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Omslagsfoto: Broder Mästare Sten-Bertil Jakobsson uppvaktar Broder Sekreterare Ola 
Magnusson i efterskott med blommor då han uppnått den aktningsvärda åldern av 90 år  
 
Foto: Roger Karlsson 
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MÄSTAREBREV                                                                                                     + 

 
ÄNTLIGEN, mina älskade Bröder ÄNTLIGEN efter nästan ett och ett halvt år 
kan vi mötas igen i vårt Templet för ordensverksamhet. Än så länge utan 
receptioner, se utdrag ur brev från SM. Vi startar med ett IG-möte och hoppas 
på en god anslutning efter en först torr sedan våt sommar. Under den torra delen 
var jag och Eva på Öland några dagar. Vi passade då på att besöka broder Ola i 
hans sommarvistelse på landborgen vid Borgholm. Han framförde då sina 
hälsningar till alla bröder i Templet vilka jag vidarebefordrar på detta sätt.  
Inför valen i oktober har valberedningen inget lätt jobb. Vi behöver tillskott i 
mästare rådet med sekreterare (br Ola har flyttat till Stockholm), undermästare 
och ceremonimästare. Om vi inte kan fylla dessa platser så måste vi se oss om att 
gå samman med ett annat Tempel. Mina bröder minns era löften till Orden och ta 
ert ansvar och kontakta br Weine i valberedningen. 
Jag har funderat lite över den alkoholreklam som ”öser över en”. I Sverige 
gäller från omkring 2005 en EU-regel som tillåter all alkoholreklam att 
tillämpas. En svensk lag infördes som resultat av den, vilket tillät alkoholreklam. 
I allmänna tidningar får bara produkter med mindre än 15 % annonseras. 
Alkoholreklam får inte finnas i radio och TV. En varningstext om alkoholens 
skadeverkningar ska finnas. Lättöl och alkoholfri öl kan fortfarande 
marknadsföras utan dessa regler och därmed till exempel i TV. Men så fort det 
handlar om journalistisk förtäckt alkoholreklam (tex vinprovning) gäller tydligen 
inga regler om varningstext eller för radio motsvarande. Varför reagerar 
nykterhetsrörelsen så svagt mot detta ofog??? 
 
Än en gång mina bröder ÄNTLIGEN VÄL MÖTT! 
 
Håll ut – Håll avstånd – Tvätta händerna – Använd andningsmask. 
Med broderlig hälsning och en önskan om FSV. 
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DU FANTASTISKA MÄNNISKA 
 
Det hände sig en dag då jag åkte buss, bakom mig satt två damer som verkligen 
"nagelfor " ett par andra personer. 
 
Utan förskoning eller minsta lilla skugga av förståelse, jag satt faktiskt och retade 
mig på deras dömande. Men så kom jag att tänka på att om man har så lite 
förbarmande med en medmänniska - som i deras ögon var full av fel - då är man 
inte vidare lycklig själv. För den som är tillfreds med sig själv behöver inte döma 
andra. 
 
Det gäller att komma ihåg att det som är fel för mig kan vara rätt för någon 
annan. Eller - att jag bara ser ytan hos en medmänniska - och av ytan kan jag inte 
döma. Lika lite som någon kan döma dig eller mig utifrån ytan. 
 
Kon ihåg att vad andra säger om dig är deras verklighet, inte din. De känner till 
ditt namn, men inte din historia. De har inte levt i din kropp - inte i din själ - de 
har inte gått i dina skor. Allt de vet om dig är vad du har berättat för dem eller 
vad de har anat, men de känner inte till dina svårigheter och sorger - kanske inte 
dina glädjeämnen heller. 
 
Låt dem prata - det handlar om deras egna problem - låt dem inte låta deras 
problem förvandlas till dina därför att du bryr dig om vad de - utan någon som 
helst insikt i vem du är - säger om dig! 
 
För du är en helt fantastisk människa. 
Och det gäller att komma ihåg att också de är fantastiska - om bara deras inre sår 
blir läkta 
 
Roger Karlsson 

 
INSTALLATION AV MÄSTARE I MÄSTER OLOF- ÖREBRO 
 
Den 6:e september installeras Per Johansson som Mästare i Mäster Olof. Nu 
finns det möjlighet att åka dit för alla som innehar grad 1. Kontakta M Sten-
Bertil Jakobsson 070-536 65 37 eller VM Roger Karlsson 076-766 76 77 för 
samåkning 
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BREV FRÅN SM MATS VALLI 
 
Den 30 juni fick alla Tempel och Utposter ett brev från vår Stormästare Mats 
Valli angående Covid-19.  
I brevet skriver han bland annat: ”Stor Tempel Mästare Rådet (STMR) har vid ett 
extra sammanträde beslutat om följande, om inte läget skulle försämras. Det 
generella mötesstoppet hävs från och med den 1 september 2021. 
 
Vi uppmanar alla bröder att fortsatt följa folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, bl.a om att hålla avstånd. Av detta följer också att vi måste 
vänta med receptioner till dess myndigheterna tar bort 
avståndsrekommendationen. 
 
Som myndigheternas prognos ser ut i skrivande stund hoppas STMR att vi kan 
börja med receptioner igen från den 1 oktober 2021.” 
 
 
MÖTESORDNING FÖR HÖSTEN 2021 
 
Mötestid kl. 18:30 om inte annat anges 
Onsd.     1/9 IG 
Sönd.   26/9 IG hos RT Silvermalmen, Runhällen kl. 17 
Onsd.   6/10 URG-, TG-, IG-val, IG 
Tisd.  12/10 TG hos RT Concordia Stockholm 
Månd. 18/10 PRG hos RT Mäster Olof, Örebro 
Onsd.      3/11  IG  
Sönd. 28/11 Minneshögtid med inbjudna gäster kl. 17 
Onsd.   1/12 IG Parentation 
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