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MÄSTARE BREV: 

 

Käre Vän och  Broder! 
 
Efter att ha varit på Hela Människan en dag går jag hem med blandade känslor. 
Det har varit en hel del möten med människor med olika livsöden. 
Anna (som i verkligheten heter något annat) är en fin och trevlig tjej som har ”trillat 
dit” på nytt. För vilken gång i ordningen är omöjligt att överblicka. I morgon ska hon 
till socialen igen och då måste hon kunna blåsa rent. En förtvivlad vädjan ”Kan jag inte 
få be dom att jag ska få komma till er och hjälpa till igen?? Det gick ju så bra förra 
gången.” 
Och i bakgrunden en mor som lever i ständig oro för hur det ska gå för sin kära dotter. 
Visst känns det svårt ibland med sådana möten men ändå är det tillfällen som manar till 
eftertanke och tacksamhet. 
Anna är en i mängden med samma längtan, förhoppningar och behov av gemenskap 
som du och jag.  

- Hennes situation kunde ha varit min.. 
- Angår den evigt store Mästarens ord i Matteusevangeliet 25:31-46 mig? 

 
Det kan tyckas vara tunga och svåra funderingar att ha med sig när vi nu närmar oss 
den högtid som är glädjens, givandets, gemenskapens och tacksamhetens högtid framför 
alla andra. Men det ger oss ett nyttigt perspektiv på vårt firande. 
 
Jag grips av blandade känslor även när jag tänker tillbaka på det år som snart är till 
ända: 

- Först och främst en stor glädje, tacksamhet och förundran över det brödraskap, 
vänskap och engagemang som så ofta kommit till uttryck i vårt Tempels 
verksamhet. och inte minst i samband med den flytt som nu är avklarad 

- Men också en saknad efter alla de bröder för vilka fullbordandets tolvslag 
klingat. Deras arbetsdag är tillända. Har vi tagit över stafettpinnarna? 

- En oro över hur medlemsantalet utvecklats ligger också nära tillhands. 2011 har 
varit ett år utan nytillskott. 
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Min önskelista för oss i RT Wästmannia skulle kunna se ut så här: 
- En fortsatt god hälsa och vitalitet 
- En fördjupad gemenskap 
- Tillväxt i antal bröder 

 
Tack till Damklubben för allt ert stöd och engagemang! Tack också för den stora 
penninggåvan. 
 
Tack min Vän och Broder för dina insatser under det gångna året! 
 
Jag tillönskar er alla En God Jul och Ett Välsignat Gott Nytt År! 
 
 Vi tänder ett ljus i advent. 
 Det värmer den som frusen är. 
 Vi tänder ett ljus i advent. 
 Det sprider ljus i vårt mörker här. 
 Och alla som är rädda och fryser på vår jord, 
 dom borde få sitta vid vårt bord 
 när vi tänder ett ljus i advent, 
 när vi tänder ett ljus i advent. 
 
Er vän och broder 
Sven-Erik Lilja 
 

 

 

 
PARENTATION  
Nio vördade bröder ur vår krets har 
sedan föregående parentationshögtid 
för alltid nedlagt sina vandringsstavar 
och sina arbetsredskap. Må vi i 
stillhet lyssna till dessa bröders 
namn. Bland de levandes tal äro icke 
längre våra Bröder: 

Erland Wallström 
Bertil Nyberg 
Bo Holmberg 
Yngve Lindgren 
Erik Strandberg 
Lennart Öberg 
Lars Brandt 
Sven Lindblom 
Ewert Ekman 

Parentationsakten enligt ritualen i 
Templet den 5 oktober beledsagades av 
stilla orgelmusik.  
Br Inge Svensson påminde inledningsvis 
om texten i Psaltarens 8:e psalm: 
”När jag ser din himmel, dina fingrars 
verk, månen och stjärnorna, som du har 
berett, vad är då en människa? Dock 
gjorde du honom till ett gudaväsen; med 
ära och härlighet krönte du hnom. Du 
satte honom till herre över dina händers 
verk; allt lade du under hans fötter.” 
 I perspektivet av en oändlig stjärn-
himmel över oss är människan blott ett 
stoftkorn, men är ändå som en avbild av 
gud oändligt stor. Människan slits mellan 
olika påverkningar, som på olika sätt kan 
btyta ner livet.. De goda krafterna 
utvecklar ett inre tempel fyllt av kraft. 
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Våra Tempelriddarbröders kamp här på 
jorden är nu över.Omslut dem med Guds 
eviga frid. 
 
Vid en minneshögtid i Templet den 5 
november med  inbjudna anhöriga och 
Damer hedrades de avlidnas minne. Må 
de  vila i frid!  Arrangemang var myc-
ket.uppskattat 

 
 
HÖSTFEST 
Ett Nobelpris till ”västeråsaren” Tomas 
Tranströmer har varit på tal i decennier. 
Nu är det verkligt. Äntligen! 
Då Riddare Templet Wästmannia firade 
höstfest den 28 oktober kåserade 
Västerås kulturchef Staffan Rune 
intresseväckande och personligt kring 
hans livsverk.  
Tomas Tranströmer föddes 1931 i 
Stockholm. Gymnasieåren på Södra 
Latin-läroverket har betytt mycket för 
hans livsgärning. Efter fil.kand-examen 
1956 och yrksexamen som psykolog 
arbetade han vid Stockholms universitets 
psykotekniska institut 1957-60 och 
därefter som psykolog vid Roxtuna-
anstaten utanför Linköping och från 1980 
vid Arbetsmarknadsinstitutet i Västerås, 
där han bodde och verkade i 35 år. (I 
stadens centrum finns sex haikudikter av 
honom i form av ”stenpoesi” i 
plattläggningen.). Han drabbades 1990 
av en stroke, som ledde till förlamning av 
kroppens högra sida och afasi. 
Han har belönats med en rad priser, 
bland andra märks: Bellmanspriset 1968, 
De Nios pris 1979, Kellgrenpriset och 
Petrarcapriset 1981, Litteraturfrämjan-
dets stora pris 1982. Pilotpriset 1988, 
Nordiska Rådets litteraturpris 1990 och 

Augustpriset 1996. Våren 2011 tilldelade 
Sveriges regering Tomas Tranströmer 
utmärkelsen Professors namn för en 
enastående författargärning, som berikat 
både det svenska språket och 
världslitteraturen.  
Med en formell saklighet och osedvanligt 
skarpa metaforer framstår Tranströmer 
som en av samtidens främsta nutida 
poeter i världen. Hans poetiska stil 
beskrivs som vardaglig. De laddade 
bildspråket öppnar passager till en annan 
tillvaro utan motstycke: ”Själen skavde 
mot landskapet så som en båt skaver mot 
bryggan” (ur Ansikte mot ansikte) eller 
”Vaken i mörkret hör man stjärnbilderna 
stampa i sina spiltor” (ur Storm). En 
komplex stämning uttrycks endast med 
några få ord. Han har skildrat naturen 
och människorna och bl.a. tagit intryck 
av de stora kristna mystikerna, men är 
sparsam med bekännelsen. Livsbilden 
speglar en upplevelse av omvärlden med 
sammanhang och närvaro. 
I april 2011 fyllde Tomas Tranströmer 80 
år, vilket firades med samlingsvolymen 
Dikter och prosa 1954-2004. Samtidigt 
utkom Staffan Bergstens Tomas 
Tranströmer – ett diktarporträtt. 
Vid sin debut med 17 dikter (1954)  
hylldas han som ett ungt geni 
Östersjöar (1974)  anses av många vara 
Tranströmers absoluta höjdpunkt som 
poet. 
Tranströmers skapande är efter 
slaganfallet förknippat med stora 
svårigheter, något han bearbetar i 
Sorgegondolen (1996).  Den är också den 
första diktsamlingen där Tranströmer 
använder sig av den japanska korta 
versformen haiku, en versform som 
dominerar i Tranströmers påföljande 
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diktsamling Den stora gåtan (2004) med 
det genomgripande temat döden. 
Staffan Runes anförande inramades av 
orgelmusik spelad av Pär Johansson, 
Arboga. Vid det efterföljande samkvämet 
skedde bl.a. lottförsäjning. 
 
Från mars -79. 

 
Trött på alla som kommer med ord, ord, 
men inget språk 
for jag till den snötäckta ön. 
Det vilda har inga ord. 
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla 
håll! 
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i 
snön. 
Språk men inga ord. 
 
 
Tänk på att vi alla alltid har  ett 
ansvar för att vårt Tempel växer. 
Låt detta bli ett nyårslöfte! Bröder 
gör vad ni kan för att detta ska bli 
verklighet.  
 
NOTISER 
 
NYA  BRÖDER I GRAD 10 
 
Ett antal bröder begav sig i minibuss och 
bilar till RT Concordia i Stockholm för 
gradgivningsmötet i HTG(10) den 6 
november.  
Föjande bröder bär nu titeln Komtur, 
Riddare av det Röda Korset: Kjell 
Carlsson, Ove Erixon, Per Hallström, 
Sven-Erik Lilja, Lars Widgar, Weine 
Ludvigsson, Inge Svensson och Gunnar 
Widén. 
Vi gratulerar och lyckönskar! 
 

VALRESULTAT 
 
Valmötet den 5 oktober ledde inte till 
några större förändringar. Mästare Rådet 
sitter kvar och i tjänstemannalistorna 
skedde endast smärre justeringar. Hela 
fördelingen av posterna framgår av 
Matrikel 2012. 
 
MATRIKEL 
MEDLEMSAVGIFT 2012 
 
Med detta utskick följer 2012 års 
matrikel, som innehåller mötesprogram, 
ämbets- och tjänstemannalistor och 
medlemsförteckning. Dessutom bifogas 
inbetalningskort för årsavgiften 
(oförändrat 500 kr). . Skattmästaren är 
tacksam för inbetalning under första 
kvartalet 2012 (plusgirokonto 34 88 65 – 
7). 
 
VAD HÄNDER DEN NÄR-
MASTE TIDEN? 
   

 
 
UR PROGRAMMET 
Varmt välkommen till vårterminens 
möten i Templet. 
 
Onsd. 11/1  IG  (Installation) 
Sönd. 5/2  Kyndelsmässohögtid 
    m. D. EHD. Kl. 16. 
Onsd. 8/2  IG. Årsrapporter 
Onsd. 15/2  ARG 
Onsd. 29/2  IG. 
Onsd 14/3 IG 
Onsd. 28/3  IG. RT S:t Eskil, E- 
   tuna 
Onsd. 11/4 IG  
Onsd. 2/5 KG 
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Onsd 16/5 IG 
 
TR-Damerna 
Tisd   10/1  Ramnäsgatan 23 
Torsd 2/2, 1/3,  5/4. 
Notera ovanstående datum i ditt 
kalendarium! 
 

 
 
 

                      
 

ADVENTSSAMKVÄM 
 
Adventssamkväm – premiär och tradition  
Så inledde Siv Magnusson årets 
traditionella adventsfirande inför en 
talrik samling bröder och damer. Premiär 
i den nya lokalen, men i övrigt helt enligt 
traditionen. 
Enköpingsluciorna stod som vanligt för 
en vacker luciatablå, pastor och broder 
Karl-GöranOhlsson höll en betraktelse, 
de gamla adventspsalmerna sjöngs. För 
musikinslagen svarade Alf Pettersson 
från Munktorp. Vid efterföljande 
samkväm serverades lussebullar, 
pepparkakor och tårta. Åhörarna var 
mycket nöjda. Behållningen av ett lotteri 
går till Föreningen Utvecklingsstörda 
Barn och vuxna (FUB). 
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TR-DAMERNA 
 
träffades den 3 november till årsmöte hos Siv Magnusson. Den sittande styrelsen 
fortsätter dvs 
Siv Fredby, ordförande 
Gun Lindkvist, vice ordförande 
Siv Magnusson, sekreterare 
Inga-Lisa Kaneberg, vice sekreterare 
Gunni Dahlberg, kassör. 
Nästa möte hålls tisdagen den 10 januari hos Gunni Dahlberg, Ramnäsgatan 23.  
Vi tar med oss en julklapp för 40 kr. 
 
               Siv Magnusson 

 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
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Nu ser vi fram emot ett Nytt År med många nya härliga 
utmaningar och möjligheter! 

                                         Mästare Rådet 

Ur minnenas arkiv: 
LOKALINVIGNING 1956 
 
Lördagen och söndagen den 29-30 september blev högtidsdagar för RT Westmanmas .bröder. Närmare 
200 bröder hade samlats, när SM för Sverige, br Goftfrid. Lidin, öppnade sammankomsten och 
ritualenligt invigde Westmanmas nya ordenslokal, belägen i Frälsningsarmens fastighet, 
Häantverkargat an 3. Av Stor Templets ämbetsmän närvoro även VSM, br Efr. Almgren, och SKKR, 
br Bengt Sjölin. Templet gästades dessutom av ett stort antal bröder från skilda håll. Följande Tempel 
voro representerade: RT Ariel, RT S:t Erik, RT S:t Eskil, RT Concordia, RT S:t Laurentius, RT 
Ansgarius, RT Mäster Olof, RT Felicia, VT Pro Pace och VT Silvermalmen samt UP i Köping, Arboga 
och Alingsås. 
Efter själva lokalinvigningen hölls rec. i 1G. Därefter följde uppvaktningarnas långa rad: Från S:t Eskil 
överlämnades en skulptur "Smeden" utförd av Eskilstunakonstnären Allan Ebeling, UP i Köping 
uppvaktade med ett par ljusstakar i silver. RT Concordia överlämnade genom sin S, br Valter Thunell, 
ett bokverk. Med blommor uppvaktade RT S:t Erik och UP i Arboga. M i VT Silvermalmen 
överlämnade ett konstverk. Br Rick. Holmberg bad att till Templet som gåva fä överlämna ett av 
honom själv förfärdigat album i skinn avsett för avlidna bröders porträtt: Br Th. Bergqvist frambar en 
genom insamling hopkommen brödragåva. En hel de! varmhjärtade tal och välgångsönskningar 
riktades till Templet från besökande gäster, Till ett antal bröder överlämnade SM insignierna för 
STICG. Kvällen avslöts med tesamkvam. 
Söndagen inleddes med kyrkobesök samt kyrkkaffe i Templets sällskapsvåning. Kl. 15.00 vidtog 
högtidsmöte för bröder med damer. Efter musik och hälsningstal av M framträdde br SM och höll ett 
anslående högtidstal. Körsång utfördes av en manskör under br O. Gullmans iedning. Vidare förekom 
solosång av br Allan Hallenberg. Som avslutning på högtidsmötet framfördes en för tillfället 
komponerad kantat med text av br Sigfrid Sköld och med br G. Gullman som komponist och dirigent. 
Dessförinnan hade damklubbens ordf. fru H. Roos överlämnat en uppsättning matsilver. 
I Stadshotellets festvåning var högtidsmiddag dukad, vilken avåts under bästa stämning. Tal för Orden 
hölls av VSM br Almgren. Talet till fosterlandet hölls av br Helmer Gustavsson, varefter kören sjöng 
"Vårt Sverige" av Nordkvist och unisont sjöngs "Du gamla, du fria", l bunden form framförde så br 
Oskar Hedin sitt tal till kvinnan. Damernas tack och svar på tal framfördes av fru Schillström, 
Eskilstuna. 
Telegram hade anlänt från RT S;t Gertrud, RT Balder och UP i Hamar. 
Den i alla avseenden lyckade festligheten utgjorde en verklig höjdpunkt i invigningsfirandet. Därmed 
får man räkna med att alla besvärligheter, som Templet under många år haft att genomlida nu bör vara 
avskrivna och Templet gå en bättre tid till mötes vad det gäller de lokala förhållandena. 
Vi hysa den allra bästa tillförsikt för kommande dagar. 
        Sigfrid Sköld (S) 
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Söndagen den 5 februariSöndagen den 5 februariSöndagen den 5 februariSöndagen den 5 februari firar vi  
    

KyndelsmässohögtidKyndelsmässohögtidKyndelsmässohögtidKyndelsmässohögtid    
i Templets lokaleri Templets lokaleri Templets lokaleri Templets lokaler 

 
Tal – Servering – Sång och musik 

Klädsel EHD med dekorationer, Damerna valfri. 
VÄLKOMNA! 

 
 
 

Preliminär utgivningsplan år 2012 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 
1/12 18 april 17 
2/12 18 augusti 35 
3/12 25 september 40 
4/12 8 december 51 
 

 
 

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

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för 
publicering! 


