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MÄSTAREBREV:                                             

 

 

Mina Bröder. 

 

Ett nytt verksamhetsår har börjat och snart har det gått en 

månad sedan jag högtidligen installerades som Mästare i 

vårt Tempel av Stor Mästaren Mats Valli. 

Jag vill börja med att tacka er alla för det förtroende ni gett 

mig att fungera som Templets Mästare. 

Jag vill också tacka Broder Sven-Erik Lilja för alla de år som 

han varit Mästare i vårt Tempel. Han efterträder mig som Vice 

Mästare och det känns skönt att ha honom vid min sida 

tillsammans med alla andra ”garvade” ämbetsmän i Mästare 

Rådet.  

 

Tillsammans har vi ett stort arbete framför oss. När jag skriver 

”tillsammans” så inbegriper jag inte bara Mästare Rådet 

utan alla Bröder i Templet.  

Det stora arbetet omfattar främst att öka medlemsantalet. 

Idag har vi endast 29 medlemmar i åldern under 75 år. Ska 

vi överleva på sikt bör vi i genomsnitt ha åtminstone fem nya 

medlemmar per år. Medlemsrekryteringen är en stor 

utmaning för oss.  

Att göra vårt Tempel känt bidrar till fler medlemmar vilket är 

nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ordens syfte och 

förverkliga hörnstenarna sanning, kärlek, renhet och trohet 

vilka är de som utvecklar vår karaktär som person och 

medmänniska. 

 

På annan plats i Medlemsbladet finner du Templets 

Verksamhetsplan som Mästare Rådet antog vid sitt senaste 

sammanträde.  
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Verksamhetsplanen kommer att finnas på dagordningen vid 

varje Mästare Rådsmöte. Läs den och tänk över på vad du kan 

bidra med för att den ska förverkligas.   

Hör av dig och tipsa oss med dina idéer och förslag.  

Tillsammans är vi starka! 

 

Broderliga hälsningar med önskan om FSV 

 
 




 

BRUSTNA LÄNKAR 
 

Fullbordandets tolvslag har klingat för  

bröderna 

 
    

     Bo Ludvigsson 

       Lennart Sonesson 
 

Broder Bo avled i Strängnäs den 17 

december 2017 i en ålder av nära 91 år. 

Br Bo inträdde i Tempel Riddare Orden i 

RT Telgehus år 1979, tillhörde sedan RT 

S:t Eskil och överflyttades 2015 till vårt 

Tempel. Br Bo innehade 10:e graden 

(HTG). 

Templets äldste och hedersmedlemmen 

Storkomturen OPK-Broder Lennart, 

Katrineholm, blev 101 år gammal. TR-

banan började 1949. 

 

   Himlens hav har ingen strand  

                  bara ljus. 
                           

 Bo Setterlind 

 

            

                              



 

 
PROGRAM 

Varmt välkommen till 

vårterminens möten i Templet! 
Ons 7/2 IG. Årsredovisning 

Ons 21/2 KG 

Fre   23/2     UP 

Ons 7/3 IG. Silvermalmen leder 

Lör 10/3 URG  i Örebro 

Ons 21/3 RG. 

Ons 4/4     IG 

 

 TR-Damerna: Möten 

torsdagarna       

 1/3 och 5/4 2018. 
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”DÅ I VÅRT MÖRKA HUS STIGER MED TÄNDA LJUS SANKTA 

LUCIA” 

 
Traditionellt luciafirande den 10 december 2017”  

 Den 10 december 2017 samlades en stor skara bröder och damer till ett 

traditionellt advents- och luciafirande. Enköpings lucior med tärnor och 

stjärngossar svarade för en uppskattad luciatablå. Vid efterföljande julbord med 

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

festligheterna. 
 

 
Traditionellt luciafirande den 10 december 2017 Foto: S-BJ. 

 

 



 

KYNDELSMÄSSODAGEN, VÅR ORDENS HÖGTISDAG 

 
firades den 4 februari hos RT Silvermalmen i Runhällen. Trettio deltagare (brr och 

damer) från angränsande Tempel deltogo. Vårt Tempels ämbetsmän officierade. Br 

Sture Holmberg höll högtidstalet: 

 

Ljuset är en av bibelns starkaste symboler. Skapelsen börjar med Guds röst: Ljus, bli 

till! Jesus talar om sig själv som världens ljus. En människas omvändelse beskrivs 

som att gå från mörker till ljus. Traditionellt är Kyndelsmässodagen en 

ljusinvigningsdag. Det finns en risk att förminska innebörden till att i svensk tappning 

handla om stearinljus som ger mys och stämning. Vi kan med fördel välsigna och 

tända många ljus denna dag men påminna om att talet om Kristus som världens ljus 
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snarare kan liknas vid solens uppgång till skillnad mot nattens mörker, dvs, den totala 

förvandlingen. 

 

Söndagen har två namn, dels Kyndelsmässodagen och dels Jungfru Marie 

kyrkogångsdag. Kyndelsmässodagen (festum candelarum) firades redan på 300-talet i 

Jerusalem och spreds till övriga delar av Kyrkan. Kyrillos av Alexandria kallar den på 

400-talet för ”den strålande festen till Herrens ära”. I den västliga delen av Kyrkan 

firas Kyndelsmässodagen också som en av kyrkoårets Mariahögtider, därav namnet 

Jungfru Marias Kyrkogångsdag. Dagens evangelietext (Luk 2:22-40) handlar om det 

tillfälle då Josef och Maria i templet bär fram det barn som är världens ljus och möter 

Hanna och Symeon, som i barnet känner igen Uppenbarelsens ljus, Messias, som de 

väntat på i hela sitt liv.  

 
När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog de honom till Jerusalem för 

att bära fram honom inför Herren –det står nämligen i Herrens 

lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren – och för att offra två 

turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. 

I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som 

väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade 

uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens 

Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet 

Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och 

prisade Gud och sade: 

 "Herre, nu låter du din tjänare gå 

  hem, i frid, som du har lovat. 

 Ty mina ögon har skådat frälsningen 

 som du har berett åt alla folk, 

   ett ljus med uppenbarelse åt 

 hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel." 

Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom.  Och Symeon 

välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Detta barn skall bli till fall eller 

upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid - ja, också genom din 

egen själ skall det gå ett svärd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen." 
Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. 
Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt 
som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade 
Gud dag och natt med fasta och bon. Just i den stunden korn hon fram, och hon tackade 
och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. 
När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag, återvände de till sin hemstad 
Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag 
var med honom. 
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Kyndelsmässodagen är den sista söndagen i julcykeln som firas 40 dagar efter jul.  

Till den fyrtionde dagen hör tre händelser: Marias ”rening”, ”lösköpandet” av Jesus 

genom ett av lagen föreskrivet offer och ”frambärandet” i templet. I tredje 

Moseboken är det bestämt att en kvinna som har fött en pojke är oren i sju dagar, 

vilket innebär att hon inte fick delta i gudstjänstfirandet, att gossebarnet skulle 

omskäras på den åttonde dagen och att modern därefter måste stanna hemma i 

ytterligare trettiotre dagar. I anslutning till detta skulle hon bära fram ett reningsoffer. 

För fattiga räckte det med två unga duvor eller turturduvor. Den förstfödde, som är 
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Guds egendom, ska lösköpas; ”varje förstfödd av mankön är helgad åt Herren”. 

Evangelisten skriver ingenting om det föreskrivna lösköpandet. I stället följer 

motsatsen: pojken överlämnas till Gud som han helt skall tillhöra. 

 

Efter dessa rituella och kultiska handlingar följer mötet med profeten Symeon och 

profetissan Hanna, som kommit till templet, drivna av Gud. De är företrädare för det 

sanna Israel som nu hälsar Guds Messias. Symeon är rättfärdig, from och väntar på 

Israels tröst. Rättfärdig betyder här, att han var en man som helt levde i enlighet med 

Lagens alla föreskrifter. Hans fromhet innebar att han levde i en personlig gemenskap 

med Gud. Han såg fram mot Israels tröst (paraleksis), den stora befrielsen. som skulle 

komma genom Messias. Han talade som den profet han var när han tog Jesusbarnet i 

sin famn och prisade Gud med orden ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem …” 

Dessa ord ingår i Kyrkans liturgiska aftonbön (Nunc dimittis). 1 den bönen finns två 

viktiga utsagor om Messias. Han är ljuset som skall uppenbaras för hedningarna och 

en härlighet åt Israels folk. Orden är hämtade från Jesaja om Herrens lidande tjänare, 

som är den Messias som skall bli känd också för hedningarna. 

Efter det att Symeon har prisat Gud med barnet i famnen vänder han sig till Maria 

med en profetia om att barnet skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och 

till ett tecken som väcker strid. Därefter får även Maria en personlig förutsägelse: 

”Också genom din egen själ skall det gå ett svärd”. Här finns både glädjens och 

korsets teologi; de båda hör samman. Till Messias stora uppdrag hör att vara Guds 

ljus till världen, men till detta hör också att gå in i korsets mörker. 

Förutom profeten Symeon framträder, även profetissan Hanna, en åttiofyraårig 

kvinna som efter ett sjuårigt äktenskap levt som änka. Hon är urbilden för den 

verkligt fromma människan. Hennes hem är templet. Hon lever med Gud och för 

Gud. Hon är fylld av den Helige Ande. Lukas avslutar sin berättelse om Jesu födelse 

med sammanfattningen, att allt hade gjorts för att uppfylla Lagens föreskrifter och 

familjen återvände till sitt hem i Nasaret. 

 

Evangeliet visar oss i Symeons lovsång hur Guds uppenbarelses ljus når ut till hela 

världen. Advent är gryningen, som blir allt ljusare och når sin kulmen i det klara 

ljuset i Betlehem. Detta ljus är frälsningens ljus som Kyrkan har att förkunna till alla 

människor, eftersom det finns så mycket mörker i varje människas hjärta. 

Kyndelsmässa betyder Ljusmässa och det finns anledning att även lyfta fram 

dopljuset, som är en påminnelse om Kristus som världens ljus. 

 

                                                          


 
Vid vackert dukade bord i Silvermalmens nyrenoverade förhus intogs efter högtidsmötet en 

välsmakande måltid Stort tack till Kristina! Tack och hälsingar utbyttes. 
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VERKSAMHETSPLAN 2018 
 

INRIKTNINGSMÅL 

Vi vill  att medlemsantalet skall hållas på minst nuvarande nivå  

 att vår verksamhet skall bli mer känd  

att varje broder skall känna samhörighet med och ansvar för vårt         

            Tempel 

att samtalen utifrån ”Templet – Ordens kraftkälla” skall medverka       

            till fördjupning och ge ökad inspiration till rekrytering av nya  

            medlemmar 

 

HANDLINGSPLAN 
Rekrytering 

• Minst två recipiender i IG under året 

• Anordna informationsmöten till olika grupper 

• Inspirera varandra att bli aktiva rekryterare 

• Deltaga i Kulturnatten 

• Kontakt med media för att göra vår Orden mer känd 

• Använda oss av öppna Utpostmöten i Templet 

• Den naturliga vägen till Templet skall gå genom Utposten 

• Utflykter/aktiviteter även för icke medlemmar 

Medlemsvård 

• Verka för ett aktivt fadderskap  

• Utöka besöksgruppen med fler bröder 

• Hålla kontakt med passivförda bröder 

Ökat deltagande i våra möten 

• Försöka hitta fler möjligheter att göra mötena intressanta t ex 

genom att utveckla Brödramåltiderna 

• Erbjuda skjuts till våra möten 

• Anordna ett möte på tid som passar vissa bröder bättre 

• Fortsätta samarbetet med näraliggande Tempel och i vår zon 

Lokalfrågan 

• Aktivt medverka i Fastighetsbolaget HIRAM 

Ekonomi 

• Söka vägar att förstärka Templets ekonomi 
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RT Wästmannia inbjuder till Zon-utflykt  
lördagen den 2/6 2018 

   Vi möts vid bryggan intill järnvägsstationen i Ängelsberg. 

         Därifrån avgår färjan till Oljeön kl. 11.00 för en guidad tur. 

På Oljeön finns Engelsbergs oljefabrik, världens äldsta bevarade 

oljeraffinaderi. Fabriken byggdes år 1875 på Barrön (Oljeön) i sjön 

Åmänningen utanför Ängelsberg. Oljeraffineringen upphörde år 1902 

men fabriken fortsatte att förse de svenska hushållen och industrin 

med lysolja, vapenfett, maskinsmörja och fotogen fram till år 1927. 

Idag är fabriken ett museum. 

Läs mer på www.fagersta.se/turism/oljeon. 

 

 
                                 

Visningen tar ca 1,5 tim. sedan fortsätter vi Nya Serveringen i 

Ängelsberg för att inta lunch och därefter åker vi till Hälleskogsbrännan 

där broder Bengt Rosberg berättar. 

Kostnad 250:- för färjetur, guidning och lunch. 

Anmälan senast 20 maj till sten-

bertil.jakobson@tempelriddareorden.se 

eller 070-536 65 37 och ange om lunchen ska vara vegetarisk, laktosfri 

och/eller glutenfri.  

 

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

Redaktion  e-post    2/17 7 april  16 

Ola Magnusson  ola.magnusson@brredband2.com 3/17 11 augusti 34 

Sven-Erik Lilja  svenerik.lilja@telia.com  4/17 29 oktober 41 

 

 Kontakta tidningsredaktionen om Du nyhetsuppslag för publicering!  

http://www.fagersta.se/turism/oljeon.
mailto:sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se
mailto:sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se
mailto:ola.magnusson@brredband2.com
mailto:svenerik.lilja@telia.com

