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Mästaren skriver den 9 juli 2009 
 

Käre Vän och Broder! 
När jag började skriva ned de här tankarna var det under en av de skönaste 
sommardagar man kan tänka sig. Satt i skuggan på seglarklubbens brygga. Då och då 
kunde jag svalka av mig i det 25-gradiga vattnet. 
Mitt i allt det sköna och underbara växte sig dock en oroskänsla allt starkare. Oron 
gällde en ensam och sjuk man som brukade besöka oss på Hela Människan i Köping, 
men som vi inte sett till på ett bra tag. Vad kunde ha hänt? Min fru Carola ringde runt 
till tänkbara vårdinrättningar, socialen, personregistret – men fick inget napp. 
Föreståndaren åkte till hans hem men ingen öppnade. Återstod enbart polisanmälan 
med förslag om att de skulle försöka ta sig in i hans bostad. 
Egentligen är väl det här en bra bild av vårt liv på jorden: härlighet och oro 
tillsammans. 
Tack och lov får vi ta del av många och soliga dagar. Dagar som ger oss möjlighet att 
hämta kraft och inspiration till fortsatt vandring och lust att ta itu med många av de 
utmaningar vi ständigt ställs inför. Även i vårt Tempelarbete får vi gång efter annan 
uppleva dessa inspirerande och upplyftande stunder. Det är verkligen något att vara 
glad och tacksam över! Låt oss ta vara på allt detta! Vi behöver dessa tillfällen! 
Men mitt i allt detta kan vi till och från känna en gnagande oro. Det kan gälla oro för 
min egen del eller för andras. Ofta är det nog så att även denna oro kan leda till något 
positivt. 
Den kan få mig att söka hjälp för egen del och även att få dela min oro med en annan. 
Den kan få oss att känna omsorg, föda medkänsla och ett äkta engagemang för min 
nästa. 
Är det kanske detta som till syvende och sist gör oss till dem vi är ämnade att vara – 
äkta människor? Att få betyda något för en medmänniska är stort även om det ibland 
också kan kosta på! 

”Och då sa Jonatan att det fanns saker som man måste göra, 
även om det var farligt. ´Varför då´, undrade jag. 

´   Annars är man ingen människa utan bara en liten lort´, sa Jonatan” 
(Ur Astrid Lindgrens ”Bröderna Lejonhjärta) 

 

� 
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Under vårterminen har flera av våra Bröder fått lägga ned vandringsstaven och mitt i 
sommaren även så vår Broder Nils Jernemyr. Bröder som fått betyda mycket för oss i 
vårt Tempel och som varit verkliga medmänniskor! Nu gäller det för oss att ta vid och 
fortsätta i deras anda! 
Inför den stundande terminen i vårt Tempel vill jag hälsa Dig, min Broder, välkommen 
i vårt arbete! Samtidigt vill jag tacka Dig för det engagemang Du visar genom Ditt sätt 
att leva Ditt liv – i tjänst för andra! 
 
Er vän och broder 
Sven-Erik Lilja 
 

 

 
BRUSTEN LÄNK 
 
Fullbordandets tolvslag har klingar för 
vår OPK-broder 
    NILS JERNEMYR 
Må han vila i frid och må hans minne 
alltid bevaras bland oss. 

 
NILS JERNEMYR HAR AVLIDIT 
 
 Ordens Patriark Br. Nils Jernemyr, 
Västerås avled den 2 juli i en ålder av 90 
år. 
Br. Nils föddes i Fläckebo i 
Västmanlands län och utbildade sig på 
Tärna folkhögskola, Askov Höjskole i 
Danmark samt Arméns kompani-
officersskola i Uppsala. På 1940-talet var 
han militäranställd i Uppsala. Därefter 
följde anställning som distriktschef inom 
försäkringsbranschen och mellan 1960 
och 1985 var han lärare i Västerås. Från 
1974 hade han behörighet som 
speciallärare. 
Jämsides med det ordinarie arbetet var 
han frilans för Sveriges Radio, 
huvudsakligen på regionalsidan men 
även riksmässigt med ansvar för den 
regionala utbildningsradion. 

Br. Nils Jernemyr var en 
föreningsmänniska av stora mått. Inom 
IOGT-NTO-rörelsen, NBV och MHF 
hade han många uppdrag på såväl riks- 
distrikts- och lokalplanen. 
Han hade också ett varmt intresse för 
släktforskning och var ledare för flera 
studie- cirklar. Hans kulturella 
engagemang var mycket stort och han 
efterfrågades vid föreläsningar och 
diskussioner. Br. Nils sociala patos 
resulterade i många insändare i press och 
andra media. Vi imponerades många 
gånger av hans förmåga att med stor 
inlevelse läsa ofta långa dikter utan 
koncept. Hans kunskaper inom litteratur 
och vetenskap var storartade, vilket vi 
fick uppleva inom Orden och olika 
föreningar. 
Tempel Riddare Orden låg honom varmt 
om hjärtat. Han recipierade i RT S:t 
Johannes i Kalmar 1951 och 
överflyttades via RT Mäster Olof till RT 
Wästmannia. Br. Nils erhöll EMS 1989 
och fick grad 10 år 1992. 
Under åren 1985-1993 var han redaktör 
för Ordens rikstidning för att 
dessförinnan under några år varit bitr. 
redaktör tillsammans med dåvarande 
chefredaktören Br. Jarl Jernunger. Nils 
journalistiska kunnighet och erfarenhet 
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kom till stor nytta i detta viktiga arbete 
för vår Orden. 
Inom vårt eget Tempel var Broder Nils 
under flera perioder revisor. Hans 
intresse för ekonomi kom där väl till 
pass. 
Under senare år har hälsan sviktat men 
Br. Nils var en trogen deltagare i 
Templets arbete så länge krafterna stod 
honom bi. 
Vi saknar nu en kunnig, intresserad och 
engagerad Broder i vårt arbete. Men hans 
gärning kommer även i fortsättningen att 
inspirera oss. En varm tanke går också 
till hans hustru Ingegärd och de tre 
döttrarna med familjer. 
 
    Yngve Lindgren 

 

MEDALJÖRER      � 

 
Vid vårens sista IG-möte fick bröderna 
Yngve Lindgren och Bo Lindqvist 
mottaga OPK-tecknet efter 50 års 
medlemskap. Provins Kapitel Skatt 
Mästaren br Jarl Öman officierade 
Grattis!  
 
TILL HÖGRE GRAD 
 
De nya graderna har fått stort gensvar i 
vårt Tempel. Många var väldigt ivriga 
och agerade i god tid. Till STICG-mötet i 
Stockholm den 19 april reste hela 25 
bröder med tåg och buss. Av dessa 
recipierade 15 i 9:e graden. Alla 
deltagare fick det Röda Korset, som är 
gradens speciella gradtecken. De nya 
Utvalde Komturerna är: Lars Brandt, 
Paavo Collin, Ewert Ekman, Ove Erixon, 
Lars Johansson, Lars-Göran Johansson, 

Weine Ludvigsson, Jan-Erik Lidberg, 
Ivar Nyberg, Lars-Erik Sundqvist, Inge 
Svensson, Elof Ulfves, Gunnar Widén, 
Lars Widgar och Lennart Öberg. 
En vecka senare var det dags för nästa 
gradmöte för några av våra bröder som 
deltagit i STICG-mötet i Stockholm.  
I Norrköping recipierade den 25 april  
Arne Bryngelsson, Thore Gårmark, Sten-
Bertil Jakobson, Ola Magnusson, Bengt 
Rosberg och Lennart Stegnell i den nya 
10:e graden. Benämningen är Utvald 
Komtur av det Röda Korset. Även Stig 
Dahlberg och Yngve Lindgren (gamla 
10:or) fick det röda halsbandet, som 
tillhör gradens dekorationer. De siktar nu 
mot 11:e graden. 
Redaktionen gratulerar och önskar lycka 
till. 
 
9:AN, EN GRAD MED VARIA-
TION 
 
Nionde graden erhölls tidigare vid en 
utnämningsceremoni i det egna Templet 
och reception skedde sedan vid GK. 
Detta är i den nya ordningen borttaget 
och reception sker vid speciella STICG-
möten enligt en nyskriven ritual. Här kan 
icke recipierade STICG(9)-bröder och 
STG(8)-bröder recipiera. 
Det betyder att det kommer att finnas 
fyra varianter i den nionde graden: 

1. Gamla 9-or, utnämnda och 
recipierade vid GK. 

2. Gamla 9-or utnämnda, men ej 
recipierade vid GK. 
Alla dessa bröder (grupp 1 o 2) bär 
”guldknapp” på axelbandets vita 
kors. 

3. Nya 9-or, tidigare utnämnda, 
recipierade vid nytt STICG.möte. 
Bär ”guldknappen” och 
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kraschanen Det Röda Korset på 
bröstet. 

4. Nya 9-or, recipierade vid STICG-
möte. bär Det Röda Korset på 
bröstet. 8-ans axelband med vitt 
malteserkors. 

Det kan bli problem för S att särskilja 
grupperna! 
 

 
 
PROGRAMMET 
 
Välkommen till höstterminens möten i 

Templet. Vi startar med förnyade krafter 

den 2 september kl. 19.00. 
Alla Bröder är välkomna till mötet. Vi är 
väl glada och utvilade och engagerade 
efter sommaren? 
 
Närmast liggande är alltså IG-möte den 2 
september och Utpostmöten den 17 
september i Köping och 29 september i 
Enköping. 
Reservera också tid för Damernas 
skördefest den 1 oktober! 
 
Extrainsatt program i höst: 
Helgmålsbön i Vallby k:a söder om 
Enköping preliminärt den 26 september. 
Möt lugnet och stillheten hos 
Mariadöttrarna. 
 
Tänk också på att i Templet deltar man 
inte bara i mötena, alla är faktiskt 
medverkande, speciellt vid receptionerna. 
 

 
 
 
 
 

VALMÖTE 7 oktober 
 
Har Du synpunkter på valen eller vill Du 
erbjuda Dina tjänster? 
MR räknar med att alla som under 2009 
innehaft någon post i Templet även 
ställer upp till omval 2010. Vill Du mot 
förmodan avstå, bör Du snarast och 
senast 1 september kontakta valnämnden 
eller CM (tjänstemän). Valnämnden 
består av brr Harry Thornberg, Bengt 
Rosberg och Per Hallström.  
 
ADRESSÄNDRINGAR 
 
Meddela om ni har ändrat bostadsadress, 
tel.nr eller e-postadress till S. 
 
TIDNINGSARTIKLAR 
 
Även bidrag att införa i Medlemsbladet 
ser vi fram emot. Kom gärna med 
reseskildringar, barndomsminnen eller 
andra trevliga berättelser. 
 
BESÖK SJUKA – UPPVAKTA 
VID FÖDELSEDAGAR 
 
Meddela om ni vill följa med och 
uppvakta eller besöka någon Broder som 
fyller år eller är sjuk. (M eller Stig 
Dahlberg kan lämna upplysningar). 
 
TRANSPORTHJÄLP 
 
Har Du praktiska svårigheter att ta Dig 
till Templet kan Du höra av Dig, så  
hjälper vi till. Ring CM Bo Lindqvist, tel. 
021-74090, UM Lars Widgar, tel. 0171-
33708 eller SB Bengt Rosberg, tel. 0221-
15535. 
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VI MÅSTE HJÄLPAS ÅT 
 
för att uppnå de mål som MR har satt upp 
i Verksamhetsplanen. 
De mål som vi direkt kan påverka är 
ökningen av mötesdeltagandet och 
minskningen av passivföringarna. 
Om alla, som inte är förhindrade av 
sjukdom eller liknande, försöker komma 
till Templet vid åtminstone ett tillfälle 
mer för varje år kommer målet för 
mötesdeltagande att nås. 
 
Glöm inte att tänka på nyrekryteringen! 
Vi måste få med flera yngre. 
Medelåldern börjar bli hög bland oss. 
 
TIPSA OSS OM NYA BRÖDER 
 
Mästare Rådet har som målsättning för 
vårt Tempel att bromsa den negativa 
medlemsutvecklingen. Vi måste alla 
hjälpas åt för att uppnå detta mål. Utan 
Din hjälp kan inte målet nås.  
Om rekryteringsansvariga får tips om 
lämpliga kandidater för medlemskap, kan 
vi få nya bröder i vår pelarrad. Nya 
bröder, som vandrar vidare i graderna 
behövs för att ge våra gradmöten 
innehåll.  
Våga fråga någon om han vill bli 
Tempelriddare! 
 
ÅRSAVGIFTEN 
 
Många har betalat medlemsavgiften för 
2009, men några återstår. Den som 
känner sig träffad av detta kan göra vår 
Bokförare mycket glad. Plusgirokonto 
86806-7. 
Om vi alla ser till att betala årsavgiften i 
rätt tid undviker vi onödiga 

passivföringar. DU HAR VÄL INTE 
GLÖMT ATT BETALA DIN AVGIFT? 
 
FADDERLISTA (utlägges i Templet) 

 
En fadder ska ge den nye brodern 
vägledning och hjälp i såväl stora som 
små frågor.  
En broder som saknar fadder har inte det 
stöd, som faddersystemet skall ge.  
Många bröder har med tiden förlorat sina 
ursprungliga faddrar. 
Hjälp oss att återskapa ett fadderskap. 
Notera på listan ditt namn vid den broder 
du skulle vilja stödja  
 
 
TYSTNAD – EN  
BRISTVARA I DAGENS SURR 
 
Vi känner ofta hur ljudnivån tilltar och 
tvingar många att höja rösterna för 
att höras och överrösta andra. Tystnad är 
en bristvara. Med olika retreatmetoder 
söker många återvinna balans, men det 
finns också naturliga metoder. 
Under några dagar i fjällen upplever man 
både tystnaden och sin egen litenhet i den 
storslagna naturen. De små 
vardagsproblemen som tycktes vara 
oövervinnerligt stora kan plötsligt 
krympa till hanterbara dimensioner. 
Ordensväsendets ceremonier har på mig 
samma neutraliserande effekt. Vi lyfts 
från vardagen till en renande och helande 
tankevärld. 
Med våra nya grader fick jag efter 18 år 
åter uppleva inte bara en utan två 
receptioner - en ny STIC-reception som 
deltagande åhörare och en i den nya 
HTG-graden. Det var två mäktiga 
händelser som i likhet med övriga 
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receptioner innehöll både repetition och 
förnyelse, 
Vår längtan efter tystnad och stunder av 
tankefördjupning kan vi tillgodose 
genom att med öppna sinnen deltaga i 
vårt Tempels mötesverksamhet och vid 
resor gästa andra Tempel i Norden - en 
viktig tillgång för kropp och själ. 
 
                                          Thore Gårmark 
 

 

EN TR-RESA I VÅRENS TECKEN 
 
Vi var 26 bröder från olika Tempel i 
Sverige som reste till VT Finlandia i 
Helsingfors med SM br Anders Wiking, 
SKR br Tore Litborn, SSKM br Mats 
Ljusberg samt PKKR br Eive 
Andreasson i spetsen. 
Vi steg på båten M/S Gabriella vid 
Stadsgården i Stockholm på kvällen den 
3 maj för en nattlig resa till Helsingfors, 
Vid framkomsten på morgonen den 4 
maj mötte oss bröder för en promenad till 
templet där de utlyst ett IG-möte för oss. 
Templet var inrymt i IOGT-lokalen, en 
mycket vacker lokal. Så fick vi höra 
ritualen på finsk brytning, vilket var 
mycket fint. Efter mötet blev vi bjudna 
på förtäring och en föreläsning om huset 
och dess historia. 
Så var det dags att ställa färden mot 
båten och hemfärd efter en mycket 
givande resa och en god 
broderskapsgemenskap bröderna 
emellan. 
På morgonen den 5 maj var vi åter i 
Stockholm för hemfärd till olika platser.. 

 
Lennart Stegnell. 

 
 

BÄR KEPS MED TR-MÄRKE 
 
Köp en keps med TR-märke. 100 kr. 
Kommer från RT Bothnia. Kontakta B. 
 
HÖR AV ER ! 
 
Mästare Rådet söker efter någon lämplig 
mottagare av Templets stipendium. 
Ring in Ditt förslag till M snarast. 
 

    S 

 
MINNESRIKA MÖTEN I NORR 
 
Br Ewert Ekman har god kontakt med 
bröder i sin västerbottniska hemtrakt och 
har i många år deltagit i TR-möten och 
andra aktiviteter i Norra Provins Kapitlet. 
Så här berättar han: 
 
Den 6 maj följde jag min vän Kjell 
Karlsson till IG-mötet i VT Furan i 
Lycksele (eller Lappstockholm, som man 
säger här uppe). M Carl-Jonas Franklin 
kunde hälsa många bröder varmt 
välkomna. Mötet var väl genomfört och 
fick en högtidlig prägel i och med att 
välförtjänta bröder bröder dekorerades 
med EMS- och OPK-medaljer. SUM 
tillika M i RT Umeborg Henry Forsgren 
officierade. 
Den trevliga och minnesvärda kvällen 
avslutades med en brödramåltid. 
 
En vecka senare avslutade RT Umeborg 
vårterminen med ett mycket högtidligt 
IG-möte. Förutom utdelning av en EMB-
medalj hyllades br Folke Oxborn, som 
varit medlem i 60 år. Mötets 
genomförande var stilrent och perfekt. 
Faddrarna har verkligen gjort en stor 
insats för att skaffa nya medlemmar. 



7 

Vilken underbar syn det var att se bröder 
från grad I till grad XI sida vid sida i 
brödrakedjan!  
Celebrerandet av 60-årsjubilaren fortsatte 
i festvåningen, där damer från Tempel 
Byggare Orden dukat fram en festmåltid. 
För underhållningen med sång och musik 
stod br Lars Windelius och hans fru 
Laila.  
Kvällens IG-möte och gemenskap blev 
en mycket minnesrik upplevelse för alla 
deltagare. 
   
MIN STÖSTA DAG SOM 
TEMPELRIDDARE  
(STICG i Stockholm 19 april 2009) 
 
Från gamla urkunder om tempelriddare 
vi hörde 
I dag nya Riddare traditionen 
sammanförde. 
Träffas över gränser, men samma mål, 
Goda referenser, tänder nya mål 
En stund i begrundan och förundran – i 
vårens dagar. 
Nya tempelriddare – men gamla lagar 

för oss samman än. 
Välkommen Du nye vän! 
 
   EwE 

 
 
TR-DAMERNA 
 
TR-Damerna avslutade vårsäsongen med  
en hemlig resa. Vi åkte via Skultuna till 
Harakers gamla prästgård, där Gun och 
Bo Lindqvist tog emot oss med en härlig 
lunch. Karin Karlström, som är 
engagerad i hembygdsföreningen och 
varit dess ordförande, berättade om 
föreningen och guidade oss i de olika 
byggnaderna. Vi såg jordbruksredskap, 
skomakeri, lanthandel m.m. Nästa anhalt 
blev Skultuna och mässingskammaren. 
Där bjöd Damklubben på kaffe i caféet. 
Vår höstupptakt äger rum den 3 
september kl. 15. Alla TR-damer är 
hjärtligt välkomna 
 
 Siv Magnusson 

                                         
 

        Br Thore Gårmark                                               Br Ewert Ekman 
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HÖSTFEST fredagen den 23/10 

 

Du kommer väl till årets fest! 
                            Hembakat bröd, lotterier. 

Alla Damer och Bröder är hjärtligt välkomna! 
 

Glöm inte heller det traditionella adventsfirandetadventsfirandetadventsfirandetadventsfirandet 
den 5 december! 

 
 
 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Hantverkargatan 3, 722 12 Västerås 
 
Redaktion Distribution 
Ola Magnusson Lennart Morberg 
Yngve Lindgren Harry Thornberg 
Sven-Erik Lilja Lennart Stegnell 
Ewert Ekman 
e-post Tryck 
magnusson@wastmannia.se Servicecentralen, Köping 
 
 

Preliminär utgivningsplan år 2009/2010 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 
3 29 september 41 
4 8 december 51 
1/10 21 april 18 
2/10 18 augusti 35 

 

 

                                        


