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                                                  Luciatablå söndagen den 6 december 2015. Foto: OM. 

”DÅ I VÅRT MÖRKA HUS STIGER MED TÄNDA LJUS 

SANKTA LUCIA” 
 

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

advents- och luciafirande. Denna gång svarade VM:s barnbarn med 

kompisar för en uppskattad luciatablå. Vid efterföljande julbord med 

sedvanliga läckerheter blev det allsång och lotteri. Tack till alla som bidrog 

till festligheterna. 
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MÄSTAREBREV:                                             

 
Käre Vän och Broder! 

 
Ämbetsmän, tjänstemän och Bröder i alla grader:  tillsammans har vi haft glädjen att få verka vårt 

verk i och genom vårt Tempel ännu ett nådens år. Tack käre Broder för ditt bidrag till vår gemenskap! 

Till vår stora glädje kan vi konstatera att målet vi satte upp i verksamhetsplanen för 2015 har uppnåtts 

– två nya Bröder har recipierat i invigningsgraden. 

Dessutom har ett antal nya Bröder inlänkats i vårt Tempel från RT S:t Eskil, som upphörde vid 

föregående årsskifte. 

Jag hoppas att alla ni nya Bröder finner er väl mottagna i vår gemenskap!  

 

För Bröderna Ivar Nyberg och Karl-Erik Oscarsson har under året fullbordandets tolvslag klingat. Vi 

lyser frid över deras minne. 

 

För många Bröder har vägen till Templet gått via någon av våra Utposter i Köping och Enköping. En 

mycket bra och naturlig väg att växa in i vår Orden. Tyvärr har båda Utposterna nu sett sig nödsakade 

att lägga ner sina verksamheter från och med 2016. I Köping har Utposten verkat oavbrutet sedan år 

1921 och i Enköping sedan 1987. Vi vet om allt arbete som våra kära Bröder lagt ner i denna viktiga 

verksamhet men har full förståelse för de svårigheter man stått inför när det gäller nyrekryteringen. 

Tack alla Bröder i våra utposter för all den tid, den kraft och det intresse ni lagt ned under alla år! 

Arbetet har sannerligen inte varit förgäves! 

Vårt ansvar i Templet är nu att på bästa sätt söka ta tillvara en Utposts unika möjligheter att rekrytera 

nya medlemmar. Mästare Rådet kommer att presentera några tankar omkring hur detta eventuellt skall 

kunna ske under kommande vår. 

 

Liksom Livet självt är en blandning av glädje och sorg, med- och motgång består också livet i ett 

Tempel av en sådan blandning. 

När jag för min del ser tillbaka på året som gått träder framför allt glädjen och alla positiva 

upplevelser fram som det dominerande. Låt oss nu när vi går in i Advents- och Jultid bevara allt detta i 

våra hjärtan! Då är jag säker på att inspiration, förväntan och glädje infinner sig när vi går in i ett 

nytt år , 2016! 

”Se, jag bådar Eder en stor Glädje!” 

 

Jag vill tillönska Er alla och Era nära och kära en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år! 

 

Er vän och broder 

  Sven-Erik Lilja 
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PARENTATION 
 

Vi stannar upp för att minnas de älskade Bröder i vårt Tempel som under det gångna året fått 

intränga i ett högre liv. Det är helt naturligt att alla som känt och älskat dem känner saknaden.  

Men i denna stund är det vår plikt att inte tänka på oss själva utan endast på den härlighet som blivit 

våra Bröders, då de nu lever mycket närmare den Evigt Store Mästaren. De är: 
 

Ivar Nyberg 

Född den 3 december 1925 i Ulricehamn och avled den 2 januari 2015 i en ålder av 89 år. 

Han var till sin profession ingenjör. 

Broder Ivar var medlem i utposten i Köping och han recipierade i vårt Tempel den 6 april 1988.  

Som valspråk i ARG hade broder Ivar valt ”Var ödmjuk inför framtiden”. 

Vid sin död innehade han STICG, vilken han erhöll 19 april 2009. 
 

Karl-Erik Oskarsson  *) 

Född den 23 augusti 1924 och avled den 2 juni 2015 i en ålder av 90 år. 

Han var till sin profession butikschef. 

Broder Karl-Erik recipierade i vårt Tempel den 27 september 1962.  

Som valspråk i ARG hade broder Karl-Erik valt ”Var alltid ärlig”. 

År 2005 erhöll han Ordens Veterantecken OVN och 2012 Ordens Patriarktecken OPK. 

Vid sin död innehade han STICG, vilken han erhöll den 13 oktober 2013. 
 

På samma sätt som nyårsklockan ringer ut det gamla året och ringer in det nya så är fullbordandets 

tolvslag den klang som ljuder mellan död och liv. 

Och det kan vi förstå av det som Paulus skrev i sitt första brev till Korinterna: 

Vad jag nu säger er är ett mysterium: Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med 

ande. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 

Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som 

skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din 

udd? Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, 

mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han att inte låter er möda vara 

förspilld. 

Vi tackar våra bortgångna Bröder för en fin gemenskap, ett hängivet utfört arbete och för vad de fått 

betyda för oss, och lyser frid över deras ljusa minne då vi vänder oss mot den Evigt Store Mästaren i 

bön. 

Vi tackar Dig, att du i Din kärleksfulla försyn har dragit dem från det overkliga till det verkliga, från 

jordens mörker till ditt strålande ljus, genom dödens portar till en härlighet bortom vårt förstånd. Vår 

kärleksfulla tanke skall följa och omge dem; o tag du denna vår tankes gåva i all dess ofullkomlighet 

och vidrör den med din kärleks eviga eld, så att den må bli som en skyddande ängel och hjälpa våra 

bröder på deras väg uppåt.  

Må vi så genom din kärlek i djupaste ödmjukhet och vördnad bli medarbetare med din gränslösa kraft.  

Må vår svaghet stärkas av din oändliga styrka; så att vi tillsammans med dessa vår älskade broder, när 

tiden är inne må uppnå den visdom som utgår från Anden, som lever och regerar med Fadern och 

Sonen. Amen 
        Sten-Bertil Jakobson 

 

*)  ”Genom goda kontakter med tillverkare och grossister lyckades Karl-Erik som gåva till Templet få 

många värdefulla vinster till lotterier, utöver de av bröder och damer skänkta.”, skriver broder Thore 

Gårmark i en kommentar. 
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HÖSTFESTEN 
 

RT Wästmannias höstfest den 17 oktober hade temat ”Välkommen till Sverige”. 

Friedrich Weigel berättade om hur det var att komma till Sverige på 40-talet och 

nysvenskarna Nissren och Adnan Alboraki, som kommit från Syrien, förmedlade färska 

intryck. Fiolmusik blev det också.  

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

 

 

Hedersmedlemmar 
 
Vid sitt senaste sammanträde beslutade Mästare Rådet att erbjuda följande Bröder i f d RT S:t Eskil 

hedersmedlemskap i RT Wästmannia: 

Göran Gillerstrand, Mellösa 

Bror Janghage, Katrineholm 

Sten-Åke Löfgren, Katrineholm 

Lennart Sonesson, Katrineholm 

Bröderna har tackat ja till hedersmedlemskapet och vi hälsar dem hjärtligt välkomna och tillönskar 

dem FSV. 

 

 

BRA RÄNTA PÅ PENGARNA ? 

 

Många bröder har satsat pengar, gåvor och eget arbete för att realisera drömmen om ett 

eget ordenshus.  

Fastighetsbolaget Hiram, som förvaltar ordenshuset, har hittills samlat in 4,5 miljoner 

kronor och har nu kvarstående banklån på 7,1 miljoner kronor. Målet är att under 

kommande år komma ned till 6 miljoner. Det innebär lägre ränteutgifter och minskar 

därigenom våra hyreskostnader (nu ca 150000 kr/år). 

Därför går Hirams styrelse ut med följande förslag till alla bröder: 

 Namnskylt. Köp en namnskylt på tavlan vid entrén ”Vi gör det möjligt”. Pris 

1250 kr per namn, skylt och år. Bankgiro 873-5136. 

 Revers. Låna ut pengar till Hiram med 1,5 % ränta. Banken ger 0 %. Kontakta 

SKM för tecknande av revers. Du får också ett vackert dokument att hänga upp 

på väggen. 

 Hyr lokalen för familjehögtider mm. Rekommendera detta till vänner och 

bekanta. Kontakta Sven Svensson, tel 070-4148841, e-mejl 

sven.svensson@vasteras.se. 

Förhoppningen är att detta kan stötta ordenshuset. Pengarna går oavkortat till att minska 

lånebördan. Kontakta SKM för mer information. 

 

 

mailto:sven.svensson@vasteras.se
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SER DU STJÄRNAN I DET BLÅ … 
 

Vid samlingen i Tempelsalen i samband med adventsfirande och luciatablå den 6 

december informerade Lars Segerklev från Frimurarna om stjärnhimmeln i taket på 

Tempelsalen (Johannessalen) i ordenshuset på Termometergatan 2. 

 

Sedan äldsta tider har människorna grupperat stjärnorna i stjärnbilder, som fått namn 

efter djur eller föremål eller efter mytologiska gudar och hjältar. I de flesta fall krävs ett 

stort mått av fantasi för att skönja någon likhet mellan stjärnbilderna och de varelser 

eller ting, som de uppkallats efter. En del klara stjärnor bildar emellertid lätt 

igenkännliga mönster. De flesta känner igen de sju stjärnorna i Stora Björnen, som vi 

oftast kallar Karlavagnen. Sambandet med björnen kan förefalla dunkelt, men med lite 

god vilja ser man urskilja vagnens fyra hjul och tistelstången. 

Stjärnhimmeln i Tempelsalen visar några av de ljusstarkaste stjärnorna på norra 

himlavalvet. Eftersom jorden vrider sig kring sin axel i väst-östlig riktning, ser det ut 

som om sol och stjärnor rör sig över himlen från öster till väster. Det är bara Polstjärnan 

som förefaller stå stilla. Det beror på att den befinner sig nära himlens nordpol, d.v.s. i 

förlängningen av jordaxeln. Därför utvisar Polstjärnan alltid rätt nordlig riktning och var 

fordom ett viktigt hjälpmedel för sjöfarare vid nattlig navigering. 

På vår stjärnhimmel hittar Du Karlavagnens sju stjärnor ovanför UM:s plats. På en linje 

genom ”bakhjulen” ligger Polstjärnan, som hör till gruppen Lilla Björnen (också sju 

stjärnor). På andra kanten av taket (över KN) finns ljusstarka Sirius i stjärnbilden Stora 

Hunden och (närmare SKM) Orion med tre tydliga stjärnor i sitt bälte samt Plejaderna, 

även kallad Sjustjärnorna, en av de större och vackrare stjärnhoparna på norra 

stjärnhimmeln. I mitten av taket finns stjärnor som Castor och Pollux (synbart rödaktig) 

i stjärnbilden Tvillingarna samt Capella. 
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VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

 

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

Ons 13/1 IG. Installation 

Sön 31/1 Kyndelsmässohögtid med D. EHD. Kl. 16. 

Ons 3/2 IG. Årsrapporter 

Ons 17/2 PRG 

Ons 2/3 IG 

Notera dagarna! Se vidare kalendariet i Matrikelhäftet. 
 

TR-Damernas första träff på vårterminen : Torsdag 14/1., 

 

  

 

 

    
 

TR-DAMERNA hade den 6 november årsmöte hos Siv Magnusson. 

Verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes och styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet. Ny i styrelsen är Gudrun Andersson. 
      Siv Magnusson 

 
 

 

 

MATRIKEL 

MEDLEMSAVGIFT 2016 
 

2016 års matrikel medföljer detta utskick. Där finns mötesprogram, ämbets- och 

tjänstemannalistor samt medlemsförteckning.  
P.g.a. oklarhet beträffande tempeltillhörighet vid pressläggningen är några Eskilstunabröder införda med fin stil. 

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

är 750 kr. Skatt Mästaren är tacksam för inbetalning under första kvartalet 2016 till 

plusgirokonto 34 88 65 – 7. 
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En julhälsning 
från Provinskapitelmästaren har nått oss. Han tackar för året som gått och tillönskar oss 

alla en god jul och ett gott nytt år och hoppas att 2016 ska bli ett år som kännetecknas av 

respekt och solidaritet och där traditioner och historia kan skänka gemenskap och 

värme. 

 

                                                  




 

NYTT ÅR 

 
Nu tänder vi adventsljusen och känner den stämning och glädje de ger i vintermörkret. 

Vi behöver adventstiden och julen som en höjdpunkter 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.
 

Av ambrarök och saronsdoft  

och fjärilsfjun och blomsterstoft 

törnroseri och oförnuft  

jag känner fylld gemakets luft.   

Gustaf Fröding 





 
EN NY BRODER 

Tänk på att nya medlemmar är en förutsättning för Templets fortbestånd 

.  
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Söndagen den 31 januari 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 

       1/16 18 april  17 

Redaktion   e-post   2/16 18 augusti 35 

Ola Magnusson   s@rtwastmannia.se 3/16 25 september 40 

Sven-Erik Lilja   m@rtwastmannia.se 4/16 8   december 51 

 

 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

 

 

 

 
Mästare Rådet tillönskar 

alla en God Jul och ett Gott Nytt År 



 

mailto:s@rtwastmannia.se
mailto:m@rtwastmannia.se

