
1 
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Mästaren skriver … 
 

Käre Vän och Broder! 

 

God fortsättning på det nya året! Det känns lite konstigt att tala om ”det nya året” när 

vi redan befinner oss i slutet av april, men det här är ju det första medlemsbladet för år 

2010 så tag emot min skriftliga nyårshälsning! 

 

Rötter 
Jag vet inte om det har med åldern att göra men min fru och jag har under senaste 

tiden funderat en hel del på våra rötter. Vi konstaterar helt enkelt att vi inte har så 

mycket kunskap om våra egna förfäder. Detta konstaterande ledde till att vi 

stannade till hos min 96-åriga mamma på vår tur till fjällen för några veckor sedan 

och fick henne att berätta om det hon  

visste. En intressant kväll som gav mersmak! 

En vecka senare besökte vi en 150-årsfirande Missionsförsamling i Värmland där 

mina svärföräldrar var engagerade i sin ungdom. Vid den efterföljande kusinträffen 

kom det här med rötterna ganska naturligt på tal och vi berättade för varandra vad 

vi visste om de äldre generationerna på den släktgrenen.  Sammantaget blev det 

faktiskt en hel del. 

När jag nu tänker tillbaka på alla de berättelser vi fick höra är det några begrepp 

som blev särskilt levande: 

Kämpaglöd 
Trots ett helt annat samhälle de levde i än dagens fanns en okuvlig vilja att kämpa 

för de sina och sin omgivning. 

Många levde i tider där TBC, spanska sjukan och andra farsoter drog fram och 

skördade sina offer. Många unga hustrur lämnades ensamma med många barn, 

gård och släkt att ta hand om. Och i stort sett obefintliga skyddsnät.  

Inget att avundas dem, men de kämpade med en glöd som vi kanske har svårt att 

föreställa oss.  

Engagemang 
Många levde under folkrörelsernas framväxt och vittnesbörden var många om det 

otroliga engagemang de hade för att föra fram sina idéer och sitt budskap. Trots 
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långa och hårda arbetsdagar och i stort sett utan ekonomiska medel uträttades 

väldigt mycket. Vid 150-årsjubileet vi besökte berättades det t ex om att man två år 

efter att församlingen bildats beslutade att egenhändigt bygga det första 

missionshuset och ett par år därefter ett andra i en annan del av socknen. 

Förutom att man var med och skickade ut missionärer till andra delar av världen.  

Offervillighet 
För det stora målet var man beredd att offra mycket av både tid och materiella 

resurser. Några bidrag fanns inte att söka. En tid av växt och framåtanda. 

Något att fundera över 
Jag lever i en annan tid och i ett samhälle där skyddsnät finns inbyggt och där inga 

materiella resurser egentligen saknas. Mycket serveras oss färdiglagat. 

Men det finns en hel del problem att kämpa mot och målet våra förfäder kämpade 

för är inte helt uppfyllt. 

Var är min kämpaglöd, mitt engagemang och min offervillighet? 

Både när det gäller mina medmänniskor, vårt kära Tempel och i andra 

sammanhang där jag finns? 

Ibland kan det vara nyttigt att förankra rötterna för att kunna stå stadigt när 

stormarna kommer även i vår tid. 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 
 

 

 
BRUSTNA LÄNKAR 
 

Fullbordandets tolvslag har klingat för 
vår OPK-broder 
    STURE LÖVESTRÖM 
och för vår OVN-broder 

GÖRAN MAGNUSSON 
Må de vila i frid och må deras minne 
alltid bevaras bland oss. 

 
TILL GÖRAN MAGNUSSONS 
MINNE 
  
”Jag ställer upp! Hör av dig bara!” 
Ungefär så  löd de sista orden som 
Broder Göran Magnusson sade innan vi 
skildes efter vårt IG-möte i januari. 

Endast en kort tid därefter nåddes vi av 
meddelandet att Broder Göran fått en 
allvarlig hjärtattack som sedan ledde till 
att fullbordandets tolvslag klingade för 
honom den 19 februari. 
Göran Magnusson hade ett mycket aktivt 
liv inte minst som riksdagsman och alla 
de uppdrag som följde med detta. Han 
var också en folkrörelsemänniska ut i 
fingerspetsarna. Han blev medlem i vår 
Orden 1981 men hade inte möjlighet att 
deltaga så ofta som han skulle vilja vid 
våra möten. Han uttryckte själv den 
glädje han kände att kunna delta mer 
aktivt när han nu med ålderns rätt lämnat 
den yrkesverksamma delen av sitt liv och 
många av de uppdrag som detta medfört. 
Den glädjen kände också vi bröder i 
såväl Utposten i Köping som i vårt 
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Tempel och som nu fick möjlighet att 
möta honom lite oftare. 
”Jag ställer upp!” kännetecknade Broder 
Göran! Hans engagemang hade vi 
hoppats få del av under många år 
framöver. 
Nu blev det inte så och vår saknad är 
stor, men vi minns honom med stor 
glädje och tacksamhet! 
Broder Göran hade vid sin bortgång nått 
den sjätte graden, som han erhöll år 
2009. Samma år tilldelades han också 
Ordens Veterantecken. Han skulle ha 
blivit 71 år den 26 februari. 
Våra varma tankar går till hans nära och 
kära. 
Vi lyser frid över hans ljusa minne.   
 

Sven-Erik Lilja 
 

NYA TEMPELRIDDARE 
 
Vi har fått två nya medlemmar 
Ziad Mallo, Västerås, och 
Karl-Göran Ohlsson, Köping. 
Vi hälsar dem hjärtligt välkomna. 
 
 
TILL HÖGRE GRAD 
 
Br John Carlsson recipierade i 
Kärlekens grad den 21 april. Mycket 
varmt välkommen! 
Vid ARG-mötet den 17 februari 
recipierade br Bo Söderqvist. Han tillhör 
RT Silvermalmen. 
Brr Kjell Carlsson och Sven-Erik Lilja 
mottog UK-kraschanen vid ett STICG i 
Linköping den 7 nov. -09. 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMMET 
 
Välkommen till vårterminens sista möte:  
IG-möte den 5 maj. OVN-utdelning. 
Br Ziad Mallo berättar om Libanon. 
Den i programmet annonserade vår-
utflykten flyttas till den 23 maj i 
samverkan med RT S:t Eskil (se särskild 
inbjudan längre bak).  
UP i Köping har vårsamkväm den 20/5 
kl. 19 i församlingsgården i Munktorp 
(anmäl deltagande till SB senast 17/5, 
kostnad 130 kr). 
Vi startar sedan med förnyade krafter 
med IG den 1 september kl. 19.00. Alla 
Bröder är välkomna till mötet. Vi är väl 
glada och utvilade och engagerade efter 
sommaren? Förhoppningsvis blir det 
reception. 
 

 
 
MILJÖUTPOSTEN 23 MARS GAV 
EKO i ENKÖPINGSPOSTEN 
 
Miljömöte hos Tempelriddarna 
 
Riddartempet Wästmannia har funnits i 
över 100 år. En av stiftarna var 
tidningsmannen Anders Pers. Tiderna 
förändras, men Tempelriddareorden 
består. Orden är inte ett trossamfund. 
Målet är att främja en personlig 
karaktärsdaning. Orden bygger på kristen 
tro och etik, och inga begränsningar finns 
för Brödernas politiska eller religiösa 
livsåskådning. Ledorden är Sanning, 
Kärlek, Renhet, Trohet. Tempelriddar-
orden är inte hemlig eller stängd. Den 
som tycker att ordens värderingar är de 
rätta och avger nykterhetslöftet kan 
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anslutas och blir då först lärling i en s.k. 
utpost och vandrar sedan vidare till högre 
grader. Rituella möten äger rum 
varannan vecka i ”templet”. Dessutom 
samlas man till ”utpostmöten” varje 
månad. Två av dessa är offentliga, dit 
kan även fruar, följa med. Utpostmötet i 
Enköping den 23 mars var ett sådant. Det 
finns en doft av det gamla över kläder, 
inramning och ritualer. Temat är däremot 
aktuellt: Miljön. 
Gardinerna är fördragna. Ett svart 
förhänge har satts upp framför 
glasdörren. Ingen kan se in och mötet 
börjar med att den som utsetts att sitta 
närmast dörren garanterar inför alla att 
lokalen är "säkrad". Borden är täckta av 
svarta dukar och fyra herrar ur styrelsen 
sitter där för att bland annat läsa de texter 
som alla utposter av Tempelriddareorden 
i Sverige har gemensamma. 
Sändebudet Per Hallström inleder med 
att läsa ritualtexter. Förste vakthavande, 
Bo Holmgren, bär en ros till det centrala 
ljusbordet och Per Hallström tänder "det 
ljus som erinrar om sanningen".Det är 
alldeles knäpptyst i lokalen. – Låt oss 
bilda vår utpostkedja, säger Hallström. 
Alla står upp, alla vet vad som ska göras. 
Deltagarna sjunger ”Lova herren sol och 
måne”. – Miljön känner inga gränser, den 
berör oss alla, säger sändebudet Per 
Hallström, och fortsätter - Som någon 
sagt: "Vi har inte ärvt jorden av våra 
förfäder, vi har bara lånat den av våra 
barn". Många nickar och håller med.  
Orden vill samla män över 18 år med 
etiska och sociala intressen till ett 
brödraskap grundat på kärlek, trofasthet, 
ansvar och pliktkänsla och som inte vill 
ta droger och är beredda att avlägga ett 
löfte som är bindande för resten av livet. 
Kvinnor får inte vara med, de hänvisas 

till en parallellorden med namnet Tempel 
Byggare Orden 
Efter mötet tog inbjudne gästen och TV-
meteorologen Bertil Larsson över och 
berättade om klimatfrågor. 
       Källa: Enköpingsposten 100325 
 

Vad händer med vår moder jord? 
 
Berör miljön egentligen mig och våra 
barnbarns framtid? Ja, i allra högsta grad, 
och vi människor har också ett mycket 
stort ansvar att göra något åt detsamma, 
eftersom det är vi själva som orsakat 
miljöförstöringen. Någon lär ha sagt, ”Vi 
har inte ärvt jorden av våra förfäder, vi 
har bara lånat den av våra barn”. Dessa 
kloka ord bör vi alltid ha i våra tankar. 
Ser man på vår planet utifrån en 
astronauts ögon , får man ett intressant 
perspektiv på jorden. Miljön känner inga 
gränser. Den berör oss alla genom till 
exempel luft, vatten och så vidare. Det 
finns därför all anledning att tänka  
globalt och handla lokalt i alla lägen och 
situationer vi dagligen ställs inför. I dessa 
tider är det många skrämmande hotbilder 
som på olika sätt förs fram, vilket kan 
leda till antingen att vi tänker, nu är det 
kört eller nu måste vi alla göra något. Jag 
är övertygad om att fler och fler 
människor idag inser att det måste göras 
mycket mer för att rädda vår livsviktiga 
miljö och därmed vår framtid. Vi är ett 
folk som talar mycket om väder och vind 
men nu också börjat tala om jordens 
klimatförändringar. Alla stormar har 
skakat  om oss ordentligt, likaså 
översvämningar, högre vattennivåer, 
temperaturhöjningar med mera. Det finns 
därför stora förutsättningar att alla 
därmed också inser olika miljöåtgärder, 
stora som små, måste sättas in. Vi måste 
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med andra ord miljöanpassa oss bättre. 
Våra värderingar och attityder måste 
således omprövas och ställas mot vår 
miljö. Vi måste mycket bättre få en 
utveckling mot ett hållbart samhälle. 
Observera att det finns inget annat 
alternativ till detta. Avslutningsvis måste 
vi sätta på oss ”Miljöglasögon” och alltid 
agera och handla utifrån vad som är bäst 
för vår miljö nu och i framtiden. 
Egentligen borde alltid miljökon-
sekvensanalyser göras inför alla beslut 
som fattas.  Det är inte ekonomin som 
har sista ordet angående vår moder jord, 
utan det är ekologin.  Låt oss nu alla 
tillsammans inse att det inte finns något 
viktigare än en bra  miljö och att vi alla 
har ett ansvar för densamma.  Du vill väl 
också kunna se dina och andras barn och 
barnbarn i ögonen och säga att jag gjorde 
vad jag kunde för att ni skulle få en bra 
miljö att leva i. 
   Per Hallström 
 
Väder och klimat – en del av miljön 
Meteorologen  Bertil Larsson  förr, nu, 
framtiden 
 
Väder är det som just nu händer utanför 
ditt fönster. Det kan ibland variera rätt 
mycket från en dag till nästa, andra 
gånger är det så gott som likadant flera 
dagar i sträck. Vädret kan ändras på bara 
några minuter, t.ex. vid ett plötsligt 
skyfall. I en stor stad kan regnet ösa ner 
över en stadsdel samtidigt som solen 
lyser över en annan del av staden.  
För att få en bild av klimatet, 
normalvädret, på en viss plats, eller ett 
område, behöver vi följa vädret under en 
längre period. På så sätt ser vi vilken 
eller vilka vädertyper som är det normala 
för den platsen. Man tittar på vädrets 

variationer under 30 år för att få reda på 
klimatet.  
Klimatet är dock inte bara en massa 
medelvärden av t ex temperatur, 
nederbörd, vindstyrka osv, utan det ger 
oss också en bild av hur vanligt det är 
med vissa typer av extremsituationer. För 
att någorlunda säkert se hur vanlig en 
viss extrem är behöver man följa vädret 
under en betydligt längre period än 30 år.  
Hur ofta blåser det stormvindar? Hur ofta 
stiger temperaturen över 30 grader eller 
hur ofta hamnar den under -20 grader?  
Man kan inte dra slutsatser om 
klimatförändringar utifrån enskilda år då 
vädret varit något utöver det vanliga, till 
exempel ett kallt eller varmt år eller efter 
spektakulära väderhändelser, som 
stormen Gudrun. Enskilda år och 
väderhändelser avgör inte om det skett en 
klimatförändring. Precis som det beskrivs 
ovan måste man studera en längre tids 
meteorologi i en region eller globalt för 
att dra slutsatser. I globala sammanhang 
brukar medelvärdet av meteorologin 
under perioden 1961 till 1990 
klassificeras som normalt klimat. Om det 
uppstår en klimattrend, det vill säga att 
antalet extremår blir fler och fler ju 
längre tiden går, kan man misstänka att 
en klimatförändring sker. Ett sådant fall 
har inträffat under de sista 15 åren av 
1900-talet då den globala temperaturen 
nästan varje år höll sig över 
normalperiodens globala temperatur.  
Klimatförändringar är inte något 
ovanligt, precis som en förändring i 
väderleken inte är det. Jorden är ett 
dynamiskt system och klimatet förändras 
konstant. Det är inte samma klimat nu 
som det var för 1000 år sedan och det var 
inte samma klimat då som för 2000 år 
sedan. Solinstrålningen ändras, liksom 
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den storskaliga atmosfärscirkulationen 
samt havsströmmarna. Istider har kommit 
och gått. En  variation av olika typer av 
växthusgaser sker också, vilket ger 
upphov till växthuseffekten. Människan 
påverkar också klimatet då vi släpper ut 
växthusgaser. De naturliga 
klimatförändringarna är sådana som 
inträffar oavsett om människan finns 
eller inte och de har pågått ända sedan 
jorden bildades. Det diskuteras mycket 
bland forskare hur stort bidrag 
människan har till de globala 
förändringarna.  
 
 
UNIVERSALMASKIN 
som kan tänka, se och höra, 
minnas, kreera och göra. 
 
Människan är en unik maskin med 
inbyggd dator. Allt som successivt  
skapats,  utvecklats eller fördärvats i vår 
värld är frukter av mänsklig tanke- och 
handlingskraft i kombination med 
ackumulerad erfarenhet. 
Vi maskiner med muskel- och tankekraft 
driva av föda, dryck och inandningsluft 
samt tillskott från sol och natur. 
Förbränningsrester blir urin. avföring, 
kroppsvärmeförluster och utandningsluft, 
som lyckligtvis  kanåteranvändas på 
olika sätt. 
Jorden är en makromaskin som i likhet 
med människan har en inbyggd första 
hjälpen-funktion av självläkande krafter. 
För mindre störningar har kroppen 
reningsorgan som angriper och reparerar 
skadorna. 
Om vi exempelvis äter otjänlig föda eller 
intar sådant som kroppen identifierar som 
gift (t ex alkohol) kan våra reningsorgan 
(lever och  njurar) bli överansträngda och 

hinner inte med att sanera andra risker. 
De kan i värsta fall bryta ihop. 
En förutsättning för mänsklig fortlevnad 
är tillgång till rent vatten och ren luft. I 
det sammanhanget är även jordens 
förmåga till självläkning begränsad. 
Man uppskattar att 90% av båtägarna 
tömmer kiss och bajs i sjöar och 
vattendrag, som även utgör källor till vårt 
dricksvatten. Det har fått Transport-
styrelsen att efterfråga lagstiftning, men 
det är i första hand livsviktigt för fram- 
tiden att var och en känner och tar sitt 
miljöansvar. 
Rester som förr återfördes som näring till 
jorden går idag till  vattensamlingar mer 
eller mindre renat. Medicinrester och 
kemikalier  spolas av trögtänkta 
privatpersoner ut med badvattnet i 
avloppsnäten.  Stater och företag kan 
dumpa varierande rester i havet, där även 
ansvarslösa redare  dumpar sin spillolja. 
Kommunerna ställer upp kärl för 
återvinning, som förutsätter att kärlen 
innehåller rätt råvara. Att framställa 
papper från trä kräver mycket energi. 
Att använda avfallspapper till 
pappersmassa sparar energi, men 
förutsätter  att kärl avsedda för papper 
och tidningar inte blandas med 
pappersförpackningar, kuvert, wellpapps-
kartonger och kassar samt att man inte 
ställer kassar med papper utanför ett 
redan fyllt kärl, som erbjuder  
en rättighet att få tömma sitt papper 
närmare bostaden, men även skyldighet  
att vänta med tömningen tills dess det 
finns plats. 
Sammanfattar artikelns budskap med 
poesi. 
 Värnar vi om bra miljö 

 töm ej skit i hav och sjö 

 Avfall sortera för återvinning 
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 tänk och handla med besinning 

 Hoppas mitt inlägg tankar väckte 

 att mödan gynnar ett kommande släkte. 
 
   Thore Gårmark 
 
TR-LOKALEN 
 
Hyresvärden (Frälsningsarmén) planerar 
att bygga om vår nuvarande lokal och 
genom kraftig hyreshöjning tvingas vi 
lämna den senast vid utgången av år 
2011 (målsättningen är avflyttning redan 
till kommande årsskifte). Denna lokal har 
varit vår fasta punkt sedan 1956. Nu har 
vi alltså kort tid på oss att hitta en 
ersättning. 
Vi förmår inte själva kostnadsmässigt att 
ha en egen lokal. MR tror att ett 
”Ordnarnas Hus” med delad användning 
och delade kostnader kan vara en bra 
lösning. Ett antal olika alternativa 
fastigheter har granskats. 
Vi är försäkrade genom kontrakt att på 
kort sikt hyra in oss hos Frimurarna, 
Regattagatan 22. På längre sikt behöver 
vi ett annat hus. För närvarande är de 
hetaste alternativen Kaserngatan 12 
(gamla kanslihuset/officersmässen på 
Viksäng) och Konstmuseet (gamla 
rådhuset vid Fiskartorget). Kostnader, 
ombyggnadsbehov, läge osv behöver 
övervägas. En arbetsgrupp med 
representanter från olika ordnar 
förhandlar med fastighetsägarna, men 
ännu kan inga klara besked lämnas.  
 
REKRYTERING 
 
Utnyttja sommaren till att skaffa 
recipiender till TR. Nya medlemmar 

behövs för att trygga Templets 
fortbestånd. Varje broder kan och bör 
hjälpa till. MR och rekryterings-
kommittén bistår med information när 
det behövs. 
 
KULTURNATT 
 
Som ett led i vår strävan att visa att vi 
finns och etablera nya kontakter kommer 
vi att deltaga i kulturnatten i Västerås den 
23 september. Förberedelser pågår. 
 
 
TR-DAMERNA 
 
har under 2010 hittills träffats 4 gånger 
med varierande program.  
I februari hade vi besök av Bo Ström, 
som underhöll med sång till eget 
gitarrackompanjemang. 
Eftersom flera av damerna under de 
senaste månaderna haft jämna 
födelsedagar, hade vi i mars gemensam 
födelsedagsfest.  Doris Johansson ställde 
i april ut en del av allt hon vävt, stickat 
och sytt, och som vi också hade 
möjlighet att köpa. 
Nu återstår före sommaruppehållet TR-
damernas utflykt. Den äger rum den 3 
juni. Vi skickar ut inbjudan. 
 
 Siv Magnusson 

 
 
Preliminär utgivningsplan år 
2010 
 
Nr  Manus senast Utkommer vecka 
2    18 augusti 35 
3    29 september 41 
4     8 december 51 
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 RT S:t Eskil inbjuder till   

 

kkkkyrkhelgyrkhelgyrkhelgyrkhelg    
söndagen den 23 maj 2010 (Pingstdagen). 

 
Högmässa klockan 11.00 i 

Jäders kyrkaJäders kyrkaJäders kyrkaJäders kyrka. 
Samling kl 10.30. 

Guidad visning av kyrkan med ursprung från 1100-talet. Om- 
och tillbyggd och rikt utsmyckad på 1600-talet som gravkyrka 
till Axel Oxenstierna, vilken ligger begravd under högaltaret. 
Måltid i församlingshemmet: 
Portergryta med dryck, kaffe och kaka. Kostnad 150 
kr/person. 
Jäders kyrka ligger strax öster om Eskilstuna. 
Anmälan senast 16 maj till Ola Magnusson, tel 021-414136 
eller magnusson@wastmannia.se. Samåkning. 

Varmt välkomnaVarmt välkomnaVarmt välkomnaVarmt välkomna!!!!    
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