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Årg. 41                 Hemsida: www.rtwastmannia.se                             Nr 1-2017 

 

STORMÄSTAREN BESÖKER TEMPLET 

 

 
                                                  
Stormästaren Mats Valli omges av VM Sten-Bertil Jakobson och M Sven-Erik Lilja. Stående bakom fr.v. 

CM Bo Lindkvist, S Ola Magnusson, UM Lars Widgar, KN Bengt Rosberg och SKM Lars-Gunnar 

Modigh.                                                                                                  !7 december 2016. Foto: S-B.J. 

 

 

MÄSTAREBREV:                                             

 

Käre Vän och Broder! 

 

En riktigt god fortsättning på jubileumsåret 2017 tillönskar jag er alla!! 

 

Med stor tacksamhet kan vi blicka tillbaka på de gångna åren i vårt Tempel. Från de 

första entusiasternas obetvingliga engagemang, offervillighet och trägna arbete fram 

till det arbete som vi har förmånen att få bedriva under vårt jubileumsår. 
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Liksom våra föregångare drivs också vi av drömmar och visioner om att som enskilda 

bröder och tillsammans få utgöra ”levande stenar” i bygget av ett samhälle där sådana 

begrepp som kärlek, solidaritet, barmhärtighet, trohet och självutgivande för andra inte 

bara är tomma ord. Vår Orden och RT Wästmannia vill vara en plats där vi har 

möjlighet att utrustas för denna uppgift – att bygga vårt inre Tempel. 

 

Rådande osäkerhet, krig, våld, droger, byggandet av murar mellan folk och länder och 

mycket annat kan lätt tynga våra sinnen och tankar. Då tror jag det är ännu viktigare 

att vi håller vårt fokus på allt det positiva och alla de möjligheter, som vi också kan se 

och erfara. 

Kära Bröder: låt oss fortsätta drömma och hålla visionerna vid liv! 

Vårt Tempel vill vara en plats som gör detta möjligt. Tillsammans får vi vara med och 

bygga upp och utrusta varandra för den uppgift som kallar på Dig och på mig. 

 

Just nu vill jag nämna några ”high lights” i vårt Tempel 

 Vi hade vårt första Utpostmöte i Templet härom kvällen. Sedan våra Utposter i 

Enköping och Köping lade ner sina verksamheter har vi samtalat om hur vi ska 

bevara den unika möjlighet som Utposten kan ge när det gäller att rekrytera nya 

medlemmar till vårt Tempel. Det har varit underbart att se med vilken entusiasm 

och glöd våra bröder har tagit sig an uppgiften att planera för, bjuda in till och 

genomföra det första mötet. Det var ett öppet möte där vi hade ett par gästande 

Damer förutom en gästande man, som visade intresse av att få veta mer och 

förhoppningsvis också bli en av oss. ”Det kändes redan på atmosfären när man 

trädde in i lokalen att det är en plats man vill lära känna närmare” var hans 

kommentar efter mötet. 

 Ordensföredragen vid våra gradmöten liksom samtalen vi haft vid 

Brödramåltider omkring vår Ordens uppgift har jag upplevt som mycket positiva. 

De har gett en hel del av fördjupning och förståelse för arbetet i vårt Tempel.  

 Planeringen av vårt jubileum. Även om det krävs en hel del tänk och praktiska 

förberedelser känns det fantastiskt att vi tillsammans får genomföra vårt 100-

årsjubileum! Man tänker tillbaka på våra föregångare och känner deras 

inspiration och kämpaglöd. Vi hoppas och tror på stora och fina samlingar. Vi 

vet redan nu att Mästare Rådet för Stortemplet för Sverige och Finland planerar 

att sammanträda i Västerås för att också kunna delta i jubileet. 

Jag hoppas att även Du, min Broder, planerat in Ditt deltagande!  

 Jubileumsinsamlingen och jubileumslotteriet kan Du läsa mer om på annat ställe 

i medlemsbladet. Använd Dig av dessa möjligheter att stödja vårt viktiga uppdrag 

i RT Wästmannia! 
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Avslutningsvis vill jag citera några rader ur skriften ”Det inre tempelbygget” som 

författaren – dåvarande Stor Mästaren Teol Dr Efraim Almgren – skrev 1966: 

 

Liksom vid ett tempelbygge i yttre mening sten fogas till sten, till dess byggnaden är 

uppförd, så sker det också vid det inre tempelbygget: 

 ”Där fogas sten vid sten, där bygges år från år, 

  till dess vid tidens slut Guds hus fullkomnat står.” 

Hur detta sker är ofta den enskilde byggarens hemlighet. Han känner ritningarna, 

och han arbetar efter dem. Men tempelbyggarna är också insatta i en solidaritet, 

som icke helt kan uttömmas med våra vanliga rationella kategorier. Skall 

människan lyckas i det inre tempelbygget, måste hon kämpa den hårdaste kamp och 

arbeta med den största flit för att realisera det högsta och bästa inom sig. 

  

Må vi, även om tidens fräna vind blåser emot oss, taga mod till oss för det goda verket! 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 
 

  

 




 

BRUSTEN LÄNK 
 

Fullbordandets tolvslag har klingat för  

OPK-broder 

 
    

    Arne Stéen 

 

 

 

 

Broder Arne avled i Motala den 18 

december i en ålder av nära 98 år. 

Han inträdde i Tempel Riddare Orden år 

1973 och innehade 9:e graden (STICG). 

 

   Himlens hav har ingen strand  

                  bara ljus. 
                           

 Bo Setterlind 
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VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

 

Varmt välkommen till vårterminens möten i Templet! 
Sön  5/2 Kyndelsmässohögtid med D. EHD. Kl. 16. 

Ons 15/2 KG 

Ons 1/3 IG 

Ons 15/3 RG  

Ett extra receptionsutpostmöte anordnas inom kort. Håll utkik! 

Lör  8/4 100-årsjubileum. IG. 

 

  TR-Damerna: Möten torsdagarna 2/2, 2/3 och 6/4 2017 . 

 

Notera dagarna! Hela schemat i matrikeln. 
  

                                   
 



 

Bröder tempelriddare 
 
I år fyller vårt tempel 100 år. Det måste vi fira på flera sätt. 
 
Vi startar nu ett  

JUBILEUMSMEDLEMSLOTTERI 
Lotterna kostar 100.- per styck. Du kan köpa hur många lotter Du vill. 
Vad vinner man 
1:a pris är 25 % av den samlade försäljningen av lotter. 
2:a pris är 15 % av den samlade försäljningen av lotter. 
3:e pris är 10 % av den samlade försäljningen av lotter. 
Alla priser utgår i penningar d.v.s. insättning på ditt konto. 
Försäljningen startar nu och även vänner och bekanta kan köpa lotter. 
Köpet går till så att du betalar in för valfritt antal lotter till templets plusgirokonto nummer 34 
88 65-7 skriv ”Jubileumslotteri”. Du kan köpa lotter flera gånger fram till dragningen. 
Dragning sker i samband med 100-årsfirandet 

JUBILEUMSINSAMLING 
Vi startar även en insamling till jubileumfonden. 
För att delta i denna insamling krävs inget minibelopp, alla belopp är välkomna. 
Du kan redan nu betala in till denna fond. Betala till vårt plusgirokonto 34 88 65-7 och ange 
”Jubileumsfonden”. 
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LÅT OSS INTE FÖRTRÖTTAS I DEN GODA TRONS KAMP P^Å 

VÄGEN TILL KORSET 
 

Den 8 april en vårdag för 100 år sedan hissades Tempelriddarordens flagga för första 

gången i Västerås. Synlig vid Västgötegatan 5, där polishuset nu ligger, väckte den en 

viss nyfikenhet hos morgonpigga söndagsflanörer. Luften andades vår. Solen sken från 

en klarblå himmel. Sedd från Västerås horisont hade den gått upp rakt i öster och kastat 

sina första strålar mot Djäknebergets krön och över alla västmanlänningar, som innan 

dagen lyktats, skulle få ge namn åt den trettioandra grenen på Tempelriddarordens 

stamträd. 

 

 
Godtemplarhuset (1967) strax före rivningen. Nya polishuset i bakgrunden. 

 

Högtidssöndagen, som föregåtts av receptionsmöten på fredagen och lördagen, inleddes 

med högmässa i domkyrkan. När flockar av högtidsklädda herrar många i frack, med 

stormästaren Oskar Eklund och mästaren Aron Danielsson i spetsen, styrde sina steg 

mot kyrkan, var även detta ett uppmärksammat inslag i stadsbilden. Menigheten i 

kyrkbänkarna var mansdominerad. Där satt bortåt hundratalet tempelriddare från när och 

fjärran, som med sin mäktiga psalmsång i hög grad bidrog till den stämning som 

präglade gudstjänsten. Veckans palmsöndagstema ”vägen till korset” var tack vare 

prästen uttolkning av predikotexten ett ämne som i mångt och mycket associerade till 

oss tempelriddare och vår ordensmässiga uppgift som tempelbyggare och som förvaltare 

och vårdare av Ordens höga ideal. 
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Det var inte endast i naturen våren var på väg denna minnesvärda aprildag. Även livet i 

övrigt hade vårkänning. Man började ana slutet på det första världskriget. Förlamande 

restriktioner höll på att släppa. Fredens och frihetens år skulle snart komma. Trodde 

man. 

Tempelriddarorden hade vind i seglen. Ett femtontal nya Tempel instiftades under den 

kommande tioårsperioden. 

Tiden som gått under de hundra åren har haft både framgångar och motgångar och har 

influerats av tidsandan. Den första tiden kännetecknades av stimulerande tillväxt och 

nydaning, den senare av en nedåtgående vikande trend. Den socialt och kulturellt 

gynnsamma anda som rådde vid den tid då Templet Wästmannia instiftades och åren 

framöver råder inte på samma sätt idag. Klimatet har blivit hårdare. Konkurrensen om 

fritiden är nu större. Då fanns varken radio eller TV som fängslade befolkningen. 

Dessutom var intresset för ideell verksamhet i föreningsform betydligt större. Att bli 

erbjuden medlemskap i en Orden upplevdes som en stor ära.  

Vägen till korset var temat i kyrkans handbok, då Wästmannia blev till. Detta lösenord 

är normgivande för vårt Tempel. Måtte Riddare Templet Wästmannia och dess bröder 

aldrig förtröttas i uppgiften att kämpa i det goda korsets kamp för förverkligandet av de 

höga ideal som Tempelriddarorden bär i sin sköld. Detta är vår önskan i år, när Templet 

står i portalen till ett nytt sekel. 
      Vissa faktauppgifter i artikeln är inte historiskt belagda. 





                                  

NOMINERING AV KANDIDAT TILL JUBILEUMSSTIPENDIUM 
 

Mästarerådet har utlyst ett jubileumsstipendium på 2 000 kr som skall kunna delas ut i 

samband med Templets 100-årsjubileum. 

 

Nu vill vi ha hjälp av er bröder att hitta lämpliga kandidater för detta stipendium! 

Stipendiet kan delas ut till ungdomar upp till 26 års ålder. 

Stipendiet har till syfte att:  

 

 stimulera och uppmärksamma ambitiösa ungdomar 

som tar stallning mot våld och mobbing och för det helnyktra och drogfria 

alternativet. 

 ge erkänsla och uppmärksamhet i ledarskap 

 utgöra ekonomiskt stod till fortsatt utveckling inom den verksamhet som 

stipendiaten utövar. 
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Förslag på lämpliga kandidater ska vara Riddare Templet Wästmannia tillhanda senast 

den 15 mars 2017 i förseglat kuvert märkt Jubileumsstipendiet på̊ adress: Riddare 

Templet Wästmannia, Termometergatan 2, 723 50 Västerås. 

Förslaget ska innehålla, motivering, namn och adress till kandidaten samt namn, adress 

och telefonnummer till förslagsställaren. 

 

Frågor angående jubileumsstipendiet besvaras av: Sven-Erik Lilja 0221-76 00 04, 070-

695 06 39, Sten-Bertil Jakobson 070-536 65 37 . 

 

 
 



                Snart  ringer konvaljens klockor   

 

DET ÄR VÅR 

 
Tänk när det av isens pansar droppar 
och när lärkan sina drillar slår. 
Tänk när träden spränger sina knoppar. 
Tänk när vi får jubla – Det är vår. 
 
Tänk när skogens bäckar porla. 
Tänk när solen första strålar når 
myrorna i stacken, som hörs sorla, 
om man riktigit lyssnar – Det är vår.  
 
Tänk när solen orkar smälta varje flinga. 
Tänk när vårens första blommor står. 
Tänk när konvaljens klockor ringa  
ut sitt budskap – Det är vår.  
 
   Börje Mattsson (Templets f. Sekreterare) 
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RT WÄSTMANNIA 100 ÅR 

 
RT Wästmannia inbjuder härmed Bröder med Damer till sitt 100-årsjubileum  

 

lördag den 8 april 2017. 

 

Jubileet hålls i Templets lokaler på Termometergatan 2 i Västerås. 

 

Program: 

Kl 12.00 Kransnedläggning på förste Mästarens grav på Hovdestalund kyrkogård 

Kl 13.00 Servering av enkelt kaffe/te och smörgås vid ankomst 

Kl 14.00 IG-möte för Bröderna 

Kl 14.00 För Damerna anordnas besök med guidning i Önsta Gryta kyrka 

Kl 16.00 Jubileumsmiddag med underhållning av bl.a. IOGT-NTO-kören 

Ca 20.30 Kort avslutning i Tempelsalen 

 

Klädsel: EHD/HD  för bröder som deltar i IG-mötet. För Damerna valfritt. 

 

Anmälan: Till vår S, Ola Magnusson, Reveljgatan 3, 723 50 Västerås, senast 11/3. 

  Tel 021-41 41 36   E-post  s@rtwastmannia.se. 

 

Kostnad: 300 kr/person. Inbetalning till pg 34 88 65-7, RT Wästmannia. Skriv 

”Fest”. 

 

VÄLKOMNA! 

 

 

RT Wästmannias Medlemsblad   Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 723 50 Västerås   Nr Manus senast Utkommer vecka 

       1/17 27 januari 6 

Redaktion   e-post   2/17 7 april  16 

Ola Magnusson   s@rtwastmannia.se 3/17 11 augusti 34 

Sven-Erik Lilja   m@rtwastmannia.se 4/17 29 oktober 41 

 

 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

 

 

EN NY BRODER 

Tänk också på att nya medlemmar är en förutsättning för Templets 

fortbestånd 

 

.  
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