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Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    
TR:s HÖSTFEST 

för Bröder och Damer  torsdagen den 26 oktober kl 19 
Kirurgöverläkare Bert Nilson kåserar om ”Mitt liv som läkare” 
Servering med hembakat. Lotterier med bl a hemvävd matta. 

Sång och musik. 
Tag med vänner och bekanta! 

Har du svårt med transporten? Tag kontakt med någon TR-broder 
så ordnar det sig nog. 

Avgift 50:- kr. 
 
 
”Se bakåt för att minnas, se uppåt för att tro, se framåt för att hoppas!” 
         (Jan-Olof Nilsson) 

 

� Brev från M skrivet den 4 oktober 2006 

TACK!TACK!TACK!TACK!    
 

Min födelsedag den 1 oktober blev en dag, som jag alltid med glädje kommer att 
minnas. Jag hade tänkt att låta den dagen passera i tysthet, då sommaren i 
övrigt dämpat lusten till fest. Men bröderna Stig Dahlberg och Harry Thornberg 
med fruar samt Siv Karlsson fick mig att ändra tveksamheten. Med deras 
helhjärtade omtanke och praktiska medverkan blev samlingen av i TR:s 
festvåning och en verklig högtid, där jag oerhört starkt kände den djupa och 
äkta gemenskapen, att finnas till att stötta och glädja varandra, och inspirera 
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till    hopp och tro och  nya friska tag. 
 
När jag kom hem efter denna underbart sköna söndagseftermiddag, var jag glad. 
och tacksam att på detta sätt fått fira min 80-årsdag. 
 
Till E alla bröder och damer - ett stort HJÄRTEVARMT TACK! Tack också 
för Era generösa gåvor*) till trapphissen, dels i "sparbössan" vid festen, och dels 
inkomna gåvor på Bröders Minnesfond. 
 
Er Vän och Broder 
Lennart Morberg                                                       *) Denna insamling ca 8300 kr. 
 

 
 
 

      � 
Fullbordandets tolvslag har klingat  
för bröderna 
 Sten Salomonsson och 
 Einar Karlsson. 
Templet saknar våra bröder och 
lyser frid över deras minne. 

 
 
 PARENTATION  
Sedan förra parentationen för ett år 
sedan har åtta bröder förnummit 
fullbordandets tolvslag. Inför Dö-dens 
Majestät har de för alltid nedlagt sina 
arbetsredskap. De har gått genom 
tysta skyar och nått vår Faders hus De 
har klappat så stilla på porten. där 
ingen mer går ut och de har sjungit av 
glädje, som aldrig de sjöng förut. 
 
De åtta bröderna är: 

Yngve Emanuel Mårtenson, Hall-
stahammar. Född den 29 juli 1911 i 
Karlskrona, och avled den 5 novem-
ber 2005. Broder Yngve recipierade i 
vårt Tempel redan 1940 och var vid 
sin död vårt tempels äldste medlem. 
Till yrket var han juvelerare i Köping 
och tillhörde utposten där. Vid sin död 
innehade han STICG; en grad han 
utnämnts till 1964. 1990 fick han 
utmärkelsen Ordenspatriark efter 50-
årigt med-lemskap. Som valspråk i 
ARG hade Broder Yngve valt: 
"Gudsfruktan, vishetens begynnelse". 
Faddrar var Bröderna C. V. Carlsson, 
Gösta Sjöberg och R. Johannesson. 

Jan-Åke Birgersson, Enköping. Född 
den 7 december 1936 i Lenhovda och 
avled den 30 novem-ber 2005. Broder 
Jan-Åke reci-pierade i RT S:t Andreas 
i Värnamo 1981. Han inlänkades i vår 
brödra-kedja år 2001. Till yrket var 
han kamrer. 
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Vid sin död innehade han STICG. 
Denna grad fick han 2003. 
Som valspråk i ARG hade Broder Jan-
Åke valt: "Håll fast din bekännelse" 
Hans faddrar var Bröderna Karl 
Lindholm, Alf Hansson och Konrad 
Eriksson 

Hans-Göran Adler, Västerås. Född 
den 10 mars 1930 i Västerås, och 
avled den 16 december 2005. Broder 
Hans-Göran recipierade i vårt tempel 
1965. Till yrket var han ingenjör vid 
ABB. Han var också engagerad i 
Svenska kyrkan, som politiker och 
kyrkvärd i Hubbo församling. Inom 
vårt tempel var han värd 1968-73, 
BCM 1968-98. Under åren 1980-96 
var han FBCM. Eklundsmedaljen i 
brons erhöll han 1999. Vid sin död 
innehade han STICG. vilken grad han 
utnämndes till 1989. Som valspråk i 
ARG hade Broder Hans-Göran valt: 
"Renhet i tanke, ord och gärning". 
Hans faddrar var Bröderna; John Frid, 
Helmer Urby och Bertil Bergfalk. 

 
Kjell Ivan Pettersson, Västanfors. 
Född den 6 oktober 1938 i Kungsör, 
där även fadern var tempelriddare, och 
han avled den 28 januari 2006. Broder 
Kjell recipierade i vårt Tempel 1981. 
Till yrket var han kamrer och 
innehade en kopierings-firma i 
Köping. Han tillhörde köpings-
utposten, och innehade där ämbetet 

som FVH åren 1982-86 och AVH 
1987-92. 
Broder Kjell var även djupt engagerad 
inom IOGT-NTO-rörelsen. Vid sin 
bortgång innehade han STG, som han 
erhöll 1992. Som valspråk i ARG 
hade Broder Kjell valt: "Bry dig om". 
Faddrarna var Bröderna: Ivan 
Pettersson, Curt Berglund och Arne 
Bryngelsson. 
 
Nils Arne Eriksson, Solberga. Född 
den 20 juli 1930 i Nysätra, och avled 
29 januari 2006. Broder Arne inlän-
kades i utposten i Enköping 2003 och 
recipierade i vårt Tempel samma år. 
Till yrket var han skogsvårds-
konsulent, och på fritiden engagerade 
han sig i församlingen i Simtuna. Vid 
sin död innehade han KG, som han 
erhöll 2003. Hans faddrar var 
Bröderna: Karl Rune Johansson, 
Ewert Ekman och Lennart Gustavsson 
 
Olof Edvard Lagerström, Väster-ås. 
Född den 8 augusti 1914 i Västerås, 
och avled den 10 augusti 2006. Broder 
Olof recipierade i vårt Tempel 1983. 
Till yrket var han materialmästare. 
Inom vårt tempel var han AV 1989-98 
och materialförvaltare 1990-96. Han 
erhöll Eklundsmedaljen i brons 1994. 
Vid sin bortgång innehade han STICG 
sedan 1999. Som valspråk i ARG 
hade Broder Olof valt: "Årligt uppsåt 
- god vilja". Hans faddrar var 
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Bröderna: Hans Östberg, Ingemar 
Erlandsson och Harry Klint. 
 
Sten Salomonsson, Köping. Född den 
13 april 1917 i Slätthög, och avled den 
10 september 2006. Broder Sten 
recipierade i VT Mäster Jacob i Mora 
1978, men flyttade samma år till RT 
S:t Sigfrid i Växjö. Till Vårt Tempel 
och även utposten i Köping kom han 
1994. Broder Sten var den yngste av 
tre bröder Salomonsson, som alla blev 
journalister och tidningsutgivare. Vid 
sin bortgång innehade Broder Sten 
ARG, som han erhöll 1995 och han 
antog då som valspråk: "Det sanna är 
evigt". Hans faddrar var Bröderna : 
Roland Swerin, Sture Jorbrink och 
Jörgen Emretsson. 
 
Einar Adolf Karlsson, Enköping. 
Född den 23 juni 1921 i Boglösa, och 
avled den 19 september 2006. Broder 
Einar recipierade i vårt Tempel 1992. 
Till yrket var han entreprenör. Vid sin 
bortgång innehade han STG, som han 
erhöll 2001. Som valspråk i ARG 
hade Broder Einar valt: "Kärlek, 
trofasthet, rättrådighet". Hans faddrar 
var Bröderna Lennart Gustavsson, 
Rune Johansson och Valter Lindgren. 

Dessa våra bröder finns inte längre 
bland oss; deras platser står tomma. 
Deras nedlagda arbetsredskap manar 
oss dock att fortsätta deras hängivna 
arbete att som sanna tempelriddare 
förkovra vår Orden, vårt Tempel och 

oss själva. Havamal säger oss att 
”Bort dör din hjord, Bort dör dina 
fränder, Och själv dör du även, men 
ett vet jag som aldrig dör – domen 
över död man”. Må vi då – med Guds 
hjälp och de hädangångnas inspi-
rerande förebild – leva så att även vi, 
när stunden är inne kan gå hädan som 
sanna tempelriddare. 
Vi tackar nu de åtta avsomnade 
bröderna för allt de betytt för var och 
en av oss, för vårt Tempel och för vår 
Orden och lyser frid över deras ljusa 
minnen. Vi vill även i medkänsla 
tänka på alla dem, som stod deras 
hjärtan närmast i tiden. Låt oss också i 
medkänsla tänka på dem av våra 
bröder, som under året mistat någon 
av sina nära och kära! 
Låt mig avsluta denna parentation 
med att läsa den dikt av Per 
Lagerkvist, som fanns i min mycket 
gode väns, Kjell Petterssons 
dödsannons 
 
Det är vackrast när det skymmer  
All den kärlek himlen rymmer  
Ligger samlad i ett dunkelt ljus, 
Över jorden, över markens hus.  
Allt är ömhet, allt är smekt av händer, 
Herren själv utplånar fjärran stränder.  
Allt är nära, allt är långt ifrån.  
Allt är givet människan som lån.  
Allt är mitt, och allt skall tagas från mig, 
Inom kort skall allt tagas från mig.  
Träden, molnen, marken där jag går.  
Jag skall vandra - ensam utan spår. 
 

                           Bengt Rosberg  
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PROGRAM 
 
18/10 PRG 
26/10 Höstfest med Dam.(torsdag!) 
28/10 Helgmålsbön Haraker kl 18 
1/11   IG 
21/11 Arbetsmöte kl 14 (tisd.). VD 
22/11 TG 
2/12   IG 
Observera ovan att tiderna för 
Arbetsmöte och TG är ändrade. 

 
UP Köping: 
19/10  UP-möte. Val 
9/11    UP-möte 
 
UP Enköping: 
24/10  UP-möte. Val 
28/11  UP-möte 

 

Broder! När besökte Du ett 
Utpostmöte senast? 

 
VALMÖTET  
 
M, VM, S, CM och SKM fick 
för-nyat förtroende under 2007. 
Till ny UM valdes br Lars 
Widgar, till ny B br Lars Brandt 
och till ny(gammal) KN br 
Lennart Stegnell. 
Nya på tjänstemannaposterna blir 
brr Harry Thornberg (FBUM-R), 
Kjell Carlsson (BUM-I), Aaro 
Laine (FBS), Per Hallström 
(BKN), Jan Bergqvist (AV-R, 

AV-V), Bo Holmgren (AV-I) och 
Johnny Löfgren (BP).  
 
 
REKRYTERINGSDRIVE 
 
Se framåt! 
Rekryteringsarbetet är vår vikti-
gaste uppgift. På 80- och 90-talet 
utarbetades en del arbetsmaterial 
(”Vidga våra värden”, ”En broder 
till”) med avsikt att utbilda 
informatörer. Det hela föll på att 
det inte fanns tillräckligt många 
bröder, som ville arbeta aktivt 
med dessa frågor. Nu vill Det 
Högsta Rådet göra ett nytt försök 
och har tillsatt br Carl-Gunnar 
Westberg som adjungerad leda-
mot med ansvar för rekryterings-
arbetet. Hans uppgift är att hjälpa 
och stödja Tempel och Utposter. 
Enligt nya direktiv skall Templets  
UM ska ha ansvaret på det lokala 
planet. En ny rekryteringspärm 
ska kunna ge förslag till åtgärder 
och tillvägagångssätt. Vid en 
zonträff i Örebro den 9/9 
informerades M och UM samt SB 
och FVH om de nya planerna. 
 
Bli inte svaret skyldig!  
Grunden för rekryteringen är 
kunskap om Orden och dess inre 
arbete. Tanken är att alla 
bröderna ska kunna så mycket 
om Orden att de vågar fråga. Att 
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våga fråga innebär också att vara 
beredd på motfrågor om vad 
Tempel Riddare Orden står för. 
Alla har vi någon gång fått 
frågan: ”Vad är TRO?”. Det 
räcker inte att svara: ”En hemlig 
Orden.” Svaret finns i TRO:s 
Grundval:  
”Tempel Riddare Ordens 
ändamål är att sammanföra män 
med etiska och sociala intressen 
till ett brödraskap, byggt på 
kärlek och trofasthet.”  
Med hjälp av lärdomar från det 
förgångna skall Orden verka i det 
nuvarande till gagn för 
kommande släkten.  
Ett litet tips! Ha dessa ord på en 
lapp i din plånbok, så blir du 
aldrig svaret skyldig. 
Det Högsta Rådet vill satsa på 
utbildning. Med kunskap i ryggen 
blir det lättare att våga fråga.  
Tiden talar för oss. Den ökande 
användningen av alkohol och 
droger i samhället medför stora 
skador och betungande kostnader. 
Det uppmärksammas i press, 
radio och TV. Myndigheter och 
politiker kommer förhoppnings-
vis att stödja vår verksamhet. 
Se framåt för att hoppas! 
 
Kunskap är inte nog, den måste 
också brukas. 
Vilja är inte nog, man måste 
också handla. 

 

DEN 26 NOVEMBER ÄR DET 
HÖSTFEST. DU KOMMER VÄL? 

NOTERA OCKSÅ 
ADVENTSSAMKVÄMET  

DEN 2 DECEMBER 

 
 
 
 

                                  
 
”En dag med flyg” 
Söndagen den 24/9 samlades ett 
gäng glada flygentusiatster hos 
Hässlö flygförening. Fem gånger 
gjorde den lilla flygmaskinen en 
tur över staden. Ett uppskattat 
initiativ. Att flyga är en befriande 
känsla som ger ett yttre vidgat 
perspektiv på tillvaron. 
 
Under senare tid har Templet 
arrangerat en hästdag i ett stall i 
Tillinge utanför Enköping och 
anordnat en flygdag på Hässlö. 
Snart träffas vi till helgmålsbön i 
Haraker och vi väntar ivrigt på att 
trapphissen ska komma på plats. 
RT Wästmannia är både jordnära 
med hovarna i backen och 
högtflygande med luft under 
vingarna. Dessutom kommer vi 
att ordna bättre förbindelser 
uppåt.  
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Vårt mål är att ge varandra 
erkänsla, att se den ene i den 
andre och att lära oss att 
uppskatta den andre för vad han 
är: Det saknade motstycket. 
                                    Herman Hesse 

 
HEMSIDAN 
 
Vår egen hemsida på Internet är 
nu igång. Du når den via adressen 
www.tempelriddareorden.se eller 
direkt www.wastmannia.se. 
Testa! Sju da´r i veckan! 
 
TRAPPHISS 
 
Hissen är beställd. Ännu har inte 
besked lämnats om leverans. men 
vi tror att den kan vara i drift i 
varje fall före årsskiftet 
 
TR – DAMERNA 
Skördefest 5 okt 
TR – damerna hade sin höst-
upptakt första torsdagen i 
september. I oktober träffades vi 
till vår sedvanliga skördeauktion, 
dit också bröderna är inbjudna. 
Vice ordförande Gun Lindqvist 

hälsade 26 damer och bröder 
välkomna och bjöd in till kaffet. 
På bordet mitt i rummet fanns 
alla de varor som skänkts till 
auktionen. Det var bl.a. lingon-
sylt, svamp, äpplen, gurka, rot-
frukter, tomater, limpor och vete-
bröd, som Ewert Ekman kunde 
bjuda ut. Ropen var många, och 
snart var bordet tomt, och vår 
kassa utökad med 1575 kr. Ett 
hjärtligt tack till dem som 
skänkte varor och till dem som 
ropade in dem.  
TR-damerna träffas nästa gång 
den 2 november. Då har vi 
årsmöte. Alla TR-damer hälsas 
hjärtligt välkomna. Vi hoppas att 
fler ska kunna hitta till vår 
gemenskap den första torsdagen i 
månaden. Vi annonserar mötena i 
VLT under ”I dag”  
Den 2 december står vi till-
sammans med bröderna för 
adventssamkvämet. 
      
   Siv Magnusson 
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Till sist … 
LUCIA 

kommer i år redan den 2 december. Reservera den 
kvällen för vårt traditionella 
ADVENTSSAMKVÄM. 

 Luciatablå, lussekatter, musik och sång, lotteri. Avgift 50 kr. Kl. 19.00. 
 

                                  
                 Preliminär utgivningsplan för kommande nummer 
 
                   Nr                 Manus                    Utkommer                      
                                          senast                       vecka                           
                   3                      2 oktober                   41                              
                   4                    11 december                51  Bilagor: Matrikel, inbetalningskort                          
                1-07            10 april                       16 
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PORTKODEN, Hantverkargatan 3, FÖRSVINNER 
 
Med anledning av inbrott i trapphus och källare kommer inte längre 
portkoden till entrédörren att fungera. Fortsättningsvis måste nyckel 
eller porttelefon användas. Vid inpassage med porttelefon gäller: 

• Tryck 001 (vårt anropsnummer). Vänta på svar 
• Ange ditt namn. Invänta besked från TR-lokalen 
• Signallampa börjar blinka. Tryck angiven siffra. 
• Porten låses upp 


