytta till bättre ändamålsenliga lo-
kaler på samma våning med bra 
akustik. Efter fl era planeringsmö-
ten har Wänskaps Förbundet WF 
öppnat upp och låter oss hyra 
några samlingsrum och kök. 

TBO kommer att ändra mötesdag 
och alla bröder och systrar kom-
mer att kunna träffas på onsda-
garna. Detta kommer att gynna 
familjefriden.

Så fort Coronapandemin och alla 
restriktioner upphör kommer RT 

Verdandi att fi ra 130 år. Detta 
fi rande var planerat till den 13 
februari, men kommer att skjutas 
på framtiden.

Den nya adressen är: RT Ver-
dandi, c/o WF, Nybrogatan 30, 
Sundsvall. 

Alla är varmt välkomna när ”allt 
blir som vanligt”.

Text: Zaedi Danielsson
Foto: Jens Andersson

NYA LOKALER FÖR RT VERDANDI OCH TBO

Samlingslokalen i RT Verdandis nya lokal på Nybrogatan...       ...och köket.


