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 MÄSTAREBREV                                                                     
 
Mina älskade Bröder. 

Det är nu ett år sedan det allra mesta i vår verksamhet i Templet har varit stängt.  

Pandemin har slagit hårt mot vår verksamhet då vi inte kunnat mötas.  Helt stiltje är 

det dock inte. Mästarerådet har ”mötts och setts” för sammanträde via internet och 

programmet Lifesize som vi fått möjlighet att använda via NBV. Även om det inte 

mycket vi har att avhandla i dessa tider så är det ändå viktigt att vi kan sammanträda. 

Vi får hoppas att vaccineringen mot Covid-19 framåtskrider snabbt, och med tanke på 

medelåldern i vårt Tempel så borde de allra flesta ha fått sina sprutor till sommaren, 

så att vi åter kan ses i tempelsalen. Och fram till dess vill jag uppmana oss alla att inte 

släppa kontakten med varandra. Ett telefonsamtal kan betyda så mycket. Eller stäm 

träff med en Broder för en utomhuspromenad med andningsmask. 

Vid det första IG-mötet, när det nu blir, står en lärlingsbroder och knackar på dörren 

för att bli invigd. Alla kommer att få ett meddelande, men sikta in dig på den 1/9. 

Vi behöver många nya lärlingar som kan börja sin vandring i Ordens olika grader för 

att vårt Tempel ska överleva på sikt. Min Broder, tänk igenom inte bara din närmaste 

bekantskapskrets utan även på alla andra som du möter. Huruvida Zon-träffen i Avesta 

den 29/5 kommer att kunna genomföras vet jag ännu inte. Om den och om anmälan kan 

du läsa på sista sidan i förra medlemsbladet, se även nedan. 

Om vi inte ses i Avesta eller på annat sätt vill jag önska er alla en skön sommar. 

 

Håll ut – Håll avstånd – Tvätta händerna – Använd andningsmask. 

Med broderlig hälsning och en önskan om FSV. 

 
¤¤ 

 

        AVESTA ÄR MÅLET FÖR ZONENS SOMMARUTFLYKT 
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 på en 

guidning för allmänheten i Visentparken klockan 13.00 koster detta 40 kronor 
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THORE GÅRMARK 1925 - 2021 

 

 Begravningsgudstjänst har den 26 

februari hållits i Korsets kapell på 

Hovdestalund i Västerås över vår högt 

värderade broder Tore Gårmark. Tre 

bröder från vårt Tempel var på plats för 

att följa vår käre broder till sista vilan, 

officiant var broder Sture Holmberg 

från templet Silvermalmen. Broder 

Sture utgick i griftetalet från alla 

uppdrag som broder Tore haft under sitt 

långa innehållsrika liv, Scouternas 

nykterhetsrörelse, IOGT, MHF, Blå 

bandet samt Tempelriddarna, broder 

Sture nämnde också en av våra 

symboler triangeln en symbolik kopplad 

till Treenigheten. Broder mästare Sten-

Bertil Jakobsson överlämnade till broder 

Tores dotter ett minnesblad över de 

minnesgåvor som lämnats över broder 

Tores minne till RT Wästmannias 

Bröders Minnesfond. Efter akten skildes 

deltagarna åt! 

 

 

 

 

 
ORDENSVERKSAMHETEN ÄR INSTÄLLD TILLS VIDARE 
 

Våren är antågande och covid-19-vaccinationen pågår. En ovisshet om framtiden råder 

fortfarande  även om ljuset skymtar i tunneln.  

 

Vi har mycket att ta igen framöver.Många längtar efter att mten och aktiviteter kan dra 

igång igen i full kraft i vårt Tempel. 

 

Vi hoppas att livet snart återgår till det normala och att vi återigen kan träffas och 

umgås som vanligt. 

När Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna kör vi igång. Mästare Rådet 

meddelar när verksamheten kan upptas igen. 
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SANNING ELLER HYCKLERI 

 

En sedelärande självbiografisk skildring om barnuppfostran ur August Strindbergs 

Tjänstekvinnans son, 1886. 

Sanningen är livets grundval 

 

I Johans hem dyrkades sanningen.  
Tala alltid sanning, hända vad som hända vill, upprepade fadern ofta, och så berättade 
han en historia om sig själv. Hur han en gång lovat en kund avsända en vara på 
dagen. Han glömmer bort det. När den ursinnige kunden kommer in på kontoret och 
överöser honom med skymford, svarar fadern med att ödmjukt bekänna sin glömska, 
anhålla om förlåtelse och förklara sig villig ersätta förlusten. Sens moral: kunden 
faller i förvåning, räcker sin hand och betygar sin aktning. 
Nå! Fadren hade ett gott förstånd och som äldre man var han säker på sina 
slutledningar. 
Johan, som aldrig kunde vara sysslolös, hade gjort en upptäckt: att man kunde fördriva 
tiden på den långa vägen till och från skolan och på samma gång bli rikare. Han hade en 
gång på den trottoarlösa Holländargatan hittat en järnmutter. Den tyckte han var rolig, 
ty den blev en bra slungsten på ett snöre. Därefter gick han alltid mitt på gatan och tog 
upp allt järn han såg. Som gatorna voro illa lagda, och överdådigt körande var 
förbjudet, så misshandlades redskapen grymt. Därför kunde en uppmärksam vandrare 
vara säker på att varje dag hitta ett par söm, en sprint och minst en mutter, stundom en 
hästsko. Johan tyckte mest om muttrarna, och tog dem till sin specialitet. På ett par 
månader hade han samlat väl en halv kappe. 
 

En kväll sitter han och leker med dem när fadern kommer in i rummet. 
- Vad har du där? säger fadern och gör stora ögon. 
- Det är muttrar, svarar Johan säkert. 
 
- Var har du fått dem ifrån? 
- Jag har hittat dem. 

- Hittat dem? Var? 

- På gatan. 

- På ett ställe?                                 
- Nej, på många. Man går mitt på gatan och tittar ner, säger han. 
- Nej, hör du, det går inte i mig. Det där ljuger du. Kom in, får jag tala med dig. 

Talet hölls med en rotting. 
- Vill du nu bekänna! 
- Jag har hittat dem på gatan. 

Han pryglas, tills han "bekänner". 

 
Vad skulle han bekänna? Smärtan och fruktan att icke få slut på uppträdet avtvang 

honom följande lögn: 
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- Han hade stulit dem. 

- Var? 
Nu visste han icke var en mutter satt på en kärra, men han gissade att de sutto inunder. 

- Inunder kärror - alltså. 

- Var? 
Fantasien framkallade en plats där det stod många kärror. 

- Vid byggeraget mitt emot Smedsgårdsgränd. 
Den där specificeringen av gränden gjorde saken sannolik. Den gamle trodde sig nu 

säkert ha tagit sanningen ur honom. Och så följde reflexionerna: 
- Hur kunde du ta bort dem med bara fingrarna? 
Det hade han icke drömt om. Jo, nu såg han faderns verktygslåda för sig: 
- Med en skruvmejsel. 
Nu kan man inte ta muttrar med skruvmejsel, men faderns fantasi var i rörelse och 

han lät lura sig. 
- Men det är ju förfärligt! Du är ju en tjuv! o.s.v. Tänk om polisen hade kommit. 

Johan tänkte ett ögonblick lugna honom med att det var lögn alltsammans, men utsikten 
att få mera stryk och bli utan kvällsvard avhöll honom. 

 
Om aftonen när han lagt sig och modern kom in och bad honom läsa sin aftonbön, 
sade han patetiskt och med lyftad hand: 

- Jag har ta mig fan inte stulit några muttrar. Modern såg på honom länge, och så 
sade hon: 

 - Du ska inte svära så! 
 

Kroppsstraffet hade förödmjukat honom, kränkt honom, han var ond på gud, 
föräldrar, och mest på bröderna, som icke vittnat för hans sak, oaktat de kände 
förloppet. Han gjorde ingen bön den kvällen, men han önskade att det blivit 
eldsvåda, utan att han behövt tända på. Och så tjuv till! 
Sedan dess var han misstänkt eller rättare hans dåliga rykte stadgat, och han pikerades 
länge med erinran om den stöld han aldrig begått. 

 
 

 

ALLA HAR EN UPPGIFT ATT FYLLA 

 

Det betyder oerhört mycket för en människa att bli sedd och 

uppmärksammad. Alla vill inte erkänna det. Det skulle på något kunna 

verka lite utlämnande inför någon, visa att man behöver någon. Men 

sanningen är en helt annan. Vi behöver alla bli sedda. Och vi har alla mer 

eller mindre ett behov av att betyda något. Att få ha en roll, en uppgift som 

kan uppskattas av sin omgivning. När det gäller arbetet i templet bland våra 

bröder så skall vi alltid komma ihåg att alla har en uppgift på något sätt, och 

att den enes uppgift aldrig på något sätt är förmer eller mer ringa än någon 

annans. Det är som ett maskineri bestående av ett stort antal kugghjul och 
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axlar med tappar och kuggar som skall gripa in i varandra för att få denna 

tänkta maskin att fungera som den skall. Våra klockor är ett bra exempel på 

detta. Varje kugghjul behöver sina kuggar för att det inte skall fallera och 

halta i klockans gång. Våra kuggar, som mänskliga kugghjul i livets klocka, 

d.v.s. våra förmågor och uppgifter, behövs också för att vår verksamhet 

skall fungera på ett tillfredställande sätt. Därför är det viktigt för oss som 

Tempel Riddarebröder att vi håller oss ständigt vakna inför de nya uppgifter 

som vi går att möta. Tänk aldrig att det är för stort för mig. Det här kan inte 

jag. Tänk istället, utan min uppgift kommer inte helheten att finnas och vår 

verksamhet riskerar att stanna. Ingen av oss kan göra allt men var och en, 

kan göra det han kan 

 

 

TILL SALU 
  
 

  
 

 Frack vintage 
 

Smoking 

 
  

 

   
 

 

 

 

Ordensringar

 1. Frack, svart, med tillhörande byxa och väst.  

     Lite grövre tygkvalitet. Fint skick men behöver kemtvättas. 

     Storlek 56. 

2. Smokingbyxor + svart kavaj och väst. 

   Storlek C108. 

3. Ordensringar 

    Begagnade TR-ringar, både i fint skick och slitna. Dagens guldpris. 

    Ringmått: 21, 21.5, 22.5, 24 mm 

4. Dessutom 

Nya slipshållare:                                                         170 kr 

Nya manschettknappar , rektangulära i vitmetall 175 kr 

Bildekal 

 

   <Kontakta M eller S> 
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            FÖDELSEDAGAR under sommaren 

  5 juli  Anders Carlsson   70 år  0220-43583 

 27 juli  Bo Holmgren    80 år  0171.21796 

 7 aug  Elof Ulfves    75 år  070-2435707 

 11aug  Lars Widgar    85 år  0171-33708 

 17 aug - Nils-Uno Ohlsson   90 år  021-142789 

  

                                Glöm inte Bröders Minnesfond! 

                    
 
Generalkonvent 2022 

Den 6 april skrev vår stormästare Mats Valli på Facebook: 

”I kväll har huvudkommittén och lokalkommittén för GK22 sammanträtt. 

Planeringen börjar falla på plats inför konventet i Uppsala 2022.” 
 

--- 
 

Något att verkligen se fram emot! Vi längtar dit. För många säkert enastående 

upplevelser.  

       2019        
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RT Wästmannias Medlemsblad                              Preliminär utgivningsplan 

Termometergatan 2, 72350 Västerås  Nr Manus senast Utkommer vecka 

Redaktion       e-post 3/21 11 aug 34 

Ola Magnusson         ola.ma@hotmail.se 4/21 29 okt 41 

Sten-Bertil Jakobson sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se  1/22 27 jan   6  

                                                                               2/21 7   apr 16 
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