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Käre Vän och Broder! 
Det har snart gått fyra månader sedan jag tillträdde mitt ämbete som Mästare i 
vårt Tempel.  
Jag vill passa på att tacka er mina bröder för det förtroende som ni visat mig 
genom att välja mig till Mästare! 
Det var inte utan en viss bävan jag tackade ja till uppdraget. Även om jag 
tjänstgjort som Vice Mästare under några år är det en helt annan sak att själv ha 
det stora ansvaret att leda Templet i både smått som stort. Lyckligtvis finns många 
Bröder vid min sida, som alla gör ett fantastiskt fint arbete. 
Räkna inte med att jag ska kunna axla Broder Lennart Morbergs mantel. Jag har 
väldigt mycket att lära. Hoppas ni har förståelse för detta och att ni har överseende 
med att allt kanske inte blir så där riktigt perfekt från början. 
Jag är en unik person - precis som Du! 
Ungefär så här står det i en sång: 

Jag kan inte vad du kan, du kan inte vad jag kan. 

Men Gud har en uppgift som passar för mig  

och en annan som passar för dig! 
Tänk så vist det är inrättat! Det finns inga kopior utan endast original.  
Låt oss ta vara på detta i vårt tempelbygge. Ingen kan allt men tillsammans kan vi 
massor!! 
En av mina viktigaste uppgifter anser jag vara att på olika sätt försöka inspirera 
oss alla att göra bruk av de gåvor som vi tillsammans är bärare av.  
Vi behöver varandra och våra medmänniskor behöver oss! 
 
På annat ställe i Medlemsbladet kan ni ta del av den Verksamhetsplan som Mästare 
Rådet antog vid vårt senaste sammanträde. Ägna den tillräckligt med tid och 
fundera på vad just Du skulle kunna bidra med för att förverkliga den. 
Hör gärna av Dig med tips och idéer! 
 
Er vän och broder 
Sven-Erik Lilja 
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                              � 
     Fullbordandets tolvslag har    
    klingat för  våra bröder OPK 
           Ingemar Fredby och 
           Reinhold Lindström 
   Templet saknar dessa bröder 
   och lyser frid över deras  ljusa  
   minne. 
 

 

MÄSTAREINSTALLATION 
och NYA BRÖDER 
 
Vårt Tempel har fått ny M. den nye M 
br Sven-Erik Lilja installerades vid 
årets första IG-möte av PKM br Stig 
Gustavsson. FM M br Lennart 
Morberg, som innehaft ämbetet i 14 år 
blev varmt avtackad av såväl PKM som 
efterträdaren. De övriga ämbetsmännen 
avlade ämbetsmannalöftet. 
Ingenting är omöjligt, sägs det, och 
ingen chans får försittas. Det fick vi 
sedan erfara, när br Anders Carlsson 
med en speciell ceremoni återinsattes. 
Är det inte fantastiskt att efter 19 år se 
en broder återuppta kontakten med 
Templet. Det är väl ett klart positivt 
svar på att Tempel Riddare Orden har 
något att ge. 
En stund senare recipierade sonen John 
Carlsson och insattes i brödrakedjan 
vid sin faders sida. Det satte en alldeles 
särskild prägel på mötet. 

MEDALJÖRER      � 

 
Ytterligare några trogna bröder 
dekorerades med Veteranmedaljen 

OVN vid årsdagsmötet i april. Det var 
bröderna Olov Sjöström, Ola Magnus-
son, Göran Magnusson och Bengt 
Rosberg, som denna gång uppmärk-
sammades. 
 
TILL HÖGRE GRAD 
 
Med tåg och buss reste 25 bröder från 
vårt Tempel till STICG-mötet i 
Stockholm den 19 april. 14 bröder 
recipierade i den nya 9:e graden. 
Ritualen år helt nyskriven och gav en 
helt annan upplevelse än den gamla. 
Alla deltagare fick mottaga kraschanen i 
form av ett rött kors som tecken på 
värdigheten Utvald Komtur. 
 
MÄLARDALSTRÄFF 
 
De s.k. Mälardalsträffarna, där repre-
sentanter för Templen i Mälardalen 
möts för att utbyta aktuella synpunkter, 
har återupptagits. Mötet skedde i RT S:t 
Eriks lokaler i Uppsala under ledning av 
M Mats Valli lördagen den 28 mars.. 
Några helt nya idéer kom man väl inte 
fram till, men deltagarna tyckte ändå att 
det var värdefullt att få ventilera viktiga 
spörsmål och få veta hur man har det i 
granntemplen. Möten av detta slag 
stärker banden i ”familjen”. Nästa träff 
blir i Nyköping i oktober. 
 
VERKSAMHETSPLAN 2009  
Fastställd av Mästare Rådet 2009-04-06 
 
INRIKTNINGSMÅL 
Vi vill   
att medlemsantalet skall hållas på minst 
nuvarande nivå för att vi på sikt åter ska 
uppnå ett medlemsantal på 100 
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att vår verksamhet skall bli mer känd  
att varje broder skall känna samhörighet 
med och ansvar för vårt Tempel 
 
HANDLINGSPLAN 
Rekrytering 
Minst sex recipiender i IG under året 
Återinrätta en rekryteringskommitté 
senast i maj 
Specialutforma en rekryteringsbroschyr 
Anordna informationsmöten, t ex Öppet 
Hus 
Inspirera varandra att bli aktiva rekryte-
rare 
Kontakt med media för att göra vår 
Orden mer känd 
Använda oss av öppna Utpostmöten 
även i Templet 
 
Medlemsvård 
Utveckla faddersystemet t ex genom att 
se till att varje Broder har minst en 
fadder 
Eventuellt utöka besöksgruppen med 
fler bröder 
Hålla kontakt med passivförda bröder 
 
Ökat deltagande i våra möten 
Försöka hitta fler möjligheter att göra 
mötena intressanta 
Aktivera faddrarna 
Erbjuda skjuts till våra möten 
Anordna ett möte på tid som passar 
vissa bröder bättre 
Ökat samarbete med näraliggande 
Tempel 
 
Mästare Rådet vill gärna ha synpunkter 
på verksamhetsplanen och hjälp med att 
genomföra den. 
 
 
 

LÅT OSS BESÖKA VARANDRA 
 
Bröder som besöker andra Tempel. 
möts överallt av uppriktig värme och 
äkta brödragemenskap och känner att de 
är välkomna. Besök granntemplen, 
eftersom det är berikande och högtiden 
ökar, då många bröder samlas. 
Ritualen är givetvis lika i alla Tempel. 
Skillnader finns dock i utförandet och 
tempellokalens utformning. 
 
 
ATT SPRIDA RINGAR PÅ 
VATTNET 
 
Av medlemsstatistiken framgår att 
medlemsantalet minskar år för år. Stora 
insatser behöver inriktas på 
medlemsrekrytering och medlemsvård. 
Vi kan inte hoppas på hjälp av någon 
annan. Det är vi själva som måste agera. 
Alla bröder måste förstå läget och 
stimuleras till större insatser. En 
rekryteringsfolder är på gång. Använd 
den och vänd den negativa trenden. Vi 
måste vara optimistiska och tro på 
Ordens framtid. Det blir allt viktigare 
för oss tempelriddare att tala om vad vi 
står för. De höga ideal vi arbetar för är 
så värdefulla att de bör kunna 
accepteras av många fler. Om vi alla 
hjälps åt kan vi gå mot nya framgångar 
under kommande år.  
Vi tempelriddare utgör en minoritet i 
dagens samhälle, men vår övertygelse 
är, att våra värderingar är av stort värde 
för våra medvandrare. Framtidsmålet är 
väl inte en fortsättning av det 
alkoholdominerade liv, som fått starkt 
fäste i stora ungdomsgrupper. Idéerna 
om Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet 
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i förening med helnykterhet måste få 
leva vidare bland dagens och 
morgondagens människor. 
Vi talar ibland om att sprida ringar på 
vattnet. Washingtonmännen och deras 
efterföljare spred ringar på vattnet. Men 
nog har de vågor, som uppstod vid 
1800-talets mitt mattats av. Ringarna 
uppstår inte av sig själva. Man måste 
kasta en sten på den lugna ytan, för att 
en vågrörelse ska uppstå. Kan Du 
genom Dina insatser sprida vår Ordens 
budskap? Kan Du sprida ringar på 
vattnet?  
 
VI BEHÖVER GÖRA OSS 
KÄNDA UTÅT 
 
Använd med stolthet de märken (nål för 
kavajslaget, slipsnål, bildekal med 
mera) som visar att vi är Tempel 
Riddare. Alla bröder i grad sju och 
högre har rätt att bära URG-ring. Bär 
den och visa att Du tillhör Tempel 
Riddare Orden. Visa med heder och 
uppriktighet den varma vänskap som 
karaktäriserar medlemmarna av vår 
Orden. Märkena och ringen är 
igenkänningssymboler bland TR-bröder 
och kan väcka intresse hos andra och 
göra oss kända utåt. Vi ger signaler utåt, 
som underlättar rekrytering. 
Ett hinder mindre. 
Tyvärr har guldpriset stigit i höjden och 
en ny ring kostar i dag ca 3800 kr. Ett 
par begagnade ringar finns till salu för 
ett billigare pris. Storlek ca 22 mm. Hör 
med S. 
 
BERÄTTA FÖR BRÖDERNA 
 

• Skriv några rader till 

Medlemsbladet och berätta om 
någon liten episod ur 
vardagslivet. Jag tror att alla ni 
som har upplevt en extra 
ljusglimt skulle kunna glädja oss 
andra att få läsa om den. 

• Hör gärna av Dig om Du har 
något att berätta vid 
Brödramåltiden. Eller tipsa om 
någon berättare utifrån.  
Vår målsättning är att varje möte 
skall ge något av en personlig 
upplevelse. 

 
ANVÄND SOMMAREN TILL 
REKRYTERING 
 
Till sommaren hör ofta lite lättare 
samvaro. Vid konfirmation, barndop 
eller kanske midsommarfirande träffar 
vi släkt och vänner, som vi ser mera 
sällan. 
I dessa sammanhang kommer samtalet 
kanske in på den nål vi alla bär på 
kavajslaget. Du berättar att det är 
Tempel Riddare Ordens märke och 
nämner att vi är ett 160 år gammalt 
ordenssällskap, som står för nykterhet 
och höga etiska värderingar. Du berättar 
om vår fina gemenskap under högtidliga 
former. 
Kanske är Du ute och fiskar med 
barnbarnet eller snickrar på 
sommarstugan med en granne. Det är 
tänkbara situationer i sommarens 
fägring. Var och en kan finna tillfällen 
att förmedla vårt budskap.  
Att rekrytera kan varav ett långsiktigt 
arbete. Även små ord och små 
handlingar är av stort värde för Ordens 
fortbestånd.   
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TR-märket på kavajslaget visar att vi 
tillhör Tempel Riddare Orden. Det kan 
ge möjlighet till kontakt med andra. 
 
 
FADDRARNAS ROLL 
 
Faddrarna följer den nye Brodern 
inträde i Templet och har ansvar för 
undervisning och vägledning. Det är en 
ära och en stor glädje arr föra in en ny 
broder i Tempel Riddare Orden. Men 
det innebär också ett ansvar, som inte 
upphör när recipienden insatts i 
brödrakedjan. Han skall hjälpas tillrätta 
med de många små och stora frågor som 
inte är självklara. Om recipienden 
överges efter invigningen kommer 
otillfredsställda förväntningar att förta 
hans mod . Han kan känna sig utstött ur 
gemenskapen. Utan tvivel hade många 
passivföringar kunnat undgås om vi haft 
följande princip klar för oss: Det är lika 
viktigt att bevara en ny medlem som att 
rekrytera honom! Rekrytering och 
medlemsvård hänger oupplösligt 
samman.. 
Mats Valli, f.d. medlem i RT 
Wästmannia. har i ett gammalt häfte av 
Tempel Riddaren framfört några tankar 
om faddrarnas roll, vilken nog många 
gånger glöms bort. I samband med 
balloteringen och receptionen läses 
faddrarnas namn upp. Men ofta är detta 
det enda sätt på vilket faddrarnas namn 
kungöres, trots att det ju är faddrarna 
som lagt ner ett stort arbete på att värva 
den nya brodern. Är detta tillräckligt? 
Skulle inte de övriga bröderna 
stimuleras till mera aktiva 
värvarinsatser om även faddrarna på 
något sätt fördes fram? Det är i och för 
sig sant att faddrarna får plats vid 

"honnörsbordet" vid den efterföljande 
brödramåltiden, men kan vi inte göra 
mer?  
Efter receptionsceremonin, då det är 
dags att anvisa recipienden en 
hedersplats, så erbjuds även faddrarna 
en motsvarande hedersplats bredvid den 
nye Brodern. På detta sätt vet alla vilka 
som var dagens faddrar och dessa lyftes 
på ett fint sätt fram. Dessutom får ju 
faddrarna då möjlighet att ge den nya 
brodern ett visst stöd under den fortsatta 
ceremonin (exemplet hämtat från RT 
Concordia).  
Ska vi vända den nedåtgående trenden i 
medlemsantalet behöver pröva varje sätt 
som kan stimulera till ett mera aktivt 
värvande. MR är därför intresserat av 
att ta del av idéer och synpunkter, större 
eller mindre, på hur vi kan öka 
medlemsvärvningen och besöksfrekven-
sen vid våra möten. 
(Ytterligare finns att läsa i ”Anvisningar för faddrar” 
DHR 1993) 
 
 

TANKAR FÖR DAGEN OM 
FRAMTIDEN 
 
Stora resurser i form av tid och pengar 
har lagts ned på att skapa det nya 
gradsystemet. 
Nya grader utökar inte Ordens 
medlemsantal, det gör endast nya 
recipiender i IG. 
Kommer motsvarande resurser att 
läggas på rekrytering? 
Vad vill vi att man gör från centralt 
håll? 
Hur kan vi själva säkerställa Templets 
och Ordens framtid? Vad kan vi göra i 
Templen? 
Har Du synpunkter, så hör av Dig till 
Mästare Rådet 
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FÖRSPILLDA TILLFÄLLEN 
 
Vår förre VM broder Hans Hedlund 
berättar i ett gammalt nummer av 
Tempel Riddaren om en handels-
resande, som var borta från familjen i 
veckorna och kom hem jäktad och trött 
under veckosluten, varför han inte 
orkade ägna så mycket tid åt sin lille 
pojke Lars. En dag sade pojken till sin 
pappa: "Far, kan inte Du och jag bygga 
en koja i skogen som Anders och Erik 
gjort med sina pappor?” "Nej, inte 
idag”, sade pappan, ”jag är så trött". 
Så lät det ett flertal gånger, men så en 
dag vaknade samvetet hos fadern. När 
han åter hörde den vanliga frågan, tog 
han upp sin pojke i knät och sade: 
"Nästa lördag lovar jag, då skall du och 
jag bygga en koja tillsammans, det 
tummar vi på".  
Men under den sedan kommande 
veckan fick pappan ett bud till sitt 
hotellrum: "Lars har blivit råkat ut för 
en olycka och ligger svårt skadad på 
lasarettet". 
Pappan blev förtvivlad, tog sin bil och 
åkte med ilfart till sjukhuset, sprang 
uppför trapporna och skyndade sig in i 
sjukrummet. Väl framkommen till 
sonens säng hörde han honom bara 
säga: "Far, vi skulle ju bygga en koja 
Du och jag". Och så dog han. 
Vad var det pojken sökte? Jo, 
GEMENSKAP! Gemenskap genom att 
tillsammans med sin far bygga en koja 
att krypa in i och komma varandra 
närmare.  
Hur har vi det i vår gemenskap? Är det 
inte ofta så att vi alla har fullt upp med 
oss själva. Vi har inte tid med varandra. 
Det visar bl a besöksfrekvensen vid våra 

möten. Låt oss därför bygga "kojor" 
innan det blir för sent, "kojor" av 
Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet, där 
vi kommer varandra så nära, att vi kan 
viska i varandras öron budskapet från 
den store mästaren: 
 "Vet Du om att Du är värdefull, att Du 
är aktad här och nu, att Du är älskad 
för Din egen skull, att ingen annan är 
som Du". 
Då kanske vi bättre klarar av 
vandringen på den ofta törnbeströdda 
vägen tills dess fullbordandets tolvslag 
klingar. 
 

Var stilla 
 
Lämna dina sorger och glöm de 
glädjeämnen som gör ditt hjärta till ett 
upprört hav. Då skall du höra 
evighetens vingslag, tysta lätta och 
känna värmen från din människosjäl, 
som långsamt växer. 
 
 

DITT MEDLEMSBLAD 
 
Du får ett Medlemsblad i brevlådan från 
ditt Tempel. Javisst. Många gånger. Du 
tittar på det. Kanske lägger det åt sidan 
eller kanske rent av i papperskorgen. 
Kanske år ett sådant tillvägagångssätt 
inte ovanligt. Tyvärr. 
Har Du reflekterat över vad som ligger 
bakom ett medlemsblad från ditt 
Tempel? Någon har skrivit texten. 
Någon har kopierat, skrivit ut adresser, 
frankerat och gått till posten. Det ligger 
tankemöda och arbete bakom 
medlemsbladet. 
Varför får du då medlemsblad? Jo, det 
är en information till Dig. Det vill 
berätta något för dig - vara en kontakt 
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mellan Templet och Dig. Det vill vara 
en hälsning att du är välkommen till 
Ditt Tempel, att Ditt Tempel räknar 
med Dig. Kanske innehåller det också 
ibland en vädjan om Din solidaritet, ditt 
stöd. Kanske kan det också innehålla en 
påminnelse om att just Du kan komma 
med något förslag på en blivande 
Tempel Riddare. Du skall veta att 
medlemsbladet går till alla bröder i Ditt 
Tempel. Men för Dig är det just det 
exemplar som Du får i din hand som 
riktar sig till Dig med förväntan om 
respons. Låt inte Ditt Tempel vänta 
förgäves på något tecken som visar att 
kontaktutbytet fungerar. 
Ett medlemsblad från Ditt Tempel har 
ett budskap som är värt Din 
uppmärksamhet. 
 
Till IG-mötet den 6 maj kommer 
PKSKM Jarl Öman. Kommer DU? 
 

TR-DAMERNA 
 
har efter juluppehållet träffats 4 gånger. 
Vid ett av tillfällena besökte vi 
Frälsningsarmens biståndsverkstad. Där 
fick vi först information om deras 
arbete.  Vi gick sedan runt i de enorma 
lokalerna, där rullstolar, rollatorer, 
sängar, skolbänkar och mycket, mycket 
mer var samlat. Allt är skänkt, och man 
renoverar det, innan det sedan skickas 
vidare till olika länder ute i världen. 
Man förberedde  just då en  transport till 
Zimbabwe. 
Vi har haft besök av Bo Ström, som 
underhöll med sång och gitarrspel. Inför 
påsken samlades vi till en påsksupé. Vi 
avslutar vårsäsongen med den sed-
vanliga utflykten. Den äger rum den 28 
maj.  . 
 
För styrelsen                 Siv Magnusson 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
CAPELLA ECUMENICA 
 
RT Wästmannia ordnar bussresa till Capella Ecumenica i S:t Annas skärgård                           
                             söndagen den 23 aug 2009 
 
Avresa fr Västerås kl 07.30                        Åter till Västerås kl 20.00  
                
Vi deltar i gudstjänst kl 11.00 där vår Broder Sten-Bertil Jakobson är officiant. 
 
I det preliminära priset ingår bussresa, båtresa, kyrkkaffe, lunch och guidning 
på Capella Ecumenica och i Söderköping. 
 
Pris:  Ca 500 – 600 kr/person beroende på antal deltagare.  
 
Tag gärna med vänner och bekanta! 
 
Anmäl ditt intresse till Sven-Erik Lilja, 0221-76 00 04, svenerik.lilja@telia.com 
senast den 15 maj! 
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V Å R U T F L Y K T 

 

Kom med till Tumbo kyrka 
söndagen den 31 maj kl.11 

RT S:t Eskil står för arrangemanget. 
Förhandsanmälan 021-414136 (S) före den 15 maj. 

Någon förtärig ordnas i Kaplansgården. 
                       Välkomna! 
      MR  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONSDAGEN DEN 9 SEPTEMBER STARTAR HÖSTTERMINENS MÖTEN. 
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                 Preliminär utgivningsplan år 2009 
                               Nr            Manus senast         Utkommer  vecka                    
                               2              18 augusti                        35                              
                               3              29 september                   41                              
                               4                8 december                    51                             
 


