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Mästaren skriver den29 september 2009 
 

Käre Vän och Broder! 
 
Att vara människa…. 
…är att vara något stort och väldigt! Vi är skapade unika  
   – det finns inga kopior. Vi behöver varandra och  
    tillsammans blir vi en enorm resurs. Det skrev jag något  
    om i nr 1-2009. 
…är att äga medkänsla för våra bröder och systrar! Vi är  
   skapade för att betjäna varandra – även om det ibland  
   inte hör till det enklaste. ”Annars är man ingen  
    människa utan bara en liten lort”, sa Jonatan. Det  
   skrev jag något om i nr 2-2009. 
…är att själv få välja! Skaparen har visat oss det största  
   förtroende man kan tänka – att fritt få välja!  
Här kommer några tankar omkring detta. 
 
I smått som stort 
Vi har den oerhörda förmånen i vår del av världen att ha 
valmöjligheter när det gäller det mesta. Ibland känns det 
nästan överdrivet lyxigt. Att kunna välja mellan 168 olika 
sorters bröd i butiken kanske inte hör till det allra 
viktigaste. När det däremot gäller att välja en livsstil som 
påverkar vår andliga och fysiska hälsa och vår miljö 
känns det genast som om valen blir viktigare och mer 
avgörande både för oss själva och vår omgivning. Våra val 
kan även påverka förutsättningarna för våra 
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medmänniskor i andra delar av världen – systrar och 
bröder som lever med ytterst begränsade valmöjligheter. 
 
Är valet verkligen fritt? 
Många skulle nog vilja göra valen åt oss! På flera håll i 
världen härskar diktatorer, som nästan kan göra vad som 
helst för att hindra människornas fria val.  
Låt oss ha detta i åtanke de gånger när vi känner det 
jobbigt med alla val vi ställs inför. 
Att ständigt kämpa för demokrati och mänskliga 
rättigheter är ett av de viktiga val där vi måste ta 
ställning! 
 
Ett stort ansvar 
Att Skaparen gett oss förtroendet att själva välja medför 
också ett stort ansvar! Kära Bröder, låt oss fortsätta att 
stödja och hjälpa varandra att förvalta detta förtroende 
på ett ansvarsfullt sätt! Både i våra egna liv, i vårt eget 
Tempel och i vårt samhälle! 
 
Att låta sig väljas 
I den frihet som vi fått ingår också att säga ja eller nej när 
det gäller att låta sig väljas till olika ämbeten, tjänster 
och uppgifter inom vårt Tempel. Vi befinner oss just nu i 
valtider inför nästa år. Vid senaste sammanträdet i 
Mästare Rådet kunde valberedarna meddela att arbetet 
varit lätt.  
Tack mina Bröder för det ansvar och den arbetsglädje ni 
visar!  
 

Er Vän och Broder 
Sven-Erik Lilja 
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VI MINNS NILS JERNEMYR 
 
har efter ett långt aktivt liv i saknad 
lämnat familj, vänner och de många 
nykterhetsorganisationer i vilka han varit 
en kämpande medlem. Insatserna har 
främst berört IOGT-NTO, MHF och 
Tempelriddareorden, i vilka han verkat 
lokalt och centralt. 
Ordet var Nils vassa vapen som 
ordförande, mötesdeltagare och debattör. 
I ordföranderollen kunde han leda 
debatten och sammanfatta väsentligheter. 
Som debattör ville han att debatten skulle 
leda till beslut och besluten till handling. 
Han uttryckte sig klart och rakt - någon 
gång burdust i stridens hetta, då 
silkesvantarna ersatts av boxhandskar. 
Som underhållare kunde han kåsera och 
föreläsa samt recitera långa diktverk 
utantill. Nils var en idérik mångsysslare 
med många strängar på sin lyra. En man 
vars livsinsatser och minne skall leva 
vidare hos oss vänner som sörjer med 
familjen. 
                             Thore Gårmark 

 
HÖRDE JAG RÄTT? 
Hörselnedsättning drabbar många av oss 
äldre. Öronläkaren kallar det 
presbyacusis. Känsligheten framför allt 
för de högre frekvenserna avtar med 
åren. Vi hör påtagligt sämre – det är inte 
bara syrsornas sång som utgår utan även 
taluppfattningsförmågan minskar. 
Poängen i de roligaste historierna missas 
och vad sämre är, skvallret går ens öron 
förbi. Om det därtill slamras med 
besticken vid kaffebordet blir besväret än 
större. Att man inte hör när någon säger 
det jag tycker låter som kungen fast det 
var hungern – eller Zlatan, när det var 

satan – kan ge rätt förvirrande svar och 
följdfrågor. 
Att hävda att man hört det mesta förut är 
inte sant. An har inte öronen ramlat av, 
rent konkret. 
Trots tilltagande dövhet kan man vara 
mycket ljudkänslig på annat sätt. 
Förklaringen är att det finns en inbyggd 
förstärkning i skallen (kallas 
recruitment). Den som hör dåligt kan 
därför ofta inte stå ut med att olika ljud 
blandas – samtal uppfattas inte i 
omgivande buller. 
Som en hjälp till behövande hörselsvaga 
har akustrikplattor monterats i taket till 
sällskapsvåningen. Vi hoppas att denna 
åtgärd leder till att flera kan trivas vid 
våra samkväm och höra vad som sägs. 
 
EXTRA GENERAL KONVENT 
 
Vid General Konventet i Växjö 2007 
beslutades att ett extra General Konvent 
skulle hållas senast våren 2009 för att 
besluta om de förändringar av Ordens 
Lag som föreslagits. Den har inte varit 
föremål för någon genomgripande 
förändring sedan 1962.  
Den 29 – 30 maj hölls detta extra 
General Konvent i Köpenhamn med RT 
Knud Lavard som värd. Jag hade 
möjlighet att få delta i Konventet och vill 
här dela med mig några korta glimtar. 
En stor del av lördagen ägnades åt 
förhandlingar där den nya Lagen 
fastställdes. Lagen är en s k ramlag, 
vilken sedan förtydligas med 
Föreskrifter och anvisningar.  
Några nyheter: 
- alla Tempel skall benämnas Riddare 

Tempel 
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- Riddare Kapitel kan inrättas där det 
anses lämpligt. Stor Mästaren 
beslutar. 

- alla bröder kan närvara vid Det 
Högsta Templets och Stor Templens 
förhandlingsmöten 

- 18 år blir lägsta inträdesålder 
- markering av att varje ordens-

avdelning ska vaka över Ordens 
uppgift att ge hjälp och stöd till 
behövande i samhället och att 
hjälpverksamhet bland medlemmarna 
icke åsidosätts 

Den nya Lagen med Föreskrifter och 
anvisningar trädde i kraft den 1 juni 
2009. 
Broder Ola Magnusson har sett till att 
lagen finns tillgänglig så att bröderna kan 
ta del av den i samband med våra möten. 
Den finns också tillgänglig via hemsidan. 
 
Det extra General Konventet var mycket 
mindre än ett ordinarie Konvent såväl 
vad gäller deltagande (24 röstberättigade 
bröder) och programpunkter. 
Vi fick i alla fall vara med om ett 
intressant IG-möte tillsammans med RT 
Knud Lavard. Det genomfördes enligt 
gammal ritual och med gamla symboler. 
Följdes av en enkel Brödramåltid. 
Lördagskvällen var vi ett 90-tal deltagare 
vid en intressant och trevlig bankett. 
Jag fick hälsningar från bröder i Ålesund 
och vi talade om att eventuellt återuppta 
det givande utbyte som våra Tempel haft 
tidigare! 
Tyvärr var det sista General Konventet 
som vår Högste Stor Mästare Eric 

Lundqvist fick vara med på. Han avled ju 
den 29 augusti. 
 

Sven-Erik Lilja 
 

DE NYA GRADERNA – EN 
REPETITION 
 
För de Bröder, som tillhör 9:e graden 
eller vill avancera till 9:e graden gäller 
följande: 
 
* Gamla 9:or, som recipierat vid GK, 
måste deltaga i ett möte i nya 9:an för att 
kvalificera sig till 10:an. 
 
* Tidigare utnämnda 9:or, som inte 
recipierat vid GK, måste recipiera i nya 
9:an. Dessutom gäller att tidsintervallet 
ska vara två år. 
 
* Nya 9:or (enligt nya reglerna) måste 
deltaga i ytterligare ett möte i 9:an för att 
kvalificera sig till 10:an. 
 
* Bröder i grad 8 kan efter stadgad tid (2 
år i 8:an) recipiera i 9:an. 
 
Alla dessa grupper behöver alltså av 
olika anledningar deltaga/recipiera i ett 
möte i 9:an för att kunna gå vidare till 
10:an. Såväl recipiender som deltagare  
måste anmäla sig i förväg. Detta sker via 
Templets sekreterare. Kallelse kommer 
från StorTemplets Kansler. 
 
 

 
 
UR PROGRAMMET 
 

Välkommen till höstterminens 
återstående möten i Templet.  

 
Närmast liggande är alltså PRG-mötet 
den 21 oktober (med reception) och 
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Utpostmöten den 15 oktober (val) i 
Köping och 27 oktober (val) i Enköping. 
 
Den 4 november kommer PKSKM Jarl 
Öman och PKVM Leif Brodén till IG- 
mötet för visitation av Templets 
verksamhet och förvaltning. TR-
Damernas träffas den 5 november! 
 
Extrainsatt program i höst: 
Besök i Östanbäcks kloster den 5  
 

december kl 16.30. Köp ljus i butiken! 
Vesper kl 17.30. 
Möt lugnet och stillheten hos munkarna. 
 

 
 
En sann vän talar väl om oss och 
försvarar oss när vi är 
frånvarande.  
   Blaise Pascale 

 
 

 
Capella Ecumenica 
 

TEMPELRIDDARE PÅ 
BUSSRESA 
 
Riddare Templet Wästmannia gjorde den 
25 september en uppskattad bussresa till 
Capella Ecumenica i S:t Annas skärgård.  
Den lilla kyrkan, harmoniskt inpassad i 
vacker natur på en skärgårdsö, är ett verk  
av S:t Annasonen Hilding Bielkhammar. 
Han var redan som ung besjälad av  
tanken att skapa ett ekumeniskt centrum. 
Hösten 1968 började han tillsammans  
med sin familj och många vänner att bära 

 
 
gråsten från öns stränder upp till berget,  
där kapellet skulle stå. Utan tekniska 
hjälpmedel murade man upp byggnaden 
med metertjocka väggar. År 1965 stod 
det färdigt och kunde invigas av biskop 
Ragnar Askmark. Sedan dess har 
verksamheten drivits av föreningen 
”Capella Ecumenica Sanctae Annae in 
scopulis”, som för närvarande består av 
fjorton olika kyrkor och samfund. 
Säsongen inleds i början av maj och 
pågår till början av september. Varje 
söndag under denna tid delas ansvaret för 
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gudstjänsterna mellan medlemskyrkor-
na/samfunden.  
Kapellet, som har 75 platser, var fullsatt 
denna söndag. Dagens högmässa leddes 
av vår Broder biskop Sten-Bertil 
Jakobson från Liberala katolska kyrkan. 
Kyrkkaffe med Capellabakelse intogs vid 
stranden. Efter båttransport till 
Kungshällsudden tog oss bussen via 
vägfärja till Stegeborgsgården för en 
mycket välsmakande lunch. På återresan 
gjordes sedan ett uppehåll i Söderköping 
för en mycket intressant stadsvisning. 
Guiden Ola Lönnqvist var väl insatt i 
staden och dess historia., Innan det var 
dags för hemfärd till Västerås intogs 
eftermiddagskaffe på Bondens Creperi 
och Lanthandel vid kanalhamnen.  
För arrangemang och reseledning stod M 
broder Sven-Erik Lilja med fru Carola. 
Det vackra vädret och det glada humöret 
bidrag till en mycket lyckad resa. 
 
EN ANNORLUNDA SEMESTER-
RESA 
 
I medlemsbladet nr 1/2009, såg jag att 
redaktionen vill ha in berättelser och 
händelser från vardagen. Det jag tänker 
berätta är kanske inte vardag, eftersom 
det rör sig om en semesterresa. Året var 
1979, då jag beslutade mig för att göra 
något annorlunda på min semester. Jag 
hade länge funderat på en kryssning, 
samtidigt som jag var nyfiken på hur 
livet ombord kunde te sig. En 12-dagars 
resa med båt till Nordkap med utgång 
från Göteborg med helpension. Denna 
resa gav mig mycket "råg i ryggen" p.g.a. 
mitt levnadssätt. Vid lunch och middag 
hade vi bordsplacering. Jag var först vid 
bordet och funderade naturligtvis vilka 

bordsgrannar jag skulle få. Vi var 8 - 9 
personer, damer och herrar kring bordet. 
Alla, utom jag, studerade naturligtvis 
vinlistorna noggrant. En man, som satt på 
gaveln sade: "Jag bjuder ikväll". Jag 
beställde en Ramlösa. Vilken reaktion 
skulle detta ge? Någon frågade: "Är du 
nykterist?" ”Ja”, svarade jag. Inget hände 
och inte någon kommentar till detta. 
Kvällen förlöpte under glam och stoj, 
samtal under gemytliga former. Min 
bordsdam frågade mig: "Vad har du 
druckit, som är så tokig?" ”Ramlösa”, 
svarade jag. Ett par äldre damer, som satt 
på andra sidan bordet, träffade jag senare 
efter middagen. De frågade mig: "Hur 
gammal är du?" Jag tyckte väl att frågan 
kändes ovan i ett sådant sammanhang. I 
alla fall så sade de vidare att de tyckte att 
det var starkt gjort att säga nej till 
alkohol. Vid ett annat tillfälle var det 
"captains dinner". Efter middagen skulle 
kaptenen bjuda på champagne. Jag satt 
vid ett runt bord tillsammans med 
ytterligare 11 personer. Jag hade redan 
beslutat mig för hur jag skulle göra. En 
servitris kom med en bricka full med 
champagneglas, vilka snart expedierades. 
När hon kom till mig, frågade jag om det 
inte fanns något alkoholfritt alternativ? 
"Nej, kaptenen bjuder inte på något annat 
ikväll". "Tack, då får det vara", sade jag. 
Det får bli en "heltorr kväll". Hur 
kommer mina bordsgrannar att reagera? 
De började skruva på sig och de stod på 
min sida. De tyckte det var urdåligt att 
det inte fanns något alternativ, Det finns 
ju på alla serveringar och restauranger, 
tyckte de. Men helt plötsligt fick vi se, att 
det stod en bricka med alkoholfritt lite 
längre bort. Jag sprang iväg och försåg 
mig med ett glas. Därefter kom 
servitrisen tillbaka och erbjöd en 



7 

alkoholfri dryck. "Tack, men jag har 
redan försett mig", sade jag. Detta var 
lite om vad, som kunde tilldraga sig vid 
och omkring måltiderna. Som nykterist, 
så försvarar jag ju inte drickandet, men 
ändå upplevde jag att ordningen på ett 
fartyg inte kan jämföras med den på 
landbacken. Om någon misskötte sig så 
förpassades han/hon mycket smidigt ner 
till sin hytt. Sedan höll besättningen ett 
vakande öga över personen. 
Det blev som en stor familj på c:a 400 
personer och fartyget var vårt hem. Det 
skulle kunna skrivas mycket mera om 
denna förnämliga resa och upplevelserna 
längs Norges kust och inne i de djupa 
fjordarna. 
Resan gav mersmak, så det har blivit 
ytterligare fyra resor för min del. 
Kanske bör det förklaras for att undvika 
missförstånd att, det var inte Hurtigruten, 
som utgår från Bergen, utan ett fartyg 
från Portugal, som heter Funchal och 
chartrades av Fritidsresor. En helt 
underbar besättning bestående av 100 % 
portugiser. De ställde upp för resenärerna 
vid alla tillfällen. Med detta vill jag visa 
att man aldrig skall vara rädd för att säga 
NEJ TILL ALKOHOL 

Arne Bryngelsson 
 

EKONOMIKOMMITTÉN 
 
Med detta utskick följer ett brev från 
ekonomikommittén med vädjan om 
frivilliga bidrag för att stärka Templets 
ekonomi. 
 
ADRESSÄNDRINGAR 
 
Meddela om ni har ändrat bostadsadress, 
tel.nr eller e-postadress till S. 
 

TR-DAMERNA 
 
TR-damerna bjöd in till skördeauktion 
den 1 oktober, och 22 TR-damer och 
bröder hade hörsammat inbjudan.  
Ordförande Siw Fredby hälsade 
välkommen. Efter kaffe, smörgås och 
äppelkaka fattade auktionisten Yngve 
Lindgren klubban och började ropa ut 
äpplen. päron, vindruvor, lingon, 
rotfrukter, sylt limpor m.m., som skänkts 
av medlemmarna. Det stod inte på, förrän 
bordet var tomt, och TR-damerna fått ett 
tillskott på 1 600 kr till sin kassa. 
Tack alla som skänkt varor och tack alla 
som ropade in dem. 
         Siv Magnusson 

VISST KAN VI BLI FLER 
 
En önsketanke. Om alla medlemmar 
värvade en ny medlem var skulle 
medlemsantalet fördubblas! 
I stället för att beklaga sig över att vi är 
för få medlemmar VÅGA FRÅGA en 
granne, en släkting, en arbetskamrat eller 
vem som helst om medlemskap. Bara du 
frågar kommer du att lyckas. Vill du inte 
fråga själv kan du lämna förslag till MR 
eller rekryteringskommittén. 
 
Det finns inget annat misslyckande än att 

sluta försöka! 

 

Till Rekryteringskommittén (klipp ur): 
Som TR-medlem föreslår jag:  
 
Namn: ………………………………. 
 
Adress: ……………………………… 
 
            ………………………………. 
Uppgiftslämnare: 
            ……………………………….. 
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HÖSTFEST fredagen den 23/10 

kl 19. 

Du kommer väl till årets höstfest! 
Landshövding Ingemar Skogö medverkar 

(”I huvudet på en landshövding”). 

Kommunalstämman sjunger. 
                            Hembakat bröd, lotterier. Entré: 50 kr. 

Alla Damer och Bröder är hjärtligt välkomna! 

 
Glöm inte heller det traditionella adventsfirandetadventsfirandetadventsfirandetadventsfirandet 
den 5 december! Br Inge Svensson medverkar. 

 
Årets julbordjulbordjulbordjulbord i våra lokaler blir den 18 december  

kl 19. Välkomna även då! 

 
 

 
 

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 
Ewert Ekman 

e-post Tryck 

magnusson@wastmannia.se Servicecentralen, Köping 
 
 

Preliminär utgivningsplan år 2009/2010 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

4 8 december 51 
1/10 21 april 18 
2/10 18 augusti 35 


