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Mästaren skriver  
 

Käre Vän och Broder! 
 
För vårt Tempel blir år 2011 ett år av uppbrott. 
Efter 55 år i våra nuvarande lokaler kommer vi att flytta till F rimurarnas lokaler 
vid Regattagatan. 
Det var i september 1956 som lokalerna vid Hantverkargatan invigdes. Invigningen 
förrättades av Stor Mästaren Gottfrid Lidin. Broder Gustaf Gullman hade tonsatt 
en kantat med text av Templets dåvarande sekreterare broder Sigfrid Sköld. Ca 200 
bröder deltog. 
 
Om väggarna kunde tala skulle vi få höra en stor kör av bröder som här avgivit 
sina löften som i mångt och mycket fått en avgörande betydelse för deras framtid 
och verk.  
Många är de mäktiga välkomnanden som mött våra recipierande bröder. Åtskilliga 
är de minnesord som uttalats över bröder vars livsverk avslutats. Ca 900 
gradmöten har genomförts och där varje tjänstgörande broder gjort sitt yttersta för 
att det skulle bli så värdigt och högtidligt som möjligt. Till det kan läggas alla 
jubiléer, högtidsmöten och andra samlingar ofta tillsammans med våra Damer. 
 
Vi har lärt oss älska våra fina lokaler och skulle gärna velat stanna kvar om 
ekonomin tillåtit. 
Med tacksamhet kan vi blicka tillbaka på den tid som varit. 
 
Kära bröder! 
Ändamålsenliga lokaler är särskilt viktiga inte minst i ett Ordensarbete, men utan 
en gedigen och väl utformad verksamhet är de av noll och intet värde. 
Nu tror vi oss ha funnit en lösning som är den bästa för vårt Tempel åtminstone 
under de närmaste åren. 
Låt oss hjälpas åt att föra våra fina traditioner vidare i de nya lokalerna men även 
se till att ta vara på alla de möjligheter som den förestående förändringen kan 
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är ju det viktigaste av allt inte bara för de bröder som rekryteras utan för vårt 
Tempels överlevnad på sikt! 
 
Ett par rader ur en av de nyare psalmerna har klingat i mitt huvud: 
 
 Gud, för uppbrott och förvandling lär oss glömma bort vårt jag. 
 Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. 
    
En ständig beredskap att bryta upp våra bopålar och ta vara på alla de möjligheter 
som erbjuds oss att  utan tanke på egen vinning - föra verket vidare in i det 
okända! I sanning en uppgift för varje Tempelriddare! 
 
Ta vara på möjligheterna att delta i de samlingar som återstår i våra gamla lokaler 
så möts vi sedan till nystarten i september! 
 
Er vän och broder 
Sven-Erik Lilja 

 
 

 
 
BRUST N A L Ä N K A R 
 
Fullbordandets tolvslag har klingat för 
bröderna 
    B O H O L M B E R G 

      E RI C ST R A NDB E R G och 
             L E NN A R T Ö B E R G 
Må de vila i frid och må deras minne 
alltid bevaras bland oss. 
 
 
 
T I L L H Ö G R E G R A D 
 
Vid URG-mötet den 12 mars recipierade 
broder Karl-Erik Axelsson. Mötet var 
gemensamt för templen I Stockholm, 
Uppsala, Eskilstuna och Västerås. En 
enkel ringpåtagningsceremoni skedde den 
6 april. 
 

 
 
 
 
 
Om till livets sista timma 
du i trohet väpnad står, 
Skall fullbordat tempel glimma, 
När din levnads tolvslag slår. 
 
 
 
 
 
 
 
Templets 94:e årsdag firades vid IG den 6 
april med OVN-utnämning. Det var br 
Lars-Gunnar Modigh, som fick mottaga 
veterantecknet. 
Båda dessa bröder gratuleras varmt! 
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PR O G R A M M E T 
 
Nyinsatt  
En avslutningsfest, som sätter punkt 
för vår verksamhet i lokalerna på 
Hantverkargatan 3 planeras till den 13 
maj. Självkostnadspris. Se sidan 4. 
 
Vi startar höstens möten 14 september. 
Alla Bröder är välkomna till mötet, som 
gästas av Stor Mästaren och andra 
ämbetsmän från högre Tempel. 
Observera att flera dagar under hösten är 
ändrade för anpassning till 
frimurarschemat. 
 
Mötesschema hösten 2011 (preliminärt) 
Onsd. 14/9  IG  
Lörd . 17/9  Kulturnatt UTGÅR 
Onsd. 21/9  RG 
Onsd. 28/9  Vi besök. S:t Eskil. IG 
Torsd. 6/10- TR-D. Skördefest kl ?  
    Kvällstid går ej! 
Onsd. 12/10  URG,TG, IG Val 19  
   IG 19.30 
Onsd. 19/10  TG. 
Fred  21/10 Höstfest m.Dam. 19 
Sönd. 30/10  Minneshögtid m inbj.l6 
Tisd. 8/11  Arbetsmöte VD kl 10 
Onsd. 9/11 IG 
Onsd 16/11 PRG 
Lörd. 3/12  Adventssamkväm kl 19 
Onsd. 14/12 IG 
Fred. 16/12 Julbord kl 19 
 
T R-Damerna 
Torsd 1/9          TR-D kl 14-18 
Torsd 6/10          TR-D. Kvällstid går            
                             ej! 
Torsd 10/11         TR-D kl 14-18 
 

 

 
R E C EPT I O N I H T G 
H Ö GST A T E MPL E TS G R A D (10) 
 
som var tänkt ske i Linköping den 8 maj 
har flyttats till Stockholm den 6 
november. Åtta bröder från vårt Tempel 
är anmälda. Totalt 72 recipiender. 
 
 
E N F Ö R A L L A , A L L A F Ö R E N 
 
En för alla, alla för en. Denna devis  utgör 
en av grundreglerna i Tempel Riddare 
Orden. De vittna om vänfasthet och 
ansvarskänsla. Allas ansvar för alla, Detta 
är också en kristen grundregel. Aposteln 
Paulus uttrycker det med orden: Bären 
varandras bördor, så uppfyllen I Kristi 
lag. Ständigt behöva vi påminnas om vårt 
ansvar. Det är sa lätt att annars söka 
undkomma ansvaret. Vi människor är 
dock inte löst sammanfogade med 
varandra som sandkornen i en sandhög. 
Vi är sammanlänkade med varandra i ett 
osynligt, men dock inte desto mindre 
verkligt sammanhang. Vi är som länkarna 
i en kedja, där den ena länken stadigt 
griper in i den andra. Den ena länkens 
svaghet blir till skada och olycka för alla. 
Det är ganska vanligt, att människor lever 
utan personligt ansvar. De vill vara med, 
men inte ha något ansvar. Det finns ett 
uttryck som skrivs u.p.a.  utan 
personligt ansvar. Den ene väntar på den 
andre och vill att den andre skall göra vad 
man borde göra själv. Det är bekvämt att 
lägga ansvaret på andra samt skjuta 
skulden från sig själv till en annan. 
Ansvar är ett allvarligt ord. Det betyder 
att alla ha något att svara för. Vår kropp 
och själ, vårt hem, våra gåvor och anlag, 
vår tid och vår fritid, allt är något som vi 
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måste svara för, orn vi använda, det rätt 
till eget och andras bästa. Ty allt vad vi 
har, det har vi inte blott för egen räkning 
utan också för andras. Vi är intet mindre 
än varandras tjänare. 
En för alla  alla för en. Det är ord av 
största betydelse för en sammanslutning 
sådan som Tempelriddarnas. Alla kan där 
sammansvetsas till en enhet, där alla 
känner ansvar för varandra, och där var 
och en vill vara med och bära den andres 
börda. Var och en har sin uppgift. Ingen 
är för ringa att tjäna. Kedjans styrka beror 
på om varje länk håller. Det är 
sammanslutningens storhet, att dess 
medlemmar känner ansvar för varandra. 
Storheten är att vara trogen i det minsta. 
En för alla, alla för en. 
 
   Samuel Melin, RT Veritas (1955) 

 
 

AVSLUTNINGSFEST 
 

Vi flyttar från 
Hantverkargatan och sätter 

punkt för en etapp  
i vår historia genom att 

inbjuda till en avskedsfest 
fredagen den 13 maj kl 19. 

 
Preliminärt program: 

Enkel supé 
Minnen   Sång 

Avslutning 
Pris: 100 kr 

Anmälan senast 5 maj till M 
eller S. 

 
Bröder och Damer varmt 

välkomna! 
 

 

UPPBR O T T 
 
Vindsvåningen i Frälsningsarméns hus på 
Hantverkargatan 3 har varit vår hemvist 
sedan 1956. Utformning och inredning 
svarade templets bröder för. Lokalerna är 
mycket ändamålsenligt och trivsamt 
utformade. Som en följd av minskad 
medlemskader har vi under den senaste 
tioårsperioden delat lokalen med andra 
ordnar  först Frimurarna och Bifrost, nu 
W:6, S.H-n och Druidorden. 
Med hänsyn tagen till vår ideella och 
nyktra inriktning har hyresnivån varit 
överkomlig. Före jul 2009 kom dock 
beskedet om en kraftig hyreshöjning till 
marknadsmässig hyresnivå i samband 
med att stadens centrum förtätas och 
rustas upp. Fräsningsarméns känsla för 
vår ideella verksamhet fanns inte kvar. 
Vi bestämde oss för att inte på den nya 
villkoren gå in i ett hyresavtal och 
började sökandet efter ny lokal. Det 
inriktades på e
samverkan med våra hyresgäster (W:6, 
S.H-n och druiderna). Brända av 
ofriheten att vara hyresgäst funderade vi 
på möjligheten att bilda ett konsortium 
för gemensamt ägande av en fastighet. 
Under året som gått har ett flertal 
alternativ övervägts bl.a. kanslihuset på 
Viksäng, gamla rådhuset, gamla 
frimurarlokalen på Vasagatan och 
Lovisagården. Av olika skäl  
förvärvs/hyreskostnad, 
anpassningskostnad, storlek, läge etc  
har inget av alternativen passat. 
Frimurarna, med en relativt ny lokal på 
Regattagatan 22A med hyreskontrakt som 
löper ut 31/12 2013, har långtgående 
planer på ett nytt ordenshus i kombination 
med äldreboende och serviceutbud 
(restaurang). I avvaktan på att detta blir 
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klart har vi tidigt försäkrat oss om att få 
flytta till Regattagatan. Sedan S.H-n 
bestämt sig för att hyra in sig i 
Mikaeligården sommaren 2011 har beslut 
tagits om att vår lokal sägs upp fr.o.m 1 
september 2011. Vi flyttar alltså under 
sommaren (tillfälligt ?) till Regattagatan. 
W:6 följer med och Bifrost finns redan 
där. Utrymmet (schemamässigt och ur 
förvaringssynpunkt) är mycket begränsat, 
men nya utrymmen kommer troligen att 
beredas i frimurarlokalens bottenplan. 
När sedan den nya huset blir klart kan vi 
eventuellt följa med dit. 
 
U T R Y M NIN G 
 
Vår verksamhet skall nu överflyttas till 
andra lokaler. Vi kommer att starta 
höstterminen på den nya stället onsdagen 
den 14 september. 
Att tömma lokalen kräver en mycket 
omfattande arbetsinsats och vi hoppas att 
många bröder kan hjälpa till. MR vädjar 
till offervilliga bröder om hjälp. 
Några utvalda bröder kommer att ha 
ansvar för olika delar av lokaliteter och 

tempelsal, sällskapsvåning, kök). 
Efter inventering, angelägenhetsgrade-
ring och sortering skall allt packas. En del 
saker kan transporteras i egna fordon, 
annat med extern hjälp. 
Flyttningen bör vara klar till den 15 
augusti och iordningställandet av nya 
lokalen 1 september i tid för 
lokalinvigning och IG-möte. 
 

 

 
F R A M T ID 
 
Flytten från Hantverkargatan kan bli en 
viktig startpunkt före något nytt. Vad det 
blir beror av oss själva. 
Vi har ett stort ansvar för framtiden. 
Har vi visioner och drömmar, som kan bli 
en framtida verklighet?  
 
 
T R-D A M E RN A 
 
TR-damerna firade Allas födelsedagsfest 
den 7 april. Damer födda under samma 
kvartal gick samman och dukade sitt 
bord, så att det hade anknytning till 
kvartalet. Efter sedvanligt möte 
serverades kaffe och till det saffransbröd, 
kakor och tårta bakade av de olika 
grupperna. Vi hade också föreberett 
varsin programpunkt. Det blev en trevlig 
stund trots att vi kände vemod, eftersom 
vi insåg, att detta var vårt sista möte i vår 
trevliga lokal.   
Den 26 maj har vi vår utflykt. Den går till 
Sala. Damklubben bjuder på resa och 
kaffe. Lunch betalar var och en. Anmälan 
sker till vår ordförande Siw Fredby. 
 
En av programpunkterna vid Dam-
klubbsmötet var en uppläsning av en 
berättelse, som spridits via Internet. Här 
följer en sammanfattning 
 
En high-school-student är på väg hem en 
fredag och ser en annan student fullastad 
med böcker.  
Jag funderar över varför en student bär 
hem alla sina böcker på en fredag. Han 
måste vara knäpp. Själv hade jag planerat 
ett bra veckoslut med fotbollsmatch och 
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fest med mina vänner. Jag ryckte på 
axlarna och gick. När jag gick där såg jag 
ett gäng ungar springa emot honom. De 
sprang rakt på honom, slog alla böckerna 
ur hans grepp och satte krokben så han 
landade i gruset Hans glasögon flög iväg 
landade på gräset ungefär två meter ifrån 
honom. Han tittade upp och såg 
fruktansvärt sorgsen ut Jag joggade över 
till honom när han kravlade runt och 
letade efter sina glasögon och  jag såg att 
han grät. 
När jag gav honom glasögonen sa jag: 
De där killarna är töntar, de skulle ha en 

. 
Han titt

 Han log med hela ansiktet, ett 
leende som visade verklig tacksamhet. 
Jag hjälpte honom plocka upp böckerna 
och frågade honom var han bodde. Det 
visade sig att han bodde nära mig. så jag 
frågade honom varför jag inte hade sett 
honom förut. Han sa att han hade gått i 
privatskola tills nu. Vi pratade hela vägen 
hem och jag bar några av hans böcker. 
Han visade sig vara en riktigt reko kille. 
Jag frågade honom om han ville spela 
fotboll med mina vänner. Han sa ja. 
Vi träffades hela veckoslutet och ju mer 
jag lärde känna honom, desto mer tyckte 
jag om honom, och mina vänner tyckte 
likadant. Det blev måndagsmorgon och 
där gick han med sin jättehög med böcker 
igen. Gissa 
om du kommer att bygga feta muskler om 
du  Han 
bara skrattade och gav mig halva högen. 
Under de följande fyra åren blev han och 
jag allra bästa vänner. 
När vi skulle sluta high school blev han 
utsedd till att hålla avskedstalet från vår 
klass. 

När han började, harklade han sig först 
Examen är ett 

tillfälle att tacka alla som hjälpt dig att ta 
dig igenom de jobbiga åren. Dina 
föräldrar, dina lärare, dina syskon, kanske 
en tränare. Men mest av allt dina vänner. 
Jag står här för att tala om för er allihop 
att detta att vara vän med någon är den 
finaste gåva du kan ge någon. Jag ska 
berätta en historia  
Jag kunde knappt tro mina öron när han 
berättade historien om den första dagen, 
då vi träffades. Han hade planerat att ta 
sitt liv på veckoslutet. Han berättade hur 
han hade städat ut sitt skåp i skolan, så 
hans mamma skulle slippa göra det 
senare, och bar på alla sina grejor på väg 
hem. Han tittade rakt på mig och gav mig 

Som tur var. räddades 
jag. Min vän räddade mig från att göra 

. 
Jag hörde hela folkmassan dra efter 
andan, när den här vackre, populäre 
pojken berättade om sitt mest sårbara 
ögonblick. Jag såg hans mamma och 
pappa titta på mig och le samma 
tacksamma leende. Inte förrän då hade 
jag förstått djupet av innebörden i det 
leendet. 
Underskatta aldrig kraften i det du gör. 
Med en liten gest kan du ändra en 
människas liv, 
Till det bättre eller till det sämre. 
 

Siv Magnusson 
 

        Notera schemaändringarna sidan 3. 
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   Hantverkargatan 3 
 
 
 
 
 

                                          Regattagatan 22A 

 

 
 
 
 
 
 
 
Preliminär utgivningsplan år 2011 
 
Nr  Manus senast U tkommer vecka 
2    18 augusti 35 
3    29 september 41 
4     8 december 51 

 

Riddare T emplet Wästmannias M edlemsblad 
 
Utgivet av RT Wästmannia, Hantverkargatan 3, 722 12 Västerås 
 
Redaktion Distribution 
Ola Magnusson Lennart Morberg 
Sven-Erik Lilja Harry Thornberg 
 Lennart Stegnell  
e-post  s@rtwastmannia.se Tryck Servicecentralen Köping       
 
   

mailto:s@rtwastmannia.se


8 

                    
 

INBJUD A N 
till vårutflykt 

Utposten i Enköping inbjuder Bröder med Damer och andra intresserade till 
vårutflykt till Bryggholmens gård utanför Enköping och information om Johan  
III :s glasbruk som fanns på ön. 

Söndagen den 22 maj 2011 ses vi på Bryggholmen ! 
 

 
 
11.00  Avresa från bryggan vid Koffsan för båttur över till ön. 
12.00 (ca)  Presentation av Bryggholmen och Johan III glasbruk (guidning). 
13.00  Lunch med kaffe 
 Efter lunchen fritt att ströva runt på Bryggholmen  
14.30 (ca) Återtransport med båt. 

Pris: 150 kr. Anmälan senast 5 maj 2011 till 
SB Per Hallström på e-post hallstrom.per@telia.com, tfn: 0171 -444463 eller 
KFV Gunnar Widén e-post g.g.widen@mbox.lidnet.se, tfn: 0171-37029 

Med hopp om vackert väder. 
Utpoststyrelsen. 

Färdväg (13 km): 
Från Enköping, ta vägen mot Veckholm (Vårfrukyrkan-Tullg-Ö.Ringg.-Torgg), sväng höger ner 
mot Vallby kyrka, vid T-vägskäl nedanför kyrkan ta höger och därefter vänster mot Koffsan. Vid 
badplatsen finns en parkering och en brygga. Vid bryggan hämtar båt för färd över till 
Bryggholmen. 

 

Varmt välkomna! 
 
  

mailto:hallstrom.per@telia.com
mailto:g.g.widen@mbox.lidnet.se

