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Mästaren skriver … 
 

Käre Vän och Broder! 
 
Så börjar även denna sommar att övergå i höst. Jag hoppas att 
den även för Dig min Broder tillsammans med Dina nära och 
kära varit så underbar som för min fru och mig. 
Tänk vad skönt att få leva i ett land med skiftande årstider, 
där var och en har sin tjusning! 
 
För tredje året i rad har vi haft förmånen att fungera som 
värdpar vid Capella Ecumenica i  Sankta Annas skärgård. Vi 
fick under denna vecka möta 670 människor och vi tror att 
många av dem fick en upplevelse av stillhet, ro och påfyllning 
för sin inre människa. Vi behöver alla en särskild tid för 
återhämtning och eftertanke. Min förhoppning att Du i vårt 
Tempel under den nya termin som nu startar skall få många 
sådana tillfällen.  
 
En annan viktig del av sommarens upplevelser var vårt 
General Konvent, som denna gång hölls i Sundsvall. Under 
denna kongress recipierade våra Bröder Stig Dahlberg och 
Yngve Lindgren i den elfte graden. Vi gratulerar och gläds 
med dem! 
Min personliga upplevelse var ett fint konvent med många och 
goda samtal om framtiden i vår kära Orden. Det är ingen 
tvekan om att vårt focus från Det Högsta Templet till varje 
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Utpost måste vara nyrekrytenyrekrytenyrekrytenyrekryteringringringring! Detta präglade också de 
verksamhetsplaner som antogs. 
Vår förre Mästare i Mellersta Provinskapitlet, Br Stig 
Gustafsson, valdes till Kaplan i det Högsta Rådet.  Br Jarl 
Öman valdes att efterträda honom som PKM. 
Det beslutades även om en höjning av Templens avgift till Stor 
Templet med 20 kronor per medlem. Nästa GK kommer att 
förläggas till Gotland. 
Jag ber att få återkomma med en mer utförlig muntlig 
rapport. 
 
Jag hoppas att Du, min Broder, delar den förväntan jag 
känner inför den termin som nu begynner! En termin fylld av 
gemenskap, omsorg och aktivitet! Gör vad Du kan för att delta 
i våra olika möten! Ibland sätter sjukdom och ålder hinder i 
vägen, men vet min Broder att just Ditt medlemskap är 
viktigt! Dina goda tankar och Din omsorg är inte begränsade 
av tid och rum! 
 
Några ”nya grepp” kommer vi att pröva på, till exempel att 
visa upp vårt Tempel genom ett Öppet Hus under 
Kulturnatten i september, Minnesstund över avlidna Bröder 
dit även de anhöriga bjuds in och ett Informationsmöte för 
Bröder, som inte haft möjlighet att delta vid våra ordinarie 
möten. 
En stor och avgörande fråga som måste få en snar lösning är 
den om ny lokalny lokalny lokalny lokal. 
 
Jag avslutar min hälsning på samma sätt som i förra årets 
motsvarande Medlemsblad: 
Inför den stundande terminen i vårt Tempel vill jag hälsa Dig, 
min Broder, välkommen i vårt arbete! Samtidigt vill jag tacka 
Dig för det engagemang Du visar genom Ditt sätt att leva 
Ditt liv – i tjänst för andra! 
Er vän och broder 
Sven-Erik Lilja 
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BRUSTEN LÄNK 
 
Fullbordandets tolvslag har klingat för  
         ARNE BRYNGELSSON 
Må han vila i frid och må hans minne 
alltid bevaras bland oss. 

 
 
TILL HÖGRE GRAD 
 
Brr Yngve Lindgren och Stig Dahlberg 
har reciperat i Högsta Templets Inre 
Cirkel Grad, HTICG (XI) vid GK i 
Sundsvall. Vi gratulerar och gläds åt 
detta.  
 
 
 

 
 
PROGRAMMET 
 
Välkommen till höstterminens första 
möte:  
Vi startar med förnyade krafter med IG 
den 1 september kl. 19.00. Alla Bröder är 
välkomna till mötet. Vi är väl glada och 
utvilade och engagerade efter sommaren? 
Förutom de ordinarie mötesdagarna i 
programmet bör du notera ”kulturnatt” 
18/9, informationsträff 16/9, skördefest 
7/10 och minneshögtid 7/11. Läs om 
höstfesten och adventssamkvämet på 
annan plats. 
 

 
 
MINNESHÖGTID 
Templet ordnar en minneshögtid den 7 
november kl 16. Anhöriga till avlidna 
bröder är varmt välkomna att deltaga. 

RIKSKANSLERN 
SOM FÖRVANDLADE SVERIGE 
 
Tempelriddarnas vårutflykt gick till 
Jäders kyrka pingstdagen den 23 maj. 
Efter högmässa vidtog guidning i kyrkan, 
varefter middag intogs i församlings-
hemmet. Kaplanen i Riddare Templet S:t 
Erik Paul Budahl gav här ytterligare 
information.  
Kyrkan ligger i en rik jordbruksbygd och 
är uppförd i praktfull renässansstil. 
Få kyrkor kan jämföra sig med Jäder när 
det gäller gravminnen. I Jäders kyrka 
vilar den under 1600-talet mycket 
berömde rikskanslern Axel Oxenstierna. 
Han är unik i svensk historia. 
Tillsammans med Gustav II Adolf 
förvandlade han det svenska riket till en 
ledande europeisk stormakt. Oxen-
stiernska gravvalvet är placerat under 
kyrkans huvudkor och tillkom år 1643-
1644. Det inrymmer 15 kistor. I det 
Braheska gravkoret står innanför ett 
smidesstaket, hämtat från Riddarholms-
kyrkan, ett flertal rikt utsmyckade 
sarkofager. 
I kyrkan finns också många mycket 
speciella och vackra föremål. Det 
magnifika altarskåpet, tillverkat i Jan 
Bormans atelje i Brussel ca år 1515 för 
Storkyrkan i Stockholm, men förvärvat 
av Oxenstierna, är ett av de sju 
“mysterieskåp” som finns i Sverige. 
Västerås domkyrka har ett liknande. 
I närheten av kyrkan ligger Fiholms 
säteri. Axel Oxenstierna lät på våren 
1640 påbörja en slottsanläggning på sin 
fädernegård Fiholm. De två ståtliga 
flygelbyggnaderna i fransk-holländsk 
renässansstil stod färdiga 1642, och utgör 
ett utmärkt exempel på den tidens nya 
svenska byggnadskonst. Slottsanlägg-
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ningens högslott som skulle ligga i 
gårdsplanens fond blev dock aldrig 
uppförd. Kvar i det sörmländska 
landskapet finns därför en jättelik 
fundamentgrop och ett par alltmer 
eftersatta och vittrande flygelbyggnader. 
   

S 

 
LOKALFRÅGAN 
 
Bakgrund 
 
Vårt Tempel har hyrt lokalen i 
Frälsningsarméns hus på Hantverkar-
gatan sedan 1956. Templet fick själv 
utforma och inreda vindsutrymmet på 
510 kvm. 
Vi har trivts bra i lokalen och har under 
senare år även hyrt ut i andra hand till 
andra Ordnar för deras verksamhet. I dag 
har vi W:6, S.H-n och Druiderna som 
hyresgäster. 
 
Även om det skedde en relativt kraftig 
hyreshöjning 2007 (ca 20 %) har hyran 
ändå legat på en godtagbar nivå och är 
f.n. ca 100 000:-/år exkl. el och städning. 
Vi har under alla år förhandlat direkt med 
högsta ledningen för Frälsningsarmén i 
Sverige och de har tagit hänsyn till vår 
ideella och nyktra inställning vid 
hyressättningen. 
 
Den 2 dec 2009 fick vi telefonbesked om 
en kraftig hyreshöjning fr o m 1 okt 
2010. Vid förhandling via Fastighets-
ägarföreningen delgavs vi uppsägningen 
av gällande avtal och förslag på nytt, 
vilket skulle innebära en ny hyra på 
255 000:- kr. 
 

Vi bestämde oss för att inte gå in i det 
nya avtalet av olika orsaker. Vad vi 
kunde förstå är Frälsningsarméns avsikt 
att på sikt inreda lägenheter på vinden i 
samband med att hela området i centrum 
förtätas och rustas upp. Det framgick 
också att denna hyreshöjning skulle 
komma att följas av flera för att komma 
upp i ”marknadsmässig hyresnivå”. Den 
ideella inställning man tidigare haft är 
alltså borta. 
 
I mitten av december informerades 
Bröder och Damer och vid en träff med 
våra hyresgäster lämnade vi skriftlig 
uppsägning av hyreskontrakten till dem 
från och med den tidpunkt då kontrakten 
löper ut (31 dec 2010). 
 
En öppning gavs oss i förhandlingen med 
Fastighetsägarföreningen, nämligen att 
förlänga nu gällande hyresavtal t o m 
2011 med tre månaders uppsägningstid 
för att i någotsånär lugn och ro kunna 
hitta andra möjligheter. Vi nappade på 
detta. 
 
Hur löser vi lokalfrågan? 
 
För att vi för vår del skulle vara säkra på 
att ha tillgång till lokal har vi tecknat ett 
hyresavtal med Frimurarna fr o m 1 aug 
2010 (30 000:-/år) och med 6 mån 
uppsägningstid. Vi avser dock att  
åtminstone under hösten vara kvar i 
nuvarande lokaler, men ev. förlägga 
något av våra möten dit för att bekanta 
oss med lokalerna. 
 
Vi har haft ett flertal träffar med 
Frimurarna, W:6, S.H-n och Druiderna 
där vi dryftat framtiden. Tanken om att 
skaffa ett Ordnarnas hus föddes. Brända 
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av att vara hyresgäst skulle vi i första 
hand undersöka möjligheterna att köpa 
lämpliga lokaler. Vi försöker även 
intressera andra ordnar (Bifrost och 
Vasaorden) för detta projekt. 
 
Det har nu visat sig att Frimurarna 
bestämt sig för att bygga eller köpa en 
egen fastighet, som de ska kunna ta i 
bruk när deras nuvarande hyresavtal går 
ut år 2013. De har även öppnat för andra 
ordnar att gå in som delägare, vilket kan 
vara värt att diskutera vidare. 
Tillsammans har vi från de olika 
ordnarna inventerat vilka lämpliga 
fastigheter som skulle kunna lämpa sig 
för ordensverksamhet. 
 
Vi har diskuterat att bilda ett konsortium 
för gemensamt ägande. Några beslut är 
givetvis inte fattade ännu. 
Varje orden har även redovisat vad man 
skulle ställa upp med för ekonomisk 
insats. 
 
En fastighet, som nu ägs av det 
kommunala fastighetsbolaget Mimer, 
men som  är en ”udda fågel” i deras 
verksamhet, är det f d kanslihuset, 
Kaserngatan 12. Huset skulle kunna 
köpas loss. 
Fastigheten (totalt 1447 kvm) har på de 
två nedre planen lokaler, som är 
iordningsställda för Landstinget, som hyr 
dessa våningsplan. Tredje planet (414 
kvm, f d Länkarnas lokal) är ledigt med 
ett stort rum lämpligt som Ordenssal, ett 
kök, matrum, förråds- och samkväms-
utrymmen. Översta planet är uthyrt till 
kommunen. Nuvarande hyresintäkter 
ligger på ca 1,4 milj./år. 
En preliminär kalkyl har gjorts. Den 
pekade på   att det skulle vara värt att 

titta närmare på detta alternativ. En viktig 
fråga är ju långsiktigheten i de 
hyresavtal, som finns i dag med 
Landsting och kommun. Förhandlingar. 
inleddes med Mimer. 
Till slut visade det sig att priset ca 14,6 
miljoner är för högt för vår ekonomi. 
 
Konstmuseet (gamla rådhuset vid Fiskar-
torget) är ett annat alternativ. I avvaktan 
på grundundersökningar kan kommunen 
troligen inte lämna något besked förrän 
nästa år. Denna fastighet kan också i 
nuläget avföras från diskussionen. 
 
För närvarande pågår undersökningar av 
andra alternativ. 
Kostnader, ombyggnadsbehov, läge osv 
behöver övervägas. En arbetsgrupp med 
representanter från de olika ordnarna 
förhandlar med fastighetsägare, men 
ännu kan inga klara besked lämnas.  
Skall vi samverka med andra ordnar 
måste lokalfrågan behandlas inom 
respektive orden innan slutligt beslut kan 
fattas.  
MR tar gärna emot brödernas synpunkter 
 
REKRYTERING 
 
Gör Ditt bästa för att finna en ny man för 
vår Orden! Gör det i dag! 
Och därefter om och om igen. Med detta 
hopp förverkligat skall medlemsantalet 
åter stiga och året bli ett framgångens år. 
     
      Gunnar Boman 1981 i boken TR 100 år, sid 60. 
 
 

TR-Damernas 

SKÖRDEFEST 
den 7 oktober 
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MEDLEMSVÅRD ÄR EN AV 
VÅRT TEMPELS HUVUDUPP-
GIFTER. 
 
Rekrytering av nya medlemmar är en 
ödesfråga för vårt Tempels överlevnad 
och tillväxt. På senare tid kan vi dock 
skönja en liten ljusning. Hoppas detta blir 
en bestående verklighet. 
 
En  huvuduppgift är också medlemsvår-
den. Utifrån den skapar vi trogna bröder, 
som genom sina upplevelser kan bli 
styrkta i rekryteringsarbetet. Därför är 
det så viktigt, att våra ritualer genomförs 
så bra som möjligt. 
 
Jag vill nämna några punkter, som för 
mig har haft stor betydelse i 
tempelriddarearbetet: 
 
• Känslan av att förstå och bli berörd av   
     ritualen. 
• Känslan av att vara sedd och behövd. 
• Känslan av att ha mött en gemenskap   

som berikar. 
 
Min tid inom Tempel Riddare Orden har 
varit en av de intressantaste resorna jag 
gjort. Det har varit en resa inom mig 
själv, som jag bär med mig resten av 
livet. 
 
Det är något med tempelriddarearbetet, 
som satt sig fast i min själ. Det har varit 
mitt vattenhål. Det har varit min glädje 
när jag varit glad. Det har varit min tröst 
när jag känt att livet varit tungt. Men det 
har också varit en källa till nyfikenhet 
och eftertanke. 
 

•   Att vara tempelriddare har lärt mig 
mycket om mig själv 

• Att vara tempelriddare är att verka i   
 det fördolda. 
• Att vara tempelriddare är att glädja  
 andra utan att framhålla sig själv. 
• Att vara tempelriddare är att hjälpa  
 utan att själv jaga fördelar. 
• Att vara tempelriddare är att vilja lära  
 sig vara ödmjuk. 
 
Medlemsvård är att hjälpa varandra och 
ur denna gemenskap kan vi känna 
tillfredsställelse i att finna nya kandidater 
till att bli ordensmedlemmar. 
  Yngve Lindgren 
 
REKRYTERING – FÖRNYELSE 
 
I en tid av ökande sekularisering och 
normlöshet tror vi att många söker efter 
svar på sina andliga behov. Vi tempel-
riddare kan erbjuda det som den moderna 
människan behöver – ritualer med djupt 
andligt innehåll och värdiga former, som 
kange det livsutrymme många saknar. 
Tag vara på de dagliga mötena med 
medmänniskorna. Där kan vi finna nya 
medlemmar.  Det är viktigt att tala om att 
vi finns. 
För att nå den yngre generationen 
behöver vi etablera kontakter via dagens 
informationsvägar som t.ex. internet. 
Gilla det eller inte – sociala medier som 
Tvitter, bloggar och Facebook blir en allt 
viktigare del av vårt liv. För den som 
söker är de dessutom mer än bara nöje. 
Hur kan vi då arbeta? 
• Bygg upp en strategi. Vad vill vi nå ut 

med. Vilka vill vi nå? 
• Samla all information i en ”bas” t.ex. 

en hemsida,  som övriga ”profiler” 
pekar till. 
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• Använd de sociala sajterna för att 
styra informationssökandet till 
”basen”. 

Sociala nätverkssajter finns i stor mängd 
och populariteten växlar med tiden. Att 
aktivt finnas till på nätet skapar ett stort 
kontaktnät. 
 
Faktaruta 
 
Vid sidan av traditinella metoder för  
infomationsutbyte finns idag flera 
digitala kanaler. Den som vill synas i 
internetsammanhang kan följa vad som 
händer i bloggvärlden och föra dialog 
med omgivningen. 
 
Guide till nätverkssajter 
 
Blogg: En websida med olika inlägg för 
utbyte av information. Läsaren kan kom-
mentera innehållet. 
Populära bloggplattformar är t.ex. 
blogg.se, blogger.com, wordpress.com, 
metrobloggen.se. 
Facebook. Här umgås du med din 
omgivning, skickar meddelanden och 
chattar. 
Tvitter. En mikroblogg. Andra kan följa 
dina korta uppdateringar  (max 140 
tecken) och du kan följa andras. 
Linkedin. Ett professionellt nätverk där 
du kan lägga upp kontaktuppgifter,etc. 
 
Förvirrad? Googla! Mycket information 
finns att hämta på internet t.ex. på 
Google. 
 
. 

 
KULTURNATT 
 
Som ett led i vår strävan att visa att vi 
finns och etablera nya kontakter kommer 
vi att deltaga i kulturnatten i Västerås den 
18 september. Förberedelser pågår. 
 
 
TR-DAMERNA 
 

Alla TR-damer hälsas välkomna till en 
ny säsong. Vi inleder hösten den 2 
september med musik. 
Vårsäsongen avslutades den 3 juni med 
utflykt i vackert försommarväder.. Vi åt 
god lunch vid Kungsbyn, varefter vi 
fortsatte förbi Ängsö slott ner mot 
Mälaren. Så snånigom kom vi till 
Målhammars slott, där vi beställt kaffe på 
Sköna Hems café. Där fick vi också höra 
om Målhammars historia. Slottet 
uppfördes på 1600-talet av Johan Banér, 
som var fältherre hos Gustav 11 Adolf.  
Sedan slutet av 1800-talet har 
Målhammar varit i familjen Treschows 
ägo. 
 Siv Magnusson 
 

SKÖRDEFEST 7 oktober! 
 
 
Preliminär utgivningsplan år 
2010 
 
Nr  Manus senast Utkommer vecka 

2    18 augusti 35 
3    29 september 41 
4     8 december 51 
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AKTUELLT BUDSKAP MED TR-MÄRKE I MITTEN 
 
Gör framtiden ljusare: Välj etisk evolution!          Och rymmer respekt för liv och egendom 
Som gynnar global och lokal fred med frid.           - en stor bristvara i dagens samhälle. 
Skapas och stimuleras i drogfria hjärnor           Thore Gårmark 

            
 
 

 
 

Varmt välkomnaVarmt välkomnaVarmt välkomnaVarmt välkomna!!!!    
HÖSTFESTEN DEN 29 OKTOBER 

Lina Adolphsson kommer, sjunger, spelar och talar. 
Det traditionella ADVENTSSAMKVÄMET DEN 4 DECEMBER 

Enköpingsluciorna. Sten-Bertil Jakobson 
JULBORD DEN 17 DECEMBER 

 
 

SNART VALMÖTE 
 

Val av MR och tjänstemän skall enligt Ordens Lag ske i oktober. Valnämnden har att 
föreslå bröder till ämbetsmän och revisorer. Förslag till övriga tjänstemannaposter 
upprättas av CM och MR. För att underlätta arbetet vädjar MR till alla, som under detta 
år innehaft uppdrag, att meddela om de ställer upp till omval. Lämas inget besked tolkar 
MR det som att tjänsterna kan besättas genom omval. 
 
 
 
 
 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Hantverkargatan 3, 722 12 Västerås 
 
Redaktion Distribution 

Ola Magnusson Lennart Morberg 
Yngve Lindgren Harry Thornberg 
Sven-Erik Lilja Lennart Stegnell 
e-post Tryck 

magnusson@wastmannia.se Servicecentralen, Köping 

 
Har du några frågor eller nyhetsuppslag bör du kontakta MR eller tidningsredaktionen 

t.ex via mail: magnusson@wastmannia.se. 
 
 


