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MÄSTAREBREV                                                                                                      

 
Mina Bröder. 

Ett nytt verksamhetsår har börjat och snart har det gått fyra år sedan jag högtidligen 
installerades som Mästare i vårt Tempel av Stor Mästaren Mats Valli. 

De två senaste åren har gått på sparlåga på grund av Covidpandemin. 
Men äntligen kan vi arbete i vårt tempel utan restriktioner och vi får hoppas att förblir 

så och att vi inte råkar ut för något bakslag. 
 

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 17 
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. 
En annan utmaning för främst vårt Mästare Råd är att rekrytera tjänstemän för att kunna 

genomföra våra möten. Under det innevarande året saknar vi ABUM, BUM, FBKN.  
 

På annan plats i Medlemsbladet finner du Templets Verksamhetsplan som Mästare 
Rådet antog vid sitt senaste sammanträde.  

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! 

 

Till sist glöm inte att anmäla dig till årets största Tempelriddare-händelse vårt 
Generalkonvent i Uppsala i Sommar. Anmälningsblankett finns i senaste 

Tempelriddaren och på vår hemsida. 
 

Broderliga hälsningar med önskan om FSV 
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EVIGHET 
 
Begreppet Evighet är för många av oss bara ett ord, som förekommer i religiösa 

sammanhang. Ändå berörs vi alla av det. 

 
Vårt tidsperspektiv inramas väl oftast av vår uppfattning om livet som en tidsperiod 

begränsad av vår födelse och död. Men det eviga livet är inte mätbart. Man skulle 

kunna se det som en cirkelperiferi, där vår födelse och död endast utgör små 
näraliggande markeringar. Det eviga, det sanna livet kan inte begränsas av tid och 

rum – där fokuseras det som varit och det som ska komma – i nuet. 

 

De flesta av oss ser liksom bort från nuets betydelse. Vi tänker så gärna på det som 
varit eller oroar oss för det som ska komma. Levde vi mera helhjärtat i nuet, skulle vi 

kanske inte gå och gräma oss så mycket över det, som inte gan göras ogjort eller fly 

undan verkligheten in i förhoppningar om det, som vi tror ska komma. 

 
Det eviga livet har också med vårt sanna och eviga jag att göra. Detta jag, som också 

är obegränsat av tiden och rummet. 

 

Freud uttryckte det så här: 

”Ursprungligen omfattar jaget allting, senare avgränsar det sig från den yttre världen. 

Den ”jagkänsla” vi är medvetna om nu, är alltså bara en skrumpnad rest av en långt 

mer omfattande känsla – en känsla som omfattade universum och uttryckte en 

oskiljbar förening mellan jaget och den yttre världen – eller helheten.” 

 
I det eviga livet, som vårt sanna jag är förankrat i, finns inga motsättningar. Det rör 

sig om ett tillstånd, som människan upplever, då hon vila i det odifferentierade 

medvetandet eller vad man skulle kunna kalla Gudsmedvetandet. 

 
Detta medvetande har trängt bortom alla motsatser, även motsatsen mellan liv och 

död. Den som har del av ett sådant medvetande, kan mycket väl vara övertygad om, 
att kroppens död betyder upplösning av det, som nu är hans person, och ändå vara 

utan frukten. 

 

På ett sätt, som han inte kan förklara, känner han att hans djupaste identitet, hans 
verkliga jag, finns i medvetandet bortom motsatsen mellan liv och död. Det är ett 

tillstånd, som upplevas här och nu, det tillstånd som brukar betecknas som Guds frid 

som övergår allt förstånd. 
 

   Från en kvällsandakt i Radiokyrkan 1976 

 

 

 

 



4 

 

 

FÖNSTER 
 
Skönt att det finns fönster. Idag har vi ju både många och stora fönster. Det ger oss 

känslan av att vi har kontakt med verkligheten som finns utanför våra egna väggar!  
 

På samma sätt behöver vi inre fönster. I våra tankar... i våra föreställningar. Det får 

vi genom kontakten med andra människor. Genom att läsa en bok eller varför inte en 
tidning. Om vi inte har både de "yttre" och de "inre" fönstren i våra liv tappar vii 

kontakten med verkligheten och blir instängda i oss själva.  
 

Men de funderingarna önskar jag er en skön annalkande vår och många givande 
möten i vårt och närliggande Tempel. 

 
 

 
BESÖK 

 

Kära bröder besök vårt Tempel så ofta du kan. Just DU är viktig för vårt fortsatta 
arbete i Templet. För att genomföra våra möten enligt fastställda ritualer så behövs 

både ämbets- och tjänstemän. Det finns just nu vakanser på tjänstemän, om du 
tycker det är ett uppdrag som skulle passa dig meddela oss gärna. 

 
MÖTESORDNING FÖR ÅR 2022 

Mötestid kl. 18:30 om inte annat anges 

Onsd.     16/2       IG Årsmöte 

Onsd.     16/3 KG 

Månd     21/3       RG hos Mäster Olof – Örebro  

Onsd.     20/4 IG (RT Silvermalmen officierar) 

Månd        2/5       ARG hos Mäster Olof – Örebro  

Onsd-Lörd    3-6/8 Generalkonvent i Uppsala 

Onsd.          7/9  IG 

Månd     19/9       PRG hos Mäster Olof – Örebro  

Sönd.     25/9 IG hos Silvermalmen kl.17 

Onsd.   19/10 IG  

Söndag    20/11 Minneshögtid kl.17 

Onsd.      7/12 IG Parentation 

 
 

 

RT Wästmannias Medlemsblad Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 72350 Västerås  Nr Manus senast Utkommer vecka 

Redaktion       e-post  

Roger Karlsson          rogersbkarlsson@telia.com   

Sten-Bertil Jakobson sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se  2/22 11 apr 14  
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