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HÄR ÄR DET FAGRA SOMMARLANDET 
 
Kvarnarna står vid åkerkanten. Vinden rycker i de stillastående vingarna. 
Kvarnarna har blivit ölandssymbolen framför andra. Det finns kvar 300-400,  
många vingbrutna. Nästan alla är s k stubbkvarnar, husbehovskvarnar för 
gårdens eget bruk. De har blivit kulturminnen, som man söker bevara åt 
framtiden. 
 

 
Försök att alltid bevara en bit himmel över ditt liv (Proust) 
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MÄSTAREBREV:                                            ���� 

 
Käre Vän och  Broder! 
 
Blixtar och dunder utan uppehåll nästan en timme i sträck… 
Havsörnen som seglar på uppvindarna en halvtimme utan att röra vingarna… 
Stilla sus bland tallar och granar i finnmarkens djupa skogar… 
Växlingen mellan spegelblankt och upprört hav… 
Vandring på hjortronmyrar i fjällen… 
Skönt sommarregn och regelrätt skyfall… 
Hägern som vakar vid strandkanten… 
Tranorna som stiger högre och högre i termiken inför flytten till sydligare 
breddgrader… 
 
Som alltid har jag även denna sommar förundrats av den prakt och skönhet, den 
kraft och väldighet som skapelsen bjuder oss. 
Jag kan inte annat än fyllas av stor tacksamhet över alla upplevelser i ensamhet 
eller tillsammans med nära och kära, bekanta och obekanta jag fått vara med 
om!   
 
Förstår att jag hör till de privilegierades skara som fått uppleva allt detta. 
Min förhoppning är att alla ni kära Bröder också haft möjlighet till fina 
upplevelser och möten under den sommar som snart är till ända! 
Fått erfarenheter som inspirerar och ger kraft till en ny termins arbete i vårt 
viktiga Tempelbygge. 
 
Det är säkert fler än jag som med stigande ålder tycker att tiden rusar fram i allt 
snabbare takt. Känns som det inte alls var länge sedan vi skildes inför 
sommaruppehållet och nu är det redan dags att mötas igen. Det ser jag fram 
emot.  
 
Sedan vi senast sågs i vårt Tempel har fullbordandets tolvslag klingat för 
ytterligare två av våra trogna och kära Bröder, nämligen Bröderna Lennart 
Stegnell och Curt Berglund. 
Även om vi saknar och sörjer dem tror åtminstone jag att de nu fått uppleva 
något ännu skönare och härligare än det vi som jordevandrare någonsin kan 
tänka oss. Vi lyser frid över deras minne. 
 
Carl Bobergs psalm, som sjungs över stora delar av världen, beskriver på ett 
nästan fullkomligt sätt vad jag känner inför skapelsens under där första och 
sista verserna lyder: 
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O store Gud, när jag den värld 
beskådar 
som du har skapat med ditt allmakts 
ord, 
hur där din visdom väver livets 
trådar, 
och alla väsen mättas vid ditt bord – 
/:då brister själen ut i lovsångs ljud: 
O store Gud, o store Gud:/ 

 
När en gång alla  tidens alla höljen 
falla, 
och jag får skåda det jag nu får tro, 
och evighetens klara klockor kalla 
min frälsta ande till dess sabbatsro – 
/:då brister själen ut i lovsångs ljud: 
Tack, gode Gud, tack, gode Gud!:/ 

 
     Er vän och broder 
     Sven-Erik Lilja 

 

                                 
 
 
BRUSTNA LÄNKAR 
 

Fullbordandets tolvslag har klingat för  
Bröderna 

       Lennart Stegnell och 
Curt Berglund  

Må de vila i frid och må deras minne 
alltid bevaras bland oss. 

 
 

 

 
Broder Lennart Stegnell avled den 18 
juni 2012 77 år gammal. 
Han inträdde i Tempel Riddare Orden år 
1978 och innehade 10:e graden. Han var 
ämbestman i MR som CM och KN under 
19 år. 
 
Broder Curt Berglund avled den 4 juli i 
en ålder av 87 år. Medlemsskapet började 
i Skellefteå (RT Sirius) år 1952. Efter 
flytt till Köping 1973 var han Sändebud 
vid Utposten under några år. .Sedan 
2007, då hustrun Anna-Lisa avled, var 
han bosatt i Märsta. 
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LOKAL 
 
Som alla vet måste vi byta lokal igen. Något slutgiltigt beslut om vår överflyttning till 
det blivande ordenshuset på Termometergatan 2 har ännu inte tagits. 
Några acceptabla andra alternativ finns dock inte. Vi har sett på många förslag, som inte 
lett till resultat. Ett par exempel: 
– Lovisagården, centralt läge med något oviss framtid, har en för vår användning alltför 
smal samlingssal. Takhöjden är låg och förvaringsutrymmen i samma vånimngsplan 
saknas. 
– Ett missionshus i Skultuna (Karlbergsvägen) ligger alltför långt borta. 
Planeringsarbete pågår hos frimurarna med idéförslag. Fastigheten (f.d. Rikets sal) blir 
tillgänglig för ombyggnad den 2 november i år. Partiell inflyttning sker troligen under 
hösten 2013 dock allra senast vid årsskiftet 2013/2014, då lokalerna vid Regattagatan 
ska vara utrymda. Genom att uppföra ett hus för seniorboende på ytan framför den 
befintliga fastigheten mot Väderleksgatan tänker sig frimurarna få täckning för 
ordenshusets driftskostnader. 
Förutom frimurarna (två loger) kommer Bifrostorden att använda huset. W:6, som nu 
finns på Regattagatan, kommer tillsammans med S.H-n att flytta till en lokal i VLT-
huset vid Stora gatan 55. TR har avböjt erbjudandet att följa med dit. 
Frimurarna erbjuder oss att teckna aktier i deras fastighetsbolag Hiram. En aktiepost (A-
aktier) på 30000 kr = 10 % av Hirams aktiekapital ger oss en styrelseplats. Delägarrätt 
med inriktning på gemenskap över ordensgränserna bör för oss ses som en bra och 
långsiktig lösning. Genom synergieffekt kan vi hoppas på att ny lokal ökar brödernas 
motivation att rekrytera nya medlemmar. För att sänka hyresnivån kan vi dessutom satsa 
kapital i B-aktier eller låna ut pengar mot ”hygglig” ränta (0,5 % över bankränta). 
Aktieköp/penningutlåning är att likställa med fastighetsaffär och kräver därmed 
godkännande av ordensledningen. 
 
Välkommen till ÖPPET HUS den 15 september mellan klockan 14 och 16. 
 
Ytterligare en möjlighet att bese det nya blivande ordenshuset på Termometergatan 2 
erbjuds nu med kort varsel. 
Frimurarna visar huset och har skisser på hur det kommer att se ut efter ombyggnaden. 
Möjlighet finns att ställa frågor och att komma med förslag. 
 
 
EKONOMIFÖRSTÄRKNING 
 
Vädjan om frivilligt bidrag och/eller 
lotterivinster 
För Templets ekonomi är en extra 
förstärkning av kassan mycket värdefull. 

Under årens lopp har frivilliga medel 
bekostat utgifter, som inte klarats med 
hjälp av medlemsavgifter, vilka numera 
inte ens täcker lokalkostnaden. Många 
bröder har lämnat bidrag, som bekostat 
nyttigheter av olika slag. 
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Templets ekonomi är ansträngd främst 
till följd av medlemsantalets kräftgång. 
Vi har av kostnadsskäl tvingats lämna 
vår lokal på Hantverkargatan. 
Den nya lokalen på Regattagatan kostar 
oss också en hel del, samtidigt som vi 
tappar fler medlemmar än vi 
nyrekryterar. 
Vi behöver också hjälp av bröderna för 
den för vår överlevnad viktiga 
nyrekryteringen. 
Vi vädjar alltå på nytt om frivilliga 
bidrag och bifogar ett inbetalningskort 
för Din gåva till Ditt Tempel. Vi hoppas 
att många av Templets bröder – var och 
en efter egna möjligheter – även i år ger 
ett extra bidrag till vår gemensamma 
verksamhet. Ingen gåva är för liten och 
ingen är för stor. Om Du inte har 
plusgiro- eller personkonto kan 
Skattmästaren ta emot kontanter vid 
något av höstens möten. 
Templet anordnar olika arrangemang till 
trevnad för bröder och damer, såsom till 
exempel den populära höstfesten, som i 
år äger rum fredagen den 26 oktober 
klockan 19 i våra lokaler. Genom 
lotterier kan vi förena nöjet med nyttan 
av förstärkt ekonomi. Vi behöver fylla på 
lagret av vinster och vädjar därför även 
om hjälp med gåvor – egentillverkade, 
vunna, givna eller impulsköpta nya varor 
– lämpliga som lotterivinster. Tag med 
till lokalen, kontakta MR eller ring 021-
41 08 35 om Du har något att skänka. 
 
GRADMÖTEN I ÖREBRO 
 
Lördagen den 1 september var det 
gradgivningsmöte i STICG(9) i RT 
Mäster Olofs lokaler i Örebro. Från vårt 
Tempel var brr Lars-Gunnar Modigh, 

Victor Calderon och Bo Lindkvist 
deltagande. 
Söndagen den 2 september fortsatte man 
med Högsta Templets Grad HTG(10). 
Våra brr Sten G Svensson, Lars 
Johansson och Lars-Göran Johansson 
recipierade. Dessutom deltog brr Sten-
Bertil Jakobson, Lars Widgar och Ola 
Magnusson i den högtidliga ceremonin. 
Vi gratulerar och lyckönskar recipien-
derna! 
 
 
VAD HÄNDER DEN NÄR-
MASTE TIDEN? 
  

 
 
UR PROGRAMMET 
Varmt välkommen till 
höstterminens möten i Templet! 
 
* 10 sept. Arbetsmöte kl 10. 
* 11 sept  IG-möte  (TISDAG) 
* 15 sept  Frimurarna visar nya           

lokalen kl 14-16) 
* 17 sept. MR hos VM. 
* 18 sept. UP-möte i Enköping. 
* 26 sept. RG-möte.  
* 3 okt. IG-möte i Eskilstuna. 
* 17 okt. URG/TG/IG-val.  
  Val av ombud till GK 
  IG-möte. Parentation . OPK  
 
TR-Damerna 
Torsdagarna  6/9, 4/10 och 1/11. 
 
Notera dagarna i ditt kalendarium! 
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------------------------------------------- 
EN BRODERLIG VÄDJAN 
 
 Vårt lilla Medlemsblad, som Du nu 
håller i handen, och ”Storebror” Tempel  
Riddaren, vill förmedla information, 
viktiga funderingar och tankar. 
Artiklarnas innehåll kan förhoppningsvis 
stimulera till eftertanke och 
framtidsvision. Vi måste alla hjälpas åt – 
samla våra resurser till ädelt och idogt 
arbete. Det övergripande målet är att 
skaffa nya medlemmar i vår krets av 
Bröder. 
 
Ungdomarna är vår framtid 
 
Undomarna ät vår framtid. Detta 
påstående framförs ofta i olika media. 
Och visst är det så också för oss Tempel 
Riddare.  
Broder, har Du under senare år varit 
fadder för någon ny Broder? Om svaret 
är nej, hoppas jag att Du omedelbart 
bestämmer Dig för att förverkliga 
målsättningen om en ny BRODER till  
------------------------------------------------ 
 
CAPELLA ECUMENICA 
 
Gudstjänstbesöket på kapellön i Sankta 
Annas skärgård en vacker söndag i 
augusti samlade tiotalet tempelriddare 
och Damer.  En skön start inför höstens 
arbete. 

 
 
______________________________ 
 
 
 
Riddare Templet Wästmannia. Det är 
inte så svårt som många föreställer sig. 
Planerar man och inventerar sin vänkrets  
och andra i omgivningen finns det säkert 
en eller kanske flera lämpliga kandidater 
för vår Orden. 
Något speciellt tillvägagångssätt kan inte 
rekommenderas. Låt Din fantasi bli 
levande, tag initiativ och genomför 
målsättningen. Du kommer säkert att 
lyckas …. ! 
 
Känn för Din Orden¨ 
 
Hur underbart är det inte att få en ny 
Broder vid sin sida för djupare 
bekantskap i Tempel Riddare Ordens 
brödrakrets. 
 
Låt oss alla medverka till att en ny 
Broder snart inlänkas hos oss. 
 
             Efter en artikel i Tempel Riddaren 1/1991  

------------------------------------------------ 
 

 
JUST NU 

behöver ditt Tempel Ditt helhjärtade 
stöd. Endast Du kan göra Din insats. 
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L O K A L I N V I G N I N GL O K A L I N V I G N I N GL O K A L I N V I G N I N GL O K A L I N V I G N I N G        
söndagen 16/9 kl 17 

RT Silvermalmen i Sala har köpt en fasighet i Runhällen i 
Heby kommun, 24 km norr om Sala. Med hjälp av aktiva 
bröder har fastigheten byggts om för sitt nya ändamål. 

Stor Mästaren br Anders Wiking officierar vid 
invigningsceremonin. 

Tempel Riddare Bröder och Damer inbjudes. 
Kl 15.30–16.50 Samling med lättare förtäring. 

Kl 17 invigning. Särskilt program för medföljande Damer. 
Efter invigningen gemensam brödramåltid i Enåkers 

församlingshem. Kostnad 150 kr/person. 
Färdväg från Sala: RV 56 mot Heby/Gävle. Efter 13 km sväng vänster mot 

Runhällen/Gävle, sedan efter 8 km vänster mot Runhällen/Enåkers kyrka (2 km) 
Adress: Enåkersvägen 26. 

M hälsar alla varmt välkomna 
Anmälan till S Glenn Andersson: glenn.andersson@sala.se, 

telefon 0705 17 45 47 senast 9 september. 
 

 
 

 

25252525----årsjubileumårsjubileumårsjubileumårsjubileum    
Utposten i Enköping bildades år 1987 och firar i år 25 år 

som Utpost. 
Detta uppmärksammar vi med ett KULTURUTPOSTMÖTE 

i Kyrkans Hus på Bangårdsgatan i Enköping (vanliga 
platsen för våra UP-möten). 

Bröder och Damer och andra intresserade är hjärtligt 
välkomna till denna högtid 

tisdagen den 18 september kl 19.00 
Anmälan till SB Per Hallström, tel. 0171-444463 eller 

UPS Lars Widgar, tel. 0171-33708. 
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                     beräknas börja fredagen den 14 september kl 13. 
                                                                           
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

                                                        

                                       TR-DAMERNA 
 
Efter en sommar, som inte bjudit på det allra bästa högsommarvädret, ser vi 
fram emot att få träffas igen. Vårt första möte för terminen äger rum torsdagen 
den 6 september kl 15..Vi träffas hos Gunni Dahlberg, Ramnäsgatan 23. 
Välkomna! 
            Siv Magnusson 

 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    

 
 

 Preliminär utgivningsplan år 2012 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 
3/12 25 september 40 
4/12 8 december 51 
 

 
 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Regattagatan 22A, 723 48 Västerås 
Tel. 021-14 16 85 (Frimurarna) 
 
Redaktion Distribution 
Ola Magnusson Lennart Morberg 
Sven-Erik Lilja Harry Thornberg 
e-post Tryck 
s@rtwastmannia.se Servicecentralen, Köping 
 

 
Trevligt att Du orkade läsa ända hit. 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 
Redaktionen tillönskar alla läsare FSV 
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