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SOM EN TAVLA ÄR NATUREN 

 

 
 

En av vårens budbärare är här. Det behövs inte så mycket av värme och sol för att denna 

vackra skapelse, som barnen och även vi vuxna gärna sjunger om, ska sticka upp sitt 

vackra ansikte ur den svarta och ibland skräpiga backen. På sina håll kommer den i 

massor. Det blir som stora hav och man stannar till och andas stilla i en slags beundran 

för vad som sker. Någon har sagt att våren är naturens predikan. Mitt ibland det trista 

och förglömliga dyker det rätt vad det är något som får oss att svindla av lycka och 

förtjusning. 
OM 
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MÄSTAREBREV:                                             

Käre Vän och Broder! 

Det våras…. 
I lördags, den 29 mars, satt vi vid garageväggen och njöt av årets första fikastund 

utanför vårt hus! En fantastisk dag med sol och värme. En efterlängtad dag efter snö 

och kyla. Vårtecknen blir fler och fler. Mycket kan människan styra och ställa med men 

årstidernas växlingar råder vi inte över – än så länge i alla fall. 

Lyfter vi blicken och ser bortom vår egen horisont anar vi vårtecken även där. Ett 

näraliggande och aktuellt exempel i vår kommun, Köping, är en ökande känsla av 

solidaritet med den som är i behov av hjälp och stöd. Även om det kan vara svårt att 

förstå är det ett faktum att det finns ett antal medmänniskor som inte har någonstans att 

bo alldeles i vår närhet. På självaste julafton kom ett mail till föreståndaren på Hela 

Människan med ett erbjudande om att få låna Frälsningsarméns f d kyrka, som 

vederbörande förvärvat, för att öppna ett härbärge för de bostadslösa under tre 

månader och helt utan kostnad. Den aktivitet och det engagemang som detta medförde 

var helt fantastiskt! Kommunen bidrog med pengar så att personal kunde anställas, 

människor erbjöd sängar, sängkläder och annan utrustning. Fastighetsägaren 

installerade duschkabin och tvättutrustning. Grannarna erbjöd sig att komma med 

nybakat bröd och volontärer anmälde sig för att finnas där på nätterna. Erforderliga 

beslut från byggnadsnämnd och räddningstjänst, som normalt brukar ta veckor, fattades 

på ett par timmar. På rekordtid kunde härbärget öppnas och ett tiotal medvandrare 

slapp sova i trappuppgångar, soprum o s v. 

Sedan skolundersökningarna om skolelevers drogvanor startades i början på 1970-talet 

har inte alkoholkonsumtionen varit så låg som i dag! Detta konstateras i CAN:s senaste 

rapport! 

Jag förmodar att de flesta har haft möjlighet att lyssna till och inte minst se professor 

Hans Rosling när han på ett fantastiskt levande sätt utifrån hopsamlad statistik visar 

hur medellivslängen ökar, barnadödligheten minskar, de fruktade epidemierna minskar 

i vår värld. Världens rikaste person, Bill Gates, delar hans optimistiska syn på vad som 

är möjligt när det gäller att komma tillrätta med fattigdomsproblemet i världen. Han 

bidrar ju också själv på ett bra sätt till detta. Visst finns det vårtecken även för vår 

mänsklighet! 

Aprilväder…. 

Men ingen vår utan aprilväder! Ibland känns det som våren kommit av sig och kalla 

vindar drar in. 

I Syrien fortgår kriget och människor utsätts för oerhörda lidanden. På Krim har 

ryssarna tagit kommandot och vi påminns om det kalla krigets isande vindar. I Kina dör 

päronträd i skuggan av industrier som fortfarande spyr ut sina gifter och där smogen 

gör att uppväxande barn inte har kunnat se en blå himmel. FN:s klimatpanel har 

presenterat en ny rapport där man säger sig vara ännu säkrare på att människans 

klimatpåverkan är otvetydig. Något måste göras nu!  



3 

I Helsingborg dödas en fotbollsfantast. I Göteborg upplever man skottlossning titt som 

tätt. Och äldre kan känna en nästan outhärdlig ensamhet mitt i vårt eget samhälle. 

I dag ser vi att en legaliseringsvåg drar fram när det gäller användningen av cannabis. 

Må vi göra vad vi kan för att hindra att den drar fram även över vårt land! 

Broder… 
Tänk vad skönt att få tillhöra ett brödraskap som har en fast grund för vår gemenskap. 

En gemenskap som inte är beroende av de vindar som blåser runt omkring. 

Låt oss vårda den gemenskapen och även dra in nya bröder i vårt kraftfält. 

 

Det här är sista (och första) medlemsbladet för den här terminen och jag vill därför 

passa på att tacka för gemenskapen och av hela mitt hjärta tillönska er alla en riktigt fin 

fortsättning där de vårliga vindarna får värma och ge fortsatt inspiration och glädje. 

Tillsammans ska vi nog klara även en och annan aprilvädersdag! 

 
 Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän   

och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord.  
Och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand. 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 

 

 

                                     
 
GRADMÖTE I UPPSALA 

 
Lördagen den 22 mars var det gradgivningsmöte i STG(8) i RT S:t Eriks lokaler i 

Uppsala med 19 recipiender. Från vårt Tempel recipierade bröderna Bo Holmgren och 

Karl-Erik Axelsson. Dessutom deltog Sten-Bertil Jakobson, Lars Widgar Sten G 

Svensson och Per Hallström i den högtidliga ceremonin. 

Vi gratulerar och lyckönskar recipienderna! 

 

Bröder från vårt Tempel har också under mars månad besökt möten i Stockholm (URG) 

och Eskilstuna (IG). 
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KAFÉ FRID – SÅNGER TILL 

LIVET OCH VÅREN 

 
Fredagen den 4 april samlades en grupp 

tempelriddare med damer tillsammans 

med en stor publik till en svängig kväll i 

IOGT-logen Malma Spiras genuina 

atmosfär i Gisslarbo med gospelkören Up 

To You, Kafé FRID-kören och 

musikanter. 

 

Kafé FRID föddes ur en idé av Lina 

Adolphson om ett musikkafé som kan 

förena nytta med nöje. Det startade 2003 

och är en ideell förening som verkar till 

förmån för biståndsorganisationen 

Diakonias arbete för en bättre värld. 

 

År 2012 insåg Kafé FRID-medarbetarna 

att lokalen (Uckelsta kapell i Köping) var 

för liten, och turligt nog öppnade 

Sveriges (näst?) äldsta lOGT-hus, Malma 

Spira i Gisslarbo norr om Kolsva, sina 

dörrar för Kafé FRID. Glädjen var stor, 

och Kafé FRID har vuxit och frodas nu i 

sitt nya, underbara hus. 

 

Sedan 2003 har det ideella Kafé FRID 

samlat in drygt 500.000 kronor till 

Diakonia; pengar som med SIDA:s hjälp 

blivit över 5 miljoner till behövande runt 

om i världen, en beundransvärd insats av 

alla medarbetare och gäster genom åren! 

Under 2013 kunde Kafé FRID skicka 

39.600 kronor till Diakonia, vilket med 

SIDA-pengar gör en summa på 396.000 

kronor till hjälparbetet. 

Det gläder oss alla, och vi ser nu fram 

emot ett nytt givande år på Kafé FRID 

Den ideella föreningen Kafé FRID är 

som en skön dikeskant - en rastplats för 

kropp och själ där man kan fylla på med 

liv. Här möts musik, människor och goda 

idéer. 

 

Den fullsatta lokalen fick ta del av en 

härligt svängig musikalisk underhållning 

med mycket värme. De medverkande 

förtjänar en stor eloge. När musiken och 

sångerna tystnat, kaffet var uppdrucket 

och musikgissningsvinsterna hämtade, 

bröt vi upp i kvällsmörkret och återvände 

hem glada och belåtna efter en hellyckad 

musikalisk upplevelse i fin miljö.       OM 

   Faktaruta 

Logen nr 895 Malma Spira bildades 

1984. Lokalen byggdes 1894 till en 

kostnad av 6000 kr. Renoverad 1985. 

Förutom samlingssalen med läktare 

finns en lägenhet (vaktmästarbostad) 

och ett rum bakom läktaren. Stor unik 

gjutjärnskamin.  I en uthuslänga på 

gårdsplanen finns ett utedass.  
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HÄRKEBERGA KYRKA 
 

Härkeberga kyrka ligger mitt i ett 

kulturlandskap som är rikt på 

fornlämningar. Huvuddelen av kyrkan 

är byggd i början av 1300-talet. 

Kyrkan är framförallt känd för sina 

rika välbevarade kalkmålningar 

 

 
 

Den tornlösa stenkyrkan härrör från 

början av 1300-talet och ligger på en ås i 

ett fornlämningsrikt område. Vapenhus 

och sakristia tillkom på 1400-talet. 

Samtidigt försågs kyrkan med murade 

valv. Östgaveln har en välbevarad 

trefönstergrupp. I slutet av 1400-talet 

försågs valven och väggarna med 

målningar av Albertus Pictor (Albert 

Målare). Målningarna i valven har aldrig 

varit överkalkade, vilket gör att de är 

mycket välbevarade och anses som ett av 

Albertus Pictors främsta verk. Motiven är 

till stor del hämtade från Biblia 

Pauperum ("de fattigas bibel", 1700-talsnamn 

på en sorts bildbibel sammanställd av en 

benediktinmunk på 1200-talet) och visar 

scener ur Jesu liv berättelser ur Gamla 

testamentet som – enligt medeltida 

uppfattning – förebådade de olika 

händelserna i Jesu liv. En av de mest 

berömda bilderna är när Jona kastas i 

havet och uppslukas av den stora 

valfisken, som efter tre dagar kastar upp 

honom på land. Detta tolkas som en 

förebild för när Kristus efter sin död på 

korset var tre dagar i dödsriket innan han 

uppstod från de döda. 

Kyrkorummet präglas av det medeltida 

triumfkrucifixet, som dateras till 1300-

talets förra hälft. Det har restaurerats och 

hänger nu på sin ursprungliga plats. 

Bänkinredningen är gjord av snickare 

Strandberg år 1755. Bomärken finns 

inskurna i bänkarna på flera ställen och 

även några årtal. Predikstolen från 1791 

gjordes av hovbildhuggaren Jean 

Baptiste Masreliez. Den är ovanligt 

ståtlig för att vara placerad i en 

landsortskyrka. 

Väggarna är indelade i tre zoner över 

varandra. I valven däremot finns en 

mångfald olikformade fält, triangulära, 

mångkantiga, små och stora. Ordnings-

följden tycks följa en folklig åskådlighet. 

Vid inträdet i kyrkan möts man av den 

yttersta domen, den stora ”Domscenen” 

ligger dock numera bakom orgelläktaren, 

i västra valvet ses ”Nådastolen”, en 

symbolisk beskrivning av treenigheten. 

Sedan kommer besökaren till 

triumfkrucifixet. I östra valvkappans 

vänstra hälft ses ”Jungfru Maria kröning 

till himlarnas drottning”. Till höger om 

denna målning kan man se ”Ester inför 

Ahasverus”, det vill säga motsvarande 

scen ur Gamla testamentet. I koret finns 

bilder som visar Jesu födelse, 

konungarnas tillbedjan samt Jesu dop 

(sydväggen). Ovan detta ses ”Jungfru 

Marias tempelgång” och hennes 

trolovning med Josef och ovan detta ser 

man Maria som den apokalyptiska 

jungfrun. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Albertus_Pictor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biblia_Pauperum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biblia_Pauperum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Benediktinorden
http://sv.wikipedia.org/wiki/1200-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_testamentet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_testamentet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jona
http://sv.wikipedia.org/wiki/Yttersta_domen
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På sydväggen finns även bilder av 

ärkeängeln Mikael och i östra 

långhusvalvets västra fält David som 

hugger huvudet av Goliat, Isaks offrande 

och Kains och Abels offer. På väggen 

med portalen ses Jesu stamträd, som 

växer upp ur den legendariske Jesse, 

Jesse rot. Till övriga scener hör ”Jona 

och valfisken”, ”Daniel i lejongropen”, 

Josefs historia (västra valets fyra 

toppfält), ”mannaregnet”, ”Moses slår 

vatten ur klippan” och ”Dansen kring 

kalven”. I korvalvets svicklar (tresidiga 

valvkupor) syns de fyra evangelisterna, 

fyra kyrkofäder och profeter. I korvalvets 

toppfält ses änglar som bär Kristi 

pinoredskap. Mellan scenfälten finns på 

ribbvalven intarsialiknande färgfält, 

vinrankor och andra ornament. På 

slutstenarna finns fabeldjur målade. 

Färgprakten är stor. Den cinnoberröda 

färgen som varit en huvudfärg, har 

svartnat. Första färgintrycket är grönt. 

Dessutom finns klarblått i mindre fält 

och svart konturteckning med vita 

glansdagrar. En tredje färg är indiskt rött 

som ger en rödbrun ton, som kan gå mot 

violett om färgen inte är alltför kompakt 

lagd. Som fjärde färg finns ockra, särskilt 

i mellersta valvet. Dessutom finns en 

mängd halvtoner; blek rosa, blekt blått, 

orange, svagt violett och citrongult mot 

en fond av benvitt.  

Väster om kyrkan ligger en gammal 

komministergård som numera ägs av 

Nordiska museet. 

                                        OM 

 
 
 
 
 

 

 
 

UR PROGRAMMET 
Varmt välkommen till våra möten! 
 

* 23 april. ARG. 

* 7 maj  IG-möte 

* 15 maj  Vårsamkväm m D i Köping 

* 1 juni  Utflykt Härkeberga 

* 6 juli Capella Ecumenica. 

Gudstjänst med VM. 

* 28 aug. Höstupptakt m D i Köping. 

* 3 sept. IG. Terminsstart 

 

TR-Damerna 

Torsdagarna  4/9, 2/10 och 6/11. 

Utflykt under planering. 

 

Notera dagarna i ditt kalendarium! 

 

 

 
 

 

REKRYTERA – STÖD 
 

   Ditt Tempel behöver Din helhjärtade   

                              hjälp. 
 

       
   
   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svickel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ribbvalv
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Indiskt_r%C3%B6tt&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ockra
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UTFLYKT TILL HÄRKEBERGA 

KYRKA 
söndagen 1 juni 

 
Enköpingsbröderna arrangerar en söndagsutflykt till 

Härkeberga kyrka nära intill Enköping. 
Kyrkan är vida berömd för sin rika kalkmålningsdekor, 

som aldrig har övermålats. 
Tempel Riddare Bröder och Damer inbjudes. 

Kl 14 Gudstjänst, Kl 15 Guidad visning av kyrkan, Kl 15.45 
Kaffe och smörsås i Gillesstugan. 

Föranmälan senast 24 maj till S (s@rtwastmannia.se) 
Färdväg från Enköping, Rombergamotet:  Väg 70 mot Sala. Kör 600 m. Sväng 

höger. Kör  2 km. Sväng höger. Kör 300 m. Du är framme. 

 
 

GEMENSKAP 

 
Att vara tillsammans med andra människor är viktigare än man kan tro. Ingen 

kan leva ensam, redan från födelseögonblicket behöver vi andra för att 

överleva. Kom på våra möten och upplev gemenskapen. 

Tänk på en lägereld i skogen. Tar man bort en stock från elden och lägger den 

åt sidan, dröjer det inte länger förrän den slocknar och slutar brinna. Flyttar man 

sedan den tillbaka på elden börjar den åter brinna.  
OM(Ursprungsidé hämtad från S:t Eriks Brödrabrev)  

 

GLAD PÅSK 
tillönskas alla läsare! 
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Öppet brev till en broder som sällan besöker Templet: 

 

Bäste Broder 

Det var länge sedan vi träffades på Templet senast. Jag har saknat Dig. Jag vet 

inte varför Du kommer så sällan. Du har säkert Dina skäl men jag är övertygad 

om att Du någon gång per termin skulle ha möjlighet att komma. Jag och 

övriga bröder skulle bli väldigt glada att få se Dig. Har Du svårt att ta Dig till 

Templet var inte rädd för att ringa någon i Mästare Rådet eller annan broder. 

Minns Du hur fint vi tyckte att det senaste mötet var som Du var med på och 

hur glädjerik brödramåltiden efter mötet var. Tycker Du inte det skulle kännas 

skönt att få uppleva detta snart igen. Om Du känner olust för att det var så 

länge sedan Du var med, glöm det. Ge Dig själv en chans att komma. Varför 

inte redan i vår. Vi har många fina möten framför oss. Vi kommer att ta emot 

Dig med öppen famn. Med vänlig hälsning 

Din tillgivne TR-broder 
                                                                       Från TempelRiddaren nr 2/1988 – aktuellt även i dag. 



 

 Preliminär utgivningsplan år 2014 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

2/14 18 augusti 35 

3/14 25 september 40 

4/14 8 december 51 

 

 

              Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Termometergatan 2, 723 50 Västerås 

Tel. 021-14 16 85 (Frimurarna) 

 
Redaktion e-post 

Ola Magnusson s@rtwastmannia.se 

Sven-Erik Lilja m@rtwastmannia.se 

Tryck: Exp., Termometergatan 2  

 

Missa inte nästa nummer av Medlemsbladet, som kommer vid höstterminens början. 

Till dess – god läsning – trevlig sommar! 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

Redaktionen tillönskar alla läsare FSV 
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