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MÄSTAREBREV:         Brev från M skrivet den 24 januari 2019.                 


Mina kära TR-Bröder! 
 
Vi har lämnat ett verksamhetsår, i Templet, bakom oss och ett nytt ligger 
framför oss. 
Jag vill först tacka alla Bröder för all den hjälp och det stöd jag fått under mitt 
första år som Mästare. Vi behövs verkligen alla, för att fullgöra det verk som 
våra föregångare påbörjat. 
 
När du läser detta har vi redan haft två IG-möten. Det första med installation 
av Mästarråd och det andra med årsredovisning.  Ett utpostmöte har vi också 
hunnit genomföra. 
 
Förra året hade vi tre recipienter i IG och inför det nya året ser jag fram emot 
flera nya medlemmar i Templet. Det är helt nödvändigt för vår överlevnad att 
vi, var och en av oss, lägger manken till och letar i vår bekantskapskrets efter 
nya potentiella medlemmar. 
 
På annan plats i Medlemsbladet finner du Templets verksamhetsplan. 
Uppmärksam som du är märker du att det inte mycket som skiljer mot 
föregående år. Men verksamheten i Templet skiljer ju inte så mycket på sig från 
år till år. Mycket måste upprepas och det vi inte hunnit med eller inte lyckats 
med får vi ta tag i under detta år. 
 
Vi behöver Dig i vår verksamhet. Därför ar det viktigt att du försöker prioritera 
våra möten. Tyvärr är det ibland på gränsen till att vi kan genomföra vissa 
möten på grund av för få deltagare. Därför upprepar jag att vi behöver just 
Dig. 
 
Förutom det som händer i vårt Tempel kan vi se fram emot Zonutflykten till 
Nora den 1/6 och framför allt Generalkonventet i Karlstad den 31/7 – 3/8. Nu 
när konventet är nära oss uppmanar jag dig att deltaga. Det är verkligen en 
upplevelse att deltaga i de olika arrangemangen och få möta så många bröder 
på en gång. Program och anmälningsblankett kommer i nästa nummer av 
tidningen Tempel Riddaren och på Ordens hemsida. 
 
Väl mött, mina Bröder och med önskan om FSV. 
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ETT SÅRAT KÖKSBORD 

En dag bestämde vi oss för att det var hög tid att köpa ett nytt köksbord. Färden 
gick till IKEA och där hittade vi ett stort fint köksbord i furu som skulle passa 
oss perfekt, sagt och gjort vi köpte det fina köksbordet, kul med nytt och fräscht 
i köket. Det dröjde inte länge förrän vår ena dotter satt och fyllde i bokstäver 
och skrev sitt egna namn, givetvis på papper men med ett tryck som skulle fått 
en myntpräglingsmaskin att framstå som en smekning. Dotterns namn finns 
sedan dess att läsa i de djupa skårorna i bordet. Sonen har också bidragit till 
patineringen av det nya fina köksbordet genom att hälla superlim lite här och 
där samt att han använt bordet som arbetsbänk med diverse trubbiga och vassa 
verktyg. Både jag och frun har vid några tillfällen tappat saker och ting på det 
fina bordet vilket resulterat i en del repor och jack, vi visade barmhärtighet och 
förlät både våra barn och oss själva. Visst är det tråkigt och man blir ledsen att 
det inte är lika fint som det var när man kom hem med bordet. På något sätt är 
det likadant med livet också. Från början är vi släta, utan repor och skavanker, 
skapade i kärlek, skapade till Guds avbild. Men sen går livet vidare och vi 
möter folk i vår väg som kanske både medvetet och omedvetet skapar revor 
eller djupa hack i det som från början var slätt och oprövat. Kanske bidrar vi 
själva till de djupaste hacken och revorna i vårt eget köksbord. Vad enkelt det 
vore om vi i detta fall hade haft en trestegsmanual att förhålla oss till, tyvärr är 
ju inte vårt inre liv lika enkelt. Men om vi börjar med att visa barmhärtighet 
mot oss själva och våra närmaste genom förlåtelse så är inte steget nämnvärt 
långt till att vi också mäktar med att visa barmhärtighet mot våra 
medmänniskor. 
Visar barmhärtighet mot ofrivilliga pilgrimer som är på flykt från sitt hemland 
på grund av krig eller systematisk förföljelse på grund av sin Kristna tro, visar 
barmhärtighet gentemot de hemlösa och utstötta i vårt samhälle, visar 
barmhärtighet mot de som står oss emot. Vi behöver alla vara litet mer 
barmhärtiga, inte tala illa om andra, inte döma, inte kritisera och vara 
avundsjuka. Vi måste förlåta, vara barmhärtiga, leva vårt liv i kärlek. Glöm inte 
att barmhärtighet är en gåva. Det är en omöjlighet att vi som människor kan bli 
fullkomliga så som vår Fader, men vi kan ha honom som förebild i vår strävan 
efter att visa barmhärtighet. 
                                                                                                     Roger Karlsson, Enköping 

                                       
 
 

PROGRAM 
Varmt välkommen till 
vårterminens möten i Templet! 

Ons 20/2 KG, reception 
Ons 6/3 IG 
Lör 2/3 URG i Stockholm 
Ons 20/3 ARG. 
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Ons 3/4      IG 
Ons 17/4      TG 
Ons 8/5        IG 

 TR-Damerna: Möten 
torsdagarna       

 7/3 och 4/4 2019. 
Se även VLT ”I dag”-spalten

  

Tidpunkten för mötena är normalt kl. 19.00, om inte annat anges.  
Notera att ämbetsmän och tjänstgörande tjänstemän bör finnas på plats senast 
60–90 minuter före mötets början, bl.a. för genomgång av och träning på mötets 
ritualer. 
 
Det är mycket som sker under året för oss tempelriddare. Jag tänker på vår 
mötesverksamhet, våra fester och det stora Generalkonventet i sommar. 
Att delta i ett generalkonvent är en stor upplevelse. 
 
ÄR DET DAGS FÖR HÖGRE GRAD? 
Den 16 mars finns det möjlighet att recipiera i STICG (9:e graden) i Halmstad. 
Templet har sex bröder som fyller fordringarna för att få recipiera. 
Den 17 mars är det sedan dags för HTG (grad 10) även det i Halmstad. Flera 
bröder är berättigade. 
Är någon eller några bröder intresserade? Vänd er till S snarast för anmälan. 
 

 
STRAX FÖRE JUL KOM LUCIA 

 
Den 9 december 2018 samlades bröder och damer till ett traditionellt advents- 

och luciafirande. Enköpings lucior med tärnor svarade för en uppskattad 
luciatablå. Vid efterföljande julbord med sedvanliga läckerheter blev det  

allsång och lotteri. Tack till alla som bidrog till festligheterna. 
 

 

Vi förknippar Lucia med ljusbärer-
skan, som kommer till oss med ljus 
och värme. Så har det inte alltid 
varit. 
Lucia var från Syrakusa och led 
martyrdöden under kejsar 
Diocletianus. När hon avslöjade för 
sin brudgum att hon var kristen och 
ville leva i avhållsamhet, anklagade 
han henne för att förslösa sina 
ägodelar genom att skänka dem till 
de fattiga. Han hade nämligen 
hoppats att få bli ägare till dem. När 
man då skulle sätta henne i ett 
skökohus rörde hon sig inte ur 
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fläcken, ja inte ens tusen man och 
fyra oxar förmådde flytta henne. 
Försöket att bränna henne på bål 
misslyckades också, varför man till 
slut stack ett svärd eller en dolk 
genom hennes hals. Enligt en annan 
legend lät Lucia riva ut sina ögon 
och sände dem på en skål till sin 

brudgum, men Guds moder skänkte 
henne nya ögon. 
Enligt en annan folksägen var Lucia 
eller Lussi ”alla vettars och andra 
underjordiska väsens moder” alltså 
en helt annan än vår Lucia -- 
ljusbringerskan. 
Lucia kommer av lat. lux som 
betyder ljus.

 
 


 

KYNDELSMÄSSODAGEN, VÅR ORDENS HÖGTISDAG 
 
firades den 3 februari. Kyndelsmässa betyder Ljusmässa. Ljuset är en av bibelns 
starkaste symboler. Jesus talar om sig själv som världens ljus. Traditionellt är 
Kyndelsmässodagen en ljusinvigningsdag. Vi tänder och välsignar denna dag många 
ljus och påminner oss om att Kristus som världens ljus kan liknas vid solens uppgång 
till skillnad mot nattens mörker, dvs, en total förvandling. 
Söndagen har två namn, dels Kyndelsmässodagen och dels Jungfru Marie 
kyrkogångsdag. Kyndelsmässodagen (”den strålande festen till Herrens ära”) firades 
redan på 300-talet i Jerusalem och spreds till övriga delar av kyrkan.   
En liten skara bröder och damer deltog i det stämningsfulla arrangemanget, som 
avslutades vid kaffeborden i festsalen. 

                                                           
                    Det friska ögat – en symbol för ljusgudens uppståndelse, hans seger över mörkret. 

 
 
VERKSAMHETSPLAN 2019 
 

 
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 
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Rekrytering 
 Minst tre 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 
 

                                 
HUSFÖRHÖRSVISAN 
 
I boken De heliga talens hemlighet (Fritiof Dahlby) citeras en gammal spinn-
visa från Skattungbyn med talsymboler. 
På den tiden då varken pigor eller drängar var så väl bevandrade i läskonsten, 
men sin bibliska historia och katekes måste de kunna, annars fick de stå där 
med skammen, när prästen kom på husförhör. Då var det moran därhemma, 
som tog till sin uppgift att undervisa tjänstefolket. Pigorna satt i köket och 
spann, och drängarna knåpade med något händighetsarbete. Och medan moran 
stod där framme vid spisen och rörde i den stora vällinggrytan, sjöng hon 
husförhörsvisan, och de andra föll in i de olika leden.  
Moran:  En är allen', som råder över himmelen och jorden. Två stentavlor, 
Alla:   En är allen', som råder över himmelen och jorden. 
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Moran: Tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob, 
Alla:  Två stentavlor, En är allen', som råder... osv. 
På detta sätt byggdes alltså visan upp, och kunskapsstoffet nöttes 
in. 1 sin helhet lyder visan (från slutet):  
 Tolv skådebröden på altarets bord,  
 elva apostlar, 
 tio budorden, 
 nionde timmen gav han upp sin and', 
 åtta saligheter, 
 sju bönepunkter, 
 sex stenkrukor i Kana i Galileen, 
 fem Moseböcker, 
 fyra evangelister, 
 tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob, 
 två stentavlor, 
 en är allen', som råder över himmelen och jorden 


 
SKÄRPNING 
Att vara aktiv innebär naturligtvis att man sköter det uppdrag man har i 
Templet. Det gör de flesta och många på ett strålande sätt. Men det gäller tyvärr 
det inte alla. Vid en del möten kan det vara så att någon med tjänstemanna-
uppdrag uteblir utan att meddela i förväg. Så får det inte vara. Vet man att man 
inte kan tjänstgöra en viss dag måste man vidtala en ersättare och meddela detta 
i god tid. Det måste finnas en rimlig möjlighet för CM att få ihop ett 
tjänstgörande brödralag.  
 
RAPPORT FRÅN MÄSTARRERÅDET 
FM broder Sven-Erik Lilja flyttade under det gångna året till Norrköping och 
har nu inlänkats i RT Ansgarius. 
M broder Sten-Bertil Jakobson är vald till ombud att representera Templet vid 
Stor Tempel mötet i Karlstad. Vid medlemsantal under 100 får templet sända ett 
ombud. Ersättare är br KN. 
Gradband, medaljer och dylikt skall återlämnas till templet vid dödsfall eller om 
medlemskapet upphör av annat skäl. 
KG-reception 20 februari. Recipiender Kjell och Kjell 
URG-reception 2 mars. Roger Karlsson 
Valnämnd måste väljas före 1 mars. Omval? 
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RT Mäster Olof inbjuder till Zon-utflykt  
lördagen den 1/6 2019 

 
VÄLKOMMEN TILL EN UTFLYKT TILL EN SPÄNNANDE 
MILJÖ 
Färden går till den idylliska trästaden Nora djupt inne i Bergslagsskogarna. 
Orten är kanske mera känd för sitt täcknamn Skoga, Till Skoga förlade 
deckarförfattarinnan Dagmar Lange (Maria Lang) händelserna i sina böcker 
som innehåller detaljerade beskrivningar av gator och kvarter. Vi kommer att 
kunna följa henne och kriminalkommissarie Christer Wik (ej att förväxla med 
vår Provindkapitelmästare), som hon med sitt sunda förnuft hjälper att lösa 
mordproblemen. 
Resan arrangeras av RT Mäster Olof. Något program har ännu inte presenterats, 
men dagen är bestämd. 
Notera TR-utflykt den 1 juni i din kalender. 
Det blir en oförglömlig dag. 

 
 
RT Wästmannias Medlemsblad Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 72350 Västerås  Nr Manus senast Utkommer vecka 
Redaktion       e-post 2/19 7 april 16 
  3/19 11 aug 34 
  4/19 29 okt 41 
Ola Magnusson        ola.magnusson@brredband2.com 1/20 27 jan  6  
Sten-Bertil Jakobson sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se 
   

   
 <<<<<<     En kan inte göra allt, men alla kan göra något.   >>>>>> 

 

 Kontakta tidningsredaktionen om Du nyhetsuppslag för publicering!  
 
 

   


