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BILDERNA PÅ FÖRSTASIDAN visar 
Solskensorkestern (stora bilden) och 
Svensons Treooo (lilla bilden) som 
kommer att underhålla vid GK22 i 
Uppsala.
Se vidare sidan 5

SSå har vi åter möjlighet att 
träffas. Möjlighet att åter-

uppta och knyta nya vänskaps-
band. 

Generalkonventet i Uppsala ger 
oss något att se fram emot, möjlig-
het att åter träffa våra Ordnars 
Systrar och Bröder, knyta vän-
skapsband och att vara med om 
gemensamma möten som stärker 
oss. Möten som stärker inte bara 
oss som enskilda personer utan 
som också stärker våra Ordnar.

När vi möts och upplever något 
fint tillsammans ger det ett välbe-
finnande. Välbefinnande är inte 
ouppnåeligt. Vi kan uppleva det 
varje dag i vår vardag, och ofta 
finns det där utan att vi reflekte-
rar över det. Det är en konst att 
reflektera och uppskatta det man 
redan har. 

De år som gått sedan vårt senaste 
Stortempelmöte har varit omväl-
vande. De har rubbat våra cirklar 
och vi har fått anpassa våra liv 
efter nya situationer. Människor 
drabbas ibland av något som stäl-
ler livet på ända. Förändringar ger 
oss en möjlighet att reflektera och 
ifrågasätta. 

Förändring beskrivs ibland med 
hjälp av det kinesiska tecknet, 
vilket både betecknar fara och 
möjlighet. 

Jag hoppas att vår Orden ska 
kunna fånga de möjligheter som 
kommer ur de år av restriktioner 
som vi nu förhoppningsvis har lagt 
bakom oss. Det personliga mötet 
är i många fall oersättligt, men vi 
har fått lära oss att hantera dis-
tansmöten, under denna tid med 
restriktioner, vilket skapar kunskap 
och möjligheter.

Jag tror att vår Orden har en upp-
gift att fylla, en möjlighet till stillhet, 
trygghet, eftertanke, kunskap och 
vänskap. Många har känt sig en-
samma och isolerade, och kan nu 

återknyta kontakter. Andra kanske 
förlorat eller aldrig fått möjlighet att 
tillhöra en gemenskap, en posi-
tiv gemenskap utan alkohol och 
andra droger. Vi har här en uppgift 
att göra skillnad i våra egna och 
våra medvandrares liv. 

Jag lämnar nu Tempelbyggareor-
dens STMR för att fortsätta mitt 
arbete i Förgård och Tempel. Jag 
är tacksam för det förtroende som 
ni Systrar visat mig genom att låta 
mig leda vår Orden dessa år. 

Jag är tacksam för den tillit som ni 
visat mig i att leda vår Orden och 
jag hoppas att tillit också kom-
mer det nya STMR till del. Tillit är 
ett ansvar för oss alla,  att vi alla 
tar ansvar för helheten, att vi alla 
samverkar inom vår Orden, för 
medlemmarnas och Ordens bästa.

Tillit i att vi sätter Systrarnas upp-
levelse och kunskap i fokus. Att 
vi genom att delegera välkomna 
våra Systrar att känna större 
delaktighet. Att vi visar tillit genom 
att dela vår kunskap, välkomna 
oliktänkande och respektera kritik. 
Att vi litar på den goda viljan och 
har överseende med misstag.

Tillit som ger oss positiva förvänt-
ningar och möjlighet till välbefin-
nande.

Med förhoppning om att vi möts i 
Uppsala

Carin Wiking  
Stormästare TBO

MÖTEN GER NYA VÄNNER 
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KKära Systrar och Bröder i 
våra Ordnar!

Detta blir min sista ledare jag 
skriver som Stor Mästare för Stor 
Templet för Sverige och Finland 
av Tempel Riddare Orden. Vi 
närmar oss General Konventet i 
Uppsala med stormsteg, och jag 
har beslutat att inte ställa mig 
till förfogande för ytterligare en 
period. 

Jag har nu suttit i Stortempel-
mästare Rådet i nio år, varav sex 
som Stormästare och Högste 
Storundermästare. Innan dess 
satt jag tre år i Mellersta Provins-
kapitlet, och nio år som Mästare 
för Riddaretemplet Sankt Erik i 
Uppsala. Jag känner att det är 
dags att ta ett steg tillbaka, och 
låta andra ta över stafettpinnen.

Jag är av den bestämda åsikten 
att det inte är bra att sitta för 
länge på sin post utan att en viss 
omsättning inte bara är bra utan 
nödvändig om Orden ska följa 
med i tiden. Att jag slutar som 
Stormästare innebär dock inte på 
något sätt att jag slutar som Tem-
pelriddare. Det är fortfarande en 
viktig del av mitt liv. Jag hoppas 
att få möjlighet att verka på annat 
sätt, till exempel genom arbets-
gruppen för Ordenskunskap och 
utbildning.

Om jag ser tillbaka på den tid 
som gått tvingas jag konstatera 
att vi inte lyckats bryta den nedåt-
gående trenden vad gäller med-
lemstalet. Jag vet att det finns 
många som skulle vara intresse-
rade av Orden där ute. Det gäller 
bara att vi hittar dem och presen-
terar oss på ett attraktivt sätt. Till 
min glädje har vi dock fått bättre 
och mer rekryteringsmateriel än 
vi någonsin tidigare haft. 

Det hänger alltså inte längre på 
broschyrer eller utrustning. Det 
hänger på oss alla Bröder om 
vi ska lyckas föra Orden och de 

värden vi håller så högt vidare till 
nya generationer. Det är vi Brö-
der som nu måste göra jobbet! 
Det är vi gemensamt som är an-
svariga att föra traditionen vidare, 
och här krävs allas insats!

Jag kan också med glädje kon-
statera att vi fått nytt, innehållsrikt 
och tänkvärt material till våra 
möten utan reception, i form av 
växelläsningar som ger en för-
djupning i vad Orden vill förmedla 
till oss i de olika graderna. 

Det innebär att oavsett om vi 
har reception eller inte, så finns 
det all anledning att besöka våra 
möten och lära sig något nytt! 
Och är inte det en viktig del i tjus-
ningen med Orden att oavsett hur 
länge man varit med och lyssnat 
till våra ritualer, så finns där alltid 
nya saker att upptäcka! Växelläs-
ningar för riddargraderna kommer 
att presenteras under General 
Konventet i Uppsala.

Medlemspärmen är också något 
nytt som tillkommit. Här får den 
nye medlemmen grundläggande 
information om Orden. Men den 
följer honom också vidare i vand-
ringen genom graderna, genom 
komplettering grad för grad med 
nya blad att sätta in i pärmen. 
På det viset sporras man för-
hoppningsvis att gå vidare, att få 
tillgång till nästa blad i pärmen.

Under perioden har vi genomlidit 
en pandemi som påverkat oss 
alla. Under lång tid tvingades vi 
lägga ner mötesverksamheten 
för att skydda våra medlemmars 
hälsa och liv. Det har varit en svår 
tid, men det är min förhoppning 
att vi ska komma igen med oför-
minskad kraft så att Orden åter 
får blomstra. Det är viktigt att alla 
våra medlemmar aktiveras igen!

Vilka utmaningar ser jag då för 
kommande mandatperiod? Vi 
måste alla hjälpas åt att vända 
den nedåtgående medlemstren-

den. Det är inte bara Stor Tempel 
Mästare Rådets eller ORM-grup-
pens ansvar. Det är varje enskild 
medlems ansvar. Rekrytering av 
nya bröder måste alltid få högsta 
prioritet, för oss alla. Det håller 
inte att dra sig undan det ansva-
ret!

Vi har också några Tempel som 
blivit så svaga att de är i stort 
behov av hjälp från Stor Templet. 
Hur vi på bästa sätt kan stärka 
dem och rädda kvar verksamhe-
ten är en stor och viktig utmaning 
att fortsätta jobba på. Tappar vi 
närvaron på en ort är det troligen 
väldigt svårt att komma tillbaka. 
Detta gäller i särskilt hög grad då 
fastigheter är inblandade.

Med dessa ord tackar jag för de 
gångna åren. Ett särskilt tack till 
de jag jobbat nära i Stor Tempel 
Mästare Rådet och Det Högsta 
Rådet, och alla enskilda bröder 
som stöttat mig i mitt uppdrag. 
Jag önskar de tillträdande nya 
råden lycka till i det stora och 
viktiga arbetet.

Med broderlig hälsning och med 
önskan om FSV.

Mats Valli
Stormästare TRO

ORDENS FRAMTID HÄNGER PÅ OSS BRÖDER 
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Det finns ingen mängd alko-
hol som är bra för hjärtat 

enligt World Heart Federation.

Att en måttlig alkoholkonsumtion 
skulle vara bra för hjärtat verkar 
vara en myt som är svår att ta kål 
på. Nu går World Heart Federa-
tion ut med en skrivelse där man 
gör tydligt att det inte finns någon 
mängd alkohol som är nyttig för 
hjärthälsan. De vill se krafttag för 
att bromsa alkoholdödligheten.

”Studier har visat att även små 
mängder alkohol ökar en persons 
risker för hjärt- och kärlsjukdom,” 
skriver WHF, och avfärdar de 
studier som menar att en måttlig 

alkoholkonsumtion skulle kunna 
skydda mot vissa hjärtåkommor. 
Dessa studier tar nämligen sällan 
i beaktande att personer som inte 
dricker alkohol i större utsträck-
ning har en historia av sjukdom 
eller missbruk.

”Till dags dato har inget pålitligt 
samband upptäckts mellan mått-
lig alkoholkonsumtion och lägre 
risk för hjärtsjukdom,” skriver 
WHF.

– Dessa påståenden är i bästa 
fall felinformerade, och i värsta 
fall ett försök från alkoholindustrin 
att vilseleda alllmänheten kring 
farorna med deras produkter, 

säger Monika Arora från WHF:s 
påverkanskommitté.

Enligt beräkningar kan alkohol ha 
varit orsak till mer än 2,4 miljoner 
dödsfall i världen 2019. Alkohol 
beräknas orsaka 12,6 procent av 
alla dödsfall som drabbar män i 
åldrarna 15–49 år.

jens.wingren@iogt.se

World Heart Federation 
är en sammanslutning av 
hundratals organisationer 
som jobbar för hjärt- och 
kärlhälsa.

ALKOHOL ÄR ALDRIG BRA FÖR HJÄRTAT

Dubbla gradgivningar i Stamhuset
Lördagen den 26 mars hade 
Stortemplet för Sverige och 
Finland med hjälp av Mellersta 
Provinskapitlet gradgivning 
i STG (Stortempelgraden) i 
Stamhuset Concordia i Stock-
holm. 

Sju bröder hade hörsammat kal-
lelsen och recipierade i denna, 
den åttonde graden. 

På söndagen var det sedan dags 
för Stortemplet att själva ansvara 
för reception i STICG - StorTemp-
lets Inre Cirkel Grad. 

Till den receptionen hade 13 
bröder anmält sig, Ove Karlsson, 
RT S:t Johannes, Ulf Engström, 
Fredrik Haglund, Lars Halvars-
son och Jonas Lindman, samtliga 
RT Concordia, Peder Agerius, 
RT Gregorius, Ove Ragnarsson, 
RT Idun, Christer Magnusson, 
RT S:t Hans, Lorens Renström, 
RT Umeborg, Rolf Johans-
son, RT Ariel, Ola Berglund, RT 
Sirius samt Sven Knutsen och 
Suleyman Wannes, båda RT S:t 
Laurentius.

Lars-Erik Måg

De nyutnämnda Komturerna flankerar Provinskapitelmästaren Christer Wik efter avslutat 
möte i Stortempelgraden: Bakre raden från vänster: Kurt Lindbäck, RT Umeborg, PKM 
Christer Wik, Simon Winnfors RT Concordia. Främre raden: Mikael Fjäll, RT Idun, Roger  
Karlsson RT Wästmannia, Claes-Göran Wik, RT S:t Laurentius, Morgan Öberg, RT Con-
cordia samt Oskar Snickars, RT S:t Hans.
Foto: Fredrik Topplund

De 13 nya Utvalda Komturerna efter avslutat möte i STICG.
Foto: Christer Wik
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När detta skrivs  så pågår 
arbetet för fullt med sam-

manställning av alla handlingar 
till mötet i Det Högsta Templet 
(DHT) i Uppsala. Samtidigt sker 
det förberedelser för alla andra 
möten och aktiviteter under 
de fyra intensiva dagarna. I år 
har vi dessutom erbjudande 
om utflykter på söndagen så 
egentligen är det fyra och en 
halv dag.

Det är många detaljer som ska 
falla på plats. Dessutom är det 
semestertid under hela juli, vilket 
gör att allt i huvudsak måste vara 
klart till midsommar.

DHT:s möte avhandlar traditio-
nella ärenden, såsom behandling 
av DHR:s verksamhetsberättelse 
och ekonomirapport, faststäl-
lande av verksamhetsplan och 
budget för kommande period 
samt val av DHR och revisorer.
Utöver detta ska mötet behandla 
förslag från DHR, Stortemplen 
och Templens Mästareråd.

Av årets ärendelista vill jag redan 
nu nämna följande:

    1. DHR lägger ett förslag om 
att minska storleken av DHR från 
7 till 5 ledamöter. För att genom-
föra receptioner i DHT:s grader 
(X-XII) fordras inte en komplett 
rituell uppsättning. Avsikten är 
att få en organisation med bättre 
fokus på utveckling av verksam-
heten i Templen, men vi behöver 
ändå en nivå som värnar om 
Ordens Allmänna Lag och våra 
ritualer och garanterar likvärdig 
verksamhet i Stortemplen. DHR 
lägger fram ett förslag till prin-
cipbeslut där detaljerna kommer 
att jobbas fram i samarbete med 
Stortemplen.

    2. Några Tempel har svårt att 
besätta posterna i Mästarerådet. 
DHR föreslår att det ska vara 

möjligt för bröder tillhörande ett 
annat Tempel att ingå i MR.

    3. DHR har gjort en översyn 
av Kap X (Lagbrott, påföljd och 
klagan) när det gäller möjlighet 
att överklaga beslut i ett disciplin-
ärende. Förslaget innebär att alla 
beslut i första instans ska kunna 
överklagas och härigenom kunna 
få en förnyad prövning.

    4. Fortsatt samarbete mel-
lan TRO och TBO, där förslaget 
innebär att det beslut vi gjorde vid 
GK19 förlängs och slutredovisas 
vid GK25. I huvudsak på grund 
av pandemin har arbetet inte 
utvecklats som vi förväntade oss i 
Karlstad 2019.

För första gången erbjuder vi på 
onsdagen reception i HTG vid ett 
GK. På onsdag kväll håller vi tre 
parallella seminarier om Rekryte-
ring, Ordenskunskap och Samar-
betet mellan TRO/TBO.

På kvällsarrangemangen kommer 
vi att få uppleva olika typer av un-
derhållning. Vid välkomstsamkvä-
met på torsdag kommer ”Tensta 
Spelmanslag” att underhålla oss 
med folkmusik och visning av 
folkdräkter. På damernas afton 
underhåller ”Svenssons Treooo”.  
Vid Brödernas afton får vi, som vi 
tidigare berättat, ett föredrag om 
Dag Hammarskjöld av Caroline 
Hammarskjöld. 

Vid lördagens bankett kommer 
vi att få högklassig musikunder-
hållning av ”Solskensorkestern”. 
Om du är nyfiken på hur de olika 
underhållarna låter så finns det 
olika inslag på YouTube. 

Slutligen – om du tänker delta 
i GK22 och inte har anmält dig 
än – då är det bråttom!  Du hittar 
anmälningsblanketten i Tempel-
riddaren nr 4/2020 eller på vår 
hemsida.

Anmälningsläget indikerar att det 
blir ett välbesökt Konvent - kom 
med du också om du ännu inte 
har anmält dig!

På hemsidan www.tempelriddare-
orden.se finns det ett menyval för 
General Konvent. Där finns det 
löpande information om Konven-
tet.

Välkommen till Uppsala och Ge-
neral Konventet 2022. För många 
har det blivit ett ”måste” att delta 
i Konvent. För några innebär det 
en möjlighet att få recipiera i en 
ny grad, för andra är det viktigt 
att delta i våra förhandlingar. För 
de som önskar finns det trevliga 
utflykter och alla kan vi ta del av 
kvällsarrangemangen.

För de allra flesta är lördagen en 
högtidsdag med installationsmö-
ten för TRO och TBO, Högtids-
gudstjänsten i Uppsala domkyrka 
och banketten på Slottet. Äntligen 
får vi veta var GK25 äger rum!

Ett Konvent lägger ramarna för 
arbetet framåt och ger oss in-
spiration för ett ännu intensivare 
arbete för utveckling av våra 
Ordnar.

Per Fredheim 
Högste Stormästare

VÄLKOMMEN TILL ARBETE OCH NÖJE
VID GENERAL KONVENTET I UPPSALA



          6

Generalkonventets skådeplatser i Uppsala

Fyrishov stugby och camping   -7-
Ligger lite norr om kartan. Ett härligt campingområde vid stran-
den av Fyrisån.  Idrottsgatan 2 är adressen.

Uppsala       -6-
Domkyrka  
I  Domkyrkan kommer vi 
att samlas på lördagskvällen 
innan det blir dags för den 
avslutande Banketten.  Vi 
kommer att få predikan av 
vår egen SKN Magnus Wihl-
borg och är det fint väder blir 
det traditionell avslutning 
utanför kyrkan med unison 
sång av alla deltagare.  Det 
är ”Härlig är Jorden” som då 
står på vår reportoar.

RT S:t Erik/Drabanten      -1-
Centrum för hela konventet: Här finns Konventbyrån. 
Nykterhetsrörelsens egen fastighet Drabanten i kors-
ningen Kungsgatan/Bangårdsgatan.  Adress: Bangårds-
gatan 13. Här kommer också ordensmötet i HDG att 
ske. Här kommer även TBO att ha sitt Installationsmöte 
på lördagen. Här hålls också onsdagens tre seminarier 
samt TBO:s Öppna Förgård.

Västmanland-Dala Nation                         -2-
På V-Dala Nation på S:t 
Larsgatan 13 kommer både 
HTG på onsdag och HTICG på 
fredag att hållas. Här kommer 
också torsdagskvällens Väl-
komstsamkväm med mat och 
underhållning att hållas.

Norrlands Nation                                       -3-
Norrlands Nation är Uppsalas största Universi-
tetsnation och ligger på Västra Ågatan 14.  Själva 
kallar Nationen byggnaden för ”En Norrländsk 
herrgård mitt i centrala Uppsala”. Där kommer 
Brödernas Afton att gå av stapeln på fredag kväll.

Restaurang Sven Dufva                             -4-
Restaurang Sven Dufva ligger i 
A5:s gamla  gymnastikhus på Dag 
Hammarskjölds väg 40. Här kom-
mer TBO att hålla Damernas afton 
på fredagskvällen.

Uppsala slott                                               -5-

På ”Slottet” kommer vi på lördagen att ha två stora arrangemang. Dels har TRO 
sitt Gradmöte IG med installationer och på kvällen blir det sedan den stora av-
slutande banketten, där bland annat nästa Generalkonvents arrangör kommer att 
presenteras.

7
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Generalkonventets skådeplatser i Uppsala

Fyrishov stugby och camping   -7-
Ligger lite norr om kartan. Ett härligt campingområde vid stran-
den av Fyrisån.  Idrottsgatan 2 är adressen.

Uppsala       -6-
Domkyrka  
I  Domkyrkan kommer vi 
att samlas på lördagskvällen 
innan det blir dags för den 
avslutande Banketten.  Vi 
kommer att få predikan av 
vår egen SKN Magnus Wihl-
borg och är det fint väder blir 
det traditionell avslutning 
utanför kyrkan med unison 
sång av alla deltagare.  Det 
är ”Härlig är Jorden” som då 
står på vår reportoar.

Och här bor vi!
Hotell Centralstation                                   -8-
Närmare än så här går det inte 
att komma. Hotell Centralsta-
tion ligger faktiskt i Drabanten - 
samma hus som Konventbyrån. 
Adressen är således Bangårds-
gatan 13.

Nackdelen med hotellet är att 
rummen är små och inte lämp-
liga för mer än en person.

Best Western Hotel Svava                          -9-

Elite Hotel Academia                                 -10-

Scandic Upplandia                                     -12-

Duvan Hotell                                               -11-

Scandic Upplandia ligger 
på samma gata som Duvan 
Hotell.. Adressen är Dragar-
brunnsgatan 32 och beräknad 
gångtid till Drabanten är 6 
minuter.

Elite Hotel  ligger snett över 
torget från Drabanten sett. 
Bredvid Järnvägsstationen 
på Suttungs Gränd 6 och 
med ett uppskattat gång-
avstånd på 3 minuter.

Best Western ligger på samma gata som 
Drabanten. Hotellet har adressen Ban-
gårdsgatan 24 och gångavståndet beräknas 
till cirka en minut till Drabanten.

Duvan Hotell är inget stort hotell. Det har 
20 rum och ligger på Dragarbrunnsgatan 69. 
Gångavståndet till Drabanten uppskattas till 
cieka 5 minuter.
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Text och foto: Lars-Erik Måg
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Det Högsta Rådet 2022 – 2025
HSM Per Fredheim, RT Verdandi       omval
SM i STSF (Jan Gunnarsson)
SM i STNIF (Aage-Roar Aas)
Per-Ingvar Krantz, RT Veritas             omval
Yngve Haugstvedt, RT St Halvard   omval
Kent Ivarsson, RT Jämteborg              nyval
Trygve Weibell, RT Kong Haakon       nyval

Revisorer
För perioden 2022-2028 Stein Rohde-Hanssen, RT 
St Halvard
Vald 2019 för perioden 2019-2025 Ulrik Nilsson, RT 
Veritas  
Ersättare för perioden 2022-2025: 
Björn Waernér, RT Mäster Olof, och Karstein 
Angelvik Raa, RT Olav Kyrre 

Stortempelmästareråd TRO 2022 – 2025
SM Jan Gunnarsson, RT Knape  nyval 
Curt Arne Gisleskog, RT Mäster Olof  omval 
Håkan Dahl, RT Veritas   omval 
Kjell Lindberg, RT Idun   nyval 
PKM i MPK (Fredrik Topplund) 
PKM i NPK (Lars Ivarsson) 
PKM i SPK (Jan-Inge Persson)

Revisorer
För perioden 2022-2028: Björn Waernér, 
RT Mäster Olof. 
Vald 2019 för två perioder 2019–2025: Björn Thun-
berg, RT Magnus Ladulås.
Ersättare för perioden 2022–2025: Tommy Janer-
stål, RT Knape, och Tor Ökvist, RT Malmen.

Mellersta Provinskapitlets Mästareråd 2022 
– 2025
PKM Fredrik Topplund, RT S:t Laurentius   nyval 
Sten-Bertil Jacobson, RT Wästmannia omval 
Pär Johansson, RT Mäster Olof     omval 
Lars-Erik Måg, RT Ariel     omval 
Axel Olofsson, RT Ansgarius    omval 
Gunnar Sverredal, RT S:t Erik    omval 
Jörgen Johansson, RT Virtus   nyval

Norra Provinskapitlets Mästareråd 2022 – 
2025
PKM Lars Ivarsson, RT Jämteborg     nyval 
Kalle Brodin, RT Valkyrian    nyval 
Ola Berglund, RT Sirius   nyval 
Mikael Lindström, RT Jämteborg     nyval 
Stefan Dahlberg, RT Bothnia    omval 
Hans Hammarbäck, RT Umeborg   omval 
Michael Andersson, RT Umeborg    nyval

Södra Provinskapitlets Mästareråd 2022 – 
2025
PKM Jan-Inge Persson, RT Balder  nyval 
Robert Bogár, RT Minerva   nyval 
Karl Ferling, RT S:t Johannes   omval 
Anders Gullstrand, RT Gregorius  omval 
Bengt-Ove Petterson, RT Felicia  omval 
Ali Jerremalm, RT Veritas    omval 
Michael Forsberg, RT Westgothia  nyval

Valnämndernas förslag till General Konventet

NY UTVALD RIDDARE I SKÅNE. På skärtorsdagen fick 
RT Excelsior i Kristianstad en ny Utvald Riddare. Bröder 
från Skånetemplen och RT Balder i Halmstad deltog i 
URG-mötet, då Broder Mika Hänninen tog ett nytt steg i sin 
ordensvandring. Den Utvalde Riddaren flankeras här av 
sina faddrar, Mästare Nils Forsberg och Vicemästare Sven 
Johansson.          Text och foto: Tommy Johansson

Jan Gunnarsson föreslås bli ny 
Stormästare i TRO.
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Provinskapitelmästare 
Christer Wik dök upp på 

RT Ariels IG-möte den 17 mars. 
Han uppgav att han var på väg 
upp till Jämtland, men att han 
stannade till i Falun för att vara 
med på intagningen av vår nya 
stridskamrat Rolf Backström. 

Något som alla trodde på – utom 
templets Mästare Lars-Erik Måg 
som visste det egentliga ärendet. 
Efter avslutad reception för Rolf 
fick Christer ordet och bad Mäs-
taren ta över Ceremonimästarens 
uppgift. 

CM Nils-Gunnar Belin kallades 
fram och fick högtidligt motta 
Stortemplets hedersmedalj Ek-
lundsmedaljen i silver för sina in-
satser för Tempel Riddare Orden 
under åren.

Vid efterföljande brödramåltiden 
fick Christer ytterligare ett upp-
drag. Han fick överlämna med-
lemspärmen till Rolf Backström, 
som därmed var först i RT Ariel 
att få pärmen i samband med sitt 
inträde i TRO.

Lars-Erik Måg

Nils-Gunnar Belin fick ta emot Eklundsmedaljen i silver av PKM Christer Wik.
Foto: Lars-Erik Måg

DUBBLA UPPDRAG FÖR CHRISTER WIK

NYA KOMTURER I SÖDRA PK. Lördagen den 19:e mars fick Södra Provinskapitlet 
nio nya komturer då en reception i STG arrangerades hos RT Balder i Halmstad. 
Dessa är William Garpenholm, Fredrik Garpenholm, och Arne Nilsson, RT S:t Sigfrid, 
Mats Andersson, Daniel Wikrén och Henrik Östlund, RT Balder, samt Lars Ekholm, 
RT Westgothia, Conny Gavestål, RT Excelsior, och Mikael Schmidt, RT Gregorius.  
44 bröder från södra Sverige deltog i mötet. Talet till recpienderna hölls av PKM 
Anders Gullstrand och tacktalet av Henrik Östlund. Som ett extra inslag under brö-
dramåltiden underhöll RT Balders stipendiat Robin Rademaekers med pianomusik av 
Eric Satie och Mozart.
Text och foto: Tommy Johansson

Här lämnar PKM Christer Wik över pärmen 
till Rolf Backström, som var den förste bro-
dern i RT Ariel som fick ta emot medlems-
pärmen när han recipierade.

Foto: Nils-Gunnar Belin
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Vid IG mötet i mars som 
var det första för terminen 

kunde bröderna i RT Concordia 
glädjas åt att få välkomna en 
ny broder. 

Lärlingen Lars Tornberg från 
utposten Stockholms Söderort 
recipierade då. Mötet var mycket 
välbesökt och bland gästande 
bröder fanns FSSKM broder 
Mikael Lindström från RT Jämte-
borg. Dessutom bröder från RT 
S:t Erik och RT Bonitas. 

Första IG mötet för terminen 
kunde inte börjat bättre.

Efter receptionen kunde bröderna 
Per Östberg och Bo Kjellson ur                    
SCM broder Christer Wiks hand 
motta Ordens veterantecken. 

Vid möte den 12 mars recipie-
rade i Antagne Riddares Grad 
bröderna Björn Granath, Virre 
Annergård, Björn Svensson och 
Javier Beltran. Talet till recipien-
derna hölls av templets Mästare 
Per Östberg. 

Vid den efterföljande måltiden i 
Riddaresalen uttryckte recipien-
derna samstämmigt hur bra det 
känns att nu kunna komma till 
möte som vanligt igen. Må det nu 
bara bestå. 

Vid KG-mötet den 5 april recipie-
rade bröderna Stefan Engström 

och Oscar Lysèn från vårt tempel 
och broder Conny Eriksson från 
RT Wästmannia.

Mötet var välbesökt, speciellt 
med tanke på det bistra vädret.
Bland gästerna fanns bland and-
ra SKN i STSF tillika M i RT S:t 
Gertrud broder Magnus Wihlborg, 
PKPKN från SMPKP tillika M i RT 
Wästmannia broder Sten Bertil 
Jacobson. 

Talet till recipienden hölls av KN 
broder Sven Öhberg som på ett 
detaljrikt och uttömmande sätt 
beskrev kärlekens innebörd och 
symbolernas betydelse. 

Nämnas kan att båda recipien-
derna från RT Concordia började 
sin tempelriddarebana i utposten 
i Stockholm Söderort. Vikten av 
arbetet i utposter kan aldrig nog 
betonas. 

Text och foto: Tommy Nilsson

En belåten Mästare flankeras av de nya Antagne Riddarna, från vänster Björn Granath, 
Virre Annergård, Björn Svensson och Javier Beltran

Nya ordensveteraner, från vänster Per 
Östberg och Bo Kjellson.

De nya offervilliga väpnarna, från vänster Oscar Lysèn, Stefan Eng-
ström och Conny Eriksson.

Concordias nye broder Lars Tornberg tillsammans med sina faddrar, 
från vänster Christer Wik, Peter Persson och Virre Annergård.

FULL FART PÅ ARBETET I RT CONCORDIA
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ProgramProgram
Lördag 15 oktoberLördag 15 oktober
IG-möte kl. 13:00IG-möte kl. 13:00
Efter IG-mötet enkel brödramåltid. Kaffe/te och Efter IG-mötet enkel brödramåltid. Kaffe/te och 
smörgås.smörgås.

DamernaDamerna
Föredrag av Lars Jonsson om Skellefteå Lands-Föredrag av Lars Jonsson om Skellefteå Lands-
kyrka och Bonnstan.kyrka och Bonnstan.

Jubileumsmiddag kl. 18:00 på Restaurang Nya Jubileumsmiddag kl. 18:00 på Restaurang Nya 
Arken. Pris 600 krArken. Pris 600 kr
Underhållning av ”Bettans Bönor”Underhållning av ”Bettans Bönor”

Söndag 16 oktoberSöndag 16 oktober
Gudstjänst i Skellefteå LandskyrkaGudstjänst i Skellefteå Landskyrka
Predikan Broder Åke HägglundPredikan Broder Åke Hägglund
Efter gudstjänsten Kyrkkaffe i Församlingshem-Efter gudstjänsten Kyrkkaffe i Församlingshem-
met. 30 krmet. 30 kr

Anmälan senast 15 september till:Anmälan senast 15 september till:
M Ola Berglund. ola.berglund@allt1.seM Ola Berglund. ola.berglund@allt1.se
S Stig Stefansson stefansson.stig46@gmail.comS Stig Stefansson stefansson.stig46@gmail.com
Avgiften för Jubileumsmiddagen betalas in till: Avgiften för Jubileumsmiddagen betalas in till: 
BG 5465-4371.BG 5465-4371.
Ovanstående kontaktpersoner ger också förslag Ovanstående kontaktpersoner ger också förslag 
på lämpligt logi.på lämpligt logi.

Välkomna!Välkomna!

Riddaretemplet Sirius bjuder in till 
100-årsjubileum 15–16 okt 2022

RT Umeborgs senaste nyförvärv i kretsen 
av Ordenspatriarker är broder Karl-Olof 
Olofsson som på bilden flankeras av 
två andra OPK, Sture Lövgren och Lars 
Sjöstedt.

Text och foto: Anders Perstrand

Sigurd Carlsson, Ludvika, 92 år, utnämn-
des den 10 april till ny Ordenspatriark. De 
erforderliga 50 årens medlemskap uppnåd-
des redan för ett år sedan, men då var det 
ju Covid-stopp i verksamheten. RT Ariels 
Mästare Lars-Erik Måg och Ceremonimäs-
taren Nils-Gunnar Belin svarade för den 
rituella överlämningen i Sigurds hem. 

Foto: Nils-Gunnar Belin

Broder Bobbo Nilsson i RT Balder har hjälpt 
utsatta människor på flykt från Ukraina. 
Tillsammans med Rose-Marie Östergren 
har han på uppdrag av sin arbetsgivare 
Flexbuss kört till gränsen mellan Polen 
och Ukraina för att förse krigsdrabbade 
flyktingar med förnödenheter och ta med så 
många av dem som möjligt hem till Sverige.

Sammanställning: Tommy Johansson 
Foto: Henrik Östlund

Följ Tempel Riddare Orden på hemsidorna
www.tempelriddareorden.se
www.tempelriddareorden.org

och på facebooksidan Tempel Riddare Orden
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NYA BRÖDER
RT Ariel, Falun
Rolf Backström
RT Bothnia, Piteå
Dan Berggren
Ulf Nilsson
RT Concordia, Stockholm
Lars Tornberg
RT Excelsior, Kristianstad
Antonio Bubalo
Ralph Leijon Reymers
RT Hermes, Karlskrona
Mikael Åman
RT Magnus Ladulås, Nyköping
Jim Kunnas
Bo-Teddy Olsson
RT S:t Johannes, Kalmar
Andreas Bremer
RT S:t  Laurentius, Linköping
Jonatan Johansson
RT S:ta Gertrud, Västervik
Stefan Bohlin
Björn Brander
RT Umeborg, Umeå
David Waller

RT Veritas, Borås
Oskar Söderholm
Nemeth Tibor

ORDENSPATRIARKER
RT Jämteborg, Östersund
Bertil Bergström
Nils-Erik Nilsson
RT Sirius, Skellefteå
Allan Karlsson
RT S:t Laurentius, Linköping
Birger Ander
Göran Ring
RT Virtus, Kristinehamn
Lars Borg

 RT Umeborg, Umeå
Karl-Olof Olofsson

EKLUNDSMEDALJ           
I SILVER
RT Ariel, Falun
Nils-Gunnar Belin
RT Esaias Tegnér, Karlstad
Christer Nilsson
RT Jämteborg, Östersund
Lars Ivarsson
RT S:t Johannes, Kalmar
Ingemar Carlsson 
Staffan Samuelsson

NY NOVIS I MÄLARDROTTNINGEN. Lördagen den 2 april kunde Templet Mälardrottningens 
Förgård Stockholm hälsa en ny Novis välkommen. Då recipierade Ulla Guldbrand-Niskanen i 
Novisgraden. Här flankerad av sina faddrar Annica Nilsson och Anita Edberg.
Foto: Lovisa Boman

Lördagen den 19 mars var det årsmöte 
och reception i Templet Mälardrottningen 
i Stockholm. Carmen Rico-Blomstrand 
recipierade I Sanningens Grad. Här tillsam-
mans med Templets VM Annica Nilsson.
Foto: Sylvia Nilsson

Rapportera till Tempel Riddaren!
Redaktionen vet att Tempel och Utposter runt om i Sverige har 
en mycket omfattande och omväxlande verksamhet. Tyvärr har vi 
ingen möjlighet att åka runt och bevaka allt ni gör. Därför behöver vi 
er hjälp. Alltså: skicka in lite texter och bilder från era möten, utflyk-
ter, fester, utåtriktade arrangemang och allt annat ni sysslar med. 
Det kanske kan inspirera andra. Adressen till redaktionen finns på 
sidan 2. Välkomna!


