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Mästaren skriver den 9 oktober 2010: 
 

 
 
Käre Vän och Broder! 
 
Plötsligt och utan förvarning väsnades det ordentligt utanför mitt fönster. Inte utan att 
jag hoppade till. I markisen hängde och klängde en ekorre, som tittade in som om han 
ville hälsa. 
Han försvann dock rätt snar, när han såg att jag rörde på mig och tittade tillbaka. 
 
Ibland får man en hälsning av det mer ovanliga slaget och det här upplevde jag som en 
sådan. 
En hälsning från naturen. Och det gav mig inspiration till fortsatta funderingar över 
den nära naturen och något av vad den kan lära oss jäktande, dator- och mobilberoende 
och alldeles för upptagna människovarelser. 
”Av naturen lära vi…” är ju välkända ord i en av våra ritualer. 
 
Att även det, som förefaller ringa och obetydligt, har en uppgift! 

Även den lilla obetydliga regndroppen, som faller en höstdag, bildar 
tillsammans med andra en rännil, en bäck, en flod och till slut ett helt hav! 
 
Årets nobelpris i fysik delas ut till upptäckarna av ett helt nytt supermaterial 
med närmast mirakulösa egenskaper, Grafen. Mer än tusen gånger starkare 
än stål och samtidigt böjligt och lätt. Men det är litet! Tre miljoner 
grafenskikt staplade på varandra bygger upp en millimeter grafit. Fysikens 
svar på dunderhonung? 
 
Vår evigt store mästare lyfte upp ett barn inför de mäktiga och stora och 
religiöst insatta och sa ungefär så här ”Den som inte blir som ett av dessa 
barn kommer inte in i himmelriket”. Litet, men ett föredöme! 
Något att tänka på för alla oss som nu och då känner oss obetydliga och 
undrar över vad vi egentligen har för uppgift! Just du är särskilt viktig! 

� 
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Att omständigheterna växlar! Höst, vinter, vår och sommar. Från mörker till ljus. 

Från +30 till –30 grader. Mellan glädje och sorg. Men det finns en Skapare 
som har omsorg under allt och för alla! En Skapare som kan ge oss trygghet 
och ro under alla skiftningar. 
 
Ekorren utanför mitt fönster hade redan fått den gråa vinterpälsen som 
skyddar honom mot rovdjur under den snötäckta vintern. Han hade inte 
själv behövt oroa sig för hur detta skulle ske! 
 
”Om jag säger: mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte   
mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.” 

 
Att en sund bekymmerslöshet är av godo! 
  Äppelträdet utanför mitt fönster fäller nu sina löv utan sorg och saknad! 

Förbereder sig redan nu för nytt liv som skall blomma ut när solen och 
värmen återvänder. 
 
Ofta upplever vi nog lite till mans när vi ser tillbaka på en turbulent tid att 
den oro vi kände kanske var obefogad. Det ordnade sig på något underligt 
sätt när jag ändå tog mitt ansvar. 
 
”Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. 
De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin 
prakt var klädd som en av dem!” 
 
Känn ingen oro!  

 
Er Vän och Broder 
Sven-Erik Lilja 
 
 

  
 
 
             BRUSTEN LÄNK 
 
 

Fullbordandets tolvslag har klingat för  
Förre Mästaren OPK-brodern 

         Helge Falenäs 
Må han vila i frid och må hans minne 
alltid bevaras bland oss. 
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HELGE FALENÄS 
Begravningsgudstjänsten äger rum i 
Korsets Kapell fredagen den 22 
oktober kl 13.30. Samkväm i TR-
lokalen. 
 

 
 
UR PROGRAMMET 
 

Välkommen till höstterminens 
återstående möten i Templet.  

 
Närmast liggande är alltså TG-mötet den 
20 oktober och Utpostmöten den 21 
oktober (val) i Köping och 26 oktober 
(val) i Enköping. 
 
Den 29 oktober kommer PKM Jarl Öman 
till Templets höstfest. För 
underhållningen svarar vår stipendiat 
Lina Adolphsson. 
TR-Damernas träffas den 4 november! 
 
Extrainsatt program i höst: 
Minneshögtid den 7 november kl 16. 
Anhöriga till avlidna bröder är varmt 
välkoma att deltaga. 
 

 
 

 
H.Thornberg, L.Widgar, G.Lindkvist, S.Dahlberg 

JUST NU 

behöver ditt Tempel Ditt helhjärtade 
stöd. Endast Du kan göra Din insats. 

 
KULTURNATT HOS TEMPEL-
RIDDARNA 
 
Vi har svårt att nå ut med vårt budskap. 
Som ett led i vår strävan att sprida en 
bredare kunskap om vår Orden beslöt 
Mästare Rådet att Templet skulle deltaga 
i kulturaktiviteterna i Västerås den 18 
september. Templet inbjöd allmänheten 
till öppet hus bl.a. genom egen annons i 
VLT. Vid ett utpostmöte med 
miljöinriktning kunde deltagarna ta del 
av det rituella ordensarbetet. 
Efter mötet berättade TV-meteorologen 
Bertil Larsson om klimatförändringarna.  
Vädret – det som händer utanför fönstret 
– varierar mycket från dag till dag, men 
klimatets (normalvädrets) variationer 
behöver meteorologerna följa under 
längre perioder för att kunna dra säkra 
slutsatser om förändringarna. I detta 
perspektiv finner man en ständig ändring 
av klimatet. Jorden är ett dynamiskt 
system. Solinstrålningen liksom vindarna 
och havsströmmarna förändras. 
Temperaturen påverkas. Istider kommer 
och går. En del av förändringarna kan 
hänföras till växthuseffekten. Hur mycket 
de naturliga klimatförändringarna 
påverkas av människan diskuteras livligt 
idag.  
Kaffeborden stod dukade, men trots ett 
gediget program blev uppslutningen inte 
vad vi kanske väntat oss. Vi hade 
hoppats att flera skulle vara nyfikna på 
vår verksamhet och våra lokaler och att 
vi på detta sätt skulle kunna knyta nya 
kontakter och få nya medlemmar.  
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INFORMATION OM 
LOKALSITUATIONEN 
 
Konstmuséet är en fastighet med stora 
värden.  En konsult utreder dess framtida 
användning. Ett utlåtande lämnas om ca 
en månad. Färdriktningen anges då och 
fördjupning av tankegångarna sker sedan. 
Troligen kommer en restaurangrörelse att 
drivas i entréplanet och källarvåningen. 
På plan 2 finns en stor festsal (178 kvm) 
och på västra sidan tre rum (sammanlagt 
97 kvm) och på den östra sidan mot 
Svartån en lokal (84 kvm), som skulle 
kunna användas som föreningslokal (låst 
utrymme). Tempelsal/logelokal och 
matsal måste delas med andra användare. 
Huset har en del skavanker; sjunkande 
grund och utvändiga skador. Brandskydd 
och t.ex elinstallationer behöver ses över.  
Möjligheterna att bedriva bra 
ordensverksamhet i lokalerna har dock 
bedömts som mindre gynnsamma. 
Anpassningen av lokalerna skulle 
medföra alltför stora kostnader för att 
ordnarna ska kunna gå vidare med detta 
projekt (hyra eller förvärva fastigheten). 
  
Ett bud har kommit från Ulf Paulsson 
beträffande Vasagatan 15 (gamla 
frimurarlokalen). Även där krävs 
omfattande investeringar i ombyggnad av 
bl a ventilationssystem (3,5 – 4 milj. kr), 
vilket gör att hyrespriset nu hamnat på 
844 kr/kvm, innebärande en årskostnad 
av 594.176 kr för 704 kvm, vilket är mer 
än dubbelt så mycket som tidigare 
meddelats (240.000 kr). Om inte en 
annan uppgörele kan nås vid fortsatta 
förhandlingar, måste även denna lokal 
avföras från diskussionen. 

Frimurarna har långtgående planer på att 
bygga nytt. Ett fastighetsbolag har 
bildats. Man söker tomt ”närmare 
centrum än Regattagatan” för uppförande 
av logelokaler (tre stycken, varav en 
sluten) i kombination med äldreboende 
och lokaler med serviceutbud (bl a 
restaurang). Arkitekt arbetar med 
projekteringen. I två huskroppar i stramt 
modernistisk arkitektur förbinds 
logelokalerna och samvarodelarna med 
broar över en ljusgård. En hotellrörelse 
med fem övernattningsrum för tillresande 
bröder kompletterar anläggningen. 
Frimurarna är mycket angelägna om att 
övriga ordnar flyttar in i huset gärna som 
delägare. Deras kontrakt på Regattagatan 
går ut år 2013 och de nya lokalerna 
måste vara klara för slutinredning (måste 
ske av egna bröder) sommaren 2012. Det 
skulle kunna innebära att vi stannar kvar 
i nuvarande lokaler till kontraktstidens 
slut 31 december 2011, huserar (trångt) 
hos frimurarna på Regattagatan 
tillsammans med de andra ordnarna 
under 2012/2013 och flyttar sen in i det 
nya huset årsskiftet 2013/2014. Men 
ännu har inga beslut fattats. Besvärligt att 
behöva flytta två gånger. Kommer våra 
bröder att besöka en lokal, som inte 
ligger i Västerås centrum? 
 
IOGT-NTO har planer på att hyra ut 
lokaler eller eventuellt avyttra 
Lovisagården vid Slottsgatan 6. 
Byggnaden omfattar uppskattningsvis  
750 kvm i tre plan.I mellanplanet finns 
en större och en mimdre samlingssal 
samt kök och serveringsutrymme. Hiss. 
Fortsatta sonderingar sker beträffande 
villkor. Läget är centralt. Goda 
möjligheter till förvaring av materiel 
finns (i bottenvåningen), men bl a med 
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tanke på begränsad takhöjd blir det väl 
omöjligt att skapa utrymmen med samma 
kvalitet som de vi lämnar. 
����������������������������������������������������������������    

 
EKONOMIKOMMITTÉN 
 
Bäste  Broder! 
 
Vädjan om frivilligt bidrag och/eller 
lotterivinster. 
 
Templets ekonomikommitté ansvarar för 
bl a insamling av frivilliga medel till 
utgifter som inte klaras med hjälp av 
medlemsavgifterna, vilka ej ens täckt 
våra lokalkostnader. Egen härd är guld 
värd. Många bröder lämnar därför 
tacksamt bidrag som under åren bekostat 
nyttigheter av olika slag,  
Templets ekonomi är ansträngd även om 
sambruk av lokalen med andra Ordnar 
lättat den ekonomiska krisen, som främst 
beror på medlemsminskning. Den lokal 
vi själva inrett från en tom vind och hyrt i 
många år kommer att medföra kraftigt 
förhöjda avgifter, då Frälsningsarmén 
som alternativ planerar att bygga 
bostäder på vindsplanet. Hur lokalfrågan 
än kommer att lösas kostar den egna 
härden mycket, samtidigt som vi varje år 
tappar fler medlemmar än vi 
nyrekryterar.  
Förutom hjälp med den för vår  
överlevnad viktiga nyrekryteringen 
vädjar vi på nytt om frivilliga bidrag och 
bifogar 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 för stor. 

Om Du ej har plusgiro eller personkonto 
kan skattmästaren eller bokföraren ta 
emot kontanter eller check vid något av 
höstens möten.  
Lotterivinster.  
Templet ordnar olika arrangemang till 
trevnad för bröder och damer, såsom 
exempelvis den populära höstfesten som 
i år genomförs fredagen den 20 oktober 
kl 19 i våra lokaler. Genom lotterier kan 
vi förena nöjet med nyttan av förstärkt 
ekonomi. Vi måste därför fylla på lagret 
av vinster. Ekonomikommittén vädjar 
därför även om hjälp med gåvor - 
egentillverkade, vunna , givna eller 
impulsköpta nya varor - lämpliga som 
lotterivinster. Ring 021-14 92 20 och 
meddela när Du har något att skänka.  
Med broderlig hälsning och tillönskan 
om F.S.V. 

Riddartemplet Wästmannia  
Ekonomikommittén 

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

    

Från GK i Sundsvall: 
 

NORDENS GRÄNS ÄR VÅR 
 
Res vart du vill uti Norden! Känn att du 
välkommen är! 
Gläd dig åt värmen i orden: Gott att få se 
dig här. 
Island med varma källor. Norge med 
forsar och fjäll. 
Finland med sjöar och myrar, skogssus i 
sommarkväll. 
 
Åland med tusende öars härliga 
vågstänkta strand. 
Sverige med järnmalm i berget långt upp 
i samers land. 
Danmark med rika slätter, Färö med 
fåglar och får – 
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Snart har vårt land inga gränser, 
Nordens gräns – den är vår. 
Visst har vi särskilda flaggor – färgerna 
skiljer oss åt, 
korset har vi dock gemensamt liksom vår 
väg framåt. 
Allting har fört oss samman – språken, 
kultur, tradition. 
Norden uti våra hjärtan – gör oss till en 
nation. 
 
                   Birger Franzén/Karl-Gösta Lundgren 
 

ADRESSÄNDRINGAR 
 
Meddela till S om Du har ändrat bostads-
adress, tel.nr eller e-postadress. 
 
TR-DAMERNA 
 
har under hösten träffats två gånger. 
Under septembermötet hade vår 
ordförande Siw Fredby ordnat med 
Musikbingo.  
Till mötet i oktober bjöd vi in bröderna 
till den traditionsenliga skörde-
auktionen.Inför 28 damer och bröder 
fattade Bo Lindqvist klubban och ropade 
ut en efter en av de produkter, som 
medlemmarna tagit med sig från sina 
trädgårdar. Även bakade produkter fanns 
att ropa på. Det tog inte lång stund förrän 
bordet var tomt, och vår kassa tillförts 
1640 kr. Vi tackar alla som skänkt varor, 
och alla som ropade in dem. 
Nästa damklubbsmöte som är årsmöte, 
äger rum den 4 november.  
         Siv Magnusson 

 
Bildning är det som är kvar sedan man 

glömt allt man lärt sig. 
 

 
NÄR VERKLIGHETEN 
KNACKAR PÅ DÖRREN 
 
Den första oktoberdagen kan för många 
vara som nyår för andra. Till hösten 
startar man om och börjar skriva på nya 
blanka ark Under sommarens värme-
böljor har man gått ner på lågvarv. Ny 
inspiration kommer, när trädens löv 
börjar gulna och faller av. Verkligheten 
knackar på dörren och mycket nytt 
händer. En önsketanke är att om alla 
medlemmar värvar en ny medlem var 
skulle medlemsantalet fördubblas! 
Knacka på hos någon Du tror passar hos 
oss. VÅGA FRÅGA en granne, en 
släkting, en arbetskamrat eller vem som 
helst om medlemskap. Bara du frågar 
kommer du att lyckas. Du kanske inte 
riktigt vet hur du skall informera om 
TRO. Kontakta MR eller rekryterings-
kommittén, så tar man hand om 
informationen.. 
 
Det finns inget annat misslyckande än att 
sluta försöka! 
 
Till Rekryteringskommittén (klipp ur): 
 
Som TR-medlem föreslår jag:  
 
Namn: ………………………………. 
 
Adress: ……………………………… 
 
            ………………………………. 
Uppgiftslämnare: 
            ……………………………….. 

TRTRTRTR----märkemärkemärkemärket t t t på rockslaget visar att Du tillhör TRO!på rockslaget visar att Du tillhör TRO!på rockslaget visar att Du tillhör TRO!på rockslaget visar att Du tillhör TRO!    
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HÖSTFESTHÖSTFESTHÖSTFESTHÖSTFEST        
fredagen den 29/10 kl 19. 

Du kommer väl till årets höstfest! 
Nye Provins Kapitel Mästaren Jarl Öman och vår 

stipendiat Lina Adolphsson medverkar 
                            Hembakat bröd, lotterier. Entré: 50 kr. 

Alla Damer och Bröder är hjärtligt välkomna! 
 

 
 

Glöm inte heller det traditionella  

adventsfirandet adventsfirandet adventsfirandet adventsfirandet med luciamed luciamed luciamed lucia    
den 4 december! Br Sten-Bertil Jakobson medverkar. 

 

 
 

Årets julbordjulbordjulbordjulbord i våra lokaler blir den 17 december  
kl 19. Välkomna även då! 

 

 
 

 
 
 

Preliminär utgivningsplan år 2010/2011 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 
4 8 december 51 
1/11 21 april 18 
2/11 18 augusti 35 
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VALMÖTET  
 

Vid valmötet den 6 oktober omvaldes Mästare Rådets ämbetsmän med ett 
undantag. KN br Lennart Stegnell, som frånsagt sig omval, ersattes av br Inge 
Svensson. Ämbetsmän och tjänstemän förtecknas i matrikel 2011, som 
medföljer nästa medlemsblad. 
 
PARENTATION vid IG-mötet den 6 oktober 
 

”Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte lysa dig med sitt 
sken. Nej, Herren skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet. 
Din sol skall aldrig gå ner och din måne aldrig avta, ty Herren är ditt eviga 
ljus.”  
Med utgångspunkt från dessa ord av profeten Jesaja erinrade br Inge Svensson 
om de bröder, som för alltid nedlagt sina arbetsredskap sedan föregående 
parentation. Ljuset ger stämning och värme. Varje enskild människa ger genom 
sitt inre ljus innehåll och intresse. Omslut dessa våra hädangångna bröder med 
Guds eviga frid. 
 
GEMENSKAP 
 
Vår vardagsslentrians töcken skingras ibland av intensiva upplevelser. De 
bryter igenom som solstråk en mulen dag. Det kan vara stunder av värme och 
helgd, ett ljust och lyftande möte, en skönhetssyn, en plötslig stillhet i själen. 
Lägg då ifrån dig arbetsverktygen, ge dig hän, gör det upplevda helt till ditt och 
behåll det i ditt minnes skattkammare. Vi har lärt oss att uppskatta de stunder av 
högtid och gemenskap våra sammankomster i Templet ger oss och hjälps vi alla 
åt att med förenade krafter sträva mot vår Ordens mål kommer vi att få ännu 
rikare utdelning. 
       E.P, TR-Bladet 4/1984 

 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
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publicering! 


