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                          Psalmtavla – en av två i Ordenshusets matsal  
                               ”Fynd” från kattvinden på Hantverkargatan, Vet någon varifrån de kommer? 
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MÄSTAREBREV:                                                                           

 

Käre Vän och Broder! 
 

Att växa i tro… 
”Livets källa”, ”Kärlekens väg”, ”Den kämpande tron”, ”Samhällsansvar” är 

några av de 50-tal teman som finns angivna för de olika söndagarna under ett 

kyrkoår. 

För min del tycker jag att det är intressant att följa kyrkoårets växlingar. Under 

ett år får man en hel del att tänka på utifrån dessa olika teman och de 

bibeltexter som är knutna till dem. 

En av de senaste söndagarnas tema var ”Att växa i tro”.  

”Att växa” och ”Växt” känns särskilt aktuellt nu när vårvindar friska leka och 

viska och det knoppas och spirar i vår natur. Det som legat gömt och i dvala 

måste ut och bli synligt till glädje, nytta och inspiration för oss själva och andra. 

Så borde det vara för mig också när det gäller min tro, den måste få bli synlig 

och få konsekvenser i mitt dagliga liv till tjänst för hem, familj, samhälle och 

andra jag kommer i kontakt med. Ibland händer det att man får uppleva att det 

kan få fungera på det sättet. Jag växer! 

 

 Blott i det öppna har du en möjlighet 

 Låser du om dig kvävs och förtvinar du   

       (Britt G Hallqvist) 

 

Att växa i TRO… 
Tempel Riddare Orden erbjuder utomordentliga möjligheter och vill vara en 

hjälp för oss bröder att utvecklas och växa. Till vår hjälp har vi vårt gradsystem, 

våra ritualer och symboler.  Väl genomtänkt och innehållsrikt. 

Vårt eget såväl som vårt gemensamma Tempelbygge är en ständigt pågående 

process. 

En viktig förutsättning är givetvis att vi deltar så aktivt som möjligt och tar vårt 

ansvar i Templarbetet så länge vi har möjlighet. 

 

Vårt Tempel behöver växa även medlemsmässigt. Jag hoppas du gör vad du kan 

för att inspirera vänner, bekanta och andra du kommer i kontakt med till 

medlemskap! 

Häromdagen kom ett mail från en av våra Ordenspatriarker med konkreta idéer 

och förslag om hur vi förhoppningsvis ska kunna öka tillväxten. Det kändes 

inspirerande. Tack Broder! 

 

Tack mina bröder för denna termin och jag vill tillönska er och era nära och 

kära en skön och härlig sommar! Några av oss kommer att delta i General 



3 

Konventet i Sandefjord och vi ser fram emot att få delge er våra upplevelser när 

vi ses efter sommaren. 

 

Glöm inte att Templet är vår Ordens kraftkälla. 

 

Den blomstertid nu kommer 

med lust och fägring stor, 

du nalkas ljuva sommar, 

då gräs och gröda gror. 

Med blid och livlig värma 

till allt som varit dött, 

sig solens strålar närma, 

och allt blir återfött. 

 

         (Israel Kolmodin) 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 


 

               

                    
 

  

För 70 år sedan 
Under brinnande världskrig beslutade Mästare Rådet efter påbud från  

högre tempel att anskaffa en s.k. evakueringskista av koppar i storlek  

420 x 620 x 500 mm för undanförande av föremål av särskilt värde 

(ritualböcker) i händelse av krigsutbrott och för förvaring på säker plats. 

Kistan behövde aldrig användas för sitt avsedda ändamål. Den finns 

fortfarande kvar. 
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NY GRAD, OPK- och OVN-UTNÄMNINGAR 

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

lokaler i Stockholm. Tjugo recipiender. Från vårt Tempel recipierade broder Bo 

Lindkvist. Fem andra Wästmanniabröder var också närvarande. Vi gratulerar och 

lyckönskar vår nye Stor Komtur, Riddare av det Röda Korset! 

En ny Patriark dekorerades av MPKUM broder Pär Johansson den 6 april. Det 

var broder Lars Johansson, som införlivades med den exklusiva skara bröder 

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

Samtidigt fick sonen broder Lars-Göran Johansson mottaga Veteranmedaljen. 

Så även broder Lars Widgar. Vi gratulerar jubilarerna! 

 

UTPOSTERNA HAR UPPHÖRT 
 

Våra Utposter i såväl Köping som Enköping har sedan årsskiftet lagt ned 

verksamheten. En alltför låg besöksfrekvens gjorde att utpostmötena inte längre 

kunde genomföras på ett meningsfullt sätt. 

 

EKONOMI 
Templet har behov av resurser för att få en ekonomi i balans. Mästarerådet 

uppmanar alla bröder att om möjligt ge ett månatligt bidrag till Templet. Du 

kommer väl ihåg ”TR-kroneidén”? Sätts in på vårt plusgiro 34 88 65-7. 

Du kan också stärka Din egen ekonomi genom att låna ut pengar till 

fastighetsbolaget HIRAM mot revers till 1,5 % ränta. Bankräntan är 0 %. 

Inkomna medel går till amortering av banklån och därigenom kan hyreskostaden 

sänkas på sikt. 

 

  

 

UR PROGRAMMET 
24 april (sö) IG för i 1:a hand brr, som inte kan/vill komma kvällstid. 16 närvar. 

* 4 maj  IG-möte 

* 28 maj  Utflykt till Arboga (se sid 8). 

* 7 sept. IG. Terminsstart efter sommaruppehållet. 

Varmt välkommen till våra möten! 
 

TR-Damerna 

Torsdagarna  1/9, 6/10 och 3/11. 

 

Glöm inte att notera dagarna i ditt kalendarium! 
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Vårt utflyktsmål- Arboga. En förhandsinformation 
 

Stanna upp och färdas tillbaka i tiden. Gör ett besök i den medeltida staden 

Arboga. Det antas att Arboga grundades på 1200-talet. Staden är således en av 

landets äldsta och historiskt intressant. I Arboga hölls vår första riksdag. Vi åker 

dit och gör en rundvandring med Provins Kapitel Under Mästraren som guide 

(se annons på sid. 8). I den gamla centrala staden finns kyrkor, trä- och stenhus 

och andra sevärdheter som har mycket att berätta. Några exempel nedan. 

Namnet Arboga härstammar från det fornsvenska ordet Ahrbugi, som betyder 

åbåge.  

 

Heliga Trefaldighetskyrkan 

 

                     
                            Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga (Källa Internet) 

 

Kyrkan byggdes ursprungligen av Franciskanermunkar, som invandrande till 

Sverige. Gråbröderna, som de också kallades, var läkekunniga, hjälpte de gamla 

och sjuka, och lärde även barnen att läsa. År 1256 påbörjades byggandet av 

klosterkyrkan. Kyrkan stod färdig under 1300-talet. Sedan har kyrkan byggts på 

och om under århundradena.  
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Många intressanta föremål finns att beskåda, förutom kyrkan i sig. 

Väggmålningarna på södra sidan är från 1400-talet och är troligen utförda av 

Magnus Håkansson. Varje valv har ett tema. Ljuskronorna i mässing, som är de 

största i Sverige, och kanske även i Norden, är gåvor till kyrkan. Predikstolen i 

barockstil är huggen av hovbildhuggare Buchard Precht år 1736. På södra 

väggen finns väggmålningar utförda under 1400-talet, bland annat föreställande 

den helige Franciskus liv från 1600-talet. Man kan även se en dopfunt från 1000-

talet och en från 1300-talet i kyrkan.  

  

                     
                           Kyrkvaktmästare Pär Johansson visar kyrksilvret i Heliga Trefaldighets kyrka   
 

Sankt Nikolai kyrka 

 

Sankt Nicolai kyrka ligger också centralt i Arboga och är från 1100-talet. Den 

har en dopfunt i sten från samma tid.  

Kyrkan byggdes på 1100-talet. Tvåhundra år senare byggdes det norra 

sidoskeppet till, och under följande århundrade tillkom det södra. Koret fick 

också sitt utseende under denna tid. 

 

                   
        Sankt Nikolai kyrka 
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Det nuvarande mittskeppet är förmodligen kyrkans äldsta del. Flera av 

utsmyckningarna i kyrkan är från medeltiden bland annat dopfunten och en 

träskulptur. Altarskåpet är tillverkat i Tyskland på 1500-talet och har luckor som 

kan stängas. Ett vackert målat korskrank från 1600-talet finns bevarat i 

sidoskeppets kapell. Läktarorgel är från 1862 och kororgeln från 1970. 

 

 
Sankt Nicolai kyrka. interiör (Källa Internet) 

 

Arboga museum 
 

I Öhrströms gård (Nygatan 37) finns Arboga Museum, som har ett stort 

fotoarkiv samt silver-, tenn- och alrotssamlingar, gjorda av berömda 

arbogamästare.  

 

Mannerstrålska huset 
 

Byggnaden har medeltida källare med en ingång till en så kallad munkgång. 

Ryktet säger att munkarna från klostret hade gångar under staden där de bedrev 

olika hemliga sysselsättningar. 
 

Rådhuset 
 

Rådhuset var ursprungligen byggt som kyrka på 1400-talet.  Från 1640 har 

Arboga stads styrelse haft sina lokaler här. 
 

Lasse-Maja 
 

Den rikskände stortjuven och äventyraren Lars Molin begravdes år 1847 på 

kyrkogården vid Heliga Trefaldighets kyrka. Molin var mer känd som Lasse-

Maja. Namnet fick han eftersom han utförde sina kupper utklädd till kvinna. 

Minnesstenen finner man i kyrkparken nedanför kyrkan. 
 



Preliminär utgivningsplan år 2016 
Nr Manus senast Utkommer vecka 
2/16 18 augusti 35 
3/16 25 september 40 

4/16 8 december 51 
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REKRYTERA MERA 
  

                               Ditt Tempel behöver Din helhjärtade hjälp. 


 
RT Wästmannias 

VÅRUTFLYKT TILL ARBOGA 
lördagen den 28 maj 2016 

 

Guide under besöket är MPKUM Broder Pär Johansson 
 
   Program: 
 

11.00     Samling i Heliga Trefaldighetskyrkan. 
               Fika (kaffe/te o smörgås o kaka).  
11.30     Visning av kyrkan 
12.00     Stadsvandring inkl. besök på IOGT-lokalen. 
13.00     Lunch på Dinners 
14.00     Besök i S:t Nicolai Kyrka. Visning. 
               Avslutande andakt  
Ca 14.45 Hemfärd  

 

Kostnad för fika och lunch blir ca 120:- kr/person. 

Anmälan till Ola Magnusson senast den 21 maj. 

                     O21-41 41 36 eller s@rtwastmannia.se  

      Samordning av skjutsar. 

 
  

              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

