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  L O K A L I N V I G N I N G 
 

Mästarens tacktal vid lokalinvigningen den 14 september 2011 

 

Broder Provins Kapitel Mästare, övriga Bröder i Provins 

Kapitlet liksom gästande och egna Bröder! 
 

Jag vill börja med att tacka er Bröder i Provins Kapitel Mästare Rådet för Ert 

genomförande av den högtidliga invigningsritualen! Det kändes väldigt bra 

att få delta i den.  

Det var en unik upplevelse för de allra flesta i vår stora samling här i kväll. 

 

Nu är vår nya Tempellokal invigd till att vara det viktiga redskap vi så väl 

behöver i RT Wästmannia. En plats för egen inre uppbyggelse och växt men 

också en plats för gemenskap och tillväxt. 

 

Sedan det stod klart för oss att vi inte skulle kunna behålla den gamla lokalen 

p.g.a. ökade hyreskostnader har det varit en period med mycket fokus på att 

hitta en ny lösning. Tankarna, idéerna och förslagen har varit många.  

Det var med visst vemod och saknad vi lämnade de gamla lokalerna efter 55 

år men vi tror dock att resultatet har blivit det bästa för oss just nu. 

Att vara beredd på och även vara med om uppbrott behöver inte enbart vara 

något negativt utan kan också vara till stor välsignelse. Under 55 år har vi 
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samlat på oss massor av papper, möbler och material som tjänat ut sin roll. 

Nu har vi tvingats till en ordentlig genomgång och gallring. 

Åtskilligt har slängts, en del sålts, annat skänkts till hjälpverksamhet, mycket 

har magasinerats och resten flyttats med till Regattagatan. 

Själv tycker jag att det känns skönt med denna rejäla genomgång. Nu vet vi 

vad vi har och tror oss behöva de närmaste åren! 

 

Men det har varit ett hårt och betungande arbete för många av våra Bröder. 

Åtskilliga är de dagsverken som ni gett av er tid för att vi skulle kunna fira 

denna högtid i dag. 

Jag vill så här enkelt framföra vårt stora och varma tack för fenomenala 

insatser! Ingen nämnd och ingen glömd. 

 

I det första medlemsbladet för i år delgav jag några tankar som jag vill 

påminna om vid vår högtid i dag: 

 

Ädamålsenliga lokaler är särskilt viktiga inte minst i ett Ordensarbete, men 

utan en gedigen och väl utformad verksamhet är de av noll och intet värde. 

Låt oss nu hjälpas åt att föra våra fina traditioner vidare i de nya lokalerna 

men även se till att ta vara på alla de möjligheter som förändringen kan få 

innebära! Låt oss ”rivstarta” med att lägga extra stor vikt vid 

nyrekryteringen. Det är ju det viktigaste av allt inte bara för de bröder som 

rekryteras utan för vårt Tempels överlevnad på sikt! 

Smitta förknippar vi oftast med något negativt så här i influensatider. Men 

det finns ju också positiva trender som vi skulle må bra att smittas av. Vår 

hyresvärd, Frimurarorden, har lång kö på nya medlemmar. Nu är vi i samma 

lokaler som de och det vore inte helt fel att smittan sprids även till oss.  

 

De rader ur en av de nyare psalmerna som jag citerade i nämnda medlemblad 

klingade i mitt huvud även när jag åkte till denna invigningshögtid: 

 

 Gud, för uppbrott och förvandling lär oss glömma bort vårt jag. 

 Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. 

 
En ständig beredskap att bryta upp våra bopålar och ta vara på alla de 
möjligheter som erbjuds oss att – utan tanke på egen vinning – föra verket vidare in i 
det okända! I sanning en uppgift för varje Tempelriddare! 
 

Er Vän och Broder  Sven-Erik Lilja 
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VICE STOR MÄSTARENS TAL VID INVIGNINGEN AV 

TEMPELSALEN 
 
”Härföraren ensam vinner icke slaget. De djupa leden vinner det åt 
honom”.  
Detta uttryck av Esaias Tegnér som ofta citeras inrymmer givetvis en stor 
sanning. Men det finns också motivering för ett annat påstående; ”Vad vore 
djupa leden utan en skicklig härförare med förmågan att planera, 
samordna, dirigera och entusiasmera.  
En förtroendefull samverkan mellan ledare och hans medarbetare ger 
kanske ändå på sikt det bästa resultatet. Framsynta och för Templet 
hängivna bröder i ledningen har fört fram Wästmannia till ett väl 
arbetande Tempel.  
Många inflytelserika och betydande Bröder har tillhört och tillhör Templet, 
jag tänker då på Bröderna Aron Danielsson, Jarl Jernunger, Nils Jernemyr, 
Sigfrid Sköld, Helge Falenäs, Yngve Lindgren.  
Jag vill också nämna Bröderna FPKKN Stig Dahlberg, FM Lennart Morberg, 
M Sven-Erik Lilja, UP SB Bröderna Bengt Rosberg/Köping och Per 
Hallström/Enköping  
Dessa Bröder har ägt och äger förmågan att intressera och entusiasmera 
Templets Bröder som är en förutsättning för framgång. Det är i hög grad 
motiverat att med beundran och tacksamhet påminn om betydelsen av 
dessa uppoffrande och hängivna insatser på olika nivåer.  
Tankarna går också i detta sammanhang till alla Bröder i Templet, väl 
värda ett erkännande. Men vi nöjer oss med de nämnda Bröderna.  
Vi välkomnar varandra till RT Wästmannia och deras nyinvigda tempelsal!  
Vi firar högtiden gemensamt med alla som på olika sätt medverkat till att 
detta möjliggörs. Här möts Templets Mästare och Bröder, tillsammans med 
Mästare och Bröder från andra Tempel som också gäster oss i kväll 
tillsammans med ämbetsmän från STSF och MPK.  
Omtanke om människors andliga och lekamliga välbefinnande uppfattat 
jag som en stark drivkraft inom Tempel Riddare Orden. Dessa värderingar 
omsätts i ett omfattande utvecklingsarbete för Bröderna i samband med 
gradmöten och i Brödraskapet.  
 
Man kan få intrycket av att andligheten i vår tid får stå tillbaka för 
världsliga hänsyn. Det är möjligen en del av tidsandan i vårt moderna 
samhälle. Det är så mycket vi ska hinna göra, hemma och på arbetsplatsen. 
På fritiden har vi fullt upp med praktiskt arbete, sport, 
föreningsengagemang och andra aktiviteter. Då är det lätt att vi försummar 
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existentiella frågor, men utan harmoni med vårt inre blir tillvaron fattig 
och livet utan riktigt innehåll.  
Jag tror att många börjar upptäcka detta. Efterfrågan på inre gemenskap 
tycks öka. Alltfler söker tillfälle till eftertanke och reflektion, en trygg hamn 
att söka sin tillflykt till och en mening med livet. Här har Tempel Riddare 
Orden och Riddare Templet Wästmannia en viktig roll att fylla.  
Uppgiften har förändrats något idag om man jämför med hur det såg ut för 
166 år sedan då Tempel Riddare Orden föddes i USA. Liksom i samhället i 
stort ställs idag krav på flexibilitet och gränsöverskridande verksamhet.  
Anpassningen till nya förutsättningar är en viktig ingrediens för alla som 
månar om sina medmänniskor.  
När nu Riddare Templet Wästmannia högtidlighåller sin invigning av 
tempelsalen vill MR för STSF och MPK framföra sina lyckönskningar och 
med önskan om FSV i framtiden. 
 

Jarl Öman  

VSM/PKM  

 

                  
 
            Från vänster: Ove Erixon, Jarl Öman, Sven-Erik Lilja, Ola Magnusson 

 

 

 

VI HAR FLYTTAT IN I NYA LOKALER 
 

Den 23 augusti skedde den stora flyttningen. En flyttfirma tog hand om och 

transporterade våra inventarier dels till Regattagatan 22 och dels till ett 

magasin, där tre stora trälådor fylldes med sådant som inte omedelbart 
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kommer till användning. En hel del ”överblivet”, möbler och annat, har 

fraktats till secondhandförsäljning (i Köping). Ett lass främst med 

arkivmaterial gick till Templet i Eskilstuna för förvaring i deras 

källarutrymme. Diskmasdkin och piano har fått ett nytt hem hos RT Caritas i 

Arvika. Utsorterat skräp kördes till återbruket. 

 

Vi har nu installerat oss i de nya lokaliteterna. Lokalinvigning har också skett 

under högtidliga former och många gäster från högre och angränsande 

Tempel. 

 

Ett separat förråd för vårt rituella material har iordningställts i anslutning till 

Tempelsalen. Kontor/expedition huserar tillsammans med Frimurarna och 

ordenssällskapet W:6 i bottenplanet. Förhoppningsvis kommer större 

utrymme att beredas, om pågående förhandlingar om övertagande av andra 

intilliggande rum går i lås. 

 

I skrivande stund känner nog många ett visst vemod och tycker att de gamla 

lokalerna var trivsammare och mer ändamålsenliga. Vi saknar t.ex. 

samvarorum med sittmöbler och förhus till Tempelsalen. 

 

Vi hoppas att vi, när vi bott in oss, kan se förändringen mera positiv. Vi får 

möjlighet att se över våra rutiner och kan kanske till och meed förbättra 

verksamheten. 
 
        S 

 

UPPMANING 
 
Använd med stolthet de märken (nål för kavajslaget, slipsnål, bildekal) som visar att vi 

är Tempel Riddare. Visa med stolthet den varma vänskap som karakteriserar vår Orden. 

Gör vi oss mera kända utåt blir det ett hinder mindre vid rekrytering av nya bröder. 

 

 

ADRESSÄNDRINGAR 
 

Meddela S om Du har ändrat bostads-adress, tel.nr eller e-postadress. Många 

e-postadresser saknas! 
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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 lömnat bidrag, som bekostat nyttigheter av olika slag. 

Templets ekonomi är ansträngd främst till följd av medlemsantallets 

kräftgång. Vi har av kostnadsskäl tvingats lämna den lokal vi själva inrett 

frånen tom vind ochy sedan hyrt i många år på grund av att Frälsningsarmén 

(hyresvärden) planerar att utnyttja vindsplanet på annat sätt. 

Den nya lokalen kostar oss också en hel del, samtidigt som vi tappar fler 

medlemmar än vi nyrekryterar. 

Vi behöver hjälp av bröderna för den för vår överlevnad viktiga 

nyrekryteringen. 

Vi vädjar också 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 

28 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. 

 

TILL NYA GRADER 
 

Till HTICG(11) den 3 september br Ola Magnusson. 

Till STICG(9) den 2 oktober br Lars-Gunnar Modigh. 

Vi gratulerar och lyckönskar! 

Den 6 november recipierar följande bröder i grad 10 iStockholm och blir 

Komturer och Riddare av det Röda Korset: Kjell Carlsson, Ove Erixon, Per 

Hallström, Sven-Erik Lilja, Lars Widgar, Weine Ludvigsson, Inge Svensson 

och Gunnar Widén. 
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VAD HÄNDER DEN NÄR-

MASTE TIDEN? 
   

 
 

UR PROGRAMMET 
 

Välkommen till höstterminens möten i 

Templet. Obs att tidigare schema i 

medlemsmatrikeln ej gäller. Vi måste 

anpassa oss till Frimurarnas och andra 

ordnars schema.  
 

Mötesschema hösten 2011  
 

Onsd. 14/9  IG  

Onsd. 21/9  RG 

Onsd. 28/9  Vi besök. S:t Eskil. IG 

Onsd. 12/10  URG,TG, IG Val 19  

   IG 19.30 

Onsd. 19/10  TG. 

Fred  28/10 Höstfest m.Dam. 19 

Lörd. 5/11  Minneshögtid m inbj. 

   Gäster kl. l6 

Onsd. 9/11 IG  

Tisd. 15/11  Arbetsmöte VD. kl 10 

Onsd 16/11 PRG 

Onsd. 23/11 IG 

Lörd. 3/12  Adventssamkväm kl 19 

Onsd. 14/12 IG 

Fred. 16/12 Julbord kl 19 

 

TR-Damerna 

Torsd  1/9  Violstigen 7 

Onsd. 5/10 Önsta kyrka  kl. 13. 

Torsd  3/11 Reveljgatan 3. Kl. 15. 

 

 

 
Notera ovanstående datum i ditt 

kalendarium! 
 

                       


 

TR-DAMERNA 
 

besökte den 5 oktober 2011 Önsta – 

Gryta kyrka, där vi blev guidade av 

komminister Per Waldner. 

Han berättade, att kyrkan invigdes 

påsken 2007. Kyrkan har två unika 

utsmyckningar – LegoJesus och 

världen största pärlplatta, som 

bygger på Leonardo da Vincis 

målning Den sista måltiden.  

LegoJesus är 1,8 m hög och består 

av ca 30 000 legobitar, skänkta av 

allmänheten. Det tog 1½ år att 

bygga den, och den invigdes påsken 

2009. På läktarens vägg sitter 

pärlplattan. Elever vid områdets 

olika skolor har under vårterminen 

2010 varit med och byggt tavlan, 

som består av 450 000 pärlor, Efter 

Per Wildners berättelse gick vi runt 

i den vackra, moderna kyrkan. Vi 

avslutade med kaffe och kanelbulle.  

Nästa möte är årsmötet den 3 

november kl. 15.  Då träffas vi hos 

Siv Magnusson, Reveljgatan 3. 

Välkomna! 
    
         Siv Magnusson 
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Du kommer väl till årets 
HÖSTFEST  

fredagen 28/10 kl 19. 
 

Hembakat bröd, lotterier. 
Alla Damer och Bröder är hjärtligt välkomna! 

Tag gärna med vänner och bekanta. 
Glöm inte heller det traditinella 
adventsfirandet den 3 december 
samt julbordet den 16 december. 

 

 
Om du kör bil: Parkera gärna på Lidl´s parkering. Otillfredsställande 

skyltning på platsen närmare lokalen innebär viss risk för 
parkeringsbot. 

 

 

Preliminär utgivningsplan år 2011/2012 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

4/11 8 december 51 

1/12 18 april 17 

2/12 18 augusti 35 

 

 

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 

 Lennart Stegnell 

e-post Tryck 

s@rtwastmannia.se Servicecentralen, Köping 

 

 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för 

publicering! 

mailto:s@rtwastmannia.se

