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Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    
till höstterminens möten i Templet. 

Närmast liggande Utpostmöten 20 september i Köping 
och 25 september i Enköping). 

Reservera också tid för 
Damernas skördefest  

den 27 september! 

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

 

 

� Brev från M skrivet den 23 augusti 2007 

Mina kära bröder och Damer! 
 
Så har vi lagt det mesta av sommaren 2007 bakom oss, och jag hoppas att Ni 
alla haft det gott och avkopplande och att Ni har kunnat ladda upp för egen 
del, men också känner, att Ni med nya, friska tag vill vara med och ge vårt 
Riddare tempel Wästmannia ökad vind i seglen. 
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Jag ser med glädje och optimism fram emot den nya termin, som Du vet inleds 
med IG den 5 september (nog avklarad när Ni läser detta). 
 
Jag hoppas att vi alla som kan försöker ställa upp, så att vi får en härlig 
slutspurt på år 2007 med en inspirerande nytändning och en förnyad 
framtidstro. Till visionerna hör en aktivare rekrytering. Jag hoppas vi kan bli 
bättre så att minus blir plus! 
 
V ä l k o m n a  mina bröder till en ny termin. Låt oss hand i hand känna, att 
här gäller devisen: ”En för alla – alla för en.” 
 
Hjärtevarma hälsningar och FSV  
från Er vän och broder  
  
Lennart Morberg  
 

 

 
 

               �    24 december 2006 

Fullbordandets tolvslag har klingat 
för ARG-broder 
          Carl-Olov Carlsson. 
Templet saknar vår broder och lyser 
frid över hans minne. 
   +++++++++++++++++++++++ 

    � 21 april 2007 

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

 

RECEPTION OCH   
GRADGIVNING I HÖGRE 
GRAD 
 
Vid KG-mötet den 17 januari upptogs 
broder Rolf Ryrholm, Enköping,. I 
Ordens andra grad. En av faddrarna 
(svärfar) broder Gilbert Åkerlind 
hälsade välkommen 
Br Sven Lindblom erhöll vid URG-
mötet den 21 februari Ordens sjunde 
grad. 
Den 18 april hade vi glädjen att följa 
bröderna Bo Holmgren och Karl-Erik 

Axelsson vid reception i Antagne 
Riddares Grad (ARG).  
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Vid GK i Växjö recipierade den 27 
juli br Sten-Bertil Jakobson i Ordens 
nionde grad (STICG). 
Vi gratulerar och lyckönskar dessa 
våra bröder till deras nya grader. 
FSV. 
 
25-ÅRSVETERANER 
 
Vid Högtidsmötet i samband med 
Templets 90-årsfirande fick en ny 
omgång trogna välförtjänta bröder 
mottaga hedersmedaljen OVN 
(Ordens veterantecken). De 
nydekorerade är bröderna 

Erland Wallström 

Arne Bryngelsson 

Lennart Morberg 

Torsten Gellerstedt och 

Arne Linderhed. 
FM br Helge Falenäs var officiant. 

 
 

PROGRAM 
 
5/9     IG-möte 
19/9   KG-möte 
27/9   TR-Damernas Skördefest.  
  Bröderna inbjudna 
3/10   Val i URG, TG och IG (Kl  
  19.00) 
         IG-möte 
17/10  PRG 
26/10  Höstfest med Damer  
 
UP Köping: 
29/8    Höstupptakt med Damer. Sam-   

           ling 18.45 vid Forum. KUJ:s 
          lokstall. Kaffe, film. 
20/9    MiljöUtpost. 
18/10  UP-möte. Val 
 
UP Enköping: 
25/9    UP-möte. Besök från   
  Sollentuna. 
30/10  UP-möte. Val 
 
Notera också 
tisdagen 20/11 Arbetsmöte.kl 10 
(vardagskläder). Våra lokaler, inven-
tarier och arbetsredskap behöver 
kontinuerlig ans och eftersyn. 
 

 
 

Broder! När besökte Du ett 
Utpostmöte senast? 

 
 
 

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. 
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ÅRSAVGIFTEN 

Många har redan betalat 
medlemsavgiften för 2007, men några 

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

mycket glad. 
Plusgirokonto 86806-7. 

 

 
 
 
 

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!!! 

 
 

 
Nu är det upp till Er bröder att 
komma med förslag till MR om 
framtiden.  
 
 
  
 
NYA BRÖDER – VÅRT 
ANSVAR 
 

Ett stort antal bröder kom med under 
framgångsperioden på 60- och 70-
talet. Dessa bröder glider nu in i en 
åldersgrupp med avtagande aktivitet. 
Detta medför bl a färre mötesbesök. 
 

De platser i tempelsalen, som står 
tomma p g a att äldre bröder ej orkar 
komma, måste intagas av nya 
bröder, som kan föra verksamheten 
framåt och uppehålla den höga 
ordensmässiga standard, som våra 
föregångare har skapat. Dessa våra 
nya bröder står självfallet inte 
utanför dörren och ber att få komma 
in. Vi kan inte bara sitta med 
armarna i kors och vänta. Våra 
blivande nya medlemmar finns 
därute, men de vet inte att vi 
behöver dem och att de är välkomna 
till Tempelriddare Orden. Initiativet 
måste tas från vårt håll. Det är Du 
och jag som har ansvaret. Vi måste 
erbjuda förmedling av kontakt och 
information. Det är första steget på 
vägen till ett nytt medlemskap. 
 
Det finns säkert många absolutister 
som väntar på en kontakt. Sök upp 
dem!  Det finns sannolikt också 
många lämpliga män, som inte tagit 
ställning till principen om personlig 
helnykterhet, men som i samband 
med ett medlemskap i TRO gärna 
skulle acceptera en helnykter livsstil. 
 
Du och jag bär ansvaret för en 
rekrytering som tryggar vår Ordens 
fortbestånd och framtid 
  

Jarl Jernunger: ”Har du broder 
tänkt på..”  jan-76 
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VEM ÄR TEMPEL-
RIDDARE? 
 
Frågan ställs ofta till oss bröder.. Du 
har kanske funderat över den vid 
flera tillfällen. Vi får svar, tydliga 
och konkreta i våra Tempel. Men det 
är svar som väcker flera frågor. 
Frågor som berör oss tempelriddare 
inte minst utanför våra 
tempellokaler i det samhälle som vi 
verkar i. Frågorna är uppfordrande, 
kräver eftertanke och, varför inte, 
klara och tydliga besked om vad jag 
som tempelriddare kan och bör göra 
för vår Orden. 
Hur ofta besöker jag mitt Tempel 
och min Utpost? 
När rekommenderade Du och jag en 
”ny”  broder senast? 
Du bär väl ditt ordensmärke? 
 
    Per Hallström  

 
LÄNGTAN 
 

I alla människors ögon bor en 
längtan. Människor av alla raser och 
hudfärger, barn och gamla, mödrar 
och fäder, revolutionärer och 
äventyrare, syndare och helgon. Alla 
bär dom i sin blick, djupt i sin 
pupill, samma gnista, en outsläcklig 
längtan. Och för alla är det samma 
eld, samma bottenlösa djup, samma 
törst efter lycka och glädje, efter det 

som man inte har, men som man vill 
äga. 
Vi människor har fötts till världen 
med ett evigt begär, som ett ständigt 
lika oläkt sår. Vi har törsten, 
hungern, efter det vi inte har – en 
kaka till, något annat, något nytt 
hela tiden. Man kan likna det vid en 
bägare, som aldrig kan fyllas upp till 
randen eller en dryck, som bara 
lämnar en mera törstig ju mer man 
dricker av den. Är det på grund av 
denna heta längtan som vi 
människor bestiger de högsta 
bergen, utforskar havens djup, ger 
oss ut i kosmos längre och längre 
bort. Är det därför vi människor 
härskar, vill ha makt, intrigerar, 
sjunger, gråter, skrattar, hatar, begår 
brott och utkämpar krig?  
Längtan är som en sjukdom, som 
tvingar oss att äta mer och mer utan 
att vi någonsin blir mätta. Den är 
som ett trasigt kärl, som egentligen 
aldrig kan fyllas. Vi kan bli utleda, 
men aldrig mätta. Man kan också 
säga att en människa är förälskad 
vid födelsen, förälskad i någon hon 
aldrig sett. Det är som om den 
förälskelsens återsken, bild och 
skugga vilar över allting. Man skulle 
kunna kalla det den fördolde gudens 
bild, som återspeglar sig i den första 
förälskelsen, i allt vad ögat kan se 
och handen kan känna. Det lilla 
barnet sträcker armarna mot allt det 
får syn på, tar det i munnen. Det 
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större barnet utanför leksaksaffärens 
skyltfönster utbrister: ”Den där 
nallen vill jag ha.” Barnet får sin 
åtrådda älskade nalle. Några 
månader efteråt ligger den gömd och 
glömd i något hörn och barnet 
vänder sin längtan efter något annat, 
något nytt. Och vi vuxna gör som 
barnet vid leksaksaffärens fönster. 
Fast nu gäller det allvarligare saker. 
I människosjälens natur ligger en 
vilja att besitta hela världen, men 
aldrig kunna det. Alexander den 
store grät, när han inte kunder erövra 
stjärnorna. I kärleken försöker vi 
krampaktigt äga varandra. Men var 
och en som försökt vet att det är ett 
omöjligt företag. Var och en härskar 
i sin värld, i sitt eget inre, och det 
kan aldrig ägas av någon annan. 
Man kan vara föremål för någons 
tankar, känslor och längtan, men 
ingen kan nå till ens innersta och 
göra anspråk på äganderätten. Vi 
kan besöka varandra, vi kan mötas i 
förtrolighet, kärlek, passion, vän-
skap och gemenskap. Vi kan i 
symbolisk mening  gå in till 
varandra och tända ljus och släcka 
ljus, men ändå är vi alltid ensamma. 
Det är vårt öde, vår storhet och vår 
gåtfullhet. En snigel bär sitt hus, en 
människa sin innersta ensamhet.  
Kanske är det så att längtan är något 
som gör oss till människor. Alla 
åldrar har sin längtan. Det kan gälla 
drömmar om en framtid, som ännu 

inte är, eller minnen från det som en 
gång var och som aldrig kommer 
tillbaka. Man kan innerst längta 
intensivt efter att bli stor och vuxen 
och komma ut och tjäna mycket 
pengar, att vara fri. Man kan lika 
hänfört längta tillbaka till 
barndomen. Tesen tycks gälla för 
oss människor: ”Jag är belåten, men 
jag är inte nöjd.”  
Så kommer en dag i livet, då man 
plötsligt inser att allt det man strävat 
efter, arbetat för, inte är värt mer än 
en handfull vissna löv. Det man 
djupast sökte fanns inte där. Så 
flyger längtans fåglar bort mot 
horisonten och drömmarnas skepp 
styr ut på oändliga vatten och 
bleknar bort i solnedgången. 
Längtan sträcker sig alltid bortom 
det man inte kan nå. 
Det finns en oändlighetens törst i vår 
längtan. Vi drömmer om att få resa 
bort från allt som binder och gör 
vardagen svår. Vi vill bort från 
besvikelse och nederlag, bort från 
räkningar och rädslor, bort från 
sinnevärlden och realiteter som 
plågar mot en andlig värld av ett 
annat slag. En dröm – med 
evighetstecken. 
Vad är det som lockar i en sådan 
dröm? Är det inte drömmen om en 
bättre existens, en dröm om det 
framgångsrika liv, som man inte nått 
upp till. Man frågar sig – finns det 
någon längtan i människans liv, som 
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man speciellt vill söka efter? Som 
har längtan som ledljus. Finns det 
någon som viskar: ”Sök det du 
söker, men inte där du söker.” 
Kanske är all vår längtan, alla våra 
drömmar, innerst inne bara en törst 
inuti en större törst. En hunger, en 
önskan, om att få bli delaktig i allt. 
Kanske är alla våra naturliga behov 
som att älska och bli älskad, känna 
vänskap och glädje, äga och ge, en 
enda önskan om att förenas med allt 
och med varandra och djupast med 
hela världsalltet och kosmos och att 
bakom detta till sist förenas med 
honom som gett längtan dess kraft - 
Gud den allsmäktige och hans son 
Jesus Kristus. 
 

Nedtecknat från HSM:s tal vid 
90-årsbanketten / OM 

 
 
LÄNGTAN HETER MIN 
ARVEDEL 
 
Längtan heter min arvedel, 

slottet i saknadens dalar. 

Sakta ett underligt strängaspel  

tonar igenom dess salar. 

 

Säg, vadan kväller du, klagande 

ström,  

djupt ur de skumma gemaken,  

du som mig sjunger om dagen i 

dröm,  

sjunger om natten mig vaken?  

 

Vem är den själ som i suck och i ton  

andas från hemliga strängar, 

ljuvligt som doften från humlornas 

bon  

flyter på gulnande ängar?  
 

Somrarna blekna och solar gå ner, 

timmarna varda mig tunga,  

rosorna dofta i vissna kvarter, 

minnena viska och sjunga. 

 

Klinga, du klagande strängaspel,  

sällskap i drömmarnas salar!  

Längtan heter min arvedel,  

slottet i saknadens dalar. 
 
             Erik Axel Karlfeldt 
 

 
TR – DAMERNA 
 
”Sommaren är kort. Det mesta 
regnar bort” för att citera Thomas 
Ledin. Så kanske vi upplever den 
gångna sommaren, men vi hoppas, 
att ni ändå kunnat njuta av soliga 
dagar. Thomas Ledin fortsätter: 
”Hösten kommer snart”, och för oss 
TR-damer betyder det att våra 
aktiviteter börjar. Den 6 september 
kl.15 har vi vårt första möte. Vi 
träffas en gång till i september. 
Datum för skördeauktionen är den 
27 september (en vecka tidigare än 
vanligt) och tiden är kl. 19. Till den 
hälsas också alla bröder välkomna. 
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Höstens sista möte är den 1 
november kl 15. Då har vi årsmöte. 
  
 

Vi hälsar alla TR-damer hjärtligt 
välkomna till våra möten i TR-
lokalen på Hantverkargatan 3. 
 
Styrelsen genom Siv Magnusson  
        sekreterare

 

Till sist … 
PÅMINNER VI OM 

 
HÖSTFESTEN DEN 26 OKTOBER 

och 
ADVENTSSAMKVÄMET DEN 8 DECEMBER 

 
Missa inte dessa arrangemang!! 

 
                                  
                 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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