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 Marias upptagande till himmelen. Ovanför bilden sitter Kristus med armen höjd till  

 välsignelse. 

 Två fragment ur ett altarskåp från 1400-talet i Ovansjö kyrka 

 

Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner, går sommaren mot höst och dagen 

lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår, och vad 

som sås i ringhet här, du ger sin blomning där. 

                                                                               Ps 798. Jan-Arvid Hellström. 
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MÄSTAREBREV:                                             

 

Käre Vän och Broder! 

 

Advent är en tid av förväntan och längtan. Ljus och värme, gemenskap och 

samhörighet, lugn och fred står högt på önskelistan. För många av oss känns det även 

viktigt att på nytt få påminna oss om att vår evigt store Mästare kom till oss och att han 

var beredd att helt gå in under våra mänskliga villkor. En Gud med ett 

underifrånperspektiv! 

 

”Advent är mörker och kyla. På jorden är krig och kallt. Man drömmer om fred och om 

vänskap, men bråkar och slåss över allt” sjunger vi i en av adventspsalmerna. 

De värsta isande vindarna slipper vi tack och lov känna av i vårt land. Men i vår 

uppkopplade värld känns dom ändå väldigt nära. 

 

”Advent är mörker och kyla. Vi tänder ett ljus och ber: Förbarma dig Gud över jorden, 

all nöd, all förtvivlan du ser.” 

 

Låt detta få vara vår bön och en källa till engagemang och medmänsklighet även i tid 

som ligger framför! 

 

”Advent är väntan på Kristus: Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss ta hand om 

varandra och leva tillsammans i frid.” 

 

När jag ser tillbaka på det år som nu snart är till ända fylls mitt hjärta av tacksamhet 

och glädje. Tack för nära och kära, vänner, gemenskap, hälsa, de resurser vi fått att 

förvalta - ja, listan kan göras lång!  Tack Tempelriddarebröder för fin gemenskap och 

ert stora engagemang! Vi önskar att många fler skulle kunna få ta del av allt detta fina 

och varma! Ett stort och varmt tack vill jag även rikta till våra Damer i Damklubben för 

allt ni gjort för oss under det gångna året! 

 

För några av våra Bröder har fullbordandets tolvslag klingat under året. Vi minns dem 

med glädje och lyser frid över deras minne. 

 

Bröder! Jag tillönskar er och era familjer en riktigt god och välsignad jul och ett gott 

och spännande nytt år! 

 

Vid vårt första IG-möte nästa år har vi glädjen att få inlänka nya Bröder i vårt Tempel! 

Välkomna till denna högtid! 

 

Er vän och broder          Sven-Erik Lilja 
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PARENTATION 
 

Idag minns vi de kära som har lämnat oss, och lämnat ett stort tomrum, smärta, saknad, 

gråt, förtvivlan, men även tacksamhet över deras liv, och över att ha varit en del av deras 

liv. 

 

Döden är något skrämmande., något främmande för livet, något som bryter ner, förstör. 

Döden i sig är ingen vän, även om vi kan försöka intala oss det, även om den ibland 

kommer som en befriare, när allt har varit lidande och smärta. 

 

Men för en kristen människa kan till och med detta livsfrämmande bli en vän, när den 

av Gud fått uppgiften att leda en människa över dödens gräns och in i härligheten. 

Så att den helige Franciskus i sin solsång till och med kan säga: "Tack, Gud, för syster 

Död, som tar allt levande i sitt förvar. Hon för oss i sin tysta vagn, en afton hem från 

mödans mark. Tack för alla dina under." 

 

Förr eller senare möter vi alla dödens verklighet, när älskade människor lämnar oss - för 

mig personligen var det framfor allt mina föräldrar och vår yngste son, Gunnar. 

 

For mig har särskilt två ställen i vår Bibel talat särskilt starkt, gett tröst, hopp och 

livsmod. De bibliska texterna har många ställen, som direkt eller indirekt talar om livets 

seger över döden, om hopp och framtidstro. 

Texter som talar om vår Frälsare, kanske särskilt den märkliga Psaltaren 22, som in i 

minsta detalj beskriver korsfästelsen, trots att den skrevs många århundraden tidigare. 

 

Det första stället är från Lukas 2:10, som är ängelns ord till de förstummade herdarna 

utanför Davids stad, Betlehem: "Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för 

hela folket". Detta sade ängeln strax efter Jesu födelse, denna förunderliga natt. Och det 

var verkligen en sällsam händelse - av helt avgörande betydelse för alla människor. 

 

Något hade nyss hänt, som skulle bli till stor glädje för alla, när Gud själv blivit 

människa och fötts till vår värld, som ett litet barn. 

Här har vi grundförutsättningen för att räddning till evigt Liv skall vara möjlig, 

nämligen att det är Gud som gör det. 

För ingen människa, hur klok och vis hon är, kan rädda någon annan till evigt Liv, ja, 

inte ens sig själv - i egen kraft. 

 

Vad var det för glädje ängeln talade om? 

Ja, inte var det någon stand-up-komedi, eller något annat som ger ytlig glädje for 

stunden, utan den stora glädjen, att döden är besegrad och LIVET bryter fram.  

Redan här, när Jesus-barnet var nyfött anar vi hur det påminns om korset, smärtan, 

lidandet, som banar väg för den största glädje en människa kan uppleva, här i livet som 
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en föraning, när hon eller han känner sig buren av - och innesluten i Herren Jesu Kristi 

varma Kärlek. Men framför allt bortom dödens gräns, i Guds Härlighet. 

Eller i saligheten, som man sade förr: där salighet uttrycker den allra största lycka och 

glädje som går att tänka sig - och tänk, det är ännu underbarare än så. 

 

Det andra stället, som jag finner särskilt trösterikt är Jesu egna ord i Johannes 14:2-3: 

 "I min Faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga, att jag går bort for att  

 bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag  

 komma tillbaka och hämta er till mig, så att också ni skall vara där jag är." 

Det trösterika här är Jesu egna ord, att Han vill ha oss hos sig, och att Han förbereder 

en plats åt oss. 

Han längtar efter varje människa, som vill höra Honom till, för att i evighet vara 

tillsammas i den ljuvligaste gemenskap. 

 

Det är detta den inre vandringen i Tempelriddarorden går ut på - det inre tempelbygggt - 

arbetet med den egna personligheten, som är en vandring med blicken riktad mot den 

Evigt Store Mästaren. 

Och den vandring tillsammans med Herren Jesus Kristus som varje kristen människa 

gör, när hon låter sig formas av den Helige Ande, i en process som i den kristna 

historien kallas för "helgelsen". 

 

Och när Herren bereder plats åt oss, kan vi vara övertygade om att det är den bästa 

plats vi någonsin kan tänka oss, drömma om - och ännu bättre än vi kan tänka oss. 

 

En plats där vi verkligen kan känna oss hemma, precis som den gamle Mats Ersson i 

Himlaspelet, när han kommer till himmelen. 

Han ser inget främmande och konstigt, utan den plats där han känner igen sig, ser sin 

ungdoms älskade Marit som dött många år tidigare, och han utbrister: "Nämen, jag är ju 

hemma." 

 

Vi blir nu stilla inför minnet av vår kära som har lämnat oss sedan förra årets 

Allhelgonahelg: 

 

Komturen  Uno Åberg   född  1914 död 18/12 2013 

Komturen  Aaro Laine   född  1935 död 19/4 2014 

Stor Komturen Olov Sjöström  född 1923 död 24/5 2014 

Utvalde komturen Jan-Erik Lidberg  född 1936 död 17/9 2014 

Stor Komturen Bernt Westerlund  född 1937 död 22/9 2014 

 

Herre, vi överlämnar dem i Din Omsorg och Kärlek, omslut dem alla med Din 

underbara Frid, i Jesu Namn, Amen. 
       Inge Svensson 2014-11-02 
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Som luften sluter om varenda dal och höjd, som vattnet fyller ut de stora havens djup: 

Du sluter om mig, år från år. l dig jag rörs, vart än jag går. För varje andetag är ditt: 

Du bor i livets mitt.              Ps 798 

 

VANANS  MAKT 
 

Det behöver inte vara fel. Vi människor tycker det är skönt att slippa välja, åtminstone 

till vardags. Vi stiger upp samma tid varje morgon måndag till fredag. Äter samma 

frukost varje dag, ett glas juice, en kopp kaffe, två smörgåsar med mjukt bröd, en 

smörgås med hårt bröd. Somliga vill ha gröt varje morgon, andra ett löskokt ägg eller 

som jag, två baconskivor, två stekta ägg med hel gula och till det stekt potatis. Men 

alltid samma, dag efter dag.  

Sedan kör man samma väg till jobbet. Går in genom samma dörr, hänger av jackan på 

samma krok, utför samma handgrepp, upprepar samma gamla skämt och så vidare.  

Detta är inte så tokigt som det låter. Vi kan vila i våra vanor och rutiner. Vi undviker 

stress genom att slippa välja. Det är jobbigt att hela tiden ställas inför valsituationer. Vi 

kan spara krafterna till situationer där vanan inte längre räcker till. De valen är 

tillräckligt många för att man skall bli sönderstressad. 

Simma lugnt, ta hand om er. Kram! 
           RK 
 

  
   

VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

 

Varmt välkommen till vårterminens möten i Templet! 
Vårterminen börjar så här: 

Ons 7/1 IG. 

Sön 1/2 Kyndelsmässohögtid med D. EHD. Kl. 16. 

Ons 6/2 IG. Årsrapporter 

Ons 18/2 KG 

Ons 4/3 IG 

Ons 1/4 IG 

Utposternas möten är också viktiga stationer på vår vandring. 

Notera dagarna! 

 

TR-Damerna: Tor 8/1 2015, Reveljgatan 3. 
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TR-DAMERNA 
 

    
 

TR-damerna hade den 6 november årsmöte hos Gunni Dahlberg. 

Verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes och styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet. 
Hela styrelsen valdes om. 
      Siv Magnusson 

 

MATRIKEL 

MEDLEMSAVGIFT 2015 
 

2015 års matrikel medföljer detta utskick. Där finns mötesprogram, ämbets- och 

tjänstemannalistor och medlemsförteckning. 

Ett inbetalningskort bifogas (internet-betalning går naturligtvis också bra). Årsavgiften 

är 750 kr. Skatt Mästaren är tacksam för inbetalning under första kvartalet 2015 till 

plusgirokonto 34 88 65 – 7. 

 

                                                  








 

HÖSTFESTEN 
 

Vid RT Wästmannias höstfest den 24 oktober berättade landshövding Ingemar Skogö 

om den stora skogsbranden i Västmanland under sommaren. 

Kvällen avslutades med kaffesamkväm. Lotterna som såldes hade en strykande åtgång. 

 



Har du vinster att skänka till våra lotterier 
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LUCIA 

 
Den 7 december samlades en stor skara bröder och damer till ett kombinerat advents- 

och luciafirande med efterföljande julbord i de trivsamt smyckade lokalerna. 

M Sven-Erik Lilja höll i programmet och i traditionell ordning svarade Enköpings lucia 

med tärnor för den vackra luciatablån. 

För musiken på orgeln från Vårfrukyrkan i Enköping svarade fru Maria Karlsson. 

 



 

NYTT ÅR 

 
Nu tänder vi adventsljuset och känner den stämning och glädje det ger i vintermörkret. 

Vi behöver adventstiden och julen som en höjdpunkt i vintermörkret. De flesta vill ha en 

vit jul. Kanske lägger sig snön snart som ett sprött täcke på marken. Vi tar in och pyntar 

en gran, som sedan står där och lyser och glimmar. Inga traditioner är så kära som 

julens. Men ganska snart är helgdagarna förbi. Den barrande granen åker ut. Årsvarvet 

är slut och ett nytt börjar. Årsväxlingarna gör att allt får ett sammanhang – med våra 

åldrar – med liv och död. 

             Vi ser fram mot ett Nytt År med nya utmaningar och nya möjligheter.




 
Stöd gärna Templet med regelbundna bidrag. 

TR-KRONAN (t.ex. en krona per dag)  

betyder mycket för Templets ekonomi. 

 
EN NY BRODER 

Tänk också på att nya medlemmar är en förutsättning för Templets fortbestånd 

.  



 

RT S:T ESKIL 

 
Templet i Eskilstuna har på grund av minskad medlemskår tyvärr tvingats lägga 

ned verksamheten fr o m årsskiftet. Sista mötet i den anrika tempelriddarlokalen 

ägde rum den 6 december. 

Eskilstunabröder, som så önskar, är hjärtligt välkomna som medlemmar i vårt 

Tempel. Inlänkning sker den 7 januari. 
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Söndagen den 1 februari kl 16 firar vi 

Kyndelsmässohögtid 
i Templets lokaler 

 
Tal – Servering – Sång och musik 

Klädsel: EHD med dekorationer, Damerna valfri. 
 VÄLKOMNA! 

 

 
RT Wästmannias Medlemsblad   Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 723 50 Västerås   Nr Manus senast Utkommer vecka 

Tel. 021-14 16 85.     1/15 18 april  17 

Redaktion   e-post   2/15 18 augusti 35 

Ola Magnusson   s@rtwastmannia.se 3/15 25 september 40 

Sven-Erik Lilja   m@rtwastmannia.se 4/15 8   december 51 

 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har artiklar, frågor eller nyhetsuppslag för 

 

 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

 

 

 

 
Mästare Rådet tillönskar 

alla en God Jul och ett Gott Nytt År 
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