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VÅR GUD ÄR OSS EN VÄLDIG BORG …… 

 

 
…skottglugg i Bunge kyrkogårdmur. 

 

 

Bunge på nordöstra hörnet av Gotland vid sundet mot Fårö har en medeltida 

kyrka och en annorlunda kyrkogårdsmur. Det finns skottgluggar i muren. 

Muren har från början varit dubbelt så hög (övre delen revs 1862). Visst är 

Gud en väldig borg, men skottgluggarna förstärker skyddet.  
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MÄSTAREBREV:                                                                           

 

Käre Vän och Broder! 

 

Bygget pågår! Och det blir aldrig klart här i tiden! Det 

färdiga och helt fullbordade Templet får vi uppleva först 

när evighetens morgon randas. 

Kära Vänner, det här är väl om något en verklig 

utmaning och tjusning för oss alla. Du och jag får vara 

med och foga in våra bidrag. Vi gör det tillsammans. 

Grunden är lagd och pelarna resta. Vi har något fast och 

orubbligt att utgå från när vi kommer med våra olika 

men ack så viktiga bitar. 

Ibland krävs det lite extra för att ge inspiration, hålla 

målet klart i sikte och hitta vägarna dit. 

 

Templet – Ordens kraftkälla är en sådan satsning. 

Projektet med denna rubrik är en utmaning till hela vår 

Orden. Det Högsta Templet, Stortemplen och kanske allra 

mest alla Tempel behöver under de närmaste åren 

intensifiera arbetet med att bygga vidare på vår Orden!  

Ett rikt material har tagits fram till vår hjälp och i vårt 

Tempel har vi fått en presentation av detta. 

 

När vi samtalat om uppläggningen av arbetet i vårt 

Tempel har vi sagt oss att bland projektets grundstenar 

kan ”Strategiskt arbete” vara lämpligt att börja med.  

Varför inte starta med att sätta upp en målbild för hur vi 

vill att Templet skall se ut och fungera när vi om bara två 

år fyller våra modiga 100? Marknadsföring, hur vi kan ta 

tillvara Bröders engagemang (vi har ju fått hälsa ett 

antal nya Bröder välkomna till vårt Tempel), fördjupad 

ordenskunskap och utveckling av våra brödramåltider är 

några av de frågor vi vill ägna särskild uppmärksamhet. 

Den livsviktiga rekryteringsfrågan överskuggar allt. 
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Välkommen min Broder att delta i samtalen om mål och 

medel! Din byggsten är jätteviktig! 

” ….Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 

Citatet är hämtat ur en av västeråsaren och 

nobelpristagaren Tomas Tranströmers dikter.  

Fortsätt att bygga på ditt inre Tempelbygge! Du blir aldrig 

färdig, och det är som det skall. 

 

Romanska bågar 
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. 

Valv gapande bakom valv och ingen överblick. 

Några ljuslågor fladdrade. 

En ängel utan ansikte omfamnade mig 

och viskade genom hela kroppen: 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 

Jag var blind av tårar 

och föstes ut på den solsjudande piazzan 

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini 

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. 
 

Tomas Tranströmer 

 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 

 

 

                          
                                    Från Hammarö kyrka: Ängel målad med  

                                    kalkfärg direkt på timmerväggen (mäster 

                                    Amund, ca 1480). 
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NY GRAD, OPK- och OVN-UTNÄMNINGAR 

 
Söndagen den 22 mars var det gradgivningsmöte i HTG(10) i RT Concordias 

lokaler i  Stockholm. Från vårt Tempel recipierade bröderna Lars-Gunnar Modigh 

och Victor Calderon. Vi gratulerar och lyckönskar recipienderna! 

Två nya Patriarker blev det den 4 februari. Det var bröderna Göte Kaneberg och 

Gunnar Andersson, som införlivades med den exklusiva skara bröder som under 

50 år med aldrig svikande trohet verkat för vår orden. Gratulerar! 

Vid IG den 1 april fick br Lars-Göran Johansson mottaga Veteranmedaljen. Vi 

gratulerar Sveriges yngste veteran! 

 

NYA BRÖDER FRÅN RT S:T ESKIL 
 

Templet i Eskilstuna har sedan årsskiftet lagt ned verksamheten. Den egna fina 

fastigheten är såld. Vid årets första IG-möte inlänkades elva bröder från 

Eskilstunatemplet i vårt Tempel. De är varmt välkomna i vår brödrakrets. 

 

TEMPELRIDDARE – ETT LIVSLÅNGT MEDLEMSKAP 
 

Det är allas vår utgångspunkt när vi ansluter oss till vår Orden. Vårt engagemang i 

Tempelarbetet kommer att betyda mycket för oss personligen samtidigt som vi har 

möjlighet att få betyda något för övriga Bröder. Av naturliga skäl kan kanske inte 

deltagandet vid våra sammankomster och aktiviteter vara lika intensivt när vi 

kommer upp i hög ålder. Vi hoppas dock att vi även då verkligen får möjlighet att 

uppleva Bröders gemenskap genom medlemsbladet, besök, telefonsamtal o s v. 

 

Vi vill uppmana oss var och en att delge våra närmast anhöriga vår uppriktiga 

önskan och vilja att vara med i vår Orden ända tills fullbordandets tolvslag förr 

eller senare klingar för oss. Det kan vara bra för dem att känna till denna vår 

önskan även om vår förmåga att kunna uttrycka den kanske avtar med åren och 

vårt behov av hjälp och stöd ökar. Dessutom kan det vara bra att veta att frågan om 

betalning av medlemsavgiften inte behöver vara ett hinder för medlemskapet, 

eftersom det finns en understödsfond som är till för att stötta dem som har svårt att 

betala. 

 

Vi vill också uppmana varandra att tala om för våra anhöriga vad som gäller 

beträffande  dekorationer, medaljer mm. vi erhållit såsom Tempelriddare efter att 

vårt medlemskap upphört: 

Graddekorationer (axelband, halsband, kraschaner), veteran 

tecken, Ordens Patriark tecken, komturkors, medaljer- såväl 

miniatyrer som de i full storlek, ämbetstecken och heders- 

tjänstetecken skall återlämnas till Templet. Ordensring åter- 

lämnas även den (kan återköpas).                       
        Mästarerådet 
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VÅR EKONOMI 

 
Som framgick av det senaste bokslutet kommer vi att ha stort behov av resurser för 

att kunna ha en ekonomi i balans under kommande år. Från Mästarerådet vill vi 

därför uppmana oss alla 

att om möjligt ge ett månatligt bidrag till Templet. Du kommer väl ihåg 

”TR-kroneidén”? Sätts in på vårt plusgiro 34 88 65-7; 

att använda Bröders minnesfond vid högtidsdagar och till vänners minne; 

att ha vårt Tempel i åtanke när det gäller att skriva testamente. Vill du ha 

hjälp med utformning etc. kan vi tillhandahålla tänkbar mall. 

 

Mästarerådet 

 

Here4U 

 
Vid IG-sammanträdet den 1 april informerade Emmy Rastin (VM:s dotter) om 

”Here4U”. 

 

                                  Emmy Rastin, projektledare Here4U. 

 

Det började med tre engagerade elever på dåvarande Wenströmska gymnasiet år 

2002. I dag finns Here4U på 25 högstadie-/gymnasieskolor och de 375 

medlemmarna gör varje dag sitt bästa för att skolmiljön ska kännas trygg. Ca 40 

handledare stöttar medlemmarna i deras dagliga arbete. Gruppen har stor betydelse 

för individen beträffande gemenskap, delaktighet och tillhörighet. 

Sedan 2012 är Here4U en ideell förening, vars verksamhet riktar sig mot barn och 

ungdomar i Västerås med ändamål att arbeta för berättigande och trygghet. 

Ungdomarna får verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att tillvarata 

sin egen inre kraft och motivation. 

Med hjälp av kommunala bidrag driver föreningen en Killjour, dit killar mellan 13 

och 25 kan vända sig kostnadsfritt. 

En annan viktig del i föreningen är volontärerna, som engagerar sig i den 

verksamhet som heter brotherhood och sisterhood. 25 unga vuxna arbetar ideellt 

med ungdomarna med fokus på socialt samhällsengagemang. Neighbourhood är en 

annan gren av verksamheten. Deltagarna, som rekryteras via Ung resurs, arbetar i 
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grupper om 6-10 i olika stadsdelar med uppsökande socialt arbete. Avsikten är att 

vara förebilder för unga i 12-18 årsåldern, att se och identifiera unga som behöver 

mer stöd i skolan och på fritiden, att skapa aktiviteter, att vara en länk mellan unga 

och vuxenvärlden och att lyssna och finnas till för unga människor. 

Here4U har valt att inte släppa ifrån sig framtiden till destruktiva krafter. Here4U 

tar framtiden i anspråk för hoppet. 

M tackade för den utmärkta presentationen och noterade att ur den här gruppen 

unga engagerade ungdomar borde vi ha möjligheter att rekrytera nya medlemmar. 

 

  

 

UR PROGRAMMET 
 

* 6 maj  IG-möte med reception: Speciell högtid i Templet! Kom! 

* 23 maj  Utflykt till Torpa kyrka (se sid 8). 

* maj-juni Silvermalmen ordnar bussresa till Zarah Leander-museet, Vikbolandet 

* 27 aug. Höstupptakt med damer, UP-Köping. 

* 2 sept. IG. Terminsstart efter sommaruppehållet. 

Varmt välkommen till våra möten! 
 

TR-Damerna 

Torsdagarna  3/9, 1/10 och 5/11. 

 

Glöm inte att notera dagarna i ditt kalendarium! 
 



 Jarl Jernunger 

 

 

 

 

Har du broder tänkt på ……

att ett ordenssällskaps medlemmar utgör en återspegling av hela Orden. Detta 

innebär också att ur lokal synvinkel återspeglar ett Tempels medlemmar hela 

Templet. Varje Tempelriddarebroder utgör en del av sitt Tempel och av Orden. 

Var för sig är bröderna enheter, men tillsammans bildar de den större enheten. 

Templet - den lokala företrädaren för hela Orden. 

Man kan jämföra medlemssammanhållningcns betydelse med en kedja, där 

länkarnas styrka är avgörande för hela kedjans styrka. Ingen kedja är starkare än 

dess svagaste länk. 

För Tempel Riddare Orden är det viktigt att varje Broder troget fullgör sina 

genom medlemskapet påtagna förpliktelser och skyldigheter. 
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Ute i det allmänna livet blir det gärna så att människor grundar sin uppfattning 

om ett ordenssällskaps kvalité på de intryck, som de får av medlemmarnas 

uppträdande i olika sammanhang. 

Då medlemskap erbjudes kommer samtalet ofta in på frågan om vilka personer på 

orten som tillhör Orden. Finner den frågande då att bland medlemmarna finns 

personer som av honom är välkända och aktade så underlättas givetvis de 

fortsatta samtalen om medlemskap. En Tempel Riddare skall man kunna lita på. 

Detta personförtroende, knutet till medlemskapet i Tempel Riddare Orden, har 

naturligtvis åstadkommits genom att Ordens medlemmar i olika sammanhang 

visat prov på god karaktär samt korrekt ställningstagande och uppträdande ute i 

del allmänna livet. Vi får sannolikt räkna med att som Tempel Riddare vara 

föremål för observation. Mångas blickar kan vara riktade på dig Broder. 

Var glad för detta och bär gärna ditt ordensmärke, inte bara på möteskostymen 

utan också då du är ute bland andra människor i olika sammanhang. Du och ditt 

handlande kan betraktas som en återspegling av den Orden du är medlem av. Det 

gäller alltså att vara medveten om betydelsen av att vid varje tillfälle uppträda så 

att detta ansvar förverkligas. 

Exempel och föredöme har också stor betydelse då del gäller vår Ordens 

rekryteringsarbete. Även i det sammanhanget har förtroende och gott anseende 

stort värde. 

- Jaså han är Tempel Riddare, då kanske den Orden skulle vara något för mig 

också. 

Ja, det finns många vägar. på vilka respekt och aktning kan förmedlas också för 

vår Orden. Det gäller att vara medveten om att man i många sammanhang och 

vid många tillfällen, medvetet eller omedvetet, blir en person som åtminstone 

indirekt representerar Tempel Riddare Orden. 

Det medvetandet borde leda till att vi mera frimodigt och med stor tillförsikt be-

gagnar varje tillfälle att i bästa mening propagera för medlemskap i vår Orden. 
          JJ1989 

 

REKRYTERA MERA 
 

                               Ditt Tempel behöver Din helhjärtade hjälp. 
 

 

 

Preliminär utgivningsplan år 2015 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

2/14 18 augusti 35 

3/14 25 september 40 

4/14 8 december 51 
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UTFLYKT TILL TORPA KYRKA 
 

lördagen den 23 maj. 
 

På pingstafton, lördagen den 23 maj, inbjudes Bröder med Damer 

från RT. Wästmannia med utposter till en vårutflykt. Vi samlas kl.12 

vid Torpa kyrka strax öster om Kungsör. 

  

Där inleder Br. Inge Svensson med en vårandakt, med Alf Pettersson 

vid orgeln och därefter visar oss konservator Heiko Arens den 

medeltida stenkyrkan och dess sevärdheter. 

  

Kyrkkaffe med en matig smörgås intar vi sedan i Vasakällaren vid 

Kungsudden, även det i Kungsör.  

För dem som vill går vi till sist upp på åsen för att se platsen där 

Johan III planerade ett lustslott med vidunderlig utsikt över 

Mälarens innersta delar. På denna plats ligger även en stenlabyrint 

kallad drottning Kristinas ridbana. 

  

Kostnad: 120:- 

 

Välkommen med Din anmälan senast söndagen den 17 maj till SB 

Bengt Rosberg på telefon 0221-15535 eller 070-6964338. Det går 

även bra att ringa till UPS Inge Svensson på telefon 0227-14148 eller 

0702-775065. 

 

 

              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! 

mailto:s@rtwastmannia.se
mailto:m@rtwastmannia.se

