Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DM har ordet
Kära Vasamedlemmar och
läsare!
I skrivande
stund faller ett
stilla vårregn.
Många loger
har haft eller
ska ha sitt sista
logemöte innan
sommaruppehållet. Det planeras för vårutflykter, 6 junifirande, 4 julifirande, surströmmingsätande
och kräftskivor. Själva ska vi
överraska våra grannar på torpet med att hissa den Amerikanska flaggan på 4 juli.
Under sommaren kommer
också firandet av Årets Svensk-

Amerikan att ske. Mer information och inbjudan finns i tidningen Sverige & Amerika som
du nu håller i din hand. Information finns också på vår hemsida.
6 augusti firas John Ericssondagen i Filipstad. I år kommer rekonstruktionen av slaget
vid Hampton Roads mellan
Monitor och Merrimack att
utspelas på Kyrkvikens vatten,
nedanför John Ericssons mausoleum. En dag med en högtidlig stund i samband med
kransnedläggning och ett
historiskt skådespel. Se annons
tidningen Sverige & Amerika.
Ett annat evenemang som
jag varmt rekommenderar är

DL19:s Kulturledare
informerar
I december fick Kulturledarna
några förslag ifrån mig på informationer och aktiviteter som er
loge kan ha för era aktivitetsdagar. Aktiviteterna kan mycket väl samordnas med flera
loger. Några av förslagen är
Arkivet i Bishop Hill, Vasa
Park i New Jersey, Aktuellt
från ER i Distriktet, Om ÅSAdagarna. Med ord och bild berättar jag gärna om detta och
tar gärna med mig någon mer
ifrån ER. Ta kontakt med din
Kulturledare för att ta del av
alla förslag. Förhoppningsvis
finns där något som du är intresserad av och som du kan
föreslå din Kulturledare. Du
kan också ge din Kulturledare
förslag på något annat som kan
vara av intresse för dig och din
loge.

Vasa Arkivet

Den 1 december fick VasaArkivet i Bishop Hill en ny
arkivarie, Kathy Cuff från Tennessee. Kathy har högskoleutbildning i historia och arkivering. Med sju års erfarenhet av
organisering och arkivering
från museum och skolor samt
kommunikations- och informationsteknik kommer hennes
kunskaper väl till pass i VasaArkivet. Kathy kommer regelbundet att kommunicera i Vasa
Star och dela hennes framsteg
på Vasa-Arkivet. På Facebook
läggs in bilder och annat som
finns arkiverat på från Vasa
Arkivet - sök upp detta i gruppen VASA Archivist, Bishop
Hill.
Vasa Park, NJ.

I oktober besökte jag och min
Forts… sid 2
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Amerikabrevet som spelas upp
varje år i Blomskog i Värmland.
Detta inträffar första veckoslutet i juli. Amerikabrevet
kommer också att spelas på
Skansen 27-28 augusti då
Hembygdsförbundet firar sitt
100- årsjubileum.
Detta är bara ett litet axplock av vad som sker under
sommaren och som är tillfällen
där vi träffar medlemmar från
våra loger, men där vi också
kan bjuda med vänner. Ta med
vår informationsbroschyr - du
kanske träffar någon som vill
dela ditt intresse.
Tiden går fort och redan nu
börjar planeringen
Forts... sid 2
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DM har ordet…

inför vårt Distriktsmöte Kristi
himmelfärdshelgen 2017. Ännu

är det inte beslutat var det
kommer att hållas.

För dig som vill ha ett uppdrag i Distriktet eller som vill
föreslå någon, kontakta Nomineringskommittén: Richard
Faxen, Logen Enköping, Jan
Ek, Logen Bråviken eller Ola
Hansson, Logen Göteborg.

Redan nu kan loger och enskilda medlemmar lämna in
motioner.

Jag önskar er alla en härlig
sommar och hoppas att vi ses
vid något av de evenemang som
sker i sommar.
I Sanning och Enighet
Connie Grön
DKL informerar...

make Lars-Göran (Distriktets
webbmaster) Vasa Park i Budd
Lake, New Jersey. FD Storlogens Kulturledare för USA
och Kanada Inger Hanright
guidade oss runt i parken tillsammans med Storlogens
Webbmaster Robert ”Bob” Anderson och Vice Stormästare
Art Bjorkner. Alla tre bor i parkens tillhörande bostadsområde för Vasa-medlemmar. Parken erbjuder besökare uteservering och swimmingpool under sommarsäsongen. Här finns
också en paviljong som lämpar
sig för dans och picknick samt
lekplats för barn och gäststugor att hyra.
The Viking Hall består av en
stor samlingslokal med kök för
logemöten som även kan hyras
av allmänheten för stora möten,
bröllop m m. Här finns också
arkivet för New Jersey District
Lodge No 6 (se bild nedan).

Del av arkivet förevisat av Bob Andersson
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I byggnaden, en gammal
bondgård, som ingick i köpet
av Vasa Park, har undervåningen inretts till en medlemslokal.
Har du möjlighet, åk gärna och
besök parken. Det tar ca en och
en halv timma från New York,
rakt väster ut.
Du får mer information på Vasa
Parks hemsida http://www.vasaparknj.com/
Kulturledarsidan flyttad

Till Tjänstemannautbildningen
har Kulturledarsidan på
Distriktets hemsida flyttats
och finns nu att läsa för alla
medlemmar på Medlemssidan.
Där hittar du information,
bilder och annat som gäller
kulturen för logerna.
Charlotte Börjesson
Distriktskulturledaren
Logen Kongahälla
nr702
Ett drygt 60-tal Vasasyskon
samlades lördagen den 23 januari på Restaurang Fars Hatt i
Kungälv för årsmöte och installation av tjänstemän. Åter igen
har ett nytt och förhoppningsvis händelserikt år startat för
Logen Kongahälla. Ordförande
Jan Augustsson, hälsade alla
välkomna till årsmötet. Ett
speciellt välkommen riktades
till vår DD Birgit Lindblad och
hennes medhjälpare, FDO Ola
Hansson, BPS Eva Westin samt
Kjell Lindström, samtliga från

Logen Kongahällas nya tjänstemän

Vasa Kärven 2016:2

Logen Göteborg nr 452, inför
vår installation av våra tjänstemän. De sedvanliga årsrapporterna upplästes och godkändes.
Den avgående styrelsen och
Kassören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Installation av Logens tjänstemän för den nya terminen utfördes ritualenligt av DD Birgit
Lindblad med stab på ett exemplariskt och värdigt sätt.
Vid detta årsmöte installerades nya tjänstemän och dessa
är:
- PS Magnus Persson
- BPS Marianne Andersson
- K Inger Ekstrand
- KL Ewa Pilhammar
- CM Hans Hellberg
- LH Lars-Åke Larsson
Ordförande Jan Augustsson
tackade för förtroende att få
fortsätta att leda logens arbete
och hoppades på ett gott samarbete med alla tjänstemännen.
Under punkten Ordens Väl,
utdelade O Jan Augustsson,
Logens Förtjänsttecken till
Marianne Andersson och Inger
Ekstrand som tack för väl utfört arbete i Logens tjänst.
FDO-märket utdelades till
BCM Lars-Gunnar Börjesson,
FS Irene Olsson, Inger Ekstrand och Marianne Andersson.
Som ett tack för det gångna
året, delade O Jan Augustsson
ut blommor till Irene Olsson,
Inger Ekstrand, Ingrid Hell-

berg, Marianne Andersson,
Leif Nilsson, Seppo Bladbacke,
Lennart Hansson samt Sune
Börjesson. Sune Börjesson tackade för blomman och för sin tid
som tjänstemän inom Logen,
som faktiskt är enastående,
KL 2000-2003, VO 2006-2008,
O 2009-2011. FDO 2012-2014
samt KL igen 2014-2015.
Efter en god supé, tackade
vår DD Birgit Lindblad för
maten med som vanligt några
väl valda ord. Efter kaffe med
chokladbit var det dags för
kvällens underhållning,
”Tidlösa praliner från film och
musikal”, som innehöll ett fint
urval sånger och musikstycken,
framförda av Susanne Pettersson och Ingmarie Dalin samt
vid pianot Evgeni Dimitrov.
Det blev återigen en mycket
trivsam Vasakväll i Logen
Kongahälla.
Rolf Claesson (text)
Leif Nilsson (foto)
Logen Gotland nr 624
Efter tre veckors vinter vände
vädret om, och snön försvann
lika fort som den kommit. Det
är bara blåsten som håller i sig,
men det är ju mera normalt på
Gotland. För vår del inleddes
det nya året med årsmöte för
det gamla, 2015.
Sextionio logemedlemmar
hade samlats i den fina logelokalen och till musik fördes
installationsstaben in, anförda
av DM Connie Grön, FFDM
Einar Savolainen Grön, DKL
Charlotte Börjesson, samt O
i Logen Mälardrottningen, Pia
Norrman.
Årsmötet genomfördes efter
gängse ritualer, med FDO PerInge Kolmodin vid presidiet.
Man kunde notera att medlemsantalet faktiskt hade minskat, dock bara med två personer, men det ser ändå ljust ut,
eftersom man balloterat in inte
mindre än sex nya att invigas
vid marsmötet. Dessutom har
ytterligare två ansökt om medlemskap. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna
året.

Logen Gotlands nya tjänstemän

Innan det var dags för
”Ordens Väl” installerades de
nya tjänstemännen i sina funktioner. FS Sören AndréassonUtas, BCM Gunilla Hedqvist,
och BSB Laila Klintbom, avtackades med blommor.
Omvalda ordföranden Barbro
Björkander tackade för förtroendet att få leda Logen ännu ett
år.
Efter minglet en trappa ner
samlades ett 90-tal vasasyskon
vid dukade bord, och Gustav
Pettersson presenterade festkommittén, och önskade alla
välkomna till bords.
Tal hölls av O Barbro Björkander och DM Connie Grön,
samt DKL Charlotte Börjesson,
och CM Torsten Dahlgren såg
till att sedvanliga skålar och
leven utbringades.
Aftonen fortsatte med dans
till tonerna från ”en man som
heter Owe”, vilket är lika med
Owe Björkanders enmansband.
Samma Owe som ledde orkestern vid logens 25-års jubileum
1975(!)
I pausen drogs vinnarna i
lotteriet, och en stund in på
den nya dagen var dansen slut,
och en trevlig kväll till ända.
Nästa begivenhet blir februariträffen med lunch, kaffe och
musikunderhållning, samt en
nostalgifilm från jubileet 1975.
Bo Jacobson
Protokollsekreterare
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Logen Härnösand
nr 673
Lördagen den 30 januari höll
Logen Härnösand sitt 52:a årsmöte med 35 närvarande medlemmar. O Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och genomförde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Från Logen Mälardrottningen deltog Rolf Ögren
och medhjälpare för att installera Logens tjänstemän för
kommande verksamhetsår.
Logens förtjänsttecken utdelades till Laila Fällgren för 25 år
och till Ingert Häggström för
10 år.
Efter avslutat möte välkomnades vi till bords av värdarna
Bert Högberg, Karin Nordin,
Börje Nygren, Ulla-Britt
Nordin och Gudrun Kinert.
Efter en mycket välsmakande
måltid, berättade dagens gäst
E. Mikael Norberg om Birger
Norman och hans uppväxt
samt författarskap. Kvällen
avslutades med kaffe och kaka,
samt ett lotteri med många fina
vinster.
Fredagen den 4 mars höll
Logen sitt marsmöte med 30talet närvarande medlemmar.
O Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och genomförde sedvanliga mötesförhandlingar.
Lars-Erik kunde också välkomna två nya medlemmar i vår
Loge.
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Nya medlemmarna Ewa och Sören Fällgren,
tillsammans med Ceremonimästarna
Marianne och Leif Claesson

Värdarna Kalle och Monika
Bäcklund, Ingert Häggström
samt Ulla Magnusson välkomnade oss sedan till bords. Efter
en mycket god måltid, underhölls vi av Anders Falbe – en av
många välsjungande sångare i
Härnösand. Han bjöd oss på ett
varierande program med både
visor av Cornelis Wreeswik,
Evert Taube, Elvis Presley m fl.
Kvällen avslutades med kaffe
och kaka, samt ett lotteri med
många fina vinster.
Fredagen den 15 april höll
Logen sitt aprilmöte med 40talet närvarande medlemmar.
O Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och hälsade DD Rolf
Öhgren med makan Greta välkommen att övervara mötet.
Rolf var oss sedan behjälplig
med att installera vår VO Bengt
Nyberg.
Tore och Margareta Tellberg tilldelades Vasa Ordens
40-årsmärke och Bengt och
Astrid Nyberg 10-årsmärket.

Därefter avslutade Lars-Erik
mötet.
Våra värdar Tore och Margareta Tellberg samt Jan-Eric
och Ann-Margret Wikström
inbjöd oss sedan till en välsmakande måltid. Vår egen
trubadur Bengt Andersson
underhöll oss med flera välbekanta låtar till kaffet och ett
lotteri med många fina vinster
uppskattades av våra medlemmar.
Bo Selin
Kulturledare
Logen Mellerud nr 644
Den 6 februari firade en av
DL19:s minsta loger, Logen
Mellerud nr 644 Årshögtid
med Installation. Vår DD
Charlotte Börjesson med Stab,
bestående av DM Connie Grön
och FDM Einar Savolainen
Grön genomförde en vacker
och värdig installation och
bevisade därmed att detta går
att genomföra även om medlemsantalet är litet. Einar
agerade för kvällen Distriktsceremonimästare och Connie
Distriktsvakt.
Efterkapitlet, där alla fick
plats vid ett stort bord, var en
mycket trivsam och gemytlig
tillställning, inte minst för den
utomordentligt goda buffé vår
VO Susanne Björk-Jensen lagat
och serverade.
Vår CM Christian Slaughter
uppvaktades ett par dagar för
tidigt med telegram, leve och
sång. Vi hurrade och sjöng även

Årsmärken tilldelades Bengt och Astrid Nyberg, Tore och Margareta Tellberg.
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för PS Berith Blomgren som
nyligen fyllt år.
Den 10 april firas Emigrationsdag på Kulturbruket i
Mellerud. Vi har gjort denna
dag till vår stora Medlemsvärvardag och har stora förhoppningar om att förbättra
vårt medlemsantal. Förutom
monter med Vasainformation
kommer medlemmar från Logen Mellerud att agera. Vi har
också fått förstärkning av
MDER Hans Lundvall, som
kommer att finnas vid vår monter och hjälpa till med informationen.
Dessutom kan vi lyssna till
släktforskaren Fredrik Mejster
som tar oss med bakom kulisserna till SVT:s ”Allt för Sverige”. Jerker Saxentorp låter oss
följa med på en rundvandring i
”Svenskarnas Minnesota”. Har
vi tur dyker John Olson, förra
årets vinnare i SVT:s ”Allt för
Sverige” upp.
Under våren kommer Logen
att fortsätta med digitaliseringsarbetet av vår bokskatt.
Avsikten är att föra ut bokmaterialet till en bredare
publik, inte minst i USA.
Bernt Blomgren
Ordförande
Logen Mälardrottningen nr 563
Logemöte 26 februari

En solig och vacker februaridag
samlades vi på Västra Trädgårdsgatan för logemöte. Ulla
Sand tjänstgjorde som O och
hälsade alla välkomna och speciellt vår gäst, FFDO Jan-Ove
Ahlgren från Logen Lidköping
nr 636. Rolf Öhgren installerades som FDO och Karin Fleetwood som V. Därefter följde
ballotering av en överflyttning
och en ny medlem. Det betyder
att vi kommer att inviga tre nya
medlemmar vid nästa logemöte,
vilket känns mycket trevligt.
Efter sedvanliga förhandlingar samlades vi i baren för
ett glas bubbel, då två nyblivna
70-åringar bjöd på förfriskning.
Logen Stockholm nr 589 anslöt
och som värd för kvällen bjöd

de in till bords. O Håkan
Holmgren hälsade oss välkomna och presenterade deras gäster, Logens DD Roger Axelsson
och Solveig Josefsson från
Logen Skövde nr 626 samt
Mats Wetterberg. Därefter serverades en förträfflig Janssons
frestelse till förrätt följd av en
mycket vällagad och smakrik
confiterad fläsksida till varmrätt. Bara nöjda kommentarer
hördes från borden.
Jan Ove Ahlgren berättade
om sina vinresor och Roger
Axelsson tackade för maten.
Så kom kvällens underhållare, Tomoki Ishikuro och Maud
Erberg, vilka visade hur riktig
tango ska
dansas.
Först blev
det en
smäktande
dans till
”Iglesias
La Comparasita” och
sedan en
eldigare
variant.
Hur kunde
de hålla
reda på sina
fötter i denna komplicerade dans? Det såg
ut som om det var minst åtta
fötter i farten. Fascinerande.
Tomoki har inte bara drivit
dansskola utan även varit judomästare. Kanske är det så, att
den uttrycksfulla hållningen
och disciplinen i de båda
”sporterna” främjar varandra.
Kvällen avslutades i baren
med glada samtal. Dock var
det ingen som vågade sig på en
tango.
Text Greta Öhgren
Foto Lennart K Andersson
Gemensamhetsmöte med
Logen Stockholm nr 589

Visserligen var det första april,
men vårt fördjupade samarbete
med Logen Stockholm skulle
nu krönas med gemensamt
logemöte lett av Logen Mälardrottningen och det var på
djupaste allvar. Ordförande-,

Protokollsekreterare- och
Kassörstjänsterna dubblerades
för separata frågeställningar.
Det var med spänd förväntan O Pia Norrman öppnade
mötet och hälsade vår DD
Barbro Huldt med make Jan
välkomna. Ordinarie dagordning följdes med utvikningar
där så behövdes. Ingela Folemar har flyttat till vår loge från
Logen Carl von Linné nr 678
och välkomnades med en
blomma.
Därefter var det dags för
reception av två nya medlemmar, Liselotte Öhman och
Lennart Elfving. Med stor
nyfikenhet provade vi den nya
receptionsritualen för första
gången och den allmänna
meningen var, att den var lika
högtidlig som den gamla, men
tog kortare tid. MM Elisabet
Brander och Anna-Lena Engström hälsade Ingela, Lennart
och Liselotte välkomna med
vacker sång och orgelspel och
vi alla hoppas ni ska trivas tillsammans med oss.
Logen Stockholm beviljade
sin gamla styrelse ansvarsfrihet
och klubbade igenom den nya
budgeten under ledning av O
Håkan Holmgren.
Logen avslutades och alla
välkomnades till bords. Håkan
Holmgren hälsade två gäster
välkomna och middagen serverades. Oh! vad det smakade
gott med varm soppa och fläskkotletter med smakrika tillbehör. De i köket är verkligen
duktiga på mat, som gläder
både ögat och gommen.
En herre i hatt satte sig vid
pianot och en ung dam greppade mikrofonen och med djup
röst stämde hon upp i ”Aquarius” från musikalen Hair.
Plötsligt dök flera ungdomar
upp från olika platser i matsalen och bildade en åttahövdad
kör. I olika konstellationer
underhöll de oss med sånger
från olika musikaler och slutade med ”The sunny side of the
street”. Hatten satt på läraren
Svante Engblom och alla kom
från Sundbybergs folkhögVasa Kärven 2016-2

Liselotte Öhman och Lennart Elfving

skolas Sång- och teaterlinje,
SOT. Vilken musikalitet och
sångarglädje de förmedlade och
vi lyckades tjata oss till ”California dreamin” i repris. Tänk
så glad man blir av härlig musik
och vi lärde oss att en mobiltelefon kan vara ett notställ
också.
Lennart Elfving tackade för
maten och Liselotte sjöng. Vårt
första gemensamhetsmöte var
slut och alla tyckte att det hade
varit ett mycket bra möte och
en härligt uppsluppen stämning vid efterkapitlet.
Text och foto Greta Öhgren
Fenixpalatset/Citykyrkan
4 april

På 1700-talet fanns här ett
bankpalats vilket på 1800talets mitt ersattes med Hotell
Fenix. Hotellet revs och fick ge
plats och namn åt nöjestemplet
Fenixpalatset, vilket invigdes
17 januari 1912 och skulle konkurrera med Berns. Huset är
flera våningar högt och har haft
olika funktioner. I källaren
fanns en bowlinghall, där Per
Albin Hansson spelade. Den
flyttade sedermera till Folkets
Hus. Stora festsalen var till för
fina middagar, musikunderhållning och dans och Ernst Rolf,
Karl-Gerhard, Jussi Björling,
Sara Leander och Duke Ellington m fl har underhållit och
Arne Hülphers orkester spelat
under många år.
Idag är det gudstjänstlokal
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men inredningen är densamma
med orkesterscen, läktare och
loger. Där fanns en ”bakficka”
med ingång från Wallingatan,
vilken fick stänga på grund
av rusdrycksförbudet. Sararestauranger drev verksamheten på 1920-talet, men då
dans fick förekomma bara två
gånger i veckan blev det svårt
med ekonomin. Hushållsskolan
Margareta startade sin verksamhet på övervåningen och
drev den under många år.
Så kom kriget och nöjespalatset blev till salu. Ingen
ville köpa. Elimkyrkan/pingströrelsen skrapade ihop pengar
och har nu utvecklat många
olika aktiviteter i huset. Längst
ner har Samhall lokaler för sina
städvagnar. Nästa plan innehåller inspelningsstudior för musiker och lokaler för söndagsskola och ”barnland”.
Klockan 11 på söndagar är
det ordinarie gudstjänst i Stora
festsalen, kl 14 afrikansk gudstjänst och kl 18 gudstjänst för
unga vuxna. Logerna har blivit
samtalsrum. I Mahognymatsalen har man en gång i veckan
gudstjänst på koreanska. Varje
onsdag kan ensamkomna äta
lunch i caféet och då står
Hötorgshallen för alla råvaror.
Spegelsalen, Turkiska salongen
och Mahognysalen hyrs ut för
många ändamål och i Citykonditoriet kan man äta lunch eller
dricka kaffe. Tänk att ett stort
nöjespalats kan förvandlas till
passande lokaler och verksamhet för en frikyrkoförsamling.
Jack Fagerström har gått
”som barn i huset” ända från
1940-talet, när Elimkyrkan
köpte byggnaden. Han är en
kunnig och intresserad berättare och gav oss en historielektion, men han berättade också
med värme om de ”tuffa grabbarna” som drev på stan, men
följde med pingstpastorn för en
fika och sedan återkom, om
möten med människor vilsna
i livet, men även om dråpliga
händelser och busstreck från
sin barndom.
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Mycket nytt hade vi fått
veta och vi avslutade med kaffe
och kakor. Gå in på citykonditorietkonferens.nu och titta på
bilderna på de fantastiska lokalerna och missa inte /galleri, där
tjusiga bilder i svartvitt visar
hur det såg ut när nöjesverksamheten blommade.
Text och foto Greta Öhgren
Logen Knallen 745
En av logens traditioner med
anknytning till Amerika och
amerikanska förhållanden är en
Vasa-frukost eller snarare en
brunch på amerikanskt vis.
Söndagen den 20 mars samlades ett 50-tal Vasa-syskon och
ett 20-tal gäster vid 10-tiden i
Sinnenas Hus. Vi inledde med
en tipspromenad med frågor
om USA och dess historia.
Och vi som hade glömt, fick på
nytt lära oss att Alaska är den
största delstaten och att den
köptes av Ryssland en gång i
tiden. Inte heller kom alla ihåg
vem som var USA:s andra president (James Adams) eller
kom ihåg ”The Boston Teaparty”, början till frigörelsen
från England.
Rune Johansson skrapade
ihop 9 rätt av 10 möjliga och var
närmast rätt svar på utslagsfrågan, så han förärades ett vacker
paket, misstänkt likt en inslagen chokladkartong.
Så var det dags för Elisabeth
Widell att hälsa välkomna till
bords och vi kunde ägna oss åt
brunchen: scrambled eggs med
bacon och prinskorv, pannkakor med lönnsirap, coleslaw
m m, allt väl tillagat av köket.
Huvudpunkt på
sammankomsten
var ett
föredrag
av den i
Borås
välkände
doktor
Carl Axel
Ekman
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om Garissa i nordöstra Kenya
och den verksamhet han startade där 1989.
Han var då utsänd som
läkare av Rotary och hans intryck av problemen och misären i Garissa fick honom först
att säga: Aldrig mer! Men hans
hustru fick honom på andra
tankar och de började i liten
skala att bygga upp en verksamhet, inriktad på flickors och
kvinnors problem.
Idag arbetar man med utbildning, det finns en förlossningsklinik, man utbildar så
kallade jordemödrar om förlossningskomplikationer, så
att de snabbt tar en kvinna
med problem till sjukhuset för
adekvat hjälp. På så sätt har
barnadödligheten kunnat
minska.
Ett annat stort projekt är
att få könsstympningen att
upphöra. Här arbetar man
genom att informera både
kvinnor och män om de risker
som kvinnorna utsätts för,
speciellt vid förlossningar.
Man har startat ett fotbollslag som har kopplingar till
allsvenska Elfsborg. I Garissa
finns också ett flickhem som
tar emot i första hand föräldralösa flickor men även andra
flickor och som erbjuder
grundläggande utbildning och
gymnasieutbildning. Några
elever har också kunnat gå
vidare till universitetsstudier.
Carl Axel Ekman avtackades med en gåva till Garissa
och en blombukett för egen del.
Som vanligt fanns det ett
lotteri med ett imponerande
vinstbord, som fördelades till
glada vinnare. Ordförande
Kristina Dahlberg Anderson
tackade arrangörsgruppen för
ett gediget arbete och riktade
också ett tack till alla som
bidragit till vinstbordet. Som
avslutning läste hon en dikt av
Fröding.
Hans Holmqvist
Logehistoriker

Deltagare vid tjänstemannautbildningen lyssnar på Karin Lundvall och Maggie Ahlin Thelin

DL19:s tjänstemannautbildning
5-6 mars hölls Tjänstemannautbildning i Eskilstuna. Logen
Eskilstuna nr 633 ställde återigen upp som värd för evenemanget och Eskilstuna Folkhögskola lät oss använda deras
lokaler, vilket gjorde det möjligt för oss att återigen hålla
utbildning för de tjänstemän
som anmälde sig - 25 stycken
denna gång.
Utbildning hölls för
Kassörer/Finanssekreterare,
Ceremonimästare, Protokollsekreterare, Ordförande och
Kulturledare.
En mycket trevlig Vasakväll
hade vi på lördagen med bl a
god mat och underhållning av
egna förmågor.
Ett Varmt Tack till de logesyskon från Logen Eskilstuna
som så generöst ställde upp och
jobbade denna helg så att vi alla
kände oss välkomna.
Två trivsamma dagar i sann
Vasaanda där många logesyskon fick lära sig en hel del inom
sina områden och inte minst att
man får möjlighet att träffa nya
och gamla Vasa vänner, vilket
är värdefullt och givande.
I Sanning och Enighet
Maggie Ahlin Thelin, VDM

USA:s nationaldag
4 juli
Denna dag har firats sedan
4 juli 1776 till minne av de då
13 brittiska kolonier i Nordamerika som förklarade sig
självständiga från Storbritannien i och med att USA ratificerade självständighetsförklaringen
i den kontinentala kongressen.
Det var Thomas Jefferson som
författade den största delen av
”förklaringen” som börjar med
”We the People of the United
States, in order to form a more
perfect union, establish justice,
insure the domestic tranquility,
provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessing of
liberty to ourselves and our
prosperity, do ordain and establish this Constitution for
the United States of America”.
”Vi ser dessa sanningar som
självklara: att alla människor är
skapade jämlika; att de av sin
skapare har tilldelats vissa
oförytterligare rättigheter och
att rätten till liv, frihet och
strävan efter lycka finns bland
dessa; att regeringar har inrättats bland människorna för att
säkra dessa rättigheter ….”
1777 avlossades 13 skott,
först på morgonen och sedan
på kvällen den 4 juli i Bristol,
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Rhode Island. Philadelphia firade det första moderna firandet
med officiell middag för USA:s
kontinentalkongress - rostat
bröd, tal, böner, musik, parader. Allt dekorerades med rött,
vitt och blått. År 1778 firade
general George Washington
med dubbel ranson på rom för
soldaterna.
Och - oj vad det idag firas
i hela USA! Det brukar vara
parader med polis- och brandbilar m m. Brandmännen kan
ibland tävla i prickskjutning
med vattenslangarna eller stegklättring etc. Det brukar ofta
vara val av stadens ”Miss” samt
naturligtvis basebollmatcher.
Självklart är det också
många grillfester och på kvällen fyrverkerier! Jag har haft
nöjet att i tio år få vara med om
detta firande. Eftersom vi bodde vid en sjö, var det båt som
gällde på kvällen. Alla båtar
åkte ut till mitten av sjön för
att se fyrverkerierna - och de
kunde vara i över 30 minuter.
Självklart använde alla båtar
sina tutor, så det var ett himla
liv. Men roligt var det!
PN. Källa: Internet
Parents’ Day
Denna dag firas varje år den
fjärde söndagen i juli – detta år
den 24 juli. Det är inte en stor
eller officiell helgdag, men
myndigheter och kommuner
uppmanas att uppmärksamma
denna dag genom olika aktiviteter. En del kommuner väljer
”Parents of the Year” – föräldrar
som följer standarden och idealen för positivt föräldraskap.
Varje stat nominerar sedan
sina utvalda föräldrar till
”National Parents of the Year”.
Dagen brukar firas tillsammans med familjen – om man
firar den – över en lunch eller
middag; de kan också uppmärksammas i kyrkan eller via
andra kommunala evenemang.
PN. Källa: internet
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Hemvändardagar
Barkeryd
I Barkeryd, Småland, firar man
varje år Hembygdsfest (eller
Hemvändardagar som en del
säger). Den äger den rum söndagen den 7 augusti mellan
kl. 14.00-18.00.
Man startar med
en kortege kl.
14.00, har dräktparad, högtidstal
av journalisten
Yvonne Teiffel
(Jönköping) sant underhållning för barn.
Den 25 september har man
skördefest mellan kl.14.0017.00 på Lantbruksmuseet.
Då firar man 40 år.
De har öppet varje första
söndag juni, juli och september.
Vill du ha mer information
kan du gå in på deras hemsida
hembygd.se/jonkoping/barkeryd.
Logen Lidköping
nr 636 firar 60 år
Lördagen den 19 november
måste ni lägga på minnet. Det
är dagen då Logen Lidköping
firar sitt 60-årsjubileum.
Platsen är Odd Fellow,
Älvgatan 18, Lidköping.
Håll utkik för
mer information
på deras hemsida framöver.

Önskar Exekutiva Rådet DL19 Norra Sverige: Connie, Maggie,
Britt-Inger, Seppo, Ann-Sara, Charlotte och Hans

Svensk-Amerikan), nämligen
gitarristen Nils Lofgren. Han
är en väl etablerad artist sedan
tidigare 1970-talet och har
sedan 1984 spelat i Bruce
Springsteens E Street Band.
Nils tar emot utmärkelsen i
Göteborg i samband med
Springsteen och E Street Bands
sommarturné 2016. Kanske har
du vägarna förbi Göteborg just
denna dag?
Pressrelease finns på DL19:s
hemsida http://vasaorden.com/

En trevlig, skön och
avkopplande sommar
tillönskas alla
Vasa-medlemmar!
av redaktören

PS. Glöm inte att du kan skicka in
logens bidrag när som helst även
under sommaren.

ÅSA
Du har väl läst att vår Orden
har utsett ÅSA 2016 (Årets

Manusstopp: 1 augusti 2016
Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade
i texten utan separata filer, skickas till redaktören:
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller
piabromma@gmail.com
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Mälardrottningen
nr 563 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714
Ansvarig utgivare: DM Connie Grön, Logen Lidköping nr 636
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