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�  Brev från Mästaren skrivet den 6 december 2006. 

 
Detta är årets sista Medlemsblad och det ger mig anledning att se tillbaka och se framåt. Vårt 
RT Wästmannia måste, när detta år 2006 gått till ända, åter konstatera, att vi noterar minus i 
vår medlemsstatistik. Antalet avgångna bröder är större än tillflödet av nya. Det är något som 
är högst otillfredsställande och oroande, och på något sätt måste vi försöka förändra den 
kräftgången. Motgångar är till för att övervinnas, och tillsammans kan vi säkert – och vi måste 
försöka – finna uppslag och lösningar. Och den personliga frågan är givetsvis:”Vad gör jag?” 
Den alltid stående uppmaningen ”våga fråga” gäller fortfarande. Jag hoppas att vi tillsammans 
under det nya året kan inspirera varandra och ge varandra tips och idéer och att vi på olika sätt 
kan hjälpas åt. 
Från en TV-gudstjänst för en tid sedan minns jag sångsolisten, som sjöng  
                             ”Som en bro över mörka vatten vill jag bära dig”. 
Det handlar om Gudstro, om kraft och trygghet att orka vandra vidare och finna mening med 
livet.Att inte ge upp i motgångens och sorgens stunder eller när man känner sig ensam och allt 
verkar hopplöst. 
Men den bärande bron över livets många gånger påfrestande, stormiga hav är också ett uttryck 
för mänsklig omtanke. För den enkla, vardagsnära broderligheten, att känna att du finns och 
vill hjälpa och stötta, att veta att någon tänker på dig. Du är inte ensam. Detta är förvisso 
också en bro, som bär och ger styrka över mörka vatten. 
Inför det nya året hoppas jag att enighetens starka band förblir orubbade och ännu mera binder 
oss samman., så att vi tillsammans kan tro på och forma en framtid för vår Tempel Riddare 
Orden. Vi måste tro på våra möjligheter att kunna göra en insats och att betyda något. Låt den 
positiva optimismen besjäla oss utan att förtröttas, så länge dagen oss förunnas. 
Tack alla mina bröder för det gångna verksamhetsåret. Tack för ert engagemang och ansvar på 
olika sätt i vårt Tempel. Ni är verkligen omtänksamma. Ett särskilt tack till mina bröder i 
Mästare Rådet för ett underbart samarbete. Jag känner starkt att där gäller ”en för alla – alla 
för en”. 
Så önskar jag er alla mina bröder och era nära och kära en fortsatt fridfull adventstid, en 
trivsam och härlig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2007 med god hälsa och sköna, glada 
dagar, då ni får känna att livet är härligt att leva.   
 
Er vän och Broder 
Lennart Morberg. 
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TILL HÖGRE GRAD 
 
Br Benny Gryphon recipierade i TG 
den 22 november. Vi lyckönskar! 
 
EN NY TEMPELRIDDARE 
 
Den 1 november recipierade i Invig-
ningsgraden i våra lokaler Per-Åke 
Sandström, som på begäran av vårt 
dottertempel i Sala kallats till recep-
tion. Den nye brodern tillhör alltså VT 
Silvermalmen.  
 
25-ÅRSVETERANER 
 
Vid årets sista högtidliga IG-
sammanträde fick en ny omgång 
trogna välförtjnta bröder ta emot 
hedersmedaljen OVN (Ordens vete-
rantecken). De nydekorerade är 
bröderna 

Sune Persson 

Sune Niva 

Sven Carlsson 

Erik Hellman och  

Johnny Löfgren.  
Vid samma tillfälle genomfördes 
också ljusceremonin och vid 
samkvämet serverades julgröt. 
  
KOMMANDE PROGRAM 
 
Onsd. 10 .januari 2007    IG med 

installation av nyvalda ämbets- 
och tjänstemän 

Onsd. 17 .januari  KG 
Sönd.   4  februari      Kynd.m.högtid   
           med  Damer kl 16 
Onsd.   7 februari       IG Årsrapporter 
 
 

UP Köping: 
Tors. 18 januari  Fredsutpost 
Tors. 15 februari UP Årsrappporter 
 
UP Enköping: 
Tisd.  30 januari   UP-möte 
Tisd.  27 februari  UP-möte. Årsrapp. 
 
VT Silvermalmen  Mötestid 15.00 
Sönd 14 januari  IG Install. 
Sönd 28 januari  KG  
Sönd.  18 februari  IG.Årsrapp.  
                                         Parentation 
 
 
MATRIKEL 
MEDLEMSAVGIFT 2007 
 
Med detta nummer av Medlemsbla-det 
följer 2007 års Matrikel, som 
innehåller fullständigt mötesprogram, 
ämbetsmanna- och tjänste-mannalistor 
och medlemsförteckning. 
Dessutom bifogas inbetalningskort för 
årsavgiften. Vår nye Bokförare är 
tacksam för inbetalning under första 
kvartalet 2006. Plusgirokonto 86806-
7.  
 
EKONOMIKOMMITTÉN 
VÄDJAR  
 
Med föregående Medlemsblad följde 
ett brev från vår ekonomi-kommitté 
med vädjan om frivilliga bidrag till 
Templets verksamhet. Uppropet har 
varit lyckosamt för Templets 
ekonomi. Både större och  mindre 
belopp har kommit in,  men ytterligare 
gåvor är naturligtvis mycket 
välkomna. Plusgiro 348865-7. 
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MITT LIV SOM LÄKARE 

Vid årets höstfest kåserade 
kirurgöverläkaren Bert Nilsson kring 
ämnet ”Mitt liv som läkare”. 
Inledningsvis berättade han om sin 
barndom i norrländska Råneå. 
Dåtidens Fattigsverige innebar t ex att 
en del barn uteblev från skolan 
vintertid p g a skobrist. 

Efter folkskola och kommunal 
mellanskola vidtog 
gymnasieutbildning på latinlinjen i 
Luleå. Det blev en av höjdpunkterna i 
livet – att få umgås med trevliga 
kamrater, att få nya kunskaper och att 
komma i kontakt med musik och 
teater. Efter studenten var 
läkarutbildning en målsättning, men 
som latinstudent krävdes betyg från 
reallinjen i matematik, fysik och kemi. 
Kompletteringen skedde under två 
”korvstoppningsterminer” i 
Stockholm. Efter en tid som lärare i 
hemkommunen och en 
sjukdomsperiod kom så 
medicinstudierna igång. Under de 
första åren lästes kurser i anatomi, 
fysiologi och patologi. 
Kurslitteraturen var på den tiden på 
tyska, engelska och franska. 
Klinikutbildning följde sedan med 
placering på olika sjukhus för 
fördjupning och breddning av 
kunskaper och lärdomar. Som färdig 
doktor har sedan arbetet vid 
universitetskliniken i Uppsala och på 
andra lasarett bl a i Falun inneburit 
många operationer. Ibland tuffa dagar 
med omfattande operationer från 
morgon till sen kväll. 

Under ett antal år fanns en ”luftbro” 
till Enköpings lasarett som stöd för 
yngre läkare och 1984 ledde denna 
kontakt till en kirurgchefsanställning i 
Enköping.  

Åtstramningar inom sjukvården i form 
av organisationsförändringar, ökande 
vårdbehov och minskande resurser har 
sedan på olika sätt påverkat arbetet. 

Som operationsläkare får man uppleva 
både sorg och glädje. Det är inte lätt 
att efter ett fruktlöst försök att rädda 
liv meddela utgången av operationen. 
Å andra sidan är det tillfredsställande 
att i ett till synes svårt läge uppnå 
målet. 

Att efter flera år möta tidigare 
opererade patienter känns mycket 
meningsfullt. 

Fina titlar och utbildningar ligger inte 
för talaren. På frågan: ”Var har 
doktorn fått sin utbildning?” svarade 
han: ”Mest på Hermods.” 

HELGMÅLSBÖN 

Vår Ceremoni Mästare Bo Lindqvist 
ordnade efter en idé, som lades fram 
vid ett MR-sammanträde, helgmåls-
bön i Harakers kyrka lördagen den 28 
oktober. Br Inge Svensson var 
officiant, br Arne Linderhed spelade 
på orgeln och kyrkkaffe serverades i 
gamla prästgården. Ett 25-tal deltagare 
mötte upp till detta välorganiserade 
och gemytliga annorlunda arran-
gemang.  
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JAG VET ATT JAG KAN OM 
JAG VILL 

Denna devis bär br Yngve Lindgren 
med sig genom livet. Vi kan alla mer 
än vi tror. Vi behöver också som 
Orden göra mer än vi tror att vi kan. 
Att sitta stilla betyder tillbakagång. 
Samhället omkring oss är i ständig 
förändring och vi måste hänga med i 
utvecklingen. Var finns den idealitet, 
som våra föregångare gav prov på. 
Finns den kraften hos dej och mej? 
Skulle tanken ”jag vet att jag kan om 
jag vill” omsättas i dagens TR skulle 
vi nå långt.  

Början och slutet, meningen och målet 
sammanfattas i Tempelsalen. Rymden 
blir fri för oss som valt stjärnan i 
stället för irrblosset. 
 

ADVENTSSAMKVÄM 
 
Årets adventssamkväm den 2 decem-
ber gick i den traditionella stilen .  
Enköpingsluciorna medverkade med 
stämningsfull tablå.Talade gjorde 
Bengt-Olov Hedlund. Arne Linderhed 
satt vid orgeln. Musik och sång, kaffe, 
lussebullar, tårta, lotterier fanns också 
som vanligt. Den trogna, trevliga 
publiken verkade trivas i gemytlig 
samvaro.. 
 

DEN 10 JANUARI 
BÖRJAR VÅRTERMINEN! 

DU KOMMER VÄL! 

                  

. 

FÖRSTA ADVENT 
 
Vi har första ljuset tänt 

i söndags firade vi första Advent. 

Vi står inför ett nytt kyrkoår, 
inför detta undrande vi står. 

Vi förlitar oss på att det goda ska gå 

 segrande ur striden. 

Vi ber vår Gud att läka alla sår med 

tiden. 

Att fredshoppet lever är allom känt. 

Hjärtat fröjdas – det är Advent. 
 
  Stig Dahlberg 

 
OMVÄNDA VÄRDEN eller 
OMVÄNDA VÄRLDEN 
 
År 1492 upptäckte de amerikanska 
indianerna Columbus! Så kan man ju 
också se det, eller hur? För mig har 
det varit mycket av TVÄRTOM under 
senare tid! 
Vid senaste sammanträdet med 
Diakonias styrelse fick vi en 
presentation av vår nya kampanj för 
att väcka allmänhetens uppmärksam-
het! Den bild som skall väcka oss är 
en spegelbild av världen. En tvärtom-
bild. En bild som kan ge upphov till 
många funderingar och tankar. 
”Omvända värden”  eller ”omvända 
världen”? 
I en studiegrupp som vi har i vår kyrka 
läser och samtalar vi utifrån Patricia 
Tudor Sandahls bok ”Eftertankar”.  
”Upp och nervänd värld” är titeln på 
ett stycke, där hon berättar om 
tvärtomleken, som hon brukade ägna 
sig åt i sin barndom. Vagnen drar 
hästen, lampor växer upp ur golvet, 
fiskar flyger, fåglar simmar o s v. En 
nyttig lek, som man ibland kan sakna 
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som  vuxen! Att tänka om och tänka 
nytt! 
Nyttigt och lärorikt! Vi behöver ibland 
se på det gamla och invanda i ett nytt 
perspektiv! 
Advent: ankomst! Allmakten, Skapa-
ren av himmel och jord, Gud själv, ska 
personligen presentera sig för oss 
genom att sända sin egen son! Det 
måste ju bli något storslaget och 
oöverträffat! Förunderligt och 
märkligt. Och mäktigt! 
Och så kommer han då! Ett litet - 
ynkligt litet - försvarslöst barn i en 
skitig lagård bland djur och dynga! 
Inte ens en gloria kan man se och det 
är långt ifrån den idyll, som vi så 
gärna dukar upp! Men man kan höra 
änglasång och några strålar från den 
märkliga stjärnan söker sig genom den 
glesa väggen.Och Han får ju börja sitt 
liv hos oss som flyktingbarn! 
Det - om något - är väl en tvärtomgrej! 
Av högsta klass!! Något som präglar 
hela hans fortsättning också och som 
genomsyrar hela hans budskap och 
gärning: 
Den som vill bli störst – bli som ett 
barn. Inte heller jag dömer dig – gå i 
frid. Det är inte gärningarna det 
hänger på, utan vår vilja till att göra 
det goda och att tjäna vår nästa! Att 
förbehållslöst ge oss hän! 
Ej kommer han med härar och ej med 

ståt och prakt;. 

dock ondskan han förfärar i all dess 

stolta makt.. 

Med andens svärd han strider 

och segrar, när han lider. 

Välsignad vare han  

som kom i Herrens namn!  (Psalm 103:4) 
Ja, så´n är han! Tvärtom! Kärleken 
själv!    S-E Lilja 

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. Templet, Utposterna 
och tilloch med dottertemplet 
Silvermalmen har egna sidor med 
informastion av olika slag 
Huvudansvaruig för denna 
avancerade teknik är br Aaro 
Laine. 
Trevligt för våra egna 
medlemmar, men baktanken är 
också att vi denna väg ska kunna 
locka nya medlemmar. 
 
TRAPPHISSEN 
 
är nu i funktion. Vid användning be-
höver man en s.k. joystick (styrspak), 
som placeras i ett hål på höger 
armstöd. Joysticken förvaras hos 
Vakten. Påkalla hans uppmärksamhet 
med hjälp av ringsignal från nedre 
planet (tryckknapp på brevlådan vid 
grinden). 
 
PORTLÅSET,Hantverkargat. 3  
 
Med anledning av inbrott i trapphus 
och källare är portkoden till 
entrédörren borttagen. Fortsättningsvis 
måste nyckel eller porttelefon 
användas. Tyvärr fungerar inte 
porttelefonen som den skall. Vid 
inpassage med porttelefon skall, när 
felet blir åtgärdat, följande gälla:: 
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*  Tryck 001 och Ring    Vänta på            
    svar. 
*  Ange ditt namn. Invänta besked  

från TR-lokalen 
*   Signallampa börjar blinka.        
*   Tryck angiven siffra. 
*   Porten låses upp. 
    
 

JULBORD 
 
Mästare Rådet inbjöd i föregående 
Medlemsblad Bröder och Damer till 
julbord. 34 anmälningar har inkommit. 
 
TR – DAMERNA 
 
träffades till årsmöte den 1 november. 
Bl.a. skedde val till nästa års styrelse.  
Siw Fredby valdes till ordförande på  
1 år. På 2 år valdes Gun Lindqvist 
som vice ordförande och Siv 
Magnusson som sekreterare. Kvar från 
föregåemde års val står Gunni 
Dahlberg, kassör och Inga Lisa 
Kaneberg, vice sekreterare. Till 
revisorer valdes Irma Hellman och 
Doris Johansson. Valberedning är 
Gunvor Engman och Irma Hellman.  
Årsmötet var TR-damernas sista 
enskilda sammankomst för året, men 
den 2 december anordnade vi 
tillsammans med bröderna det 

traditionella adventssamkvämet. 
Redan den 4 januari klockan 15 träffas 
vi till vår ordinarie julfest, till vilken 
vi tar med en julklapp för ca 30 
kronor.  
Progammet för övrigt är inte helt 
fastställt, men under våren 2007 
träffas vi 1 februari, 8 mars (obs. 
datum) och 5 april. I maj har vi vår 
utflykt. Datum för den meddelas 
senare. Efter sommaruppehållet träffas 
vi första gången den 6 september. 
Skördeauktionen, som brukar hållas 
första torsdagen i oktober är flyttad till 
den 27 september. Årsmöte hålls 
sedan 1 november. 
Styrelsen önskar alla TR-damer med 
familjer en God Jul och ett Gott 2007 
och hoppas att många kommer till 
våra sammankomster under året. 
. 
   Siv Magnusson 
      sekreterare 
 
 

              
 

 
Reservera redan nu 14 -15 april för vårt 

90-årsjubileum. 
En kommitté arbetar med arrangemaget har har ett programförslag klart.  

Vi återkommer! 
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Söndagen den 4februari kl 16  
         firar vi  
 

KYNDELSMÄSSOHÖGTID 
 
                                                  i Templets lokaler. 
                                    Tal -  Servering -  Sång och musik 
                        Klädsel: EHD med dekorationer, Damerna valfri 
                                                        Välkomna! 
 
 
 
                  
                 Preliminär utgivningsplan år 2007 
                                 Nr            Manus senast         Utkommer  vecka                    
                               1              10 april                           16                              
                               2              20 augusti                       35                              
                               3               1  oktober                       41                              
                               4              10 december                    51                             
 
 
 
Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 
Utgivet av RT Wästmannia, Hantverkargatan 3, 722 12 Västerås 
I redaktionen:                               Distribution:            Tidningsgruppen tillönskar 
Ola Magnusson                                            Lennart Morberg                      alla läsare 
Yngve Lindgren                                           Sune Niva                                
Sven-Erik Lilja                                             Lennart Stegnell                    GOD JUL 
Ewert Ekman                                                Harry Thornberg                          och  
e-post:                                              Tryck:                        GOTT NYTT ÅR ! 
magnusson@wastmannia.se                    Servicecentralen, Köping 

 
 


