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TACK FÖR FÖRTROENDET!

N

är jag nu vill tacka er alla
för det förtroende som
ni visat mig genom att välja
mig till er Stor Mästare så vill
jag återge något av vad jag
sa direkt efter att valet var ett
faktum.

minst i sina egna Tempel. Ett
stort tack till dessa bröder och
jag vill rikta ett särskilt tack till
Anders Wiking som tjänat Orden som vår Stor Mästare i 6 år
och innan dess var vår Högste
Stor Skattmästare i 9 år.

Ingen kan fullgöra en uppgift
som SM utan starkt stöd och då
är det allra viktigast att det ﬁnns
ett starkt stöd och engagemang
ute i Templen. Det är här det
avgörande arbetet ska ske
när det gäller alla delar av vårt
Ordensarbete: Rekrytering av
nya bröder, Ordenskunskap
och utbildning, förverkliga ett
socialt engagemang, bygga
våra inre Tempel, etablera och
utveckla ömsesidigt samarbete
med TBO mm. Allt detta och
ännu mer omfamnas av det
starka brödraskapet. För detta
behöver jag och Stor Tempel
Mästare Rådet aktivt stöd från
er alla – det är nu arbetet börjar!

Till sist vill jag rikta ett varmt
tack till avgående SKR Bengt
Davidsson och SSKM Mats
Ljusberg för den omsorg om
Orden ni visat i samband med
överlämningen av era ämbeten
till efterträdarna Claes Göran
Edberg och Mikael Lindström.

Jag vill också tacka alla de
goda, kloka bröder jag hittills
mött under mina 42 år som
Tempel Riddare. Många är
de bröder jag mött under alla
år både i mitt eget Tempel i
Sundsvall och i andra sammanhang och som är eller har
varit starka förebilder. Jag har
deltagit i alla GK från Skellefteå
1995, valdes in i PKMR i Norra
Provins Kapitlet i Norrköping
1998 och valdes in i STMR vid
GK i Ålesund 2004.
I samband med valen vid årets
GK har fyra goda bröder lämnat
arbetsgemenskapen i STMR.
Det är bröderna Anders Wiking,
Mats Ljusberg, Bengt Davidsson och Örjan Falegård. Av
olika skäl har dessa bröder
avslutat sitt engagemang
i rådet, men det är min
förhoppning att de alla fortsätter
att göra viktiga insatser för Orden i andra sammanhang – inte
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DET ÄR NU ARBETET SKA GÖRAS!

N

u kan vi lägga General
Konventet 2013 till handlingarna. Det blev precis så
trevligt och innehållsrikt som
vi förväntade oss. Bröderna
med damer i Riddare Templet
S:t Hans hade gjort allt som
stod i deras makt för att skapa ett minnesrikt Konvent.

gagemang. Alla som deltagit i
GK13 åker hem till sina Tempel
stärkta av övertygelsen att vi
är många som är besjälade
av samma idé – idén om ett
inkluderande brödraskap i en
helnykter miljö där vi hjälper
varandra att växa som människor.

Frånsett regnvädret som
välkomnade resenärerna
med eftermiddagsfärjan från
Nynäshamn den 31/7 så var
vädret såsom det brukar vara
på Gotland på sommaren –
soligt. Jag vill passa på att tacka Mästaren Ingvar Björkqvist
i RT S:t Hans och alla hans
medarbetare för ett givande
Konvent – nu är det bara tre
år tills vi möts i Sandefjord i
Norge.

Vid GK har såväl Stor Tempelmötet och mötet i Det Högsta
Templet lagt fast sina verksamhetsplaner för den kommande
ämbetsperioden. Gemensamt
för dessa är att de innehåller ett
antal åtgärder som ska vidtas
av Stor Tempel Mästare Rådet
(STMR) och Det Högsta Rådet
(DHR), men den allra viktigaste
verksamheten sker ute i Templen. Detta illustreras av temat
för ett av de projekt som DHR
ska starta under hösten, nämligen ”Templet – Ordens kraftkälla”. I de överordnade råden
kan vi inte fatta beslut om att
respektive Tempel ska rekrytera ett visst antal bröder tills vi
möts vid GK16. Däremot kan vi
med olika åtgärder skapa bättre förutsättningar för en positiv
utveckling ute i Templen.

Det är nu arbetet ute i Templen
ska påbörja en ny konventperiod med ännu starkare en-

Nästa GK
i norska Sandefjord
Nästa GK blir i Sandefjord
i södra Norge den 27–30
juli
2016.
Den
nyheten
släpptes vid
avslutningsbanketten
i
Visby.
Först genom en lockande
video som presenterade
den vackra staden i Vestfold fylke i Norge. Sedan
genom en delegation från
RT Kong Harald som hälsade välkommen.

Jag har nyss deltagit i ett möte
där NBV valde att träffa ledarna
i sina medlemsorganisationer.
Där presenterades idéer på
en förändrad organisation där
fokus vid årsmöten ute i avdelningarna och vid förbundsmötet
skulle vara inriktad på framtiden
– den kommande verksamheten. När detta presenterades
kom jag osökt att tänka på
våra egna förhandlingsmöten
vid GK13 där debatten om
verksamhetsplaner och budgetar var nästan obeﬁntlig. Visserligen är det en viss skillnad på
en Orden och ett studieförbund,
men gemensamt för båda är att
utveckling föder framgång.
Förbundsledningen i NBV har
försökt att tänka utanför ramar-

na och det ska bli spännande
att följa hur de presenterade
idéerna tas emot och hur det
avgörande beslutet vid förbundsmötet i maj 2014 kommer
att se ut.
Om jag försöker fånga en bild
av hur Orden ser ut i dag jämfört med för 42 år sedan då jag
recipierade så har det hänt en
hel del. Vi presenterar oss på
ett helt annorlunda sätt. Den
totala hemlighet som jag som
nybliven TR-broder upplevde
1972 är väsensskild från vår
nuvarande framtoning. Här har
vår presentation på internet
varit till stor nytta. Nu är det betydligt enklare för alla bröder att
förstå vad som är hemligt och
vad vi bör berätta för alla som
kommer i vår väg.
Inför den nya konventperioden
vill jag önska alla Tempel och
bröder lycka till i arbetet med
att utveckla vårt älskade brödraskap. Det arbetet börjar nu
– det kan inte vänta till ”en annan gång”. Till sist – jag har en
dröm om att vi vid GK16 får en
kreativ debatt om vår strategi
och verksamhetsplan – låt oss
tänka utanför ramarna!

Per Fredheim Stor Mästare
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TACK VISBY – VI TRÄFFAS I SANDEFJORD

G

eneral Konvent 13 i
Visby är slut. Nästa gång
bröder och systrar från hela
TRO och TBO träffas för
förhandlingar, kraftsamling
och härlig gemenskap är i
Sandefjord i södra Norge den
27–30 juli 2016.
Men vi ska inte gå händelserna
i förväg. Först ska vi på några
sidor minnas de fantastiska
dagarna i Visby, denna underbara plats med traditioner
från Hansan som har formats
av både den danska och den
svenska historien.
”Gardtösar” underhöll vid välkomstsamkvämet i Visby Strand.

Varmt välkomnande mötte deltagarna

N

Formellt är General Konventet först och främst det som i
vanliga organisationer kallas
”kongress” eller ”årsmöte”, men
i själva verket är det också
en mötesplats – eller många
mötesplatser – för umgänge
med systrar och bröder från
alla de nordiska länderna. Och
möten i broderskapets anda
var det ända från välkomstträffen till avslutningsbanketten.
Förutom förhandlingsmötena
bjöds det bland annat på rundturer, både med buss och till
fots, en näst intill obeskrivlig
högtidsgudstjänst och en avslutningsbankett där man förﬂyttades – åtminstone lokalmässigt – till dominikanernas tid på
1200-talet. Och så naturligtvis
träffar med både gamla och nya
vänner.
Allt i ett strålande sommarväder. En broder sammanfattade GK så här: ”Detta kommer
jag att leva på hela vintern”.
Varför begränsa det till vintern?
Håll lågan vid liv fram till
Sandefjord.
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ågot försenat för att
invänta resenärer med
färjan från Oskarshamn
kunde så 2013 års General
Konvent i Visby öppnas
med det traditionsenliga välkomstsamkvämet. Drygt 550
deltagare bänkade sig i konferensanläggningen Visby
Strand intill den välkända
Almedalsparken.
Innan Mästaren i värdtemplet
S:t Hans, Ingvar Björkqvist,
tog till orda för att hälsa deltagarna välkomna till Gotland och
Visby, visades på en bildskärm
en ﬁlm som presenterade Gotland som en försmak av det
som deltagarna kunde se och
uppleva utöver ritualmöten, förhandlingsmöten med mera.
I sitt välkomsttal berättade
Broder Ingvar Björkqvist om
den utmaning bröderna i RT
S:t Hans ställdes inför när de
för sex år sedan ansökte om
och ﬁck förtroendet arrangera
GK år 2013 och att man höll
detta hemligt inom Mästare
Rådet ända fram till den avslutande banketten vid GK 2010 i
Sundsvall.

Regionstyrelsens ordförande
Åke Svensson hälsade också
välkommen till Gotland och delgav konventdeltagarna en del
fakta om ön. Även Högste Stor
Mästaren Broder Jens Døvik
höll ett av sina många tal under
konventdagarna och hälsade
Tempel Riddarna, Tempel Byggarna och övriga deltagare
välkomna till 2013 års General
Konvent i Visby.
De många talen blandades upp
med musik. Gitarristen Lars Arvidsson framförde en del egenkomponerade stycken. Tre damer, som kallar sig ”Gardtösar”
underhöll, iklädda gotländsk
folkdräkt, med sång och piano.
De framförde bland annat den
välkända gotländska visan ”Uti
vår hage” och berättade lite om
folkdräkten de bar.
RT S:t Hans Ceremoni Mästare Broder Leif Ringquist var
konferencier och höll ihop programmet. Några bröder bröt
upp tidigare än andra för att
hinna byta om och delta i konventets första ritualmöte som
var ett möte i Ordens elfte och
näst högsta grad, HTICG.

ORDENSKUNSKAPEN SKA PRIORITERAS

D

et Högsta Templets
förhandlingsmöte innehöll, liksom STSF:s, inte
några stora debatter. Den
enda fråga där det fanns en
opposition mot Det Högsta
Rådets förslag var verksamhetsplanen.
Det Högsta Rådet hade lagt
fram en plan som gick ut på att
förstärka Ordenskunskapen i
ett projekt, Templet – Ordens
kraftkälla, där huvudpunkterna
är förståelse och kunskap om
Ordens värderingar och gradernas innehåll, Ordens rituella
arbete och praktisering av ett

aktivt brödraskap. Mot detta
opponerade sig avgående SKR
i STSF, Bengt Davidsson,
kraftigt. Han menade att det
i nuläget bara ﬁnns en riktigt
angelägen uppgift för hela Orden och det är att rekrytera nya
bröder. Han gick så långt att
han uppmanade DHR att skrota
hela planen och arbeta fram en
ny med tyngdpunkt på rekrytering.
HSM Jens Døvik menade att
vi under åren haft mängder av
kampanjer för rekrytering, ändå
har vi minskat vårt medlemsantal stadigt sedan 1969. Därför

HSM Jens Døvik tillsammans med presidiet vid DHT:s förhandlingsmöte vid GK i Visby.

Premiär för öppen förgård vid GK

F

ör första gången på ett
General Konvent genomfördes öppna förgårdsmöten,
gemensamt för såväl Tempel
Byggare Orden som Tempel
Riddare Orden. Förgårdsmötena samlade cirka 300 bröder och systrar. Ritualerna
var nya för de ﬂesta av åhörarna
Högste Stor Kansler Kent Alm
inledde med att berätta om bakgrunden till de öppna förgårdsmötena. Tanken är att ge icke
invigda en aning om hur ett ritualmöte kan gå till och därmed
väcka deras intresse och få nya

tar DHR nu ett nytt grepp. Om
man ökar brödernas kunskap
och glädje kan den ökade insikten i sig vara en sporre för
rekrytering. Ombuden ansåg
detta vara en klok tanke och
beslöt enligt DHR:s förslag.
Mötet beslöt också efter en
motion från STSF att ge DHR
i uppdrag att tillsätta en organisationsutredning för att
se över möjligheterna att ge
de överordnade råden storlek
och funktioner som ger mer
effektivt utnyttjande av Ordens
samlade resurser till förmån för
satsningar i Templen. Likaså
beslöts efter en motion från
STNI att STMR ska kunna ändra medlemsavgifterna mellan
GK. En motion från RT Gregorius om förändring av färgerna
i halsband och axelband överlämnades till DHR för behandling.
Vid valet av ledamöter i DHR
omvaldes HSM Jens Døvik
enhälligt. Till ny HSUM valdes Lars Malmbjörk. Övriga
ledamöter, Vebjörn Fagernes,
Kent Alm, Arne Edholm och
Jan-Olof Hallstener omvaldes.
I DHR ingår också VHSM Per
Fredheim och Yngve Haugstvedt, SM i STSF respektive
STNI. HSKN Stig Gustavsson
lämnade DHR.

medlemmar att bli Tempel Byggare eller Tempel Riddare.
Under Tempel Byggarnas möte
höll Förre Högste Stor Mästaren Göte Appelberg ett föredrag
om skråväsendet. Han framhöll
bland annat att det fanns vissa
likheter mellan skråväsendet
och det nutida ordensväsendet,
framför allt på det ytliga planet.
Förgårdsmötet för Tempel Byggarna leddes av Carina Wiking
som under konventet valdes till
ny Stor Mästare för TBO. I mötet enligt Tempel Riddare Ordens ritual tjänstgjorde bröder
från såväl Norge som Sverige.

DHR i projekt med
danska bröderna
Stor Templet för Danmark
har problem. Något förhandlingsmöte hölls inte
under GK och därför ﬁnns
det inte någon vald SM.
Men DHR samarbetar med
de danska bröderna om ett
projekt för att arbeta fram
en lösning. Till nästa nummer av Tempel Riddaren
kan vi förhoppningsvis presentera en handlingsplan.
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BRODERSKAPSTANKEN ALLTID I CENTRUM

R

ekrytering av nya bröder
är helt avgörande för
Ordens framtid. Detta kräver
att Orden är mer synlig. Därför ska Stor Tempel Mästare
Rådet i höst tillsätta en kommitté med uppdrag att arbeta
med rekrytering och utveckling.
I sitt förslag till verksamhetsplan för den kommande treårsperioden framhåller Stor
Tempel Mästare Rådet att ett
Text och foto från GK:
Leif Lundqvist
Anders Perstrand
Tommy Johansson
Bo Hansson
Lars Ivarsson
framgångsrikt arbete i Templen förutsätter att bröderna har
goda kunskaper om Orden. I
Templens arbete med utbildning är Mästare Rådens entusiasm och kraft av stor betydelse. Därför kommer STMR att
genomföra utbildning av Mästare Råden. Det ﬁnns också
mycket bra material som kan
användas som underlag för ordensföredrag och växelläsning i
Templen vid möten utan reception. Medlemskapet i NBV utgör

Engagerade GK-värdar

också en resurs i arbetet för att
öka kunskapen om Orden.
I förslaget till verksamhetsplan,
som antogs vid Stor Tempel
mötet utan någon som helst
debatt, framhålls också att en
ökad rekrytering kräver att Orden blir mer synlig. Därför betonas vikten av ökad marknadsföring och ett ökat utnyttjande
av sociala medier.
Samarbetet med Tempel Byggare Orden ska utvecklas.
Templen uppmanas att på sina
respektive orter ta initiativ till att
stödja etablering och utveckling
av Förgårdar ochTempel inom
TBO.
I verksamhetsplanen framhålls
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Templen uppmanas att ha detta
för ögonen i det vardagliga arbetet. För att stärka känslan av
samhörighet inom Orden ska
Templen genomföra öppna aktiviteter i och mellan Templen.

Fyra nya ledamöter i STSF

V

id förhandlingsmötet för
Stor Tempel för Sverige
och Finland valdes broder
Per Fredheim, RT Verdandi
i Sundsvall till ny Stor
Mästare.
Han efterträder broder Anders
Wiking, som valdes till Stor
Mästare vid Stor Tempelmötet i
Växjö 2007.
Den nye Stor Mästaren presenterar sig själv på sidan 2 i detta
nummer av Tempel Riddaren.
Han har sedan GK i Växjö varit Provins Kapitel Mästare i
Sveriges Norra Provins Kapitel
och tillika Vice Stor Mästare.
Vid Stor Tempel Mötet i Visby
valdes fyra nya ledamöter in i
rådet, nämligen Kent Ivarsson,
Mats Valli, Claes Göran Edberg
och Mikael Lindström.

Broder Staffan Levin var en av de duktiga
och engagerade värdarna på GK i Visby.
Här står han i bussen på första dagens
rundtur i staden i strålande sol. Tyvärr
upplöstes just den turen i strilande regn,
något som de ﬂesta inte var beredda på.

också broderskapstanken och
att denna ska förverkligas i alla
sammanhang. STMR menar
att man med moderna begrepp
kan beskriva Tempel Riddare
Orden som ”en inkluderande
gemenskap”. Alla bröder, oavsett grad, ålder i Orden och
privata förhållanden ska känna
sig omfamnade av Orden och
dess bröder. Broderskapstanken är, framhåller man, central
i Ordens idéinnehåll och är
avgörande för att genomsyra
verksamheten på alla nivåer.

Efter konstituering består nu
det nya Mästare Rådet för Stor
Templet för Sverige och Finland av följande bröder: SM
Per Fredheim, RT Verdandi,

Sundsvall, VSM Jarl Öman,
RT Virtus, Kristinehamn, VSM
Kent Ivarsson, RT Jämteborg,
Östersund, VSM Per-Ingvar
Krantz, RT Veritas, Borås,
SUM Mats Valli, RT S:t Erik,
Uppsala, SKR Claes Göran Edberg RT Concordia, Stockholm,
SCM Vilgoth Wilhelmsson RT
Knape, Uddevalla, SSKM Mikael Lindström, RT Jämteborg,
Östersund samt SKN Magnus
Wihlborg, RT S:ta Gertrud,
Västervik. VSM Jarl Öman är
dessutom PKM i Sveriges
Mellersta Provins Kapitel, VSM
Kent Ivarsson i Sveriges Norra
Provins Kapitel och VSM PerIngvar Krantz i Sveriges Södra
Provins Kapitel.

”

Nu ger jag alla
här i salen ett
uppdrag: var och en
av er ska i kväll prata
med fem bröder som
han aldrig har träffat förut.
HSM Jens Døvik vid GK:s
Broderskapskväll

DESSA SKA LEDA VÅRT ARBETE

H

är presenterar vi de fyra
nyvalda ledamöterna i
STSF:
VSM, tillika PKM i NPK Kent
Ivarsson
Han blev medlem
i Orden 1985, då
han recipierade i
RT Jämteborg,
Östersund. Där
har han haft
olika uppdrag
sedan 1998
och 2008 blev han M i
Templet. Vid konventet i
Sundsvall 2010 erhöll han
grad 11, USKRK. Kent Ivarsson
vill skapa förutsättningar för
utveckling:
– Mitt valspråk är: att bygga
och bevara och det ﬁnns också
med i mina tankar kring de
nya uppdrag bröderna gav
mig under vårt General Konvent i Visby. Som PKM vill jag
utgöra ett bollplank och stöd
för att vi skall kunna bibehålla
våra Tempel i norr, brödernas
gemenskap betyder allt och
då måste vi kunna erbjuda bra
mötesplatser. Som VSM i Stor
Templet handlar det om att
bygga och skapa förutsättningar för alla bröder skall kunna
utvecklas i sitt medlemskap och
därmed också kunna förmedla
detta till nya blivande bröder.
SUM Mats Valli
Mats Valli är född 1965 utanför
Stockholm, men uppvuxen i
Enköping. Han recipierade i
Orden i RT Wästmannia 1987.
Efter att ha varit bosatt i bl a
Japan ﬂyttade
han 1997 över
till RT Sankt
Erik, där han haft
olika uppdrag,
bl a som SB i Utposten och CM,
innan han blev M år 2007. År
2010 blev han PKCM i MPK.

Mästare Rådet i Stor Templet för Sverige och Finland. Sittande från vänster VSM PerIngvar Krantz, SM Per Fredheim, VSM Jarl Öman och VSM Kent Ivarsson. Stående från
vänster SKN Magnus Wihlborg, SSKM Mikael Lindström, SCM Vilgoth Wilhelmsson, SKR
Claes Göran Edberg och SUM Mats Valli.

Sedan 2010 innehar han grad
11, USKRK. Han ser rekrytering
som vår viktigaste fråga:
– Som SUM ser jag fram
emot att få arbeta med
rekryteringsfrågor. Ska Orden
överleva måste vi få fart
på rekryteringen av yngre
medvandrare. För att nå dessa
behöver vi ﬁnna nya vägar att
rekrytera på, men det är alltid
mötet mellan människor som är
viktigast. Jag hoppas att som
medlem av STMR kunna hjälpa
till i det arbetet. Det ska bli
roligt att lära känna ﬂer Tempel
och bröder runt om i landet.
SKR Claes Göran Edberg
Han recepierade i RT Concordia för 40 år sedan, då
han insattes vid sin fars sida
av dåvarande
SGM Thorleif
Hansen. Under sina år i RT
Concordia har
han haft ﬂera
ämbeten, K, CM,
UM, VM och M.
Under några perioder har han också varit PKUM
i MKP. Han innehar grad 12,
OPVK. Den nye SKR vill vara
ett stöd i arbetet för att stärka
brödraskapet:

– Som nyvald SKR i Stor Templet för Sverige och Finland är
min målsättning att hjälpa och
stödja bröder och Tempel i det
så viktiga arbetet för att utveckla och stärka vårt brödraskap
och våra målsättningar.
SSKM Mikael Lindström
Mikael Lindström är 39 år
gammal och
bor i Östersund.
Han har haft
uppdrag på
förbundsnivå
inom IOGT-NTO
och UNF och
är även lokalt
engagerad inom
IOGT-NTO och dess byggnadsverksamhet. 1999 invigdes han
i RT Jämteborg där han varit
BCM och SKM. Sedan 2012
är han CM. Han har grad 11,
USKRK. Även Mikael Lindström ser rekryteringen som
vår största uppgift:
– Det viktigaste för vår Orden
är att få nya bröder. Stor Tempel Mötet avsatte i budgeten för
kommande period pengar för
att kunna stötta detta arbete.
Jag hoppas även kunna vara
våra Tempel behjälplig i frågor
som rör ekonomisk förvaltning.
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STIPENDIUM FÖR ARBETE MED UTSLAGNA

P

å förslag från RT S:t Hans
har missionsbåtskepparen Stig Andersson tilldelats
ett stipendium från Tempel
Riddare Ordens 100-årsfond.
Stipendiet delades ut i av
Högste Stor Mästaren Jens
Døvik i samband med konventets avslutningsbankett.

Efter 19 år som RIA-föreståndare ﬁck Stig Andersson en
tjänst som pastor och församlingsföreståndare i Gotlands
Östra Missionsförsamling, där
han fortfarande är anställd.
Under sin tid på Gotland startade han missionsföreningen
Skeppskyrkan och köpte in
båten Elin (Ett Liv I Nykterhet)
som byggdes om till missionsbåt.

Mästaren i värdtemplet RT S:t
Hans Ingvar Björkqvist läste
upp motiveringen. Han berättade att Stig Andersson är född
1951 i bohuslänska Smögen.
I mycket unga år gick han till
sjöss och läste parallellt till
skeppare på Sjöbefälsskolan.
Efter det började han arbeta
som ﬁskare på en av de större
ﬁskebåtarna i Smögen. Vid
besök i olika hamnar kom han
i kontakt med billig sprit, vilket
ﬁck till följd att han drack mer
och mer och utvecklade ett alkoholberoende, Vid ett besök i
Hamburg kom han i slagsmål
och blev slagen med ett järnrör
som ledde till att han ﬁck en del
skador för livet.
RIA-FÖRESTÅNDARE
Stig Andersson kom så småningom i kontakt med ”Tarren”
Andersson, legendarisk skeppare på missonsbåten Elida,
och blev kristen och nykter.

Missionsbåtskeppare Stig Andersson
ﬁck ta emot ett stipendium ur Tempel
Riddare Ordens 100-årsfond för sitt
engagerade arbete för människor med
missbruksproblem. Stipendiet delades ut
av HSM Jens Døvik.

Han började då arbeta som
ungdomsledare, utbildade
sig till pastor vid teologiska
seminariet i Lidingö och ﬁck
så småningom jobb som RIAföreståndare i Visby. Under sin
tid som RIA-föreståndare arbetade han mycket med människor som var utslagna och
hade missbruksproblem. Han
har själv räknat ut att han hjälpt
60–65 personer till ett nyktert
liv.

JULFEST FÖR HEMLÖSA
Varje julafton anordnar Stig
Andersson julfest för hemlösa och ensamma. Det ﬁnns
också möjlighet till övernattning ombord, En gång i månaden arrangeras något som
kallas Skeppstimme med olika
program. Med Elin åker han
årligen tre varv, tio dagar varje
gång, runt Gotland för att göra
strandhugg i olika hamnar för
att evangelisera. Han kallar
dessa tre varv, Hoppets varv,
Trons varv och Kärlekens varv.
Stig Andersson har även startat
och drivit ett projekt i Estland
i Skeppskyrkans regi. Där har
han och hans medarbetare
hjälpt till att bygga om en lokal till daghem. Det har blivit
många resor till Estland med
Elin. Vid varje resa har man fört
med sig insamlade kläder, matvaror och annat.

HSM:s råd: man måste ta sig tid att göra det som förädlar livet!

V

tion. Tänk ibland på vår värdegrund.

– Jag hoppas att ni reser hem
med stor entusiasm. Tänk på
den gemenskap vi upplevt här.

Broder HSM påpekade också
att bröder och systrar i TRO
och TBO arbetar för att själva
få ett gott liv och för att andra
också ska få ett gott liv. Och
för att få det måste man kunna
ta sig tid att göra en del saker
som förädlar livet: man måste
ta sig tid att arbeta, att tänka,
att leka, att läsa och att drömma.

ad tar du med dig hem?
Den frågan ställde HSM
Broder Jens Døvik i sitt högtidstal vid avslutningsbanketten. Och han gav några
exempel:

– Och tänk inte bara nu under
hemresan. Plocka fram minnesbilderna då och då under
Tempelarbetet för att få inspira-
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Men innan han ställde frågan
och gav råden tackade han
bröder och damer i Visby för ett
fantastiskt konvent.
– Jag är djupt imponerad av ert
engagemang, sade han, och
senare under banketten ﬁck arrangörerna blommor, tack och
applåder.
Broder HSM avslutade sitt tal
med att önska alla en spännande tid hemma i de egna
Templen.

FESTLIG AVSLUTNING PÅ ETT HÄRLIGT GK

A

vslutningsbanketten
hölls i ruinen efter dominikanernas klosterkyrka S:t
Nicolai från 1200-talet.
Efter att ruinen fått stå och förfalla sedan 1500-talet har man
nu rustat upp den till en ”kultudral”, både ett kulturhus och
en katedral, både historia och
framtid.
Här förﬂyttades man till en
medeltida helgedom med stora
öppningar mot havet. Till Merit
Hemmingsons sköna orgeltoner tågade man in för att avsluta GK på festligast möjliga sätt.
Och festligt blev det. Det serverades en äkta Gotlandsmiddag
med såväl helgrillat lamm (får)
som saffranspannkaka och det
bjöds på äkta gotländsk underhållning av gladjazzbandet
Gotländska Jazzlaget och den
välsjungande kvartetten Four
Ever, som framförde några
nummer i äkta Manhattan
Transfer-stil.
HSM Jens Døvik höll högtidstalet. Han delade också ut ett

Klosterkyrkoruinen S:t Nicolai var en stämningsfull festlokal för avslutningsbanketten.

stipendium ur Tempel Riddare
Ordens 100-årsfond till missionsskepparen Stig Andersson
(mer om detta på föregående
sida).
Avgående och nyvalda ledamöter i DHR, STSF, STNI och
TBO passerade också revy på
estraden. Nyvalda presenterades, avgående tackades för
sina insatser. På scenen ﬁck
vi också se och applådera ar-

rangörerna från Visby.
Och som slutkläm presenterades den norska staden Sandefjord under deltagarnas jubel
som plats för nästa GK innan
HSM tackade arrangörer och
deltagare för ett riktigt härligt
GK. Till tonerna av Merit Hemmingsons orgel och Gotländsk
sommarnatt lämnade vi S:t
Nicolai, stärkta inför höstens
Tempelarbete.

Högtidsgudstjänst fylld av andakt och stämning

D

en traditionella högtidsgudstjänsten hölls i
Visby domkyrka, S:ta Maria.
Den vackra kyrkan med anor
från 1100-talet var fullsatt till
absolut sista plats och sällan
har väl begreppet Högtid varit så befogat.
Allt från predikan till musiken
skapade en genuin stämning
av andakt och gemenskap. För
att inte tala om den mäktiga
psalmsången.
Predikan hölls av M i RT Excelsior, Broder Nils Forsberg, som
uppehöll sig vid begreppen nåd
och förlåtelse.
– Till och med inom Tempel

vårt Broderskap. Det
rimmar illa med vår värdegrund. Vi om några
borde kunna ge förlåtelse.

Högtidsgudstjänsten avslutades med att
alla sjöng Härlig är jorden utanför Visby
domkyrka.

Som liturg tjänstgjorde
SKN Broder Magnus
Wihlborg och för den
sköna musiken svarade
domkyrkoorganist Rolf
Stenholm, pianisten
Margareta Backlund,
cellisten Chatarina Danielsson och sångerskan Aina
Johansson.

Riddare Orden skulle vi behöva
förlåta varandra ibland, sade
han. Det ﬁnns tyvärr exempel
på oförsonlighet även inom

Kollekten, som gick till Världens
barn, inbringade 11 000 svenska och 2 000 norska kronor.

9

SEX NYA BRÖDER I RT MALMEN PÅ ETT ÅR

R

T Malmen i Kiruna går
starkt framåt till glädje
för oss alla inom TRO häruppe i norr.
Under ett års tid – fram t o m
maj månad i år, har vi rekryterat
och antagit sex nya recipiender.
Under vårt sista ordinarie medlemsmöte för våren (15/5) samlades bröder från både Sverige
och Norge för ett IG-möte med
en ovanlig reception. Det var
nämligen två nya bröder som
togs in samtidigt. Fyra Tempel
med deras mästare och bröder
fanns representerade samt
SKR Bengt Davidsson, och
PKCM Karl-Anders Isaksson.
Efter den högtidliga receptionen av de nya bröderna följde
medaljutdelning genom Bengts
och Karl-Anders försorg. Eklunds Medaljen i Silver respektive Brons gavs till de trogna
bröderna vid RT Malmen: Thor
Öqvist och Veikko Roumio.
Vid det efterföljande samkvä-

Sittande från vänster recipienderna Hans Klippmark och Lars Möllerström.
Stående från vänster M Arne Bergman, UM Bror Mäki och VM Veikko Roumio (bronsmedaljör). Silvermedaljören Thor Öqvist måste tyvärr gå före fotograferingen.

met höll TRO:s Grand Old Man
Harry Hjelle, RT Kong Øystein,
tal och berättade om Ordens
historia i vår landsdel och om
hur den utvecklades och spreds
i norra Norge. Trots världskrig

överlevde man och växte sig
stark, när freden äntligen kom i
maj 1945.
Text & foto:

Ingemar Johansson

Många medaljer i Wästmannia

N

Skånskt-danskt samarbete. Det är inte bara de skånska
Templen som samarbetar. När det gäller
receptioner ingår även RT Knud Lavard i
Köpenhamn i det gemensamma arbetet.
Tidigare i år deltog de skånska Templen
i en PRG-reception i Knud Lavards nya
lokal och i april genomfördes en PRGreception hos RT Excelsior i Kristianstad med recipienderna Kevin Freksen
från Knud Lavard (till höger) och Mats
Weinor från RT S:t Nicolaus i Trelleborg.
Receptionen leddes av M i RT Excelsior
Nils Forsberg men i vissa delar övertogs
M-platsen av M i RT Knud Lavard Per
Kristensen.

Text: Tommy Johansson
Foto: Lars Bergqvist
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är Riddare
Templet
Wästmannia
hade årsdagshögtid i början
av april tilldelades Templets
Mästare SvenErik Lilja och
Under Mästare
Lars Widgar
Eklunds Medaljen i Silver.
Från vänster: Lars Widgar, Bo Holmgren, Gunnar Widén, Sven-Erik Lilja, Sten G Svensson, Mats Ljusberg,

Medaljerna
Eive Andreasson och Ove Erixon.
överlämnades
av Stor Skatt
kapitel Eive Andreasson. GunMästaren i Stortemplet för
nar Widén dekorerades av
Sverige och Finland Mats LjusTemplets Mästare med Veteberg. Dessutom överlämnades
rantecknet för 25 års medlemEklunds Medaljen i Brons till
skap.
Sten G Svensson, Ove Erixon
och Bo Holmberg. Ofﬁciant var
Text: Ola Magnusson
därvid Provins Kapitel Kanslern
Foto: S-B Jakobson
i Sveriges Mellersta Provins-

TBO INSTIFTADE NYTT TEMPEL I LARVIK

L

ördagen den 13 april samlades Tempel Byggare
Ordens systrar till en högtid
i Larvik. Det var inte vilken
dag som helst. Man skulle
instifta ett Tempel i Larvik.
Dronning Åsa är namnet på
det nya Templet.
Sedan en tid har Tempel Byggare Orden haft verksamhet i
Larvik och arbetat i en Förgård.
Nu var det dags att ta steget
upp och bilda ett eget Tempel.
För den sakens skull hade 30
systrar samlats under ledning
av Ordens Vice Stor Mästare,
Gull-Britt Vildin, som ledde
instiftandet. Det nya Templet
gavs namnet Dronning Åsa och
är nummer 5 inom Tempel Byggare Orden.
I samband med instiftandet
utsågs följande systrar att utgöra det första Mästare Rådet: Mästare Jörunn EkenesHalvorsen, Vice Mästare Marta

Selstad-Wiksten, Sekreterare
Marita Mathisen, Ceremoni
Mästare Astrid Gustavsson,
Skatt Mästare Birgit Lia och
Kaplan Mary Trulsen.
Ett tjugotal systrar från Larvik
deltog och från Templet i Bergen S:ta Sunniva kom Syster
Brit Fjeld som gäst. Från Temp-

let Ranrike hade tolv systrar
kommit för att delta i högtiden.
Dessutom var Tempel Riddare Orden representerad vid
högtiden genom Templen Stella
Nova, Kong Sigurd och Skiringsal.
Text:

Ingegärd Wiking, SKN

Vårsamling för brödrafolken i norr

S

amarbetet mellan brödrafolken i Sverige och
Norge är gammalt, så även
banden mellan Tempel Riddare.
Redan i början av 1920-talet
knöts kontakterna mellan Tempel Riddare i Östersund och
Trondheim. Eftersom inget
Tempel fanns i Trondheim åkte
bröderna till Östersund och Riddare Templet Jämteborg för att
recipiera. Men 1924 inrättades
Invignings Templet Kong Sverre
i Trondheim. Allt sedan dess
har kontakten mellan bröderna i
de båda Templen varit stark.
1951 hade bröderna i Trondheim blivit så många så att
ett till Tempel i Trøndelag behövdes. Då tillkom Templet
Tord Foleson i Verdal, drygt 9
mil norr om Trondheim.

Sedan ﬂera år tillbaka har Tord
Foleson bjudit in Riddare Templen Jämteborg, Östersund, och
Kong Sverre, Trondheim, till
en vårsamling. I år hade drygt
45 bröder, damer och andra
intresserade kommit till Frimurarlogens lokaler i Verdal.
Samlingen inleddes med en
ﬁn och väl genomförd Freds
Utpost i logelokalen. Utöver
maten ﬁck vi lyssna på ett intressant föredrag om Sankt
Olofsleden, en pilgrimsled
som går från Sundsvall, via
Östersund och Verdal, till Nidarosdomen i Trondheim. En led
som på svenska sidan nu är
uppmärkt, bl a genom vår egen
Broder Sven Selanders försorg.

Kulturutpost på Åland.

Norrmännen kommer nu att
fortsätta märka upp leden på
sin sida gränsen.

Tre bröder från RT Finlandia och fru
Märtha Kevin deltog i det traditionella
utpostmöte som hölls den 11 maj på
Stormskärs Värdshus, denna gång
i kulturens tecken. Vi vill tacka med
det varmaste Utposten Sollentuna och
övriga deltagare för ett vänligt och varmt
mottagande, och för en trevlig samvaro.
På bilden Berndt Strandberg, Märtha
Kevin och Henry Ahlberg

Text: Mikael Lindström

Text & foto: Carl Anders Rongain
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RT MALMEN – ETT SLAGS TR-NOMADER

T

R-axeln Kiruna-Narvik är
ett begrepp hos Templen
häruppe i norr. Sedan ﬂera
år har vi ett ökat samarbete
mellan Templen. Narvik är lite
av ett nav för de nordnorska
Templen. Vilket är bra och
trevligt för oss! RT Malmen i
Kiruna är dessutom modertempel till RT Kong Øystein i
Narvik.
Vi i RT Malmen besöker Narvik
ofta och vi träffar också ﬂera
norska bröder från andra tempel i norra Norge, då och då.
Från Narvik besöker de oss
precis lika ofta som vi besöker
dem. Det är trevligt med gemensamma möten och språket
är inte heller något problem –
annat än undantagsvis.
Gradgivningar med reception
sker gemensamt i något av
Templen. Då tjänstgör ofta bröder från bägge Templen oavsett
vem som besöker vem.
Onsdagen den 17 april for fyra
bröder från RT Malmen i Kiruna
till Narvik och RT Kong Øystein,
för att delta i ett RG-möte där.

Två yngre norska bröder recipierade då i denna grad, och
alla vi från RT Malmen ﬁck också tjänstgöra vid det mötet.
Vädrets makter kan ibland sätta
stopp för våra färder över fjället
vintertid. Det har gjort att vi i RT
Malmen alltid måste ha ”järnkoll” på Traﬁkverkets rapporter
över läget på E 10 innan vi ger
oss iväg, eftersom vi färdas
med bil. Dessutom dubbelkollar
vi med vädertjänsten och vägväsendet i Norge. Stormarna
som kan uppträda över fjällen
häruppe är inte nådiga.
Vi vill ju veta att vi kommer fram
och i tid till mötet! Det har hänt
att bröder fått vända och man
kan t o m bli fast efter vägen
om man chansar.
Vi har trevligt under resans
gång också med många historier och samtalsämnen. Aktuellt, senaste nytt vad det gäller
LKAB, och Kiruna etc. Inte
minst resoneras det kring ﬂytten av staden, vilken vi i Kiruna
kommer att märka av mer och
mer de närmaste åren.

De sedvanliga skjutningarna
i LKAB:s gruva nattetid har
vi vant oss vid, men troligen
kommer det att bli hårdare
påverkan framöver så länge
som konjunkturerna står sig för
LKAB.
Utbyggnad av Malmbanan till
dubbelspårigt är på gång och
det behövs.
Här sker alltså en positiv utveckling för både Kiruna och
Narvik! Och för Sverige i övrigt!
Många arbetstillfällen blir det
med mer folk och förhoppningsvis ﬂer TR-bröder som
följd. RT Malmen besöker även
andra närliggande Tempel i
Norr- och Västerbotten när vi
kan. Detta är också mycket
uppskattade inslag i verksamheten bland våra bröder.
Vi i RT Malmen och andra Tempel kan kanske därför kalla oss
lite för ett slags TR-nomader
alltemellanåt.
Text:

Ingemar Johansson

Utposten i Lövånger bjöd på kyrksöndag

S

öndagen den 21 april
blev en händelserik och
givande dag för ett 30-tal
bröder med damer från RT
Sirius i Skellefteå på inbjudan av Utpostbröderna i
Lövånger.
Först bevistade vi högmässan i
Lövångers 1500-talskyrka.Där
predikade Åke Hägglund, Sändebud i Utposten, som poängterade att livets väg börjar här
och nu utifrån Jesusorden ”Jag
är vägen, sanningen och livet”.
Den vägen ger oss kraft och
livsmod.
Efteråt blev det kyrkkaffe i EFSlokalen strax intill. Där berättade Albert Magnusson och
kyrkoherde Åke Lundgren om
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kyrkan från dess
tillblivelse, restaureringar under
århundradena
fram till idag.
Kyrkan byggdes
under den katolska tiden och är
invigd åt Anna,
jungfru Marie
moder, och togs
troligtvis i bruk
1507.
Idag reser den
sig mäktigt över
Lövånger och är
tillsammans med kyrkstadens
rödmålade stugor en känd symbol för samhället.
Text & foto:

Kjell Brodin

Åke Hägglund i predikstolen
från år 1624.

RT Virtus på
bussresa till
slott och kyrkor

R

iddare Templet Virtus
i Kristinehamn brukar
varje vår ordna en bussresa
omfattande ﬂera olika resmål.
Den här gången blev det en
juniresa och i bilar. Ett 30-tal
personer deltog.
Efter en kafferast vid Sandbäckens rastplats utanför
Mariestad deltog vi i högmässan i Mariestads domkyrka.
Denna domkyrka är en kyrka
utan stift. Den är vackert belägen på en kulle och är också
mycket tilltalande interiört.
Vi styrde sedan kosan norrut för ett besök på Börstorp
slott som går tillbaka i tiden till
1600-talet. Det har nyligen fått
nya ägare, som tog emot oss
och berättade om slottet. På
Börstorp bedrivs ekologisk nötdjursproduktion och ﬂyglarna
används för Bed and breakfastverksamhet. Det gavs möjlighet
att gå runt i delar av slottet
innan det var dags för lunch i
Riddarsalen.

Från vänster VHSM Anders Wiking, recipiendens fadder Lennart R. Andersson, den nye brodern Sven Olof Gölstam samt SCM Vilgoth Wilhelmsson.

Westgothia avslutade med reception

D

et var en stor dag i RT
Westgothia tisdagen 7
maj 2013.
Vid terminens sista IG-möte
recipierade vår nye broder
Sven Olof Gölstam och länkades in i vår brödrakedja.

Dagen till ära gästades RT
Westgothia av sju bröder från
RT Knape i Uddevalla, vilket
spred glädje och högtidsstämning bland bröderna.
Text & Foto:

Bo Hansson

Mätta och historiskt kunnigare
fortsatte vi norrut mot Gullspång där vi svängde av mot
Södra Råda för rundvandring
och kaffe på Broholms Nostalgi
och Café. Vid rundvandringen
kunde man titta in i en bensinstation, bilverkstad, postkontor, café, frisörsalong, skolsal,
lanthandel och mycket annat.
Många kände igen sig väl. Det
var precis så det såg ut en
gång. Vilken kulturinsats av
makarna Broholm!
Några bilar svängde förbi Södra
Råda gamla kyrka som är under uppbyggnad efter branden
innan det var dags för hemfärd
efter en lyckad dag.
Text: Roland Stenbäck

Gemensam URG-reception i Västergötland.

RT Billingen höll gemensamt receptionsmöte i URG tillsammans med RT Fyrbåken och RT
Westgothia. Två bröder recipierade i URG. Från vänster Bertil Nilsson, M i RT Billingen,
Jesper Spångberg, RT Billingen, Gunder Edlund, RT Westgothia, samt Bo Hansson, M i
RT Westgothia.

Text & foto:

Bo Hansson

13

KONVENTSMÄRKEN FINNS HOS GÖTE

I

den gamla kringbyggda
gården i Harbäckshult träffar jag Göte Nilsson, Vice
Mästare i RT Molay. Vi går en
sväng runt de gamla byggnaderna och Göte visar mig
ett nylagt halmtak på en av
längorna.
Nu var det inte för att titta på
alla de gamla ﬁna detaljerna i
lås och bygg teknik på gården
som jag besöker Göte för utan
för att se på gamla General
Konventsmärken. Göte har en
stor samling av rockmärken,
pins, brevmärken som getts ut
av de olika nykterhetsorganisationerna i Sverige i samband

med jubileer och läger. Här
ﬁnns saker från TR, IOGT,
NTO, MHF, Blå Bandet, Vita
Bandet med ﬂera. Göte tycker
inte att dessa saker ska komma
i orätta händer så när han hittar
dem på loppisar eller säljsajter
på nätet försöker han köpa
dem.
Jag undrar över konventsmärken för Tempel Riddarna.
Göte tar då fram en pärm och
där på några sidor ﬁnns gamla
rockmärken, slipsnålar med
mera från TR.
Det första Konventsmärket
gavs ut till GK i Borås 1947

Göte Nilsson samlar på allt möjligt
gammalt som har anknytning till nykterhetsrörelsen, bland annat märken från
General Konvent.

och sedan gavs de ut i samband med GK men inte till alla.
Det sista kom ut vid med GK i
Göteborg 2001.
Därefter har man gett ut en
konventsmedalj som endast
kan köpas på General Konventen. Den är i silver i vitt band.
Kanske kan man tycka det är
synd att man inte fortsatte med
utgivning av konventsmärken
de var ju trevliga minnen från
General Konventen. Det som
satte stopp var att kostnaden
hade blivit för hög för att prägla
så små serier som något
hundratal märken för varje konvent.

SKR deltog vid ”adeptens” URG-reception.

Det är
inte ofta vi får se själve SKR i Skåne, men när de skånska Templen hade gemensam
URG-reception i mars gjorde han oss den äran. Han är nämligen fadder till en av nyblivna
Utvalde Riddarna, Thommy Göransson, som började sin bana inom TR i SKR Bengt
Davidssons Tempel RT Bröderna i Boden. De övriga recipenderna var Jan Mikkelsen från
RT S:t Nicolaus och André Bakken från RT Molay. På bilden omges SKR Bengt Davidsson (i mittten) av M i RT Excelsior Nils Forsberg. PKCM och M i RT Gregorius Anders
Gullstrand, Thommy Göransson, Jan Mikkelsen, M i RT Molay Lennart Jönsson, André
Bakken och M i RT S:t Nicolaus Tomas Löfström.

Text: Tommy Johansson
Foto: Lars Bergqvist
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När Göte plockar vidare bland
de gamla sakerna kommer
otaliga berättelser om hur de
kommit i hans ägo och vem
som haft dem.
På de två senaste konventen
har deltagarna fått en skvader
i glas i Sundsvall och en gutebagge i keramik i år i Visby.
Text & foto:

Sten Lindgren

GRILLFEST AVSLUTADE TERMINEN I KIRUNA

V

åravslutningen hos RT
Malmen i Kiruna onsdagen den 29 maj blev extra
festlig med våra nya recipiender och därtill ett strålande
försommarväder med mycken värme i dubbel bemärkelse. Vädermässigt faktiskt
ganska ovanligt för Kiruna i
maj månad!
Som sedvänjan är hos oss avslutades våren med grillfest efter arbetsmöte och uppstädning
kring våra lokaler.
I år grillades det vid Torneälvens strand invid Färjestugan
i Laxforsen.
Torneälven ﬂöt helt isfri och var
det förmodligen också hela vägen ned till Haparanda.
Behaglig temperatur och skönt
i luften gjorde att stämningen
steg när vår damklubb serve-

rade goda hamburgare och
grillkorv med tillbehör och kaffe
efterpå, som man säger i Norge, inte att förglömma.

Samtal ﬂöt om den kommande
sommarens semester och resor
medan andra
bröder tävlade i några
omgångar
Boule.
inbjuder Bröder med Damer

RT Minerva

RT Malmen grillade vid Torneälven i
ovanligt skönt sommarväder.

Och naturligtvis handlade en
hel del om Konventet i Visby
och om PR och rekrytering för
hela TRO innan vi skiljdes åt för
sommaren.
Text: Ingemar Johansson
Foto: Börje Niemi

till 90-årshögtid på
Södra Vätterbygdens Folkhögskola,
Jönköping
Lördagen den 12 oktober 2013 kl 16.00
Högtidstal av Stor Mästare Per Fredheim
Sång av elever från SVF:s musiklinje
Medverkan av rektor Anders Andersson
Tre rätters middag
Kostnad 250 kr per person
Avslutning i Kapellet
Klädsel: Bröder EHD med dekorationer
Damer valfritt
Anmälan till:
Kenneth Lundin, 070-6494227
Allan Tovhult, 070-6299756
Sigvard Andregård, 070-7411406

Stipendium till ung musiker. Den
20 april hade bröderna i RT Balder i Halmstad sin årsfest
med stipendieutdelning. Detta delas årligen ut till en
sång- och musikstuderande ungdom till Oskar Mattssons
minne. I år gick det till Maria Bacos Sand, som tänker
använda pengarna, 10 000 kronor, för vidare musikstudier.
Minikonsert hölls på violin, där Maria blev ackompanjerad
av Jolanta Johansson på piano. På bilden ses stipendiaten
tillsammans med Templets VM Bengt Martinsson.

Text: Henrik Östlund
Foto: Helge Kärrbrandt
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Claes Göran Edberg, Dansbanevägen 5, 184 39 Åkersberga

POSTTIDNING

B

FSM SER TILLBAKA PÅ TIDEN I LEDNINGEN

V

id General Konventet
avgick Anders Wiking
som Stor Mästare och lämnade även Det Högsta Rådet.
Vi har ställt några frågor till
Anders om hans nu avslutade arbete i Ordens högsta
råd. Och om vad han ska
göra framöver.
– Jag invigdes i RT Veritas i
Borås i september 1969. Jag
har varit ledamot i Det Högsta
Rådet under fem mandatperioder. Jag började som Högste Stor Skatt Mästare och
innehade ämbetet under tre
perioder, d v s nio år. Sedan
utnämndes jag till Stor Mästare
för Stor Templet för Sverige och
Finland och innehade detta ämbete under två perioder, alltså
sex år. Med detta ämbete följde
ju ämbetet som Vice Högste
Stor Mästare.

lagt mer energi på brödernas
samvaro efter själva gradmötet.
En viktig del för gemenskapen
i Orden. Då ser man fram emot
nästa sammankomst.

förrän jag har spelat färdigt!”
Jag gjorde därefter som han
sagt.

Dessförinnan hade jag en
bakgrund som Vice Mästare i
Sveriges Södra Provins Kapitel och Mästare i RT Unitas i
Trollhättan, där jag efter Templets uppgående i RT Knape i
Uddevalla var sändebud i Utposten i Trollhättan under åren
1998 – 2006.

Är det något beslut
du ångrat nu efteråt?
– Jag känner att vi under de
senaste åren formaliserat
verksamheten på så sätt, att
Det Högsta Rådet tagit till sig
många beslut, som likaväl
kunde tas i de olika Templen.
Det strider mot principen, att
praktiska beslut skall fattas så
nära inpå verksamheten som
möjligt. Detta vittnar lite om att
vi varit klåﬁngriga i ledningen.
Vi skall inte underskatta kompetensen i den lokala verksamheten.

Vilken största händelse och
person i STMR minns du?
– Det var nog det långa arbetet
med att skriva om och redigera
Ordens lag. Vi hade nog lite för
bråttom. Det ﬁnns många personer, som har gjort intryck på
mig. När jag var ny Mästare i
RT Unitas, så kom vår organist,
Broder Ragnar Andersson från
Dals Ed, som var en mycket
duktig musiker, fram till mig och
sade: ”Du skall inte börja läsa,

Vad önskade du att du
hade lagt med krut på?
– Det är ju hela tiden Templens
arbete, som det handlar om. En
jämn tillströmning av medlemmar ger kontinuitet i verksamheten. Det bästa innehållet
på våra sammankomster är
gradgivningarna, som inspirerar
bröderna till mer arbete. Detta,
vår allra viktigaste uppgift,
skulle jag vilja ha lagt ner mer
arbete på. Jag skulle också ha
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Hur ser du på att Danmark
saknar STMR och att där är
så få Tempel/bröder kvar?
– Vi får inte tappa Danmark.
Jag tvivlar ibland på viljan att
bevara Danmark som Stor
Tempel. Det ﬁnns såväl underlag som kompetens för ett
Stor Tempel Mästare Råd. Det
ﬁnns vilja i Danmark. Även majoriteten av vår Ordens bröder
vill att Stor Templet i Danmark
skall bevaras. Det är inte i Ordens intresse att ta bort våra
danska bröders Stor Tempel!
Hur ser du på
Ordens framtid i stort?
– Det hänger bland annat på
hur vi hanterar den tidigare
frågan. Det handlar om att ha
förtroende för Templens egen
förmåga att driva verksamheten. Vi skall ge den lokala
verksamheten svängrum, så att
man vågar rekrytera. Då skall
det nog gå vägen.
Vad ska du syssla med
nu som FM?
– Jag tänker göra det, som jag
inte har hunnit med så mycket
som jag hade önskat. Till exempel vill jag besöka Tempel. Som
sagt, det är ju endast på det
lokala planet, som vi kan få nya
medlemmar. Om Templen skall
kunna arbeta bra måste de
våga ta ut svängarna och se till
att få nya medlemmar. Det är ju
vår viktigaste uppgift.
Text:

Sten Lindgren

