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Årg. 38                  Hemsida: www.rtwastmannia.se                             Nr 3-2014 

 

            ÄPPLENA LYSER PÅ TRÄDEN 

 

                  
 
 
 

Den svala september kommer med glasklar luft och stålblanka vatten. 

Äpplena lyser på träden och morgonens fallfrukt känns angenäm kall i min hand. 

Fåglarna samlas på sjungande ledningstrådar till sällskapsresa. 

Spindelvävarna lyser i gryningens dagg och maskrosen blommar på nytt. 

Sommaren viker. Orörlig svävar en hök under vita moln. 
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MÄSTAREBREV:                                             

 

Käre Vän och Broder! 

 

Att välja … 
 

Supervalåret 2014 börjar gå in för landning. Vi har fått vara med om att välja såväl 

EU-parlamentariker som ledamöter i riksdag, landsting och kommuner.  

 

Känslorna och upplevelserna av  valresultaten varierar från person till person beroende 

på vad vi uppfattar som viktigast bland alla frågor som stötts och blötts eller som 

kanske inte alls kommit fram särskilt mycket i förvalsdebatterna. Skalan omfattar säkert 

hela registret från stor bestörtning till stor glädje. 

 

Valdeltagandet har varit högre än vid föregående val vilket är glädjande! Det gäller att 

vi värnar om den frihet och det ansvar vi har som medborgare i vårt fina och 

demokratiskt uppbyggda land. Demokratin är ju inget självskrivet utan måste ständigt 

värnas och byggas. 

 

I stort som smått … 

 
Valfriheten sitter i högsätet på gott och ont. Aldrig tidigare har vi väl ställts inför så 

många personliga val som vi gör i dagens samhälle. Från att välja bland mängden 

tandkrämer till val av former för vård och omsorg, pensionsfonder o s v. Ibland kan det 

kanske kännas frustrerande och svårt. 

 

Ett livsavgörande val … 
 

För min del tror jag att det viktigaste är att välja en livsstil och en tro som ger mig den 

grundtrygghet som man så väl behöver i de situationer och val man ställs inför. Att få 

känna att man bottnar och står på en fast och en orubblig grund. Det handlar om att 

välja den väg som jag tror är den rätta för mig och mitt liv. Att jag kan få vara den jag 

är skapad till. 

 

”Jag tror på en Gud som är helig och varm, Som ger kampglöd och identitet.  

En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet 

Jag tror på en Gud som gråter med mig när jag gråter så allting är gråt. 

En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt. 

Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. 

En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör” 
Sv. Psalm 766 
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Vårt val … 

 
Vi Bröder i Tempel Riddare Orden har valt att ingå i ett brödraskap grundat på kärlek, 

trofasthet, ansvar och pliktkänsla. 

 

Vi vill inspirera varandra till att aktivt och troget utföra de uppgifter vi  påtagit oss och 

att med kraft deltaga i arbetet med att omsätta kärleken till Gud, fäderneslandet och vår 

nästa i ord och gärning. 

 

Vi har tagit  ställning mot alla slag av droger. Vid inträde i Orden har varje medlem 

lovat  att avhålla sig från bruket av berusande drycker och andra droger. Detta är unikt 

i jämförelse med andra seriösa Ordnar. 

 

Vi önskar att fler skulle vilja ingå i vårt brödraskap! Vi passar väl på att inbjuda när 

tillfälle bjuds? 

 

Valet av ämbets- och tjänstemän … 

 
Vid senaste mötet valdes ämbetsmän och tjänstemän för 2015. På ämbetsmannasidan 

blev det omval på samtliga poster medan det skedde viss förnyelse på 

tjänstemannasidan. Ett fåtal tjänstemannaposter är fortfarande vakanta.  

 

Vi som valdes tackar Bröderna för det förtroende som visats oss och lovar att göra vad 

vi kan för att leva upp till era förväntningar. 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 

 
 
 
 

BRUSTNA LÄNKAR 

 
Fullbordandets tolvslag har klingat för  

Bröderna 
 

Jan-Erik Lidberg   

 och 

 Bernt Westerlund 
 

 

 

Om till livets sista timma 

Du i trohet väpnad står, 

Skall fullbordat Tempel glimma, 

När Din levnads tolvslag slår. 

 
Broder Jan-Erik avled den 17 sept. 2014 

i en ålder av nära 78 år. 

Han inträdde i Tempel Riddare Orden år 

1993 och innehade 9:e graden ((UK). 

Broder Bernt avled den 22 sept. 2014 och 

blev 77 år. Han blev Tempel Riddare 

år1979 och innehade 9:e graden (SK).  
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NY GRAD      

 

Vi lyckönskar br Anders Carlsson, som recipierade i 3:e graden (RG) den 

17 september 2014. 

 

 

MÖRKER – EN KUSLIG 

HISTORIA 
 

Mörker är för de flesta ett ord med 

dyster klang. Med det finns där och 

ingår i dygnets, årets och livets 

dynamik – på gott och ont. 

 

Det är egentligen inte så konstigt om 

människor är mörkrädda. Sedan gammalt 

har nämligen mörkret nästan alltid 

förknippats med det som är ont. I bibeln 

är mörkret ofta en symbol för döden. 

Det första Gud gör i skapelseberättelsen 

är att skilja ljuset från mörkret, och 

mörkret kallade han natt. I bildlig mening 

betyder Guds 'Varde ljus!" att ljuset 

segrade över mörkret och att mörkret inte 

längre ensamt hade herravälde. Bibelns 

första ord har en djupare innebörd än 

bara det att solen blev till. Uttryck som 

"att göra någons ljus till mörker" eller 

”att utsläcka någons ljus”, betyder helt 

enkelt att låta någon dö. Att sitta i 

mörkret handlar inte i första hand om att 

vara okunnig, som det också kan betyda, 

utan snarare att vara fjättrad i en 

fängelsehåla eller vanligen att vara 

nedstigen i dödens boning., 

Mörkrets furste, som omtalas i psalmen 

"Vår Gud är oss en väldig borg' har 

visserligen numera blivit mörkrets förste, 

men är fortfarande inte någon sympatisk 

person. l stället är han hotande och vred. 

Han rustar sig förvisst med våld och 

argan list. 

Att djävulen hör samman med mörkret är 

inget konstigt eftersom mörkret är ljusets 

motsats. Ljuset i sin tur står nästan alltid 

för såväl det goda som för Gud. "Jag är 

världens ljus", sade Jesus om sig själv. 

Ljuset har inte heller någon gemenskap 

med mörkret. Därför varnas vi i bibeln 

för att vandra i mörkret, det vill säga att 

leva i bristande uppriktighet. 

Samma betydelse har mörkret även i 

sagor och annan litteratur. I mörkret kan 

farligheter dölja sig. Träden kan se 

farliga ut. Skuggorna från eldsken kan 

upplevas som hotande. Och har man 

inget ljus ar det svårt att finna en säker 

väg hem. 

Allt detta har man tagit fasta på 

exempelvis i nutida skräckfilmer. Men 

det ar inget nytt. Även i äldre litteratur 

använder man sig av mörkrets fasor. 

Samtidigt vet vi att det ibland kan kännas 

skönt att se solen gå ner och att kura 

skymning. Att sitta i mörkret kan även 

upplevas som rogivande och ganska 

skönt. I mörkret kan man utbyta 

hemligheter och ge förtroenden. Så visst 

kan mörkret ibland uppfattas som en vän. 

Mörkret kan skydda den som inte vill bli 

sedd. 

Men talar man om mörkret som vän, så 

finns det säkert många som sätter ett 

varnande finger i luften och invänder: 

"Visst, men det gäller bara de 
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ljusskygga! Det gäller bara dem, vars 

gärningar inte tål att synas i ljuset. Så 

bevare oss för mörkrets vänskap!" Och så 

är man tillbaka vid början. Mörkret är 

något ont och mörkrets män är som regel 

onda. Tjuvar slår hellre till om natten än 

på dagen Fångar rymmer helst nattetid ' 

"Mörksens gärningar” är något man ska 

ta avstånd från. I stället ska man söka sig 

till ljuset. 

Så vart man än vänder sig står mörkret 

mycket sällan för något gott. Det tog 

även Hjalmar Söderberg fasta på i 

diktsamlingen "Det mörknar över 

vägen". Där skrev han: 

 Det mörknar över vägen, 

 det börjat bli tungt att gå, 

 och tunga bli alla tankar, 

 när skymningen faller på.  

Någon  har sagt att skuggorna blir större i 

mörkret och därmed velat säga, att i 

mörkret blir bekymren större. 

Det går inte att komma ifrån att mörkret 

trots allt är en kuslig historia. 

Men … varför inte ändå välkomna 

mörkret och gå ut i natten och betrakta 

stjärnhimmeln. 
 

 

Har Dur en presumtiv broder i åtanke? 

Bjud in honom till brödramåltiden efter 

ett IG –möte för en stunds information 

om vår Orden. 

 

EN GOD VANA - BÄDDA 

SÄNGEN 
 

Lycka är en stark känsla. 

Gretchen Rubin, författare och bloggare, 

som har ägnat ett år att testa teorier i ett 

lyckoprojekt, säger att något som gör stor 

skillnad i många människors lyckokänsla 

är en vardaglig aktivitet som att just 

bädda sängen. 

Varför ökar detta lyckokänslan så 

effektivt? Det finns två skäl. 

För det första är det enkelt att bädda 

sängen och det har stor betydelse, då 

yttre ordning och reda bidrar till ett inre 

lugn. 

För det andra: Att hålla sig till rutiner ger 

tillfredsställelse. Att ta tag i en enkel 

daglig handling är ett sätt att återfå 

känslan av självkontroll och känna sig 

effektiv, produktiv och disciplinerad. 

 

           

 

 
 

UR PROGRAMMET 
Varmt välkommen till 

höstterminens möten i Templet! 
Ur mötesschemat hösten 2014  
 

24 okt.  Höstfest. Landshövding       

   Ingemar Skogö medverkar.   

Lotterier. 

23 okt.  UP i Köping. Val. 

28 okt.  UP i Enköping. Val. 

2 nov   Minneshögtid. EHD. Kl. 16. 

5 nov  IG-möte. Parentation. 

19 nov  PRG-möte. 

20 nov. UP-möte i Köping.  

25 nov. UP-möte i Enköping. 



6 

3 dec  IG-möte. 

7 dec   Adventssamkväm. Lucia.  

   Julbord. 

11/12  UP i Köping. Grötfest med  

   Damer,  

 

 TR-DAMERNA 

 
        Årsmöte 

 torsdagen den 6/11 hos Gunni  

 Dahlberg, Ramnäsgatan 24. 

                     

 

Notera dagarna i ditt kalendarium! 

 

 

 
 

 

 

 

JUST NU 
behöver Templet Ditt helhjärtade stöd. 

TR-KRONAN 
Ett regelbundet bidrag från bröderna 

till Templets kasa 

har hittills inte gett den 

inkomstförstärkning, som så väl behövs. 

Just nu har Templet ett underskott på 

tusentals kronor, som tär på vårt 

reservkapital och som i fortsättningen får 

allvarliga följder. 

Om varje broder avsätter  

en krona per dag, 

skulle detta läge betydligt förbättras. 

EN NY BRODER 

Nya medlemmar är en förutsättning för 

Templets fortbestånd.  

 

HÖSTGLÖD 

 
Skördetid. Mörker och levande ljus, allhelgonafrost att vänta. 

Höst. Början på slutet. Det som växer ska dö. Början på början igen, i en ändlös cirkel 

som snurrar genom eoner av tid; en tid som vi bara är ett ögonblick av. Ett andetag, ett 

vingslag – ingenting mer. 

 

Vid en nostalgiresa till min hemort trampar jag runt i min barndoms fotspår. Som en 

gengångare från en annan dimension kliver jag runt i gamla jaktmarker. Där var 

skogen med kojan, den lilla idrottsplatsen som pojkgänget gemensamt ställde i 

ordning, skidbacken med en smal öppning i staketet, där farten var som högst. 

 

Nu är det andra som bor där. Jag tittar efter barndomskamrater, men förstår att det inte 

är unga ansikten jag ska leta efter. Skolhuset är ersatt av nya paviljonger, affären och 

järnvägsstatinen likaså, många av villorna är rivna för att ge plats åt nybyggen. Allt 

som i minnet var stort och oändligt är bara litet och futtigt. Jag minns ån, där vi kunde 

spela bandy och meta abborre. Och den mörka häcken på vägen till mjölkhämtnings-

luckan i herrgårdsladugården. 

Mitt föräldrahem på Templarvägen – den hette faktiskt så – är ganska förändrat men 
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ändå inte. Det gungar till i mig när jag ser syrenhäcken, grindstolparna och garaget, 

där Far hade sin Ford V8 från 1936. Svindlande. Löven ligger på gräsmatten liksom 

nedfallna äpplen från de gamla träden. 

 

Sitter sedan hemma. Natten är svart och himmelen klar. Karlavagnen utanför fönstret 

tindrar. Minusgraderna är nära, Jag drar en filt om mig i soffan och funderar vilka 

förändringar jag vill göra i mitt nuvarande hem. Vi bygger framtiden. Vi bygger den 

nu. 
        OM 

 

 
HÖSTFEST  

 
fredagen den 24/10 kl 19. 

Du kommer väl till årets höstfest! 
Landshövding Ingemar Skogö medverkar 

 (den stora skogsbranden) 
                       Hembakat bröd, lotterier. Entré: 50 kr. 
 

Damer och Bröder är hjärtligt välkomna! 
 

 
 

Glöm inte heller  

adventsfirandet med lucia 
och julbord 

söndagen den 7 december!  
Enköpingsluciorna kommer. 

Anmälan till CM Bo Lindkvist före 30 november. 

 

 
Har du vinster att skänka till lotteriet?     
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MINNESHÖGTID 

 

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

den 2 november kl 16 till åminnelse av våra bortgångna bröder. 
 

 


 
 

 Preliminär utgivningsplan år 2014-15 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

4/14 8 december 51 

1/15 18 april 17 

2/15 18 augusti 35 

 

 

 

 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Termometergatan 2, 723 50 Västerås 

Tel. 021-14 16 85  

 
Redaktion Ola Magnusson      Sven-Erik Lilja 

e-post s@rtwastmannia.se      m@rtwastmannia.se 

 

 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

Redaktionen tillönskar alla läsare FSV 
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