
                                                     
 
                                                                                 1 

 
Årg. 31                                  www.wastmannia.se                                              Nr 4-2007 
 
 
 
 

 

                                           

                                         

         tillönskas RT Wästmannias Bröder, Damer  
                              och familjer. 
                                                     Mästare Rådet 

  
 
 

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

 

 

Söndagen den 27 februari 2008 firar vi 
KYNDELKYNDELKYNDELKYNDELSMÄSSOHÖGTIDSMÄSSOHÖGTIDSMÄSSOHÖGTIDSMÄSSOHÖGTID. 

Tal – Servering – Sång och musik. Klädsel EHD med 
dekorationer. Välkomna! 
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Kära bröder.    ����    Brev från M skrivet i oktober 2007 

 

Hos oss alla inom Tempelriddare Orden är rekryteringen av nya bröder en 

synnerligen aktuell fråga. Hur ser då verkligheten ut för vår Orden? 

De underlag som redovisades vid årets GK i Växjö ger tydliga besked om 

nödvändiga aktiviteter. 

Sverige  Danmark  Norge  Totalt 

Antal medlemmar 1/1   2004         4.776     103    1.334   6.213  
                           31/12 2006         4.105__   83    1.257   5.445  

                                                      - 671     - 20       - 77    - 768 

      Antal tempel                                54         5         27        86 

För RT Wästmannia är statistiken under den gångna 3-årsperioden: 

                                                     2004      2005       2006 

Medlemmar 1/1                     124       114          105 

31/12                   114       105          101      

Minskning             10           9              4 = totalt 23 

 

I senaste numret av Tempelriddaren (nr 3) fanns en del referat från GK. 
Där framgick bl.a. att det inte bör vara omöjligt att fram till nästa GK i 

Sundsvall år 2010 kunna rekrytera 1000 nya medlemmar inom 24 

månader. 

Om jag för över den målsättningen för alla 86 Tempel i Norden betyder 

det 500 nya bröder/år eller 6 bröder i varje Tempel. Då detta skall vara 

en nettoökning, måste man också beakta den ofrånkomliga avgången. 

Och det betyder i praktiken en nödvändig tillökning av 9-10 bröder varje 

år eller minst en recipient vid varje IG-möte. 
Och denna övergripande målsättning rimmar väl med vårt RT 

Wästmannias situation. Vi behöver också för att vårt Tempel skall kunna 

hänga med i den gemensamma ambitionen receptioner vid varje IG-möte, 

som är nio under ett verksamhetsår. 

Visst vore det underbart om åren 2008 och 2009 för vårt Tempel kunde 
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bli en märkbar vändpunkt. Vi måste alla "våga-fråga" och låta vår 
fantasi och utåtriktade kontakter ge nya framkomliga vägar att nå ut till 

blivande TR-bröder, gärna yngre som på sikt kan axla det framtida 

ansvaret. 

Så hoppas jag att våra möten och samlingar i Templet skall bli välbesökta, 

bli inspirerande och ge ökad glädje, livslust, optimism och framtidstro. 
Ha det så gott och FSV önskar Er vän 

och broder  

 

Lennart Morberg 

 
 

 
 

                

               �  

 
Fullbordandets tolvslag har klingat 
för våra STICG-bröder 
 
          Leif Söderkvist och  
          Martin Westlund. 
 
Templet saknar våra bröder och lyser 
frid över deras ljusa minne. 
 
 

GRADGIVNING I TROHE-
TENS GRAD 
 
Vid TG-mötet den 21 november 
recipierade br Bo Söderqvist. Han 
tillhör vårt dottertempel i Sala, men 
ville ta graden vid detta tillfälle, efter-

som Silvermalmen inte har något TG-
möte förrän till våren. Receptionen 
gav vårt TG-möte en högtidligare 
prägel och vi gratulerar och 
lyckönskar br Bo till den nya graden. 
 
25-ÅRSVETERANER 
 
Vid årets sista IG-möte fick en 
omgång trogna och välförtjänta bröder 
mottaga Eklundsmedaljen i Brons 
(EMB) De nydekorerade bröderna 
  Erland Wallström 

  Bängt Bodén 

  Inge Svensson och 

  Aaro Laine 
gratuleras och tillönskas FSV. 
 
TEMPEL RIDDARE ORDEN 
I NUTID OCH FRAMTID 
 

Av referat i Tempel Riddaren och de 
rapporter, som våra ombud lämnat 
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från årets Generalkonvent i Växjö 
framgår att det var en inspirerande 
samling fylld av brödragemenskap 
och förhoppningar. Någon verksam-
hetsplan för de kommande tre åren 
har ännu ej presenterats. Men det 
måste troligen inom ordensled-
ningen pågå ett sådant arbete, som 
snart kommer att redovisas. 
 
Medlemsantalet sjunker och med 
hänsyn till åldersstukturen kan man 
befara en ytterligare minskning om 
inte nyrekryteringen drastiskt ökar. 
Enligt senaste rapporten var antalet 
medlemmar den 1 januari 2007 
följande: Sverige 4.105, Norge 1.257 
och Danmark 83, totalt 5.445. 
 
I Tempel Riddarens senaste nummer 
framhålls i ledarartikeln önskemålet 
om 1.000 nya medlemmar till nästa 
General Konvent. Givetvis förstår 
jag att det är Templen runt om i vårt 
land som måste åstadkomma detta. 
Men hur skall vi finna de verktyg, 
som vi hittills tydligen inte haft. Det 
behövs därför en dialog mellan Stor 
Templet och de lokala Templen.  
 
RT Wästmannia föreslog 
tillsammans med sex andra Tempel i 
en motion den 20 september 2003 till 
Stortemplet inför Generalkonventet 
2004 att tillsätta en utredning med 
syfte att förenkla Ordens orga-
nisation och ledning samt 

effektivisera verksamheten inom 
befintlig budget. Det kan t ex tyckas 
helt onödigt att organisera ett 
Stortemplet för 83 medlemmar. Ett 
Stor Tempel för hela orden är 
givetvis tillräckligt. Av denna motion 
blev i princip ingenting. Även vid 
årets konvent fanns inga synpunkter 
på vår motions syfte. 
 
Livet är vanebildande. Människor 
har för vana att inordna tillvaron och 
livet i avdelningar och ofta ifrån 
varandra fristående delar. Människan 
är skapad till en helhet. Kropp, själ 
och ande. I likhet med allt annat 
skapat måste livet vårdas. Det är inte 
bara en uppgift för samhälle och 
andra utan i första hand för oss 
själva. Vården av vårt inre, vår 
person är en viktig daglig 
arbetsuppgift, som kräver samma 
glöd och insats som det yttre arbetet 
många gånger gör. 
 
I Templet finner man genom 
brödragemenskapen mycken vishet 
och inspiration för arbetet på att 
vårda livet. Att uppleva med ögon 
och öron och ta emot i hjärna och 
hjärta leder till reflekterande 
observationer som bibringar 
kunskap.  
 
Jag menar att inom TR borde pågå 
ett omfattande arbete för att föra vår 
Orden in i framtiden och att olika 
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utskott i samverkan utformar vår 
Ordens framtidsvisioner och 
fördjupning. 
Det är därför mycket viktigt att vi 
inom vår Orden liksom idag försöker 
att för framtiden finna de människor, 
som kan utgöra föredömen för våra 
bröder och kommande generationer. 
Män som i ord och handling visar 
vad empati, människovärde och 
omtanke betyder. Vi behöver kanske 
inte fler ”görare” utan fler tänkare av 
tankar. Inte fler moralister och 
fördömare utan ”eftertänkare”. Då 
kommer vi att få ett starkt ledarskap 
inom hela vår Orden till gagn för 
framgång och till fromma för våra 
medmänniskor. 
 
Jag vill att Tempel Riddare Orden 
skall vara en del av det moderna 
samhället – traditionsbärare med 
framtid. Vi måste på ett vitalt sätt 
kombinera traditioner med det 
moderna samhällets uttrycksformer 
och att man ser optimistiskt på 
framtiden. 
 
Valet att tillhöra Tempel Riddare 
Orden är en viljeyttring. Jag vill bry 
mig om! 
 
   Yngve Lindgren 
 

HAR DU BRODER TÄNKT PÅ … 
 

…  att Tempel Riddare Ordens mest 
angelägna uppgift just nu – rekry-

teringsuppgiften – är högaktuell. 
Under en följd av år har vår Orden 
nödgats registrera medlemsminsk-
ning. Det är mycket deprimerande 
och påminner om en envis feber, som 
inte vill släppa med mindre än att 
någon speciell medicin kommer till 
användning. Ordensledningens ordi-
nation är arbete och åter arbete.  
Receptet finns i de handlings-
program, som tagits fram. 
TRO:s medlemsminskning, som 
pågått oavbrutet sedan år 1967, 
innebär att antalet medlemmar i hela 
Orden på 39 år minskat från 13.072 
till 6.213 år 2006. Knappt hälften 
kvar! 
Var ligger felet? Har vi försummat 
rekryteringsuppgiften? Svaret är inte 
enkelt. 
Det krävs fortlöpande planering och 
målmedvetna och samordnade 
insatser av ordensledning, Mästare, 
Mästare Råd och rekryterings-
ansvariga. Alla måste samverka om 
en positiv förändring ska komma till 
stånd. 
Rekryteringsfrågan står på dagord-
ningen vid varje rådsmöte. Du broder 
som har ansvarsuppgifter på detta 
område bör bidraga till att Templets 
bröder ständigt påminns om vikten 
av att fullgöra sina förpliktelser för 
Ordens tillväxt. Om Du anser att 
uppmärksamheten försummas i  
Templet beträffande dessa uppgifter 
bör Du själv ta initiativ. Något måste 
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hända och alla bröder måste känna 
ansvar för att något händer. 
Du broder, som känner dig som 
”bara en vanlig medlem”, håller 
kanske gärna med om att vi måste 
göra något, men att det som ska 
göras ankommer på Templets 
ledning. Men om du tycker att inget 
händer från ledningen så stöt på. Det 
är inget som hindrar att du broder 
blir initiativtagare eller pådrivare på 
det här för vår Orden livsviktiga 
området – ett område som faktiskt 
angår alla bröder. 
 

Redigerat utdrag ur artikel signerad  
  Jarl Jernunger 1982 
 
 

MEDLEMSBLADET 
 
behöver Din medverkan. Vårt 
medlemsorgan ser som en angelägen 
uppgift att med rapporter från 
Templets verksamhet informera om 
vad som fortlöpande händer. Det är 
av värde inte minst för dem, som av 
olika anledningar inte deltar i 
mötesverksamheten. 
I bladet kan alla bröder framföra 
åsikter och synpunkter, som kan vara 
av intresse för andra. Kanske kan ett 
bra inlägg från Dig stimulera andra 
till ökat aktivt deltagande i det 
fortlöpande arbetet och därmed öka 
utbytet av medlemskapet. 
Utrymme finns för frågor och 
initiativ som gäller vårt Tempels 

arbetsmetoder och framtidsuppgifter. 
Vi tar gärna emot uppslag till 
åtgärder, som leder till att föra 
verksamheten framåt. 
    

Red. 
 

      
Din närvaro 
vid Templets sammankomster 

har betydelse för meningsfull 

och trivsam gemenskap. 
 
 

 

HÖSTFESTEN 
 
fredagen den 26 oktober var i år en 
Dan Andersson-afton med temat 
”Helgdagskväll i Tempelsalen”.  FM 
i RT S:t Erik, broder Arne Forsberg, 
berättade och Bertil Adolfsson från 
Uppsala spelade på gitarr och sjöng 
visor ur diktarens rika produktion.  
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VÅRT DOTTERTEMPEL S:T 
ESKIL 
 
hade IG-möte med reception den 7 
november.Ett stort antal bröder hade 
mött upp. Från vårt Tempel var sju 
bröder närvarande.  
 
HELGMÅLSBÖN 
 
En ny tradition i vårt Tempel? Förra 
året hölls helgmålsbön i Harakers 
kyrka. Då RT Wästmannia i år 
arrangerade helgmålsbön i Irsta 
kyrka kom trots snöoväder ca 25 
Tempelriddarbröder och Damer (men 
endast två besökare utanför vår 
krets). Ljuset fyllde symboliskt 
rummet, när br Inge Svenson tal 
förstärktes av den lite speciella 
orgelmusiken. En skön upplevelse, 
som avrundades med samkväm i 

församlingsgården. Lars Brandt  höll 
i trådarna. 
 
VAD HÄNDER DEN 
NÄRMASTE TIDEN? 
 
Det tradtionella adventssamkvämet 
har när tidningen når läsarna redan 
ägt rum den 8 december. 
Mästare Rådet inbjuder bröder och 
Damer till julbord den 14 december. 
Vårterminen startar med IG-möte 
den 9 januari. 
UP i Köping har FredsUP den 29 
januari och UP i Enköping UP den 
29 januari. 
 

TR – DAMERNA 
 
Alla TR-damer hälsas hjärtligt 
välkomna till våra möten i TR-
lokalen på Hantverkargatan 3. 

 
 
 
 
 
 

                                  
                 Preliminär utgivningsplan år 2008 
 
                   Nr                            Manus                    Utkommer                      
                                                   senast                       vecka   
                   1                           21 april                         18 
                   2                           18 augusti                    35 
                   3                           29 september               41                              
                   4                             8 december                51                             
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    Tänd julljusen 
Tänd alla ljusen i jul,    Tänd alla ljusen i jul, 

ty världen är mulen    ty julen minner om himlen, 

men himlen är klar.    Som finns för oss alla. 

 

Tänd alla ljusen i jul,    Tänd alla ljusen i jul 

om far eller mor du är    ni föräldrar och barn 

eller kanske bara ett barn.   och alla andra unga och gamla. 

 

Tänd alla ljusen i jul,    Tänd alla ljusen i jul, 

så rummet blir strålande klart   ty ett barn varder oss fött 

och hjärtat blir underbart.   en himlens gåva åt Alla. 

 
GOD JUL 

 
 
Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
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e-post:                                                      Tryck:  
magnusson@wastmannia.se                       Servicecentralen, Köping 

 
 

Med detta nummer av Medlemsbladet medföljer Matrikel 2008, 
inbetalningskort för årsavgiften och damklubbsprogram. 
 
TIDNINGSGRUPPEN ÖNSKAR ALLA GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅRTIDNINGSGRUPPEN ÖNSKAR ALLA GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅRTIDNINGSGRUPPEN ÖNSKAR ALLA GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅRTIDNINGSGRUPPEN ÖNSKAR ALLA GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR    !!!!    


