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              VÄLLJUD VID HÖSTFESTEN 

 

                   
                                                  

           Lina Adolpson vid flygeln                                                          Foto: S-BJ. 

 

                                
 

Tempelvandringens mål att gå från mörker till ljus och förhoppningen att Sanningens ljus     

              en gång klart ska lysa för oss var väl budskapet i Linas sångprogram. 
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MÄSTAREBREV  
     
Käre Vän och Broder! 

 

Du håller nu årets sista medlemsblad i din hand eller så läser du den på vår Ordens 

hemsida. 

Det är alltid så att då vi närmar oss ett avslut så vill vi både se tillbaka och se framåt. 

Medlemsantalet i vårt Tempel har tyvärr även i år minskat och medelåldern är hög.  

För åtta av våra bröder har tolvslaget klingat. 

Det positiva, trots detta, är att två bröder har recipierat i IG och att vi till detta har fått 

en ny Lärling. 

 

Ska vårt tempel överleva på sikt måste vi få ett positivt medlemsnetto. Det krävs alltså att 

var och en av oss gör allt vad vi kan för att rekrytera nya bröder.  

 

Förutom våra egna möten ser vi nästa år fram emot Zon-utflykt den 1/6. Och naturligtvis 

Generalkonventet i Karlstad den 31/7-3/8. I senaste numret av Tempel Riddaren kan du 

få en liten försmak av vad som kommer att tima vid konventet. 

Tack mina bröder för mitt första år som Mästare i Templet, för all värme, hjälp och stöd 

som jag fått, det har både behövts och gjort gott. 

Nu längtar vi till Lucia, till Advent och till Ljusets högtid framför alla andra. De behövs 

för att värma och lysa i december efter gråkulet november. 

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! 

Med broderlig önskan om FSV. 

 
 

                 
 
 

 . 
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NY LÄRLING OCH NY GRAD      
 

                               
 

Claude Leclerc recipierade i Utposten den 19 september. Han väntar nu på 

intagning i Templet vid IG den 5 december. 

Br Robar Komby tog sin andra grad vid RT Silvermalmens KG-möte den 21 

november.  

Båda önskas lycka till på den fortsatta vandringen! 

 

                                                  
 

MINNESHÖGTID 

 

Vid Minneshögtiden söndagen den 4 november erinrades om de 

älskade och vördade bröder ur vår krets som för alltid nedlagt sina 

vandringsstavar och arbetsredskap. 

De sedan föregående minneshögtid avlidna bröderna är Bo 

Ludvigsson, Lennart Sonesson, Ingvar Söderberg, Lennart Morberg, 

Ingemar Erlandsson, Sven-Erik Enquist, Bert Eriksson och Bertil 

Wikström. 

Med tacksamhet dröjer vi vid deras minne och öppnar våra hjärtan för 

sanningen att döden är allas vår slutliga lott.  

 

 

 



4 

PARENTATION 
De minnesljus, som vi tänder i allhelgonatid erinrar oss om människor, som levt 

bland oss, som verkat tillsammans med oss. Och för oss om bröder, som varit 

länkar i vår brödrakedja. 

Så har vi tänt åminnelseljusen till erinran och eftertanke. Men för vem eller vilka 

har vi tänt ljusen? Ja, inte är det för att dessa våra bortgångna bröder ska kunna 

se dem. Nej, ljusen har vi, som sagt, tänt för oss själva. För att vi ska se dem. Och 

minnas. För att vi ska få impulser för vår fortsatta vandring, fram till den stund, 

då fullbordandets tolvslag klingar även för oss. 

Det senaste året har varit ett tungt år för oss i RT Wästmannia. Åtta av våra trogna 

bröder har lämnat denna värld för att flytta till det, som Sven Delblanc kallade 

för "ett avlägset land". Och nog upplever vi det, som kommer efter döden på ett 

avlägset sätt. Men åren går fort, tiden står sannerligen inte stilla, och ibland 

plötsligt, kanske i dag, kanske i morgon, är det vår, din eller min, stund att ta 

steget över till det avlägsna, men samtidigt så nära, landet. Landet bortom. 

Vi skjuter så lätt tanken på det kommande ifrån oss. Trots att vi så väl vet och 

erinras om den stora och verkliga sanningen, att vi i en stund, då vi kanske 

minst anar det, befinner vi oss i bokstavlig mening framför evighetsporten. Men 

samtidigt är det väl på sitt sätt mänskligt och naturligt, att vi ser framåt på den 

tid vi har kvar här på jorden. 

Har ni förresten tittat närmare på ljuslågan? Hur den påminner om vår egen 

tempelvandring. Alltifrån invigningsgradens svarta band till ljuset från det 

fullbordade Templet. Rikta din blick mot lågans innersta. Och du ser mörker. 

Inte ljus. Men så går din blick vidare, sakta, sakta, och du upptäcker, att ju mer 

du med ditt öga fångar in lågan, desto mer av ljus får du del av. Och det är väl 

just det, som är något av tempelvandringens mål, att gå från mörker till ljus, och 

förhoppningen om, att en gång skall sanningens ljus lysa klart för oss, 

"Det är viktigt för en människa att göra något, om tron och hoppet ska kunna 

leva", skrev förre biskopen Ingmar Ström. Vad är att göra något? Kanske är det 

bl.a. att vi genom vårt sätt att vara bland våra medmänniskor strävar efter att 

förmedla insikten om, att Sanningens ljus och Hoppets stjärna lyser även för dem. 

Och att, enligt inriktningen av vårt ordensarbete, erbjuda plats för många fler i 

brödrakedjan. 

Sanningen är en av grunderna för den mänskliga samlevnaden. Vårt förhållande 

till sanningen påminns vi om på olika sätt i alla Ordens grader. Men detta är inte 

något, som vi helt klarar av av egen kraft, vi behöver relationer till andra männis-

kor, vi behöver styrkan i att få vara en av länkarna i brödrakedjan. Precis som de 

bröder, som under året lämnat vår krets, behövde det. Därför känns det alltid 

smärtsamt, men också uppfordrande, när en länk brister, när en broder för alltid 

lämnat sin plats i TempIet. 

Så har bröder även under det här året avslutat sin kamp för sanningen. Den kamp 

som det åligger oss att fortsätta. 
Gunnar Gerdén, RT S:t Erik 1996 (förkortat skick) 
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HÖSTFESTEN (27 oktober) – EN MUSIKKVÄLL OM LIVET 

 
Lina Adolphson sjöng till eget ackompanjemang på flygeln såväl sina egna 

sånger som sånger av Py Bäckman, Simon and Garfunkel samt flera sköna 

jazzklassiker. 

Linas musik bär med sig ljus. Sångerna speglar en hyllning till vardagens lycka, 

till skogens sus,  till skogens ro och kantarellerna och till berättelsen om hjärtats 

innersta tankar. De flesta av hyser inom oss en längtan efter enkelhet och en 

vördnad för gamla tiders människor, som inte får försvinna i livsbruset. Samtidigt 

binds vi samman av det som är gemensamt för oss – kärlek, hopp och tro. 

Musiken är en hjälp på vägen  

Efter det innehållsrika musikprogrammet avslutades festen med kaffe och tårta.  

Lotterier gjorde några deltagare (vinnarna) extra glada.  

 

        
     

      Damer och bröder vid kaffeborden. 
           

 

 

ALLHELGONAHELGEN – BUS ELLER BÖN? 
Allhelgonahelgen är fylld av busande barn, maskeradfester och besök vid 

gravarna. Vad väntar oss första veckan i november? 

Utklädda barn från grannskapet kan knacka på dörren och ropa: ”Bus eller 

godis?"  I USA säger ungdomarna: "Trick or treat?"  Ha godis hemma! 

När firas halloween, egentligen? Ganska oklart. I USA firas halloween den 31 

oktober och gravarna besöks den 1 november. Men i Sverige gäIler att första 

fredagen i november är det vår "halloween" (alla helgons afton) - då busar man. 

Och dagen efter, på alla helgons dag, går man till graven och tänder ljus.  

Tänk som kring julen. På julafton är det skoj och på juldagen allvar eller "bus på 

fredag - ljus på lördag". Håller alla med? - Nej, det finns olika uppfattningar. 
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Ifrågasatt tradition 

Både halloween och allhelgonafirandet uppstod för att minnas de döda, men 

medan allhelgona har sitt ursprung inom kristendomen är halloween en keltisk 

högtid från Irland och Skottland. Firandet av de båda högtiderna pågår i nästan 

en vecka. Dagarna infaller alltid mellan den 31 oktober och 6 november. 

Vän av traditioner frågar sig om halloween verkligen har någon plats i Svenska 

Kyrkan, eller är den en "avart" i vårt alltmer sekulariserade samhälle? Från 

själavandring till skräck - hur gick det till? 

-Förr i tiden klädde vi ut oss för att skrämma bort onda andar. Men halloween är 

något nytt som inte finns med i kyrkoårets almanacka. Det osynliga, som inte får 

finnas i vårt samhälle, döden, synliggörs via våra traditioner. Under de här 

dagarna så pratar vi om det vi annars inte ger uttryck för - saknad. Hur ensam 

man kan känna sig efter förlust av någon som stått oss nära. 

Men en del tycker att halloween med tiden har "klumpats ihop" med allhelgona 

och blivit en vecka i skräckens tecken, när vi borde minnas, hedra och tänka på 

nära och kära som rört våra hjärtan men inte längre finns ibland oss. 

Båda högtiderna kan vara befogade. Halloween firar vi med glimten i ögat. 

Halloween ger oss möjlighet att tala om döden med en "lättare touch", eftersom 

döden kan vara svår att hantera, Att tända ett ljus på graven vid allhelgona är 

något vi gör för våra närmaste. Den helgen är förknippad med familj och innerliga 

relationer. Med traditioner som halloween och allhelgonahelgen, så upplever 

något som inte är normalt att prata om i vardagen - döden. 

Café Opera satte trenden 

Att fira halloween är en tradition som dök upp i Stockholm under sent 80-tal. Det 

var kända krogar, som Café Opera som först uppmärksammad högtiden. Seden 

är i grunden irländsk och har rest via migranter till USA för sedan även vara en 

del av din och min vardag. 

Även allhelgona är en förhållandevis ny tradition. Den kom hit, troligtvis från 

Tyskland på 50-talet. Tidigare hedrade vi de döda med att tända ljus på juldagen. 

                                         Källa: Mia Coull (ICA-kuriren) 

 

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 av årets 

höjdpunkter. De flesta vill ha en vit jul. Kanske lägger sig snart snön 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 dom julens. Men ganska snart är 

helgdagarna förbi. Den barrande granen tas ut. Årsvarvet är slut och ett nytt börjar 

Årsväxlingarna gör att allt får ett sammanhang – med vår ålder – med liv oh död. 

Vi ser fram mot det nya året med nya förväntningar, utmaningar och möjligheter. 

 

Mästare Rådet tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 
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Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 

 

 

 



 
Mästare Rådet tillönskar 

alla en God Jul och ett Gott Nytt År 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

                                                                                                                   

VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

 

Varmt välkommen till alla möten i Templet! 
Ons 21/11 ARG-möte. Reception 

Ons 5/12  IG. Parentation, Reception 

Sön 9/12 Advent/Lucia/julbord. Kl. 17 

Vårterminen börjar så här: 

Ons 9/1 IG. Installation 

Fre  25/1 UP-möte. Kom och upplev ett annorlunda möte. 

Ons 31/1 IG. Årsredovisning  

Sön 3/2 Kyndelsmässohögtid med damer. 

Ons 20/2 KG. Reception 

Ons 6/3 IG 

Notera dagarna! Hela schemat i matrikeln. 
 
 

MATRIKEL - MEDLEMSAVGIFT 2019 
 

2019 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. 

 
 

 

Söndagen den 3 februari kl. 16 firar vi 

Kyndelsmässohögtid 
i Templets lokaler 

 
Tal – Servering – Sång oh musik 

Klädsel EHD med dekorationer. Damerna valfri- 

Välkomna! 
 
 

mailto:s@rtwastmannia.se
mailto:sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se4/19
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 Adventssamkväm 
med 

Lucia och julbord 

söndagen den 9 december 2018 
klockan 17.00 i Templets lokaler, 
Termometergatan 2, Västerås. 

 
Ur programmet:’ 

Luciatablå med Enköpingsluciorna 
Adventsbetraktelse 

Musik och underhållning 
Julbord, lotterier 

 
Entré: 250 kr. 

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

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

 

          Välkomna! 

 

mailto:ola.magnusson@bredband2.com

