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År 2016 den 21 september  recipierade våra Bröder 

Jens Hellberg, Roger Karlsson och Lars Göransson 

i Ordens fjärde grad, Trohetens grad. Vi gratulerar på det 

allra varmaste och tillönskar FSV! Stolt M till höger. 
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 MÄSTARBREV   
Käre Vän och Broder! 

 

I mitt förra Mästarebrev skrev jag något om vikten av att våga vidga 

perspektiven, ”rensa i rabatten” och söka hitta nya vägar för att nå dagens 

människor med vårt budskap och med erbjudande om medlemskap i vår 

Orden. För att göra detta betonade jag också vikten av en fast grund att stå på 

och en fördjupning av vårt inre arbete. 

 

Vid senaste sammanträdet i Mästare Rådet samtalade vi en del omkring detta 

– förståelse för och fördjupning av vårt inre arbete. Vi tog som utgångspunkt 

det som finns skrivet i kapitlet ”Kunskap och undervisning” i det material som 

tagits fram av Det Högsta Rådet i satsningen ”Templet – Ordens kraftkälla”. 

Utan att gå in på detaljer i vårt samtal nöjer jag mig att ange några punkter 

som vi vill arbeta med vid våra samlingar. 

 Ordenstal vid flera av våra möten där vi inte har reception. Det är 

Kaplanen som har huvudansvaret för dessa, men han kan även 

engagera någon annan broder. Det finns en hel del skrivet underlag 

men det kan också vara värdefullt om det är direkt framsprunget ur ett 

aktuellt behov eller situation. 

 Några gånger per termin tar vi upp ”fördjupningssamtal” vid våra 

brödramåltider. En källa att ösa ur kan vara den serie med tänkvärda 

artiklar som broder Jarl Jernunger skrev i vårt medlemsblad för ett 

antal år sedan under rubriken ”Har du, broder, tänkt på…” 

 Om det finns intresserade bröder kan vi ordna med en studiecirkel i 

Ordenskunskap. 

 Någon gång skulle det kunna vara intressant att tillsammans med 

närliggande Tempel anordna en ”fördjupningsdag” där vi kan få 

tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter med varandra, med en 

inledare som är väl insatt i Ordensarbetet. 

 

I år har vår kära Damklubb funnits i 75 år! Tänk vilket enormt intresse och 

engagemang som våra Damer visat under de åren! En ovärderlig insats som vi 

vill uppmärksamma lite extra under någon av höstens samlingar
*)

. Håll 

ögonen öppna! 

 

Så står vi då på tröskeln till ännu en höst som är oundviklig men som kan bli 

helt underbar. 
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I vårt Tempel ser vi fram mot de festligheter som väntar: Höstfest, Advents-

Lucia-Jul-fest och däremellan våra ordinarie samlingar varav några 

förhoppningsvis med reception. 

 

Jag vill avluta med att tillönska er alla och era nära och kära en höst med 

hälsa och kraft, tillräcklig balans mellan vila och arbete och med en ny 

frimodighet att berätta om vår Orden för nya, tänkbara medlemmar i vårt 

Tempel! 

 

Er vän och broder   
*)

 Det blir på Höstfesten. 

Sven-Erik Lilja 
 

NOTERA I KALENDERN 
 

 Lö 15/10         Höstfest. Se texten nedan. 

 On 19/10        KG-möte. Kanske reception. 

 On  2/11        IG-möte. Reception! Ny medvandrare. Parentation. 

 Sö  6/11        Minneshögtiden utgår. 

 Sö 4/12          Advent/Lucia/julbord (se annons) 
  

 

Välkomna till  

HÖSTFESTEN 2016! 

 
Lördagen den 15 oktober kl. 19.00 samlas vi till vår traditionella höstfest! 

Bjud gärna med vänner och bekanta. Det kan vara ett bra sätt att få fler att göra 

sig mer bekant med vad Tempel Riddare Orden är och gör.  

 

Vi börjar kvällen i vår Tempelsal där vi får lyssna till fängelseprästen i Sala,  

Erik Hultby som delger oss tankar och erfarenheter omkring sin uppgift och hur 

den andliga vården inom kriminalvården fungerar. Utgångspunkten är bland 

annat bibelordet ”Jag var i fängelse och ni besökte mig”. 

Erik sjunger också några sånger till gitarr. 

 

I samkvämssalen är det uppdukat för servering. 

Till en höstfest hör också lotterier! Bidrag gärna med vinster! 

Vi uppmärksammar också Damklubbens 75-åriga tillvaro. 

Vi hoppas på stor uppslutning och är säkra på att vi även detta år får uppleva fin 

och givande gemenskap! 

 

Allt detta får vi för 50 kr per person! 

Välkomna! 
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ADVENTS-LUCIA-JUL-FEST!! 
 

Söndagen den 4 december kl. 19 samlas vi till fest igen! 

Under kvällen kommer vi att få ta del av 

 Adventsbetraktelse 

 Luciatåg. Enköpingslucian kommer igen! 

 Julbord 

Preliminär kostnad är 200:- kr per person. 

Anmälan lämnas till Ola Magnusson, tel. 021-41 41 36.  

eller mejl s@rtwastmannia.se, senast 24 november.  

 

Välkomna! 

 
 

HÄNT SE´N  SIST 
 

Valet av MR för år 2017 medförde inga förändringar i Templets ledning. 

Samtliga ämbetsmän omvaldes till sina ämbeten. Vissa förändringar blev det i 

tjänstemannalistorna. 

 

En ny broder är på gång. Vid IG-mötet den 5 oktober skedde ballotering för 

Mikael Jonsson, Fagersta. Han är kallad till reception den 2 november. 

Toppen! 
 

 

              Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

            Utgivet av RT Wästmannia, Termometergatan 2, 723 50 Västerås 

 
Redaktion e-post    Tryck: 

Ola Magnusson s@rtwastmannia.se    Exp., Termometergatan 2 

Sven-Erik Lilja m@rtwastmannia.se 

Nästa Medlemsblad med matrikel och  mötesschema kommer kring vecka 51. Manusstopp 8 december. 

   

 

UNDER STRECKET 

 
Optimisten ser en uppgift i varje svårighet – pessimisten ser en svårighet i varje 

uppgift. 

 

Människorna är uppdelade i två grupper. En grupp som går före och uträttar 

något och en grupp som kommer efter och kritiserar. 
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