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MÄSTAREBREV:                                            ���� 

 
Käre Vän och  Broder! 
 
Den här gången måste jag erkänna att jag hade svårt att komma igång med att skriva 
denna hälsning. Mina upplevelser den senaste tiden har varit många och det har varit 
svårt att bestämma vilken tråd jag skall spinna vidare på. 
Till slut kom jag fram till ordet ÄKTHET. 
 
Den 29 september deltog jag tillsammans med ett femtiotal andra personer, som är 
engagerade Hela Människans i Västmanland arbete, i en heldag med kyrkoherden Karl-
Erik Sahlberg från S:ta Klara kyrka i Stockholm. Den sociala diakoni som man där 
bedriver är fantastisk, vilket tydligt underströks av de många exempel som han och hans 
medarbetare förmedlade. Exempel som ingen kan undgå att gripas av. 
Inte minst vårt kungahus har vid ett flertal tillfällen tagit del av verksamheten och 
uttryckt sin stora beundran. Detta har bl a resulterat i att kyrkoherden och någon av 
hans medarbetare tilldelats kungamedaljen. 
På en direkt fråga till Drottning Silvia om vad som gör att hon gillar den stämning och 
atmosfär som hon upplever i gudstjänster och verksamheten över huvud taget 
sammanfattade hon det med ordet äkthet. Inget tillgjort, tillkrånglat och noga uttänkt i 
alla detaljer. Ett budskap och en verksamhet som går direkt från hjärta till hjärta och 
som är inspirerad av vår Evigt Store Mästare. 
Det handlar i första hand inte om skönsång och väl uttänkta formuleringar utan av 
toner, tankar och ord som kommer direkt från hjärtat. 
 
Jag tror att det är viktigt att man då och då ställer frågan till sig själv: 
Vad är det som driver mig i mitt engagemang för mina medmänniskor vare sig det är i 
vår Orden, i sociala eller politiska sammanhang eller i andra föreningar och 
församlingar? 
 
En viktig förutsättning för att nå fram till min nästa är nog att mitt engagemang upplevs 
som äkta och inte någonting konstlat. 
 
Det finns många synonymer till ordet äkthet, här är några: 
Pålitlighet, trovärdighet, sanning, autenticitet, validitet, renhet och genuinitet. 
 
Som Tempelriddare känner vi igen flera av dessa ord som kommer igen i olika 
sammanhang i vårt arbete. Låt oss på nytt inspireras av dem så vi kan leva ett helhjärtat 
liv som Tempelriddare även fortsättningsvis! 
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Nu stundar valmötet i vårt Tempel. Tack för att just du min Broder ställer dig till 
förfogande när du blir tillfrågad! Är det något du skulle vilja bidra med utan att ha fått 
frågan hoppas jag att du själv kontaktar vår Ceremonimästare eller Valnämnd. 
Vid valmötet kommer vi också att få ta ställning till en rejäl höjning av årsavgiften till 
750 kr. Från MästareRådet föreslår vi detta dels för att det är rätt många år sedan 
avgiften höjdes och dels för att vår ekonomi behöver det. 
 
Till en av de viktigaste uppgifter vi har är att rekrytera nya Bröder! Det är inget 
uppdrag som vi väljs till utan det är allas vårt ansvar. Här måste vi komma till skott! 
Ta chansen att från hjärta till hjärta berätta om vår fina Orden för den du tycker borde 
passa in i vår gemenskap! 
 

     Er vän och broder 
     Sven-Erik Lilja 

 

                      
 

 
 
TILL NY GRAD 
 
Vid RG-mötet den 26 september recipierade  
       br Karl-Göran Ohlsson 
i Ordens tredje grad. 
Vi gratulerar och lyckönskar på den fortsatta vandringen i ”trappan”! 
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ÄKTA VÄNSKAP 
 
Innan våra förfäder hade fått vetskap om 
att solen var ett klot, var deras 
uppfattning att solen var en rund, 
strålande och rullande skiva. Man 
avbildade den därför helt enkelt som ett 
hjul, först utan och sedan med ekrar och 
då med tre sådana i böjd form, vilka 
liksom drev fram hjulet eller satte det i 
rotation – en form som kallades tri´skele. 
Ekrarna utökades sedan till fyra och blev 
en vedertagen form eller symbol, när de 
nordiska folken kristnades. Benämningen 
blev således här solkorset eller solhjulet, 
medan exempelvis i den iranska 
världsbilden benämningen var jordhjulet. 
I den kristna konsten användes det som 
segerkorset. 
Ur det sålunda uppkomna solkorset eller 
solhjulet kom sedan det likarmade korset 
eller det grekiska korset. Under seklernas 
lopp har det varit vanligt att i de svenska 
kyrkorna med altartavlor av sten inmejsla 
fem sådana kors, ett i vardera av skivans 
hörn och ett i skivans mitt – 
symboliserande Kristi fem sår. Korset i 
mitten ersattes ofta med en mindre 
fördjupning och var då en s.k. 
relikgömma. 
Solkorset eller solhjulet kom också i 
äldre tid att användas som invigningskors 
vid kyrkoinvigningar, där biskopen på 
kyrkväggarna tecknade tolv sådana kors, 
syftande de tolv apostlarna, 
konsekrationskors. De fylldes sedan med 
färg och placerades i en väggljusstake i 
korsets mitt. I många sammanhang 
såsom i ordenssällskap har solhjulet eller 
solkorset blivit en symbol för vänskapen, 
ett värmande solsken under vandringen 
genom livet.  

Skalden skriver: ”Icke sällan kallas det 
vänskap, när man blundar för andras fel 
och framhäver deras svagheter. Mången 
tror, att det är vänskap att aldrig kräva 
något.” Vilket är mer äkta vänskap att 
hålla god min, skona så mycket som 
möjligt, så att man blir omtyckt eller att 
säga ifrån ärligt och strängt för att befria 
och hjälpa? Den vänskap, som inte är 
sanning är inte äkta vänskap. Genast 
kommer falskhet in i bilden. Nej, 
vänskap kan inte uppehållas om man inte 
är uppriktig mot varandra. Kom ihåg, att 
blott en människa i vars sällskap man kan 
vara sig själv är en verklig vän. Detta 
kräver framför allt uppriktighet och 
sanning och ens hjärta skall utstråla 
sådan ömhet och mildhet, att man kan 
bistå vännen i hans sorger och behov. 
Sann vänskap är evig (Cicero). 
(Symbolen uppskattas inte av alla, efter-
som den i vissa former ofta förknippas 
med högerextremistiska organisationer.) 
 
  Erik Persson, 1993 
 

               
 
 
 
ETT UTÖKAT FADDERSKAP 
 
Alla som inträtt i vår Orden fick vid sitt 
inträde faddrar, vilkas syfte var och är att 
vägleda den nye Brodern i Tempel 
Riddare Ordens arbete och gemenskap. 
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Faddrarnas uppgift beskrivs mycket 
ingående i skriften ”Ett rätt skött 
Fadderskap ökar intresset för vår Orden”. 
 
Många av de nuvarande Bröderna i vårt 
Tempel har i dag ingen Fadder - i de 
flesta fall eftersom fullbordandets 
tolvslag klingat för dem. 
Bröderna har dock hunnit få den 
vägledning de behövt under sin fortsatta 
vandring. 
 
Under årens gång kan förmodligen nya 
frågetecken dyka upp, t ex:  

- hur ska jag kunna ta mig till och 
från mötena? 

- hur ska jag kunna behålla 
inspirationen och gemenskapen 
med Bröderna när jag inte har 
möjlighet att delta som förr? 

 
I MästareRådet har vi diskuterat detta 
och föreslår nu att nya faddrar utses till 
dem som saknar sådana. 
 
Deras uppgift blir då att vara en naturlig 
länk till Templet. 
Detta kan givetvis inte ske utifrån någon 
fastställd mall utan måste ske utifrån vars 
och ens behov och intressen. 
Det kan till exempel innebära 

- att bjuda på skjuts till och från 
mötena 

- att hålla någotsånär regelbunden 
kontakt genom besök, telefon eller 
e-post 

- att förmedla information om vad 
som händer i Templet 

- att helt enkelt bry sig lite extra om 
Brodern i fråga 

 
Sven-Erik Lilja 
Mästare 

LOKAL 
 

Mästare Rådet sammanträdde med Stor 
Mästare Rådets Arbetsutskott i Örebro 
den 31 augusti för att inhämta synpunkter 
och råd beträffande den tänkta lösningen 
av vår lokalfråga. De frågor som då 
ställdes togs sedan upp vid ett möte med 
representanter för HIRAM (Västerås-
frimurarnas fastighetsbolag). Med stöd 
av svaren har Stor Mästare Rådet gett oss 
tillstånd att fortsätta förhandlingarna.  
I ett nytt avtal erbjuder HIRAM oss att 
köpa 42 A-aktier (42000 kr) samt B-
aktier. A-aktierna ger oss ca 15 % av 
bolagets röstetal och en styrelsepost. En 
betryggande majoritet av rösterna 
kommer att innehas av lokala 
frimurarorganisationer, vilket betyder att 
centrala krafter i Stockholm inte kan 
påverka hyressättning m.m.  
En del av tomtmarken (närmast 
Väderleksgatan) planerar man bebygga 
för seniorboende, vilket ger kapital till att 
finansiera ordenslokalerna. Bygget ligger 
några år framåt i tiden, varför 
hyreskostnaden till en början blir 
förhållandevis hög. 
 

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

                            

 TR-DAMERNA 
 

har under hösten träffats två gånger. Vi 
fortsätter att träffas hemma hos varandra. 
Den 6 september var det höstupptakt hos 
Gunni Dahlberg. Inga-Lisa Kaneberg var 
värdinna på oktobermötet den 4 oktober. 
Den 1 november är det årsmöte, och då 
ses vi hos Gun Lindqvist. 

Siv Magnusson 

�������������������������������������������������������������������� 
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UR PROGRAMMET 
Varmt välkommen till 
höstterminens möten i Templet och 
Utposterna! 
 
* 17 okt. URG/TG/IG-val.  
  Val av ombud till GK 
  IG-möte. Parentation . OPK 
  Beslut om ny årsavgift. 
  Ballotering.  
* 18 okt  UP-möte med val. Köping. 
* 24 okt.  TG-möte 
* 26 okt.  Höstfest med Damer 
* 30 okt.  UP-möte m val. Enköping. 
   Inlänkning. 
*  4 nov.  Minneshögtid m. inbjudna 
   gäster. Kl 16. Alla välkomna 
* 20 nov. FredsUP-möte i Enköping. 
* 22 nov. UP-möte i Köping 
* 28 nov. IG-möte. Reception! 
*  6 dec.  Grötfest m. Damer. Köping 
*  7 dec.  Adventssamkväm och 
   julbord. Kl 19. Anmälan till 
   CM.  
   Observera att julbordet har 
   flyttats från den 14 dec. 
 
TR-Damerna 
*  1 nov.       Damklubbsmöte 
 
Notera dagarna i ditt kalendarium! 
 

 
 
 
 

 
REKRYTERING 
 
Minskande medlemsantal och svag 
nyrekrytering i kombination med stora 
lokalkostnader innebär ett problem. 
Templet behöver Ditt helhjärtade stöd. 
Det är endast vi själva som kan skaffa 
nya medlemmar. Gör Din insats! 
 

EN BRODER TILL 
 
Jorden kan Du inte göra om. 
Stilla Din häftiga själ. 
Endast en sak kan Du göra. 
En annan människa väl. 
Men detta är redan så mycket 
att själva stjärnorna ler. 
En hungrande människa mindre, 
Betyder en broder mer. 
 

  Text: Stig Dagerman 
 
UP i Enköping rapporterar att en ny medlem 
kommer att inlänkas inom kort! 
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HÖSTFEST HÖSTFEST HÖSTFEST HÖSTFEST     

    
fredagen den 26/10 kl 19. 

Du kommer väl till årets höstfest! 
Sofia Modigh medverkar 
(projektledare Unga KRIS  

= Kriminellas Revansch i Samhället)  
 

                            Hembakat bröd, lotterier. Entré: 50 kr. 
 

Alla Damer och Bröder är hjärtligt välkomna! 
 

 
 

Glöm inte heller  

adventsfirandet med luciaadventsfirandet med luciaadventsfirandet med luciaadventsfirandet med lucia    
och julbordoch julbordoch julbordoch julbord    
den 7 december!  

Enköpingsluciorna kommer. 
Anmälan till CM Bo Lindkvist före 30 november. 

 

 
 

JJJJulbordulbordulbordulbordetetetet den 14 december  
är flyttat till ovanstående dag! 

 
. 
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LOTTERIER KRÄVER VINSTER 
 
Vid våra fester bruker lotterna gå åt som ”smör i solsken”. För att lotterierna 
ska vara attraktiva krävs fina vinster. Många givare har alltid sett till att 
vinstbordet varit välmatat. 
Har Du någon gåva att skänka? Hör av Dig till Mästaren. Tag med till våra 
möten! 
 
 

 Preliminär utgivningsplan år 2012-2013 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 
4/12 8 december 51 
1/13 18 april 17 
2/13 18 augusti 40 
 

 
 

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 
e-post Tryck 
s@rtwastmannia.se Servicecentralen, Köping 
 

 
Redaktionen öppnar mestadels kring 9.00 eller 10.00, ibland så tidigt som 7.00. Vissa dagar så sent som 12.00 
eller 13.00. Vi stänger vid 17.30-tiden eller 18.00, ibland omkring 14.00 eller 16.00 och ofta så sent som 23.00 
eller 24.00. Vissa dagar eller eftermiddagar hänr det att redaktionen är helt stängd fast de sista dagarna har den 
varit öppen hela tiden, utom när redaktören varit någon annan stans fast han borde ha varit på plats. 

 
Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

Redaktionen tillönskar alla läsare FSV 
 
 

          


