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Inga andra än vi bröder kan arbeta för att få nya medlemmar……Sid 6 
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Fullbordandets tolvslag har klingat för: 
 
Br Jan-Åke Birgersson 
Han recipierade 1981 i RT S:t Andreas 
och kom till vårt Tempel 2001. Han  
innehade vid dödsfallet den 30 november 
-05 nionde graden. 
  
STICG-Broder Hans-Göran Adler 
den 16 december -05. Han recipierade i 
IG år 1965. 

 
Komturen Broder Kjell Pettersson. 
Han avled hastigt den 28 januari. 
Receptionen i IG skedde 1981. 
 
Broder Arne Eriksson hade nått 
Kärlekens grad. Han recipierade i IG 
2003. Dödsfallet skedde den 30 januari. 
 
 
 
Templet saknar dessa bröder och lyser 
frid över deras minne. 
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HÖGTIDLIG AVSLUTNING AV 
HÖSTTERMINEN 
 
Höstterminens verksamhet i Templet 
avslutades den 7 december med IG-möte. 
Följande bröder fick som de första i vårt 
Tempel mottaga det nya Veterantecknet 
OVN: 
 Bertil Nyberg 
 Bo Lindqvist 
 Yngve Lindgren 
 Bertil Wikström 
 Helge Falenäs 
 Stig Dahlberg 
Alla fyller med råge kravet på 25 års 
medlemskap.  
Ett högtidligt och värdigt ordensmöte som 
alla uppskattade avslutade höstsäsongen. 
 
TEMPLETS ÅRSDAG MED NYTT 
MEDALJREGN 
 
Vid IG-mötet i april dekorerades följande 
bröder med hederstecknet OVN: 
 Karl-Erik Oskarsson  
 Harry Thornberg 
 Göte Kaneberg 
 Gunnar Andersson 
 Ragnar Nilsson 
 Lars Johansson 
 Bängt Bodén 
Vi lyckönskar och gratulerar! 
 
INSTALLATION AV ÄMBETMAN 
OCH SÄNDEBUD  
 
Br  Aaro Laine, som valts till ny Bokförare, 

installerades i sitt ämbete vid årets första 
IG-sammanträde. Samtidigt installerades  
br Sten G Svensson som BCM i IG. 
Till nytt Sändebud vid Utposten i 
Enköping har installerats broder Per 
Hallström. 

 
 

Broder! När besökte Du ett Utpostmöte 
senast? 

 
INLÄNKNING AV LÄRLINGS-
BRODER – RECEPTION   
 
Enköpingsbröderna har vid sitt UP-möte 
den 21 mars länkat in en ny lärlings-
broder. Det är instruktör Rolf Ryrholm, 
Enköping. Faddrar är bröderna Gilbert 
Åkerlind (svärfar), Sten G Svensson och 
Bo Holmgren. 
Ballotering i Templet har skett för den nye 
lärlingsbrodern. Han är klar för reception 
vid vårterminens sista möte. 
 
 

ÖVRIGA NOTERINGAR 
i medlemsregistret 
 
Br Bo Holmgren har i Templets matrikel 
hamnat i fel grad. Grad 5 ska det vara. 
Redaktören ber om ursäkt!  
 
PROGRAM 
 
19/4 ARG med reception 
7/5   Vårutflykt. ”Något i hästväg.” 
10/5 IG Våravslutning. Reception. 
6/9   Höstterminen startar med IG. 
21/11 Arbetsmöte.Kl 14.Ändrad dag o. tid! 
22/11 TG. Obs! Ändrad dag.  
UP Köping: 
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20/4 UP-möte  
1875 Vårsamkväm med Damer. 
31/8 Höstupptakt med Damer. 
UP Enköping: 
25/4 UP-möte. 
26/9 UP-möte. 
 
INVENTARIEVÅRD 
 
Våra lokaler, inventarier och arbets-
redskap behöver kontinuerlig ans och 
eftersyn. Kom och hjälp till med att putsa 
ljusstakar och annat, laga, städa osv. 
Nästa tillfälle tisdagen den 21 november. 
Vardags-kläder. Obs!  Kl 14. 
 
ÅRSRAPPORTER VID 
FEBRUARIMÖTET 
 
Ordens Lag föreskriver ett sammanträde  i 
februari för behandling av ärenden rörande 
föregående års verksamhet, ekonomiska 
förvaltning och revision. Sekreteraren och 
Skattmästaren presenterade vid årets 
februari-IG aktuell statistik och ekonomi. 
 
I vår brödrakedja fanns vid årsskiftet 105 
bröder, en minskning under året med nio. 
För 15 år sedan var vi dubbelt så många! 
Ingen ny medlem har recipierat. 
Antalet besökare per möte vid 16 gradmö-
ten var i medeltal 24 per möte. 
Medelåldern är 72 år. 
 
Lokaluthyrningen har stor betydelse för vår 
ekonomi. 2004 års underskott vändes år till 
ett lika stort överskott (45.000 kr), som  
tillförs Eget kapital/Administrationsfon-
den. Pengarna behövs för att bekosta det 
ökande behovet av underhåll och förnyelse 
av lokaler och inventarier som en följd av 
den nya användningen.  

  
ÅRSAVGIFTEN 

Många har redan betalat 
medlemsavgiften för 2006, men några 

återstår. Den som känner sig träffad av 
detta kan göra vår nye Bokförare 

mycket glad. 
Plusgirokonto 86806-7. 

 
 
SPRÅKLEKTION PÅ 
KYNDELSMÄSSAN 
 
Vid årets Kyndelsmässofirande den 5 
februari medverkade studierektor Stig 
Järvetun från Enköping. 
"Varifrån kom orden?" är titeln på en bok, 
där Järvetun redogör för varifrån många 
av våra låneord kommer. Likaså förklarar 
han i boken hur många svenska ord 
förändrats under årens lopp. 
Järvetun har lagt oerhört mycket arbete 
med att forska i våra ords uppkomst och 
förändring. 
Nu fick vi en sakkunnig redogörelse för 
hur många av våra ord uppkommit. Det 
blev ett litet ovanligt men mycket 
uppskattat inslag i Kyndelsmässo-
firandet. 
Firandet inleddes i Tempelsalen enligt 
traditionen med den ritual, som finns för 
detta tillfälle. Även här medverkade Stig 
Järvetun, med att bl.a. förklara ordet 
”Kyndelsmässa". 
Br Arne Linderhed medverkade med 
orgel- och pianospel i såväl Tempelsal 
som sällskapsvåning. 
I sällskapsvåningsdelen av firandet dracks 
kaffe med tårta. 
Alltsammans   var  väl   planerat   av 
Utposterna i Köping och Enköping. 
                     FM 
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Kyndel 
Kyndelsmässodagen, eller Jungfru Marias 
kyrkogångsdag, firas till minne av att 
Jesus frambärs i Templet. Detta skulle ha 
skett 40 dagar efter hans födelse och 
därför infaller kyndelsmässodagen den 2 
februari. Festen uppstod i Orienten och 
infördes i väst på 600-talet. 
Dess namn beror på att ljusvigning ägde 
rum på Kyndelsmässodagen. 
Kyndel   betyder   ljus   och   därför 
"Kyndelsmässa". 
Kyndel finns också som en kryddväxt och 
dessutom fanns det i mitten på 1900-talet 
en populär stråkkvartett, som leddes av 
Otto Kyndel. Dessa senare har ingenting 
med ljus att göra! 
                                             HF 
 
 
 
FÖRANING AV VÅR 
  
Våren har börjat vakna opp 
hör trasten i höga trädets topp, 
se flyttfåglarna mot norr de sträcker. 
Våraning överallt de väcker. 
  
Värmen på snötäcket tär. 
I naturen känns en ny atmosfär. 
Bofinkens sång i mina öron ljuder. 
I åarna och bäckarna det riktigt sjuder. 
  
Snart är tiden här 
då det ut på myrarna bär. 
I tidiga morgontimman 
orrspelet stiger ur gryningsdimman. 
  
Tranorna kommit i stora flockar. 
Deras trumpetande på uppmärksamhet 
pockar. 

Före gryningen jag måste vara i deras 
trakter,  
ty, de har egna, utsatta vakter. 
  
Om jag trampar på en kvist kan det gå 
illa. 
Morgonen kan man då helt förspilla. 
Hela flocken kan lyfta mot skyn. 
Snopen jag står där i skogens bryn. 
         
                                         Stig D 
 

DEN 6 SEPTEMBER 
BÖRJAR HÖSTTERMINEN! 

 
TR-RINGAR TILL SALU 
 
Saknar Du TR-ring? Köp en begag-
nad. F.n. finns fyra i lager, varav två i 
nyskick. Kontakta B eller SKM. 
Ringmått 21 o. 22 mm. Även TR-
märken, slipshållare, manschettknap-
par, bildekaler finns. 
 
MATRIKEL 2005-2006 
 
En ny matrikel på CD-skiva finns nu 
på Templet. En tryckt upplaga av 
matrikeln kommer att produceras och 
beräknas kunna levereras i november. 
Den som önskar beställa kopia av 
CD-skivan eller den tryckta boken 
kan göra en beställning på en 
plusgiroblankett, konto 34 88 65-7. 
Priser: CD-kopia ………….20 kr  
             Bok ………………… 120 kr 
Beställning måste ske före 1 september 
(bok). Priserna gäller vid avhämtning i 
Templet. 
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Broder! 
Visst har Du en bekant som Du länge 

gått och tänkt att han skulle vara 
lämplig som  

Tempel Riddare. 
Gör slag i saken! 
Våga fråga!!! 

 
 
 

MEDLEMSUTVECKLINGEN 
ALARMERANDE INOM 

TEMPLET 
 

En fråga som ständigt återfinns på 
Mästare Rådets (MR) bord är medlems-
utvecklingen och rekryteringen. I års-
rapporten för 2005 konstateras, att 
medlemsutvecklingen accelererar i 
negativ riktning. Detta förhållande råder 
inom många Tempel. På sikt blir 
medlemsminskningen förödande för 
verksamheten. 
 
MR har diskuterat olika vägar att beträda: 
 

• Framför allt måste våra bröder i 
större utsträckning förmås verka 
för rekrytering. 
MR kan informera om situationen. 
Vi har stora möjligheter att nå 
framgång om alla hjälps åt. 
 

• Rekryteringskommittén hjälper 
gärna till med att bearbeta inkom-
mande tips. 

 
• Orden presenteras på ett positivt 

och tilltalande sätt. Vi kan erbjuda 
”en oas i tillvaron”, en avkopp-
lande miljö, vackra ceremonier och 
varm gemenskap. Eventuellt kan 

informationsmöten med inbjudna 
gäster  prövas på nytt. 

• Vi är anonyma, okända utåt. Kan 
någon form av social insats eller 
stipendier till organisationer eller 

     grupper öka kunskapen om oss. 
 

MR söker nu få en dialog till stånd i syfte 
att öka brödernas engagemang samt få 
synpunkter och idéer om den andra 
huvudfrågan – anonymiteten. 
 
Medlemsminskningen och bristen på 
nyrekrytering har många aspekter. Ett 
ständigt påpekande härom innebär också 
att vi börjar tappa tron på våra egna 
möjligheter att vända trenden och att få 
nya bröder. Vi måste se positivt.  
En självklarhet är att inga andra än vi 
bröder kan arbeta för att få nya 
medlemmar. 
 
Låt oss ställa frågan: ”Varför har vi blivit 
medlemmar i Orden?”  
Jag är övertygad om att vi har blivit det 
för att bli delaktiga av något som 
berikar oss i djupare mening. 
Dag efter dag, år ut och år in, runt om i 
vårt land, har nya länkar knutits till 
vår krets och bröder letts in i nya 
gradupplevelser. 
Detta har kunnat ske tack vare ideellt 
verkande ämbetsmän, som vill föra vårt 
budskap vidare. Så har det varit under 
Ordens långa historia och så vill vi också 
se framtiden. 
 
Nu är det upp till Er bröder att komma 
med förslag till MR om framtiden.  
 
Låt oss i svårigheterna finna möjlig-
heterna. 
   Yngve Lindgren 
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HEMSIDA 
 
Vår egen hemsida på Internet är under 
arbete. Redan nu kan Du titta på hur den 
ser ut på adressen www.wastmannia.se. 
Webmaster, som svarar för det tekniska 
utförandet, är br Aaro Laine. 
 
 
TRAPPHISS 
 
När ”vårt” hus byggdes ”glömde” man att 
dra upp hissen till översta våningen. 
Många besökare kan eller orkar inte ta sig 
upp för den sista trappan. Planering för en 
lösning med en trapphiss pågår. Mästare 
Rådets arbetsutskott arbetar tillsammans 
med representanter från hyresgästerna 
med ett förslag, som förhoppningsvis 
snart kan realiseras. Husägaren har 
sanktionerat projektet (men betalar ej). 
Ännu är inga beslut fattade. Innan 
installation sker måste hyresgästerna 
informeras och överenskommelse träffas 
med dem. 
Generösa penningbidrag till trapphiss-
projektet har inkommit till Templet. 
Templet har med stor tacksamhet noterat 
gåvorna och tar gärna emot ytterligare 
hjälp till finansieringen. 
 
TR – DAMERNA 
 
hade till sitt möte i april bjudit in 
damklubbarna från Bifrost, S.H-n och 
W:6. Från de två sistnämnda dam-
klubbarna kom 12 damer. TR-damerna 
tog hand om varsin gäst och ledsagade 
dem till det dukade påskbordet, där mat 
serverades. Vår ordförande Siw Fredby 
hälsade alla hjärtligt välkomna. Man 
kände på en gång en god stämning, som 

höll i sig under hela sammankomsten. Vi 
berättade för varandra om våra möten och 
vårt arbete. Vinsterna i vårt lotteri hade 
anknytning till påsken. De fördelades 
jämnt mellan gäster och värdinnor. Vi 
tävlade i att känna igen början och slutet 
på kända svenska visor, och det gav oss 
anledning att brista ut i sång. Plötsligt 
hade ett par timmar gått. Gästerna tackade 
och lovade att vi på deras inbjudan skulle 
träffas igen.  
I mars hade vi besök av Arne Nordberg, 
som berättade  för oss om Frälsnings-
armens biståndsarbete. 
En aktivitet återstår innan sommar-
uppehållet. Det är vår utflykt, som i år 
kommer att gå till Köping. Datum är inte 
fastställt, så vi ber att få återkomma med 
det. 
Styrelsen genom 
   ����*����

���
      sekreterare 
 
 
LILLA CLARAS MINNESFOND 
 
Br Viking Hankvist vädjar om bidrag till 
en minnesfond, som instiftats till minne 
av barnbarnet Clara Lantz. Fondens 
ändamål är att ge stöd åt och göra 
vardagen lättare för sådana som förlorat 
barn, syskon eller barnbarn under 
graviditeten, förlossningen eller 
spädbarnstiden. Fonden står under tillsyn 
av Länsstyrelsen.  
Bröder, som vill stödja fonden, kan sätta 
in medel på plusgirokonto 149852-6. 
Ytterligare information lämnas av br 
Viking, tel 0221-19191. 
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VÅRUTFLYKT – NÅGOT I HÄSTVÄG - SÖNDAG 7 MAJ.  

SE FÖRSTA SIDAN! 
 

Till sist … 
PÅMINNER VI OM 

  IG-MÖTET DEN 5 MAJ 
Missa inte säsongsavslutningen!! 

R e c e p t i o n  
 

                                  
                 Preliminär utgivningsplan år 2006 
 
                   Nr                 Manus                    Utkommer                      
                                          senast                       vecka                           
                   2                    21 augusti                   35 
                   3                      2 oktober                   41                              
                   4                    11 december                51                             
 
 
 
Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 
Utgivet av RT Wästmannia, Hantverkargatan 3, 722 12 Västerås 
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Yngve Lindgren                                           Sune Niva 
Sven-Erik Lilja                                             Lennart Stegnell 
Ewert Ekman                                                Harry Thornberg 
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