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UTPOSTMÖTE I FALKENBERG 
 

                                                  
Studiebesök 15 november hos UP Falkenberg. Till vänster: Jens, Lars, Bengt. På höger     

               sida Jarl, Sten-Bertil, Lasse. I mitten SB och brr från UP. Foto: S-BJ. 

 

 

MÄSTAREBREV:                                             

 

Käre Vän och Broder! 

Ännu ett verksamhetsår i vårt Tempel har snart gått till ända. Att försöka beskriva det 

som hänt under året kan göras på olika sätt, en del kan beskrivas allmänt i siffror och 

ord medan annat – och kanske det viktigaste – endast kan beskrivas av varje enskild 

Broder. Det kan t ex handla om det inre tempelbygget som har mycket med egna 

upplevelser och känslor att göra. 
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Några av oss hade förmånen att få delta i General Konventet i Norge då ny Högste Stor 

Mästare, ny Stor Mästare och ny Provins Kapitel Mästare valdes. Vår egen VM, Sten-

Bertil Jakobson, blev Kaplan i vårt Provins Kapitel. 

I vårt eget Mästare Råd har vi förutom sedvanliga ärenden fokuserat på materialet 

”Templet – Ordens kraftkälla”, rekryteringsarbetet, kontakt med Bröder som inte har 

möjlighet att delta i våra sammankomster, vårt kommande 100-årsjubileum och ev. 

nystart av Utpost-verksamhet. 

Utbytet med RT Silvermalmen har fortsatt och känns inspirerande. 

Vårutflykt till Arboga, Höstfest med fokus på den andliga vården inom fängelser och en 

avslutande välbesökt Lucia-, Advents- och julfest tillsammans med våra Damer. 

Utgivandet av de nya ritualerna har påbörjats och vi har börjat använda den för 

Invigningsgraden. 

Vi har fått hälsa en ny medlem välkommen under året! Två Bröder har erhållit grad 11, 

en grad 10, tre grad 4 och en grad 2. En Broder har utnämnts till Ordens Patriark och 

två har erhållit Ordens Veterantecken. 

För en Broder, Kjell Carlsson, har fullbordandets tolvslag klingat. 

Vår Damklubb har firat sitt 75-årsjubileum. Vår tacksamhet över deras insatser är 

mycket stor! De har t.ex. själva svarat för att drygt 300 Bröder kunnat avnjuta 

fantastiska smörgåsar(600 st.!) och kakor vid årets Brödramåltider! 

Vår eminente sekreterare har förutom allt arbete med Templets administration skrivit 

20-talet protokoll och vår lika eminente Ceremonimästare ansvarat för att nästan lika 

många  ceremoniella möten har kunnat genomföras enligt fastställda ritualer. 

Detta är exempel på vad som uträttats inom vårt Tempel under det snart gångna året – 

och det är en hel del.  

Många av Er mina Bröder har på grund av ålder, sjukdom eller geografiskt avstånd inte 

haft möjlighet att delta i våra sammankomster men jag hoppas och tror att Ni på något 

sätt ändå kan känna delaktighet och stolthet över Ert medlemskap i vårt Tempel! Ni är 

viktiga och Ert stöd i form av goda tankar, ekonomiska bidrag och glada tillrop betyder 

mycket!  

Min förhoppning är att vår verksamhet under året på något sätt bidragit till att skänka 

Dig, min Broder, styrka, kraft, glädje och inspiration och bidragit till Din egen 

utveckling och i Din tjänst som medmänniska och Broder. 

Tack kära Vänner för allt Ni bidragit med under året!! 

Jag tillönskar Er alla och Era nära och kära en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 

 ”Natten skall vika där nu ångest råder. 

 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,  

 över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. 

  …. 
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 Ty ett barn har fötts, en son är oss given. 

 Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: 

 Allvis härskare, 

Gudomlig hjälte, 

Evig fader, 

Fredsfurste.” 

Ur Jesaja kap 9 

Er Vän och Broder 

Sven-Erik Lilja    

 




PARENTATION 
Vid IG-mötet den 2 november hölls 

parentation för Prövade Riddaren Ordens 

Patriarken broder Sune Skoglund, 

Mariannelund, som för alltid nedlagt sina 

vandringsstavar och arbetsredskap.  KN br 

Bengt Rosberg erinrade om hans gärning i 

Templet och avslutade med några strofer ur 

dikten ”Den hemlöse” av Dan Andersson, 

som ger oss ett hopp om en fortsättning på 

andra sidan. 

Vi bröder tackar för en fin gemenskap, för 

ett hängivet utfört arbete och för vad han 

betytt för oss. Vi lyser frid över hans ljusa 

minne. Våra kärleksfulla tankar skall följa 

och omge honom för evigt. 

 

 

 

BRUSTEN LÄNK 
Fullbordandets tolvslag har klingat för  

OPK-broder 

 
    

    Kjell Carlsson 

 

 

   Om till livets sista timma 

   Du i trohet väpnad står, 

   Skall fullbordat Tempel glimma, 

   När Din levnads tolvslag slår. 

 
Broder Kjell avled den 28 november i en 

ålder av nära 93 år. 

Han inträdde i Tempel Riddare Orden år 

1949 och innehade 10:e graden (HTG). 

NY GRAD      
Dag Seland recipierade i 2:a graden  den 

19 oktober och Mikael Jonsson 

recipierade i Invigningsgraden den 2 

november. Lycka till på vandringen! 

 

HÖSTFESTEN (15 oktober) 
Fängelseprästen i Sala Erik Hultby 

förmedlade tankar och erfarenheter om 

hur den andliga vården på kriminal-

anstalten fungerar.  

Den trivsamma samlingen fortsatte sedan 

med servering och lotterier.  
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LUCIA (4 december) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Den 4 december samlades en stor skara 

bröder och damer till ett kombinerat 

advents- och luciafirande med 

efterföljande julbord i de trivsamt 

smyckade lokalerna. 

Enköpingsluciorna stod för en uppskattad 

luciatablå med något annorlunda sångval. 

 

 

  
   

VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

 

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

Ons 11/1 IG. Installation 

Fre  27/1 UP 

Ons 1/2 IG. Årsredovisning  

Sön  5/2 Kyndelsmässohögtid med D. EHD. Kl. 16. 

Ons 15/2 KG 

Ons 1/3 IG 

Notera dagarna! Hela schemat i matrikeln. 
 

  
  

 
 

TR-DAMERNA  
firade sitt 75-årsjubiléum den 3 november med en festmåltid i Boverian. 

Vårterminens möten blir torsdagarna 12/1, 2/2, 2/3 och 6/4 2017. 
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MATRIKEL 

MEDLEMSAVGIFT 2017 
 

2017 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 2017 till 

plusgirokonto 34 88 65 – 7. 

 

                                                  








BESÖK AV STOR MÄSTAREN 
 

 


Fokus på rekrytering. Vid årets sista IG-möte hedrades Templet med besök an Stor 

Mästaren Mats Valli. Han informerade om den satsning på rekrytering som nu påbörjas 

med nytt informationsmateriel (”roll-ups”, informationsbroschyrer m.m.).  
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Veteranmedalj. SM dekorerade också br Victor Calderon, som nu varit Tempel 

Riddare i mer än 25 år. Vi gratulerar och lyckönskar. 

 
Bild: Nedre raden fr.v. M, SM, M. Övre raden CM, S, UM, KN, KN. Foto: S-BJ. 

 

Har du vinster att skänka till våra lotterier? 


 

                                          
NYTT ÅR 

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

Vi behöver adventstiden och julen, som ju är 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 

.  
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”DET VAR BÄTTRE FÖRR” 

Förr var det lättare att vara människa. Allt var mycket enklare. Man kände igen 

sig i all musik som spelades på radion. Det fanns bara en kanal på TV och 

testbilden var bra. Nu finns den inte ens längre. 

Förr var det riktiga vintrar. Man kunde spela hockey och bandy på sjöarna.  

Förr var det var lättare att få jobb, bostad och vård. 

Förr fick man rätt vård i rätt tid och i rätt omfattning. 

Förr var maten god. 

Förr kunde man inte köpa julmust i oktober. 

Förr fanns alltid konsum. 

Förr kom posten alltid fram som den skulle och ville man vara extra säker på 

detta kunde man skicka något som kallades rekommenderat brev så kallat rek. 

Förr kom tidningen alltid till prenumeranterna. 

Förr gick tågen alltid enligt tidtabell. Förr kom tågen fram 

Förr gick tågens dörrar och grindar både att stänga och öppna. 

Förr hade man alltid täckning, då gick det bra att telefonera även från de mest 

avlägsna trakter i vårt avlånga land eller från mitt vardagsrum. 

Förr var människor alltid vänliga, höll upp dörrar, sa goddag, neg eller lyfte på 

hatten eller kepsen. 

Förr skräpade aldrig människor ner. 

Förr var människor skötsamma. 

Förr var människor hjälpsamma. 

Förr var människor snälla mot varandra. 

Förr fanns det krig men det var ju så länge sen. 

Förr vill jag minnas, fanns det något som hette sparränta. 

Förr gick fisken till i väldiga stim. 

Förr var landet rikt och flödade av honung. 

Förr var jag yngre. 

Förr klättrade man alltid i träd. 

Förr kände man igen sig. 

Förr gick allt i sin stilla lunk. 

Förr var solen alltid mild. 

Förr var skogen mäktig. 

Förr fanns inte en slogan som hette ”Hela Sverige ska leva”. 

Förr var vattnet rent. 

Förr var allting möjligt. 

Förr var förr. 

Efter Gunnar Sandström (Västerås Tidning) 

                                                                                    

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj42NXq2OnQAhXGWCwKHei9BlYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jarnvag.net%2Fbanguide%2Fkarlberg-frovi&bvm=bv.141320020,d.bGg&psig=AFQjCNG3vB_KzaedEtmd7fmDFYUf_OZ26A&ust=1481461286973615
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Söndagen den 5 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 

       1/17 27 januari 6 

Redaktion   e-post   2/17 7 april  16 

Ola Magnusson   s@rtwastmannia.se 3/17 11 augusti 34 

Sven-Erik Lilja   m@rtwastmannia.se 4/17 29 oktober 41 

 

 

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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