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Årg. 38                  Hemsida: www.rtwastmannia.se                             Nr 2-2014 

 

FARVÄL TILL SOMMAREN 

 

                    
 

 
”Sommaren är kort, det mesta regnar bort”, sjunger Thomas Ledin. Riktig så blev det 

inte denna sommar. Sent ska vi glömma värmeböljan. Något att minnas i 

novemberrusket. Det bästa med sommaren är dock inte bara soltimmarna--det är 

stunderna vi tillbringar tillsammans med nära och kära. 

 

http://blogg.ballou.se/wp-content/uploads/2012/06/till-stranden.jpg


2 

MÄSTAREBREV:                                             

 

Käre Vän och  Broder! 
 

Vilken fantastisk sommar! Det är inte ofta man får uppleva en 
sådan lång period av sol och värme i vårt land. På gränsen till att 
det saknades ett uppfriskande regn emellanåt. 
 
Jag hoppas att du haft möjlighet att njuta av sommarens skönhet 
och där funnit vila och avkoppling. En ny termin stundar med 
allt vad det innebär. Låt oss gå in i den med glädje och förväntan! 
 
Det brinner!! 
 
För oss i Västmanland har sista delen av sommaren till stor del 
präglats av den stora skogsbranden. Vi har väl alla följt 
händelseutvecklingen med stort intresse och allvar i radio, 
tidningar och TV. Jag vet inte om någon av er mina Bröder har 
varit direkt berörda eller om ni har släkt och vänner som varit 
det och som ni haft anledning att tänka lite särskilt på. 
 
Det som bland annat slagit mig är det stora engagemang och den 
professionalism som visats. Visst är det fantastiskt vilken 
mobilisering av goda krafter som kommer i dagen när det 
verkligen bränner till! Vi är ett folk med solidaritet, 
handlingskraft och medkänsla. Jag har dock haft svårt att förlika 
mig med det gnäll och den kritik av planering och 
släckningsarbete som framförts från några håll. 
 
Vi känner alla stor lättnad när insatserna kan trappas ner och 
risken för spridning är över. Samtidigt känner vi med alla som 
drabbats och önskar att de får det stöd de behöver för att lösa alla 
problem som branden ställt till med.  
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Låt elden brinna!! 
 
Inför höstens arbete i vårt Tempel önskar jag av hela mitt hjärta 
att vi alla skall vara heltända inför vår uppgift och vårt uppdrag!  
 

                                                     
 
I söndags kväll den 17 augusti deltog min fru och jag i 
avslutningsgudstjänsten i det missionshus i Stackmora by i Orsa 
där min pappa och en stor del av min släkt verkat under många 
av de 90 år missionshuset funnits. Av den historik som delgavs oss 
framgick med all tydlighet den glöd och den iver som fanns hos 
dem som uppförde huset och som sedan fört verket vidare. Först 
skulle missionshuset byggas innan det var dags att tänka på det 
egna huset! Och byggnaden var bara ett medel för att nå byborna 
med den kärlekens eld som brann i deras hjärtan. Avslutningen 
var fylld av tillbakablickar och nostalgi men också en uppfordran 
att gå vidare utifrån de nya förutsättningar och behov som finns 
hos dagens bybor. 
 
Ni har förmodligen egna exempel från er egen miljö. 
 
Vårt  Tempels historia är även den fylld av Bröder som med sin 
glöd och sin iver fört vårt viktiga budskap vidare till sin tids 
medvandrare. Nu är det vår tur att låta oss tändas och brinna 
för att föra verket vidare! Kärlekslågan finns där både för din 
och min skull! 
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Sedan vi senast var samlade i vårt Tempel har fullbordandets 
tolvslag klingat för ännu en av våra Bröder, nämligen Broder 
Olov Sjöström. Vi minns honom med stor glädje och delar sorgen 
och saknaden med hans familj. 
 
Välkommen min Broder att med brinnande hjärta delta i höstens 
arbete! Låt elden brinna! 
 ”Brinnande hjärtan, giv oss, o Gud, hjärtan som flammar och 
lågar” (Sv Psalmen 784) 
 
Din Vän och Broder 
Sven-Erik Lilja  
 
 
                                
 
 

BRUSTEN LÄNK 

 

Fullbordandets tolvslag har klingat för  

Broder 

       Olov Sjöström Må han vila 

i frid och må hans minne alltid bevaras 

bland oss 

 
 
 
Broder Olov Sjöström avled den 24 maj 

2014 i en ålder av 90 år. 

Han inträdde i Tempel Riddare Orden år 

1962 och innehade 9:e graden.  

 

 

 

MEDMÄNSKLIGHET 

 
Varje dag ställs det stora krav på oss om 

vi vill vara ”medmänniskor”. Det är 

genom möten med andra som vi kan växa 

och utvecklas samtidigt som vi ger andra 

människor samma möjlighet. Det är 

genom våra medmänniskor vi själva blir  

medmänniskor, har någon sagt. 

 

 
Nobelpristagaren Desmond Tutu har  

formulerat det: ”En människa är en 

människa, eftersom hon erkänner andra 

som människor. 

Sångerskan Cyndee Peters berättar i sin 

bok ”Timme för timme, dag för dag”, hur 

hon inom loppet av några dagar förlorade 
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sin mor och sin man. Hon gick in i en 

djup depression.  

En dag när hon stod på ett postkontor och 

väntade på sin tur, övermannades hon av 

känslan av total meningslöshet. När hon 

stod där, oförmögen att röra sig, kom 

plötsligt en äldre man fram till henne. 

Han lade sin hand på hennes axel, tittade 

henne rakt in i ögonen och sa: ”Hur är 

det i dag, Cyndee?”. Hennes kommentar 

i boken är: ”Den mannen räddade mitt 

liv”. 

Vi blir aldrig färdigutbildade i 

medmänsklighet – vi har alltid mycket att 

lära. 

 
                                       Erik Lundqvist, Högste Stor Mästare (2008) 

 

 

VÄDJAN OM ARTIKLAR TILL 

VÅRT MEDLEMSBLAD 

 

Vårt Medlemsblad är en plats för intern 

information, men kan också vara ett 

forum för det vi står för. Vår roll som 

utvecklare av vår personlighet och vår 

syn i frågan om alkohol och andra droger 

kan speglas i bladet.  

I medlemsbladet finns utrymme för våra 

nyheter och vår information. Det finns 

plats för artiklar med anknytning till vår 

verksamhet t.ex ordens historiska 

bakgrund och det samhällsnyttiga arbete, 

som Orden bedriver på många håll. 

Vi har också en hemsida. Där hämtar 

man lätt information om verksamheten,  

om kommande möten och gradgivningar. 

Redaktörerna för våra media –tidning 

och hemsida – blir glada över tips från 

bröderna i Templet. 

Artiklarnas innehåll kan förhoppningsvis 

stimulera till eftertanke och fram-

tidsvision. 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. 

 

 

KAN INTERNET ÖKA NÄR-

VAROFREKVENSEN? 

 
Många Tempel arbetar aktivt med 

nyrekrytering, som ju är väsentligt för 

vår Orden. Det är också mycket viktigt 

att verka för ökat mötesdeltagande. Vad 

kan vi göra för att upprätthålla hög 

närvaro i framtiden? Kanske kan vi ta till 

vara de möjligheter som Internet ger. Det 

är säkert många Tempel Riddare som har 

dator och är uppkopplade till internet. 

Tempel Riddare är socialt intresserade 

och har ofta många engagemang, men 

vår Orden konkurrerar liksom andra 

ordnar och föreningar om brödernas tid. 

Det är därför nödvändigt att vi börjar dra 

fördel av internet för att på ett effektivt 

sätt informera om vad som händer i våra 

Tempel. Gradmöten,  receptioner och. 

övriga möten hittar vi på Templets 

hemsida. Varje Tempel har ett 

mötesschema och det hålls 15-20 möten 

per kalenderår. Det kan därför vara 

ganska lätt att glömma när det är dags för 

ett gradmöte. Om en broder inte besökt 

Templet på senare tid är det förstås 

viktigt att han får veta vad som är 

aktuellt inom det egna Templet. MR har 

kanske beslutat att bjuda in bröder med 

damer och andra intresserade till ”öppet 

hus”. Kanske har det egna Templet 

inbjudits att besöka ett närliggande 

Templet. Det finns säkert många 

tillfällen, när det skulle vara värdefullt att 

kunna skicka ett mejl till bröderna. De 
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blir säkert också mer engagerade när de 

hålls underrättade om olika aktiviteter 

och händelser. Templet ser gärna att 

internetadresslistan i medlemsmatrikeln 

blir kompletterad med din adress! Ditt 

Tempel kan då med ett enda klick hälsa 

bröderna välkomna till och berätta mera 

om ett kommande möte.  

 

 

Har Dur en presumtiv broder i åtanke? 

Bjud in honom till brödramåltiden efter 

ett IG –möte för en stunds information 

om vår Orden. 

 

 

ATT VARA STÅTLIG 
 

 
 

Ensam mitt på fältet drar den ståtliga eken 

blickarna till sig och fantasin börjar spira. Hur 

många hundratals, ja tusentals magnifika 

småkryp har sin boplats bland dess grenar 

och i dess bark? De är inte lätta att upptäcka, 

men vi vet att de finns. 

 

Som synomymer till ordet ståtlig anges 

vacker, imponerande, storslagen, magni-

fik och furstlig. 

Ståtliga att skåda är de -- den lysande 

lilla  prästkragen, som med färg och 

sommardoft har lockat det lilla flygfäet 

till sig. -- och den stadigt förankrade 

eken i ensamt majestät mitt ute på det 

blommande fältet. 

Det är inte svårt att se sig omkring och 

upptäcka sådant som är ståtligt. Oavsett 

om det är det lilla – som prästkragen – 

eller det stora -- som den kraftiga eken. 

Mitt ibland oss finns ståtligheten nära 

intill. Men för att upptäcka den behöver 

vi träna och hjälpa varandra att se. 

Minsta lilla människa, både den som är 

tyst och tillbakadragen och har trötta 

ögon och den som är storordad och 

högljudd, är magnifik i all sin unika 

skepnad, ingen annan lik. Och 

imponerande är den åldrande kvinnan 

eller mannen med sitt fårade ansikte, där 

varje inristat mönster ger uttryck åt livets 

gång.  

Furstlig är den som vågar stå rakryggad 

när det blåser, lika mycket i det egna 

livet som runt omkring. 

Tänk om vi skulle gå ut och se oss 

omkring och ställa frågan – vad av det 

jag ser vill jag vara om jag inte är den jag 

är? Och komma ihåg att även 

tusenskönan är magnifik i all sin litenhet. 

Där den växer kan gräsklipparen gå fram 

och kapa av blomman, nästa dag ät den 

likafullt där igen. Ståtlig. 

Men varför skulle jag vilja vara någon 

annan än den jag är? Ståtlig, Magnifik 

Unik.  

 
En ståtlig krona är gråa hår, den finner 

man på det godas väg. 
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UR PROGRAMMET 
Varmt välkommen till 

höstterminens möten i Templet! 
 

* 3 sept  IG-möte  

* 11 sept  UP-miljö i Köping m. Dam  

* 17 sept. RG-möte 

* 30 sept. UP i Enköping 

* 1 okt. URG/TG/IG-val.  

 IG-möte. Parentation  

* 8 okt  IG-möte i Eskilstuna 

* 15 okt  TG-möte  

 

TR-Damerna 

Torsdagarna  4/9, 2/10 och 6/11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUST NU 

 
behöver ditt Tempel Ditt helhjärtade 

stöd. Endast Du kan göra Din insats. 

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: 

 

              En ny BRODER till. 

 

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 tjänstemannauppdrag, att 

meddela om de ställer upp till omval. Lämnas inget besked tolkar MR det som att tjänsterna kan 

tillsättas genom omval. 

 

LOTTERIVINSTER 

 

Lotteri brukar vara ett uppskattat inslag vid våra sammankomster. Men vi behöver vinster,  närmast till 

Höstfesten. Meddela M om Du har något att skänka. Ta med till lokalen. 

 

TERMINSSTART  
onsdagen 3/9 kl 19 

IG-möte 
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QIGONG      

                     beräknas börja fredagen den 12 september kl 13. 
                                                                           



 

                                       TR-DAMERNA 

 
Efter en sommar, som bjudit på sol och värme i allra högsta grad, ser vi fram 

emot att få träffas igen. Vårt första möte för terminen äger rum torsdagen den 4 

september kl 15..Vi träffas hos Gun Lindkvist, Rönnbyvägen 1. 

 
            Siv Magnusson 

 


 
 

 Preliminär utgivningsplan år 2014-15 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

3/14 25 september 40 

4/14 8 december 51 

1/15 18 april 17 

 

 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Regattagatan 22A, 723 48 Västerås 

Tel. 021-14 16 85  
Redaktion Ola Magnusson      Sven-Erik Lilja 

e-post s@rtwastmannia.se      m@rtwastmannia.se 

 

Trevligt att Du orkade läsa ända hit. 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

Redaktionen tillönskar alla läsare FSV 

 

 

            

mailto:s@rtwastmannia.se
mailto:m@rtwastmannia.se

