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                               Äntligen vår 

 

 

 

MÄSTARE BREV: 

 
Käre Vän och  Broder! 
 
I boken ”Hur hel kan man bli” återger författaren Lars-Åke W 
Persson, som förresten var verksam som pastor i 
Kristiansborgskyrkan i Västerås under en period, en liten 
berättelse som kan säga oss en hel del som oss själva, de liv vi 
lever och vårt beroende av hjälp. 
Författaren har gett sitt medgivande till att jag citerar 
berättelsen. 
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 Mysteriet med den artonde kamelen 
 

En arabisk shejk efterlämnade vid sin död sjutton kameler. 
I sitt testamente hade han gett instruktioner om hur 
kvarlåtenskapen skulle delas mellan de tre sönerna. Äldste 
sonen skulle ha hälften, mellansonen en tredjedel och den 
yngste sonen en niondel. 
Arvskiftet såg ut att bli komplicerat. Faderns 
instruktioner gick ju inte att tillämpa på de sjutton 
kamelerna utan att några av djuren måste slaktas, och 
det ville man till varje pris undvika. Det var hela och 
levande kameler man ville ha, inte en massa kamelkött. 
I sitt bryderi vände sig sönerna till en klok man, som lät 
dem ta med en av hans egna kameler i den kvarlåtenskap 
som skulle fördelas. 
Med arton kameler var det plötsligt inga problem att dela 
arvet enligt testamentets instruktioner. Äldste sonen fick 
hälften, nio kameler. Mellansonen fick en tredjedel, alltså 
sex. Och den yngste fick de två sista. Men, nej! En kamel 
blev över. Summan av nio, sex och två blir ju sjutton. 
Den vise mannen tog tillbaka sin egen kamel och lämnade 
arvingarna, som var nöjda med arvskiftet men samtidigt 
helt förbryllade. 
Om nu den artonde kamelen ändå blev över, varför kunde 
de då inte ha gjort upp om arvet på egen hand? 
 

Den korta berättelsen tror jag har något att säga om 
människolivet, som ju skulle kunna liknas vi en ärvd förmögenhet 
som vi människor har att dela med varandra, på samma gång en 
gåva och en gåta. Testamentet verkar vara skrivet på ett sådant 
sätt att vi behöver hjälp utifrån för att klara av arvskiftet så att 
ingen del av förmögenheten förstörs och så att var och en får sin 
beskärda del. 
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Min bestämda övertygelse är att det är viktigt att vi var och en 
har någon/några att dela våra livsfrågor med. Själva kan vi lätt 
bli låsta i invanda mönster och tänkesätt så att vi inte ser de 
möjligheter och den kraft som livet erbjuder 
 
Gemenskapen i vårt Tempel och att aktivt få ta del av de 
visdomar som där delas i ritualer och samtal borde kunna vara – 
och är säkert för många av oss - en sådan plats där vi har 
möjlighet att hämta näring för vår växt som människor. Min 
förhoppning är att detta även är din upplevelse! Tack för ditt 
viktiga bidrag till vår gemenskap! 
 
 
Din vän och broder 
         Sven-Erik Lilja 

 

 

FUNDERAR DU PÅ ATT BLI FADDER 

 
Vägledning och råd för tiden från det första samtalet till receptionen och den 

vidare vandringen till högre grader är av stor vikt. 

 

Tempel Riddare Ordens mål är att alla medlemmar känner att samvaron är meningsfull 

och att de ser medlemskapet som en livsresa. För att nå detta mål bedriver orden 

medlemsvård, som på olika sätt försöker hjälpa varje broder att tillgodogöra sig 

ritualens budskap och att få information om ordens verksamhet. En förutsättning för 

framgångsrik medlemsvård är att faddrarna haft ingående samtal med den sökande före 

receptionen och aktivt stöttar honom efter receptionen. Denna information skall ge 

honom vägledning och råd för tiden från det första samtalet till receptionen och den 

vidare vandringen till högre grader. 

 

Den sökande behöver information 

Den sökande måste ges möjlighet att ta ställning till vad ett medlemskap innebär och 

varför han vill ta steget att bli tempelriddare. Målet är att varje broder själv tar ansvar 

för sitt medlemskap och därför behöver han ingående information om vad orden gör och 

vill. Innan ansökningsblanketten fylls i bör därför faddrarna undersöka hur stor 

möjlighet den sökande har att finna just det han längtar efter inom ramen för Tempel 

Riddare Orden. Genom att ge information om ordens historia, syfte och uppbyggnad 
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kan den sökande bilda sig en uppfattning om hur han tror sig kunna trivas i en sådan 

miljö. Faddrarna kan och bör berätta om sin egen tempelriddartid, om de lärdomar de 

dragit och hur orden påverkat deras sätt att se på sig själva och på verkligheten – utan 

att då ge konkreta exempel från ritualen. Då kan den sökande få en förståelse för hur 

Orden får sina medlemmar att ”växa” och fråga sig själv om han lockas av en sådan 

personlig utveckling. 

Det är viktigt att bedöma om den sökandes livssituation är optimal för en reception. 

Sökande som inom kort avser arbeta eller studera utomlands, som snart ska bli fäder 

eller just genomgått skilsmässa bör kanske avvakta några år så att de har möjlighet att 

lägga fokus på orden, när ordensresan börjar. Erfarenheten visar att få tar skada av att 

vänta på receptionen i grad I, medan den som tvingas göra en paus sällan återkommer. 

 

Familjen behöver information 

Det är viktigt att beslutet om att söka inträde i orden är förankrat hos den sökandes 

familj. All information som ges den sökande bör han vidarebefordra till sin närmaste 

familj, så att den förstår vad han vill uppnå med sitt medlemskap. Berätta gärna om 

olika evenemang Templet arrangerar för bröder och deras familjer. 

 

Ett utökat fadderskap – nyfadder 

Alla bröder fick vid sitt inträde i orden faddrar. Många av bröderna har dock idag ingen 

fadder i de flesta fallen beroende på att fullbordandets tolvslag klingat för dem. 

Bröderna har väl under åren fått den vägledning de behövt under sin fortsatta vandring, 

men nya frågor kan dyka upp t.ex. 

- hur ska jag ta mig till och från mötena? 

- hur kan jag behålla inspiration och vänskap med bröderna när jag inte har 

möjlighet att delta som förr? 

För att bemöta de fadderlösa brödernas behov föreslår vi att de bröder som så önskar 

ska kunna få en ny fadder, som har till uppgift att vara en naturlig länk till Templet. 

Detta kan inte ske utifrån någon fastställd mall utan måste anpassas till vars och ens 

personliga behov och intressen. Det kan t.ex. innebära  

- att bjuda på skjuts till och från mötena; 

- att hålla kontakt genom besök, telefon eller e-post; 

- att förmedla information om vad som händer i templet; 

- att helt enkelt bry sig lite extra om brodern ifråga. 

Många menar att fadderskapets betydelse ökar. Det är en frivillig uppgift att vara fadder 

och det medför inga juridiskt bindande förpliktelser. Fadderskapet innebär att just du är 

viktig precis som du är. Att ställa upp som fadder är att få en vän för livet. 
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VÅR NYA TEMPELSAL VÄXER FRAM 

 
Nu är våren äntligen här och vi kan njuta av det fina vädret och den vackra naturen. 

Arbetet med ombyggnaden av ordenslokalerna på Termometergatan fortskrider 

planenligt med tre delprojekt (matsal/foajé, Johannessalen, övriga utrymmen). Många 

frivilliga krafter bidrar. Ett fantastiskt engagemang vid hittills genomförda arbetsdagar. 

Frimurare, bifrostare och tempelriddare arbetar sida vid sida. Tak och väggar rivs, nya 

väggar kommer snart att byggas upp ev. med extern hjälp. Vi räknar med att inleda 

höstterminen den 4 september med lokalinvigning av SM. 

Bröder som önskar bidraga ekonomiskt kommer att via Templets SKM erbjudas köpa 

aktieandelar vid en kommande nyemission. 

 

                
 

 

GENERALKONVENT 2013 

 
Sommarens stora TR-händelse - konventet – äger rum i Visby 31 juli till 3 augusti. RT 

S:t Hans hälsar alla tempelriddare med damer och familjer välkomna till Gotland. 

Anmälningstiden till konventet utgick 10 april, men även om inte TR-evenemangen 

lockar dig bjuder ön på många positiva upplevelser som sol och bad samt sightseeing i 
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Visby och utflykter till norra och södra Gotland. Båda delarna har sin speciella tjusning 

och sin unika miljö. 

 

VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

  

 
 

UR PROGRAMMET 

 

Lörd. 14 april UP-möte Kultur med inbjudna gäster från andra ordnar 

Onsd. 24 april  KG-möte 

Onsd. 15 maj IG-möte 

Lörd.   24 maj  Vårutflykt till Oljeön, Ängelsberg     (fel datum i papperstidningen) 

(Sönd. 25 aug Capella Ecumenica)  

 Onsd. 4 sept.  IG –möte med lokalinvigning. SM medverkar. 

 

Varmt välkommen till dessa arrangemang (se även sid 7 och 8) och till höstterminens 

möten i Templet! 

 

TR-Damerna 

Vårutflykt 

Torsdag 5/9, 5/10 och7/11. 

Notera dagarna i ditt kalendarium 

 

 

 

MEDALJER (se vidare sidan 9) 
 

SSKM broder Mats Ljusberg var hedersgäst och officiant när bröderna Sven-Erik Lilja 

och Lars Widgar på Templets årsdag 3 april dekorerades med Eklundsmedaljen i silver 

för långt och förtjänstfullt arbete. 

Vid samma tillfälle erhöll bröderna Lars-Erik Sundqvist, Sten G Svensson, Bo Holmgren 

och Ove Erixon Eklundsmedaljen i brons och broder Gunnar Widén fick mottaga 

Veterantecknet OVN. Vi gratulerar och lyckönskar. 

 
Broder Lars-Erik Sundqvist var förhindrad närvara. 
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          INBJUDAN TILL VÅRUTFLYKT  
 
 Mästare Rådet inbjuder till vårutflykt lördagen den 25 maj 2013 till 

 

                     Oljeön i Ängelsberg. 
 
 Färjan ”Petronella” avgår klockan 11. 
 Kostnad: 55 kr per person exklusive fika. 
  Anmälan senast den 17 maj till CM Bo Lindkvist. lindkvist74090@telia.com 

 
                    VÄLKOMNA! 

 

          
! 

 På Oljeön finns Engelsbergs Oljefabrik, världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. 

Fabriken byggdes år 1875 på Barrön (Oljeön) i sjön Åmänningen i Ängelsberg. 

 Oljeraffineringen vid fabriken upphörde år 1902, men fabriken fortsatte att förse 

de svenska hushållen med lysolja, vapenfett, maskinsmörjolja och fotogen fram 

till år 1927. Idag är fabriken ett museum. Ägare är Preem. 

 Det finns åtta bevarade byggnader på ön. Förutom fabriken finns ett bostadshus, 

kokhus, vedbodar, oljekällare, tvättstuga och utedass. 

 På 1890-talet bodde åtta familjer och några ungkarlar på Oljeön. 

 

                 TR-DAMERNA 
 

Observera att vi har ändrat datum för vårt möte i april. Onsdagen den 10 april kl 15 

träffas vi hos Gunni Dahlberg, Ramnäsgatan 23. Det blir vårens näst sista möte. Det 

sista är vårutflykten. Datum för den är ännu inte bestämt. Vi återkommer. 





 

mailto:lindkvist74090@telia.com
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INBJUDAN 
 

Ordensbröder (TR, Frimur.,Bifrost, W:6) med Damer och andra 

intresserade hälsas välkomna till 

 

KULTURUTPOSTMÖTE 

 
lördag den 13 april 2013 kl 16.00 

i ordenslokalerna på Regattagatan. 

 

Efter ritualmötet bjuder vi på ett intressant föredrag av Kyrkoherde emeritus Inge 

Svensson, tillika Kaplan i vårt Tempel. Han kommer att ge oss intressanta glimtar ur 

Herdaminnen i Västerås Stift. 
 

Vi ordnar även med eftermiddagsfika. 

 

Detta tillfälle kan vara ett bra sätt för bröder i våra samverkande ordnar 

 att lära känna vår Orden lite närmare. 

Klädsel(egna bröder): Enkel högtidsdräkt m. dekorationer(= svart kostym) 

 

Varmt välkomna! 
 

Mästare Rådet för Riddartemplet Wästmannia, Västerås 

 

RT Wästmannias Medlemsblad Preliminär utgivningsplan 
 Regattagatan 22A, 723 48 Västerås Nr Manus senast 

Redaktion e-post 2/13 18 augusti 

Ola Magnusson s@rtwastmannia.se 3/13 25 september 

Sven-Erik Lilja  4/13 8 december 

 

 

 

 

Tussilago farfara, solgula knopp 

Ur den stelfrusna leran tittar du opp. 

Den uppgrävda fyllningen älskar du. 

Du har aldrig haft det så förspänt som nu. 

 

     

mailto:s@rtwastmannia.se
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Nyinsatt sida: Från årsdagsfirandet den 3 april 2013. 

 

 
                              Foto: S-B Jakobson 

Från vänster: Lars Widgar, Bo Holmgren, Gunnar Widén, Sven-Erik Lilja, Sten G 

Svensson, Mats Ljusberg, Eive Andreasson, Ove Erixon. 

 

MEDALJREGN ÖVER TEMPELRIDDARBRÖDER 

 
När Riddare Templet Wästmannia hade årdagshögtid den 3 april tilldelades Templets 

Mästare broder Sven-Erik Lilja och Undermästare broder Lars Widgar 

Eklundsmedaljen i silver. Medaljerna överlämnades av Storskattmästaren i 

Stortemplet för Sverige och Finland broder Mats Ljusberg. Dessutom överlämnades 

Eklundsmedaljen i brons till bröderna Sten G Svensson, Ove Erixon och Bo 

Holmberg. Officiant var därvid Provinskapitelkanslern i Sveriges Mellersta 

Provinskapitel broder Eive Andreasson. Broder Gunnar Widén dekorerades av 

Templets Mästare med Veterantecknet för 25 års medlemskap. Belöningarna kan ses 

som Ordens uppskattning av mångårigt idogt arbete för Ordens bästa. 

Efter den högtidliga ceremonin hölls ett samkväm under gemytliga former. 

 

 
 Kamelerna: 

Shejken hade räknat fel: 1/2+1/3+1/9=9/18+6/18+2/18=17/18. Han hade missat en  
Artondel av arvet. 

Sönerna skulle ha fått 17/2=8½, 17/3=5 2/3 resp. 17/9= 1 8/9 kamel 

Men fick 9, 6 resp 2 kameler dvs 9, 6 resp 2 (summa 17) artondelar mer än vad pappan önskade 


