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LUCIA 2010LUCIA 2010LUCIA 2010LUCIA 2010    

    
Må de heliga, vilkas lärjungar ni strävar att bli, visa  
er det ljus ni söker och giva er sin medkänslas och  
visdoms starka hjälp. Det finns en frid, som övergår  
allt förstånd; den bor i deras hjärtan, som lever i det  
eviga; det finns en kraft som gör allting nytt; den 
lever och rör sig hos dem som vet att livet i allt är ett. 
Mä den friden vila över er, den kraften upprätthålla er, 
tills ni står där den ende Invigaren åkallas, tills ni ser  
hans + stjärna stråla fram. 
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� Brev från M: 
 
Käre Vän och Broder! 
 
Som bilförare har vi väl alla lite nu och då upplevt att sikten bakåt inte varit den 
allra bästa – inte minst nu i vintertid med frost och slask. För att komma till rätta 
med detta måste vi stanna, gå ur och skrapa eller tvätta. 
 
Ett annalkande årsskifte är tid för skrapning och tvättning av backspegeln! Det är 
viktigt ur flera aspekter: Hur gick det med våra intentioner och målsättningar? Vad 
kunde vi ha gjort ytterligare?  Vad har vi lärt av det som skett? 
Det ger oss även möjlighet att få känna en djup glädje och tacksamhet över allt 
positivt vi fått uppleva, men också den sorg och kanske t o m förtvivlan vi fått dela 
med andra. 
 
Vid en snabb återblick kanske 2010 ser ut som vilket annat år som helst, men tittar 
vi lite mer noga kan vi konstatera att det har varit unikt! Precis som alla andra år vi 
upplevt. 
 
Rekryteringen och lokalfrågan har varit stora och viktiga frågor vi arbetat med i 
vårt kära Tempel. 
Av de sex recipiender vi hoppats få blev det i alla fall två! Dessa gläds vi storligen 
över och de fyra återstående (som nu behöver bli ännu fler) har vi möjlighet att få 
hälsa välkomna under nästa år! Det hoppas jag kan vara vår stora föresats! Omöjligt 
är det inte. Vem kommer du att fråga? 
 
Lokalfrågan är i skrivande stund ännu olöst. Den ultimata lösningen hoppas vi 
väntar bakom hörnet. Vi kommer att ha ytterligare några samtal innan årsskiftet. En 
stor men spännande utmaning! 
 
Det är med stor sorg och saknad vi konstaterar att fullbordandets tolvslag under året 
klingat för inte mindre än åtta Bröder i vårt Tempel! De är:  
Sture Löveström, Göran Magnusson, Arne Bryngelsson, Helge Falenäs, Erland 
Wallström, Bertil Nyberg, Yngve Lindgren och Bo Holmberg. 
Vi lyser frid över deras minne och känner en djup vördnad för och tacksamhet 
gentemot dem alla och vad de fått betyda i vår gemenskap. Fyra av Bröderna hade 
varit med i vår Orden mer än femtio år! 
I en hälsning från PKM Jarl Öman sände han dessa verser 

 
Tankarna kommer från dagar som svann 
och minnen tändas och tindra. 
Bara de ljusa vi skänka varann 
kan nu sorgen lindra. 
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Tack för Din dag, för Din jordetid. 
Tack för de många små ljusen. 
Den som har minnen att värma sig vid 
blir aldrig ensam och frusen. 

 
Till sist vill jag framföra ett stort och varmt tack till alla mina Bröder för era 
insatser under året. Det känns verkligen skönt att få tillhöra en gemenskap, som har 
den grund och den målsättning som är vår. Hoppas att även du känner av den 
glädjen! 
Mitt tack går även till alla våra Damer för allt stöd under året. 
 

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År till er alla! 
 
 Luk 2:10-12: ”Men ängeln sade till dem: ´Var inte rädda. Jag bär bud till er 
 om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare 
 fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet 
 för er: ni skall finna ett nyfött barn, som är lindat och ligger i en krubba.” 
 

Er Vän och Broder 
Sven-Erik Lilja  

 
 

 

 
 
Broder Helge Falenäs har avlidit 
 
Den 5 oktober avled Helge Falenäs, 
Västerås. 
 
Han föddes i Hökmora den 11 april 1924. 
Familjen flyttade sedan till Kölsta 
utanför Köping där fadern fick tjänst som 
hyvlarmästare vid AB Kölsta-Hus 
sågverk och hyvleri, där också Helge fick 
sin första anställning. Efter att ha flyttat 
runt mellan olika orter återvände Helge 
med sin familj till Västmanland och 

Västerås år 1965 och till en tjänst som 
transportledare vid Nordenhaags. 
Företaget bytte sedermera namn till 
Västmannaträ, där Helge Falenäs 
stannade till sin pensionering. 
 
Helge hade flera och ganska olika 
fritidsintressen där motorsport och 
föreningsverksamhet dominerade. 
 
Inom Tempelriddare Orden, som han 
anslöts till redan år 1959, minns vi med 
stor glädje och tacksamhet allt 
självuppoffrande och gedigna arbete han 
utfört.  
 
Vi minns honom särskilt som  
- Tempelriddaren, som brann för 
Sanning och Rättfärdighet. 
1989 erhöll han den tidigare högsta 
graden, Hedersgraden.  Han mottog 
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Ordens Veterantecken bland de första 
efter tecknets införande. 
Sista gången han hade möjlighet att 
besöka vårt Tempel, Riddare Templet 
Wästmannia i  Västerås, var den 4 nov i 
fjol då han också utnämndes till Ordens 
Patriark. Det märktes på honom att 
krafterna avtagit, men det var ändå vår 
”gamle” Broder Helge. Det blev en 
alldeles speciell högtid för oss som hade 
förmånen att få vara med.  
- Organisatören. Han fick omedelbart 
när han tillträdde som Mästare år 1979 
stor användning av sin speciella gåva att 
kunna organisera. Strax innan hade det 
nämligen beslutats att Ordens 
Generalkonvent skulle förläggas till 
Västerås. Ett arrangemang med ca 1200 
deltagare. Mästareämbetet innehade han 
till 1994. 
- Inspiratören. Han inspirerade sina 
medbröder till nytänkande, och inte 
minst inspirerade han många yngre män 
att söka sig till vår Orden. 
- Reseledaren. Åtskilliga är de resor 
Helge har ordnat! Hans internationella 
intresse var stort och han drog sig inte för 
att organisera, leda och genomföra resor 
till många länder. Han var ordentligt 
påläst och framstod som expert på de 
historiska platser och andra sevärdheter 
trots att han själv aldrig besökt dem alla 
tidigare. 
Han knöt på detta sätt också många 
kontakter, som han sedan följde upp  på 
olika sätt. Utbytet mellan Templen i 
Västerås och Ålesund utgör ett fint 
exempel. 
- Gentlemannen. Broder Helge var en 
rakryggad, stilig och förekommande 
Broder och Vän! 
 

Inom RT Wästmannia delar vi sorgen 
och saknaden efter Broder Helge Falenäs 
med hans efterlevande! 
Vår tacksamhet och glädje är dock stor 
över vad han har fått betyda för oss alla! 
Vi hoppas och väntar också på 
återseendets glädje! 
 
Vila i stor frid Broder Helge! 
 

Sven-Erik Lilja 

 
Broder BERTIL NYBERG DÖD 
 
Nu är vi Tempelriddarebröder i RT 
Wästmannia samlade denna stund för att 
ta farväl av vår broder Bertil Nyberg. 
Så sade br Lennart Morberg vid 
begravningsgudstjänsten i Västerås 
Domkyrka den 10 november 2010.  
Det känns vemodigt och sorgligt att nu 
fullbordandets tolvslag klingat för br 
Bertil. 
Du var i allt en sann och äkta TB-broder, 
och du var en eldsjäl för vår Ordens höga 
ideal, där grundpelarna i vårt inre 
tempelbygge är sanning, kärlek, renhet 
och trohet. 
Du var med i många olika aktiviteter i 
vårt ordensarbete, inte minst som 
”ljudmästare”, där det krävs speciella 
kunskaper och stort tekniskt kunnande. 
Du kom med i vår Orden redan 1958. och 
genom denna aktningsvärda tidslängd 
utnämndes br Bertil år 2008 till Ordens 
Patriark, en speciell utmärkelse för 
uppskattat engagemang i vårt 
Ordensarbete. 
Det valspråk som br Bertil personligen 
formulerade som Tempelriddare var: 
”Utan kamp ingen seger.” Och så minns 
vi också br Bertil, att inte ge upp, utan 
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ständigt göra sitt bästa för det man tror 
på och känner för. 
 Vad rätt du tänkt vad du i Kärlek vill 
 Vad skönt du drömt kan ej av tiden   
 härjas. 
 Det är en skörd som undan honom  
 bärgas. 
 Ty den hör evighetens rike till. 
Tack broder Bertil. 
 
Broder YNGVE LINDGREN 
 

 
 
Budskapet om att fullbordandet tolvslag 
klingar för vår Skatt Mästare kom 
hastigt. Trots sjukdom såg vi med 
tillförsikt fram mot det år, som enligt 
egen önskan skulle avsluta tjänstgöringen 
som ekonomiansvarig i Templet under 
närmare fyrtio år. Br Yngve var djupt 
engagerad på många verksamhetsfält. 
Tempel Riddare Orden låg honom varmt 
om hjärtat. Medlemskapet började år 
1959 och så sent som i somras upphöjdes 
han till elfte graden. 
En sann Tempelriddarbroder har gått 
bort. Livet har berikats genom vänskapen 
med Yngve. Samvaron med honom gav 
oss glädje och hopp. Det känns tomt att 
mista en broder. Till tröst i med- och 
motgång äger man minnena i sitt hjärta. 
 
Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag 
och något oväntat sker.  
Världen förändrar sig varje dag men 
ibland blir den aldrig densamma mer.   

(Alf Henriksson) 

Begravningsgudstjänsten sker i Dom-
kyrkan onsdagen den 22 december kl 
13.30. 
     OM 

 
TACK KÄRA BRÖDER 
 
I RT Wästmannia har vi kära bröder, som 
står oss nära, som vi är djupt förbundna 
med och som vi vördar. De ger oss alla 
ett rikare liv, därför att vänskap och 
kärlek förädlar livet för oss alla. Men så 
en dag kommer budskapet att livet är 
färdigbyggt och fullbordandets tolvslag 
har klingat. 
Vi tackar de avhållna och älskade bröder, 
som nu har lämnat oss, för de löften de 
en gång gav vårt brödraskap och för ett 
långt och värdefullt arbete, som vi 
ständigt med glädje kommer att minnas. 
 
 
 
 

MEDALJÖR o. ”KORS”RIDDARE 
 
Br Stig Dahlberg fick mottaga 
Patriarkmedaljen OPK vid november-
mötet. Vi gratulerar och lyckönskar. 
Vi vill också uppmärksamma 
gradgivningen i STICG i Örebro den 23 
oktober. Sten G Svensson och Victor 
Calderon recipierade och flera andra 
bröder från vårt Tempel deltog. 
 
VALRESULTAT 
 
Valmötet 7 oktober innebar inga större 
förändringar. Ny i MR som K blev br 
Inge Svensson och i tjänstemannalistorna 
skedde endast smärre justeringar.  Hela 
fördelningen av posterna framgår av 
matrikel 2011. 
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UR PROGRAMMET 
 

Varmt välkommen till vårterminens 
möten i Templet.  

Notera dagarna som finns i 
mötesschemat. 

 
Närmast liggande efter nyår är IG-mötet 
den 12 januari och Utpostmöten den 7 
(extra) och 20 januari i Köping och 25 
januari i Enköping. 
 

 
 
SISTA STRIDEN FÖR TEMPEL-
RIDDARNA? 
 
Tempel Riddare Orden är i stort behov av 
yngre förmågor. 
Vi försöker på olika sätt visa oss för nya 
människor. Målet är att få nya 
medlemmar. Vi behöver få in människor 
i 20 och 30 årsåldern. Medelåldern i är 
hög och blir det ingen föryngring snart så 
går orden ett osäkert öde till mötes. Vi 
behöver olika generationer för att 
överleva.  
Medlemmarna hänger sig åt kristna 
värderingar och ett liv utan alkohol. 
Orden är ett slutet sällskap där ritualer 
och ceremonier hålls hemliga för 
utomstående men även för de 
medlemmar, som ännu inte har klättrat i 
graderna. Det går heller inte att ta in allt. 
allt på en gång Spänningen är en viktig 
del. Spänningen kan attrahera 
medlemmarna. För den nye kan 
invigningsceremonin vara ett starkt 
minne. Man vet inte vad som väntar 
bakom dörren. Att ritualer hålls hemliga 

är en del av pedagogiken hos orden. 
Tanken är att den som är ny ska vilja 
fortsätta att klättra till nästa nivå. Orden 
har mycket att ge människor i deras 
vardagsliv. Det är en fin gemenskap och 
man kallar varandra bröder. Dessutom 
ger det en paus från stress. Man kan 
känna en stillhet när man går från mötet i 
Tempelsalen.  
Orden instiftades i USA 1845 och är ett 
slutet sällskap öppet endast för män. Det 
är mycket en social institution. Det är 
vanligare att kvinnor går över och dricker 
kaffe hos en väninna och pratar. Det gör 
inte män gör i samma utsträckning. 
Därför behövs det en träffpunkt i 
Templet.  
Från en artikel i Skånska Dagbladet 2010-10-29. 
 
NYTT ÅR 
Tänk på att när vi ni går in på ett nytt år 
har vi alla ett ansvar för att vårt Tempel 
växer. Bröder, gör vad ni kan för att detta 
ska bli verklighet. 
 

NOTISER 
 
Lina Adolphsson, kantor i Köping, 
underhöll vid Höstfesten den 29 oktober . 
Samkväm med lotteri avrundade kvällen. 
 
Vid Riddaretemplet Wästmannias 
traditionella adventssamkväm framförde 
Enköpingsluciorna en mycket 
stämningsfull luciatablå med vackra 
välljudande adventssånger En upplevelse 
för både ögon och öron. Sten-Bertil 
Jakobson höll en betraktelse och för 
musikinslagen svarade Arne Linderhed. 
Åhörarna var mycket nöjda. En stor del 
av behållningen av ett lotteri vid 
efterföljande samkväm går till 
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Föreningen Utvecklingsstörda barn och 
vuxna. 

MATRIKEL 
MEDLEMSAVGIFT 2011 
 
Med detta utskick följer 2011 års 
Matrikel, som innehåller mötesprogram, 
ämbets- och tjänstemannalistor och 
medlemsförteckning.  
Dessutom bifogas inbetalningskort för 
årsavgiften. Ekonomiavdelningen är 
tacksam för inbetalning under första 
kvartalet 2011. Observera att 
fortsättningsvis skall plusgirokonto 
348865-7 användas. 
 
I MINNENAS BOK 
 
I minnenas bok jag skriver en dikt 
Jag skriver med enkel skrift. 
 
Ge ut dina tankar åt andra 
Och hjälp varandra. 
 
Varje dag är ett oskrivet blad 
Så varför inte skriva ner en rad 
. 
Det behöver inte vara krångliga ord 
Utan blott att människor  förstod. 
Förstår vad vi inom oss bär 
och vad vi av varandra lär.  
 
                   Kerstin Söderlund 

 
 

                 
 
TR-DAMERNA 
 
TR-damernas årsmöte ägde rum den 4 
november. Då valdes styrelse för det 
kommande året. 
Den har följande sammansättning:  
Ordförande: Siw Fredby 
Vice ordf.:    Gun Lindqvist 
Sekreterare:  Siv Magnusson 
Vice sekr.:    Inga-Lisa Kaneberg 
Kassör:         Gunni Dahlberg. 
Mötesdagarna under vårsäsongen börjar 
fredagen den 7 januari (OBS annan 
veckodag). Då har vi julfest med julklapp 
(30 kr).Övriga: 3 febr., 3 mars, 7 april.  
Vi återkommer med datum för majmötet. 
Styrelsen vill önska alla TR-damer en 
God Jul och ett Gott 2011. 
 
         Siv Magnusson 
 
 
 
 

 
 

Det bästa sättet att förutsäga framiden  
är att skapa den.
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Mästare Rådet

 
tillönskar alla en riktigt 

 God jul  
och ett lyckosamt 

Gott Nytt År 
 
 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Hantverkargatan 3, 722 12 Västerås 
 
Redaktion Distribution 
Ola Magnusson Lennart Morberg 
Sven-Erik Lilja Harry Thornberg 
 Lennart Stegnell 
e-post Tryck 
magnusson@wastmannia.se Servicecentralen, Köping 
 
 

Preliminär utgivningsplan år 2011  
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 
1/11 21 april 18 
2/11 18 augusti 35 
3/11 25 september 40 
4/11 8 december 51 


