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Årg. 33                   Hemsida: www.wastmannia.se                              Nr 4-2009 

 
 

Mästaren skriver    2009 
 

Käre Vän och Broder!Käre Vän och Broder!Käre Vän och Broder!Käre Vän och Broder!    
    
Så förundras vi ännu en gång över att ett år gått så fort, ja, Så förundras vi ännu en gång över att ett år gått så fort, ja, Så förundras vi ännu en gång över att ett år gått så fort, ja, Så förundras vi ännu en gång över att ett år gått så fort, ja, 
fortare än något år vi tidigare upplevtfortare än något år vi tidigare upplevtfortare än något år vi tidigare upplevtfortare än något år vi tidigare upplevt    tycks dettycks dettycks dettycks det!!!!    
    
Det här med Det här med Det här med Det här med tidtidtidtid    är förunderligt, omöjligt att definiera.är förunderligt, omöjligt att definiera.är förunderligt, omöjligt att definiera.är förunderligt, omöjligt att definiera.    
Att vara människaAtt vara människaAtt vara människaAtt vara människa    innebär ändå att kunna fundera och innebär ändå att kunna fundera och innebär ändå att kunna fundera och innebär ändå att kunna fundera och 
filosoferfilosoferfilosoferfilosofera omkring detta så centrala begrepp. a omkring detta så centrala begrepp. a omkring detta så centrala begrepp. a omkring detta så centrala begrepp. Till den fulla Till den fulla Till den fulla Till den fulla 
insikten når vi nog inte förrän vår stund på jorden är över.insikten når vi nog inte förrän vår stund på jorden är över.insikten når vi nog inte förrän vår stund på jorden är över.insikten når vi nog inte förrän vår stund på jorden är över.    
    
Det viktigaste för oss här och nu är att förvalta vårt liv och Det viktigaste för oss här och nu är att förvalta vårt liv och Det viktigaste för oss här och nu är att förvalta vårt liv och Det viktigaste för oss här och nu är att förvalta vårt liv och 
vår tid på ett ansvarsfullt sätt, med plats för såväl arbete som vår tid på ett ansvarsfullt sätt, med plats för såväl arbete som vår tid på ett ansvarsfullt sätt, med plats för såväl arbete som vår tid på ett ansvarsfullt sätt, med plats för såväl arbete som 
vila och rekrevila och rekrevila och rekrevila och rekreation, ation, ation, ation, för för för för såväl glädje som såväl glädje som såväl glädje som såväl glädje som möda och bekymmer möda och bekymmer möda och bekymmer möda och bekymmer 
liksom för såväl ensamhet som fin gemenskap.liksom för såväl ensamhet som fin gemenskap.liksom för såväl ensamhet som fin gemenskap.liksom för såväl ensamhet som fin gemenskap.    
    
Vid ett årsskifte är det naturligt att blicka tillbakaVid ett årsskifte är det naturligt att blicka tillbakaVid ett årsskifte är det naturligt att blicka tillbakaVid ett årsskifte är det naturligt att blicka tillbaka....    
När jag nu gör det för min egen del fylls mitt hjärta av När jag nu gör det för min egen del fylls mitt hjärta av När jag nu gör det för min egen del fylls mitt hjärta av När jag nu gör det för min egen del fylls mitt hjärta av 
tacksamhet och glädje bl a över vad vår Orden och vtacksamhet och glädje bl a över vad vår Orden och vtacksamhet och glädje bl a över vad vår Orden och vtacksamhet och glädje bl a över vad vår Orden och vårt årt årt årt 
Tempel fått betyda. Tempel fått betyda. Tempel fått betyda. Tempel fått betyda. Gemenskap, stöd, tröst, goda tankar, Gemenskap, stöd, tröst, goda tankar, Gemenskap, stöd, tröst, goda tankar, Gemenskap, stöd, tröst, goda tankar, 
utmaningar ochutmaningar ochutmaningar ochutmaningar och    god viljagod viljagod viljagod vilja    är några av de är några av de är några av de är några av de begrepp sombegrepp sombegrepp sombegrepp som    ligger ligger ligger ligger 
till grund för denna tacksamhet.till grund för denna tacksamhet.till grund för denna tacksamhet.till grund för denna tacksamhet.    
    
Givetvis skulle glädjen och tacksamheten känts än större om vi Givetvis skulle glädjen och tacksamheten känts än större om vi Givetvis skulle glädjen och tacksamheten känts än större om vi Givetvis skulle glädjen och tacksamheten känts än större om vi 
kunnat nå kunnat nå kunnat nå kunnat nå ännu ännu ännu ännu längre i vårlängre i vårlängre i vårlängre i våra målsättninga målsättninga målsättninga målsättningar vad gäller ar vad gäller ar vad gäller ar vad gäller 
nyrekryteringen.nyrekryteringen.nyrekryteringen.nyrekryteringen.    
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Nu längtar vi till Ljusets högtid framför alla andra! Den Nu längtar vi till Ljusets högtid framför alla andra! Den Nu längtar vi till Ljusets högtid framför alla andra! Den Nu längtar vi till Ljusets högtid framför alla andra! Den 
behövs för att skingra mörkret i ett gråkulet december. behövs för att skingra mörkret i ett gråkulet december. behövs för att skingra mörkret i ett gråkulet december. behövs för att skingra mörkret i ett gråkulet december.     
    
Tack mina Bröder för det gångna året och för deTack mina Bröder för det gångna året och för deTack mina Bröder för det gångna året och för deTack mina Bröder för det gångna året och för detttt    ljus ni fått ljus ni fått ljus ni fått ljus ni fått 
vara med och vara med och vara med och vara med och spridaspridaspridasprida    i vårt Tempel!i vårt Tempel!i vårt Tempel!i vårt Tempel!    
Jag tillöJag tillöJag tillöJag tillönskar er alla och era nära och käranskar er alla och era nära och käranskar er alla och era nära och käranskar er alla och era nära och kära    
En God Jul och Ett Gott Nytt År!En God Jul och Ett Gott Nytt År!En God Jul och Ett Gott Nytt År!En God Jul och Ett Gott Nytt År!    
    
Snart väntar ett nytt oskrivet blad som jag är övertygad om Snart väntar ett nytt oskrivet blad som jag är övertygad om Snart väntar ett nytt oskrivet blad som jag är övertygad om Snart väntar ett nytt oskrivet blad som jag är övertygad om 
att vi tillsammans kommer att fylla med många intressanta att vi tillsammans kommer att fylla med många intressanta att vi tillsammans kommer att fylla med många intressanta att vi tillsammans kommer att fylla med många intressanta 
och för vårt Tempel goda nyheter!och för vårt Tempel goda nyheter!och för vårt Tempel goda nyheter!och för vårt Tempel goda nyheter!    
    
””””Tänd ljus!Tänd ljus!Tänd ljus!Tänd ljus!    Ett ljus skall brinnaEtt ljus skall brinnaEtt ljus skall brinnaEtt ljus skall brinna    för denna lilla jord…för denna lilla jord…för denna lilla jord…för denna lilla jord…    
Tänd ljus! Två ljus skall brinna för kärleken och tron…Tänd ljus! Två ljus skall brinna för kärleken och tron…Tänd ljus! Två ljus skall brinna för kärleken och tron…Tänd ljus! Två ljus skall brinna för kärleken och tron…    
Tänd ljus! Tre ljus skall brinna för alla som nu slåss för Tänd ljus! Tre ljus skall brinna för alla som nu slåss för Tänd ljus! Tre ljus skall brinna för alla som nu slåss för Tänd ljus! Tre ljus skall brinna för alla som nu slåss för 
rättvisa och frihet…rättvisa och frihet…rättvisa och frihet…rättvisa och frihet…    
Tänd ljus! Låt fyra brinna för Gud som skapar allt,Tänd ljus! Låt fyra brinna för Gud som skapar allt,Tänd ljus! Låt fyra brinna för Gud som skapar allt,Tänd ljus! Låt fyra brinna för Gud som skapar allt,    
som älskar allt som lever, som tagit vår gestsom älskar allt som lever, som tagit vår gestsom älskar allt som lever, som tagit vår gestsom älskar allt som lever, som tagit vår gestalt.alt.alt.alt.    
Tänd ljus för gudabarnet, som är vår fred, vårt hopp.Tänd ljus för gudabarnet, som är vår fred, vårt hopp.Tänd ljus för gudabarnet, som är vår fred, vårt hopp.Tänd ljus för gudabarnet, som är vår fred, vårt hopp.    
Nu samsas jord och himmel i barnets späda kropp.”Nu samsas jord och himmel i barnets späda kropp.”Nu samsas jord och himmel i barnets späda kropp.”Nu samsas jord och himmel i barnets späda kropp.”    
    

Er Er Er Er Vän och BVän och BVän och BVän och Broderroderroderroder    
SvenSvenSvenSven----Erik LiljaErik LiljaErik LiljaErik Lilja    

                   
    

 

PARENTATION 
 
Varje Orden, varje förening och 
organisation har sina trogna bröder och 
medlemmar, I RT Wästmannia har vi 
våra kära bröder, som står oss nära. som 
vi är djupt förbundna med och som vi 
vördar. De ger oss alla ett rikare liv, 
därför att vänskap och kärlek förädlar 
livet för oss alla. Men så en dag kommer 

budskapet att livet är färdigbyggt och 
fullbordandets tolvslag har klingat. 
 
Det blommar i somligas spår, det glittrar 

och lyser; 

Det porlar från bäckar med levande 

flöden; 

Det sjunger så vårvindelikt av ljusa 

ackord, där de går. 
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Det är därför som allt blir så levande 

varmt, där somliga går; 

Det är därför det blommar så rikt i 

somligas spår. 

 

Sedan vi sist höll parentation i vårt 
Tempel har fullbordandets tolvslag 
klingat för följande avhållna och älskade 
bröder: 
 
Erik Hellman 
avled den 19 oktober 2008 i en ålder av 
87 år. 
Karl-Gustav Eriksson 
avled den 5 november 2008 i en ålder av 
90 år. 
Ingemar Fredby 
avled den 9 februari 2009 i en ålder av 84 
år. 
Reinhold Lindström 
avled den 23 mars 2009 i en ålder av 88 
år. 
Nils Jernemyr 
avled den 2 juli 2009 i en ålder av 90 år. 
 
Så vill denna parentation inte bara vara 
en stund av sorg utan även ge oss 
inspiration för Templets framtida arbete 
och för våra egna liv. Templets arbete 
bygger på Bröders upplevelser och 
erfarenheter decennium efter decennium. 
Vi har vandrat nya vägar och är ständigt 
på upptäcktsfärd.  
Vi glömmer inte budskapet, som är oss 
givet och som skall föras vidare. 
Vi ska tro på våra drömmar, ty i dem 
ligger evighetens port fördold. 
 
Det är de stilla stunderna, som vi skall 

leva på,  

I kväll har intet, intet skett, men något 

sker ändå.  

En fågel och ett träd skall sjunga dig en 

sång.  

Ta med den. Den kan hjälpa dig en gång. 

 

Så tackar vi de bröder, som vi har stannat 
inför i kväll, för de löften de en gång gav 
vårt brödraskap och för ett långt och 
värdefullt arbete, som vi ständigt med 
glädje kommer att minnas. 
 

Yngve Lindgren 
 

 

MEDALJÖRER 
 
Br Bengt Rosberg fick mottaga 
Eklundsmedaljen EMS vid oktobermötet 
och brr Helge Falenäs och Bertil 

Wikström fick Patriarkmedaljen vid 
novembermötet. Vi gratulerar och 
lyckönskar. 
 
VALRESULTAT 
 
Valmötet 7 oktober innebar inga större 
förändringar. Hela MR omvaldes och i 
tjänstemannalistorna skedde endast 
smärre justeringar.  Hela fördelningen av 
posterna framgår av matrikel 2010. 
 
KALLELSE TILL 
GRADTAGNING 
 
En del bröder kan och vill avancera i det 
nya gradsystemet. Det gäller då nionde, 
tionde och elfte graderna. Ett schema för 
vårens gradmöten i dessa grader är nu 
tillgängligt. Med detta utskick följer 
information till ett antal bröder, som kan 
vara berörda. Anmäl önskemål till S 
(gäller såväl receptioner som besök vid 
gradmöten). Kallelse kommer från Stor 
Templets Kansler. Om svar uteblir 
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kommer S inte att kalla/informera om 
kommande gradgivningar. 
 
I korthet gäller att 
-  8:or kan efter  stadgat tid (2 år)  
 recipiera i 9:an; 
-  ”gamla” recipierade 9:or måste deltaga  
 i ett möte i nya 9:an före reception i  
 10:an; 
- ”gamla” utnämnda 9:or måste 

recipiera i nya 9:an. Därefter 2 år till 
reception i 10:an; 

-  nya 9:or måste deltaga i ytterligare ett  
 möte i 9:an för att kunna recipiera i  
 10:an (efter 2 år); 
-  gamla 10:or kan recipiera till 11:an. 
  

 
 
UR PROGRAMMET 
 

Varmt välkommen till vårterminens 
möten i Templet.  

Notera dagarna som finns i 
mötesschemat. 

 
Närmast liggande efter nyår är IG-mötet 
den 13 januari (med reception) och 
Utpostmöten den 7 (extra) och 14 januari 
i Köping och 26 januari i Enköping. 
Den 18 september har det mesta som har 
med kultur att göra öppet hus. MR 
planerar att ordna någon aktivitet i TR-
lokalen. 
En nyinsatt minneshögtid för avlidna 
bröder kommer att ordnas den 7 
november. 
 

 
 
NYTT ÅR 
Tänk på att när vi ni går in på ett nytt år 
har vi alla ett ansvar för att vårt Tempel 

växer. Bröder, gör vad ni kan för att detta 
ska bli verklighet. 
 
”Vår solidaritet gäller inte bara slaveri och 
svältande i länder långt bort, utan även 
försök att söka täcka de fallgropar som 
finns i den närmaste omgivningen, så att 
åtminstone några av de ca 15% av 
befolkningen som dricker så litet att de lätt 
kunde avstå helt gjorde det och blev 
kvalificerade för medlemskap i TRO.” 
  Thore Gårmark 
 

 
Fint besök. Landshövding Ingemar Skogö medverkade vid 
Tempelriddarnas höstfest. Fru Ingrid Skogö delade bord med 
Mästaren Sven-Erik Lilja. 
 
I HUVUDET PÅ EN LANDS-
HÖVDING 
 
Vid höstfesten den 23 oktober berättade 
den nye landshövding Ingemar Skogö om 
sitt uppdrag att som chef för 
länsstyrelsen samordna den statliga 
verksamheten i länet. Västmanlands län 
är ett Sverige i miniatyr med stor 
variation i såväl natur som näringsliv. I 
kontakt med samhället vill 
landshövdingen bidraga till att utveckla 
och forma ett hållbart Västmanland. 
Nationella beslut skall också få 
genomslag regionalt. 
En följd av den pågående världskrisen är 
att sysselsättning måste skapas för många 
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drabbade. Den strukturella förändringen 
kräver också en utveckling av 
näringslivet på nya områden. 
Landshövdingens anförande inramades 
av sång av Kommunalstämman och vid 
det efterföljande samkvämet skedde bl a 
lottförsäljning. 
 

OM MIN TRO 
Provins Kapitel Skatt Mästaren br Jarl Ömans 
tal vid besök för visitation i Templet den 4 no-
vember 2009. Förkortad version. 
  
I det gamla romarriket offrade man till 
statens gudar för att de skulle bli 
gynnsamt stämda och garantera folkets 
välgång. Den principen är inte begränsad 
till det gamla Rom. Synen på religionen 
som ett medel att genom offer blidka 
gudarna finns också i t ex vår gamla 
asatro. I själva verket har väl blidkandet 
som förhållningssätt till tillvarons högre 
makt inte upphört att finnas till ens i vår 
tid. Vad annat handlar alla dessa 
maskotar om, som man måste ha med sig 
vid viktiga tillfällen? Och rädslan för att 
man inte får framgång, om man klipper 
håret eller inte har vissa kläder eller inte 
beter sig på ett visst sätt? 
I vår mänskliga natur bär vi på ett behov 
av att stå i relation till det gudomliga, se 
oss i relation till den stora helheten, för 
att finna en mening med livet och vår 
egen roll i skapelsen. 
I bland går vi vilse i denna längtan. Vi 
tror att hemligheten ligger i att hitta 
vägar varigenom vi kan behärska det 
gudomliga, utnyttja det för våra syften, 
eller också tror vi att hemligheten ligger i 
att finna vad ett okänt och kanske 
nyckfullt öde bestämmer i förväg för oss. 
Ägnar vi oss inte åt offer av olika slag, 

kommer vi då lätt in på astrologi, 
horoskop och andra medel att söka 
avlocka framtiden dess skickelser. 
Jag tror inte på det där om att blidka 
tillvarons högre makter och gör dem 
välvilligt stämda. Livet handlar om något 
annat. Det handlar om att leva ansvarigt 
och värdigt i skapelsen och ta vara på 
livet. Det finns ingen genväg förbi den 
uppgiften. 
Inte heller tror jag på möjligheten att 
avlocka framtiden besked om kommande 
händelser. Så förutbestämt är inte varje 
människas liv. Man kan inte förbigå 
människans eget ansvar för sitt liv. I 
varje situation står jag i ett val, där jag 
kan handla rätt eller fel. Jag påverkar 
genom mina beslut utvecklingen och 
formar så min livsväg. 
 
Nu berättar jag om min egen kristna tro. 
Hur än livet utvecklar sig, vet jag att jag 
är döpt i Jesu namn och att jag vilar i 
hans omsorg. När det går mig väl och när 
det går mig illa, är han mig nära. I döden 
stund kommer han att finnas vid min 
sida. I ensamhetens mörka timmar får jag 
i tanken omfamna hans kors och be till 
honom. Detta är min tro, som ger mig 
glädje och tillit i livet och hjälper mig att 
se en mening med mitt ofta allför 
kravfyllda liv. Genom tron och livet i den 
tron låter han mig få del av den kraft som 
skapar världen. 
 
När man nämner ordet tro, tänker de 
flesta genast på kyrkan och Gud. Tron 
handlar naturligtvis om relationer till 
Gud, men ordet tro handlar om mer. Tro 
handlar om många dimensioner av livet. 
Vi visar på oändligt många sätt om vi bär 
på en tro eller inte och vilken tro vi har. 
 



6 

Två människor som lovar varandra trohet 
och vill bygga en framtid tillsammans 
visar genom detta att de tror på varandra 
och utlämnar sig åt varandra. Kärleken är 
sårbar. Kärleken bygger på förtroende 
och tro på den andres ärlighet. 
 
Bonden som bereder åkrarna på våren, 
harvar och sår Bonden, som gör allt 
detta, han tror på årsväxt, regn och sol i 
lagom proportioner. Utan den tron skulle 
han inte arbeta med jorden. 
Ungdomarna som går till skolan varje 
morgon eller skuldsätter sig genom 
studier vid högskolor och universitet, de 
visar genom sitt handlande att de tror på 
en framtid, där de ska få användning för 
sina kunskaper och kunna klara av sin 
livssituation. 
Varje gång jag sätter mig i ett flygplan 
eller en taxi visar jag att jag tror på 
pilotens eller chaufförens kunskaper och 
skicklighet. Mitt liv lägger jag i hans 
eller hennes händer. 
Hela livet är uppbyggt på tro. Utan tro 
skulle jag inte våga möta den nya dagen 
och människorna som den för i min väg. 
Tro är inte bara handlingar om min 
relation till gud. 
 
Det handlar om tron i livets alla skiften, i 
både medgång och motgång, både 
hemma och på E18. 
Livet rymmer ju både motgångar och 
medgångar. Vi behöver en tro som bär 
under både ljusa och mörka dagar. 
Trots alla goda föresatser kan det hända 
att äktenskapet spricker, att skörden slår 
fel, att utbildningen inte ger den karriär 
man hoppades på och att flygmaskinen 
störtar. 

Tro handlar också om att förlora 
livsgnistan och tro på en mening med 
livet, då den obotliga sjukdomen slår till. 
 
Min tro är inte något som jag tar fram till 
stöd och tröst blott i livets mörka dagar. 
Tron ger mig glädje och ledning också i 
goda dagar, när utbildningen ger 
anställning och utvecklingsmöjligheter, 
när flygmaskinen landar som planerat, 
när företaget går bra och jag själv får 
vara frisk, stark och framgångsrik. Min 
tro ger mig liv. Min tro ger mig trygghet, 
så att jag vågar vara den personlighet 
som Han har skapat.  
Min tro ger mig innehållet, när jag tolkar 
mitt liv. I kraft av den tron är jag 
levande. 
 Därför att tron betyder så mycket 
för mig, vill jag berätta om den tro som 
bär mig, en tro som växer mitt i livet. 
Den tron handlar för mig om livsglädje 
som jag allra mest förbinder med min 
kristna tro. Vi kanske förbinder kristen 
tro med livsförnekelse och rädsla. Vi har 
någon gång mött en aktiv kristen, vars 
beteende gett oss en sådan syn på 
kristens tro. Vi får inte glömma bort att 
också vi aktivt kristna är människor. Alla 
människor någon stans inom sig är rädda. 
Att alla har en mörk vrå någonstans, som 
de söker tränga bort. 
Vågar vi inte erkänna det, blir vi fångna 
under förnekelse och rädsla. Vågar vi 
erkänna det och lyfta fram det, kan vi 
bekämpa det och ge plats för tillit och 
glädje.  
 
En sådan tro kan man inte utforma som 
ett offer för att blidka Gud. Tillvaron 
låter sig inte tämjas för våra egoistiska, 
kortsiktiga syften. Ser vi tron som ett sätt 
att genom magi och besvärjelser nå 
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framgångar, kommer vi att bli besvikna 
och på livet. 
Kristen tro handlar om att se sig som en 
del av helheten och låta sig ledas av 
tillvarons nyskapande kraft. Nya 
testamentet visar på ett annat 
förhållningssätt till Gud än att offra för 
att blidka. Nya testamentet berättar om 
en Gud som inte kräver offer, utan som 
offrar sig själv. 
En naturlig del av vår tro är kärleken. 
Inte bara tro, utan också kärleken möter 
på många plan i livet och i många 
dimensioner. Kärleken, som en del av 
min tro, handlar för mig väldigt mycket 
om inlevelse, omtanke, respekt och 
förbön. Kärleken är den djupaste 
meningen med livet. Att få älska. Att 
själv vara älskad. I kärleken visar vi att vi 
är hans avbild. 
Gud älskade världen så mycket att han 
utgav sin ende son.  
 
Vi är människor. Såsom människor är vi 
skapade till hans avbild. 
Såsom människor är vi skapade med 
ande, själ och kropp. 
Vi är skapade för att leva i himmel och 
på jorden. Vi är skapade att leva värdigt i 
hans skapelse. Vi är skapade att låta det 
liv som ska bära frukt i evighet börja 
växa nu. 
 

NOTISER 
 
Mälardalsträff. Deltagare från sex 
Tempel träffades den17 oktober i 
Åsenstugan för att samtala om 
gemensamma angelägenheter. 
PRG. Tre bröder från RT Silvermalmen 
recipierade i 5:e graden i vårt Tempel 
den 21 oktober. 

Visitation. PKSKM och VPKM besökte 
Templet för visitation den 4 november. 
Östanbäck. Ett 15-tal bröder och damer 
besökte klostret den 14 november. 
IG i Sala. Ämbets- och tjänstemän 
tjänstgjorde vid ett IG-möte i Sala den 15 
november. 
Adventssamkväm. 5 december 
 
MATRIKEL 
MEDLEMSAVGIFT 2010 
 
Med detta utskick följer 2010 års 
Matrikel, som innehåller mötesprogram, 
ämbets- och tjänstemannalistor och 
medlemsförteckning.  
Dessutom bifogas inbetalningskort för 
årsavgiften. Vår Bokförare är tacksam 
för inbetalning under första kvartalet 
2010. Plusgirokonto 86806-7. 
 
TR-DAMERNA 
 
TR- Damerna samlades till årsmöte den 5 
november, då vi bl.a. valde styrelse för år 
2010. 
Siw Fredby ordförande 
Gun Lindkvist vice ordförande 
Siv Magnusson sekreterare 
Inga-Lisa Kaneberg  vice sekreterare 
Gunni Dahlberg kassör 
Till revisorer valdes Irma Hellman och 
Doris Johansson 
och till valberedning Gunvor Engvall och 
Irma Hellman. 
Första mötet under våren hålls den 7 
januari. Då har vi julfest. Julklapp à 30 kr 
medtages. Hjärtligt välkomna. 
Styrelsen vill önska alla TR-damer en 
God Jul och ett Gott 2010. 
 
         Siv Magnusson 
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          Vi tänder ett ljus

 
… och tillönskar alla en riktigt 

 God jul  
och ett lyckosamt 

Gott Nytt År 
RT Wästmannias  
Mästare Råd 

 
 

Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

Utgivet av RT Wästmannia, Hantverkargatan 3, 722 12 Västerås 
 
Redaktion Distribution 

Ola Magnusson Lennart Morberg 
Yngve Lindgren Harry Thornberg 
Sven-Erik Lilja Lennart Stegnell 
Ewert Ekman 

e-post Tryck 

magnusson@wastmannia.se Servicecentralen, Köping 
 
 

Preliminär utgivningsplan år 2010 
 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

1/10 21 april 18 
2/10 18 augusti 35 
3/10 25 september 40 
4/10 8 december 51 


