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Fler som väljer ett nyktert liv
kan ge Orden fler medlemmar

Tempel
Riddaren
Redaktionens adress:
Tempel Riddaren
c/o Lundqvist
Arkitektvägen 1
572 60 Oskarshamn
Tel 0491-833 02
Tel 0491-835 90 (fax)
Anmälan om adressändringar
göres till S i eget Tempel
Tryck: Risbergs, Oskarshamn

Tempel Byggare Orden anslutit
sig till oss. Det visar på värdet av
denna systerorden, och jag vädjar till Mästare Råden att stödja
damerna i arbetet för TBO:s utbredning och att hjälpa till med
startbidrag, lokaler och andra
önskemål i uppbyggnadsskedet.
Zonträffar
Ordenskunskap åt alla och rekrytering är de områden som
Stor Tempel Mästare Råden kommer att satsa på under det närmaste året. Material kommer att
tas fram och zonträffar kommer
att presentera satsningen. Detta
och mycket mera fick deltagarna
i den nu traditionella träffen med
de nyvalda Mästarna tillfälle att
diskutera under några dagar i
Jönköping i början av mars.
Till träffen infann sig sex Mäs-

Nr
3
4

tare från Stor Templet för Sverige
och Finland och tre Mästare från
Stor Templet för Danmark. Dessutom deltog HSM och hela
STMR för STSF samt SM och SKR
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▲

Trots att vi befinner oss i mitten
av mars när jag skriver detta verkar våren avlägsen. Snön täcker
hela landet och det är fortfarande kallt, åtminstone på nätterna.
Man kan fråga sig om klimatet
verkligen har ändrats.
En tydlig klimatförändring har
dock inträffat vad gäller inställningen till alkohol. Allt fler människor inser faran med den
ökade konsumtionen och nykterhetsrörelsen har fått många nya
medlemmar. Denna ökade förståelse för problemen bör även
kunna bidra till att Tempel Riddare Orden får nya medlemmar,
något som redan börjar avspegla
sig i rekryteringsarbetet. Antalet
receptioner i IG har ökat, en ökning som vi hoppas ska fortgå.
Vi har också fått nya medlemmar genom att män till systrar i

06-04-19, 11.24

Felicia – Lyckans gudinna
Jag undrar hur många av er som
såg på adventskalendern i TV
före jul? Inte så många och inte
jag heller. Men man hade puffat
för programmet i förväg och sa,
att det skulle vara intressant
också för vuxna och inte bara för
barn. O.K. tänkte jag, jag kan väl
kolla på första programmet då,
alltså första december klockan
kvart över sju. Jag smög in i vardagsrummet och slog på teven,
sänkte ljudet så att jag inte
störde hustrun Anita, som sov
som bäst i sitt sovrum.
Jag hörde inte så mycket vad
de sa, men så kom ett litet inslag, som verkade trevligt. Huvudpersonen Bobo, som jag först
trodde var en flicka men som var
en vaken och företagsam grabb,
och hans jämnåriga flickvän fick
för sig att de skulle göra en enkät. Det är ju så populärt nu för
tiden att utfråga folk, vad de
tycker i olika frågor.
De små barnen försåg sig med
penna och block och gick ut på
stan för att intervjua folk, som de
stötte på. Men det var bara en
fråga de ställde, nämligen ”Är du
lycklig?”. Taxichauffören vevade
ned rutan och svarade: ”Joo, då,
bara jag får nån körning”.
Varmkorvgubben svarade: ”Joo,
bara jag har korv att sälja”.
En hemmafru kom ut på trappan och såg så strålande glad ut:
”Sa du lycklig? Joo, jag är så jätteglad och i dag skiner ju solen
också. Då måste man vara lycklig. ”Men en tonåring svarade
snorkigt: ”Det ska du ge faan i”.

Förälskade tonåringar
Den lilla babyn söker sig till moderns barm och känner sig lycklig, när han eller hon fått dia sig
mätt och sedan rapa. Vilken potential det finns hos ett normalt
nyfött barn, vilken utvecklingskraft!

Anders Wikehult, RT Felicia.

Skolbarnen är lyckliga om fröken eller magistern är snäll, och
om de klarar sina hemuppgifter
och prov skapligt. De blir lyckliga om de får ett bra betyg, när
skolan är avslutad.
Tonåringar blir förälskade,
pussas och kelar, och befinner
sig i sjunde himlen, så länge det
varar. Går någonting snett, så
förbyts lyckokänslan genast till
den mörkaste olycka. Ja, man
blir otröstlig av förtvivlan. Livet
känns tungt. Men förr eller senare hittar man en ny partner,
och så ler lyckan igen. Ganska
snart spirar familjelyckan när de
små liven ser dagens ljus och utvecklas normalt. Allt det där
känner vi till. Detta är livets
gång.
En särskild grupp utgör våra
duktiga sport- och idrottsmän
och -kvinnor. Vad lyckliga de
måste känna sig, när de uppnår
lysande resultat. Jag tänker på
sådana som Kajsa Bergkvist,
Forts på sidan 4
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▲

Barnsligt
Jag vet inte vad barnens enkät
skulle användas till och vad det
fick för resultat. Det hela var ju
lite barnsligt. Kanske svaret kom
i något kommande program.

Men hos mig klack det faktiskt
till och jag tänkte: ”Vad skulle
jag ha svarat, om barnen kom till
mig och frågade ”Är du lycklig”?
Tre enkla ord, som man kan betona i tur och ordning: Är du
lycklig? Är du lycklig eller är du
lycklig?
Jo men visst var min första reaktion, man är ju en glad pensionär, som vi brukar säga. Jag
har förmånen att få vara frisk och
kry. Jag har en hustru, som lagar
god mat varje dag. Jag har mina
fritidsintressen och många kära
vänner. Löser korsord, läser
skönlitteratur, deltar i föreningsmöten och gudstjänster, har en
jättestor korrespondens och så
vidare.
Det där med känsloliv grundlägges redan i moderlivet liksom
våra övriga egenskaper. Psykologerna kallar det sentiment, som
indelas i grupper, till exempel
kärlek, hat, vördnad eller förakt.
Sentimenten lägger grunden för
en människas karaktär och livsstil, hennes själsegenskaper, drifter och instinkter Sentimenten
får alla bebisar i arv, men sedan
spelar miljön som ni vet en oerhörd stor roll, när det gäller de
ungas utveckling.
Varje liten baby som föds, är
alltså utrustad med sina egenskaper, som ärvts från föräldrarna.
Varje barn är en produkt av två
föräldrar, såvida man inte tillämpar någon konstlad teknik, som
nu diskuteras.

▲

Felicia . . .
Forts från sidan 3
Emma Gren, Stefan Holm, Christian Olsson, och Carolina Klüft.
De är fina representanter för
svensk ungdom. Vi gläds med
dem.
En särskild lycka har vissa jägare och fiskare, Vi talar om jaktlycka, när älgen nedlagts, och
fiskelycka, när torsken sprattlar
på pilken.
Vissa sömmerskor lär också ha
tur när de tippar. De är lyckliga
när de tippat 13 rätt utan att veta
så mycket om spelet.
Kärleksepos
Även i sagornas värld spelar
lyckan en väldigt stor roll. Som
barn ville vi alltid att sagan skulle
sluta lyckligt. Den unge riddaren
vann prinsessans hjärta, och så
levde de lyckliga i alla sina dagar.
När vi ser en film, en pjäs eller
ett drama, så visst önskar vi att
det ska bli ett lyckligt slut. Kärleken, det goda, ska segra.
Går vi till Bibeln, så vet vi att i
båda testamentena talas mycket
om kärlek och lycka. Höga Visan
i Gamla Testamentet är ju ett
fantastiskt kärleksepos. Den
gamle kung Salomo som levde
för 3000 år sedan, visste hur viktig kärleken var mellan man och
kvinna. Vilket vackert bildspråk
han använde! Kärleken och
lyckan återfinner vi också ofta i
Psaltarepsalmerna.
I Nya testamentet vill jag bara
nämna Jesu bergspredikan i
Matt.5. Han börjar som bekant
med de många salighetsprisningarna. ”Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud”. Att
vara salig betyder att vara övermåttan lycklig.
Livets goda
Den produktiva åldern kännetecknas av arbete och ansvarsta-

gande. Alla gör väl inte karriär,
men man vill vara en solidarisk
”god samhällsmedborgare”, som
det stod i lärostadgan förr. En
hygglig inkomst lägger grunden
för en lycklig tillvaro. Tyvärr kännetecknas mannaåldern av allt
för mycken stress. Många människor blir utbrända av all jäkt
och stress. Man vill öka sin inkomst och skaffa statusprylar.
Men de ger en falsk lycka. Ja, sedan kommer pensioneringen,
och den upplevs lite olika. En
del, som är vitala, vill gärna fortsätta att arbeta ett bra tag till, vilket egenföretagare ofta tvingas
till.
Andra drar en suck av lättnad:
Äntligen är jag fri och kan göra
vad jag vill. Sova på morgonen,
resa till platser, som man inte varit på tidigare, utöva sin hobby
helt och fullt och så vidare. Kort
sagt: Ta för sig av livets goda, så
länge man orkar.
Men vi känner med dem som
drabbats av sjukdom och invaliditet. Trots sjuk- och hemvård,
hjälpmedel av olika slag och ett
ganska väl fungerande socialt
skyddsnät, så känns livet tungt
för dem. De får nog svara nej på
frågan, om de är lyckliga. Enda
trösten för dem är, att det finns
många, som har det ännu värre,
där bara morfin hjälper mot
smärtorna. Ja, många av dessa
önskar att livet snart vore slut.
Nu kommer jag till slutet av
min lilla betraktelse när vi är
samlade till RT Felicias kyndelsmässohögtid, som har med ljus
att göra. Vad betyder Felicia, vet
ni det? Ja, alla i Mästare Rådet
vet förstås, men ni andra. Jo,
Felicia betyder Lycka.
Lyckans gudinna
Felicia var romarnas lyckogudinna och tillbads, särskilt av
kvinnorna i det antika Rom. Jag
gick in på min dator och fick

reda på att det inte mindre än
4013 kvinnor i Sverige bär namnet Felicia. År 2002 döptes till
och med en grabb till Felicia.
Annars är Felix detsamma som
en lycklig man. Namnet Felicia
blev särskilt populärt i slutet av
1800-talet. Det kanske förklarar
varför vårt Tempels grundare år
1901 valde namnet Felicia,
lyckans gudinna.
Vi som är samlade här i kväll
kan verkligen känna oss glada
och tacksamma för att vi befinner oss i Lyckans Tempel. Vi har
återigen upplevt en stor gemenskap och värme. Vi blir lyckliga
och glada var gång vi får mötas.
Men vi bröder och systrar
måste också tänka på våra medmänniskor och särskilt på dem
som befinner sig på livets skuggsida. Det är vår plikt.
Vi som kallas seniorer och
som kanske inte har så lång tid
kvar här på jorden, ska dock
känna oss trygga och glada. Vi
får erinra oss den gamla barnabönen, som slutar: Lyckan kommer, lyckan går. Den Gud älskar
lyckan får.
Lycka till allesammans!
Anders Wikehult
RT Felicia

Fler som väljer . . .
Forts från sidan 2
från STD. Alla deltagarna bidrog
till fördjupad diskussion om idéinnehåll, ceremonier och administration, allt i syfte att underlätta för Mästarna i det viktiga arbetet att vara ledare i Templen.
RT Minervas förnämliga värdskap och deras vackra lokaler bidrog i högsta grad till en lyckad
sammankomst. Ett varmt tack
riktas därför till bröderna i RT
Minerva.
Jan-Olof Nilsson
SM
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Fjällträff i Adolfström
skapar ökad samvaro
Bothnia i Piteå hade ett grillarrangemang kopplat till skotern,
varför chansen att äta goda hamburgare nyttjades av alla deltagare.
Från RT Syvstjernen i Bodö
kom Per Johnsen och Björn
Karlsson. Från Boden fick arrangemanget besök av Provins
Kapitel Ceremoni Mästaren i
Norra Provins Kapitlet Karl-Anders Isaksson som är Mästare i
RT Bröderna samt Sekreteraren i
RT Bröderna Bengt Davidsson.
På fredagskvällen arrangerade
Rolf och Karin Sundqvist paltfest
tillsammans med bröderna Kurt
Isaksson och Erling Bergström
med familjer.
Avkoppling med måltider och
pimpling utgör programmet. När
dagen är över koras segrare i
pimpeltävlingen. Vinnare denna
gång blev Bertil Nilsson vars
fångst bestod av två rödingar.
Hans fru Barbro segrade i damklassen med en röding.

Ett grillarrangemang var kopplat till en skoter. Deltagarna lät sig väl smaka av de nystekta
hamburgarna. Foto: Börje Hällgren.

I snart 20 år har Tempel Riddare
med familjer varje vårvinter
samlats i Adolfström/Hällbäcken.
De senaste åren har samlingen
skett hos Karin och Rolf Sundqvist i deras populära turistanläggning som ligger i Laisdalen i
Lappland, cirka sju och en halv
mil väster om Arjeplog.
Programmet för denna fjällträff
har i många år haft en fast agenda. Några familjer anländer på
torsdagen, i år den 23 mars, för
att under fredagen rekognosera

var de största och flesta fiskarna
finns inför lördagens fisketävling.
Den tänkta platsen för fisketävlingen var fiskesjön Tjallas.
Men där var det dåligt med fisk
denna dag, varför målet för lördagens skoterutflykt för fiske och
tävling i stället blev Mitti sjön,
även den ett mycket populärt utflyktsmål.

Ungdomsmöte
RT Bothnia fortsätter att driva
viktiga utvecklingsfrågor och nya
medlemmar är alltid Mästaren
Sture Nilssons hjärtefråga. I höst
finns planer på att erbjuda ungdomar inom RT Bothnias region
chans att delta i ett ungdomsmöte. Programmet är inte fastställt. Men fjällvandring, fiske
och hjortronplockning kan mycket väl bli en del av innehållet.
Tord Lindgren
RT Bothnia

God hamburgare
Kurt och Siv Isaksson samt Erling
och Märit Bergström från RT
5
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General Konvent 2007

Erfarna bröder i småländska Växjö
tvekade inte åta sig arrangörskapet
Om drygt ett år samlas Tempel
Riddare med damer från hela
Norden åter till nästan en hel
veckas trivsam samvaro med
förhandlingar, gradmöten, kyrkokonsert, festkvällar, utflykter
med mera. Den här gången är
det Växjö mitt i det ljusa Småland och Glasriket som är platsen för Tempel Riddare Ordens
General Konvent.

Bröderna i S:t Sigfrid har vid
det här laget kommit ganska
långt i förberedelserna. Ledamöter i DHR, HSM Eric Lundqvist,
HSKR Roland Smith och HSSKM
Anders Wiking har tagit del av
planerna och besökt Växjö. Mästare Rådet har knutit till sig ytterligare bröder som arbetar i olika
grupper med program, information, transporter, logi med mera.
Arrangemang för damer
Damklubbens medlemmar tar
också aktiv del i förberedelserna
och kommer att arrangera särskilda programpunkter för medföljande damer.
Ramprogrammet för 2007 års
General Konvent är det samma
som vid tidigare GK med gradmöten, förhandlingsmöten, välkomstmöte, bankett, högtidsgudstjänst, musikgudstjänst utflykter med mera. Men några nyheter blir det dock 2007.
Tidigare år har det på tisdagskvällen arrangerats ett receptionsmöte i Ordens högsta grad,

▲

Redan för drygt två år sedan fick
Mästare Rådet i Riddare Templet
S:t Sigfrid i Växjö en förfrågan
från det Högsta Rådet om man
vill stå som värd för 2007 års
General Konvent.
– Vi diskuterade detta ingående. Men eftersom flera av bröderna i Templet har erfarenhet av
liknande arrangemang och var
med när IOGT-NTO-rörelsen
arrangerade kongress i Växjö
1993, tackade vi ja till erbjudandet, säger Mästaren Ingvar Johansson.
– Dessutom trodde ju uppenbarligen bröderna i DHR att vi
skulle klara av arrangemangen,
annars hade vi väl inte fått förfrågan.
Bröderna i Mästare Rådet tror
inte att den ordinarie verksamheten i Templet blir lidande av
att man lägger ned kraft på att
arrangera General Konventet.
Tvärtom har de märkt att bröder
som tidigare inte varit så flitiga
mötesbesökare hittat intressanta
uppgifter i några av de kommittér som arbetar med förberedelserna och därigenom också
fått ett förnyat intresse för Templets egentliga verksamhet.

Hemligt
Så snart man bestämt sig för att
arrangera konventet 2007 bokades Växjö konserthus där såväl
välkomstsamkvämet som banketten kommer att äga rum. Där
kommer också konventbyrån att
finnas.
Även hotell bokades tidigt.
– Det gäller att vara ute i god
tid. Många människor väntas till
Växjö sommaren 2007 då minnet av Carl von Linnés födelse
för 300 år sedan kommer att firas här, berättar VM Sten Malmberg.
– Det svåraste med arrangörskapet var att hålla det hemligt
inom Mästare Rådet innan det
var dags att traditionsenligt vid
avslutningsbanketten i Ålesund
lördagen den 31 juli 2004 offentliggöra platsen för nästa General Konvent. Det var inte förrän vid frukosten denna morgon
som de i konventet deltagande
bröderna och damerna från
Templet i Växjö fick reda på vad
MR beslutat.
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▲

Äkta broderskap kräver
ett aktivt deltagande
Tempel Riddare Orden är så värdefull i sitt innehåll, att många
fler borde vara med i Orden. Det
viktigaste är det fina förhållande,
som råder bland bröderna. Det
är det verkliga brödraskapet. Alla
har lika värde, alla ställer upp
för en broder som behöver ett
stöd, ingen pratar illa om någon
annan broder, samma känsla av
samhörighet och respekt möter
både i det egna Templet och vid
besök i andra Tempel.
Helnykterhet, ritualer och
symboler är också väsentliga delar inom Tempel Riddare Orden.
Men det är den för oss självklara
brödrakänslan, som betyder så
mycket för oss som människor i
en orolig värld. Vid ordensmötena infinner sig det stora lugnet,
då allt i stora världen kopplas
bort. Gradmötena påminner oss

om vad vi själva fick vara med
om en gång, och ständigt lär
man sig också något nytt. Det är
glädjande att följa en ny broders
vandring genom graderna från
IG och uppåt. Alltid lika trevligt
att besöka andra Tempel och
Utposter och där bli glatt välkomnad i den kretsen.

HDG. Detta möte äger denna
gång, efter beslut i DHR, rum
sent på onsdagskvällen. Dessutom kommer för första gången
den kvinnliga Tempel Byggare
Orden att ha eget möte.
Bokförare Magnus Falk, som är
ansvarig för information och
mediakontakter berättar att en
särskild hemsida för konventet
har skapats som är länkad till
Tempel Riddare Ordens huvudsida,
www.tempelriddareorden.se
På denna sida läggs regelbundet
in nyheter och information kring
konventet. Här finns också den
speciella logotype som tagits
fram för konventet.
– Logotypen är byggd runt en
symbol för glasriket, berättar
Magnus Falk.

På hemsidan förklarar han att
det är en glasblåsarpipa som har
blåst upp en glaskula som sedan
formats till ett bruks- eller konstföremål av skickliga glasblåsare.

Reservera mötesdagar
Ett innerligt, äkta broderskap är
ingenting teoretiskt. Det är något
mera praktiskt, ty det kräver ett
aktivt deltagande av varje broder. Annars tynar den värdefulla
känslan bort och blir allt ytligare. Därför får också varje ny
broder lova sina bröder att delta
vid Templets möten så ofta som
det är honom möjligt! Ett löfte
som betyder väldigt mycket för
både den enskilde brodern och

Landmärken
Konserthuset och domkyrkan,
där kyrkkonserten och högtidsgudstjänsten äger rum, är de två
landmärken som GK kretsar
kring. De ligger centralt i Växjö
och på gångavstånd från varandra. Templets egna lokaler, där
mötet i HDG, Utpostmöten och
TBO:s möte hålls ligger heller
inte långt ifrån.
För STICG- och IG-mötena
kommer Teleborgshallen, som
ligger en bit utanför centrum, att
tas i anspråk.
– Men då ordnar vi bussar dit,

hela Templet. Det gäller att planera sin tid, så att mötesdagarna
reserveras för Templet och blir
fria från andra uppdrag och sammanträden.
Jag vill uppmana varje broder
att mellan ordensmötena hålla
så bra kontakt med de andra
bröderna, att han vet, om någon
broder råkar illa ut på något sätt.
Hälsa gärna på en sjuk eller ensam broder. Rapportera till någon i Mästare Rådet om något
viktigt händer eller någon flyttar
till ny adress.
Fråga varje helnykter släkting
eller bekant, om han skulle vilja
få mer information om Tempel
Riddare Orden! Meddela Mästaren direkt resultatet av förfrågan!
Anders Jansson
S i RT S:t Eskil

förklarar Sekreteraren Bengt
Hopstadius.
Tempel Riddaren återkommer i
följande nummer med mer information om konventet och den
gamla kultur- och skolstaden
som förknippas med personligheter som Carl von Linné, Esaias
Tegnér, Per-Henrik Ling och Peter Wieselgren. Men Växjö är
även en idrottsstad av betydelse
och då kanske man i första hand
tänker på alla framstående tennisspelare och friidrottare med
Carolina Klüft i spetsen som satt
kommunen på kartan.
Leif Lundqvist
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Tempel Byggare Orden
firar tvåårs-jubileum
Lördagen den 18 mars var ännu
ett historiskt datum i Tempel
Byggare Ordens historia. Detta
datum invigdes sex noviser från
Uddevalla till systrar i Sanningens Grad i Templet Mälardrottningen. De invigda är Marianne
Lundberg, Ingegärd Wiking, Elly
Lundh, Gudrun Eklund, Ingela
Janerstål och Carina Janerstål.
Det var en mycket fin och högtidlig ceremoni.
De sex systrarna fick också
framträda och avgiva förklaring
om redobogenhet att tjäna
Templet. De fick lova ”att under
ledning av Eder Mästare och
Mästare Rådet, enligt Ordens
lag, handledning, instruktioner
och ritualer, troget och samvetsgrant fylla Edra plikter och Mästarens bud och befallningar”.
Detta innebar att Presiderande Syster Marianne Lundberg och Organist Gudrun Ek-

lund kunde tjänstgöra vid
invigningsceremonin av de övriga systrarna.
Tempel nummer två
Detta var en speciell högtidskänsla eftersom dessa systrar var
de första noviser som invigts i
Templet Mälardrottningen.
Förgården i Uddevalla har sexton noviser och systrar och skall
inviga ytterligare två noviser under mars månad. Mästare Rådet

Nya grader vid nästa
General Konvent?
Vid nästa års General Konvent
kan Det Högsta Templet få ta
ställning till ett förslag från Det
Högsta Rådet att utöka Ordens
grader med två, till 12.
Det är den av DHR 2003 tillsatta så kallade strukturkommittén, bestående av bröderna Hans
Sverredal, Uppsala, Steffen Bentsen, Oslo, Kjell Krey Dagsloth,
Bodö, Frank E Andersen, Drammen samt Carl-Gunnar West-

berg, Vejbystrand som, innan
kommittén upplöstes, till DHR
lade fram detta förslag. DHR har
nu tillsatt en utredningsgrupp
som kan arbeta vidare med detta
förslag som eventuellt kan behandlas av DHT vid General
Konventet 2007. Utredningen
leds av Högste Stor Ceremoni
Mästaren Steffen Bentsen.

tror att Tempel nummer två av
Tempel Byggare Orden kommer
att invigas i Uddevalla innan
detta år är till ända.
För två år sedan, inför General
Konventet i Ålesund, grundades
Templet Mälardrottningen i
Stockholm. Den 10 och 11 juni i
år firas två årsjubileum med
sammanträde i Förgården och
Sanningens Grad med reception.
Det blir också ett besök i Stockholms Stadshus för att titta på
den vackra Mälardrottningen i
Gyllene Salen.
Ansvariga för General Konventet har bjudit Tempel Byggare
Orden att ha ett öppet informationsmöte för att berätta om vår
verksamhet samt att fredagen
27 juli hålla sammanträde i
Förgården och i Sanningens
Grad.
Anita Ljusberg

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.
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In Memoriam

Ebbe Johnsson
RT Excelsior i Kristianstad har
sorg!
Vår vän, broder och Mästare,
Ebbe Johnsson, har hastigt nedlagt sin vandringsstav och sina
vapen. Den 27 februari förnam
broder Ebbe fullbordandets tolvslag. Han var född i Kristianstad
den 27 november 1933. Familjen var helnykter av hävd från tidigare generationer på moderns
sida, vilket gjorde det naturligt
för Ebbe att i unga år bli medlem
i dåtidens NTO. År 1962 gifte
han sig med Liliann som han
träffade inom NTO-rörelsen. De
fick två döttrar födda 1967 och
1972. Det finns också ett barnbarn, en flicka, Tindra.
Broder Ebbe recipierade i

Invigningsgraden den 6 december 1969, i URG den 23 mars
1978, STG den 22 oktober 1978
och utnämndes i STICG den 29
april 1992 och var innehavare av
EMS. Hans faddrar var fadern
John Nilsson, Sven Lagerqvist
och Hilding Nipén. Broder Ebbe
var tjänsteman i Templet på olika
platser.
Han blev ämbetsman och
medlem av Mästare Rådet som
Under Mästare 1987 och blev
Vice Mästare 1999 och Mästare
år 2002. Han tillhörde också
Utposten i Hässleholm där han
sedan 1973 varit Sekreterare, ett
ämbete han ärvde efter sin fader
som vid det tillfälle blev Förste
Vakthavande. Han blev sedan
också fadder, tillsammans med
sin fader, när yngste brodern så
småningom följde fader och broder i spåren inom Tempel Riddare Orden. Brodern är också
medlem i Templets Mästare Råd
som Sekreterare.
Det var med stor sorg och bestörtning Mästare Råd och bröder mottog det tunga meddelandet om hans hastiga bortgång.
Bara några få dagar före sin bortgång hade han, tillsammans med
andra bröder i RT Excelsior, besökt RT Molay vid deras IG-möte
med reception. Många är de
bröder i Skåne med omgivningar
som framfört sina kondoleanser
till hans familj och broder genom blommor och telefonsamtal.
Begravningen ägde rum i
Hässleholms Kyrka i närvaro av
familj, yngre bröder, övrig släkt
och vänner. Ett fyrtiotal Tempel
Riddare Bröder, från såväl hans
eget Tempel RT Excelsior som
många andra närliggande Tempel, hyllade med sin närvaro
broder Ebbe på hans sista färd.

Då sorgen
möter oss
Det går aldrig gå runt omkring
då sorgen möter oss på vägen
- bara rakt igenom detta är den enkla visdom
som jag vill lägga i din hand
Och innerst inne vill kanske
sorgen oss bara väl
- på sitt sätt fast vi har så svårt att förstå
men jag tror att den
vill bana vägen för glädjen
Bortom natten finns alltid en dag
bortom molnen finns alltid en sol
bortom smärtan finns alltid en
fröjd
- det går aldrig gå runt omkring
bara rakt igenom - rakt igenom
Birger Franzén

Adressändringar
till S
Många enskilda bröder i våra
Tempel skickar adressändringar till redaktionen för
Tempel Riddaren.
Men redaktionen har ingen
möjlighet att ta itu med dessa.
Därför uppmanas alla bröder
vänligen att skicka adressändringar och andra uppgifter
beträffande distributionen av
tidningen till respektive Tempels S som vidarebefordrar
dessa till SKR.
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Ny medlemmar
VT VÅRDKASEN, Varberg
Mikael Olausson, Falkenberg
RT CONCORDIA, Stockholm
Babak Nikain, Vårby
RT SILVERMALMEN, Sala
John Malmström
RT MALMEN, Kiruna
Rune Larsson
RT FELICIA, Göteborg
Daniel Carlryd
RT ESAIAS TEGNÉR, Karlstad
Kjell Rundgren
RT MINERVA, Jönköping
Boris Lindqvist
RT KNAPE, Uddevalla
Frank Nilsson, Hällevadsholm

Utnämningar
STICG: Tore Karlsson, Erland
Markgren, RT Sirius, Skellefteå,
Eskil Jinnegård, Gösta Eliasson,
Jan-Olof Dahlin, Arne Ingerholt,
RT Veritas, Borås, Birger Söderqvist, RT Knape, Uddevalla,
Börje Karlsson, RT Hermes,
Karlskrona, Bertil Holm, RT Malmen, Kiruna.
OPK: Lars Landberg, RT Bothnia,
Falun, Ingvar Hidås, RT Excelsior, Kristianstad, Sven
Ölund, RT Umeborg, Umeå,
Bengt-Erik Norman, RT Jämteborg, Östersund, Bo Edvin Karlsson, RT Ansgarius, Norrköping,
Thure Henriksson, RT S:t Laurentius, Linköping, Åke Westanmo, RT Concordia, Stockholm,
Lore Landin, RT Fyrbåken, Mariestad, Tage Franklin, VT Furan,
Lycksele, Arne Lindström, VT
Silvermalmen, Sala.
HDG: Ingvar Johansson, RT S:t
Sigfrid, Växjö, Bjarne Hammarström, VT Vasaborg, Vasa.

Sveriges Mellersta Provins
Kapitel
SM i Stor Templet för Sverige har medgivit

Gradgivning i STG
Söndagen den 8 oktober 2006 kl. 12.30
i RT Iduns lokaler, Marknadsgatan 5 i Hudiksvall.
SAMLING:
Ämbetsmän, Tjänstemän och recipiender
klockan 11.45 övriga kl. 12.15.
KLÄDSEL:
HD eller EHD med dekorationer.
URGDRK tillhandahålles recipierande bröder.
ANMÄLAN:
Anmälan till reception görs på blankett nr 080
till M eller S i eget Tempel
senast den 15 augusti 2006, f.v.b till PKKR
Sven Åkervall, Hjortrongården 3, 771 40 Ludvika,
senast den 1 september 2006. (V.G. respektera denna tid).
Anmälan om deltagande i söndagens brödramåltid görs till
M i RT Idun, Br Evert Marcusson, tel. 0650-55 01 13
eller till
S i RT Idun, Br Roland Eriksson, tel. 0650-314 98
Anmälan till brödramåltiden, senast 3 oktober 2006.
Lördagen den 7 oktober kl. 19.00
anordnas IG-möte med närvaro av PKMR.
Upplysningar angående hotellrum och parkering
lämnas av M eller S tillhörande RT Idun. Telefon se ovan.
VARMT VÄLKOMNA TILL HÖGTID
I TEMPEL RIDDARE ORDEN!
Lars Åhling
PKM

Sven Åkervall
PKKR
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Sveriges Norra Provins Kapitel

SKR meddelar
följande valnämnder

Gradgivning i STG

Valnämnden för Stor Templet
för Sverige och Finland
USK Hans Sverredal, MPK,
sammankallande, 018-54 01 68
hans.sverredal@utfors.se

Lördagen den 14 oktober 2006 i RT Sirius lokaler
Stationsgatan 17 A, Skellefteå.

USK Kjell Wahlström, NPK,
063-51 36 11

SM i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit

KLÄDSEL:
HD eller EHD med URGDRK som skall medföras.
URGDRK tillhandahålles recipierande bröder.
PROGRAM:
Lördag den 14 oktober
kl. 13.00 IG-möte med rec.
15.30 Brödramåltid
18.00 STG-möte
ca 20.00 Brödramåltid (enkel)
SAMLING:
Ämbetsmän och recipierande bröder kl. 17.15,
övriga bröder kl. 17.45.
Anmälan till reception på fastställd blankett skall
ske till Templets Mästare eller Sekreterare
senast den 30 september 2006 f.v.b. till PKKR
senast den 6 oktober 2006.
Anmälan om deltagande i brödramåltid samt rumsbeställning
skall göras till S br Kurt Lindholm,
Mörögatan 55, 931 49 Skellefteå, tel 0910-186 80
senast den 4 oktober 2006.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden!
Sven Selander
PKM

Henry Forsgren
PKKR

USK Börje Hedberg, SPK,
033-25 57 24
Valnämnder i Provins Kapitlen
SMPK:
USK Hans Sverredal, RT S:t Erik,
sammankallande, 018-54 01 68
hans.sverredal@utfors.se
USK Carl-Axel Linge,
RT Laurentius, 013-27 32 76
USK Åke Johansson,
RT Virtus, 0550-41 18 75
SNPK:
USK Kjell Wahlström,
RT Jämteborg,
sammankallande, 063-51 36 11
USK Rune Rutström,
RT Umeborg, 090-14 07 07
SK Kurt Lindholm,
RT Sirius, 0910-186 80
kurtlindholm@yahoo.se
SSPK:
USK Börje Hedberg, RT Veritas
sammankallande,
033-25 57 24
USK Sune Jansson,
RT Fidelitas, 0532-140 40
sumajans@telia.com
USK Leif Hultgren,
VT Oscarsborg, 0495-414 60
Ersättare:
USK Evert Åkesson,
VT Vårdkasen, 0346-806 61
USK Ingvar Johansson,
RT S:t Sigfrid, 0476-106 87
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POSTTIDNING B

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

Tempel Riddare i norr
på gemensamt teaterbesök

Åsa Lundström, som skrivit manus och regisserat Trollkarlen från Oz, berättar för de tillresta Tempel Riddarna om hur amatörerna i
Robertsfors Musiksällskap arbetat. Portvakten Maria Lindgren och hennes far Thure Johansson, ny Mästare i RT Sirius i Skellefteå verkar
gripna av stundens allvar.

Robertsfors Musiksällskap presenterade i februari några bejublade föreställningar av musikalen
Trollkarlen från Oz med manus
och regi av Åsa Lundström. Till
en av dessa föreställningar hade
Tempel Riddarna i Piteå, Skellefteå och Umeå bokat 100 biljetter som snabbt gick åt.
Publiken i den fullsatta salongen imponerades hörbarligen av
amatörernas fina prestationer i
sång, musik och agerande. Spe-
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ciellt charmig var barngruppen
som gestaltade lilleputtar som
fruktade den elaka häxan i landet Oz. Den välbekanta historien med Dorothy som ville hem
till Kansas, fågelskrämman utan
hjärna, plåtmannen utan hjärta
och lejonet utan mod slutade
emellertid lyckligt.
Efter föreställningen kunde TRsällskapet avnjuta en gemensam
middag i angränsande lokal. Det
blev dock ett visst ”tumult” när

pjäsens portvakt kom in i restaurangen och ifrågasatte om TR
verkligen hade bokat lokalen,
vilket nye Mästaren i RT Sirius
Thure Johansson ivrigt bedyrade.
Det uppdagades dock att portvakten, som spelades av Maria
Lindgren, är Thures dotter.
Text och foto:
Anders Perstrand
RT Umeborg
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