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TRISS I RIDDARE 
 

                                                  
            Nydubbade prövade riddare: Från vänster: Lasse, Jens, M och Roger Foto: S-B.J. 

 

 

MÄSTAREBREV      
                Käre vän och Broder! 

 
     Var är den sköna sommarn                

 då allting skulle ske 

 var är dom ljusa dagar 

då livet skulle le, 

så mycket som jag ville 

så lite som jag hann, 

var är min dröm om sommarn, 

som alltför fort försvann. 
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Ja, kära Bröder, den frågan kan man ställa sig ibland när man tycker att tiden flyr så hastigt. 

Vad blev det av mina drömmar? Det var ju så mycket jag ville, så lite som jag förmådde och 

hann.  

Frågorna och funderingarna kommer mig naturligt nära nu när det bara är ett par månader kvar 

på min nioåriga ämbetsperiod som Mästare i vårt kära Tempel. 

Men i sanningens namn måste jag ändå konstatera att det har hänt en hel del under de här åren 

när jag haft förmånen att få leda vår verksamhet. 

Ser vi till det yttre har vi varit med om att byta lokal inte mindre än två gånger. 

När RT S:t Eskil i Eskilstuna lades ner flyttade en del av dess medlemmar till vårt Tempel. 

Även om vi önskat att ännu fler nya medlemmar strömmat till kan vi ändå konstatera att vi 

fått ett antal entusiastiska och ansvarstagande bröder som stadigt vandrar uppåt i graderna och 

är beredda att ta på sig nya uppgifter. 

Jag tycker mig också ana ett ökat intresse för att förkovra sig i kunskapen om vår Orden och 

allt vad den har att ge, detta inte minst på grund av det stöd vi som enskilda Tempel fått från 

Det Högsta Templet och Stor Templet. 

Under det senaste året har vi påbörjat samverkan med de andra Templen inom vår zon: RT 

Mäster Olof i Örebro, RT Ariel i Falun och RT Silvermalmen i Sala. Utbytet kan ske på många 

olika sätt t ex genom gemensamma arrangemang och receptioner. 

Utan det utomordentliga arbete som utförts av ämbetsmän, tjänstemän och alla andra bröder 

skulle inte heller detta ha blivit verklighet utan stannat vid drömmar och fromma 

förhoppningar! Tack för alla era insatser! 

 

TR-damerna förtjänar en särskild eloge! Trots att antalet aktiva även bland dom blivit färre 

med åren har dom alltid ställt upp och bidragit till allas vår glädje och trevnad.  

 

I mitt första Mästarbrev sedan jag tillträtt citerade jag en sång där det står: 

 Jag kan inte vad du kan, du kan inte vad jag kan. 

 Men Gud har en uppgift som passar för mig 

 och en annan som passar för dig! 

Tänk så vist det är inrättat! Det finns inga kopior utan endast original. Ingen kan allt men 

tillsammans kan vi massor! Låt dig även fortsättningsvis inspireras till att ställa dina unika 

gåvor och förmågor till förfogande i vårt Tempelarbete! Då kan ännu fler drömmar 

förverkligas! 

 

Så vill jag tillönska vår tillträdande Mästare, Sten-Bertil Jacobson, mycken kraft, inspiration 

och glädje! Vi går vid din sida! 

   

          Gud hjälp mig se på hösten 

 med sommarperspektiv 

 för då kan blommor vissna 

 men ändå ser jag liv, 

 ja, hjälp mig stilla ana 

 den kärlek bakom allt 

 som varsamt vill förvandla 

 allt liv till ny gestalt. .  
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Eftersom detta är sista Medlemsbladet för året vill jag också tillönska alla Bröder och era nära 

och kära en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

 

(De två diktverserna är hämtade ur dikten ”En höstpsalm” av Atle Burman) 

 

Er vän och broder 

       Sven-Erik Lilja 

 


 . 

NY GRAD      
Roger Karlsson, Lasse Göransson och 

Jens Hellberg recipierade i 5:e graden 

den 18 augusti. På bild på bladets 

framsida. Lycka till på vandringen! 

 

HÖSTFESTEN (28 oktober) 
Två duktiga musiker från Köpings 

Storband, Örjan Lindvall, flygel, och 

Niclas Ericsson, trumpet, presenterade 

och spelade gamla välkända evergreens 

från 30-talet under rubriken ”Allt detta 

och himlen därtill”. Fantastiskt bra! 

Samlingen fortsatte sedan med servering 

och lotterier. Mera att läsa om detta i 

kommande nummer av Tempel Riddaren. 
     

 

           

UTPOSTEN I VÄSTERÅS 

 

Vårt Tempel har sedan föregående år 
en Utpost i Templet. Den har fått en 

god start med engagerade bröder i 
ledningen (tre av den på bladets 

framsida). Vi planerar nu utveckla 

verksamheten ytterligare med fokus på 

rekrytering av ungdomar. De gamla 

utposterna i Köping och Enköping 

lades ner vid årsskiftet 2016/17 efter 95 

resp. 29 års obruten verksamhet. Ur 

minnenas arkiv återges här nedan några 

glimtar från den epoken. 

 

ETT FANTASTISKT MÖTE 
”För övrigt mina bröder, vad rätt, vad 

rent är, vad som är älskligt och värt att 

akta, allt vad dyrt heter och allt som 

förtjänar att prisas - tänken på allt 

sådant".  (P. brev t. Fi1ipperna.4:8) 

Dessa ord föll sig naturliga då jag 

tänker tillbaka på vårt Utpostmöte i 

Enköping den 26 okt. 1989. Vi 

"gamlingar" skötte kaffekokning och 

dukning. 1 övrigt var det "det unga 

gardets kväll". 

Vid ritualmötet tjänstgjorde br 

Christer Wredin som SB, brr Pär 

Lidberg som UPS, Lars-Göran 

Johansson som KFV, Mats Valli som 

FVH och Fredrik Damm som AVH. 

Medelåldern var ca 22 år! De 

inlänkade som lärling i Utposten 

Viktor Calderon, en kamrat ur UNF-

leden. 

 

Stil och eftertanke 

Ritualmötet genomfördes med stil, 

eftertanke och en sann känsla inför det 

tänkvärda i ritualen. 

Vid Utpostmötet gästades Bröderna i 

Enköping/Håbo av sex Bröder från 

Utposten i Sollentuna med SB Karl 

Svänsson i spetsen. Br Karl Svänsson har 

på ett föredömligt sätt hållit sitt löfte till 
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vår nyöppnade Utpost - nämligen att 

minst en gång om året gästa oss. Han är 

en kär och välkommen gäst liksom öv-

riga gästande Bröder. 

Broderlig välkomsthälsning 

Br Karl Svänsson fick förtroendet - hans 

egna ord - att hälsa dagens unga 

recipiend välkommen. Han uppehöll sig 

därvid kring den del av vår verksamhet 

som inneslutes i broderskapstanken. 

Vikten av att ha verkliga Bröder i 

prövningens stund kan inte nog värderas. 

Med så många unga närvarande tog br 

Karl tillfället i akt och berättade lite 

ordenshistoria - mycket uppskattat av 

alla närvarande. 

Naturprogram 

Kvällen avslutades i trivsam samling 
kring dukade bord. Br Christer Wredin 
och Mats Valli visade underbara 
naturbilder från Sveriges fjällvärld och 
från Island. Dessa beledsagades av 
musik ur Griegs "Peer Gynt", vilket 
gav en mycket god illustration till 
bilderna. 

Kvällen avslutades med att br SB i 
Enköping/Håbo framförde alla Bröders 
varma tack till de unga, som på ett 
mycket förtjänstfullt sätt genomfört 
ritualmöte och program. Utförandet 
bådar gott för framtiden. 

Lars-Olof Zeijlon, SB 

 

EN UTPOST MED KULINARISKA EFFEKTER 

Inom Riddare Templet Wästmannias jurisdiktion arbetar två Utposter. Den äldsta är 
belägen i Köping. Ett 25-tal av Templets medlemmar är registrerade i Utpostens 
matrikel. En gång i månaden hålls UP-möte med varierande och rikhaltigt 
program. Lokaler disponeras i IOGT-NTO-rörelsens välkända kulturhus Forum 
vid Stora Torget i Köping. Här har UP sitt material väl förvarat i utmärkta lokaler. 
Varje år recipierar en eller flera bröder i Templet tack vare Utpostens enträgna 
arbete. 

En ljum höstkväll den 19 oktober 1989 skulle Utposten hålla valmöte samt som 

särskilt program vid efterföljande brödramåltid få ett kåseri om 1989 års General 

Konvent i Trondheim. 

På slingrande vägar från Västerås via Surahammar färdades Templets S Br Börje 

Mattsson och jag till Köping för att deltaga och medverka i UP-mötet. Ett 

vackert landskap att färdas i när skymningen sakta föll över skogsklädda åsar 

och små spegelblanka sjöar. Denna miljö innebar också att förväntan 

stegrades ju närmare möteslokalen vi kom. 

Nära gemenskap i UP 

1 god tid var vi framme och kunde med glädje hälsa de 15-tal bröder som 

kommit samman. Det finns säkert många Tempel Riddare, som inte upplevt den 

vackra ritual som hör samman med ett UP-möte. SB br Bengt Rosberg, välkänd 

adjunkt och godtemplare i Köping, genomför alltid på ett stimulerande sätt och 

med stor inlevelse ritualen. Så ock denna kväll. UP-mötena betyder också att 

äldre Bröder, som inte orkar delta i Templets möten får möjlighet att på 

hemmaplan uppleva Tempel Riddare-gemenskapen. 
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Minnen från sommarens GK 1989 

Sedan UP-mötet genomförts ritualmässigt och vederbörliga val skett följde 

samkvämsmöte i intilliggande samlingsrum. Här fick jag tillfälle att berätta om 

General Konventet 1989. Det gav många trevliga minnen från Ordens stora 

samling i Trondheim och med förhoppning om att många Bröder från Köping 

skall kunna deltaga 1992 i Jönköping, då nästa GK går av stapeln. 

Brödramåltiden- speciell tradition 

Det är alltid med stor förväntan bröderna träffas i Köping, därför att det alltid 

händer något utöver det vanliga vid brödramåltiden. Det är nämligen en 

förborgad hemlighet vad måltiden består av för rätt. Klubbmästarna Curt 

Berglund och Helge Zeijlon har med sina speciella rätter skapat en förväntan, 

som inte löses upp förrän i serveringsögonblicket. Så blev det även denna kväll. 

Så äskas tystnad och kommitterade tillkännager kvällens rätt. Denna afton blev 

det - pitepalt. Sedan information lämnats hur måltiden skall genomföras följer 

sedvanlig kamratlig samvaro. Med sitt sätt att genomföra brödramåltiden har 

Utposten i Köping skapat en tradition, som för många Bröder blivit en kär 

anledning att utöver lockelsen av det rituella Tempel Riddare-arbetet besöka 

mötena. 

Jag tror att bildandet av fler Utposter inom vår Orden skulle betyda en mycket 

gynnsam utveckling i tillväxt och engagemang. Utposten i Köping skapar 

genom sina unika samkväm ett ökat intresse för även kulinariska förväntningar 

- även det en betydelsefull ingrediens i Brödraskapets verksamhet. Kanske 

berättelsen om Utposten i Köping kan locka andra till efterföljd och större 

deltagande i Tempel Riddare Ordens arbete. 
                                              Yngve Lindgren (Ur Tempel Riddaren nr 6/1989) 

 

  
   

VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

 

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

Ons 10/1 IG. Installation (M och MR).  SM kommer. 

Fre  26/1 UP-möte. Kom och upplev ett annorlunda möte. 

Sön 4/2 Kyndelsmässohögtid med damer. Denna gång hos Silvermalmen i  

Runhällen. 

Ons 7/2 IG. Årsredovisning  

Ons 21/2 KG 

Ons 7/3 IG. Bröder från Silvermalmen officierar. 

Notera dagarna! Hela schemat i matrikeln. 
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TR-DAMERNA  
Vårterminens möten blir torsdagarna 11/1, 1/2, 1/3 och 5/4 2018 
 

. 

                                

 

MATRIKEL -  MEDLEMSAVGIFT 2018 
 

2018 års matrikel medföljer detta utskick. Där finns mötesprogram, ämbets- och 

tjänstemannalistor och medlemsförteckning. 

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

Årsavgiften är 750 kr. Skatt Mästaren är tacksam för inbetalning under första 

kvartalet 2018 till plusgirokonto 34 88 65 – 7. 

 




TÄND ETT LJUS OCH LÅT DET BRINNA! 

Det lär inte finnas något annat folk i världen som är så glada för att tända 

levande ljus som vi människor här uppe i Norden. Det hänger säkert samman 

med våra långa mörka vintrar. Kanske ligger det något väldigt djup i denna sed. 

Vi vill visa att vi tror på ljuset, att mörkret kan övervinnas - för så länge en enda 

låga lyser, råder ju faktiskt inte mörkret. För inom loppet av några minuter kan 

hundratals ljus tändas av en enda liten låga. Har vi bara ett enda ljus brinnande 

finns det ännu hopp. Ljuset kan spridas. Mörkret har inte vunnit. 

Jag vill gärna se symboliken i våra ljusgudstjänster på det sättet. Här samlas vi 

som vill sprida ljus och tror på ljuset. Att fira gudstjänst är att tända ljus i 

mörkret, i stället för att förbanna det. Här samlas vi som tror på ljusets makt. 

För visst ser det mörkt ut i vår värld, mörkrets makter har sannerligen åter visat 

sin makt i år. Nu tänker jag i första hand på flyktingströmmen från Syrien, jag 

tänker på den värsta terrororganisation som någonsin skådats (Isis) och dess 

brutala framfart. Nordkoreas despot till ledare, tillåt mig också att tvivla på 

USA:s ledare. Mörkrets välde skördar segrar. Men mitt i mörkret skall tändas 

ett stort ljus. Ett ljus som skall ge världen hopp. Det ljuset är Guds egen Son, 

som skulle komma i världen. Genom honom skall mörkrets välde fördrivas. 

Jesus sade: "Jag är världens ljus den som följer mig ska inte vandra i mörkret 

utan skall ha livets ljus." För om vi följer honom, så vandrar vi ljuset "och har 



7 

gemenskap med varandra. Det finns ett ljus som ger oss livet och hoppet 

tillbaka, ett ljus som inte kan släckas ut, inte av människor, inte av ondskans 

och mörkrets makter, inte av hat, inte av missmod och förtvivlan, inte av döden. 

Vi kan tändas av det och då blir allt förändrat. 

Men kampen mot mörkrets makt pågår ännu. Ännu firar ondskan triumfer. 

Människor förvandlas och tänds, men vad värre är att på platser där det tidigare 

brann så håller ljuset på att tyna bort eller helt släckas ut. Det som tagit 

generationer att bygga upp, kan raseras i en enda terrorattack. Länder, socknar 

och församlingar kan överskuggas av mörker när man vänder sig bort ifrån 

ljuset, där för måste vi välja.  

Låt oss tro på ljuset, låt oss vägra att 

kompromissa utan låt oss föra ljuset vidare. 

Ljuset brinner som starkast när det tänds för 

andra. Ju mörkare det är, ju starkare blir 

kontrasten när människor blir tända av 

hoppet Det är vår uppgift att vara ljusbärare. 

Vilken nåd och vilket ansvar. "Den som 

följer mig skall inte vandra i mörkret utan 

skall ha livets ljus." 

 

                                       Roger Karlsson,  

Enköping 

 

 

                                          
NYTT ÅR 

 
Snart är i inne i advent och så kommer julen – en tid av stämning, förväntan och 

glädje och en höjdpunkt i vintermörkret. Många vill hs en vit jul och väntar sig 

ett sprött täcke av snö på marken, som dämpar mörkret. En julgran, som lyser 

och glimmar hör också till. Inga traditioner är då kära om julens. Men ganska 

snart är helgdagarna förbi. Granen åker ut. Årsvarvet är slut och ett nytt börjar. 

Årsväxlingarna gör att allt får ett sammanhang i vår levnad här på jorden. 

 

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




    
Mästare Rådet tillönskar redan nu alla en God Jul och ett Gott Nytt År 
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                  ADVENTS-LUCIA-JUL-FEST!! 
 

Söndagen den 10 december kl. 19 samlas vi till fest igen! 

Under kvällen kommer vi att få ta del av 

 Adventsbetraktelse 

 Luciatåg. Enköpingslucian kommer även i år! 

 Julbord 

Preliminär kostnad är 200:- kr per person. 

Anmälan lämnas till CM, tel. 021-74090 eller S, tel. 021-41 41 36.  

eller mejl ola.magnusson@bredband2.com, senast 24 november.  

 

Välkomna! 

 

 

 
Söndagen den 4 februari kl. 16 firar vi 

Kyndelsmässohögtid 
i RT  Silvermalmens  lokaler i Runhällen. 

 
Deltagare från ”zonen” Örebro, Falun, Sala. 

 
Tal – Servering – Sång och musik 

Klädsel: EHD med dekorationer, Damerna valfri. 
 VÄLKOMNA! 
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