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       Årstiderna växlar – hösten har nu gått över i vinter. 

 

 MÄSTARE BREV: 

 

Käre Vän och Broder! 

 

Ute är mörker och kyla och det är ju naturligt på våra breddgrader.  

Advents- och julljusen sätter vi extra stort värde på eftersom de sprider både ljus och 

värme när det är som mörkast. Har vi dessutom förmånen av att ha familj och vänner 

omkring oss kan det till och med kännas helt underbart! 
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Vi vet att när snön kommer och dagarna blir längre återvänder ljuset och så småningom 

också värmen. Egentligen kan vi känna oss lyckliga att få bo i Norden och få uppleva 

årstidernas växlingar. 

 

Känslan av mörker och kyla kan även gripa oss djupare in i vårt väsen - en känsla som 

kan vara svårare att betvinga. Vi nås alltför ofta och brutalt av rapporter från när och 

fjärran om förtryck, oroligheter, mänsklig förnedring , sjukdom och våld. Om vi själva 

eller någon i vår närhet drabbas kryper den känslan oss riktigt nära. 

Ingen av oss undgår att någon gång känna av den sortens mörker och kyla. 

Visserligen kan advents- och julljusen lindra en del av smärtan och sorgen men här kan 

stödjande vänner och Bröder vara ett ljus och stöd och som kan bidra till att lätta 

bördor för vår medvandrare. Det viktigaste kanske då är att på nytt få ta till sig 

Julens glada budskap – det verkliga evangeliet – som säger att ingen av oss är 

bortglömd och lämnad utanför. 

”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus… 

Oket som tyngde dem bryter du sönder… 

Ty ett barn har fötts…och detta är hans namn: 

Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste” 

”Ära i höjden åt Gud, och på jorden fred åt dem han har utvalt.” 

 

Som vanligt har en hel del hänt under året som gått, också i vårt Tempel. 

En del enligt verksamhetsplanen och annat inte. Jag vill här nämna ett par saker: 

Vi blev fastighetsägare tillsammans med Frimurarorden och Bifrostorden under året 

och vår förhoppning är nu att detta viktiga steg kommer att innebära mycket positivt för 

vår verksamhet under många år framåt i trivsamma och ändamålsenliga lokaler. 

Vi har aktualiserat behovet av fadderskap - inte bara för våra nya medvandrare. Nu 

gäller det för oss alla göra något av det! 

 

Avslutningen av året kunde inte ha blivit bättre i vårt Tempel med välkomnandet av en 

ny Broder vid årets sista IG-möte! 

Nästa år startar vi på samma inspirerande sätt! Gör vad du kan för att vara med den 

nionde januari! 

 

För ytterligare sex av våra kära Bröder har fullbordandets tolvslag klingat under året: 

Sune Niva, Stig Dahlberg, Bängt Bodén, Lennart Stegnell, Curt Berglund och Arne 

Linderhed. 

Vi tackar dem för lång och trogen tjänst i vårt Tempel och lyser frid över deras ljusa 

minne! 

 

Jag vill framföra ett varmt tack till alla er Bröder som bidragit till vår viktiga 

verksamhet under ännu ett år! 

En God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskar jag er och era nära och kära! 

Tänd ljus! Tagga ner! Var rädda om er och fortsätt att bry er om er nästa! 
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Visst är den väl helig, den ensamma stunden 

då någon är här fast man inget kan se 

och hela ens inre blir uppfyllt från grunden  

av glädje och frid som ej världen kan ge. 

Och ljuset, det levande ljuset man tänder 

det är som en glimt från ett bortanförland 

dit själen precis som en blomma sig vänder 

och sträcker sej efter sin Skapares hand. 
 

Atle Burman 

   

     Er vän och broder 

     Sven-Erik Lilja 

  

 

PARENTATION  

 

Sex vördade bröder ur vår krets har under 

året som gått för alltid nedlagt sina 

vandringsstavar och sina arbetsredskap. 

Bland de levandes tal äro icke längre 

våra Bröder: 

Sune Niva, Stig Dahlberg, Bängt 

Bodén, Curt Berglund och Arne 

Linderhed. 

Vid en parentationsakt i Templet vid IG-

mötet den 17 oktober tecknade kaplanen 

broder Inge Svensson deras minne. 

Inledningsvis erinrade han om texten i 

Uppenbarelseboken (Kap 22:5): 

”Ingen natt skall vara mer. Och de 

behöver inte någon lampas sken, ej heller 

solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över 

dem.” Ljusen som lyser upp Tempelsalen 

är en symbol för det goda. Inom oss finns 

alltid en längtan i livet efter något annat - 

efter det goda – en längtan fylld av ljus. 

Men det goda döljs så lätt av mörker. 

Mörkret står som en symbol för det onda 

och livsfrämmande. Olika krafter strävar 

att leda oss in i mörkret - att bryta ner 

livet. Vår Ordens uppgift är att sprida 

ljus, att leda oss rätt. De goda krafterna 

utvecklar ett inre tempel fyllt av ljus och 

hopp, framtidstro och glädje. Vi har ett 

fast och säkert mål i sikte: Det fulländade 

Templet. 

 

Nu är den tid då dagen är kort 

och nätterna mörka och långa, 

men dom ljusen man tänt är av levande 

sort, 

och särskilt idag är de många. 

Nu söker sig tankarna lite tafatt 

en annan och underlig bana; 

I förtvivlans och saknadens skymning och 

natt, 

ett ljus som ger tröst vill man ana. 

Ja, värmer det gör dom oss själva 

nånstans, 

men också dom bortgångna kära, 

för den blick som var hennes, 

den röst som var hans, 

kan kännas så märkvärdigt nära. 
 

   Atle Burman 

 

Vid minneshögtid i Templet den 4 

november med inbjudna anhöriga och 

Damer hedrades de avlidnas minne. 
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MEDALJÖRER            
 
Br Inge Svensson har tilldelats 25-

årsmedaljen  OVN. 

Br Karl-Erik Oskarsson har utnämnts till 

Ordens Patriark OPK (50 år som 

medlem). 

Vi bugar och gratulerar! 

 

NYA BRÖDER 
 

En ny broder hälsades varmt och hjärtligt 

välkommen i brödrakretsen vid årets sista 

IG-möte den 28 november. Det var 

lärlingsbroder Roger Karlsson, Enköping 

som redan tidigare inlänkats i UP-kedjan 

i Enköping. Faddrar är bröderna Sten G 

Svensson, Per Hallström och Ove Erixon. 

Nästa termin börjar också med 

receptionsmöte. Då står medvandraren 

Jens Hellberg på tur. Vi är mycket glada 

åt att knyta båda dessa till vår orden. 

 

RECEPTION I PRG 
 

Broder Owe Ragnarsson, RT Silver-

malmen, recipierade i Prövade Riddares 

Grad den 14 november. 

Mötet gästades av två ledamöter från 

Mellersta Provinskapitlet, Mästaren från 

RT Silvermalmen och bröder från 

Silvermalmen och S:t Erik. 

 

VALRESULTAT 
 

Valmötet den 17 november bjöd inte på 

några större överraskningar. Hela 

Mästare Rådet omvaldes och i 

tjänstemannalistorna gjordes endast 

smärre justeringar. Se vidare i Matrikel 

2013. 

Tack alla bröder som ställer upp. Utan er 

skulle inte vårt Tempel fungera. 

 

MATRIKEL 

MEDLEMSAVGIFT 2013 
 

2013 års matrikel medföljer detta 

utskick. Där finns mötesprogram, 

ämbets- och tjänstemannalistor och 

medlemsförteckning. 

Ett inbetalningskort bifogas (internet-

betalning går naturligtvis också bra). 

Årsavgiften höjs nu enligt beslut till 750 

kr, en nödvändighet för att möta ökade 

kostnader. Skatt Mästaren är tacksam för 

inbetalning under första kvartalet 2013 

till plusgirokonto 34 88 65 – 7. 

 

  
 

VAD HÄNDER DEN NÄR-

MASTE TIDEN? 
 

Mån 17/12 Bolagsstämma kl. 19 

Vårterminen i Templet börjar så här: 

Ons 9/1 IG. Reception 

Sön 3/2 Kyndelsmässohögtid 

  med D. EHD. Kl. 16. 

Ons 6/2 IG. Årsrapporter 

Ons 20/2 ARG 

Ons 6/3 IG 

Lör 9/3 URG Sthlm 

Ons 3/4 IG 

Utposternas möten är också viktiga 

stationer på vår vandring. 

TR-Damerna Tor 10/1, Violstigen 7. 
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HÖSTFESTEN 
 

Då RT Wästmannia ordna de höstfest 

den 26 oktober kåserade Sofia Modigh 

intresseväckande och pesonligt om Unga 

KRIS. Förkortningen står för Kriminellas 

revansch I Samhället. Det är en 

mötesplats för ungdomar mellan 13 och 

25 år. Alla är välkomna, även de som 

inte haft problem med droger eller 

brottslighet. Grundidén är att hjälpa 

ungdomar på glid. Konceptet är att 

ungdomarna själva får bygga upp, skapa, 

driva och organisera ungdomsverksamhet 

med stöd av vuxna. I nära samarbete med 

polisen, socialtjänsten och kriminal-

vården ska man söka upp och ta hand om 

unga kriminella. Det är av vikt att 

ungdomar i riskzonen fångas upp så 

tidigt som möjligt. När de väl sitter i en 

arrest eller hos polisen är de som mest 

mottagliga för hjälp. Tanken är att unga 

människor omhändertagna av polisen i 

samband med brott ska erbjudas en 

kontaktperson inom KRIS och 

därigenom få hjälp att kontakta 

socialtjänst, myndigheter och arbets-

förmedling, bygga sociala nätverk och 

annat som hör vardagen till. Unga KRIS 

ska finnas till hands och ge stöd åt 

ungdomarna. Styrkan är att många olika 

delar av samhället är med och arbetar för 

samma sak. 

Unga KRIS finns f.n. på tretton orter i 

landet. Sofia är nationell projektledare 

och är nu igång med att starta en 

verksamhet i Västerås. 

Åhörarna var mycket nöjda. Kvällen 

avslutades med kaffesamkväm. Lotterna 

som såldes hade en strykande åtgång. 

 
  

          
 

       Sofia Modigh och Christer Karlsson (KRIS grundare) 

 

HUR STÅR DET TILL? 
 

En artighetsfras som vi gärna ställer när 

vi möts. En omtanke om våra bekanta, 

våra nära och kära? Frågan är egentligen 

ganska ointressant liksom svaret, som väl 

inte alltid avges fullt ärligt. Det är 

kontakten med medmänniskan som är 

viktig. ibland blir det en flyktig träff, 

ibland ett möte lite mera på djupet, då tar 

vi oss tid för en längre pratstund. Det 

betyder oerhört mycket för oss 

människor att bli sedda och uppmärk-

sammade. Men alla vill inte erkänna det, 

eftersom det kan kännas utlämnande att 

inför någon annan visa att man behöver 

den sociala kontakten. Sanningen är dock 

att vi behöver bli sedda. Vi har alla ett 

behov av att betyda något, att ha en roll, 

en uppgift, som kan uppskattas av 

omgivningen. 

När det gäller arbetet i Templet bland 

våra bröder skall vi komma ihåg att alla 

har en uppgift på något sätt, och att den 

enes uppgift aldrig på något sätt är 

förmer eller mer ringa än någon annans. 

Det är som ett maskineri bestående av ett 

stort antal kugghjul och axlar med tappar, 

pinnar och kuggar, som skall gripa in i 

varandra för att få denna tänkta maskin 

att fungera som den skall. Våra klockor 

är ett bra exempel på detta. Varje kugg-

hjul behöver sina kuggar för att inte 

klockans gång skall halta. Våra kuggar i 
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livets klocka, d.v.s. våra förmågor och 

uppgifter, behövs också för att vår 

verksamhet skall fungera på ett 

tillfredställande sätt. Därför är det viktigt 

för oss som Tempel Riddare bröder att vi 

håller oss ständigt vakna inför nya 

uppgifter som vi går att möta. Tänk 

aldrig: Det här är för stort för mig. Det 

här kan inte jag. Tänk istället: Utan min 

insats finns inte helheten och vår 

verksamhet  riskerar att stanna. Ingen av 

oss kan göra allt, men var och en kan 

bidraga med sin del. Tillsammans är vi 

starka. Fråga gärna: Hur kan jag hjälpa 

till? 

Källa: RT Concordia, månadsbrev 4-08 

 

                                


 

TR-DAMERNA 
 

TR-DAMERNA hade den 1 november 

årsmöte hos Gun Lindkvist, 

Verksamhetsberättelse och kassarapport 

godkändes och styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet. 
Styrelsen för 2013 består av 
Siw Fredby, ordförande 
Gun Lindkvist, vice ordförande 
Siv Magnusson, sekreterare 
Inga-Lisa Kaneberg, vice sekreterare 
Gunni Dahlberg, kassör 
Nästa möte hålls den 10 januari hos Siw 

Fredby, Violstigen 7 
    
  Siv Magnusson 

 
 

 

 

NYTT ÅR 

 

 
Vi ser fram mot ett Nytt År med nya 

utmaningar och nya möjligheter- 

Ett år har till ända gått. 

Vi tackar Gud för vad vi fått, 

tackar för hälsa och fred, som han oss 

ger 

Och inför det nya okända vi ber: 

Giv oss hälsa och fred uppå jorden. 

Det ligger en varm önskan i de orden. 

Giv de fattiga folken bröd, 

giv lindring till dem som lida nöd,  

giv förståelse mellan folk och land, 

giv dem tillit från Din hjälpande hand, 
    Stig Dahlberg 

 

Vi flyttar till Termometern nästa år. 

Lokalens iordningställande är i sin 

begynnelse. Det är en hel del att göra. 

Nya rum ska skapas, det ska snickras, 

målas, dras rör och ledningar etc. Bröder 

som känner sig manade får gärna hjälpa 

till. Genom aktieinnehav är vi delägare i 

fastighetsbolaget HIRAM. Den första 

bolagsstämman äger rum den 17 

december kl. 19, Termometergatan 1. 
 

          

                  önskar 

            Mästare Rådet 
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Undvik parkeringsböter vid besök i Templet. På platserna nedanför Lidl är parkeringstiden 

begränsad till två timmar med parkeringsskiva. 
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Söndagen den 3 februari kl 16 firar vi  
 

Kyndelsmässohögtid 
i Templets lokaler 

 
Tal – Servering – Sång och musik 

Klädsel EHD med dekorationer, Damerna valfri. 
VÄLKOMNA! 

 

 

 

Preliminär utgivningsplan år 2013 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

1/13 18 april 17 

2/13 18 augusti 35 

3/13 25 september 40 

4/13 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  

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

 

 

Så mycket man glömt när man frågar, 

 och så mycket man vet när ingen frågar,  

och så litet man glömt att man vet,  

och så mycket man vet att man glömt. 

 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har artiklar, frågor eller nyhetsuppslag för 

publicering! 

 

mailto:s@rtwastmannia.se

