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Mästare-brev: 

  

Käre Vän och Broder! 

 

Nar jag skriver detta har vi just passerat Tacksägelsedagen. En viktig dag när vi 

verkligen får tillfälle att tänka efter hur mycket vi ändå har att vara tacksamma för i 

våra liv. Visst kan vi mötas av ohälsa och svårigheter av olika slag under vår 

vandring men i det stora hela: tack för livet! I vårt hem brukar vi börja varje dag 

med en sång: 

 Tack min Gud för att jag vaknar, frisk och glad till en ny dag 

 Din är dagen, Din är solen, Din är jorden, Din är jag! 

 Du är Gud och ska bestämma. Tag mig, Herre, använd mig. 

 Mina armar, händer, fötter, de kan säkert hjälpa Dig. 

 Tag mig, Herre, lär mig leva mer och mera lik Din Son. 

 Lär mig skilja rätt från orätt, allt Du ger mig är ett lån. 

VÅRA NYA UTVALDA STOR KOMTURER 
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I vår brödragemenskap känns det som vi har mycket att vara tacksamma för just nu. 

 

Våra nya lokaler! Tänk att vi äntligen är på plats och får börja njuta av allt 

planerande, arbete och möda som så många bröder lagt ner för vårt Tempels 

bästa! Tack kära bröder! 

 

Två inledande högtider! Jag tänker då på invigningsmötet med stor 

uppslutning av bröder från vårt eget och andra Tempel och från såväl STMR 

och PKMR. Ett tjugotal Damer deltog även i det särskilda program som 

anordnades liksom i den efterföljande gemensamma måltiden där det var dukat 

till fest! STICG-mötet som vi fick stå som värd för! Ett femtiotal bröder 

deltog och allt fungerade i det närmaste perfekt. Fem av våra egna bröder fick 

den nya 9-an. Tack för förtroendet och ett varmt tack till alla som var med och 

gjorde genomförandet möjligt! 

 

Våra senast tillkomna bröder! Tre nya bröder sedan december 2012. 

Varmt välkomna in i vår gemenskap! Tack för den injektion ni ger oss. 

Låt oss alla fortsätta på den inslagna rekryteringsvägen! 

 

Jag sänder en tacksamhetens tanke till er alla och hoppas att vi ska få en fortsatt fin 

framtid i vårt Tempel! Våra armar, händer, fötter - liksom våra omtankar - behövs i 

vår gemenskap! 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 

 

NY LOKAL FÖR RT WÄSTMANNIA 
 

RT Wästmannia har flyttat – igen. Templet har under många år haft sin hemvist i 

centrala Västerås. Starten skedde i IOGT-huset och verksamheten flyttades därefter 

till Blåsbogården. Denna fastighet hotades av rivning och bröderna sökte sig till 

vindsvåningen i Frälsningsarméns nybyggda fastighet, som stod färdiginredd år 

1956. Inför en aviserad kraftig hyreshöjning år 2011 tvingades Templet åter skaffa 

ny lokal. I samverkan med andra ordnar övervägdes ett flertal alternativ. En 

tillfällig lösning blev Frimurarnas ordenshus.  Frimurarna, som av liknande orsak 

behövde ny lokal, inköpte genom fastighetsbolaget Hiram en fastighet av Jehovas 

Vittnen. Genom aktieköp har Templet ägande i huset. Efter en omfattande 

ombyggnad med en enorm arbetsinsats av bröderna står nu huset redo för sin nya 

användning. Förutom handfast arbete med rivning av väggar och tak, uppbyggnad, 

målning osv har det handlat om nedpackning i kartonger, flyttning och uppackning i 

nya förråd. En del av möblemanget finns med från de gamla lokalerna. 
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Den 2 oktober invigdes Frimurarnas Johannessal som Tempelsal enligt den ritual 

som används vid dessa tillfällen. Under den rituella delen officierade SMR med SM 

Per Fredheim i spetsen. Många gästande bröder från andra Tempel var närvarande. 

VSM Jarl Öman erinrade om de framsynta män, som verkat och verkar i Templet 

och önskade all lycka och fortsatt framgång. Så följde samkvämet för 80 personer i 

den vackert dukade matsalen under stor trevnad. Gratulationer och lyckönskningar 

förmedlades och M Sven-Erik Lilja riktade ett stort tack till alla gäster som hedrat 

Templet med sin närvaro. 

Damerna hade ett eget jämsides löpande program. Biträdande direktor Ronald 

Henriksson berättade medryckande om sitt eget liv: Från egen utsatthet till Västerås 

Stadsmission – en personlig resa. 

Ny lokal kan bli en startpunkt för något nytt. Det nya beror av oss själva. Vi har ett 

stort ansvar för framtiden. Låt våra visioner och drömmar bli en framtida 

verklighet. 

Ola Magnusson.  

 

 
STORTEMPELDAG I DET NYA ORDENSHUSET 

 

Sensommarsolen sken välkomnade lördagen den 12 oktober då RT Wästmannia 

stod som värdtempel för STICG-mötet. I den nya och inbjudande tempelsalen 

samlades bröder från det egna Templet tillsammans med tillresande bröder från 

Mellersta, Södra och Norra Provins Kapitlen. VSM Jarl Öman åtföljdes av åtta 

bröder från STMR och PKMR, som alla officierade vid mötet. I receptionen i 

nionde graden gavs temat ”Lycka” att meditera över. Tjugo bröder från tio olika 

Tempel recipierade och fick insignierna – en kraschan i form av ett rött kors att 

bäras på bröstet. 

Efter mötet samlades de närvarande i den vackert dukade matsalen, där en 

välsmakande måltid intogs under gemytliga former. Många utryckte sin glädje över 

att få deltaga i denna högtid och glädjen över de vackra och ändamålsenliga 

lokalerna. Arrangemanget var också ett bra test på att våra nya lokaler fungerar i 

sådana här sammanhang  

         Ola Magnusson 

 
TILL NY GRAD 
 
Vid STICG-mötet den 12 oktober upphöjdes bröderna  Bertil Wikström, Allan 

Fredin, Nils-Uno Ohlsson, Göte Kaneberg och Karl-Erik Oskarsson (från vänster 

i bild, sid. 1) till Utvalde Komturer  (”nya” grad 9)  och fick mottaga det röda 

korset. Alla dessa bröder lyckönskas varmt! 
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VAL 2013 
 

Det blev inga större överraskningar vid valet den 2 oktober. Hela Mästare Rådet 

omvaldes och tjänstemannalistorna står kvar i stort sett oförändrade. Tillkommit 

som BUM i IG har Jens Hellberg och Roger Karlsson . Se vidare kommande 

Matrikel. Tack alla bröder som ställer upp. Utan Er skulle inte vårt Tempel fungera. 

 

MEDLEMSAVGIFT 
 

Alla har ännu inte betalat medlemsavgiften. Gör det, snälla! Det är 

medlemsavgifterna som bekostar verksamheten 

 
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 

lämnat bidrag, som bekostat nyttigheter av olika slag. 

Templets ekonomi är ansträngd främst till följd av medlemsantalets kräftgång. Vi 

har av kostnadsskäl tvingats lämna våra gamla lokaler. 

Den nya lokalen på Termometergatan kostar oss också en hel del, samtidigt som vi 

tappar fler medlemmar än vi nyrekryterar. 

Vi behöver också hjälp av bröderna för den för vår överlevnad viktiga 

nyrekryteringen. 

Vi vädjar alltå på nytt om frivilliga bidrag och bifogar ett inbetalningskort för Din 

gåva till Ditt Tempel. Internetbetalning eller kontanter till SKM går också bra. 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. 

Templet anordnar olika arrangemang till trevnad för bröder och damer, såsom till 

exempel den populära höstfesten, som i år äger rum fredagen den 25 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 –  
 

    Plusgirokonto 34 88 65-7. 
  
 
NOTISER 
 

* Fastighetsbolaget HIRAM inbjöd till ”öppet hus” den 19 oktober för att visa den 

fantastiska samlingspunkt som skapats för ordensverksamhet i Västerås – 

Ordenshuset (i öster). Ca 50 – 60 personer hörsammade inbjudan. 
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* HIRAM inbjuder till teckning av aktier i bolaget. Om intresse kontakta Skatt 

Mästaren före den 27 november. Teckningskurs 1000 kr per aktie. 

 
 
UR PROGRAMMET 
 

Mötesschema hösten 2013  

 

25 okt.  Höstfest. Kyrkoherde Gunnar Kärrbom medverkar. Lotterier. 

29 okt.  UP i Enköping. Val. 

3 nov   Minneshögtid. EHD. Kl. 16. 

13 nov  IG-möte. Parentation.   OBS  Ny dag 

20 nov  PRG-möte. 

21 nov. UP-möte i Köping.  

26 nov. Kultur-UP-möte i Enköping. 

27 nov  IG-möte.     OBS  Ny dag 

5 dec  Grötfest med Damer, UP i Köping. 

8 dec   Adventssamkväm. Lucia. Julbord .  OBS  Ny dag 

 

TR-Damerna 
 

7/11  Årsmöte. Reveljgatan. 

 

 
 

TR-DAMERNA 

 
RT Wästmannias nya lokal på Termometergatan är invigd. Som framgår av 

brödernas redogörelse, deltog också vi damer. Nitton TR-damer lyssnade intresserat 

på biträdande direktor Ranald Henriksson, som berättade om sin personliga resa 

”Från egen utsatthet till Västerås Stadsmission”, en gripande berättelse.  

Under vårt senaste möte hos Siw Fredby diskuterade vi om våra möten också skulle 

förläggas till Termometergatan. Vi beslutade, att vi tills vidare fortsätter att träffas 

hemma hos varandra. Nästa möte den 7 november är årsmöte, och då träffas vi hos 

undertecknad på Reveljgatan 3. Varmt välkomna. 
           Siv Magnusson 
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MINNESHÖGTID 

 

Alla (Damer och Bröder) är välkomna till en minnesstund söndagen den 

3 novembert kl 16 till åminnelse av våra bortgångna bröder. 

 

 
 

 

                                             
 

RIDDARETEMPLET WÄSTMANNIAS UTPOST I ENKÖPING 
 

inbjuder till Kulturutpostmöte den 26 november kl. 19.00 i Kyrkans Hus på 

Badhusgatan i Enköping. 

Mannen som fick igenom att slaget vid Gestre (Gestrilen), Sven Sandblom, år 1210 

utspelades utanför Enköping, berättar om hur han kom fram till detta, vilket helt 

strider mot Västgötahistorikernas uppfattning. Men han har fått rätt av Riksarkivet. 

Alla intresserade inbjudes först till ett ritualmöte om kultur med efterföljande 

samkväm och berättelsen om slaget vid Gestrilen år 1210. 
 

 
 

Anmäl Dittt deltagande till Per Hallström: 0171-444463 eller Gunnar Widén: 0171-37029 

 

Väl mött den 26 november i Kyrkans Hus kl. 19.00 till ett utpostmöte om 

kultur.  
 

Utpoststyrelsen 
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VI SKA TÄNKA PÅ 

 
Många gånger är det blott det lilla 

som behövs – ett vänligt ord ibland. 

Det kan ske ett under, när vi stilla 

tar en annan mänskas trötta hand. 

Vi ska tänka på - i allt det svåra  

Gud har inga händer mer än våra. 

 
       Birger Franzén 

 

           

RT Wästmannias Medlemsblad Preliminär utgivningsplan 

 
Termometetgatan 2, 723 50 Västerås 

Redaktion  e-post    Nr Manus senast 

Ola Magnusson s@rtwastmannia.se  4/13 8 december  

Sven-Erik Lilja m@rtwastmannia.se/14 1/14 18 april 

        2/14 18 augusti 

        3/14 15 oktober 

 

                                                           
Du vet väl att Du kan läsa detta Medlemsblad och äldre på nätet: www.rtwastmannia.se. 

 

mailto:s@rtwastmannia.se
mailto:m@rtwastmannia.se
http://www.rtwastmannia.se/
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HÖSTFEST  

 
fredagen den 25/10 kl 19. 

Du kommer väl till årets höstfest! 
Kyrkoherde Gunnar Kärrbom medverkar 

  
                            Hembakat bröd, lotterier. Entré: 50 kr. 
 

Damer och Bröder är hjärtligt välkomna! 
 

 
 

Glöm inte heller  

adventsfirandet med lucia 
och julbord 

söndagen den 8 december!  
Enköpingsluciorna kommer. 

Anmälan till CM Bo Lindkvist före 30 november. 

 

 
 

 


