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Tempel Riddaren

Så samlas vi ånyo här 
i trofast kamp och id 
att föra ut vårt sköna verk 
för nykterhet och frid. 
Förbrödring är vårt lösenord 
och kärleken vår tolk, 
vårt mål att kring vår jord få se, 
ett fritt och lyckligt folk.

Texten är skriven av Mauritz 
Sterner, som var en av före-

gångarna inom nykterhetsrörel-
sen, men orden är lika aktuella 
när vi idag möts. Brödra- och 
Systerskap i kärlek och nykter-
het, och för att sprida godhet. 

Musiken har stor betydelse för vår 
Orden och stärker känslan och ger 
en vidare innebörd vid våra sam-
mankomster. 

Vi har ställt klockan åter en timma 
och mörkret sänker sig över oss 
allt tidigare. Vi har i vårt dagliga 
liv möjlighet att njuta av naturen 
som går till vila och vi kan ta emot 
mörkret, för att i det tända ljus. 
Ljus som påminner om den ge-
menskap vi finner vid våra sam-
mankomster och återskapa den 
känslan då vi sitter i våra hem. 

Vi behöver dock fortsätta att vara 
varsamma när vi möts, då smittan 
tycks hålla sig kvar och nu blandar 
sig med våra vanliga förkylningar 
och influensor.

Nu har vi åter möjlighet att samlas. 
Vi samlas för ritualmöten, högtider 
och vi förbereder för den komman-
de sommarens Generalkonvent i 
Uppsala. Då vi under lång tid inte 
haft möjlighet att möta våra Bröder 
och Systrar, så är glädjen inför 
sommaren och att åter ses desto 
större.

Under helgen 11–12 september 
träffades representanter för Tem-
pel och Förgårdar i Stockholm för 
att lära och för att förbereda inför 

Generalkonventet. Mer om detta 
på sidan 10. Arbetet inför konven-
tet pågår också i våra Tempel där 
motioner färdigställs inför Stortem-
pelmöte 2022.

Tempel Byggare Orden har fram 
till nu bestått av Noviser och Syst-
rar från Norge och Sverige. Vi kan 
alla glädjas över att vår Orden nu 
också har medlemmar från Island. 
Vi vill rikta en särskild hälsning till 
våra isländska Systrar, och ser 
fram emot att möta dem, tillsam-
mans med övriga Bröder och 
Systrar i Uppsala.

Från Stormästarrådet vill jag fram-
föra ett stort tack för det arbete 
som Noviser och Systrar nu gör i 
samband med att vår verksamhet 
återupptas och vilket medför att vi 
kan se fram emot nästa år. 

Med önskan om en fortsatt aktiv 
Ordensverksamhet och om FSV  
från STMR genom

Carin Wiking
Stormästare

ISLÄNDSKA SYSTRAR MED 
I TEMPEL BYGGARE ORDEN
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Kära Bröder och Systrar i 
våra ordnar!

Äntligen är vi igång med Or-
densverksamheten igen! De 
allra flesta Tempel har startat 
upp ritualmöten igen, och jag har 
nåtts av rapporter om invigningar 
i Orden, bröder på kö och recep-
tioner i högre grader. 

Det är glädjande att se, även om 
vi bör iaktta försiktighet ännu en 
tid. Pandemin är inte över än och 
sannolikt kommer vi att få lära 
oss leva med den. Men att vi åter 
får samlas för arbete kring de 
symboler som betyder så mycket 
för oss är viktigt! 

Det är också viktigt att vi försöker 
aktivera alla Templets bröder i 
verksamheten. Pandemin har 
inneburit ett avbrott, och vi behö-
ver nu varje enskild broder, såväl 
gammal som ny.

Stor Tempel Mästare Rådet 
(STMR) har följt utvecklingen 
hela tiden, och försökt planera 
så gott det går för framtiden. 
Gradgivningar kommer att ske 
i STG (8) och STICG (9) i mars 
2022, se kallelser på annan plats 
i tidningen. Grad 10, HTG, kom-
mer att ges på generalkonventet i 
Uppsala. 

Planeringen inför sommarens 
generalkonvent är inne i slutfa-
sen, och jag vill uppmana bröder 
av alla grader att anmäla sig! Det 
kommer finnas aktiviteter som 
passar alla. Även om konventet 
finns mer information på annan 
plats i tidningen.

Jag vet att många Tempel har 
medvandrare som väntar på att 
bli invigda i Orden. Och jag ser 
varje vecka nya intresseanmäl-
ningar komma in från vår hem-
sida. Det är viktigt att vi fort tar 
hand om dessa och att de får ett 
positivt välkomnade, så vi inte 
missar presumtiva medlemmar. 

Men vi får heller inte glömma bort 
att det är varje enskild broders 
uppgift att försöka få fler intresse-
rade till Orden.

När jag pratar om rekrytering 
möts jag ofta av invändningen 
att ”jag har ju pratat med alla 
jag känner, och det finns ingen 
som är intresserad”. Tyvärr tror 
jag sällan på den invändningen. 
Orsakerna är flera.

Min första invändning gäller tid-
punkten för frågan. Vi människor 
får ständigt ändrade prioriteringar 
i livet, och den som inte tidigare 
var intresserad har kanske hun-
nit bli det. Det lönar sig alltså att 
fråga flera gånger. När frågade 
du din vänkrets senast?

Min andra invändning är om du 
ställt frågan och låtit medvand-
raren själv svara på den? Ofta 
tänker vi att en person nog inte 
har tid, är allt för upptagen eller 
inte är intresserad, och så svarar 
vi själva på frågan och glömmer 
ställa den! Vi måste ställa frågan, 
och låta våra medvandrare själva 
få ta ställning. Vi kan inte svara i 
deras ställe.

De flesta av oss har en väldigt 
varierad bekantskapskrets. En 
del känner vi väl, en del mer 
perifert, och andra befinner sig 
någonstans där i mellan. Har vi 
verkligen frågat alla? Även dem 
som vi känner lite mer perifert? 
Hur är det med dem vi inte kän-
ner, men stöter på i olika sam-
manhang?

Jag tror att, om vi skärskådar oss 
själva och vår bekantskapskrets, 
det finns många vi inte tänkt på 
och aldrig frågat om de är intres-
serade av att bli medlemmar i vår 
Orden. Låt oss därför inventera 
dem vi känner – nära, perifert 
och dem där i mellan – och se 
när i tiden vi senast ställt frågan 
till dem. Är det dags för ett nytt 
försök?

Jag har alltid några exemplar av 
våra informationsskrifter med mig 
när jag rör mig ute. Man vet aldrig 
när man får chansen att berätta 
om vår Orden, och då är det 
lämpligt att passa på att lämna 
över broschyren. Saknar du våra 
informationsbroschyrer kan du 
prata med Templets sekreterare, 
som kan beställa dem från Tillbe-
hörsexpeditionen.

Jag tror att pandemin, där vi 
tvingats till social isolering, gjort 
att vi nu vill utöka vårt sociala 
umgänge. Det kan därför vara ett 
bra tillfälle att söka nya medlem-
mar till vår Orden. Tag tillfället i 
akt, berätta om varför du är med-
lem och vad Orden kan ge sina 
medlemmar. Och fråga, om inte 
fler vill komma med!

Snart står jul- och nyårshelgen 
för dörren. Det är en tid för an-
dakt och avkoppling, men också 
en tid då vi träffar släktingar och 
vänner. Tag tillfället i akt och in-
formera om Orden! Kanske träffar 
du nästa recipiend då!

Med broderlig hälsning och med 
önskan om FSV.

Mats Valli
Stormästare

TA ALLA CHANSER ATT BERÄTTA OM ORDEN
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Adventstid, Lucia-
firande – ja, julen 

är snart här. 

Det är dags att lyfta 
blicken från alla var-
dagsbestyr och möta 
högtidens budskap. 

Det är tid att lyssna 
till de ljuvliga orden 
och de vackra sång-
erna – de som andas 
hopp, de som talar om 
ljuset som kommit till 
vår värld: Det folk som 
vandrar i mörkret ser 
ett stort ljus, över dem 
som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram. 

Ett efter ett tänder vi 
därför de ljus som hjäl-
per oss att komma närmare und-
ret. I eftertanke och stillhet nalkas 
vi julens centrum: Ty ett barn har 
fötts, en son är oss given. Barn 
föds förvisso hela tiden, ändå 
tröttnar vi inte på denna berät-
telse, för den skildrar både det 
vanliga och det oväntade. 

Marias oro finns även idag
Berättelsen handlar om ett stycke 
vanligt liv. Ett par som måste 
göra rätt för sig på det sätt som 
samhället har bestämt. Långt 
hemifrån, utan vänner och hus-
rum, får därför den unga kvinnan 
– Maria – föda sitt barn. Smärtan, 
kampen och oron är en verklighet 

hon delar med så många andra 
även idag.

Ja, allt var som vanligt denna 
natt, när det oväntade skedde. 
Några herdar ute på ängen fick 
uppleva hur ljuset lyste upp 
mörkret. En ängel förkunnade: 
I dag har en frälsare fötts åt er i 
Davids stad.  Kan vi förstå denna 
berättelse om det mänskliga och 
gudomliga som möts i julnattens 
mysterium, att Gud avstår från 
guld och glans för att läggas på 
halm och strå?

Möjligheten finns för oss
I vilken jordmån landar det ovän-
tade som vi kan möta i det van-
liga? Herdarna sökte upp stallet 
och stannade upp i vördnad inför 
barnet i krubban. Julen rymmer 
samma möjlighet för oss. I detta 
barn kan vår längtan upptäcka 
stora löften. Det spelar ingen roll 
om julen inte blir som vi tänkt – i 
det vanliga sker det oväntade.

Ett nyfött barn lyfter alltid fram det 
bästa inom oss. Viljan att skydda 
och vårda det nya, värnlösa livet, 
att hålla det varmt och mätt, att 
överösa det med ömhet och 

trygghet. Det här barnet 
talar även till vår vilja 
om att stå emot det som 
splittrar gemenskapen, 
det som kränker san-
ningen, det som hindrar 
oss från att möta andra 
med ett öppet sinne. Det 
vilar något oväntat över 
närvaron som finns kring 
barnet i krubban.

Julen handlar inte bara 
om vår längtan efter när-
het. Den handlar också 
om Guds längtan att 
komma nära. Ja, barnet 
i krubban är Gud med 
oss. Att öppna upp för 
detta barn, innebär att 
leva ett liv som enga-
gerar våra innerligaste 
känslor. Julnattens ljus 

– Jesus – vill forma oss till män-
niskor som ber om fred och som 
handlar som fredens människor. 

Så kan sången ljuda
När vi vågar vara närvarande, 
kan vi upptäcka en krubba där 
Gud kommer oss till mötes. Så 
kan julnattens änglasång ljuda i 
ditt och mitt liv: 

Ära i höjden åt Gud och på jorden 
fred åt dem han har utvalt.

I DET VANLIGA SKER DET OVÄNTADE

Magnus Wihlborg
Storkaplan

Rapportera till 
Tempel Riddaren!
Redaktionen vet att Tempel 
och Utposter runt om i Sverige 
har en mycket omfattande 
och omväxlande verksamhet.
Skicka in lite texter och bilder 
från era möten, utflykter, fes-
ter, utåtriktade arrangemang 
och allt annat ni sysslar med. 
Adressen till redaktionen finns 
på sidan 2. Välkomna!



5

I år väljer jag att inleda mina 
tankar inför julen med en dikt 

av Harriet Löwenhjelm 

O Gud, som gjort den fagra 
jord

O Gud, som gjort den fagra jord, 
giv smulorna från livets bord 
till alla de förknytta! 
En dag, en lycklig dag dem giv 
av detta snabba jordeliv, 
och gör dem som förbytta!

Och låt dem skåda solens sken 
och snön, som är på gran och en, 
och mänskor, som är nätta, 
och låt dem bjudas i ett hus, 
där det är varmt och julgransljus, 
och låt dem bliva mätta!

Även om Harriet Löwenhjelms 
språk är lite annorlunda än vårt 
så är det inte svårt att inse att 
den citerade dikten är en bön 
om att även de som inte lever på 
livets solsida ska få del av allt det 
goda som den stundande julhel-
gen för med sig. 

Julens glada budskap är den 
stora händelsen för mer än 2000 
år sedan. Grunden för vår Orden 
är den kristna etiken – förenklat 
hur vi ska leva våra liv i enlighet 
med de tio Guds bud – tillsam-
mans med kravet på avhållsam-
het från berusande medel. 

Vi tror att vi med kombinationen 
av kristen etik och nykterhet har 
ett bra recept för att skapa ett 
gott samhälle där vi bryr oss om 
varandra. Vi kan visa på olika sätt 
de olika roller vi har i livet. Som 
tempelriddare eller tempelbygga-
re är det självklart. Vår portalpa-
ragraf i Grundlagen beskriver just 
ansvaret för vårt samhälle i stort, 
våra närmaste och oss själva. Vi 
måste vara trogna våra löften.

Det finns många som behöver 
hjälp och lika många sätt att 
räcka ut en hjälpande hand. Om 
vi vandrar med öppna ögon ser vi 
behovet lite varstans. Kanske har 
vi Ordensmedlemmar som är en-
samma och längtar efter att få ett 
besök. Kanske är det grannarna 
som inte har möjligheter att köpa 
det lilla extra som julen kräver. 
Kanske är det miljontals flykting-
barn som är nära att dö på grund 
av brist på mat och mediciner. 

Några av oss har engagemang 
och kan göra egna insatser i vår 
närmiljö. För de flesta av oss är 
det enklare att skänka pengar till 
kyrkans diakonala verksamhet 
eller några av de organisationer 
som på olika sätt hjälper männis-
kor i nöd.

Nu hoppas vi att julen 2021 ska 
bli en normal julhelg efter att den 
förra julen var en stor besvikelse 

för alla som traditionellt firar hel-
gerna tillsammans med släkt och 
vänner. 

Jag hoppas att vi har lärt oss 
mycket av den pågående pan-
demin. Oavsett om det är Covid 
eller säsongsinfluensa som är 
i farten så är det viktigt att vi 
fortsätter med våra förbättrade 
rutiner för handhygien och att 
hålla avstånd till varandra. Vårt 
återupptagna ordensarbete är 
också beroende av detta.

Mina tankar inför det kommande 
året i våra Ordnar – det finns 
farhågor och förhoppningar – 
återkommer jag till i mitt nyårs-
brev som kommer att läsas i våra 
Ordensavdelningar vid det första 
mötet under januari 2022. Till 
dess är det min förhoppning att vi 
alla får fira en advents- och jultid 
enligt gamla och nya traditioner. 

Kom ihåg att vi har en skyldig-
het att räcka ut en hand till våra 
medmänniskor, nära och i fjärran, 
som beskrivs i Harriet Löwen-
hjelms ord.

Jag önskar alla bröder och syst-
rar med familjer

En fridfull och vilsam Jul och ett 
Gott Nytt År!

NY ANTAGEN RIDDARE I RT JÄMTE-
BORG. Lördagen den 23 oktober var RT 
Verdandi ”värdtempel” för gradgivning i ARG 
inom södra zonen av Norra Provinskapit-
let. Från vänster M I RT Verdandi Svante 
Rydén, Antagne Riddaren Peter Nääs, RT 
Jämteborg, och VSM Kent Ivarsson, RT 
Jämteborg.
Text: Anders Perstrand
Foto: Jens Andersson

VI SKA RÄCKA UT EN HJÄLPANDE HAND

Per Fredheim 
Högste Stormästare
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När anmälningsblanketten 
till nästa års Generalkon-

vent skickas ut med Tempel-
riddaren så går tiden snabbt 
tills vi möts den första dagen 
– denna gång den 3/8 2022. 

För väldigt många av oss är 
deltagande i GK ett måste. Det är 
där vi träffar goda vänner, knyter 
nya kontakter och framför allt är 
det vid GK vi lägger planer för 
den kommande konventperioden. 

För några är det vid GK de får 
tillfälle att recipiera i våra två he-
dersgrader och vid GK22 i Upp-
sala är det första gången några 
får tillfälle att recipiera i Högsta 
Templets Grad (X) som är den 
graden som alla trogna tempelrid-
dare kan få uppleva.

Det enkla och självklara svaret 
är att vi då samlar de tre gradgiv-
ningarna som ges av Det Högsta 
Templet vid Ordens stora högtid 
– General Konventet vart tredje 
år. Det betyder inte att vi slutar att 
erbjuda HTG under mellanperio-
derna, men DHR:s beslut just nu 
innebär att vi under ett konventår 
endast erbjuder HTG vid GK. 

I praktiken betyder det att HTG i 
Sverige under våren 2022 och i 

Norge under november 2022 inte 
kommer att genomföras.

En sidoeffekt av HTG vid GK 
är att bröder som i normalfallet 
endast skulle deltagit i ett HTG-
möte och en brödramåltid nu får 
tillfälle att uppleva den stora ge-
menskapen det innebär att delta i 
ett konvent. 

Att delta i stora samlingar skapar 
engagemang och lust att jobba 
ännu hårdare i Ordens allra vik-
tigaste uppgift – att utveckla den 
lokala verksamheten i Templen 
och entusiasmera nya bröder att 
ta del av vårt brödraskap.

I förra numret av Tempelriddaren 
berättade vi att det inbjuds till 
seminarier under GK. På anmäl-
ningsblanketten framgår att det 
erbjuds tre parallella seminarier 
– det är bara att välja. Ett tips är 
därför att deltagare från samma 
Tempel eller MR (på olika nivåer) 
fördelar sina bröder och systrar så 
att resultatet från alla seminarier-

na sprids så mycket som möjligt.

ORM-gruppen (Ordens Rekryte-
ring och Marknadsföring) ansvarar 
för Seminariet nr 1, OKU-gruppen 
(Ordenskunskap och undervis-
ning) svarar för Seminariet nr 2 
och Seminariet nr 3 sköts av den 
gemensamma styrgruppen för 
samarbetet mellan TRO och TBO.

Alla tre seminarierna är öppna för 
alla konventdeltagarna.

Efter tips om att det finns en 
kvinna vid namn Caroline Ham-
marskjöld som i olika samman-
hang håller föredrag med mera 
om Dag Hammarskjöld tog vi 
kontakt med henne. 

Caroline är barnbarn till Dags 
bror Sten. Det finns dessutom en 
stark koppling mellan Dag Ham-
marskjölds bok Vägmärken och 
TRO. Vår Medlemspärm innehål-
ler ett stort antal citat från Väg-
märken – härigenom påverkas vi 
av hans kloka tankar.

På internet hittade jag följande 
beskrivning av boken Vägmär-
ken:

Efter Dag Hammarskjölds död i 
september 1961 fann man i hans 
bostad i New York ett manu-
skript med titeln Vägmärken. I ett 
närslutet brev kallade han an-
teckningarna för ”en sorts ’vitbok’ 
rörande mina förhandlingar med 
mig själv – och Gud”. 

Dag Hammarskjölds bok är idag 
en klassiker. Efter utgivningen 
1963 har Vägmärken översatts till 
en mängd språk – och nya läsare 
finner ständigt vägen till en av 
den svenska litteraturens mest 
säregna tänkare.

Caroline Hammarskjöld ger föl-
jande beskrivning på hemsidan 
www.hammarskjold.org: 

Fortsättning på sidan 7

GENERALKONVENTET ÄR SNART HÄR

FEM TG-RECIPIENDER HOS RT CONCORDIA. Vid ett välbesökt TG- möte recipie-
rade – från vänster – Michael Nassar från RT Jämteborg, Kjell Björk och Kjell Persson 
från  RT Wästmannia samt Peter Nilsson och Henrik Crantz från det egna Templet. 
Bland gästande bröder PKKN i mellersta provins kapitlet tillika Mästare i RT Wästman-
nia  broder Sten-Bertil Jakobsson. Talet till recipienderna hölls av VM Peter Persson. 
Text och foto: Tommy Nilsson
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Vid RT Concordias möte i 
invigningsgraden den 21 

september installerades temp-
lets nyvalde Mästare broder 
Per Östberg i sitt ämbete.

Mötet, som var välbesökt med 
gäster från flera tempel, gästades 
av SM i STSF tillika HSUM bro-
der Mats Valli som genomförde 
installationen. 

Templets nye mästare har genom 
åren haft olika poster i mästare-
rådet  såsom UM, KN och senast 
som VM. 

SM gratulerade den nye mästa-
ren till sitt ämbete och önskade 
honom lycka och framgång i sitt 
nya uppdrag.  

Efter mötet samlades vi som 
vanligt i Riddaresalen för den ge-
mensamma måltiden som är en 
viktig avslutning på kvällen. 

Då lång tid förflutet sedan vi 
samlades hade några bröder haft 
bemärkelsedagar som inte kun-
nat uppmärksammats på grund 
av de rådande restriktionerna.  
Alla dessa bröder var inte närva-

rande men bröderna Kjell Öberg, 
Kjell Westring och Claes-Göran 
Edberg fanns på plats och mottog 
sina presenter. 

Kvällen avslutades som vanligt 
med den unisona sången. 

Bröderna i RT Concordia välkom-
nar och gratulerar vår nye mäs-
tare i sitt ämbete.

Text och foto: Tommy Nilsson

Den nye Mästaren i RT Concordia Per Östberg flankeras av Förre Mästaren Christer Wik och Stormästaren Mats Valli.

CONCORDIAS NYE MÄSTARE INSTALLERAD

Fortsättning från sidan 6

”Dag Hammarskjöld var en 
oerhört mångsidig person med 
många intressen. Vad var det 
som var så unikt med Dag Ham-
marskjöld och hur lyckades han 
forma hela FN-organisationen 
som än i dag arbetar i hans 
anda? Hur hade han förmågan 
att göra världens mest omöjliga 
jobb möjligt?

Jag strävar efter att tillgängliggö-
ra Dags budskap och värderingar 
och vill inspirera och engagera 
den nya generationen att lära sig 
av Dags ledarskap, mod och inte-
gritet. Hans metoder är fortfaran-
de relevanta och vi har mycket att 
lära oss av vad han stod för och 
hur han arbetade. Och hur kan vi 
lära oss av honom?”

Vi ser fram emot att lära känna 
generalsekreteraren, människan 

och tänkaren Dag Hammarskjöld 
vid Brödernas afton den 5 au-
gusti.

Mer information finns i textsi-
dorna i anmälningsblanketten. På 
vår hemsida kommer det löpande 
att komma mer information om de 
olika arrangemangen.

Välkomna till Uppsala 2022!

Per Fredheim  
Högste Stormästare

Dag Hammarskjölds metoder fortfarande relevanta
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Hur farligt är egentligen 
Coronaviruset? Och behö-

ver man verkligen ta en tredje 
spruta?

– Absolut, säger 62-årige tem-
pelriddaren Ulf Karlsson, Motala, 
tillhörig S:t Laurentius i Linköping.

– Jag hoppas att ni bröder som 
är tveksamma tar alla doser av 
vaccinet som ni erbjuds, så ni 
inte blir lika hårt drabbade som 
jag har blivit

Broder Ulf Karlsson fick i mitten 
av maj 2020 en dag plötsligt svårt 
att andas och fick hög feber.

Slocknade under samtalet
– På eftermiddagen hade jag 
38,7. Då ringde jag till 112. Och 
under det samtalet blev jag 
sämre och sämre. Till slut slock-
nade jag, och min fru fick ta över 
telefonsamtalet.

När Ulf vaknade till igen var han 
på väg att lastas in i en ambu-
lans. Det enda han minns är att 
ambulansmännen såg ut som ett 
par rymdvarelser i sina skyddsut-
rustningar.

– Det jag inte visste då var att 
jag skulle starta mitt livs största 
kamp. Jag kämpade mot en sä-
ker död som läkarna har beskrivit 
det. Jag hamnade på intensiven, 
nedsövd i en respirator i drygt 30 
dygn.

Och det var inga stillsamma 
dygn.

Kyldräkt mot febern
– I tre veckor hade jag över 40 
graders feber. När det var som 
mest kritiskt var den uppe i 42,5 
grader och då satte personalen 
på mig en kyldräkt för att få ned 
febern.

Då tillstötte en lungkollaps.

– Det gjorde att jag fick ligga i 

bukläge 16 timmar om dygnet i 
14 dagar. På grund av blodprop-
par som uppstod fick jag hjärt-
infarkt och små hjärnblödningar 
som ledde till andra besvär. Jag 
fick propp i lungan, allmän blod-
förgiftning i hela systemet som 
gjorde att njurarna packade ihop 
och som tvingade mig att ligga 
med dialys dygnet runt i fjorton 
dagar.

Vid den tidpunkten var Ulf nära 
att avlida. Läkarna gjorde vad de 
kunde men kunde inte utlova att 
Ulf skulle överleva.
– De sa till frugan att nu är det 
upp till honom själv om han ska 

överleva. Vi får se hur mycket 
livsgnista han har.

Kunde inte vrida huvudet
När Ulf så småningom vaknade 
upp ur sin dvala tyckte han att allt 
kändes jättekonstigt.

– Personalen sa att midsommar 
var passerad för flera veckor se-
dan. Och jag var så svag att jag 
knappt kunde vrida på huvudet. 
Det värkte i hela kroppen och jag 
kunde inte ens hålla i mobilen. 
Personalen hjälpte honom att slå 
numret hem och slog på högta-

Fortsättning på sidan 9 

COVID -19 VAR NÄRA ATT TA ULFS LIV 

Under långa tider hade Covid-19-drabbade Tempelriddaren Ulf Karlsson feber långt över 
40 grader. Han låg medvetslös i respirator i över en månad.
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RT Balder i Halmstad delar 
varje år ut ett stipendium 

till någon ung lovande musiker 
från närområdet. 

I år gick stipendiet på 10 000 kro-
nor  till tolvårige Robin Radema-
ekers, som redan är en lovande 
pianist med Haydn, Kabalevskij 
och Satie på repertoaren.

– Jag vill bli kompositör och en 
bra pianospelare, säger han.

Och pianots nästan magiska 
toner fångade honom när han var 
nio år gammal.

– Jag var på väg hem från skolan 
och satt i bilen med mamma. Hon 
satte på radion och där spelades 
”Für Elise” av Beethoven. Jag frå-
gade vad det var för instrument 
och hon sa piano. Så jag frågade 
”kan jag också spela piano?” 

Mamma svarade ja och Robin 
ställdes i kö till kulturskolan, men 
där var fullt, och han fick i stället 
börja spela inne hos grannen, 
eftersom hans familj inte hade 
något piano.

– Jag fick gå dit varje tisdag och 
spela i 40 minuter. Efter ett halvår 
kom jag in på kulturskolan.

Sammanställning: 
Tommy  Johansson
Foto:  Harrie  Rademaekers

Robin visar upp en maxikopia av stipendiechecken framför Mästaren i RT Balder Tommy 
Jönsson och andra bröder i Templen Balder och Vårdkasen.

Fortsättning från sidan 8

larfunktionen så att han kunde 
prata med sina anhöriga.

–  Efter det har jag fått lära mig 
allt på nytt, som ett litet barn. 
Sitta, stå, gå, äta med bestick, 
prata utan att sluddra och träna 
motoriken.

En underbar personal
Nu – ett och ett halvt år senare är 
balansen fortfarande inte riktigt 

bra och smak och lukt kommer till 
och från.

– Och minnet strejkar emellanåt! 
Men jag lever! Jag är otroligt 
tacksam över all hjälp och insats 
som lades på mig. Personalen 
var helt underbara och de sliter 
med detta virus dygnet runt. De 
ska ha en stor eloge för sitt ar-
bete, säger Ulf.

Och Ulf tvekar inte en sekund när 
han rekommenderar Tempel Rid-

dare Ordens bröder att skydda 
sig på alla sätt de kan.

– Absolut. Jag trodde ju aldrig att 
jag skulle bli smittad och drabbad 
så hårt. Men jag blev det trots att 
jag var försiktig. Så ta alla doser 
ni kan få, så kan vi sedan kanske  
umgås under någorlunda nor-
mala betingelser på våra sam-
mankomster. 

Text: Lars-Erik Måg
Foto: Privat 

Har fått lära om allting på nytt och minnet sviker ibland

UNG PIANIST FICK BALDERS STIPENDIUM

NY OFFERVILLIG VÄPNARE 
I EXCELSIOR. Måndagen den 

11  oktober fick RT Excelsior 
i Kristianstad en ny Offervillig 

Väpnare. Det var Anders Nord 
som recipierade i Kärlekens 

grad. I receptionshögtiden del-
tog flera bröder från RT Grego- ri-
rius förutom bröderna från det 

egna templet. På bilden står 
broder Anders tillsammans med 

Mästaren i RT Excelsior Nils 
Forsberg.

Text och foto: 
Tommy Johansson
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Helgen den 11-12 september 
samlades 25 systrar från 

Sverige och Norge i Stamhuset 
i Stockholm.

Programmet började med en pre-
sentation av deltagarna. Därefter 
var det genomgång av utförandet 
av våra rituella möten.

Magnus Wihlborg talade bland 
annat om Värdighet, Vördsam-
het och Respekt och efter denna 
genomgång genomfördes ett 
Ritualmöte i Förgårdsgraden.                       

Det diskuterades också rekryte-
ring: Hur gör vi TBO synligt?  Var 
finner vi nya medlemmar? Hem-
sidan är viktig likaså kommunika-
tionen inom TBO.

På kvällen samlades vi alla på 
Hotell Bentley för gemensam 
middag och trevlig samvaro.

På söndagen fick vi informa-
tion från tillbehörsexpeditionen 
om vilka utmärkelser, gradband, 
informationsmaterial och annat 
som vi kan beställa. 

Lagen, som är viktig i vår verk-
samhet gicks också igenom.

Efter lunch informerade Eva-Britt 
Fredheim om Generalkonventet i 
Uppsala 2022.

Dagen avslutades med Utvärde-
ring i smågrupper.

I inspirationshelgen medverkade  
Carin Wiking, Magnus Wihlborg, 

Eva-Britt Fredheim, Margaret 
Gabrielsson och Tommy Nilsson. 
Lilja-Riitta Ikäheimonen  servade  
med god mat och dryck, Brit Fjell 
svarade för ekonomin och Annica 
Nilsson svarade för andra prak-
tiska ting.                                                                               

Text och foto: Annica Nilsson

OMSTART OCH INSPIRATION FÖR TBO

Från Norge deltog systrarna Kari Naess Fuglestein och Gerd Helene Aaobö (nedre raden 
från vänster) och Jorunn E- Halvorsen och Brit Fjell (övre raden från vänster).

Stormästare Carin Wiking visade TBO:s 
fina rollup.

TVÅ RECEPTIONER I TBO STOCKHOLM. Efter ett långt uppehåll, så kunde vi äntligen 
ha ett fysiskt möte i vårt Tempel och Förgård i Mälardrottningen Stockholm. Syster Lilja-
Riitta Ikäheimonen (till vänster) recipierade i Trohetens grad lördagen den 18 september 
och lördagen den 9 oktober var det reception av Lovisa Bohman (till höger) i Förgården. Vi 
hade även en novis, Carmen Rico – Blomstrand, gällande förberedelser inför reception i 
vårt Tempel.
Text : Anita Edberg och Annica Nilsson
Foto: Annica Nilsson
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2017 blev Nemo Rustas, då 
38 år, intagen i Invignings-

graden i Riddaretemplet Ariel i 
Falun.

Sedan hände inte mycket. Men 
inför pandemin hade Nemo äntli-
gen visat vilja att vandra vidare i 
graderna – då kom Covid -19 och 
all verksamhet i Tempelriddareor-
den lades i malpåse.

Nu är verksamheten åter igång 
och en vecka efter att det blev 
tillåtet att recipiera genomförde 
Ariel ett KG-möte där Nemo fick 
sin nya grad. Men inte nog med 
det – tre veckor senare fick han 
även recipiera i RG. Templets 
Mästare hade utnyttjat den dis-
pens som SM Mats Valli utfärdat 

efter pandemin. Nemo fick till-
låtelse att ta Renhetsgraden utan 
att vänta ett år.

– Härligt, tyckte Nemo efter re-
ceptionen. Nu har jag ju inte tap-
pat ett år på grund av pandemin. 
Det känns verkligen bra.

RT Ariel kom för övrigt snabbt 
igång med sin verksamhet under 
hösten. Redan 28 augusti hade 
man höstutflykt till bangolfen i 
Rommehed, Borlänge. Med stor 
spridning utomhus mellan ba-
norna.

Text: Lars-Erik Måg
Foto: Nils-Gunnar Belin

GREGORIUS FICK NY STRIDSKAMRAT. 
Onsdagen den 8 september hade RT Gre-
gorius i Malmö glädjen att ta emot en ny 
medlem. Jan Ljungberg recipierade vid ett 
välbesökt möte, som gästades av bröder 
från övriga Skånetempel och RT Balder i 
Halmstad tillsammans med Provinskapitel-
undermästare Jan-Inge Persson. På bilden 
flankeras den  nye brodern av Mästare 
Tommie Göransson, Provinskapitelunder-
mästare Jan-Inge Persson och Ceremoni-
mästare Peder Agerius.

Text och foto: Tommy Johansson

NEMO FICK TVÅ GRADER PÅ TRE VECKOR

Den 6 oktober bar Nemo fortfarande sitt 
svarta IG-band. Tre veckor senare, den 28 
oktober kunde han stoltsera i RG-bandet. 

NY PRÖVAD RIDDARE I RT IDUN. Vid mötet 
den 9 oktober hos RT Idun i Hudiksvall recipie-
rade Broder Anders Schmidt i Prövade Riddares 
grad. Templen i NPK:s södra zon samarbetade 
med denna gradgivning. Från vänster S i RT 
Valkyrian Karl Brodin, CM i RT Idun Ove Ny-
gren, recipiend Anders Schmidt RT Idun, S i RT 
Idun Börje Edoff och RT Iduns M Kjell Lindberg.
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Efter lång period utan de 
så kallade zonträffarna 

var intresset stort för de fyra 
träffarna som arrangerades av 
Södra Provinskapitlet.  

RT Bonitas, RT Felicia, RT 
Knape, RT Veritas, RT Balder 
och RT Vårdkasen samlades i 
RT Felicias lokaler den 3 oktober. 
Samtliga inbjudna tempel närva-
rade med sammanlagt 20 bröder.

RT Johannes, RT Hermes, RT 
S:ta Gertrud och RT S:t Sig-
frid den 9 oktober. På grund av 
geografiskt avstånd genomfördes 
den zonträffen digitalt. Även här 
deltog samtliga tempel med totalt 
13 bröder.

RT Minerva, RT Fyrbåken och RT 
Westgothia samlades 16 oktober 
i RT Minervas lokaler. Alla inbjud-
na Tempel deltog med 12 bröder.

RT Gregorius, RT Molay, RT S:t 
Nicolaus och RT Excelsior möt-
tes I RT Gregorius lokaler den 16 
oktober. I Malmö var alla tempel 
representerade med 12 bröder.

Träffarna under ledning av Pro-
vinskapitelmästarerådets leda-
möter behandlade gemensamma 

frågor som datum för gradgiv-
ningar, organiserade besök i 
varandras tempel, rekrytering 
och information från Stor Templet 
respektive Provinskapitlet. 

Under träffen i Göteborg ordna-
des gruppsamtal mellan ämbets-
männen för utbyte av erfaren-
heter. Närvarande M bildade en 
grupp, VM och UM en grupp etc.

Ämbetsmän 
utan någon i 
samma upp-

drag anslöt till valfri grupp.

Samstämmiga rapporter vittnar 
om stor tillfredsställelse över att 
mötas i Ordens verksamhet. Det 
finns ett uppdämt behov av dessa 
möten av olika slag i vår Orden 
och en vilja att ta till vara denna 
glädje för framåtsyftande arbete.

Text och foto: 
Jan Gunnarsson, PKM

På Södra Provinskapitlets zonträff i Göteborg medverkade: nedre raden från vänster: 
Tommy Jönsson, Erik Kjellberg, Gunnar Hedström, Lars Lindberg, Tore Litborn och Olof 
Wiking, mellersta raden från vänster: Jan-Inge Persson, Christer Jarlow, Chlarence Jarlow, 
Hans Bladh, och översta raden från vänster:  Jan Ewers, Thorleif Lindén, Håkan Dahl, Ali 
Jerremalm, Lasse Kjellström, Bengt-Ove Pettersson, Johnny Jonsson och Arne Weisaeth.

ZONTRÄFFAR SAMORDNADE VERKSAMHET

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Stor Templet för Sverige och Finland

KUNGÖRELSE
Första gången

General Konvent 2022
Stor Templet för Sverige och Finland

sammanträder till ordinarie Stortempelmöte 
i Uppsala torsdagen den 4 augusti 2022.

      Mats Valli               Curt Arne Gisleskog
     Stormästare                      Storkansler

ANNONS GAV NY BRODER. Under hösten har RT Gregorius 
annonserat i lokaltidningarna för att få nya bröder. En av dem som 
uppmärksammade budskapet var Tobias Gamelius från Hörby. 
Av olika orsaker passade det honom bättre att ansluta sig till RT 
Excelsior i Kristianstad, och där togs han först in som lärling i 
utposten och den 25 oktober recipierade han i Invigningsgraden. 
På bilden får han sin medlemspärm av Mästaren Nils Forsberg
Text och foto: Tommy Johansson
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ORDENSPATRIARKER
RT Ariel, Falun
Sigurd Carlsson 
Göran Gustavsson 
Artur Högberg 
Carl-Erik Wholmer   
Kjell Lindström 
RT Bonitas, Alingsås
Kjell Lundin
RT Concordia, Stockholm
Sven-Erik Lindström
RT Felicia, Göteborg
Ragnar Jansson
Roland Smith
RT Fidelitas, Åmål
Arne Myrebring
RT Gregorius, Malmö
Bengt Hellén-Halme
RT Jämteborg, Östersund
Kurt Jonasson 
RT Knape, Uddevalla
Arne Weisaeth
RT S:t Laurentius, Linköping
Sven Bohman
Stig Gustafsson
RT Umeborg, Umeå
Åke Oscarsson   
Rune Rutström
RT Veritas, Borås   
Kent Andersson
Lennart Bergman
Per-Ingvar  Krantz  
 

3 X OPK I DALARNA. Under Pandemins 
verksamhetsuppehåll har tre bröder tillhö-
riga Riddaretemplet Ariel i Falun uppnått 
de 50 år av medlemskap som krävs för att 
man ska bli Ordenspatriark. Ingen av dem 
är idag i en sådan vigör att de besöker 
templets möten, utan M Lars-Erik Måg och 
CM Nils-Gunnar Belin får åka på hembesök 
och genomföra ritual på plats. På bilden 
överlämnar  RT Ariels M Lars-Erik Måg 
OPK-utmärkelsen till Carl-Erik Wholmer. 
De övriga två som senare i år får utdelning 
i hemmet är Sigurd Carlsson, Ludvika, och 
Göran Gustavsson, Fagersta.

TVÅ NYA ORDENSPA-
TRIARKER I UMEÅ, 
Vid RT Umeborgs 
första IG-möte efter att 
restriktionerna släppts 
var det äntligen dags att 
utnämna de bröder som 
uppnått 50 års medlem-
skap under pandemin. 
Det gällde bröderna Åke 
Oscarsson, 79, till höger, 
och Rune Rutström, 94. 
Broder Åke är revisor för 
templet och Rune är vår 
förrförre  mästare.Dessa 
bröder är ofta tillsam-
mans även på golfbanan 
under säsongen.
Text: Anders Perstrand
Foto: Jonas Enberg

ORDENSPATRIARK FICK TEMPELRID-
DARSKÖLD. Vid RT Gregorius möte den 
13 oktober blev Templets Skattmästare 
och ”allt-i-allo” Bengt Hellén-Halme föremål 
för hedersbetygelsen att utnämnas till 
Ordenspatriark. För ett par år sedan fick 
hans fysiske broder Roland ta emot samma 
utmärkelse. Förutom OPK-plaketten upp-
vaktades han med en tempelriddaresköld 
av bröderna Peder Agerius och Mikael 
Schmidt.
Text och foto: Tommy Johansson

OPK UTNÄMNING HOS RT CONCORDIA. 
Vid RT Concordias möte i IG den 26 okto-
ber utnämndes broder Sven-Erik Lindström 
till Ordenspatriark, en utmärkelse som han 
nu delar med tio andra bröder i RT Concor-
dia. Vikten av att under 50 år tillhört orden 
kan inte nog betonas. 
Text och foto: Tommy Nilsson

TVÄ ORDENSPATRIARKER I LINKÖPING. RT S:t Laurentius har haft OPK-utdelning vid 
två tillfällen, 22 september för Sven Bohman och 20 oktober för Stig Gustafsson.
Text och foto: Fredrik Topplund 
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TEMPEL BYGGARE ORDEN

Stor Tempel Mästare Rådet

KUNGÖRELSE
Första gången

General Konvent 2022
Stor Templet av Tempel Byggare Orden 

sammanträder till General Konvent 
den 3 – 6 augusti år 2022 
i staden Uppsala, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent 
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Anmälningsblankett och information finner du i 
denna tidning. De finns även på Ordens hemsidor

 Carin Wiking Margot Asplund
  Stormästare  Storkansler  

 

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Det Högsta Rådet

KUNGÖRELSE
Första gången

General Konvent 2022
Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden 

sammanträder till General Konvent 
den 3 – 6 augusti år 2022 
i staden Uppsala, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent 
återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Anmälningsblankett och information finner du i 
denna tidning. De finns även på Ordens hemsidor

 Per Fredheim            Per-Ingvar Krantz
    Högste Stormästare   Högste Storkansler

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Stor Templet för Sverige och Finland

KUNGÖRELSE

STOR TEMPLET 
FÖR SVERIGE OCH FINLAND                                                       

inbjuder till
GRADGIVNING

i Stor Templets Inre Cirkel Grad, STICG
Söndagen den 27 mars 2022 kl. 12.00

i RT Concordias lokaler,
 Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till reception 
och deltagande                            

Receptionsanmälan görs 
på fastställd blankett till Storkansler 

senast den 27 februari 2022 
Bröder med STICG eller högre grader 

(deltagare) ska också anmäla deltagande. 
Alla måste anmäla om de önskar delta i 

Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD.         

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän   kl 09.00                                                       
Recipiender      kl 11.00  
Övriga Bröder      kl 11.30

Anmälan till Brödramåltid            
   Anmälan senast söndagen den 13 mars 2022
 till SKR br Curt Arne Gisleskog 070 313 39 93

eller e-post skr@tempelriddareorden.se
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.                                      

 

Varmt Välkomna till högtid 
i Tempel Riddare Orden 

Mats Valli         Curt Arne Gisleskog
        Stormästare            Storkansler
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TEMPEL RIDDARE ORDEN

Mellersta Provinskapitlet
KUNGÖRELSE
STORMÄSTAREN 

i Stor Templet för Sverige och Finland 
har medgivit 

Sveriges Mellersta Provinskapitel
GRADGIVNING I STG

Lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.00 
i Stamhuset, Kammakargatan 54, Stockholm
Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare      

senast 20 februari 2022.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till 
 PKKR Fredrik Topplund, 

Prästbolsgatan 1, 587 33 Linköping 
eller via e-post 

fredrik.topplund@tempelriddareorden.se 

senast den 27 februari 2022. 
Bröder med STG och högre grader (deltagare) 

skall anmäla deltagande samt om de önskar delta 
i Brödramåltid och anmäla behov av specialkost  

senast söndag den 13 mars 2022 till Fredrik Topp-
lund, telefon 073-600 72 11 eller e-post

fredrik.topplund@tempelriddareorden.se
Brödramåltiden kostar 250 kronor. Inbetalning 

görs till Stortemplet på  
bankgiro 362-3626 eller SWISH nr 123 495 58 37 

senast den 15 mars 2022

Klädsel: HD eller EHD.

Samling:  Recipierande Bröder  kl. 10.00 
                 Övriga Bröder             kl. 10.30  

Varmt Välkomna till högtid 
i Tempel Riddare Orden 

    Christer Wik              Fredrik Topplund
 Provinskapitelmästare Provinskapitelkansler          

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Södra Provinskapitlet
KUNGÖRELSE
STORMÄSTAREN 

i Stor Templet för Sverige och Finland 
har medgivit 

Sveriges Södra Provinskapitel
GRADGIVNING I STG

Lördagen den 19 mars 2022 klockan 13.00 
i RT Balders lokaler,  

Karl XI:s väg 33, Halmstad
Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare      

senast 28 januari 2022.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till 
 PKKR Karl Ferling, 

Vasallgatan 14 B, 393 49 Kalmar, eller via e-post
karl.ferling@tempelriddareorden.se 

senast den 5 februari 2022. 
Bröder med STG och högre grader (deltagare) 

skall anmäla deltagande samt om de önskar delta 
i Brödramåltid och anmäla behov av specialkost  
senast söndag den 13 mars 2022 till Karl Ferling, 

mobil 0730-73 93 34 eller e-post
karl.ferling@tempelriddareorden.se

Klädsel: HD eller EHD, med URG-dräkt, 
som skall medföras. URG-dräkt tillhandahålls      

recipierande Bröder.

Samling: Ämbetsmän och tjänstemän kl. 10.00 
   Recipierande Bröder      kl. 12.00 
   Övriga Bröder       kl. 12.30

 
     Varmt Välkomna till högtid 

i Tempel Riddare Orden 

 Jan Gunnarsson              Karl Ferling
 Provinskapitelmästare Provinskapitelkansler          



          16

POSTTIDNING B  

Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Curt Arne Gisleskog, Krokusgatan 4, 524 32 Herrljunga

Efter ett långt uppehåll har 
nu TBO-verksamheten 

kommit igång. 

TBO Förgården nr 5 Sundsvall, 
har med glädje och tacksamhet 
inlänkat en ny TBO-Syster. Mari-
ann Wasserman recipierade vid 
det senaste ritualmötet.

Med tacksamhet till Östersunds 
Förgårds PS Sylvia Ivarsson 
kunde vi genomföra mötet. 

Systrarna hade möte på samma 
plats som RT Verdandis bröder., 
men i olika lokaler. 

Systra/Brödramåltiden intogs 

gemensamt. HSM Per Fredheim 
bjöd på ett mycket gott hembakt 
bröd, som ”alla” ville få receptet 
på.

Text: Zaedi Danielsson
Foto: Jens Andersson

När TBO:s Förgård i Sundsvall startade efter pandemiuppehållet deltog bland andra Eva-Britt Fredheim, nya Systern Mariann Wasserman, 
Sylvia Ivarsson, Zaedi Danielsson, Gunilla Lindskog och Kerstin Wallgren.

NYA BRÖDER
RT Balder, Halmstad
Jörgen Nilsson
RT Excelsior, Kristianstad
Tobias Gamelius
Anders Nord
RT Felicia, Göteborg
Per Mannberg

RT Gregorius, Malmö
Jan Ljungberg
RT Knape, Uddevalla
Johan Nilsson Wiking
RT Laurentius, Linköping
Danijel Stankovic
RT S:t Johannes, Kalmar
Peter Danielsson

Mattias Hjortskog
Johnny Karlsson
RT Veritas, Borås
Evald Backlund
RT Västmannia, Västerås
Conny Eriksson

Ny syster recipierade när TBO satte igång i Sundsvall


