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Tempel Riddaren

Det ska böjas i tid det som 
krokigt ska bli, heter det i 

ordspråket.

Lite på det temat är Storkaplan 
Kjell Lindberg från Jättendal inne, 
när han ger mig två bilder som 
hans barnbarn Lovisa har tagit av 
sin dotter Sally vid en promenad 
i Örebro den 23 juli i år. Sally var 
vid tillfället 17 månader gammal!
De passerade Riddaretemplet 
Mäster Olofs lokaler.
– Då sprang Sally fram till temp-
lets imponerande port och dunka-
de tre gånger på dörren, berättar 
Kjell. Hon ropade ”öppna, öppna, 
öppna”, men ingen kom och öpp-
nade. Då försökte Sally nå upp till 
handtaget, men det satt alldeles 
för högt för henne.

Vad kan man då dra för slutsats 
av detta?

– Att det bådar gott inför framti-
den, säger Kjell. Att det fi nns en 
återväxt både för Tempelriddarna 
och Tempelbyggarna. När någon 
försöker komma in i templet redan 
innan hon fyllt 2 år. Vad ska det 
då inte bli när hon vuxit upp och 
är tillräckligt gammal för att få 
komma med...

Och att Sally inte var mutad att 
göra sin insats bedyrar Kjell på 
heder och samvete.

– Absolut inte, slår han fast. Sally 
agerade helt på egen hand. Och 
det var ju tur att min dotterdotter 
Lovisa hade sin mobil med sig, så 
hon kunde föreviga bilden.

Visst var det en söt liten historia. 
Väl värd att spara för framtiden...

Text: Lars-Erik Måg   
Foto: Lovisa

Nej, den här gången gick det inte för Sally 
att komma in i ordensväsendet. Men vem 
vet – om 16 år är det kanske aktuellt!

DET SKA BÖJAS I TID...

Namn på riddare saknades i förra numret
I förra numret presenterade vi de Bröder som tog tionde graden vid Ge-
neralkonventet i Uppsala. Tyvärr missade vi dock ett namn vid uppräk-
ningen. Det var broder Börje Helsing från Nävekvarn. Vi beklagar detta 
och gratulerar även Börje till att ha blivit Riddare av Det Röda Korset!

UMEBORG VILL HJÄLPA OPERERADE BARN. Mästar-
rådet i RT Umeborg har nyligen skänkt gosedjur för 1 000 
kronor till ortopedoperation på Norrlands universitetssjuk-
hus. Där får man varje år besök av ett stort antal barn i 
olika åldrar som behöver opereras. Det kan vara på grund 
av olyckor, sjukdomar eller medfödda missbildningar. 

Oavsett anledning så är operation en plats som skapar 
nervositet hos både barnen och deras föräldrar. På 
kliniken arbetar man alltid för att barnets upplevelse av 
operationssituationen ska bli så bra som möjligt. Olika 
leksaker och gosedjur kan hjälpa till att avleda barnen 
och skapa mer positiva minnen av tiden på sjukhuset.  

Text och Foto: Anders Perstrand
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Det är i skrivandets stund 
snart 100 dagar sedan de 

nya råden installerades den 
6 augusti på konventet i Upp-
sala. 

De första 100 dagarna ändar den 
14 november och mina fundering-
ar inför den här texten delas upp i 
två; Vad har vi hitintills förmått att 
göra sedan konventet och vad är 
det som döljer sig bakom begrep-
pet ”de hundra första dagarna”. 

Om jag börjar med det sistnämn-
da så förekommer ”de första 100 
dagarna”, ibland kallad ”smekmå-
naden”, i många olika samman-
hang; Nyvalda presidenter, nya 
chefer i en offentlig-,  företags- 
eller ideell organisation och fl er 
därtill. Så kallade att-göra listor 
upprättas och fokus riskerar att 
klinga av efter de kanske inten-
siva första dagarna på posten. 

Att jag som nyvald Stormästare 
anknyter till detta kan säkert 
anses frankt i överkant och skall 
inte tolkas som övermod. Vi är 
alla medvetna om våra uppdrag 
från enskilda Bröder till oss som 
anförtrotts uppdrag i Råd och 
arbetsgrupper. Våra ”att göra 
listor” beslutades i Uppsala och 
är tydligt vägledande för arbetet i 
Råden, från MR i varje Tempel till 
Det Högsta. 

Därtill bör varje Tempel, med den 
i Uppsala beslutade verksam-
hetsplanen som utgångspunkt, 
utforma egna planer baserade 
på vart och ett Tempels förutsätt-
ningar! Jag vill ta det som ut-
gångspunkt från mina första 100 
dagar som SM. 

Efter ett STMR AU-möte i RT 
Bonitas lokaler i Alingsås, den 3 
oktober, fi ck vi glädjen att vara 
med om en i sanning ovanlig re-
ception i IG. Recipienten var Per-
Hugo Kristensson och hade fyllt 
de 90-åren, synnerligen vital och 
får förhoppningsvis fl era goda år 

i vår gemenskap. Bara två dagar 
senare recipierade i RT Knape i 
Invigningsgraden Bo Eklund och 
jag är glad över att få ha varit 
med om två IG-receptioner inom 
de 100! Varmt välkomna mina 
Bröder till Tempel Riddare Orden!

Den 12 oktober installerade jag 
en ny Mästare i RT Minerva. Br 
Per-Olof Ståhl har tidigare varit 
M i RT S:t Laurentius men bo-
satt i Jönköping sedan några år. 
Det var ett trevligt och hoppfullt 
IG-möte och jag lyckönskar Per-
Olof och hans råd i det fortsatta 
arbetet.

Det Högsta Rådets första sam-
manträde efter konventet hölls 
i Stamhuset i Stockholm 20-21 
september och första STMR hölls 
i Linköping och RT S:t Laurentius 
lokaler 26-28 augusti. STMR har 
också hunnit hålla ett samman-
träde över Teams den 10 oktober. 
Inom STMR fi nns ett utsett AU 
bestående av SSKM, SKR och 
SM och vi har hållit fyra samman-
träden över Teams, utöver ovan 
nämnt.

Samtliga tre PKMR och STMR 
samlades i RT Mäster Olofs 
lokaler, Örebro 23-25 september 
för gemensamma överläggningar 
och planeringar. Det var mycket 
värdefullt och trevligt att mötas 
och jag tror vi lämnade Örebro 
med en spirande optimism. Vi, 
liksom alla andra ideella organi-
sationer, har lidit mer eller mindre 
svårt under pandemin och vi har 
mycket att ta igen.

RT Knapes rekryteringskommitté 
samlade Systrar och Bröder till 
en rekryteringsverkstad den 8 
oktober. Intressant, givande och 
trevligt under några timmar en 
lördag. Det framstod, med tyd-
lighet över den basala nivån att 
hemligheten med rekrytering är 
att våga fråga! 

Så här har mina första 100 dagar 

utmejslat sig och vi har också 
hunnit med ett redaktionsmöte 
för vår tidning Tempel Riddaren, 
över Teams 24 oktober och den 
av förra STMR tillsatta fastig-
hetsgruppen hade möte den 3 
november med ungefär hälften 
av de fastighetsägande Templen. 
Deras tankar om ett gemensamt 
nytt fastighetsbolag för de Tempel 
som önskar vara med är mycket, 
mycket intressanta. 

Till detta många telefonsamtal 
och ännu fl er mail och tillsam-
mans vittnar det om att vi i 
många Tempel känner framtids-
tro!

Slutligen hade min hustru Birgitta 
och jag möjlighet att närvara vid 
ett trippeljubileumsevent i Oslo. 
Stortemplet i Norge fi rade 75 år, 
RT S:t Hallvard 90 år och TRO 
i Norge 100 år. Under fredagen 
ett IG-möte i Värdtemplets regi 
varpå STNIF meddelade nionde 
graden, STICG vid lunchtid un-
der lördagen och på kvällen en 
strålande bankett. Kändes bra 
och viktigt att var med på detta. 
Helgen avslutades i Oslo Dom-
kyrka på söndag som också var 
kyrkans 325:e år!

Jan Gunnarsson
Stormästare TRO

DE FÖRSTA 100 DAGARNA…
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Vad är det att vara tempel-
riddare? Är det förknippat 

med ansvar utöver min egen 
person? Om vi läser i Ordens 
Grundlag och dess portalpara-
graf så kan vi läsa att Ordens 
syfte är att samla människor till 
arbete i det godas och sannas 
tjänst till gagn för det samhälle 
som alla är en del av, familjen 
och egen utveckling.

Den senare frågan får ett direkt 
svar i Grundlagen – jag är inte 
tempelriddare endast för min 
egen skull. Utöver ansvaret för 
min egen utveckling har jag 
också ett ansvar för min familj 
och min närmaste omgivning och 
det samhälle jag befi nner mig i. 

Alla kan informera om Orden
Jag har ett ansvar för att de 

grundläggande principer som 

utgör Ordens fundament sprids 

till ständigt nya människor. Detta 

är en stor uppgift och det är inte 

rimligt att alla bröder kan bli 

rekryterare av stora mått, men 

alla kan bidra till att sprida positiv 

information om Orden. Allt jag i 

texten uttrycker som min Orden 

– Tempel Riddare Orden – gäller 

givetvis också för Tempel Byg-

gare Orden.

Hur länge måste jag ha varit 

medlem i Orden för att ”ha rätt” 

att marknadsföra den för presum-

tiva medlemmar? Det fi nns inget 

facit för frågan, men det är rimligt 

att jag kan beskriva Orden och 

vad den betyder för mig utan att 

beskriva våra symboler och citera 

texten i våra ritualer. 

Däremot är det två frågor jag 

bör ha svar på för att kunna 

marknadsföra Orden rättvist och 

begripligt:

Varför är jag tempelriddare (eller 

tempelbyggare)? 

Vad är det som gör att jag kom-

mer till nästa ordensmöte?

Om jag inför mig själv inte kan 

ge trovärdiga svar på frågorna så 

bör jag rannsaka mig själv mer 

ingående, särskilt när det gäller 

den första frågan. 

Den andra frågan är lite mer 

komplex eftersom det kan vara 

många goda skäl till att jag ser 

fram emot nästa ordensmöte, 

men att det också fi nns rimliga 

skäl till att jag avstår. Förhopp-

ningsvis är gemenskapen så 

stark och upplevelsen av innehål-

let i det rituella mötet så givande 

att jag inte gärna avstår nästa 

tillfälle. 

Gemenskap över åldrarna 

När jag kom med i Orden vid 23 

års ålder upplevde jag en stark 

gemenskap över generations-

gränserna. Det fi nns inte många 

organisationer där olika åldrar 

kan trivas och utvecklas tillsam-

mans. 

Innehållet i ordensarbetet är 

helt neutralt när det gäller ålder. 

Det fi nns inga inbyggda ålders-

konfl ikter såsom det kan vara 

i många andra organisationer 

där olika åldersgrupper har olika 

synpunkter på hur verksamheten 

ska bedrivas. Vi förenas i den 

gemensamma värdegrunden och 

den ger oss en verksamhet som 

är uppbygglig för alla oavsett 

ålder. 

Hög kvalitet på det rituella

Det är vissa förutsättningar som 

är givna om vi ska känna längtan 

till nästa möte. Utöver den trygga 

gemenskapen är det avgörande 

att det rituella arbetet genomförs 

med hög kvalitet. 

Vi vet att många av våra Tem-

pel strävar med få närvarande 

medlemmar, men det är fullt 

möjligt att genomföra värdiga 

möten med färre deltagare. En 

viktig del är då att söka samar-

bete med närliggande Tempel, 

men även dessa gemensamma 

möten måsta genomföras med 

god kvalitet. 

Filosofen Arthur Schopenhauer 

(1788-1860) har sagt ”Vi tänker 

sällan på vad vi har, men vi tänker 

alltid på vad vi saknar.” Trots att 

det kanske har gått 200 år sedan 

hans konstaterande så är det up-

penbart att den mänskliga natu-

ren inte har ändrats så mycket. 

Vem känner inte igen möten där 

vi i huvudsak koncentrerar oss på 

vad vi saknar? Det går att räkna 

upp ett stort antal faktorer som vi 

saknar i det lokala arbetet såväl 

som i arbetet på central nivå, 

men det för inte Orden framåt att 

fokusera på det som är negativt.  

Vår uppgift är att satsa våra 

resurser på olika aktiviteter som 

syftar till att bekämpa det nega-

tiva. Det kan vi endast åstad-

komma om vi tar utgångspunkt i 

vad vi har. 

Värdegrunden är unik

Vår Orden är unik – det fi nns ing-

en annan Orden vars värdegrund 

baseras både på den kristna 

etiken och på övertygelsen om att 

endast ett liv utan alla former av 

droger kan levas i full frihet. 

Fortsättning på sidan 5

Per Fredheim
Högste Stormästare 

DEN RITUELLA KVALITETEN ÄR VIKTIG
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Nu har snart hela höstter-
minen gått och jag börjar 

fundera över hur mycket på 
min ”stormästarlista” jag kan 
bocka av. 

I dessa tider, med de fl esta 
möten på Teams, kändes det 
fantastiskt att få träffa Stortemp-
lets Mästareråd en helg i oktober. 
Då tänkte vi bland annat på er 
medlemmar ute i landet och hur 
vi ska kunna stödja er i ert arbete 
och hur vi ska kunna mötas på 
bästa sätt.

På vårt senaste Förgårdsmöte 
i Sundsvall använde vi en av 
ceremonierna som Magnus Wihl-
borg har gjort och det var mycket 
fi nt och lärorikt. Ni hittar den på 
Intranätet under ”Dokument/Fö-
redrag/TBO FG Ordenskunskap 
fl era”.

I oktober deltog jag i 100-årsju-
bileum för TRO i Skellefteå och 
lämnade en gratulation från TBO. 
Jag förde samtal med bröderna 
där om att TBO skulle få tillfälle 
att återkomma med en Öppen 
Förgård. Kanske kan även bröder 
och damer från Piteå intresseras 
för ett sådant arrangemang.

Första helgen i november var 
det jubileum i Oslo. Det var stor 
glädje hos tempelriddarna i Oslo 
som fi rade 90 år. Samtidigt var 
det en markering att det är 100 år 
sedan TRO infördes i Norge och 
det var 75 år sedan det norska 
Stortemplet bildades. 

Det är alltid trevligt att möta 
gamla vänner och samtidigt knyta 
nya bekantskaper. På det person-
liga planet är det alltid givande 
att delta i jubileer och General-
konvent. Det ger inspiration till 
fortsatta insatser.

Jag har också tänkt mycket på 
de som startade Tempel Byg-
gare Orden. Vilket engagemang 
och vilken energi! De var inte så 
många i början, men genom hjälp 
och stöttning från tempelriddare 
som tyckte att kvinnorna skulle få 
bilda en egen Orden gick det bra. 
Vi fi ck bland annat hjälp att göra 
några fi na ritualer, som nu har 
utökats med ny Prövningens grad 
med ett vackert grönt axelband. 
Det är en fi n grad som för första 
gången gavs vid sommarens 
Konvent i Uppsala.

Jag vet att det kan vara lång väg 

att åka mellan Tempel och För-
gårdar, men om det är möjligt så 
ger det mycket tillbaka i form av 
gemenskap och ritualupplevelse.
Så Skellefteå – tack för senast – 
snart kommer vi igen!

Slutligen vill jag önska alla med-
lemmar i våra Ordnar och deras 
familjer 

En Välsignad Jul och Ett Fram-
gångsrikt 2023!

Eva-Britt Fredheim
Stormästare TBO

Fortsättning från sidan 4 

Vår obegränsade människosyn 
och den nyktra gemenskapen 
är förutsättning för en samvaro 
där alla medlemmar får tillfälle 
att erövra goda livskunskaper 
och bygga upp sig själva och 
samtidigt låta Ordens värderingar 
påverka människor i vår närhet, 
i det allmänna föreningslivet, på 
arbetsplatser – överallt där vi till-
sammans med andra ska skapa 
och utforma positiva relationer.

Det avgörande för oss är att vi 
lär oss se allt det positiva vi har 
i Orden och låter det omvandlas 
till konkreta arbetsinsatser. Det 
är i Templen arbetet måste göras 

och det kräver stora insatser från 
alla goda krafter. I januari ska 
Det Högsta Templet genomföra 
ett seminarium tillsammans med 
Stortemplen. Här kommer också 
Tempel Byggare Orden att delta. 
Det övergripande temat för allt ar-
bete i våra högre råd är att skapa 
bäst möjliga förutsättningar för 
det lokala arbetet. 

Vi har för några månader sedan 
genomfört ett lyckat General Kon-
vent i Uppsala. Det är avgörande 
för Ordens framtid att vi i de två 
kommande åren kan förverkliga 
våra beslutade verksamhetspla-
ner. Det kan endast ske med fo-
kus på alla de positiva bestånds-

delarna som tillsammans bildar 
vår Orden, inklusive ett stort antal 
kunniga och engagerade med-
lemmar. 

Nu ska vi ha ett uppehåll i verk-
samheten över jul och nyår, men 
när vi samlas till arbetet i januari 
så gör vi det med en gemensam 
målsättning att våra Ordnar ska 
ha ett attraktivt erbjudande till nya 
medvandrare.

Till dess önskar jag våra bröder 
och systrar med familjer 
En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År 
2023!

Per Fredheim
Högste Stormästare

MYCKET HAR HÄNT I TBO UNDER HÖSTEN

Låt Ordens värderingar påverka vår omgivning
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Stortemplet för Sverige och 
Finland hade helgen den 

24-25 september kallat till en 
inledande planeringskonferens 
för den kommande treårsperio-
den. Stortemplets Mästareråd 
samt de tre ProvinskapitelMäs-
tareråden var inbjudna och 
konferensen hölls i Riddare-
templet Mäster Olofs lokaler i 
Örebro.

Mötet leddes av den nyvalde 
Stormästaren Jan Gunnarsson 
som i olika programpunkter tog 
hjälp av Stortemplets Mästareråd 
för föredragningar.

De huvudsakliga avsnitten som 
togs upp var genomgång av 
verksamhetsplanen som antogs 
vid GK22, rekrytering, visitatio-
ner och diverse andra aktuella 
punkter.

Stormästaren slog fast att den 
absolut viktigaste uppgiften för 
Ordens ledning de närmaste tre 
åren är att intensifi era arbetet för 

att få fl era medlemmar. TRO har 

tagit fram fl era olika hjälpmedel 

för att underlätta för Templen – 

som ju är kontaktytan ut mot nya 

möjliga medlemmar – att göra ett 

framgångsrikt arbete.

Han poängterade också det vik-

tiga arbete den så kallade ORM-

gruppen (Ordens Rekrytering pch 

Marknadsföring) genomför och 

att den gruppen bland annat har i 

uppdrag att föreslå och eventuellt 

genomföra aktiviteter som på sikt 

ska bidra till att reducera minsk-

ningen av medlemstalet och även 

öka antalet aktiva bröder.

Nu utlovades också att Templen 

ska få bättre utbildning för ut-

över Mästarna även Sekreterare, 

Ceremonimästare och Skattmäs-

tare.

Samarbetet med Tempelbyggare-

orden är också viktigt. Det Hög-

sta Rådet arbetar för närvarande 

med att ta fram ritualer för både 

öppna och slutna möten gemen-

samt med TBO och de båda 

huvudorganisationerna planerar 

också att ta initiativ till att möten 

av det slaget planeras in åtmins-

tone på de orter där båda orga-

nisationerna är etablerade med 

Ordensavdelningar.

Provinskapitlen har fått uppdrag 

att arbeta vidare med zonindel-

ning och har på sin lott att se 

till att zonträffar för gemensam 

planering genomförs. Provinska-

pitlen ska dessutom även utreda 

vilka utredningsbehov som fi nns 

i Tempel och Utposter samt följa 

Templens utveckling främst när 

det gäller rekrytering och med-

lemsvård,

Det framkom under mötet också 

att Stormästarerådet tillsatt en 

fastighetsgrupp som har i upp-

drag att presentera ett förslag 

till bildandet av ett nytt fastig-

hetsbolag som kan organisera 

de Tempel som idag inte ingår 

i Fastighetsbolaget Concordia 

– det bolag som idag äger vårt 

Stamhus i Stockholm.

Under mötet gavs även tid för 

Provinskapitlen att ha egna mö-

ten, där bland annat planering för 

visitationer och mötesverksamhet 

i åttonde graden togs upp.

Text och Foto: Lars-Erik Måg

STORTEMPLET PLANERADE I ÖREBRO

Stortemplets och Provinskapitlens Mästareråd samlade i Mäster Olofs ordenslokal i Örebro 
för planeringskonferens under Stormästaren Jan Gunnarssons ledning. Ett givande möte 
som inledde verksamheten för de kommande tre åren.

ÄNTLIGEN RG FÖR PETER. Broder 
Peter Ljungqvist från Falun skulle i 
våras recipiera i RG. Men det är inte 
alltid det fungerar med samordning av 
arbete och nöje. Peter arbetar numera 
på en oljeplattform i Norge, och ligger 
borta veckor i stöten. Och ordensmöten 
är inget man kan få extraledigt för. Hur 
gör man då? RT Ariel fann lösningen. 
Peter skulle vara hemma i Falun den 6 
oktober. En kväll när Templet skulle ha 
ett receptionsfritt möte i URG. Nu blev 
det istället ett RG-möte och Peter kunde 
äntligen få recipiera i RG. 
Foto: Nils-Gunnar Belin      
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HÄNDELSERIK HÖST I RT CONCORDIA

Höstterminen hos RT Concordia i Stockholm har som vanligt varit full av verksamhet. En Ordens 
Patriark, två Prövade Riddare, en Ståndaktig  Väpnare och två Vaksamme Väpnare har Templet 

fått.

Vid RT Concordias möte i IG den 25 oktober utnämndes broder Rolf Bromme till Ordens 
Patriark, en utmärkelse som han nu delar med tio andra bröder i RT Concordia. 

Text och Foto: Tommy Nilsson

Vid ett välbesökt TG-möte recipierade 
broder Erik Sjömålen från RT S:t  Sigfrid i 
Växjö. Mötet besöktes av bröder från RT 
Jämteborg, RT Minerva samt RT S:t Erik. 
Talet till recipienden hölls av templets M 
broder Per Östberg. Broder Erik Sjömålen 
som nu är ståndaktig väpnare har  därmed 
avslutat sin utbildning inom väpnaregra-
derna.  

Text och Foto: Tommy Nilsson

Vid gemensamt möte med RT Concordia och RT S:t Erik recipiera-
de i  Prövade Riddares Grad den 8 november två bröder, båda från 
RT Concordia, bröderna Peter Nilsson och Henrik Crantz. Talet till 
recipienderna hölls av RT Concordias CM broder Karl-Erik Henriks-
son. Mötet var välbesökt med gäster från fl era tempel.

Text och Foto: Tommy Nilsson

Vid mötet i RG 13 september recipierade bröderna Stefan Engström 
och Oskar Lysèn i Vaksamma Väpnares grad. Talet till recipien-
derna hölls av VM broder Peter Persson.

Text och Foto: Tommy Nilsson
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TBO-templet Mälardrottning-
en i Stockholm har sedan 

2008 haft en Förgård i Falun. 
Det innebär att de systrar i 
Förgård 6, Falun som vill reci-
piera i högre grader får åka till 
Stockholm för gradgivningar .

Vid fl era tillfällen under årens 
lopp har dock ett samarbete skett 
med Riddaretemplet Ariel, som 
bjudit Mälardrottningen på lokal-
hyran för Tempellokalen i Falun 
om de förlägger ett möte i Falun.

Historiskt har det inneburit att 
systrar från Dalarna kunnat få 
sina nya grader via dessa möten.

Under de två åren med Covid-19 
har ju verksamheten mer el-
ler mindre legat nere både för 
tempel och förgård. Men i våras 
var det meningen att man skulle 
göra ett besök i Falun igen. Nu 
blev det besöket av olika orsaker 
inställt, men skedde istället den 
17 september.

Mälardrottningens Mästareråd 

fanns på plats och biträdda av 
systrar från Förgården genomför-
de man nu ett möte i Invignings-
graden. Ett möte där dagens 
viktigaste händelse skedde vid 
måltiden efter mötet. Sju systrar 
från Förgården – varav fyra var 
närvarande – belönades för sitt 
trägna arbete med Tempel Byg-
gare Ordens Förtjänstmedalj i 
brons.

Text och foto: Lars-Erik Måg

MÄLARDROTTNINGEN HADE MÖTE I FALUN

Utpostens systrar Anna Pollak,  Margareta Lannermark Ögren, Birgit-Helen Örnberg och Presiderande Syster Irene Fredholm har uppvak-
tats med Förtjänsttecken och ros av till vänster stående Mästaren Gunnel Trobell.      

NY STÅNDAKTIG VÄPNARE I SKÅNE. 
RT Excelsior i Kristianstad fi ck en ny 
Ståndaktig Väpnare den 12 november när 
Anders Nord r ecipierade i Trohetens Grad 
vid ett möte med de skånska Templen. På 
bilden fl ankeras han av Mästaren i RT Ex-
celsior samt sin fadder Karl-Erik Jönsson. 

Foto: Tommy Johansson



Ett halvår försenat var det så 
dags för RT Sirius att fi ra 

sin 100-årsdag. Under lördagen 
den 15 oktober var det ett IG-
möte som samlade alla tillresta 
bröder, samtidigt som de med-
följande hade eget program. 

Efter IG-mötet samlades alla 
till en gemensam bankett. Vid 
banketten fi ck vi lite historiebe-

skrivning kring templet och den 

fastighet som man äger och har 

verksamheten i. EMG delades 

ut till Lennart Brunesson och ett 

OVN ut till Sverker Renström.
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I samband med RT Sirius, Skellefteå 100 
års jubileum så fi ck Lennart Brunesson, RT 
Magnus Ladulås, Nyköping, Eklundsmedal-
jen i guld. Lennart härstammar från Skel-
lefteå och invigdes i TRO i Uppsala. Hans 
far var TR-medlem i Skellefteå. 

Sverker Renström fi ck ta emot sitt OVN-
tecken för 25 års medlemskap i Tempel 
Riddare Orden när RT Sirius fi rade sitt 
100-årsjubileum.

Den 15 oktober höll Skånetemplen ett 
gemensamt KG-möte hos RT Gregorius i 
Malmö. Det var två bröder som blev Offer-
villige Väpnare vid receptionen i Kärlekens 
grad. Broder Tobias från RT Excelsior och 
Broder Jan från RT Gregorius fi ck ta emot  
det röda bandet.

Foto: Tommy Johansson

Tre Ordenspatriarker. Vid RT S:t Laurentius IG-möte den 19 oktober fi ck bröderna Lars-
Göran Lindström, Per-Inge Druid och Christer Carlsson ta emot utnämningen till Ordens 
Patriarker för 50 års medlemskap i Tempel Riddare Orden.

Foto: Fredrik Topplund

EMG OCH OVN NÄR SIRIUS FYLLDE 100 ÅR

Sverker recipierade i IG i sam-

band med Generalkonventet i 

Skellefteå 1995. Troligen den 

sista medlemmen som recipierat  

i IG på ett konvent. 

Text och foto: Lars Ivarsson



TEMPEL RIDDARE ORDEN

Det Högsta Rådet

KUNGÖRELSE 

HÖGSTE STORMÄSTAREN                                                        
har medgivit 

GRADGIVNING
i Högsta Templets Grad, HTG

Söndagen den 12 mars 2023 kl. 12.00
i Stamhuset

 Kammakargatan 56, Stockholm

Anmälan till reception 
och deltagande                             

Riddaretempel gör anmälan 
på fastställd blankett till Storkansler 

senast den 5 februari 2023. 

Bröder med HTG eller högre grader 
som önskar delta 

ska anmäla detta till Storkansler. 
Alla måste anmäla om de önskar delta i 

Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD. 

Samling                                                       
 Recipiender   kl. 11.00 
 Övriga bröder   kl. 11.30
 Mötet beräknas sluta  kl. 16.00

Anmälan till Brödramåltid            
   Anmälan senast söndagen den 5 mars 2023   
till HSKR br Per-Ingvar Krantz 070-636 12 79
  eller e-post hskr@tempelriddareorden.org
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.                                       

 

Varmt Välkomna till högtid 

i Tempel Riddare Orden  

Per-Ingvar Krantz       Yngve Haugstvedt

          HSKR               HSCM
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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

Lördagen den 11 mars 2023 kl. 12.00
i Stamhuset

 Kammakargatan 56, Stockholm

Anmälan till reception 
och deltagande                            

Receptionsanmälan görs 
på fastställd blankett till Storkansler 

senast den 5 februari 2023 

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 5 mars 2023
 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   

Jan Gunnarsson        Curt Arne Gisleskog

          SM                            SKR
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Tempel Riddaren är en 
medlemstidning för Tem-

pel Riddare Orden sedan 
lång tid tillbaka och även för 
Tempel Byggare Orden för en 
kortare tid tillbaka.

Men vad är då målsättningen 
med Tempel Riddaren? Vad fyl-
ler den för funktion?

Det är naturligtvis en fråga man 
kan ge många svar på. Men nu 
tänkte jag försöka ge det svaret 
som Huvudredaktör för tidning-
en. De funktioner jag upplever 
att det fi nns önskmål om.

Framför allt har ju Tempel Rid-

daren historiskt varit ett organ 

för att föra ut upplysningar till 

alla våra bröder i Tempel och 

Utposter om vad som är på 

gång inom Tempel Riddare 

Orden. Samma sak gäller na-

turligtvis numera även systrar i 

Tempel och Förgårdar.

Men på senare år har vi också 

tagit på oss en mera journalis-

tisk roll. En roll där vi berättat 

om intressanta bröder, intres-

santa aktiviteter, jubileer och 

händelser inom våra organisa-

tioner. Vi har berättat om Tem-

pel, nya Mästare och mycket 

mera. Inte bara varit ett språkrör 

för Stortemplet som ju faktiskt 

är utgivare av tidningen eller för 

Det Högsta Templet.

Jodå, de får i varje nummer 

chansen att marknadsföra våra 

organisationer bland oss bröder 

och systrar. Högste Stormästa-

ren och både TRO Sverige Fin-

lands Stormästare och TBO:s 

Stormästare har fasta sidor i 

varje nummer där de har fritt 

fram för sina budskap.

Men det som också får mycket 

plats är goda exempel från när 

och fjärran på vår verksamhet. 

Eller det är i varje fall så det är 

tänkt. Men det är där vi idag 

har lite problem. Alla Tempel 

bidrar inte på samma sätt. En 

handfull Tempel överöser oss 

med texter. De missar inte en 

gradgivning eller möte i sin 

rapportering. Samtidigt som en 

majoritet av våra Tempel knap-

past någonsin skickar in något 

bidrag.

Här skulle vi vilja ha en upp-

ryckning. När något intressant 

och positivt sker i Ditt tempel – 

se till att alla vi andra också får 

veta det. Skicka in en kort text 

och en bild. Då har vi att plocka 

bland när vi vill försöka få sprid-

ning på rapporteringen. Skickar 

alla Tempel in allt de gör har vi 

naturligtvis inte rum för det på 

de fåtal sidor vi har i Tidningen. 

Men då försöker vi få spridning 

på objekten och det blir kanske 

några notiser från Templen som 

skickar in mycket som vi stryker 

istället.

Min dröm är att få ett bidrag från 

varje Tempel i Sverige minst en 

gång per år. Då skulle mitt jobb 

bli mycket intressantare.

Utse gärna en skribent/fotograf 

i Ditt tempel, som bombar mig 

med bidrag. Vart de skickas?

Lämpligen till mig: 

lars-erik.maag@telia.com 

eller till 

tidning@tempelriddareorden.se

Vänliga hälsningar till Er alla

Lars-Erik Måg
Huvudredaktör Tempel Riddaren

Hjälp till att göra Tempel Riddaren bättre

NY ANTAGEN RIDDARE I SUNDSVALL. 
Den 22 oktober arrangerade Norra Pro-
vinskapitlets södra zon möte i Antagne 
Riddares Grad med RT Verdandi som 
värdtempel. Broder Markus Sahlin, 
tillhörande RT Jämteborg,  recipierade 
i närvaro av tillresta Bröder från RT 
Idun, RT Valkyrian och RT Jämteborg. 
På bilden från vänster: M i RT Verdandi 
Svante Rydén, Markus Sahlin och CM i 
RT Jämteborg Mikael Lindström.

Foto: Jens Andersson
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NYA BRÖDER
RT Balder Halmstad
Mikael Åhlund
Ebbe Bergman

RT Bonitas Alingsås
Per-Hugo Kristensson

RT Knape Uddevalla
Bo Eklund

RT Veritas Borås
Magnus Lindblom

ORDENSPATRIARKER
RT Concordia Stockholm 
Rolf Bromme

RT Knape Uddevalla 
Inge Eklund

RT S:t Laurentius Linköping 
Lars-Göran Lindström, 
Per-Inge Druid
Christer Carlsson

EKLUNDSMEDALJ        
I GULD
RT Magnus Ladulås Nyköping
Lennart Brunesson

När de 37 bröderna kompletterades med RT Knapes damklubb vid brödramåltiden blev det riktigt trångt och mysigt. Men fi nns det 
hjärterum fi nns det stjärterum.

31 augusti i år är en dag 
att minnas i RT Kna-

pes historia. Den dagen hade 
Uddevallatemplet IG-möte 
med ballotering för en ny 
broder. 

Men det mest anmärknings-
värda var ändå hur många 
bröder man hade med på 
mötet. Inte mindre än 37 bröder 
hade hörsammat kallelsen. Där 

fanns, utöver de egna bröderna, 
bröder från RT Veritas i Borås 
och RT Fidelitas i Åmål. 

Dessutom hade man ”inter-
nationellt besök” av norska 
bröder från både RT S:t Olav 
i Mysen och RT Stella Nova 
i Fredrikstad. Det var trångt 
och skönt i Tempelsalen och 
de gästande bröderna trivdes. 
Och sämre blev det inte vid 

den traditionella brödramåltiden 
tillsammans med damklubben, 
Dagen till ära var det även ett 
skördelotteri som alltid är väldigt 
uppskattat.

RT Knape hoppas nu att inom 
en snar framtid få återgälda 
med besök hos de tempel som 
besökte mötet.

Text och foto: Johnny Jonsson

NORGEBESÖK NÄR KNAPE BALLOTERADE


