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Käre Vän och Broder! 

 

Välkommen, min Broder, till en ny och spännande termin i vårt kära Tempel! 

Den vederkvickelse och vila som jag hoppas du fått i sommar kommer du att få 

nytta av i vårt arbete! 

I vår familj har vi varit hemma ovanligt mycket denna sommar. Ett kortare 

besök i vår fjällstuga, en knapp vecka i vår fäbodstuga i Orsa, vår värdvecka på 

Capella Ecumenica och några dagars segling har vi i alla fall gett oss ut på. 

En av höjdpunkterna var givetvis deltagandet i General Konventet i Visby. 

Efter välkomstsamkvämet hade Broder Bengt Rosberg och undertecknad den 

stora förmånen att få recipiera i den elfte graden. För oss var det en stor och 

överväldigande upplevelse. Till mötet hade även Broder Ola kommit, vilket 

gladde oss mycket. 

Förhandlingarna var väl förberedda och löpte utan problem. Inga kontroversiella 

frågor fanns på dagordningen. Ett viktigt beslut var att snarast göra en 
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organisationsutredning som förhoppningsvis skall vara klar inom ett år. 

Eventuellt kommer det att kallas till ett extra konvent för beslut i frågan. 

Vid Stor Tempel Mötet för Sverige och Finland valdes som väntat Broder Per 

Fredheim enhälligt till Stor Mästare efter Broder Anders Wiking.  

Vi hann även med en heldagsutflykt till södra Gotland. Det störtregn som mötte 

oss vid ankomsten till Gotland upphörde under dagen och resten av vistelsen 

lystes upp av strålande sol. Jag räknar med att kunna delge mer av detaljerna i 

samband med någon Brödramåltid under hösten. 

General Konventet 2016 kommer att hållas i Sandefjord i Norge. 

 

I vårt Tempel har vi glädjen att få hälsa en ny Broder välkommen vid vårt första 

möte, den 4 september. Mötet kommer att hållas i vår ”gamla” lokal på 

Regattagatan eftersom den nya lokalen inte är färdigställd. Invigningen är därför 

flyttad till IG-mötet den 2 oktober. Vår Stor Mästare Per Fredheim och Provins 

Kapitel Mästare Jarl Öman kommer att förrätta invigningen tillsammans med 

ämbetsmän från Provins Kapitlet. 

Kära Bröder: gör allt ni kan för att vara med vid dessa två inspirerande och 

viktiga möten! 

Det planerade RG-mötet den 18 september ersätts med arbetsmöten för att få vår 

nya hemvist färdigställd. 

 

Den 28 augusti var det 50 år sedan Martin Luther King höll sitt berömda tal ”I 

have a dream..”. Ett tal vars budskap är lika aktuellt i dag och gäller oss alla som 

varande sanna medmänniskor. Ett kort utdrag: 

 

Jag har en dröm att vad ojämnt är ska jämnas ut och vad krokigt är ska 

göras rakt, och Herrens härlighet ska uppenbaras och allt kött ska se det 

tillsammans.. 

Med denna tro kan vi försätta berg. Med denna tro kan vi förvandla de 

gnisslande dissonanserna i vår nation till en vacker symfoni av broderskap. 

Med denna tro kan vi arbeta tillsammans, be tillsammans, kämpa 

tillsammans, gå i fängelse tillsammans i förvissningen att vi en dag ska bli 

fria. 

 

Håll drömmen levande och bidra med det du är och har! 

  

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 
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TILL HÖGRE GRAD 
 
Vid HTICG-mötet den 31 juli 

recipierade bröderna  Sven-Erik Lilja 

och Bengt Rosberg i Ordens 11:e 

grad.  Mötet, som ägde rum i 

Frimurarnas hus i Visby, var mycket 

högtidligt och samlade ca 150 

deltagare. 

Båda dessa bröder gratuleras varmt! 

 

OPK 
 

Broder Sune Skoglund har tilldelats 

OPK-tecknet vid en enkel ceremoni i 

hemmet i Mariannelund. 

 

MEDLEMSAVGIFT 
 

Alla har ännu inte betalat 

medlemsavgiften. Gör det, snälla! Det 

är medlemsavgifterna som bekostar 

verksamheten 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

☻☻☻☻☻☻☻ 
 
 
UR PROGRAMMET 
 

Vi startar höstens möten i Templet på 

Regattagatan med IG den 4 

september. Det blir reception! 

Lokalinvigning på Termometer-gatan 

blir det den 2 oktober. SM och 

PKMR medverkar Alla Bröder är 

välkomna till dessa möten. 

 

Mötesschema hösten 2013  
 

Ti 27/8   UP i Enköping. Kulturritual. 

To 29/8  Höstupptakt i Köping, Sörby      

               herrgård kl 19. 

On 4/9    IG. Reception (Lars   

               Gustafsson). Regattagatan  Må 

9/9    Packning av inventarier kl 9. Ti 10/9    

Flyttning med släpkärra kl 9. 

Må 16/9  MR hos VM.  

On 18/9  Arbetsmöte. RG utgår. 

To 19/9   UP i Köping. Miljö 

Ti 24/9    UP i Enköping 

On 2/10   IG-möte. Invigning av nya    

                lokalen. SM o PMMR. Val. 

On 9/10   IG S:t Eskil, Eskilstuna. 

Lö 12/10 STICG kl 11. 

On 16/10 TG 

Lö 19/10 Öppet hus. Termometergatan. 

Fr 25/10  Höstfest. Kyrkoherde Gunnar   

               Kärrbom medverkar 

Sö 3/11Minneshögtid kl 16. 

On 6/11 IG 

On 20/11 PRG. 

On 4/12  IG. 

Fr 6/12 Advent./Lucia/Julbord kl 19 

 

TR-Damerna 
To 5/9  Höstupptakt 

To 3/10                     

To 7/11  Årsmöte  

 

☻☻☻☻☻☻☻ 
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RECEPTIONSMÖTE  I STICG 

(GRAD 9)  

 

kommer att ordnas i vårt  Tempel den 

12 oktober. 

Bröder i grad 8 och icke recipierade 

Stor Komturer i grad 9   uppmanas att 

ta tillfället att få graden på 

hemmaplan. Anmälan snarast till S. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
UPPBROTT 

 
Vi har nu huserat i Frimurarnas 

lokaler på Regattagatan 22 sedan 

hösten 2011. Nu är det åter dags för 

uppbrott.  

Vid årsskiftet 2009/3010, då besked 

gavs om en kraftig hyreshöjning för 

våra lokaler i centrala Västerås, 

startade sökandet efter ny lokal. I 

samverkan med andra ordnar har ett 

flertal alternativ övervägts. I avvaktan 

på en permanent lösning hyrde vi in 

oss hos Frimurarna. 

Frimurarna, som också av liknande 

orsak behövde nya lokaler senast vid 

utgången av 2013, inköpte i april 

2012 genom fastighetsbolaget Hiram 

fastigheten Termometergatan 2, 

tidigare  affär och hemvist för 

Jehovas vittnen. Vi har genom 

aktieköp del i fastigheten. 

En omfattande ombyggnad har ny 

skett och är nu i slutskedet. En enorm 

arbetsinsats har gjorts av frivilliga 

bröder. 

Det är alltså dit vi flyttar under 

september månad. 

Vårt första möte i nya lokalen blir 

invigningsmötet den 2 oktober. 
 

 

 

 

 

 

UTRYMNING 

 
Vår verksamhet skall nu överflyttas 

till andra lokaler. Vi kommer att flytta 

mötesverksamheten till det nya stället 

onsdagen den 2 oktober. 

Packning och transport av rekvisita 

och inventarier planeras ske 9 – 10 

september. Gods i magasin kommer 

att flyttas den 18 september. Sedan 

återstår iordningställande av 
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utrustningen i den nya lokalen före 

lokalinvigning och IG-möte. 
 

 

 

 

 

 
 

FRAMTID 
 

Flytten från Regattagatan kan bli en 

viktig startpunkt före något nytt. Vad 

det blir beror av oss själva. 

Vi har ett stort ansvar för framtiden. 

Har vi visioner och drömmar, som 

kan bli en framtida verklighet?  

 

 

BEROENDE PÅ GOTT OCH 

ONT 

 
Att vara beroende av någon annan. 

Låter det besvärligt, jobbigt eller 

kanske till och med skrämmande? 

 

För många av oss kan det göra det. Vi 

vill så gärna vara så självständiga och 

självgående som det bara går. Vi vill 

vara initiativrika och visa att vi klarar 

saken på egen hand. 

 

Men sedan då? Allting har ju två 

sidor. 

 

Vart skulle livet ta vägen om vi inter 

kan erkänna och förstå att vi måste 

vara beroende då och då. Av 

varandra. En ömsesidig omsorg är 

både meningsfull och väldigt ofta 

livsviktig. I naturen är det självklart. 

Fågelungarna är helt beroende av sina 

föräldrar för att få mat innan de kan 

flyga och klara sig på egen hand. När 

ovädret drar ihop sig samlas korna på 

betesmarken i en nära gemenskap för 

att skydda varandra och känna värme 

och trygghet. Men en liten harpalt, 

som förlorat kontakten med sin 

mamma ligger skyddslös då ingen tar 

hand om den och den löper stor risk 

att inte få leva vidare. 

 

Att vara beroende är något gott och 

viktigt att lära sig. Vi behöver hjälpa 

varandra, vara beroende av varandra, 

för att skapa ett gott liv. 

 

Bara det inte går för långt och 

beroendet blir något som binder ¨- ett 

hinder. 

 

Det finns många människor som får 

leva med ett destruktivt beroende. Det 

kan handla om personer med 

funktionsnedsättningar som alltid är 

tvingade att leva genom andra – och 

dessutom utsätts för granskande ögon 

från myndigheterna. 

 

Det finns många människor som 

använder sin makt för att göra andra 

beroende av sig. Då kommer dessa 

andra att känna sig och bli små, 

utsatta och hjälplösa. 

  

Det finns många människor som har 

fastnat i ett beroende av mat, dryck, 

droger, spel eller annat. 

 

Ett ont beroende gör människor 

mindre och ensammare. Ett gott 
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beroende kan däremot göra att vi 

växer som människor, när vi får dela 

varandras vardag och liv. 

 

När det goda beroendet blir det 

dominerande är det lättare att klara 

sig undan det ondas. 

 

Vi behöver hjälpas åt! Vi behöver få 

vara beroende av varandra – på ett 

gott sätt. 

 

TR-DAMERNA 

 
TR-damerna hälsas välkomna till 

höstens möten efter en sommar, som 

bjudit på mycket sol och värme.  

En av de vackra augustidagarna 

besökte TR-damerna Enköping och 

beskådade via en tur med Parktåget 

stadens fina parker med all dess 

prunkande växtlighet.  

Den 3 september träffas vi hos Karin 

Thornberg på Gullkragegatan 11.  

 
.                               Siv Magnusson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HÖSTUPPTAKT 

 
Utposten i Köping anordnade 

traditionell höstupptakt den 29 
augusti. Denna gång i Sörby Herrgård 

mellan Valskog och Arboga.  

I kunglig miljö kunde deltagarna 

avnjuta husets läckerheter.  

Inredningen har som tema 

kungligheter. Gustav II Adolf,  Axel 

Oxenstierna, Maria Eleonora, Ebba 

Brahe och kejsar Nero är några av 

dem som gestaltas i   rummen. 

Kampsportaren Alexander Gustavs-

son är son i huset (närmaste 

mästerskapsmatch den 21 september). 

 
  

 

                                         

 

 

 

 

 

RT Wästmannias Medlemsblad   Preliminär utgivningsplan 
 

Termometergatan 2, 723 50 Västerås     Nr Manus senast 
Redaktion                               e-post                                3/13  25 september 

Ola Magnusson                      s@rtwastmannia.se           4/13    8   december  

Sven-Erik Lilja                                                                 1/14        18 april   

e-post  s@rtwastmannia.se                                         2/14        18 augusti 

   

mailto:s@rtwastmannia.se
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     Blå jungfrun – ett hägrande mål i fjärran? 

 

 

 

 

Skulle jag bland djuren välja 

valde jag att vara ko. 

Kan hon bara riktigt svälja 

har hon livets högsta ro. 

Aldrig hon behöver tänka, 

aldrig kan hon bliva änka. 

 

Överallt hon bärgning finner. 

Aldrig saknar hon ett bo. 

Sämsta torparhustru spinner 

för att köpa sig en ko. 

Aldrig har hon minsta möda 

att på ärligt sätt sig föda 

Lever fast hon ej arbetar, 

Lugnt, där hon på ängen går. 

gräset, dagen om, hon betar, 

Liknöjd, vilken som består: 

Kungar må det gärna vara, 

grevar, eller bönder bara 

. 

 

 

 

Klagar hela världen över  

penningbrist och dålig skörd, 

brist på timotej och klöver 

så en sten kan bliva rörd. 

Aldrig tycks det kossan röra.  

Hennes lugn kan ingen störa. 

 

 

.Längst i söder, högst i Norden 

Är hon hemma överallt. 

Ja, hon är för hela jorden 

en barmhärtighetsanstalt. 

Vad hon gör, hon gör med allvar.  

Mjölk och smör och ost och kalvar. 

Nobelt vet hon sig att skicka. 

Ädel är dess själs natur. 

Ögon har hon som en flicka. 

Alltför goda åt en tjur. 

Mången fröken, som vi tycka, 

skulle därmed göra lycka 

                Elias Sehlstedt 1893 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observera att lokalinvigningen är flyttad till den 4 september. 

IG-möte med reception äger rum i den gamla lokalen på Regattagatan den 4 september. 

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

RT WÄSTMANNIA 
 

inbjuder bröder och damer till 

 

lokalinvigning 
 

onsdagen den 2 oktober 2013 kl 19. 

 

SM och PKMR medverkar. 

 

Preliminärt program: 
 

 Från kl 17.30  Kaffe/te smörgås för tillresande gäster 

 Kl 19.00  För Bröderna: 

  IG-möte med lokalinvigning (platserna intas senast 18.45) 

  För Damerna:   

  Biträdande Direktor Ronald Henriksson: 

  "Från egen utsatthet till Västerås Stadsmission  

    -en personlig resa",  

 Kl 20.45 ca Gemensam enklare måltid. 

 

 

Anmälan till Templets S (s@rtwastmannia.se) före den 18/9. 

 

Adress: Termometergatan 2, Västerås. 

 

Klädsel: EHD/HD, damerna valfritt. 

 

Varmt välkomna! 

 
Mästare Rådet 

 

Varmt välkomna! 

 

  

mailto:s@rtwastmannia.se

