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Dan AnderssonDan AnderssonDan AnderssonDan Andersson----aftonaftonaftonafton    
Trubaduren Bertil Adolfsson medverkar med sång och musik. 

TR-broder Arne Forsberg, Uppsala, berättar.  
Kom och sjung med fredagen den 26 oktober kl. 19. 

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

Avgift inklusive förtäring: 50 kr. 
 

VÄLKOMNA till TR:s HÖSTFEST!VÄLKOMNA till TR:s HÖSTFEST!VÄLKOMNA till TR:s HÖSTFEST!VÄLKOMNA till TR:s HÖSTFEST!    
Servering – lotterier -- allsång. 

 
 
 
       Inga andra än vi bröder kan arbeta för att få nya medlemmar 
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    � 27 september 2007 

 
Fullbordandets tolvslag har klingat 
för STICG-broder 
 
          Karl-Rune Johansson 
 
Templet saknar vår broder och lyser 
frid över hans minne. 
 

 
 

PARENTATION  � 
   
 Hur skör är icke livets tråd 

 hur klent dess fundament – 

 vi står där ofta utan råd 

 när tåren ögat bränt 

Hur lätt dess låga blåses ut  

en blommas stjälk bryts av 

en vind, så är det vackra slut 

som leendet du gav 

 

En dag är icke livet mer 

en vårdag byts mot höst – 

vi fattar ej hur fort det sker 

vi söker efter tröst 

Om än en låga blåses ut 

och blommans stjälk bryts av 

så kan ej livets grund ta slut 

och läggas i en grav 

Där finns fördold en stjärnebro 

till rymd som ej vi vet 

men anas kan i stund av tro 

på Guds barmhärtighet  

som anas kan i blomst och strå 

i varje jordat frö 

Allt levande ska slutet nå 

men livet kan ej dö 

 

Hur svårt att fatta livets bud 

i sorgens bittra stund 

Att leva är att tro på Gud 

- det är vår enda grund 

 
Så skriver Broder Birger Franzén i 
dikten ”Livets tråd”. Han var – anser 
jag – en gudabenådad poet, som på 
ett djupt men mycket mänskligt och 
mjukt sätt fångade in de stora 
livsfrågorna och dess mysterier. Han 
hann vara med i förberedelserna 
inför Generalkonventet i Växjö 
tidigare i år men fick inte uppleva det 
själv eftersom han avled innan det 
ägde rum. 
 
Sedan vi var samlade till parentation 
för ett år sedan och där vi mindes 
inte mindre än åtta bortgångna 
Bröder, har nu fullbordandets 
tolvslag klingat för ytterligare tre 
bröder i vårt Tempel. De är: 
 
Carl-Olov Carlsson, Västerås.Född 
den 7 augusti 1932 i Enånger , och 
 avled den 24 december 2006. 
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Broder Carl-Olov recipierade i vårt  
Tempel den 6 september 1972. Han 
var till sin profession försäkrings-
tjänsteman.  
Vid sin död innehade han ARG, som 
han erhöll 1978 och där han som sitt 
valspråk hade valt ”För Gud, 
Medmänniskan och Evigheten”. 
Faddrar var Bröderna Lars Johansson 
och Jarl Jernunger från vårt eget 
Tempel samt Broder Lennart Anér 
från RT Exelsior. 
 
Göran Borg, Skultuna. 
Född den 12 december 1933 i 
Skultuna, och avled den 21 april 
2007. 
Broder Göran recipierade i vårt 
Tempel den 9 januari 1985. 
Broder Göran förblev hembygden 
trogen och tjänstgjorde som 
skolvaktmästare under större delen 
av sitt yrkesverksamma liv. Hans 
intresse för teknik, historia och 
kultur var allmänt omvittnat och 
uppskattat. 
Som valspråk i ARG hade Broder 
Göran valt ”För ett drogfritt 
samhälle”. 
Vid sin död innehade han STG, som 
han erhöll 1995. 
Faddrar var Bröderna Bengt 
Andersson, Josef Hallin och Tage 
Jansson, alla från vårt eget Tempel. 
 

Karl-Rune Johansson, Enköping. 
Född den 31 juli 1925 i Visby, och 
avled den 27 september 2007. 
Broder Karl-Rune recipierade i vårt 
Tempel den 13 februari 1980. 
Hans yrke var Lokalvårdsinspektör. 
Som valspråk i ARG hade Broder 
Karl-Rune valt ”Kämpa redligt”. 
Vid sin död innehade han STG som 
han erhöll 1989. Han utnämndes till 
SK år 1999 och tilldelades 
Eklundsmedaljen i brons år 2001. 
Faddrar var Bröderna Lennart 
Morberg och Åke Rickheden från 
vårt eget Tempel samt Broder Göran 
Högberg från RT S:t Laurentius. 
 
Våra bortgångna Bröder levde efter 
sina valspråk. De hade alla valt 
Korset som symbol för sitt arbete – 
Korset, som också fanns med i deras 
dödsannonser. 
Korset var ju från begynnelsen en 
skammens och förnedringens 
symbol, ett tortyrredskap, men som 
genom Den Evigt Store Mästaren 
förvandlades till ett segertecken! 
Livet vann! 
”Du död var är din seger, du död var 
är din udd?” 
Eller som det stod i Birger Franzéns 
dikt: ”Allt levande ska slutet nå, men 
livet kan ej dö”. 
Vår tro är att vår vandring ständigt 
går mot en fullkomlig och ljus värld 
och där återseendets glädje väntar! 
En värld bortom tid och rum och där 
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inga begränsningar finns, en värld 
som våra bortgångna Bröder nu får 
uppleva fullt ut. 
 
Vi tackar våra bortgångna Bröder för 
fin gemenskap, ett hängivet utfört 
arbete och för vad de fått betyda för 
oss och lyser frid över deras ljusa 
minne. 
Vi tänker också på alla dem som stod 
dem närmast i livet. 
 
Jag vill avsluta med en dikt av Atle 
Burman: 
 

Så här tror jag blommornas 

Skapare gör, 

när den tiden är kommen då 

blommorna dör, 

jo då går han omkring här i stad 

och land, 

och de blommor som dött tar han 

upp i sin hand, 

och Han smeker så ömt att Han 

döden betvingar. 

Och de blomblad som vissnat 

förvandlas till vingar. 

 

Jag tror att det är så i 

blommornas värld, 

att man har samma svindlande 

mål för sin färd, 

för trots olika färg eller form 

eller sort 

och att tiden för blomning är lång 

eller kort 

så har blommor en dröm fast man 

säjer det sällan, 

det är drömmen om ljuset, om 

självaste källan. 

 

Jag tror att det nånstans långt 

bortom all gräns, 

och så nära ibland att dess 

ljuvlighet känns 

finns en paradisträdgård som 

ingen har sett, 

där dess Skapare själv och Hans 

blommor blir ett,  

och där trasade kalkar och 

brutna små stänglar 

blir till blommor som både är 

blommor och änglar. 

 

Så undra då på att den blomman 

blir skön 

som vill göra sitt liv till en 

lovsång och bön: 

Herre  hjälp mig att öppna mej så 

varje dag 

att mitt innersta, sköraste, 

vackraste jag 

ger en glimt från en lustgård som 

saknar sin like. 

Det är nu jag vill blomma, och 

sen i Ditt rike. 
 
                                                 Sven-Erik Lilja 
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HÖSTENS PROGRAM  
 
17/10  PRG 
26/10  Höstfest med Damer kl 19 
31/10  IG 
10/11  Helgmålsbön. Irsta K:a kl 18 
20/11  Arbetsmöte. VD. Kl 10 (vård 
av lokaler, inventarier, arbetsredskap) 
21/11  TG 
5/12    IG 
8/12    Adventssamkväm kl 19 
 
UP Köping: 
18/10  UP-möte. Val 
22/11  UP-möte 
6/12   Grötfest m. Damer 
 
UP Enköping: 
30/10  UP-möte. Val 
27/11  FredsUP-möte 
7/12    Grötfest m Damer. Åsenstugan 
 
Broder! När besökte Du ett 
Utpostmöte senast? 

 
 

VALMÖTET 
 
Hela Mästare Rådet fick förnyat 
förtroende under år 2008. 
Ny som FBKN blir br Sten-Bertil 
Jakobson. 
Fullständig redovisning finns i 
matrikeln, som kommer i nästa 
utskick. 
 
HÖSTUPPTAKT I KÖPING 

 
Den 29 augusti startade UP Köping 
sin hösttermin med ett besök på 
KUJs järnvägsmuseum. Bernt 
Jansson berättade den gamla 
järnvägen och br Arne Bryngelsson 
visade lokstallet med sitt lok och sina 
vagnar. Ett omfattande arbete återstår 
innan allt är restaurerat. En film 
visades, kaffe serverades. Visst är det 
trevligt att det finns eldsjälar, som 
vill bevara det gamla till framtiden.  
 
EKONOMIKOMMITTÈN 
 
vädjar i ett brev, som bifogas detta 
Medlemsblad, om frivilliga bidrag 
till Templet. 
Även gåvor, som kan användas till 
lotterivinster vid Templets olika 
arrangemang (höstfesten och 
adventssamkvämet) tas gärna emot. 
Mästare Rådet tackar på förhand för 
brödernas generositet. 
 
REFLEXIONER EFTER GK  
I VÄXJÖ  
 

Det har nu gått några månader sedan 
General Konventet i Växjö hölls.Br 
M Lennart Morberg och jag hade 
förmånen att få vara ombud för vårt 
Tempel. Tillsammans med min fru 
Carola bilade vi till konventsstaden. 
I Tempel Riddaren har vi kunnat ta 
del av reportage från samlingar och 
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sammanfattning av de viktigaste 
besluten. 
Jag vill här bara ge några personliga 
reflexioner. 
 
Att få vara ombud är både en 
ansvarsfull och inspirerande uppgift. 
Visserligen hade vi förberett oss och 
även inhämtat bröders synpunkter på 
vad som skulle avhandlas, men när 
man väl sitter i de olika 
förhandlingsmötena överraskas man 
ändå över nya argument och hur man 
kan se på de olika frågorna. 
Reflexion 1: Förberedelserna av 
frågorna hemma i det egna templet är 
enormt viktiga! 
 
Sammanträdena präglades av god 
gemenskap och man upplevde att det 
var högt i tak, trots en alltför liten 
lokal och en icke fungerande 
ventilation. Jag hajade till när en 
broder föreslog att DHR inte skulle 
beviljas ansvarsfrihet för den gångna 
perioden. Ansvarsfrihet beviljades 
dock av en stor majoritet. 
Reflexion 2: Högt i tak – Respekt för 
varandras åsikter – Broderlig och 
kärleksfull gemenskap kan mycket 
väl förenas! 
 
I år hade vi två ordinarie ombuds-
platser. Om ingenting händer i 
rekryteringsfrågan i vårt eget Tempel 
kommer vi att ha endast en ordinarie 
plats vid nästa konvent! Jag upplevde 

det mycket viktigt att vi var två 
ombud. Det fanns mycket att 
samråda om inför de olika frågorna. 
Reflexion 3: Låt oss ta ett extra tag 
för att rekrytera nya bröder till vårt 
Tempel! Det finns alltså ytterligare 
ett argument för att vi måste se till att 
hamna över 100-strecket inför nästa 
Konvent! 
 
                                               Sven-Erik Lilja 

 
 
CAPELLA ECUMENICA 
 
På en obebodd ö i S:t Annas skärgård 
ligger ett litet kapell, väl värt ett 
besök. Capella Ecumenica heter 
kapellet. Det är ett verk av 
köpmannen och fastighetsmäklaren  
Hilding Bielkhammar. År 1925 
besökte han som 18-åring Stockholm 
och det stora ekumeniska mötet, som 
leddes av dåvarande ärkebiskopen 
Nathan Söderblom. Där fick han 
höra Herrens bön läsas på över 50 
olika språk och det var då han fick 
idén att i sin hemtrakt skapa ett 
ekumeniskt centrum. Han försökte 
förgäves intressera stiftsmyndigheter 
och kyrkoråd för sitt projekt att 
restaurera S:t Annas gamla förfallna 
kyrka för egna pengar och öppna den 
för ekumenisk gudstjänst och 
samarbete. Hans Capella Ecumenica 
kom i stället att förverkligas på ön 
Västra Gärdsholm, som han köpt in. 
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Hösten 1958 började Hilding 
tillsammans med sin familj och 
många vänner att bära gråsten från 
öns stränder upp till berget, där 
kapellet skulle stå. Utan tekniska 
hjälpmedel murade man upp de 
metertjocka väggarna och byggde en 
replik av S:t Anna gamla 
gråstenskyrka. Efter sju års arbete 
invigdes kapellet. Sedan dess har 
verksamheten drivits av föreningen 
Capella Ecumenica Sanctae Annae in 
scopulis (=skärgården), som för 
närvarande består av fjorton kristna 
kyrkor och samfund. Ansvaret för 
gudstjänsterna delas i ekumenisk 
anda mellan de olika 
medlemskyrkorna och samfunden. 
Liberala Katolska Kyrkan är genom 
sin biskop, broder Sten-Bertil, en av 
medlemmarna. En dag i slutet av 
denna sommar hade turen kommit till 
honom att leda gudstjänsten. Mässan 
avslutades med följande välsignelse. 

VÄLSIGNELSE  

hämtad ur Liberala Katolska Kyrkans 
liturgi. 

Må de heliga, vilkas lärjungar ni 

strävar att bli, visa er det ljus ni 

söker och giva er sin medkänslas och 

visdoms starka hjälp.  

Det finns en frid, som övergår allt 

förstånd; den bor i deras hjärtan, 

som lever i det eviga; det finns en 

kraft som gör allting nytt; den lever 

och rör sig hos dem som vet att livet i 

allt är ett.  

Må den friden vila över er, den 

kraften upprätthålla er, tills ni står 

där den ende Invigaren åkallas, tills 

ni ser hans � stjärna stråla fram. 

 
 
HÖR AV ER ! 
 
Mästare Rådet söker efter någon  
lämplig mottagare av Templet 
stipendium. Ring in ditt  förslag till 
M före den 12 november. 

� 

 
TR – DAMERNA 
 
Äpplen, morötter, palsternackor, 
rödbetor men också burkar med 
lingonsylt, plommonmarmelad, 
delikatessgurka samt limpor, 
äppelkakor och vetekrans fanns bl.a 
på bordet vid vår skördeauktion den 
27 september. Som traditionen 
bjuder hade vi bjudit in bröderna till 
mötet, och vår ordförande Siw 
Fredby kunde hälsa 28 damer och 
bröder välkomna. Efter en 
inledningssång och förplägnad 
bestående av smörgås, kaka och 
kaffe eller te kunde kvällens 
auktionist Thore Gårmark äntra 
scenen. Eftersom Thore kan många 
trevliga historier, kunde han varva 
utropen med några sådana. Då alla 
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varor bytt ägare kunde vi meddela, 
att auktionen inbringat 1 215 kronor. 
Thore fick som tack för sin insats en 
blombukett.  
Den 1 november har vi höstens sista 
möte. Då är det årsmöte, och till det 
hälsas alla TR-damer välkomna. Vi 

har också möjlighet att träffas dels 
vid höstfesten den 26 oktober, dels 
vid adventssamkvämet den 8 
december. 
Styrelsen genom Siv Magnusson  
        sekreterare

 
 
 

Till sist … 
PÅMINNER VI OM 

 
Helgmålsbön i Irsta kyrka  

den 11 november kl 18 
och 

ADVENTSSAMKVÄMET DEN 8 DECEMBER 
 

Missa inte dessa arrangemang!! 
 

                                  
                 Preliminär utgivningsplan år 2007 
 
                   Nr                 Manus                    Utkommer                      
                                         senast                       vecka                           
                   3                      2 oktober                   41                              
                   4                    11 december                51                             
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