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MÄSTAREBREV                                                                    + 
 
Coronapandemin har gjort att vi fått lägga vår verksamhet i träda och det 
kommer den att vara i fram till troligen åtminstone april månads utgång. Jag 
hoppas att vi kan starta tidigare.  Ännu kan jag inte se fram emot några 
lättnader i restriktionerna. 
Men ett litet ljus skymtar vid horisonten corona-vaccin-ljuset. Med den höga 
medelålder som vi har i vårt Tempel kan vi ju räka med att nästan alla har fått 
sina sprutor tidigt i fas2 och att sedan Folkhälsomyndigheten lättar på 
begränsningarna för föreningslivets verksamhet. 
För några dager sedan fick jag ett e-brev från mästaren i RT Ariel broder Lars-
Erik Måg med en inbjudan till årets Zon-utflykt till Avesta. 
Här följer ett utdrag ur e-brevet: 

Fjolårets zon-möte blev ju inställt, och möjligheterna att arrangera något 
nytt har inte varit så där jättelätt med alla mötesbegränsningar vi har fått 
under pandemin. 
Men det börjar ju dra ihop sig till sommar igen (tror jag och hoppas jag), 
Det är ju Dalarnas tur att arrangera zonens sommarutflykt i år och vi räknar 
kallt med att vaccinationer och annat ska förbättra läget så mycket att vi kan 
genomföra sommarutflykten den 29 maj. Så har vi i vart fall agerat. Orden 
från Stormästaren var ju att göra full mötesplanering under 2021 och sedan 
ställa in de möten vi inte får klartecken till. 
29 maj ligger så långt fram i tiden att pandemin borde ha stoppat upp och 
regelverket ha lättat tillräckligt för att vi ska kunna genomföra det. 
I senaste Mästarebrev till RT Ariels bröder finns inbjudan. Den är planerad 
att gå till Avesta där Industrihistoriska museet, Avesta Art och Vicentparken 
är inplanerade. Se mera på sida 8. 

Om pandemin håller i sig får vi naturligtvis ställa in, men vi håller tummarna 
för att inte behöva göra det.  

 

Håll ut – Håll avstånd – Tvätta händerna – Använd andningsmask. 
Med broderlig hälsning och en önskan om FSV  
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BRUSTEN LÄNK 
 
Vår högt värderade Ordens Patriark 
Utvalde Stor Komturen broder Thore 
Gårmark har lämnat oss i stor sorg och 
saknad till följd av Covid-19 i en ålder av 
95 år. 
Broder Thore recipierade i vårt Tempel 
1954 och innehade under några år posten 
som Bokförare och ledde även Templets 
ekonomikommitté. 
 
En engagerad broder finns inte längre på 
sin plats i brödrakedjan. Han var ända tills 
de kroppsliga krafterna började sina förra 
året en trogen besökare såväl i det egna 
Templet som i andra Tempel landet (TR-
kostymen följde alltid med på 
uppdragsresorna).  
I hans inre fanns ett aldrig sinande intresse 
för vad som hände i Templet och Orden. 
Inköpet av trapphissen (på 
Hantverkargatan) samt instiftandet av en 
fond som bär hans namn speglar hans 
omsorg om Templet och bröderna och 
hans framtidshopp och tro på Ordens 
utbredning. 
Även om broder Thore inte längre är bland 
de levande kommer hans intresse och 
engagemang för alltid att vara en 
ledstjärna för oss i vårt Tempel. 
 
Thore växte upp i Avesta och utbildade sig 
till ingenjör och hade anställning på 
Avesta Jernverk, Spångholms bruk och 
Motala verkstad. Kvällskurser ledde till 
läraryrket och han blev ämneslärare på 
Aseas industritekniska skola, rektor och 
sedermera utbildningsdirektör på Sveriges 
verkstadsförening, Intresset för pedagogik, 
ledarskapsutbildning och företagsekonomi 
resulterade i ett flertal böcker inom dessa 
ämnesområden. 
 
Ett multihandikappat barnbarn gjorde att 
han kom att intressera sig för att utveckla 
olika handikapphjälpmedel för barn, som 
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han sedan saluförde i det egna företaget 
Devoir. 
 
Thore hade många intressen och aktiviteter 
genom åren och ägnade sig hängivet åt det 
han företog sig.  Här ett axplock: 
I mitten av 1940-talet skrev han revyer och 
kupletter i samarbete med regissören, 
revyförfattaren Tjadden Hellström. År 
1941 gick Thore en scoutledarkurs 
tillsammans med Tor Isedal och de 

samarbetade också med texter till 
Casinorevyn i Stockholm. 
Thore var scout sedan 10-årsåldern. För 
åtta år sedan flög han med charterflyg från 
Västerås flygklubb till Kristianstad för att 
delta i en världsjamboree som hölls där då. 
 
Troget och vårdande fortsätta i broder 
Thores anda kan vi hedra och minnas en 
aktad kämpe för höga ideal, trogen intill 
döden. Vila i frid. 

	
 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
 

   
	
ALL	 ORDENSVERKSAMHET	 ÄR	 TILLS	 VIDARE	 INTÄLLD. HÅLL 
KONTAKT	
Corona krisen är inte över. Fortsätt kämpa – hur svårt det än är när det snart våras och solen 
skiner. Ta hand om er själva och var rädd om varandra. Glöm inte att ringa ett eller ett par 
(video-) samtal till nära och kära. 
Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen, och vi värnar om deras hälsa. De möten som 
trots allt måste förekomma för hantering av ekonomi, fastigheter och löpande ärenden bör i 
möjligaste mån ske i form av telefonmöten eller videokonferenser. 
Men glöm inte bort varandra under tiden, ring varandra och prata en stund, och hjälp de i 
riskgruppen handla och utföra ärenden om de inte själva kan klara detta. Så fort läget blir 
sådant att det åter är säkert att träffas kommer vi att återuppta verksamheten igen. 
Det kommer en dag då vi träffas i Templet igen. Nya möten med receptioner, gemenskap och 
fortsatt möjlighet att växa som människor. Det inre tempelbygget fortsätter varje dag. 
 

                           
  
- 

En sista 
hedersbetygelse 

Vi Tempel Riddare har en stor rikedom i vårt brödra-skap. Vi besöker 
våra möten i de olika graderna. Varje grad har sin upplevelse, kanske 
särskilt när vi får delta i en reception och allra mest när en ny medlem 
inlänkas. 
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Just nu upplever vi en tid när alltför få söker sig till vårt brödraskap. 
Varför? Det finns säkert flera anledningar. Kanske är vi inte tillräckligt 
energiska att inbjuda till medlemskap, till broderskap som ger oss så 
oändligt mycket. 
Vi måste "skärpa" oss allesammans. Vi får inte lämna någon kamrat, vän 
eller bekant oinbjuden. Vi har så stora värden att tillföra varje 
ny broder,  värden som knappast någon annan förening kan erbjuda. Vi 
inbjuder till ett brödraskap enligt den store Mästarens anda. När någon av 
våra bröder lämnar livet bör vi hedra honom med den sista broderstjänsten, 
att följa honom till den sista vilan. Det får inte sägas som ibland tyvärr görs. 
- Jag kände honom så lite. Jag vet knappast vem han var så jag avstår från 
begravningen. 
En broders begravning är det Sista tillfället att hedra hans större eller mindre 
insatser för vår Orden. Detta tillfälle får vi inte avstå ifrån. 

                                                          John Jonsson RT Wästmannia 
 

 
Svårt att finna ord? 
VARSÅGOD, en bukett att plocka ur! 
 
Det finns en blomma som passar för varje tillfälle. Precis som någon av oss föredrar tulpaner 
före rosor eller nejlikor, och någon vill ha blommor som fyller rymden med dofter. Några av 
oss har säkert stått där mållösa bland vänner och bekanta när Tempel Riddare Orden 
kommit på tal. Vad skall jag säga? Hur kan jag förklara hur fin gemenskap jag upplever på 
våra möten? Varför kommer jag åter möte efter möte? Ofta har svårigheten att finna de rätta 
orden medfört att konversationen glidit över andra samtalsämnen och jag missat min chans 
att med några enkla ord berätta om vår Orden och varför jag är Tempel Riddare. Därför kan 
det vara bra att ta till en hel bukett med ord och uttryck att botanisera bland. Varsågoda 
och välj - tag en blomma ur vår bukett, lukta på den och lyssna på dess innebörd. 
Stämmer innebörden med vad du i dina inre tankar tänkt säga, har du valt rätt. Välj en 
enkel tulipan som "ett tillfälle för meditation", eller en väldoftande vindlande pion som 
"det är som en fest och högtid varje gång", eller en lilja som utstrålar en renhet och en 
värdighet som "att möta högtidlighet mitt i vardagen", eller precis som rosen fyller rummet 
med väldoft "fyller upplevelsen av ett möte våra sinnen med välbehag" 
 
Plocka en blomma ur buketten: 

• att bygga sig ett inre tempel (att få mental styrka) 
• ger något extra utöver vardagen 
• Du får uppleva högtidliga möten med starka symbolvärden 
• Ger dig många nya vänner 
• är att på ett fint sätt lära känna sig själv 
• Ger livet en ny dimension 
• Är något fantastiskt 
• Ett samfund med varm vänskap 
• Att hämta mod och kraft 
• Möten som bjuder på upplevelser 
• Vi går inte på våra möten – vi upplever dem 
• att möta högtidlighet mitt i vardagen 
• Vi löser inte livets gåtor, men ger kanske hjälp att fundera över dem 
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• Ger möjlighet till eftertanke och reflektion’ 
• En samling fylld av värme, glädje och rik gemenskap’ 
• En vederkvickelse för själen 
• Ett tillfälle för meditation’ 
• En upplyftande gemenskap 
• Det är som fest och högtid varje gång, och när du vaknar nästa morgon känner du dig ovanligt vederkvickad 
• Efter varje möte längtar man genast till nästa 
• Något att vända tillbaka till, att vila ut och hämta kraft hos 
• En 
•  Orden står för samhörighet och vänskap 
• ger en god vägledning på din vandring genom livet 

’ 
Tack alla ni bröder som bidragit till denna omfattande bukett! Det år bröder som skrivit, hållit tal eller som tagit sig tid att besvara 
frågan: varför kommer du på våra möten, varför är du tempelriddare, vad är det hos vår Orden som tilltalar dig? 
 
Detta var några små enkla exempel på ord och uttryck som kan användas vid olika tillfällen. Var och en broder som vill får gärna 
berika buketten med egna blommor plockade på hans gröna ängder 
 Peter Hylmö RT Westgothia 
 
  
            FÖDELSEDAGAR under våren och sommaren 
  21 mars Per Hallström      90 år  

 5 juli  Anders Carlsson   70 år  
 27 juli  Bo Holmgren     80 år  
 7 aug  Elof Ulfves  75år  
 11 aug  Lars Widgar    85 år  
 17 aug   Nils-Uno Ohlsson 90 år  
  
 
MEDLEMSAVGIFT 2021 
Ett inbetalningskort medföljer detta utskick (internetbetalning går 
naturligtvis  också bra). Årsavgiften är 750 kr. Skatt Mästare 
 är tacksam för inbetalning under första kvartalet 2021 till plusgirokonto 
348865-7. 
 

BRÖDRAGÅVAN 

Du vet väl om att det går alldeles utmärkt att bidra med ett belopp till Brödragåvan även 
under pandemitider? Sätt in valfritt belopp på plusgirokonto .34 88 65 – 7. 

 
MEDLEMSPÄRM 

Det finns en Medlemspärm som ger svar på många frågor om vår Orden. Här finns information om 
klädsel, graddekorationer och utmärkelser, information till nya intressenter och om ordensmateriel, 
som vi har till låns. Ordensband, medaljer etc. tillhör Tempel Ridare Orden och ska återlämnas 
efter dödfall eller om medlemskapet upphör av annat skäl. Medlemsavgiften ger endast rätt 
till brukande av material som medlemskapet innebär. Undantaget är självanskaffat material, t.ex. 
medlemsmärke, manschettknappar, gåvor och presentartiklar. Nya bröder får pärmen utan 
kostnad. Äldre bröder erbjuds köpa egen pärm. Priset är då 100 kr plus portokostnad. Anmäl till 
S om Du är intresserad. 
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KYNDELSMÄSS 

RT Concordia firade kyndelsmäss den 7 februari Här återges en del av högtidstalet vid detta 
digitala firande. 

Dagens firande ska vara en ljusets festdag eftersom ljuset har en central roll i vår verksamhet. 
Vi tänder ljus för att minnas, för att se och förstå. Det grundläggande i verksamheten är att 
göra det möjligt för mig att utvecklas som människa. Det förutsätter att jag ser vem jag är. 
För detta krävs ljus. Templet erbjuder sådant ljus. Templet lär oss också att tända ljus för 
andra, för att lysa upp och fördriva mörker av olika slag. Vi ska tända kunskapens ljus i 
okunnighetens och förvillelsens mörker. Vi ska tända kärlekens ljus i oförnuftets mörker. Vi 
ska tända renhetens ljus i olustens mörker Vi ska tända viljans ljus i vanmaktens mörker 

 
VÅRKÄNNING  

Vi går nu i väntans tider. Alla spanar framåt med längtan i sinnet. Ty våren nalkas. Det 
stora undret i naturen låter sig snart åter födas, Våren är den nya födelsens tid i naturen, men 
den är också framför allt hoppets och framtidstrons tid i människornas krets. Ingen 
årstid har väl inspirerat skalderna och blivit så besjungen av dem som våren. 
Det är vår längtans och våra drömmars land, som i ett nu genom vårens ankomst blir för-
verkligad. Så här tolkar CD af Virsén vår förbidan av vårens drömda land: 

Folken bida på din fläkt, väntande de spana 
att din milda andedräkt blommor fram skall mana, 
att ett träd av tro och hopp grönska rikt må sprida, 
när din morgon rinner opp över jorden vida. 

Det är underbart att stilla, soliga vårdagar vandra omkring i markerna. Den svala luften äger 
en atmosfär, som är ljuvlig att andas in. Himlens klarhet över den sovande naturen, som 
snart skall grönska och blomma, förstärker känslan av lycka, ro och frid. Så skönt kan 
tillvaron njutas ibland. Känslan inför vårens ankomst har Erik Axel Karlfeldt bland annat 
gett uttryck för:  

Det var som den tidiga, svala vår då än all jorden är stum,  
fast människorna ana att rymden står av sångers andedräkt ljum. 

1 dikten Dagsmejan har Pelle Näver, skildrat om vad som sker, när vinterns makt så sakteliga 
bryts ner av den lilla rännilen. Här citeras ett avsnitt ur den mycket talande dikten: 

Vid sunnansol och västanvind det lilla rännilbarnet 

sig hurtigt löste mer och mer ur köld- och vintergarnet; 

och snart i yster vårbäcksdur från sista förstusvalen 

den muntra rännilen flög ut med dubbelbrus mot dalen... 

Arvid Törnkvist 
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AVESTA ÄR MÅLET FÖR ZONENS SOMMARUTFLYKT 

Årets sommarutflykt går till Avesta. Där besöker vi både Verket/Avesta Art i 
industriområdet Koppar dalen och Visentparken. 
Verket är ett prisbelönat inlevelsemuseum och en spännande mötesplats fylld 
med unika upplevelser och intryck. En spännande mix av historia, konst och 
teknik. Här finns en interaktiv utställning om industrihistoria och olika 
konstutställningar – både Avesta Art och permanenta installationer integrerade i 
miljön i de stora hallarna Rostugnshallen, Masugnshallen och 
Martinugnshallen. 
Totalt är det utställningar och arrangemang på en total yta på ca 5000 kvm. Vi 
kommer att få uppleva allt detta genom en guidad visning på cirka 1,5 timmar. 
Efter att ha besökt Verket drar vi till Dalahästen och äter lunch. Vad Du äter 
bestämmer Du själv. 
Efter lunch blir det dags för ett besök i Avesta Visentpark – en av norra Europas 
viktigaste avelsanläggningar för bevarandet av visenten – en europeisk bison. 
Visenterna är en starkt hotad djurart. Efter första världskriget fanns det bara 50 
visenter kvar i Europa. 
Idag finns det närmare 7000 visenter i olika djurparker och nationalparker. En 
viktig roll i räddningsarbetet spelade Avesta Visentpark. Här finns ett 25-tal 
visenter. Om vi har tur får vi se någon av de 4-8 kalvar som föds här varje år. 
I stora hägn runt en sekelskiftsbondgård finns de utrotningshotade djuren att 
beskåda. Kanske står hela hjorden på andra sidan avspärrningarna och tittar 
nyfiket på oss eller så är de på väg in bland träden för att äta löv och få skugga. 
Välkomna till en härlig dag i Avesta 
Riddare Templet Ariel 
TBO Förgård nr 6 Falun 
Anmäl dig senast den 21 maj per telefon 070-287 78 04 eller via e-post till lars-
erik.maag@telia.com. Anmälningsavgiften 200 kronor sätts in på RT Ariels 
bankkonto 5328-0707 eller via Swich 076-3270035. Glöm inte att ange 
avsändare vad avgiften gäller. Avgiften täcker guidad rundtur vid 
Verket/Avesta och besök i Visentparken. Resa, fika och mat tillkommer och 
betalas av var och en. Önskar man vara med på en guidning för allmänheten i 
Visentparken klockan 13.00 kostar detta 40 kronor 
 
RT Wästmannias Medlemsblad                              Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 72350 Västerås  Nr Manus senast Utkommer vecka 
Redaktion       e-post 2/21 7 apr                       16      
Ola Magnusson,         ola.ma@hotmail.se 3/21 11 aug                    34 
Sten-Bertil Jakobson, sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se 4/21 29 okt  46  
                                                                                1/22 27 jan   6 
  


