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S

ommaren dröjer sig kvar
med några varma dagar,
men de allt svalare nätterna
påminner oss om årstidernas
cykler, och att året börjar förbereda sig för vinterns vila och
återhämtning.
Vi har under de gångna två åren
inte kunnat fullfölja de planer
för vårt arbete som vi fastställde
under Generalkonventet i Karlstad.
Den pågående pandemin har på
många sätt påtvingat oss en slumrande tillvaro, men vi får nu, denna
höst, möjlighet att åter samlas,
Systrar och Bröder kring det som
är värdefullt för oss.

inför Generalkonventet i Uppsala
nästa år.

Stärka och ﬁnna nya band
Det var också att återuppta, stärka
och ﬁnna nya band mellan oss
Ordenssystrar, att inspirera oss
i byggandet av våra Tempel och
åter uppleva den glädje som våra
sammankomster ger.
Vi har nu en tid av arbete framför
oss, en tid då vår Orden både behöver återhämta sig och ﬁnna nya
vägar. Jag vill så hälsa er varmt
välkomna i detta vårt arbete.
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Guldkant på tillvaron

Anders Perstrand

Under det att höstens mörker sänker sig över våra länder, får vi åter
möjlighet att förgylla våra kvällar
med sammankomster som lyser
upp mörkret och sätter ”Guldkant”
på tillvaron.

anders.perstrand@iogt.se
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i det egna Templet
Hemsidor:
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Carin Wiking
Stormästare TBO

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. Under lång tid har vi tvingats arbeta
på annorlunda sätt, men nu börjar verksamheten så sakta komma
igång och vi kan samlas till fysiska möten. Redaktionen vill gärna ha
texter och bilder från era aktiviteter. Tyvärr har vi ingen möjlighet att
åka runt och bevaka allt, därför behöver vi er hjälp. Alltså: skicka in
lite texter och bilder från allt ni sysslar med. Kanske kan det ni håller
på med inspirera andra Tempel. Adressen ﬁnns här intill. Välkomna!
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Huvudredaktör:
Lars-Erik Måg

Vi återupptar det Ordensliv som
på många sätt fört en slumrande
tillvaro. Vi har nu åter möjlighet att
välkomna medlemmar till sammankomster, och att välkomna nya
medlemmar till våra Ordnar, för att
bli en del av vår gemenskap.

Den 11 och 12 september höll
Tempelbyggareorden Rådslag
i Stamhusets lokal i Stockholm.
Syftet med detta var att förbereda

Tempel Riddaren
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bland annat platsen för Generalkonventets bankett. Sidorna 4–6
Foto: Anders A Aronsson

NU ÄR VI ÄNTLIGEN IGÅNG IGEN!

K

ära Bröder och Systrar i
våra ordnar!

der, oavsett grad, och det ﬁnns
aktiviteter vid sidan om de rituella
och formella mötena. För er som
aldrig varit med på ett konvent
kan jag säga att det är en upplevelse och en inspiration för arbetet på hemmaplan. Det är också
ett ﬁnt tillfälle att träffa bröder från
Ordens hela utbredningsområde.

Äntligen har vi kunnat starta vår
verksamhet igen! När ni läser
dessa rader kommer många
Tempel att ha haft sina första ritualmöten efter att verksamheten
legat nere i ett och ett halvt år.
Det känns glädjande och inspirerande att åter kunna delta på
våra möten och få del av det rika
innehåll som vår Orden har att
erbjuda.

Följ lokala utvecklingen!
Pandemin är dock på inget sätt
över än, och jag hoppas och tror
att de olika Mästareråden följer
den lokala utvecklingen, och
anpassar verksamheten efter
smittläget på varje ort.
Även om de ﬂesta av våra medlemmar säkert fått sina vaccinationer, så kan vi fortfarande både
smittas och sprida smitta vidare
till dem som är ovaccinerade. Det
ﬁnns alltså goda skäl till att ännu
en tid iaktta stor försiktighet.
Under sommaren har en förändring skett gällande vår tidning. Vår huvudredaktör Tommy
Johansson har bett att få träda
tillbaka, och har nu ersatts av
Lars-Erik Måg. Tommy kommer
att ﬁnnas kvar i redaktionen och
jobba med tidningen. Men jag
vill passa på att tacka honom för
allt det arbete som han gjort för
tidningen, Stortemplet och bröderna.

Ny huvudredaktör
Jag hälsar också Lars-Erik välkommen som ny huvudredaktör.
Han har också tidigare varit en
del av redaktionen, och tar nu ett
lite större ansvar för tidningen.
Tack för att du ställer upp!
Att verksamheten legat nere
har också inneburit att många
av våra bröder inte kunnat re-

Nu kan vi åter träffas till fysiska möten.
Bilden från Högtidsgudstjänsten vid GK i
Karlstad.

Foto: Lars Ivarsson

cipiera i högre grader i den takt
de normalt skulle ha gjort. Jag
har därför tillsammans med Stor
mästaren för Norge, Island och
Färöarna beslutat delegera rätten
att ge dispens för att ta grader lite
raskare enligt följande:

Dispens för receptioner
Mästaren i ett Tempel får ge dispens för bröder att ta en Väpnaregrad extra under det kommande halvåret. För bröder som ska
ta Riddaregrader söker Templet
dispens från mig, med angivande
av Covid-19 som skäl, och jag
kommer då att bevilja dessa.

De senaste ett och ett halvt åren
har inte varit vad vi varit vana vid.
Men jag hoppas att vi nu återigen
kommer igång med Ordensarbetet, och att vi återigen får träffas
kring de symboler som betyder
så mycket för oss.
Jag vill passa på att rikta en uppmaning till Mästareråden:

Ta kontakt med bröderna
Tänk på att många bröder kanske
glömt vad de behöver veta inför
ett ritualmöte. Ta kontakt med
dem, och kanske kan man ha en
kort information en halvtimma
före den utsatta mötestiden, för
att tröskeln in inte ska bli för hög.
Mina Bröder och Systrar! Väl
mött till höstens Ordensmöten!
Med broderlig hälsning och med
önskan om FSV.

För högre grader gäller normala
dispensregler, det vill säga att
det ska ﬁnnas ett giltigt skäl för
dispensen. Giltigt skäl kan vara
att en broder ska ta plats i ett
Mästareråd, eller har uppnått särskilt hög ålder. Tänk på att skicka
ansökan i god tid så den kan
behandlas innan mötet börjar.

Planera för GK nästa år
På sidorna 4 – 6 i tidningen presenteras det kommande General
Konventet 2022 i Uppsala. Förberedelserna är i full gång, och jag
vill uppmana bröderna att redan
nu skriva in datumen 3–6 augusti
2022 i era kalendrar.
Konventet är öppet för alla brö-

Mats Valli
Stormästare TRO
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Från slottet, där installationsmötet och banketten på lördagen genomförs, har man en härlig utsikt över Uppsala botaniska trädgårds barockdel.
Foto: Anders A Aronsson

GENERAL KONVENT 3 – 6 AUGUSTI 2022

U

ppsala är Sveriges fjärde
största stad med cirka
234 000 invånare. Staden har
varit landets kyrkliga centrum
sedan 1164 och säte för ärkebiskopen och universitetet,
som är Nordens äldsta, grundades 1477.
I logotypen för GK22 ﬁnns en
mycket känd Uppsala-siluett
bestående av Slottet, Carolina
Rediviva (Universitetsbiblioteket)
och Domkyrkan. Slottet och Domkyrkan kommer vi att använda
under GK och biblioteket är öppet
för intresserade.
Av externa lokaler kommer vi
att utnyttja två studentnationer.
Studentnationerna bildades på
1600-talet och i Uppsala ﬁnns
det 13 nationer som täcker stora
delar av Sverige.
Trots att pandemin har stoppat
vår ordensverksamhet sedan
mars 2020 har planeringen av
GK22 pågått – i huvudsak med
digitala möten med Huvudkom-
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förutsätter att Stortemplen inte
genomför egna HTG-receptioner
under konventåret. Vi kommer att
utvärdera under hösten 2022 för
att se om HTG blir ett bestående
inslag på GK.
mittén (HSM, HSKR, HSSKM)
och Lokalkommittén i Uppsala.
Det var därför trevligt när vi
kunde ha ett fysiskt möte i Uppsala 18–19 augusti.

Nyheter i GK22
Programmet i ett General Konvent är till stora delar detsamma
varje gång. DHR genomförde
en deltagarundersökning efter
GK19 och resultatet av denna
har påverkat innehållet i nästa
års GK. Det är två nyheter jämfört
med de senaste konventen – vi
kommer att genomföra reception
i Ordens tionde grad (HTG) på
eftermiddagen den 3 augusti och
på kvällen inbjuder vi alla till tre
öppna seminarier. Vi återkommer
med ytterligare information om
innehållet i seminarierna.
Att genomföra HTG på konvent

Utﬂyktsdag på söndagen
Det har funnits ett önskemål om
att erbjuda en utﬂykt på söndagen. GK avslutas ofﬁciellt vid lördagens bankett, men det är troligt
att många skulle uppskatta en aktivitet på söndag – kanske i form
av en halvdagsutﬂykt. Många
deltagare är hårt engagerade
i de olika mötena som ska förberedas och genomföras under
veckan. Jag tror det är många
med mig som skulle uppskatta
att få besöka intressanta resmål
i närområdet under några timmar
på söndagen.

Lokalerna under konventet
Drabanten, Bangårdsgatan 13
Drabanten är basen för GK22.
Det är en ﬁn fastighet som har
Fortsättning på sidan 5

GK bjuder på umgänge med nya och gamla vänner
Fortsättning från sidan 4
IOGT-NTO som huvudägare och
där TRO är delägare. Här kommer följande aktiviteter att äga
rum: Konventbyrån, kvällscafé,
seminarier, förhandlingsmöten för
alla, TBO:s alla möten och reception i HDG(XII).
Västmanland-Dala nation
(V-dala) S:t Larsgatan 13
Denna vackra byggnad, ritad av
Alvar Aalto, kommer vi att utnyttja
för följande aktiviteter:
Reception i HTG (X), välkomstsamkväm och reception i HTICG
(XI).

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
Här träffas alla som vill delta
i Brödernas afton på fredag 5
augusti.
Restaurang Sven Dufva
Dag Hammarskölds Väg 40
Här samlas alla damer för en god
måltid och gemenskap på fredag
kväll.
Slottet
Här genomför vi installationsmöte
i IG på lördag förmiddag med
tillhörande lunch samt kvällens
avslutande bankett.
Domkyrkan
Lördagens gudstjänst kommer vi
att hålla i Domkyrkan.

Min förhoppning är att bröder
och systrar med lägre grader ska
komma till Uppsala och få uppleva den starka gemenskapen vi
kan uppleva under ett konvent. Vi
hoppas nu att vi är på väg ur pandemin så ordensverksamheten
kan komma i gång under hösten
efter ett långt uppehåll. Den återstartade ordensverksamheten får
vi kröna med ett GK22 i Uppsala.
Vi ser fram emot GK22 med stora
förväntningar.
Mer information kommer i tidning
nr 4/21, då också anmälningsblanketten ﬁnns med.
Välkomna till Uppsala 2022!

Detta var en genomgång av alla
lokaler vi kommer att använda
under GK-veckan. Vi tror vi har
hittat en blandning av lokaler som
var för sig kommer att fungera för
de olika mötena.

Lördagens gudstjänst hålls i Uppsala
domskyrka. Foto: Anders A Aronsson

Obligatoriskt vid ett GK är förhandlings- och installationsmöten,
men övriga gradmöten och framför allt umgänget med nya och
gamla vänner är med och gör deltagande i GK till en starkt vanebildande aktivitet. Det framgår också
av undersökningen efter GK19 att
en stor majoritet av deltagarna har
deltagit i många konvent.

Per Fredheim
Högste Stormästare

Här är valnämnderna till General Konventet
Stortemplet

MPK

Micael Andersson (sammankallande)
Claes-Göran Edberg
Sven Söderman
ersättare: Stefan Lagesson

Claes-Göran Edberg, RT Concordia (sammankallande)
Leif Karlsson, RT Magnus Ladulås
Björn Waernér, RT Mäster Olof
ersättare: Per Östberg, RT Concordia

NPK
Micael Andersson, RT Umeborg (sammankallande)
Ola Lindberg, RT Bothnia
Anders Perstrand, RT Umeborg
ersättare: Ove Nygren, RT Idun

SPK
Sven Söderman, RT Felicia (sammankallande)
Stefan Lagesson, RT S:t Sigfrid
Tommy Jönsson, RT Balder
ersättare: Nils-Erik Söderkvist, RT Knape
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MASSOR AV INTRESSANTA UTFLYKTER

U

ppsala är en stad med
gamla anor och modern
framtoning.
På Mora äng strax utanför staden
skedde de medeltida kungavalen
och kröningarna ägde rum i Uppsala domkyrka.
Under stormaktstiden byggde
adeln ståtliga palats till sina söner
att bo i när de studerade vid
universitetet, som med tiden kom
att härbärgera många berömda
vetenskapsmän, bland andra Olof
Rudbeck den äldre och Carl von
Linné.

Historiens vingslag
För 1800-talets nationalromantiker var Gamla Upsala med sina
gravhögar och mytomspunna
asatempel givetvis den plats varifrån landet hade styrts av forntida
vikingakungar och riket vuxit
fram. Idag ser forskningen annorlunda på den tidiga historien,
men fortfarande lockar Uppsala
– både Gamla och Nya – besökare som kommer för historiens
vingslag, för vackra miljöer,
sköna omgivningar och uppmärksammad arkitektur.
Det ﬁnns mycket att se och
uppleva i Uppsala med omnejd.
Blandningen mellan gammalt och
nytt återspeglas i de utﬂykter som
planeras. Här ska blott nämnas
några av utﬂyktsmålen.
Dragspelaren Carl Jularbo (18931966) trivdes bra i norra Uppland
där han hade goda spelmansvänner och en starkt hängiven publik.
I byn Rasten ligger Jularbomuseet med en unik samling av föremål och berättelser. Ägaren och
föreståndaren broder Håkan Pettersson visar och berättar kunnigt
om dragspelskungens liv.

Välbevarat vallonbruk
Museet är en av anhalterna på en
heldagsutﬂykt till norra Uppland,
där vi också bland annat besöker
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Gamla Uppsala med de stora kungshögarna är ett av utﬂyktsmålen under konventet.

Foto: Gustav Dalesjö

ett av landskapets välbevarade
vallonbruk med sina vackra,
närmast pittoreska miljöer. De
uppländska vallonbruken svarade
visserligen för en liten del av
landets järnproduktion, men kvaliteten var hög och det allra mesta
exporterades.
En annan heldagsutﬂykt går
till landskapets södra delar där
Skoklosters slott är ett naturligt
mål. Detta magniﬁka barockslott uppfördes 1654-1676 men
fullbordades inte helt, eftersom
byggherren Greve Carl Gustaf
Wrangel avled.
Arbetarna fruktade utebliven lön,
lade ned sina arbetsredskap och
gick. I den ofullbordade riddarsalen ligger deras verktyg kvar
ännu idag – men resten av slottets salar vittnar om den lyx som
1600-talets rådsaristokrati omgav
sig med. Andra stopp på denna
utﬂykt planeras bland annat inbegripa sevärd konst.

Linnés sommarresidens
Carl von Linné (1707-1778),
som var professor i medicin och
botanik vid universitetet, skaffade
sig en sätesgård utanför Uppsala
– Linnés Hammarby – som blev
familjens sommarresidens. Här
anlade Linné själv parken som
innehåller många av de växter
som hans lärjungar tog hem från

sina forskningsresor runt om
i världen. Hammarby är ett av
de utﬂyktsmål som erbjuds som
halvdagsutﬂykt.
Ett måste är givetvis Gamla Uppsala fornminnesområde med de
stora kungshögarna, ett ﬁnt modernt museum och Disagården,
ett friluftsmuseum som visar livet
på den uppländska landsbygden
på 1800-talet. En halvdagsutﬂykt
ägnas åt detta.
Vi kommer också bland annat att
erbjuda halvdags guidad bussrundtur i staden med visning av
domkyrkan och andra intressanta
byggnader.

Pärlor inom gångavstånd
Som komplement till utﬂykterna
kommer vi att sätta ihop små
guider speciellt för gästande konventsdeltagare där vi personligen
rekommenderar besöksvärda
pärlor inom gångavstånd.
Här ﬁnns till exempel utmärkta
konditorier, den vackra botaniska
trädgården, konstnärsmuseet Bror
Hjorts hus och Uppsala slott. På
Gamla kyrkogården har ett stort
antal kända personer sina viloplatser, band andra FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld.
Väl mött i Uppsala!
Olof Persson

VIKTIGT ATT FÅ TILLBAKA PASSIVFÖRDA

H

är kommer en underhandsrapport från ORM-gruppen
(Ordens rekrytering och marknadsföring) augusti 2021.

kommitté bör ﬁnnas i varje Tempel, tillsatt av Mästarerådet, och
gärna med någon person som
ingår både i rekryteringskommittén och Mästarrådet. Viktiga
utgångspunkter är hur vi bättre
kan aktivera passiva bröder, hur
vi kan få tillbaka passivförda och
hur man inspirerar till rekrytering.

Gruppen som leds av SM för
Stortemplet för Norge, Island och
Färöarna, Broder Aage Roar
Aas, är utsedd av Det Högsta Rådet. Gruppen inledde sitt arbete
2019.

Vid nästa sammanträde med
gruppen tänker jag att vi kommer
att arbeta med utgångspunkt från
en reception i IG, vad som skall
hända dessföre och hur vi därefter introducerar vår nye Broder i
Orden.

Ett sammanträde 17–19 januari
2000 hanns med innan pandemin
lade hinder i vägen för fysiska
möten. Därefter ett antal möten
via verktyget Lifesize.

Tradition och lag i en ny tid
Det vi har att göra är i högsta
grad ett utvecklingsarbete där
vår tradition och lag skall vägas
mot gjorda erfarenheter och den
nya tid vi lever i. Att mötas för
det över Lifesize har uppenbara
begränsningar och jag ser fram
emot ett fysiskt sammanträde
som är bokat till oktober i år.
I avvaktan på det har vi bland
annat beslutat göra fyra besök
i Templens mästareråd. Två av
dem via Lifesize, RT Umeborg
och RT Johannes och två fysiska,
RT Bonitas och RT Felicia. Vid
dessa möten har vi helt enkelt

Från olika Tempel har också
framförts förslag om hjälp med
lokala marknadsföringsåtgärder
såväl som önskemål om en nationell sådan.
Jan Gunnarsson, ledamot av Det Högsta
Rådets ORM-grupp, menar att Temålen
måste ägna kraft åt att försöka få tillbaka
passivförda bröder i verksamheten

talat om rekrytering, hur man kan
arbeta med detta och gett ﬂera
exempel på positiva erfarenheter.

I gruppen ingår även bröderna
Fredrik Topplund, Nils-Erik Söderqvist, Roald Fidje och Rune
Börresen.
Jan Gunnarsson
Storundermästare

Fler måste vara med
En nyckeltes som utkristalliserar
sig är att ﬂer medlemmar måste
engagera sig. En rekryterings-

Digitala möten – ett sätt att träffas i coronatider

D

igitalt möte över Lifesize är
ett bra sätt att mötas under
Coronatider.
Templet Mälardrottningen och
Förgården Stockholm, har genomfört årsmöten för 2020 och
andra sammanträden digitalt.
Det har fungerat bra, även om
vi var ovana att använda denna
teknik. När vi skulle komma igång
med Lifesize ﬁck vi hjälp och stöd
av RT Concordias Mästare Per
Östberg.
Deltagarna i våra digitala mö-

ten var överens om att det var
en skön känsla att kunna se
varandra och samtala på detta
sätt. Det ersätter naturligtvis inte
fysiska möten, men är ett bra
komplement i dessa tider.

Templet Mälardrottningen och
Förgården Stockholm kommer att
använda denna möjlighet även i
framtiden, när det är svårt att ta
sig till sammanträden som Mästarrådsmöten och AU.

Svårigheten har varit att alla
medlemmar inte kan deltaga
på grund av tekniska problem
och att man kanske inte har den
utrustning som krävs, men vi har
hjälpt varandra så gott vi har kunnat.

Vi rekommenderar detta arbetssätt till Tempel och Förgårdar.
Gunnel Trobell M
Annica Nilsson PS/VM
Anita Edberg S/CM
Templet Mälardrottningen
Stockholm

Förhoppningsvis har vi fysiska
möten hösten 2021.
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Curt Arne Gisleskog, Krokusgatan 4, 524 32 Herrljunga

POSTTIDNING B

SKÅNETEMPLEN DISKUTERADE FRAMTIDEN

V

ad behöver Templen hjälp
med? Det var frågan när
Stortempelmästarerådet hade
samlat de skånska Templens
Mästareråd till en diskussionsträff hos RT Excelsior i Kristianstad den 21 augusti.

Vad ska man då berätta om när
man träffar en som visat intresse
för medlemskap? Inte sitta och
rabbla ur broschyrer utan tala om
vad Orden har gett just dig, den
känsla du har för brödraskapet
och innehållet i värdegrunden.

Diskussionen leddes av Vice
Stormästaren Kent Ivarsson, tilllika Provinskapitelmästare i Norra
Provinskapitlet, och Storundermästare Jan Gunnarsson, som
även är Provinskapitelmästare i
Södra Provinskapitlet. .

Hur ska man då göra för att få ﬂer
bröder att komma på mötena?
En sak som togs upp var att slå
ihop ﬂera Tempel till ett, inte minst
av ekonomiska skäl för att slippa
hyra ﬂera lokaler. Här var de ﬂesta
deltagarna tveksamma till om det
skulle ge något resultat. I vilket
fall måste varje Tempel själv ta
beslutet om det ska gå samman
med något annat Tempel eller om
det ska fortsätta som tidigare.

Rekrytering viktigast
När Templen berättade om hur deras situation var kunde man konstatera att medlemsantalet, och
därmed möjligheten att genomföra
stilfulla möten, hade minskat kraftigt under de senaste fem åren.
En av de viktigaste punkterna
under diskussionen blev därför
rekrytering, och här kom det fram
ﬂera förslag, både till nyrekrytering och till återrekrytering av
tidigare bröder som av någon
anledning lämnat Orden.
Jan Gunnarsson, som är medlem
av Högsta Rådets ORM-grupp
(Ordens rekrytering och marknadsföring), kunde berätta att det
fanns ﬂera lyckade exempel på
återrekrytering.
– Man kan ju så småningom
ta kontakt med en som valt att
lämna och försöka få reda på
anledningen. Sedan ﬁnns det
kanske vägar tillbaka om förutsättningarna har ändrats.
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Diskussionerna vid den skånska träffen
leddes av Jan Gunnarsson och Kent Ivarsson.

Likaså är det viktigt att ta kontakt med bröder som fortfarande
betalar sin avgift men inte deltar
i mötena och försöka ta reda på
varför. Även här ﬁnns det kanske
möjlighet att skapa intresse för att
komma tillbaka.
När det gäller nyrekrytering fanns
det olika idéer om hur man ska
göra. Alla var överens om att vi
måste synas om vi ska bli ﬂer,
frågan är hur. Annonsering i
traditionella medier lockar äldre,
yngre läser inte tidningar och ska
vi nå dem får vi hitta andra vägar,
kanske främst genom internet.
Det kom fram ﬂera förslag på hur
STMR kan stötta Templens rekrytering, till exempel genom en
nationell annonskampanj, både i
traditionella medier och på nätet,
men då är det viktigt att Templen
informeras i god tid så att de är
förberedda på att ta emot frågor
och intresseanmälningar.
Ett annat förslag var att ST skulle
anställa en professionell kommunikatör som kunde utforma informationsmaterial och annonsering
på ett modernt sätt.

Nya mötestider
De skånska Templen samarbetar
redan när det gäller receptioner,
och det är möjligt att bygga ut det
samarbetet så att bröder åker till
varandras möten i större utsträckning, men då får man kanske tänka om när det gäller mötestider.
Bröder som arbetar vill nog inte
åka långa sträckor en vardagskväll och sedan tvingas upp tidigt
nästa morgon. Lördagsmöten kan
kanske vara ett alternativ.
Det var många frågor och de
ﬂesta kräver vidare diskussion.
De skånska Templen träffas den
16 oktober till en zonträff för att
lägga upp nästa års mötesordning. Till dess har förhoppningsvis de olika Mästareråden pratat
mer om dessa viktiga saker.
Text & foto:

Tommy Johansson

