
Dalpilen fredag den 22 november 1918 
 
Nykterhetsfest i Leksand 
 
Templet 165 Syskonhemmet i Hjortnäs firade i söndags sin 50-års- fest med ett vällyckat 
festprogram Ett präktigt hälsnings- och inledningstal hölls av Back A. Persson. Sedan en sång 
sjungits, talade Folkskollärare O. Markus om »Uthållighetens och energiens segerlön uti arbetet». 
Till 10 personer utdelades hedersdiplom som hedersbetygelse för medlemskap i templet i 25 år och 
däröver. Diplomen överlämnades av distriktschefen hr A. Ekman, som å såväl Nationaldistrikts- 
som lokaltemplets vägnar höll ett hyllningstal för templarveteranerna. De voro följande personer: 
Folkskoll. O. Markus, lärarinnan fru Elisabet Markus, hemmansäg. E. A. B. Persson, N .A Larsson, 
A. Persson, Anders Åkerström, C. A. Olsson, Pipar P. Eriksson, B P. Eriksson och Hag Anna 
Eriksson. A deras vägnar tackade hr A. Persson. Rapport över templets 30-åriga verksamhet 
föredrogs av hr And. Nordström, varav bl. a. framgick: Templet stiftades den 23 sept. 1888 av 
skräddaren J. Nordgren från Rättvik. Under åren ha hållits 657 mö ten, dessutom varje år flera 
offentliga. Intagna medlemmar 295, därav 149 män och 141 kvinnor. 5 ha ingått på flyttningskort. 
208 personer ha utgått, därav 24 genom dödsfall. Medlemsantalet är nu 78 personer. Den kontanta 
omsättningen har uppgått till kr. 2,922:81 i inkomster och kr. 2,794:95 i utgifter. Avslutningstal 
hölls av hr E. N Sundell, Torrberg. Sedan förekom servering mot frivillig avgift. Kretsmöte hölls 
efter rasten med kretsförest. Erik Engvall, Tällberg, som ordf. Sex tempel voro representerade med 
25 ombud och där till en del andra intresserade frän olika tempel. Två protokoll föredrogos av sekr. 
hr A. Nordström, årsberättelse av ordf. även så revisionsberättelse. Alla rapporter lades med 
tacksamhet till handlingarna. Vidare företogs val av styrelse. Förutvalda äro hr Erik Engvall, ordf, 
och Olof Modin, Leksboda. v ordf. av respektive tempel. Till sekr. nyvaldes hr Axel Back, 
Hjortnäs, efter hr A. Nordström, som avböjt återval, vice sekret. Edvard Larsson, V. Bergsäng, 
kassör, Fräs Lars Johansson, Leksboda, med hr Emil Vestberg, Hjortnäs, och D. Hammar, 
Leksboda som suppleanter. Till revisorer valdes hr A. Nordström och Erik Carlsson, Leksboda, 
med hr Fritz Jansson, Tällberg, och And. Bodin som suppl. Förutom en del andra ärenden föres om 
ett livlig diskussion i agitationsfrågan. Efter en del hyllnings- och tacksamhetsbetygelser avslöts 
det alltigenom angenäma mötet framemot 10- tiden på kvällen Nästa kretsarsmöte förlades till 
templet »Trägen vinner». Tällberg, ett kvartalsmöte till templet.»Boda», Leksboda, och ett till 
templet »Dalpilen» i Noret. 


