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Musikunderhållning av
hög klass vid konventet
sid 6-8

Jazzpianisten Hubert Szymczynski och hans hustru violinisten
Wieska Szymczynski bjuder på musikalisk underhållning vid
avslutningsbanketten.

Stormästaren
tackar för sig
sid 2

Förslag till
nya grader
sid 3

”Scoutrörelsen mitt
främsta universitet
sid 4

Rekryteringsträff
för Tempel i norr
sid 12

Stor Mästaren tackar för sig
lämnar ämbetet efter 15 år
I mitten av mars, när jag skriver
detta, känns det som om våren
har kommit. All snö har försvunnit, dagarna har blivit längre och
ljusare, tranorna har återvänt
och vintergäck och krokus blommar i trädgården. Sommaren
kommer allt närmare.
Sommaren 2007 betyder General Konvent i Växjö, ett konvent av stor betydelse för Tempel
Riddare Ordens utveckling. De
gångna årens verksamhet ska
summeras, men allt viktigare är
de beslut som berör Ordens
framtid. Det är därför angeläget
att så många bröder som möjligt
tar tillfället i akt, att vid förhandlingsmötena framföra sina tankar
kring verksamheten. Lika viktigt
är det att manifestera Ordens
storhet genom ett stort deltagande i samkväm, utflykter och
ordensmöten. Låt Tempel Riddare Orden sätta sin prägel på
Växjö och dominera stadsbilden
under konventsdagarna.

Tempel
Riddaren
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21 år i STMR
För min personliga del blir årets
konvent det sista som Stor Mästare. Efter 21 år i Stor Tempel
Mästare Rådet, varav 15 som
Stor Mästare, lämnar jag nu ämbetet. Jag har fått förmånen att
besöka alla Tempel runt om i
hela Stor Templets område.
Överallt har jag blivit väl mottagen och känt broderskärleken
strömma emot mig. Många bröder räknar jag som nära vänner
och ser alltid med glädje fram
emot att återse dem.
Därför, mina bröder, ett varmt
tack för allt vad ni givit mig under dessa år. Slutligen vill jag
önska min efterträdare i ämbetet
allt gott och hoppas att han
kommer att mötas av samma
stöd och entusiasm som jag
mött.
Jan-Olof Nilsson,
SM
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In Memorian

Erik Älgevik

Förre Mästaren i VT Magnus
Ladulås i Nyköping, förre
landstingsdirektören Erik Älgevik avled den 13 mars 2007 i
en ålder av 85 år.
Erik Älgevik installerades
som Mästare när
nyköpingstemplet instiftades i
november 1965 och innehade
detta ämbete till 1974 för att
sedan återkomma som M under åren 1981-1990.
Erik Älgevik, född i småländska Pelarne 1921, recipierade i
RT S:ta Gertrud i mars 1948
och tillhörde alltså vår Orden i
59 år. Han utnämndes till Patriark 1998 och innehade då
redan Ordens tionde grad liksom Eklundsmedaljen i silver.
Några månader före sin bort-

gång mottog han med glädje
också Ordens nyinstiftade
Veterantecken.
Han hade också centrala
uppdrag inom Tempel Riddare
Orden som revisor.
Även om broder Erik under
de sista månaderna på grund
av vacklande hälsa inte kunde
deltaga i Templets möten,
följde han hela tiden det arbete som pågick och ville
gärna diskutera olika åtgärder.
Han uppskattade Ordens högtidliga och värdiga arrangemang.
En länk i vår brödrakedja har
brustit men många ljusa minnen har vi kvar.
VT Magnus Ladulås
Mats Helmerson, M

Förslag från DHR om två nya grader
Kära vänner Tempel Riddare!
Snart samlas vi i Växjö till
konventet och det ser vi fram
emot med glädje och förväntan.
Det Högsta Rådet har under den
period som gått arbetat med
olika projekt som vi kommer att
aktualisera och driva vid konventet och vilka ni har möjlighet
att ha åsikter om vid Det Högsta
Templets förhandlingar. Ärendena är i korthet:
1. OKU (ordenskunskap och utbildning, planering och introduktion i Templen).
2. Nya bröder och medlemsvård.
3. Förslag till ny text i Ordens
lag kommer att läggas fram
inför General Konventet.

4. DHR föreslår General
Konventet att besluta om två
nya grader. Det pågår ett förberedelsarbete med tema och
ritualer för instiftande av de
nya graderna.
5. Genomarbetning av ritualerna för samtliga nuvarande
gradmöten, samt tilläggsritualer för speciella tillfällen.
6. Internationellt pågår ett arbete med att skapa kontakter
i norra Finland samt i England. Rapport från detta och
andra kontakter kommer att
redovisas.
7. Utredning om Ordens tidningar och hemsidor har startat.
8. För att underlätta hanteringen av medlemsregister

och rapportering håller ett
gemensamt dataprogram för
Templens Sekreterare på att
skapas.
9. Det arbetas också med ett
nytt blankettsystem som är
anpassat för datahantering.
Flera av dessa frågor kräver ett
fortsatt arbete av det nya Högsta
Rådet under nästa period. Men
det är viktigt för oss i Rådet att få
aktualisera vad vi gjort och att
Ni bröder får bli insatta och
känna delaktighet i vad vi gör
och planerar inför framtiden.
Väl mött i Växjö!
Hälsningar med FSV till Er alla!
För Det Högsta Rådet
Eric Lundqvist, Högste Stor Mästare
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Pigg hundraåring
räddar och berikar liv
Minnet dök upp när jag upptäckte att scoutrörelsen i år blir
100 år av vilka jag varit med i
72. Man reflekterar då över vad
rörelsen gett. Den gav fortsatt liv
för vilket det finns två att tacka –
min två år äldre kamrat och Lord
Baden-Powell, som för 100 år
sedan med ett par dussin pojkar
i England prövade sina idéer om
scouting en rörelse, som idag
växt till över 30 miljoner flickor
och pojkar runt världen.
Thore Gårmark.

Framtiden är alltid oviss, då vi
emellanåt möts av mer eller
mindre oväntade upplevelser. En
av mina första inträffade för 72
år sedan då en kompis och jag
var ute på isen till en å som rinner ut i Dalälven medförande
bandyklubbor och en boll, som
plöstligt rullade nära ett vattenfall. Nedanför det lilla vattenfallet gjorde ån en utvidgning, där
man sommartid kunde bada.
Djupet i strömfåran var knappt
två meter.
När jag skulle hämta bollen
brast isen. Jag hängde på underarmarna i den uppkomna vakens
iskant och kroppen trycktes upp
mot isens undersida.
Vi var ensamma flera hundra
meter från närmaste hus. Min då
12-årige kompis lade sig på magen och ålade fram en bit samt
räckte mig bandyklubban. Jag
var simkunnig och behövde endast denna enda, lilla och fasta
punkt för att få kraft att sparka
loss och komma upp trots hal is
samt våta, tunga och kalla kläder. Livet var räddat! Har därför
intill idag fått låna ytterligare 72
år att få finnas, leva och verka.
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Kreativitet och samverkan
Min kompis var en av de många
som inom scoutrörelsen lärt sig
praktiska nyttigheter. Jag blev
och är fortfarande medlem.
Scoutrörelsen har varit mitt främsta universitet, även om jag under åren även skaffat några akademiska betyg.
Vid årsskiftet gör man bokslut
med debet och kredit, men även
över våra liv. När man om en
månad skulle fylla 10 år hade
man inte förstånd att tacka för
fortsatt liv, men hyste beundran
för den som kunde, ville och vågade ingripa i en oväntad situation. Den hjälterollen gav mig
nyfikenhet på scouting, även om
jag som vargunge fick vänta ett
par år på att bli riktig scout.
Det var nog inte heller tacksamhet som fick mig att satsa
tiotusentals fritidstimmar att som
ledare, under kvällar, helger och
semestrar delta i scoutläger och
sammanträden, inviga scouter
samt leda möten och kurser –
delvis genom att i viss mån försumma hem och familj. Det var
istället kunskapen, kamratskapet
och glädjen över att se unga lova
att efter bästa förmåga göra sin

plikt mot Gud och fosterlandet,
hjälpa andra och lyda scoutlagen.
Vi behöver engagera våra hjärtan för något uppbyggligt för att
må bra. Inte bara vara passivt
goda utan aktivt söka göra gott.
Tyvärr glömmer vi allt för ofta att
tacka för våra liv.
Tacksamhet för livet
På en begravning för några år sedan reste sig svärmodern till den
bortgångne och tackade för att
mågen fått komma hem till Gud,
vilket då verkade hysteriskt och
egendomligt, då vi egoistiskt satt
och sörjde en anförvant, kamrat,
kollega eller granne. Många av
oss glömde nog, i självömkan
över att mista någon, tacksamheten för vad den avlidne gjort
och betytt för oss under sin livstid. När vi skall minnas några
eller någon som lämnat oss bör
vi inte låta sorgen dränka minnena över vad de betytt för våra
liv, som ju även någon gång
skall ändas.
Vi tackar för de idéer de trodde på, för vad de efter bästa förmåga gjort, och sist men inte
minst för den gemenskap vi fått
dela med dem. Röster har tystnat, lemmar har stelnat, men
minnena skall leva i våra hjärtan.
Vi böra lära oss att i sorgens
stund känna tacksamhet för livet
och inte glömma att leva för de
levande, vilket inte förtar vår
aktning för dem som lämnat oss
i saknad.
Thore Gårmark
RT Wästmannia, Västerås
Stor Komtur och Ordens Patriark

Sångarhyllning till USK-broder

Vid RT S:ta Gertruds i Västervik IG-möte den 21 februari gästades Templet av HSM Eric Lundqvist som utnämnde TR-körens mångårige
ledare och dirigent Sölve Eriksson till Utvald Stor Komtur. På bilden ses HSM och broder Sölve framför kören.

Vid IG-mötet i RT S:ta Gertrud i
Västervik den 21 februari var
uppslutningen stor av egna bröder och bröder från
dottertemplet VT Oscarsborg.
HSM Eric Lundqvist hedrade
Templet med ett besök. Vid mötet framträdde också TR-kören.
Högste Stor Mästaren hade ett
speciellt ärende med sitt besök.
Till övriga bröders stora glädje
utnämnde han en överraskad ledare för kören Sölve Eriksson till
Utvald Stor Komtur och innehavare av Ordens tionde grad.
Denna rektor och kantor har i

44 år dirigerat och varit ansvarig
för TR-kören. Han har haft ett
fruktbart samarbete med bland
annat musikdirektör broder Rune
Elmehed som vid detta tillfälle
passade på att överlämna ett
nyskrivet arrangemang till kör
och dirigent. Detta stycke kommer att framföras i samband med
RT S:ta Gertruds 80-årsjubileum
senare i vår.
Flera andra av Det Högsta Rådets ämbetsmän har under våren
gjort besök i olika Tempel för att
till förtjänta bröder dela till ut
den tionde graden. Förutom till

Sölve Eriksson även till Ragnar
Tjärnström, RT Sirius i Skellefteå,
Arne Bergman, RT Malmen i Kiruna, Claes-Göran Edberg, RT
Concordia i Stockholm, Kjell
Lindberg, RT Idun i Hudiksvall
och Roland Hellén-Halme, RT
Gregorius i Malmö.

Broder
Ditt Tempel behöver nya
medlemmar.
Våga fråga!
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Konventdeltagarna bjuds goda
minnen från levande musikstad
När konventbesökarna anländer
till Växjö konserthus hittar de
konventbyrån i den så kallade
skattkammaren belägen i entréplanet. Där hämtar de sina
konventpaket med deltagarbevis
till aktiviteterna, kartor med
mera. Där finns också Tempel
Riddare Ordens tillbehörsexpedition med olika artiklar att
köpa. I en hörna finns häften
och CD-skivor med vår broder
Birger Franzéns dikter. Förhoppningsvis även CD-skivor med
med några av de medverkande
vid arrangemangen.
Vid välkomstsamkvämet ges
några smakprov i ord och bild av
vårt fagra landskap. Såväl orden
som bilderna är Birger Franzéns.
Lite sång och musik av det lättsamma slaget bjuds inledningsvis innan lokala representanter
hälsar särskilt välkommen och
inviger konventet.

Domkyrkan är platsen för såväl torsdagens kvällskonsert som lördagens högtidsgudstjänst. På väg dit kan man stanna till och betrakta Linnébysten i förgrunden.
Foto: Sten Malmberg.

När detta läses är det tre månader kvar till sommarens General
Konvent i Växjö. Våra gästande
bröder med damer ser fram mot
att välkomnas i en stad som de
senaste månaderna dominerats
av evenemang som minner oss
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om blomsterkungen Carl von
Linné. På flera håll i landet firas
300-årsminnet av hans födelse.
Det sker med utställningar, konserter, teaterföreställningar med
mera.

Årets ”Blända”
Till kvällskonserten i Växjö domkyrka känns det som en stor
glädje att få presentera de tre
medverkande. Den första är
organisten, körledaren och sångerskan Linda Andersson som är
uppvuxen i Alvesta, en mil från
Växjö. Hon är en av tre organister i domkyrkan och gör vid sidan av arbetet som organist och
körledare många egna framträdanden som sångsolist.
Med sin breda repertoar av
klassiskt, sakralt och profant
men också med Duke Ellingtons
musik och vår egen folkmusik
fängslar hon åhörarna med sin
sång. Hon har även hunnit med
några uppskattade turnéer i
svenskbygderna i Amerika. Förra

var ett av Sveriges mest populära
dansband. Orkestern spelade in
ett 25-tal skivor, bland annat 18
med titeln Saxparty.
År 1991 upplöstes dansbandet
och han har sedan spelat i kyrkor runt om i landet, ofta tillsammans med gode vännen och musikern Ingemar Hedberg med sitt
ackordion. I kyrkorummet består
repertoaren av verk av de stora
mästarna Bach, Händel, Grieg,
Petersson-Berger med flera.
Ovan nämndes sägnen om
den starka kvinnan Blända. Vid
damernas aktivitet under fredagskvällen kommer ännu en
stark kvinna att presenteras. Det
sker med sång av sopranen
Yvonne Tuvesson-Rosenqvist,
boende utanför Växjö och som
bland annat studerat vid operahögskolan i Stockholm. Hon anlitas ofta av Stockholmsoperan,
Regionteatern Blekinge-Kronoberg såväl i sakrala som profana
verk. I år har hon gjort Mozarts
Figaros bröllop i Växjö.
Den kvinna hon presenterar är
Kristina Nilsson, som kom från
Växjötrakten och vid förra seklets början nådde världsrykte.
Vid kvällkonserten i Växjö domkyrka framträder Ingmar Nordström, Yvonne SteenOhlander och Linda Andersson.
Foto: MSSTUDIO.

musikerutbildningen i Malmö
där hon avlade kantorsexamen.
Under studietiden vikarierade
hon som organist i domkyrkan
där hon nu ofta ackompanjerar
sångsolister på piano och orgel
samt leder kyrkokörer.
Saxparty
Den välkända orkesterledaren
och altsaxofonisten Ingmar
Nordström är född i Kristianstad
och utbildade sig till militärmusiker. Idag är han känd som orkesterledare inte bara i vårt land
utan även utomlands. Redan
1955 bildade Ingmar Nordström
sin orkester som under lång tid

Fortsättning på nästa sida
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▲

året utsågs hon i Blädinge kyrka
i Alvesta till årets ”Blända”.
Sägnens Blända, varom deltagarna i damernas samling under
fredagseftermiddagen kommer
att få höra, var en stark och företagsam ledare för kvinnorna i
Värend.
Yvonne Steen-Ohlander, kollega till Linda Andersson i domkyrkan och även hon småländska är född i Värends Nöbbele
inte långt från Växjö. Hennes
sång- och musikliv började redan i barndomshemmet där det
fanns en orgel. Hon har studerat
vid musiklinjen på S:t Sigfrids
folkhögskola och vid kyrko-

Konsertmästare
Vid lördagens bankett får deltagarna uppleva ännu en musikalisk höjdpunkt med äkta paret
Wieska och Hubert Szymczynski
på scenen. De är internationellt
kända musiker med var sin specialitet, violin respektive piano.
Båda är uppväxta i Polen och utbildade vid Musikhögskolan i
hemstaden Poznan.
Wieskas liv är musik och särskilt kammarmusik. Hon har varit konsertmästare i polsk radio
och TV:s kammarorkester. Samma befattning hade hon i Kalmar
läns kammarorkester, Camerata
Nordica i Oskarshamn. Åren
1985-1999 var hon förste kon-

Goda idéer för rekryteringsarbetet
HSUM Carl-Gunnar Westberg
informerade bröder från Templen inom NPK om hur vi på
olika sätt kan vitalisera Ordens
rekryteringsarbete. Att etablera
en Utpost inom Templet tror jag
är en mycket god idé. Det har
RT Bothnia och dess tidigare M
Sture Nilsson visat då man därigenom vunnit flera nya medlemmar.

▲

Utpost inom eget Tempel
Med en egen Utpost underlättas
rekryteringen till det egna
Templet och man vinner flera
fördelar:

2. En tid i Utposten som Lärling
är en lämplig förberedelse för
en blivande Tempel Riddare.
Han får också möjlighet att
lära känna övriga bröder och
kan därmed pröva om han
kommer att trivas i brödrakretsen.
3. Yngre bröder som idag är
tjänstemän inom Templet kan
förslagsvis tjänstgöra i Utpostens styrelse. De har redan erfarenhet av ordensarbetet och Mästare Rådet
behöver alltså inte belastas
ytterligare.

1. Det blir lättare att få dem som
känner sig osäkra att gå in i en
Utpost eftersom det löfte som
avges som Lärling är bindande endast för den tid han
är medlem i Utposten. Det
första steget blir inte alltför
stort då Lärlingen inte behöver avge ett livslångt löfte. Det
blir därmed säkert lättare att
vinna sökande till en Utpost.

4. Templet får ökad vitalitet då
Utpostens styrelse får ett eget
ansvarsområde och därmed
säkerligen ett större engagemang.

sertmästare i Musica Vitae. Med
bägge dessa orkestrar har hon
turnerat i Europa. Numera är
hon frilansande musiker och sedan ett antal år dirigent i Växjö
stads symfoniorkester vid nyårskonserterna.
Hubert är jazzpianist och diplomerad trombonist. I Polen var
han en flitig och mycket uppskattad kompositör av schlager
och populärmusik och ofta anlitad i politiska kabaréer och internationella schlagertävlingar. Han
är en musikalisk mångsysslare
och uppträder som underhållningspianist, ofta tillsammans

med sina jazzvänner, men ger
även konserter tillsammans med
hustrun Wieska.
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5. Utposten kan kanske på relativt kort tid komma att få anta
flera nya Lärlingar. Detta kan i
sin tur medföra ett ökande intresse från yngre män.

Levande musikliv
Båda har turnerat i Amerika, Kanada, Australien och Europa.
Med kombinationen klassisk
musik och jazz utmanar de såväl
varandra som musiken. De båda
instrumenten, klassisk fiol och
piano, klangerna, rytmerna, temperamentet, humorn, lusten att
experimentera och virtousiteten
gör deras framträdande till en
magnifik musikalisk uppvisning.
Från en stad med ett fantastiskt

6. Det blir fler bröder som blir
engagerade i medlemsrekryteringen.
7. Utposten kan ordna möten i
Informationsutposterna. Till ett
sådant möte kan man ju
bjuda in dem som visat intresse för vår Orden då ingenting behöver hållas hemligt av
pedagogiska skäl.
En Utpost erbjuder alltså fina
möjligheter att rekrytera nya
Tempel Riddare för framtiden.
Det skulle vara intressant om något Tempel ville berätta om sin
egen Utpost, vad man gjort och
vad har man uppnått?
Har man bjudit in män och
kvinnor till Informationsutpostmöten? Hur ser man på sådana
mötens möjligheter att göra PR
för Tempel Riddare Orden?
Ragnar Tjärnström
RT Sirius

levande musikliv, stor bredd av
sång- och musiksolister av hög
klass, körer, orkestrar, musikskolor, grupper med pop-, rockoch folkmusik har vi valt de
ovan presenterade för att ge
konventdeltagarna goda minnen
från besöket i Växjö.
RT S:t Sigfrids konventkommitté
genom Sten Malmberg
Källor: Pressintervjuer, recensioner, programbroschyrer.

Sökning på internet gav svar
om Washingtonmonumentet
Jag roar mig ibland med att
”surfa” runt på internet, som så
många andra. Ett sökord som jag
då och då återkommer till är, naturligt nog ”Tempelriddareorden”. Då jag började med
detta för mer än 10 år sedan, var
det inte många träffar man fick,
men nu mera är de så många att
man nästan tvingas till att lägga
till flera ord i sökningen för att
begränsa sig.
Då, för tio-talet år sedan, kom
jag på att de kunde vara intressant att söka även på de ursprungliga, amerikanska, beteckningarna på vår Orden, och där
fick jag en och annan träff. Sökorden blir ju då ”Temple of
Honor and Temperance” eller
bara ”Temple of Honor”.
Nu gäller det att vara kritisk.
Här dyker upp ett antal sidor som
inte har någon anknytning till
vårt brödraskap alls, men nog
finns det mycket att läsa för den
intresserade. Åtskilliga släkten i
USA har publicerat sin historia på
nätet och man kan då i de långa
listorna över länge sedan bortgångna förfäder hittar notiser som
”N.N var under åren 1862-64
Mästare i Temple of Honor nr X”
Förväxlingar
En typ av sidor som våra sökord
ger träff på, är sådana som innehåller långa listor på förkortningar som använts på gravstenar. Listorna försöker då tala om
vad dessa förkortningar står (eller stod) för. Jag har då märkt att
just när det gäller Tempel Riddare Orden saknas mycket kunskap. Oftast har man förväxlat
eller blandat ihop oss med Odd
Fellow.

Jag har vid några tillfällen reagerat och skickat ett e-postmeddelande, där jag påpekat felet,
och har vid, åtminstone ett par
tillfällen haft glädjen att, dels få
ett trevligt svar, och dels faktiskt
fått se felet rättat. Vid något tillfälle med länk till tempelriddareorden.org inlagd.
Västra muren
För några dagar sedan satt jag
och läste i Tempel Riddare Ordens Äldre Historia och fastnade
då på det lilla avsnittet om insamlingen till en sten till
Washingtonmonumentet. Broder
Gunnar Westin konstaterar att
det inte står att finna i protokollen vad som hänt med det införskaffade och färdigställda marmorblocket. Jag kom då att tänka
på att detta har jag sett, och med
lite tid vid datorn kan jag här nu
redovisa detta.
Blocket finns på plats. Det är
5´3x3´2” stort och befinner sig
på 200 fots höjd i Västra muren.
Blocket visar en del av våra (då
använda) symboler och inskriptionen (fritt översatt):
Från Ärans och Nykterhetens
Tempelriddare. Bildad 5 decem-

ber 1845. ”Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet” (i bandet som
örnen håller i sin näbb).
Vårt löfte: ”Vi vill inte tillverka,
sälja, köpa eller använda såsom
dryck, destillerade eller maltdrycker, vin, cider eller någon
annan alkoholhaltig dryck, och
vi vill motarbeta deras tillverkning, försäljning och användning,
och detta löfte vill vi fasthålla till
livets slut”.
Glass i stället för alkohol
Lite kuriosa, längst ner till höger
finns en symbol, som torde vara
den flödande källan, men som
amerikanska National Parks förvaltningen tolkar som ”a symbol
of ice cream (Suggested as a alternativ to drinking)” alltså en
skål med glass som alternativ till
supande (sic!). Man antar också
att stenen är donerad av ”Sons of
Temperance, Grand Division,
Supreme Council”.
För den som vill studera detta
själv är url-en:
http://www.nps.gov/archive/
wamo/memstone_654.htm
Erik Thaagaard-Jensen
VT Bonitas, Alingsås
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In Memorian

Karl Öhrn
Ordens Patriarken broder Karl
Öhrn, RT Westgothia, Skara
har efter lång tids sjukdom avlidit i en ålder av 83 år. Han
recipierade i Orden 1953 och
hade vid sin bortgång nionde
graden, STICG. Han var också
innehavare av Eklundsmedaljen i silver.
Karl Öhrn var Tempel Riddare Ordens webbmaster och
trots sin höga ålder hade han

stor kunskap om och ett
brinnnande intresse för datortekniken.
Vid begravningsgudtjänsten
den 9 mars i nybyggda Marie
Begravningskapell var, förutom
sönerna Gunnar och Ingemar
med familjer och vänner, 13
Tempel Riddare närvarande.
Vid den efterföljande
minnesstunden i Götala Herrgård talade RT Westgothias
Mästare Bo Hansson om Karl
Öhrns betydelse för Templet
och Tempel Riddare Orden.
Broder Öhrn skapade, genom
sin nyfikenhet på den nya tekniken och dess möjligheter
och användarhet i framtiden,
tillsammans med broder Peter
Hylmö en hemsida för RT
Westgothia. Han hade också
lagt in alla uppgifter om RT
Westgothia och dess bröder,
inklusive bilder, på data sedan
han gjort detta program själv.
Stor Kansler Tore Litborn berättade om ett inspirerat och
roligt samarbete med Karl
Öhrn. Han framhöll att en
kunnig broder som arbetade
för Ordens bästa med moderna medel nu lämnat brödraskapet.

Nya
medlemmar
RT BILLINGEN, Skövde
Kjell-Arne Söderström, Falköping
RT CONCORDIA, Stockholm
Jonas Lindman
RT IDUN, Hudiksvall
Gert-Ove Olofsson, Näsviken
RT JÄMTEBORG, Östersund
Lars Halvarsson
RT VIRTUS, Kristinehamn
Harald Sandberg
RT UMEBORG, Umeå
Kurt Palm
Volmar Lundin
RT WESTGOTHIA, Skara
Marcus Anderberg, Lidköping
Hans Ek
RT MINERVA, Jönköping
Karl-Erik Hubner
Thore Johansson, Värnamo
Lars-Gunnar Tingman
Karl-Erik Andersson, Taberg
Göran Kiland
Ingvar Arlebrand
Reine Leicht, Huskvarna
Sigvard Andregård
Jan Olander, Norrahammar
Lars Rylner
RT VERITAS, Borås
Alf Sandfridsson, Herrljunga
RT FELICIA, Göteborg
Tomas Lindh, Torslanda

Det Högsta Rådet
har beslutat

RT S:T HANS, Visby
Jörgen Hoffman, Hemse
Willem Koelega

att samtliga ämbetsmän i Templens Mästare Råd och överordnade
Tempel bär sina ämbetsdekorationer under General Konventet i
Växjö vid gradmöten samt vid Högtidsgudstjänst och Avslutningsbanketten.

RT VÄTTERBORGEN, Motala
Fredrik Topplund
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RT S:T ERIK, Uppsala
Verner Eronen

RT S:T ESKIL, Eskilstuna
Bo Karlsson, Malmköping

Historiskt i Borås
Utpost instiftades
Torsdagen den 22 mars fick
många Tempel Riddare i RT Veritas i Borås vara med om något få
Tempel Riddare varit med om tidigare. Denna dag instiftades
nämligen en Utpost i Borås, Utposten i Sjuhärad. Instiftelseakten
leddes av Provins Kapitel Mästaren i Sveriges Södra Provins Kapitel Carl-Gunnar Westberg. Han
biträddes av bland annat Provins
Kapitel Kansler Rolf Träff.
Ceremonien inleddes med att
Mästaren i RT Veritas Per-Ingvar
Krantz läste upp den fullmakt
som utfärdats. Utpostens Sändebud Fredrik Nilströmer lovade
att göra det bästa möjliga för att
motsvara det förtroende han fått
att leda Utposten. Därefter insattes övriga ledamöter i Utpoststyrelsen i sina ämbeten: Förste
Vakthavande Jan Ewers, Utpostsekreterare Jan Hagberg, Kassaförvaltare Tobias Carlsson samt
Andre Vakthavande Per-Anders
Carlén.
Redan vid instiftandet av
Utposten kunde man ha reception. Det var Edvard Roswall
som insattes som Lärling i
Utposten i Sjuhärad. Han kommer redan vid nästa IG-möte att
recipiera i RT Veritas.

Tempel Riddaren
nu även på nätet
Tempel Riddaren finns nu
också att läsa på nätet.
Gå in på Tempel Riddare
Ordens nationella hemsida:
www.tempelriddareorden.se
och klicka sedan på Aktuellt.

Den högtidliga ceremonien inramades av sång av broder CarlGösta Norberg och musik av
broder Jan Reinholdsson. Vid

den efterföljande brödramåltiden
talades mycket om den historiska händelse man just bevittnat.

RT Gregorius Malmö
Inbjuder bröder och damer till
100-årsjubileum
Lördagen den 6 oktober 2007
Samling
Kl 14.00 på Quality Hotel Konserthus
Amiralsgatan 19 Malmö
IG-möte
Kl 15.00 RT Gregorius lokaler Kungsgatan 16
Under IG-mötet är damerna Damsällskapets gäster
Kl 17.00

Program
Bankett
Högtidstal
Historik
Underhållning

Anmälan
Sker genom inbetalning, av kostnaden för högtiden,
Kr 350:–, på Templets postgiro nr 3 78 44-8,
senast den 20 september
Ange namn, Tempel, ämbete och grad.
Logi kan beställas hos Quality Hotel Konserthuset
Amiralsgatan 19, tel 040-664 60 00.
Ytterligare upplysningar lämnas av Templets
S Anders Trönell, tel 0413-703 62.
Klädsel
HD/EHD med dekorationer, Damer valfritt.
Välkomna
Mästare Rådet
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POSTTIDNING B

Tempel Riddare Orden, c/o Tore Litborn, Snövägen 3, 441 34 ALINGSÅS

Nu kavlar vi upp ärmarna!
Provins Kapitlet som vill jobba
vidare med hemsidor.
Vi måste informera mera om
vår Orden för att kunna erbjuda
medlemskap. Sätt upp ett konkret och realistiskt mål för rekryteringen till Templet. Våga berätta! Våga fråga!
Text och foto:
Anders Perstrand
RT Umeborg

Utnämningar

Två nya medlemmar i Piteå Lars Hjelm och OLa Lindberg flankeras av Ragnar Tjärnström
(t v) och Sture Nilsson, initiativtagare till rekryteringsträff i Skellefteå.

Nitton entusiastiska nya och
gamla bröder från Templen i Piteå, Skellefteå, Umeå och Lycksele samlades en lördag i februari i schtaan (=Skellefteå)
för brainstorming om rekrytering. Initiativtagare till denna
rekryteringsträff var Ragnar
Tjärnström och Sture Nilsson i
TRO:s internationella kommittén samt Tord Lindgren, webbmaster i RT Bothnia. En av utgångspunkterna för de givande
diskussionerna var broder
Ragnars intressanta artikel i
Tempel Riddaren nr 3-2006 om

PR-aktiviteter för att ge nya
medlemmar i Orden.
Sture Nilsson redogjorde för
det aktiva utpostarbetet i Piteå.
RT Bothnia har fått in 21 bröder
via Utpost. Han har inte varit
främmande för att värva nyktra
alkoholister till vårt brödraskap.
Har andra Tempel några erfarenheter?
Tord Lindgren demonstrerade
de hjälpmedel vi har på webben
i form av informativa hemsidor
och diskussionsgrupper. Han erbjöd sig att bistå med råd och
tips för de Tempel inom Norra

OPK: Sven Bäckman, RT S:t
Laurentius, Linköping, Gert
Fagerlin, RT Knape, Uddevalla,
Gösta Petersson, RT S:ta
Gertrud, Västervik, Nils-Eric Hermansson, Rune Orvang, VT
Caritas, Arvika, Axel Hell, RT
Vätterborgen, Motala, David
Sundlöf, Rune Bonnevier, RT
Ariel, Falun, Hans Tiselius, RT
Felicia, Hilding Johansson, VT
Bonitas, Alingsås, Stig Svensson,
RT Minerva, Jönköping, Åke
Bjöersdorff, VT Vårdkasen, Varberg, Lars Eliasson, RT Jämteborg, Östersund, Åke Widelund,
RT Sirius, Skellefteå, Hugo Johansson, RT Gregorius, Malmö.

Adressändringar
görs till Templets S – inte till
Tempel Riddarens redaktion!

