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MÄSTARE BREV: 

 
Käre Vän och  Broder! 
 
På nytt har vi passerat påskhögtiden, som är den ojämförligt 
största av alla kristna högtider. 
Jag hoppas att du haft möjlighet att inte bara låta den passera 
obemärkt förbi utan att du tagit vara på de stunder som givits till 
eftertanke och reflektion. 
Det är ju bland annat det som vi inom vår Orden finner så 
viktigt: att låta vår inre människa  utvecklas och byggas upp. 
Ytterligare någon bit har fogats till vår inre tempelbyggnad. 
 
”Det är fullbordat” 
Enligt Johannesevangeliet är detta de sista ord som vår Evigt 
Store Mästare uttalade innan han gav upp andan. Guds 
räddningsplan för mänskligheten var fullbordad.  
Ett tydligt tecken på detta är att förlåten i Templet rämnade 
uppifrån och ända ner vilket innebär att vi som enskilda 
människor har möjlighet att nå det allra heligaste utan 
mellanhänder.  
Påskdagen med sitt ljus och uppståndelse talar med kraft om att 
livet segrade över död och förgängelse.  
Låt oss glädjas över detta evangelium och låt det få vara det 
mysterium det egentligen är! 
 
Vi har dock en hel del kvar! 
Grunden är lagd och förutsättningarna klara! 
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Med påskens glada budskap i bagaget hoppas jag att vandringen 
framåt i och utanför vårt Tempel blir lätt och att vi tillsammans 
får många fina rastplatser för vila och rekreation under 
vandringen! 
Vi har en hel del att göra både på vårt enskilda och vårt 
gemensamma Tempelbygge! 
 
Omtanken om varandra är viktig. Speciellt för dem som av ålder 
och krämpor inte har möjlighet att vara med på våra möten i den 
utsträckning man önskar. I Mästare Rådet har vi på nytt 
aktualiserat frågan om att varje broder borde ha åtminstone en 
fadder. Vi kommer att berätta mer om den bakomliggande tanken 
och det praktiska genomförandet vid någon Brödramåltid.  
Deltag min Broder så långt det är möjligt vid våra samlingar! 
Behöver du skjuts går det bra att ringa någon du vet har bil! 
 
Frimurarna har köpt en lokal! 
När vi äntligen kommit på plats och funnit oss tillrätta på 
Regattagatan behöver vi därför inrikta oss på ännu en flytt. 
Tankarna beskrivs närmare på annat ställe i Medlemsbladet. 
Apropå det här med ett ständigt pågående Tempelbygge… 
Fina och ändamålsenliga mötesplatser är förvisso viktiga! Men 
helt avgörande för vårt Tempels framtid är att vi kan sätta fart 
på rekryteringen! Det är allas vårt ansvar. Visst har du någon 
att fråga! 
 
Välkommen till en fin avslutning av vårterminens verksamheter i 
vårt Tempel! 
 
Din vän och broder 
         Sven-Erik Lilja 
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BRUSTNA LÄNKAR 

 
Under årets två första månader har 

viktiga länkar brustit i vår Brödrakedja 

inom Riddaretemplet Wästmannia av 

Tempelriddareorden. 

Inte mindre än tre av våra mycket 

uppskattade och högt värderade Bröder 

har lämnat oss för alltid. 

 

Den 12 januari nåddes vi av budet att 

Broder Sune Niva hade gått in i det 

eviga ljuset. Han hade uppnått 90 års 

ålder och var sedan 1970 medlem av vår 

Orden. En entreprenör, företagare, 

flygare med ett varmt hjärta för 

föreningsliv och sina medmänniskor är 

några av de epitet som passar särskilt bra 

på Sune. Sitt sista uppdrag inom vårt 

Tempel fullgjorde han som Vice 

Mästare. På grund av vacklande hälsa 

under sin sista tid kunde Sune inte delta 

vid våra möten men följde med stort 

intresse vårt arbete. Hans längtan var att 

få somna in efter ett väl förrättat värv. 

 

Broder Stig Dahlberg nåddes av 

fullbordandets tolvslag den 9 februari. 

Han skulle ha uppnått 85 års ålder i juni 

och inträdde i vår Orden och RT 

Wästmannia redan 1960. Han utnämndes 

till Ordens-Patriark efter 50 års 

medlemskap. 

En stor del av sitt yrkesverksamma liv 

ägnade han åt biluthyrning. 

Sedan sin ungdom var han med i 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och 

många är de som med glädje minns 

honom från dessa sammanhang. Hans 

intresse för föreningslivet var stort. I TR-

sammanhang ledde detta bland annat till 

att han en tid var verksam som Kaplan i  

 

 

 

vårt Provinskapitel förutom alla de 

uppdrag han haft under årens lopp i vårt 

Tempel. Broder Stig gjorde att man 

kunde känna sig trygg – var det något 

man kände sig osäker inför kunde man 

alltid vända sig till honom. Han var vår 

Mr TR. 

Han var även en uppskattad poet och 

många är de dikter vi kan glädjas åt att få 

ta del av. 

Uppbrottet kom oväntat och fort.  

 

Den 25 februari  fullbordade Broder 

Bängt Bodén sitt liv på jorden. I 

november skulle han ha uppnått 90 års 

ålder. Han var civilingenjör och det var 

inom byggbranschen som han med 

framgång ägnade sin yrkesverksamma 

tid. Friluftsliv, idrott och föreningsliv var 

några av hans stora intressen. 1966 

upptogs han i vår Orden. Han sågs ofta 

komma cyklande till våra samlingar. Den 

sista tiden hade han svårt att kunna delta 

vid våra möten inom Templet. 

 

Alla tre Bröderna hade tilldelats Ordens 

Veterantecken. 

Sorgen och saknaden är stor efter våra 

Bröder och våra tankar går även till deras 

nära och kära. Vi kan dock glädjas över 

alla de fina minnen vi får bära med oss 

från den tid vi fått ha dem i vår 

gemenskap. Det bästa vi kan göra är att 

fortsätta verka för de ideal och i den 

kallelse som de så troget kämpat! 
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NY LOKAL – VÅR FRAMTID? 

 
Sedan år 1917 har TR verkat i Västerås. 

Till en början huserade man i 

Godtemplargården på Västgötegatan men 

ganska snart (1921) flyttade man in i den 

nyrenoverade Blåsbogården på Kyrk-

backen. När rivningvågen hotade utplåna 

lokalen (1956) gick flyttlasset till centralt 

belägna Frälsningsarméns hus Hantver-

kargatan 3. Inför hyresvärdens planer att 

använda vindsvåningen på ett ur deras 

synpunkt mera ekonomisk sätt, tvingades 

vi förra året efter en grundlig genomgång 

och utgallring av inventarier flytta in i 

Frimurarnas lokaler på Regattagatan 22. 

Detta beslut föregicks av omfattande men 

misslyckade försök att finna lämplig 

lokal i samverkan med andra ordnar, 

Lokalinvigningen ägde rum 14 

september 2011. 

 

Frimurarna har en längre tid planerat 

bygga nytt eller köpa  befintlig byggnad, 

eftersom en kraftig hyreshöjning väntar, 

när deras hyreskontrakt löper ut 2013.  

Den 3 april 2012 kallade de till ett 

informationsmöte och meddelade att de 

köpt en fastighet av Jehovas vittnen. Det 

är Rikets Sal (bild sidan 6) vid 

Termometergatan 2, en tvärgata till 

Väderleksgatan på Talltorp. Lokalen är 

uppförd i tegel år 1972 och användes 

som livsmedelsaffär fram till år 1993. 

Huset ligger inte långt från den 

nuvarande lokalen. Det finns gott om 

parkeringsplatser (50) och det är mycket 

nära till busshållplats (linje 15 och 98).  

 

Tillträde sker den 2 november 2012. 

Därefter kommer ombyggnad att ske. 

Arean är 975 kvm, dvs mer än dubbelt så 

stor som nuvarande lokal. Byggnaden 

innehåller två större salar (ca 13,3 x 14,3 

m), två mindre salar, kök  bibliotek, 

konferensrum (7 x 3,8 m, möblerat), 

värmecentral och en liten över-

nattningslägenhet, kapprum och toaletter 

(10 st) samt en ganska rymlig foaje. 

Anm. Två flyglar (att spela på) ingår i 

köpet! 

Vissa förändringar av rumsindelning 

kommer att ske. Bl.a. vill man ha 

ingången på baksidan. En arkitekt 

kopplas in inom kort. . 

 

Vi förutsätter att våra behov av utrymme 

och tid tillgodoses. 

En stor del av våra möbler är nedpackade 

och finns i magasin. Arkivhandlingar 

finns i RT S:t Eskils förråd. Kan plats 

beredas för detta i det nya huset? 

 

Lämna gärna synpunkter beträffande 

våra behov (tempelsalens längd/bredd, 

matsalsutrymme, förråd, kök, 

sällskapsdel, finansiering osv).  

 

Välkommen till husesyn den 28 april 

klockan 14. 

 

Några fortsatta försök att hyra 

utrymmena på Regattagatans nedre plan 

kommer inte att ske. Vi kan diosponera 

platsen för lagring av grejor, så länge 

som dörren hålls öppen. 

 

Ytterligare en möjlighet erbjuds nu med 

kort varsel. 

Ordenssällskapet W:6, som vi delat lokal 

med under senare år, ser sig om efter en 

annan lokal. De har köpt en 
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bostadsrättslägenhet i gamla VLT-huset. 

Det är en källarvåning på 500 kvm, som 

ägts och använts som konferenslokal av 

ett tiotal företag. Modernt kök och SPA-

avdelning med bastu och pool ingår i 

faciliteterna. Utrymmet för ordensalen 

och matsalen är inte iordningsställt. Pga 

begränsad takhöjd och pelare blir lokalen 

något osymmetrisk. Vi har erbjudits plats 

hos W:6. Besked önskas före 1 maj. 

 

Vi har alltså att ta ställning till om vi vill 

flytta till Talltorp eller centrum.  

Lokalerna på Regattagatan lämnas senast 

vid utgången av 2013. 

Exakt hur den närmaste framtiden ser ut 

vet vi inte nu. 

Ny plats i ny lokal blir som att börja om 

från början. Verksamheten måste 

anpassas till en form som fungerar bra 

för alla. Vi hoppas få arbetsro och 

trygghet för lång tid framöver. 

 

VÅRANING 
 
I dag vid middagens timma 
kunde jag vårens aning förnimma 
Solen sken och värmde is och snö 
Vatten porlade, det hade blivit tö. 
Jag kunde höra trastens sång 
att nu var det någonting på gång. 
Synd att aftontemperaturen så skall falla 
att nätterna blir så förskräckligt kalla. 

 

                 Stig Dahlberg 

 

 

VÅRKÄNSLA – EN PARADOX 
 

Varje år samma nästan chockartade 

upplevelse när solen plötsligt bestämmer 

sig för att träda fram och ge oss en aning 

om sin kraft efter vinterns vila. 

Överrumplade, lyckliga, förvillade tar vi 

av oss de tunga kläderna och vänder 

ansiktena mot himlen. Vi hade glömt hur 

det var.  

Vi behöver inte bara minnet utan även 

glömskan. Glömskan som en 

förutsättning för att kunna överraskas, se 

det nya och unika i det som sker. Kanske 

kan man genom minnet skapa 

delaktighet, mening och kontinuitet och 

sedan genom att glömma skapa möjlighet 

till att om och om igen möta det unika i 

situationen. Vi upprepar i mötes-

sammanhang vår ritual gång på gång och 

vid varje tillfälle finner vi nya 

upplevelser. 

Vi minns det kontinuerliga samman-

hanget och glömmer samtidigt de unika 

särdragen. 

En paradox kan tyckas.                      /S 

 

VAD HÄNDER DEN NÄR-

MASTE TIDEN? 
  

 
 

UR PROGRAMMET 
 

Onsd. 2/5  KG 

Lörd.   12/5  Vårutflykt till Nykö- 

     ping  m. Damer 

Onsd. 16/4  IG  

Sönd. 12/8  Capella Ecumenica  

Varmt välkommen till dessa arran-

gemang (se även sid 4, 6 och 7) och 

till höstterminens möten i Templet! 
 

TR-Damerna 

Vårutflykt  torsdagen den 7 juni, 

Torsdag 6/9, 4/10 och 1/11. 

Notera dagarna i ditt kalendarium! 
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  INBJUDAN TILL VÅRUTFLYKT LÖRDAGEN DEN 12 MAJ 2012 
 
RT Magnus Ladulås inbjuder Bröder med Damer till Nyköping och 
Nyköpingshus: 
 
Klockan 10 
Samling i våra lokaler  
Repslagaregatan 11 i Nyköping 
Kaffe/the och smörgås  
 
Klockan 11.30 
Guidad visning av  
Nyköpingshus 
 
Klockan 13 – ca 14 
Lunch med kaffe 
 
Avslutning 
 
Pris: 100 kr per person 
 
Anmälan senast den 5 maj till S i RT Wästmannia f v b till RT Magnus Ladulås  
antingen per telefon 0155-21 63 21 (telefonsvarare) eller via e-post 
tro.nykoping@gmail.com  
 
Välkommen! 
 
Leif Karlsson                 Björn Thunberg 
Mästare                          Sekreterare 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  Ny lokal ? ------------- 

 

                                         

mailto:tro.nykoping@gmail.com
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TIPS PÅ EN SKÖN START INFÖR HÖSTENS ARBETE 
 

Capella Ecumenica i Sankta Annas underbara skärgård känner dom flesta till 
och många kanske också har besökt ön och det fina kapellet. 
 
Söndagen den 12 augusti kl 11 har Liberala Katolska kyrkan Högmässa där. 
Det är biskopen i Liberala Katolska kyrkan, Sten-Bertil Jakobson, tillika VM i RT 
Wästmannia, som är officiant och predikant. 
 
Värdfolk under denna vecka är Carola o Sven-Erik Lilja. Sven-Erik är dessutom 
M i RT Wästmannia. 
 
Vi tycker det skulle vara roligt om ni från de kringliggande Templen tar detta 
tillfälle att tillsammans med era Damer göra ett besök på ön! 
 
På www.capellaecumenica.se kan ni läsa mer om Capella Ecumenica. 
 
Båt avgår från Kungshällsudden*) kl 10.00 och 10.30. Retur kl 12.45 och 13.30. 
Kyrkkaffe finns att köpa efter gudstjänsten. 
Den här inbjudan är ett privat initiativ.  
Anmäl gärna till någon av oss om det är några av er som nappar på idén inte 
minst för kaffets skull. 
 

Sten-Bertil Jakobson sb.jakobson@tele2.se 
 Sven-Erik Lilja  svenerik.lilja@telia.com 

*) Från Söderköping, kör E22 söderut och tag av väg 210 

efter Skönberga kyrka mot S:t Anna. Man får svänga 

vänster halvvägs mellan Skönberga och S:t Anna. Sväng 

vänster mot Bottna 3 km innan S:t Anna kyrka (tredje  

 

 

avfarten mot Stegeborg). Sväng därefter höger vid gula 

skyltar mot Kungshällsudden 

. 30 km och 30 minuter från Söderköping.  

 

 

http://www.capellaecumenica.se/
mailto:sb.jakobson@tele2.se
mailto:svenerik.lilja@telia.com
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GRAD 10 (HTG) 

 

I höst är det åter dags för gradtagning i 

grad X, denna gång i Örebro söndagen 

den 2 september. 

De bröder som är berättigade och önskar 

recipiera vid detta btillfälle ombedes ta 

kontakt med S snarast, så att anmälan 

hinner skickas in i rätt tid. Minimitiden 

för uppflyttning från nionde till tionde 

graden är två år.  
                                                                           



 

TR-DAMERNA 
 

Vår sista träff för terminen äger rum den 

7 juni. Då har vi vår traditionella utflykt. 

Närmare besked kommer. 
         Siv Magnusson 

 


 
 

 Preliminär utgivningsplan år 2012 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

1/12 18 april 17 

2/12 18 augusti 35 

3/12 25 september 40 

4/12 8 december 51 

 

 

 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Regattagatan 22A, 723 48 Västerås 

Tel. 021-14 16 85 (Frimurarna) 

 
Redaktion Distribution 

Ola Magnusson Lennart Morberg 

Sven-Erik Lilja Harry Thornberg 

 Lennart Stegnell 

e-post Tryck 

s@rtwastmannia.se Servicecentralen, Köping 

 

 

Trevligt att Du orkade läsa ända hit. 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

Redaktionen tillönskar alla läsare FSV 
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