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Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    
till höstterminens första IG-möte den 6 september. 

Utposterna startar 31 augusti (Köping, se sidan 2) och 26 
september (Enköping). 
Reservera också tid för 
Damernas skördefest  

den 5 oktober! 

 
 
       Inga andra än vi bröder kan arbeta för att få nya medlemmar 
 
 
 
 
 

 

 

� Brev från M skrivet den 10 juli 2006 

Kära TR-bröder! 
Tiden rinner iväg och snart är även årets sommar ett minne blott. Den 6 
september är det dags igen för vårt IG-möte. 
Jag hoppas att Du, liksom jag, ser fram emot att åter få träffas, få känna 
glädjen att ha varandra och tacksamhet att få vara en länk i vår brödrakedja. 
Välkommen till en ny hösttermin. Låt oss tillsammans göra den till den bästa vi 
varit med om! 
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Jag vill citera en intervju med landshövding Mats Svegfors i Sociala missionens 
tidning Livskraft: ”Dag Hammarskjöld talade om att handla där man är, om 
att inte gå förlorad i det som har hänt eller i framtiden. Man ska fånga dagen 
för att jag just här och nu har möjlighet att göra något gott.” 
Hjärtevarma hälsningar och FSV  
från Er vän och broder  
  
Lennart Morberg  
 

 

 

    ------------------------�------------------------ 
 
Gunvor Hammarbäck avled den 27 juni efter en tids sjukdom. 
Bröderna och deras familjer delar sorgen med vår Mästare. 

    ------------------------�------------------------ 
 
 
 

               �    8 augusti 2006 

Fullbordandets tolvslag har klingat 
för STICG-broder 
          Olof Lagerström. 
Templet saknar vår broder och lyser 
frid över hans minne. 

 
  

 
 

Broder! När besökte Du ett 
Utpostmöte senast? 

 

 
 
 

RECEPTION OCH   
GRADGIVNING I HÖGRE 
GRAD 
 
Vid IG-mötet den 10 maj inlänkades 
en ny broder i vårt Tempel. Det var 
lärlingsbroder Rolf Ryrholm, 
Enköping. Faddrar är bröderna 
Gilbert Åkerlind (svärfar), Sten G 
Svensson och Bo Holmgren. Ett 
välkommet tillskott till brödrakedjan. 
Br Bertil Carlsson erhöll vid RG-
mötet den 15 mars Ordens tredje 
grad. 
Den 19 april hade vi glädjen att följa 
br Helge Larsson, VT Silvermalmen, 
som innehar associerat medlemskap i 
vårt Tempel, vid reception i Antagne 
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Riddares Grad (ARG). Bland andra 
deltog SKM i Mellersta 
Provinskapitlet. 
 

 
 

PROGRAM 
 
6/9     IG-möte 
20/9   KG-möte 
4/10   Val i URG, TG och IG (Kl  
  19.00) 
         IG-möte 
5/10   TR-Damernas Skördefest.  
  Bröderna inbjudna. 
8/10   STG i Hudiksvall 
18/10 PRG 
26/10 Höstfest med Damer (torsdag!) 
UP Köping: 
31/8    Höstupptakt med Damer. Sam-   
           ling 18.30 vid Forum. Bok-   
           binderiet (konst- o. hantverks- 
          utställning). Kaffe. 
21/9    MiljöUtpost. 
19/10  UP-möte. Val 
UP Enköping: 
26/9    UP-möte. Besök från   
  Sollentuna. 
24/10  UP-möte. Val 
 
Notera också 
tisdagen 21/11 Arbetsmöte.kl 14 
(vardagskläder) och 22/11 TG 
(ändrad dag) 
 

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.Vardagskläder. Obs! Kl 
14. 
 
NÅGOT I HÄSTVÄG  
 
Ett 20-tal bröder och Damer 
samlades den 7 maj till gudstjänst 
och kyrkkaffe i Västerledskyrkan i 
Enköping. Av tidsskäl avkortades 
kyrkbesöket och deltagarna fick i det 
vackra vårvädret ta del av en 
annorlunda och trivsam information 
om häst- och travsport hos Stefan 
”Tarzan” Melander i det välskötta 
Tillingestallet. 
 

 
  

DEN 6 SEPTEMBER 
BÖRJAR HÖSTTERMINEN! 
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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. 
 

 
 
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 septem-
ber (bok). Priserna gäller vid avhämt-
ning i Templet. 
 
 
 

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!!! 

 
 
 

 

MEDLEMSUTVECKLING – 
TILLVÄXT 
 
Ett IG-möte - utan recepiend. Visst 
kan det vara trevligt att träffas, men 
något viktigt fattas, eller hur? Utan 
recipiender i Invigningsgraden 
avstannar också receptionerna i de 
högre graderna och underlaget för 
RT Wästmannias och Ordens 
fortlevnad undergrävs. 
Mästare Rådet har ansvar för 
utvecklingen, men har små möj-
ligheter att utan hjälp ”inifrån” d v s 
från våra egna bröder påverka 
situationen. Kom därför  med 
förslag om framtiden.  
 

• Vi behöver öka rekryteringen.  
Medlemsåldern ökar! 

 MR ser gärna att bröderna i 
 större utsträckning engagerar 
 sig i  rekryteringsfrågan.  

• Vi behöver bli mindre anony-
ma i samhället. 

 Det är också viktigt att vi 
 försöker  öka intresset även 
 utanför de  gradbundna ritua-  
         lerna.Arrangemang som fester, 
 föredrag, utflykter, studiebesök 
 kan vara medel i det syftet. 
 
Tänk på att ytterst är det vi alla och 
kanske just du (som blivande fadder) 
som har möjligheten, ja ansvaret, för 
att nya sökande kommer till oss. 
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Inventera bekantskapskretsen och 
omgivningen. Nog finns det en eller 
flera lämpliga och intresserade! 
 
Nu är det upp till Er bröder att 
komma med förslag till MR om 
framtiden.  
 
SNART VALMÖTE … 
 
Val av MR och tjänstemän skall 
enligt OL ske i oktober. 
Valnämnden har att föreslå bröder 
till ämbetsmän och revisorer. 
Förslag till övriga tjänstemanna-
poster upprättas av CM och MR. För 
att underlätta arbetet vädjar MR till 
alla, som under detta år innehaft 
uppdrag, att meddela om de ställer 
upp till omval. Lämnas inget besked 
tolkar MR det som att tjänsterna kan 
besättas genom omval. 
 
SANNING, KÄRLEK, 
RENHET, TROHET. 
 
Sanning! Vad är sanning, kan man 
fråga. 
Vad är det att vara sann? 
Är det någonting att kunna, våga? 
Kanske adelsmärket för en man. 
Sanning i vårt tal skall vara 
nej är nej och ja är ja 
och att för sin ståndpunkt svara 
även när man hån får ta. 
 
Kärlek, störst av allt vi har fått lära. 

Kärleken som allting tror. 
Kärlek är att andras bördor bära. 
Vad kärlek är det vet en mor. 
Kärleken till Gud, vårt fosterland, 
vår nästa. 
Den som känner kärlek i sitt bröst 
är i stånd att ge sitt bästa 
och till sorgsna bringa tröst. 
 
Renhet, oskuldsfullt och ärligt  
tänk om detta inte vore tomma ord.  
Ja, då skulle livet vara härligt,  
himmelriket finnas på vår jord.  
Ren i tanke, ord och gärning,  
vore någonting att hoppas på,  
slippa att med ondskan spela tärning  
och den vita skruden kanske få. 
 
Trohet emot givna löften måste 
hållas 
liksom trohet emot höga ideal. 
Hot mot mänsklig rättighet den 
vållas 
utav otro, lögner och förtal. 
Låt oss emot otrons makter strida, 
kämpa för ett bättre land 
och med nästan vid vår sida 
genom livet vandra hand i hand. 
 
           Börje Mattsson 
 

HISTORISKA MOMENT I 
DE FYRA FÖRSTA 
GRADERNA 
 
Grad I till IV bildar hörnstenarna i 
vår tempelbyggnad. 
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• IG eller Sanningens grad är 
ägnad minnet av doktor Benjamin 
Rush, född år 1740. I slutet av 1700-
talet väckte han till liv idén om 
kamp mot alkoholbruket. Han också 
en av dem som undertecknade den 
amerikanska självständighetsdekla-
rationen. 
• KG - Kärlekens grad - ägnas 
minnet av de sex washington-
männen, som år 1840 åstadkom en 
storslagen väckelse- och nykterhets-
rörelse i Amerikas Förenta Stater. 
Deras namn återfinns på standaret. 
Washingtonmännens medlemstec-
ken var en sexuddad stjärna. 
• RG – Renhetens grad - riktar 
uppmärksamheten på stiftarna av 
nykterhetsorden Sons of Tempe-
rance, vars motto var kärlek, renhet, 
trohet. Denna orden växte fram ur 
washingtonrörelsen. Den antog som 
medlemstecken en sexuddad stjärna 
inom en liksidig triangel. Tio man 
stiftade orden. Deras namn finns 
återgivna på sköldens baksida. En av 
Amerikas mest betydande presi-
denter, Abraham Lincoln, var också 
medlem av denna orden. 
• TG – Trohetens grad - är ägnad 
minnet av vår ordens bildande och 
det mödosamma arbete, som 
föregick detsamma. Efter sju 
månaders förarbete stiftades 
nämligen vårt Brödraskap år 1840 
av en av de tio män, som grundade 
Sons of Temperance, nämligen J W 

Oliver, samt 44 andra medlemmar 
av samma orden. Det omskapande 
verk, som Benjamin Rush gav idén 
till, som de sex washingtonmännen 
kraftigt utvecklade och som Sons of 
Temperance började organisera, 
blev genom vår ordens instiftande 
befästat. Organisationen på detta 
område var fullbordad. 
Vår Orden, Tempel Riddare Orden, 
har tagit sitt namn av den medeltida 
Tempelriddareorden och fullföljer i 
vissa avseenden dess traditioner. 
Den gamla Tempelriddareordens 
förste Stor  Mästare var Hugo av 
Payens, vilken berörs i den femte 
graden PRG. 
  

DET KOM ETT BREV 
från Broder Sune Persson 
Han bifogade en notis från 
godtemlartidningen Västmannia 
1/1997, som vi gärna återger. Visst 
behöver vi vänliga ord i vårt 
umgänge. 
 
TACK OCH VÄNLIGA ORD 
På styrelsens sammanträde 
häromkvällen kom vi att tala om 
begravning och blommor, då någon 
spontant sa ungefär, så här "Det 
borde vara bättre att ge blommor 
medan de lever...".  
Hur är det med oss godtemplare? Är 
vi duktiga på att säga tack och ge ett 
uppmuntrande ord? 
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Vi bör ge en liten blomma då och 
då. Kanske säga: "Det var bra att Du 
kom på mötet. Det var käckt att Du 
ville ställa upp! Du skall ha tack för 
Dina ord. Du skall veta att vi 
uppskattar Din insats.” … och så 
vidare. 
Nej - sanningen är helt enkelt att vi 
är mycket dåliga i vår rörelse och i 
vårt land. I varje fall ofta och alltför 
dåliga på att ge en "ros".  
Tvärtom hittar vi gärna fel och 
tycker att kamrater i föreningen inte 
gör så bra. Vi pratar gärna "skit" om 
kamraterna i stället för gott och 
vänligt omdöme. 
Det har funnits två förenings-
ordföranden i vår stad, som ofta bad 
mig om medverkan och insatser. De 
var för övrigt kvinnor båda två. 
Genast efter min insats kom ett litet 
brev eller kort med passande bild- 
en blomma, t.ex. tack för Din 
medverkan - eller tack för hjälpen 
och så vidare. 
I Norge är det oftast en helt annan 
"ton i skällan". Med värme och 
hjärtlighet hör man ofta: "Det var 
verkligen hyggligt att Du kunde 
komma! Tack för att Du kom! Tack 
för idag". Tusen tack är ett norskt 
uttryck, dessutom säger man ofta - 
nästan alltid - tack för sist. även om 
det är flera år sedan sist. 
Fram för ett krafttag. Vi skall arbeta 
in i vår rutin - Tack för att Du kom. 
Tack för att Du ville ställa upp osv.  

Det kostar så lite men betyder så 
mycket. 
     Sune Persson 
 
 

HEMSIDAN 
 
Vår egen hemsida på Internet är nu 
igång. Du når den via adressen 
www.tempelriddareorden.se eller 
direkt www.wastmannia.se. 
Medlemsbladet finns också där i 
pdf-format.  
 
TRAPPHISS 
 
Planering för en lösning med en 
trapphiss pågår. Mästare Rådets 
arbetsutskott arbetar tillsammans 
med representanter från hyres-
gästerna med ett förslag. Generösa 
penningbidrag till trapphissprojek-
tet har inkommit till Templet. 
Templet har med stor tacksamhet 
noterat gåvorna och tar gärna emot 
ytterligare hjälp till finansieringen. 
 
TR – DAMERNA 
 
avslutade vårsäsongen med den 
traditionella utflykten, som i år gick 
till Köping. Där  togs vi emot av 
Bengt Rosberg, som skulle vara vår 
värd och guide. Han lotsade oss 
under dagen från det ena stället till 
det andra på ett förträffligt sätt.  
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Första anhalten var Sveriges näst 
äldsta järnvägsstation från år 1866  
vid Hamnplan. Där finns nu 
restaurangen Athos, och där intog vi 
lunch. Bengt berättade om stationen 
och järnvägen Köping – Uttersberg, 
som har en unik spårvidd p.g.a. 
mätfel. Färden gick därifrån ut till 
Strö hög. Tillbaka i centrala Köping 
berättade Bengt om arkitekt Theodor 
Dahl,  som  betytt  mycket  för  upp- 
 
 

byggnaden av Köping efter branden 
år 1889. 
Vi avslutade Köpingsbesöket på 
IOGT-NTO Forum, där vi drack vi 
kaffe. Siw Fredby tackade Bengt för 
trevlig guidning. 
Höstsäsongens första möte äger rum 
den 7 sept. Alla TR - damer hälsas 
hjärtligt välkomna. 
Styrelsen genom 
   Siv Magnusson 
      sekreterare

 

Till sist … 
PÅMINNER VI OM 

 IG-MÖTET DEN 6 SEPTEMBER 
Missa inte säsongsstarten!! 

 
                                  
                 Preliminär utgivningsplan år 2006 
 
                   Nr                 Manus                    Utkommer                      
                                          senast                       vecka                           
                   2                    21 augusti                   35 
                   3                      2 oktober                   41                              
                   4                    11 december                51                             
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