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           SE HÄR, EN NY BRODER! 
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  MÄSTAREBREV                                                                                       .                

Detta är årets sista Medlemsblad och det ger mig anledning att se både tillbaka 
och framåt.  

Det gångna året har framför allt präglats av Covid-19-pandemin med inställda 
möten och sammankomster. I höst har vi kunnat genomföra endast ett utpostmöte 
med val och ett IG-möte med reception varvid vår nye broder Conny Eriksson 
hälsades välkommen i vår brödrakrets. 
 
Utan inkomster från möten går templets ekonomi på ”kryckor” varför jag vädjar 
till er alla om en julgåva till Templet, PG 34 88 65-7. 
 
Vi får hoppas på att nuvarande åtgärder mot pandemin ger resultat och 
tillsammans med ett effektivt vaccin gör att vi kan starta upp så sakteliga på 
nyåret. Nytt mötesschema finns snart tillgängligt på hemsidan. Vi startar om det 
går som planerat med IG-möte med installation och reception den 20 januari. 
 
Vår broder Ola Magnussons kära hustru Siv har lämnat jordelivet och fått inträda 
i ett högre liv. Vi känner henne som en fantastisk stöttepelare både till vår broder 
och till Templet. Våra tacksamma tankar går till henne och våra stöttande tankar 
till vår broder. 
 
Julen närmar sig och när detta skrivs är nästa söndag 1: a advent. Jag kommer att 
sakna vårt julsamkväm med Lucia i Templet men det får man överse med för vi 
måste vara rädda om oss och följa rådande restriktioner – då kan det bara bli 
bättre. 
 
En GOD JUL och VÄLSIGNAT GOTT NYTT ÅR önskar jag er och era närmaste. 

Med broderlig önskan om FSV.  
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Hur lyser du upp i coronamörkret? 
 
Tråkigt läge tycker många som måste ändra eller ställa in det traditionella advents- 
och julfirandet på grund av de skärpta restriktionerna i dessa Corona-tider. Det blir 
verkligen inte ett vanligt helgfirande detta år. 
 
Sverige har onekligen drabbats av ett dubbelt mörker nu i höstrusket. Löven faller 
från träd och buskar och nakna grenar sträcker sig mot en blåsvart hösthimmel i 
våra trädgårdar, parker och skogar. Dygnets ljusa timmar blir färre samtidigt som 
coronan har tagit ett nytt grepp om landet. 
 
Mörkret känns även i sinnet. Så många måltider med familj och vänner, 
idrottsevenemang och fikaraster som aldrig blir av. Så många barnbarnskramar 
som aldrig sker. 
 
Deppigt läge. Absolut. Håll med om det! Håll i och håll ut, håll avstånd och tvätta 
händerna, säger Folkhälsomyndigheten och politikerna.  Men hur klarar vi det här 
hos oss? 
Hur har du det nu i höst när allt höljs i dubbelt mörker? Retar det gallfeber på dig 
att folk envisas med att trängas i butiker när du försöker handla mat? 
Du kanske har något knep som gör den här hösten litet roligare? Berätta! Finns det 
något du vill lyfta fram som lyser upp vardagen lite extra för andra denna 
coronahöst 2020? Så här i dubbelmörkret behöver vi solskenshistorier. Hör av dig! 
Tag kontakt per telefon eller mejl med dina TR-bröder och vädra dina åsikter om 
ett och annat, kanske inte bara om pandemieländet. Det kan pigga upp sinnet och 
ge ny inspiration och nytt ljus i mörkret. Vem vet? 
                                                                                                                                                                                                                       Red. 

 
 
 
BRUSTNA LÄNKAR 
 
 Fullbordandets tolvslag har klingat för bröderna 
 

LARS JOHANSSON  1937-2020  
ROLF FREDIN           1942-2020 

  
            Var rädd om livet, det skall glädja dig, 
            var rädd om ljuset, det skall leda dig, 
            var rädd om mörkret, det skall skydda dig,  
            var rädd om slutet, det skall rädda dig. 
                                                                                 Bo Setterlind 
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MÄSTARERÅDET 2021 
 
Br Weine Ludvigsson är vald till ny Kaplan. 
Br Bengt Rosberg går in som Ceremonimästare.  
 
MÖTESSCHEMAT 
Med reservation för de restriktioner som kan gälla ser planeringen ut så här: 
Observera ny starttid! Klockan 18.30. 
 
Onsdagen den 20 januari IG. installation, reception. 
Onsdagen den 3 februari IG, årsrapporter 
Söndagen den 7 februari Kyndelsmässohögtid med Damer 
Onsdagen den 27 februari KG 
Onsdagen den 3 mars  IG, RT Silvermalmen officierar 
Lördagen den 13 mars  URG i Stockholm 
Onsdagen den 17 mars ARG 
Onsdagen den 7 april  IG 
Onsdagen den 28 april PRG 
Onsdagen den 5 maj  IG 
Onsdagen den 19 maj  RG 
Lördagen den 29 maj  Utflykt zon TUW, preliminär 
Onsdagen den 1 sept.  IG 
Söndagen den 26 sept. IG, hos TR Silvermalmen 
Onsdagen den 6 okt.  Val, URG, TG, IG, IG-möte 
Onsdagen den 20 okt.   Arbetsmöte 
Lördagen den 23 okt.  Höstfest med Damer 
Onsdagen den 3 nov.  IG 
Onsdagen den 17 nov.  TG 
Söndagen den 28 nov.  Minneshögtid 
Onsdagen den 1 dec.  IG parentation 
Söndagen den 5 dec.  Advent / Lucia / Julbord 
 
 
 

Kom ihåg att betala medlemsavgiften 750 kr! Pg 34 88 65-7. Mera information i 
nästa Medlemsblad. 
 

 
RT Wästmannias Medlemsblad   Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 723 50 Västerås   Nr Manus senast Utkommer vecka 
       1/21 27 januari 6 
Redaktion       e-post     2/21 7 april  16 
Ola Magnusson       ola.ma@hotmail.se   3/21 11 augusti 34 
Sten-Bertil Jakobson sten-bertil.jakobson@tempeltiddareorden.se 4/21 29 oktober 46 

 
     Redaktionen passar på att redan nu önska 

 God Jul och Gott Nytt År 
 


