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Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DM har ordet
Kära Vasamedlemmar!
Nu är det ca två veckor sen vi
hade vårt Distriktsmöte i Lidköping, där jag blev vald till ny
Distriktsmästare efter Connie
Grön. Jag känner mig hedrad
att ni valde mig till Distriktsmästare och tar mig an detta
uppdrag med största ödmjukhet. Jag och övriga valda tjänstemän i DL19 kommer att göra
allt vi kan för att det ska bli två
bra år.
Vi fick två mycket bra
mötesdagar som genomsyrades
av en fin stämning, med många
åhörare och delegater som alla
på olika sätt engagerade sig.

Tack även till alla er i logen
Lidköping nr 636 för allt arbete
ni la ner för att vi skulle det så
bra.
Vasakvällen med en god
buffé och härlig musikunderhållning och hög ljudnivå vilket
bevisar att vi hade en härlig
kväll. Bankettkvällen började
med mingel och glada vänner,
fint besök av Magnus Gabriel
de la Gardie, därefter en god
middag, prisutdelning från
torsdagens Vasa golf där åtta
logesyskon hade medverkat,
segrade gjorde vår Stormästare
Tore Kellgren som mottog
vandringspokalen av Kurt
Thelin.

FDM Connie Grön
Kära alla Vasamedlemmar!
Sitter och ser ut över ett fantastiskt grönt och blommande
landskap. Tänker tillbaka på
helgen som varit - Kristi himmelfärdshelgen. Vartannat år
har vi distriktsmöte och i år
hölls det i Lidköping.
Som vanligt vid våra distriktsmöten ett underbart
väder. Oberoende av väder så är
det dagar med glädje, högtid
men också av allvar.
Vi har alltid parentation för
våra avlidna medlemmar med
distriktsgrad. Den genomfördes
som alltid med stor värdighet.
I år var den speciell för oss i
Lidköping då vår avlidne Ordförande Kjell Hjalmarsson
fanns med. Kjell var en av de
drivande för att distriktsmötet
skulle avhållas i Lidköping.
Kjell satt också med i kommunfullmäktige som har sina möten

just i den sal distriktsmötet
hölls.
Nu har jag lämnat över min
klubba, med vilken jag styrt
vårt Exekutiva Råd under fyra
år. År som jag arbetat med ett
fantastiskt gäng. Inget är omöjligt såvida det inte påverkar
vårt regelverk. Alltid positiva
tankar och fokus på Vasa
Ordens Bästa.
Vi fick ett uppdrag i Lundsbrunn som har varit vår handlingsplan under dessa fyra år.
Vad har vi då uträttat? Vi har
involverat DD och alla loger
som velat jobba aktivt med
ceremonier och medlemsvärvning. Vi har tagit fram eller
uppdaterat informationsmaterial. Vi tog fram en Roll-Up och
en Beachflagga som alla kan
låna för att göra sig mer synlig
vid olika event.
Vi har bl.a. deltagit i släktForts… sid 2

Vår nya DM Maggie Ahlin Thelin

Forts... sid 2

Kalendarium:
 21-28 juli - Emigrantvecka
och Peter Casseldagen
(se Kärven 2017-1)
 5 augusti -ÅSA, Filipstad
och Karlstad
 16-17 september - DD-konferens, Göteborg

Ur innehållet:
Förstagångsdelegat ........................3
Åhörare ...............................................3
ÅSA-firandet ....................................3
Bildcollage från Distriktsmötet.4
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DM har ordet…

FDM har ordet...

Jag har påbörjat mitt arbete
med att utse Distriktsdeputerade för år 2017-2019. Helgen
16-17 september kommer vi att
hålla en DD-konferens i Göteborg och installationen av de
nya Distriktsdeputerade sker
på Logen Göteborg nr 452:s
Atlantloge 16 september.
Nu har vi förhoppningsvis
en solig och skön sommar att
se fram emot där vi får tid att
varva ner lite och njuta av allt
det vackra vårt land har att
bjuda på.
Första helgen i augusti är
det åter dags för John Ericssondagen i Filipstad. Senare den
dagen kommer Årets SvenskAmerikan, Jan Eliasson, att
hedras i Karlstad.
Vi gör mycket trevligt i våra
loger och visst är det härligt
med denna vänskap vi har med
varandra. Det är viktigt att vi
alla kommer ihåg att vi är en
vänskaps- och kulturorganisation, att vi finns till för varandra och jobbar mot samma
mål.
Jag vill framföra ett stort
tack till Connie Grön, för allt
gott arbete du lagt ner för vår
Orden under dina år som
Distriktsmästare.
Än en gång Tack för förtroendet att få vara er Distriktsmästare.
Jag önskar er alla en skön
sommar tillsammans med era
nära och kära.
I Sanning och Enighet
Maggie Ahlin Thelin,
DM DL19

forskardagar, jubileum och
bokmässa. Loger har tillsatt
egna framtidsgrupper som
provat nya grepp. Jag känner en
skön framåtanda.
På detta distriktsmöte
genomfördes en sänkning av
distriktslogeavgiften. Det beslutades också att distriktets
förtjänsttecken (DFT) erhålls
utan kostnad för logerna. Nu
hoppas vi på goda beslut vid
Storlogemötet 2018 som förhoppningsvis kan sänka sin
avgift.
Jag och vår nye Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin
valdes till delegater - vi tackar
för förtroendet och ska göra
vårt bästa för att tillgodose
Sveriges intressen.
Det fanns ett starkt önskemål från medlemmar att göra
ändringar i våra ceremonier.
Här har vi tillsammans med er
medlemmar arbetat fram förändringar. Vi har också en arbetsgrupp med deltagare från
både DL19 och DL20. Vi har
bevarat texter och det värdiga
genomförandet. Arbetsordningen har därefter reviderats
och vi har dispens från Storlogen i avvaktan på att det södra distriktet tar samma beslut.
Den kommer snart att finnas på
vår hemsida.
Omarbetning av vårt regelverk är ett område som vi inte
kommit så långt med. Vasa
Orden har ett stort och ganska
komplicerat regelsystem eftersom man både har stadgar och
konstitution. Här skulle jag
önska att några med intresse
och kunskap skulle kunna jobba vidare för att se om vi skulle
kunna få ett regelverk. Som ni
alla vet så är detta tidskrävande
och invecklat eftersom vi styrs
av vårt ursprung i USA, men
någonstans måste man börja.
Statuter för Årets SvenskAmerikan är omarbetade och
godkända.
Årets ÅSA är Jan Eliasson
han kommer att firas i samband
med firandet av John Ericsson i
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Filipstad den 5 augusti. I år
kommer slaget mellan Monitor
och Marrimack utspela sig på
Kyrkviken, som ligger nedanför
mausoleet; ett historiskt slag
som hade stor betydelse för
utgången av inbördeskriget
mellan nord- och sydstaterna.
Ett mycket bra utflyktsalternativ privat eller tillsammans med
logesyskon. Mer information
kommer att finnas på hemsidan
och i denna Kärven.
Jan Eliasson hyllas och mottar den gyllene plaketten i
Karlstad på kvällen
Jag är mycket stolt och
tacksam för att fått möjligheten
att vara DL19s Distriktsmästare
de senaste fyra åren. Det har
varit mycket arbete, det har
varit många skratt och även en
del tårar. Jag har fått lära mig
mycket om vår Orden.
Jag har haft fin support av
FDM Tore Tellberg, SLD Ewa
Pilhammar och MSLER Ulf
Alderlöf och många fler. Tyvärr
avled FDM Stig Håkansson
som var min vän och mentor
innan min mandatperiod var
över.
Jag har knutit många kontakter i vårt distrikt, likväl som
i DL20, USA och Kanada. Jag
har träffat så fantastiskt många
positiva och entusiastiska systrar och bröder och det kommer
jag för alltid att bära med mig.
Jag har haft förmånen att
arbeta med ett Exekutivt Råd
som haft Vasa Ordens bästa
som ledord. Jag önskar det nya
Exekutiva Rådet all lycka.
Till sist ett stort tack till er
som tagit kontakt i stort som
smått och en eloge till Einar
som varit mitt ständiga bollplank.
Connie Grön
FDM DL19
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Tankar från en förstagångsdelegat
Lidköping – en trevlig småstad
vid Vänern – bjöd på riktigt
sommarväder med sol och
värme. Första kvällens ” gettogether ” även kallad Vasakväll är ett trevligt sätt att
träffa logesyskon från andra
loger, speciellt som detta är
mitt första Distriktsmöte.
Invigningen av mötet var
storslaget med bl.a. fanparad.
Delegaterna var indelade i olika
behandlingsutskott för motionsgenomgång och beslut om
tillstyrkan eller avslag. I det
behandlingsutskott jag deltog
i var det en aktiv och givande
diskussion och vi gav oss inte
förrän vi var eniga.
En sak som förvånade mig
var att ER hade skickat ut sin
värdering av respektive motion, dvs. avslag eller tillstyrkan redan innan mötet. I min
värld borde motionerna behandlas först i utskotten och
därefter presenterats innan ER
gett sitt utlåtande. Jag är ganska övertygad om att tillgången
till deras bedömning påverkar
motionsbehandlingen.
Jag förvånades också över
att det var så lite debatt då
motionerna presenterades.
Många loger uttrycker problem
med sin ekonomi och vill ha en
förändring av avgifternas storlek.
Själv föreslog jag ett avgiftsfritt år för samtliga lokalloger
då Distriktslogen har en mycket god ekonomi med likvida
medel på ca 700 000 kr. Ett
avgiftsfritt år skulle minska de
likvida medlen till ca 500 000
kr. och likviditeten skulle fortfarande vara god. Ingen loge
tyckte dock att detta var intressant. Märkligt tycker jag.
Vi fick en utmärkt historielektion av greve Magnus Gabriel de la Gardie - Slottsherre
på Läckö slott på 1600-talet.
Vi hade nöjet att få lyssna till
greven även under kvällens
bankett som avslutade
Distriktsmötets första arbetsdag.

Andra dagen presenterades
resterande motioner samt en
rad val och avtackningar.
Logen Lidköping har gjort
ett fantastiskt arbete med att få
alla bitar på plats och allt flöt
mycket väloljat. Imponerande.
Som sagt det var några tankar från en första gångs delegat
Hans Ögren
Logen Mälardrottningen nr 563
Tankar från åhörare
Jag har varit på många
Distriktsmöten, men anser att
detta var det trevligaste, mest
välordnade och genomfördes
lugnt, smidigt och utan personliga påhopp.
Programmet med historisk
anknytning var trevligt, lärorikt och väl genomfört. Även
kaffebordet var välorganiserat,
dessutom försett med utsökta
hembakade läckerheter.
Fanparad, Parentation och
Hedersutnämnande utfördes
vackert och värdigt i sann
Vasaanda. Att visa känslor är
mänskligt och förhöjer äktheten i ceremonin.
Även om många delegater
var nya, fanns flertalet av de
”gamla” välbekanta Vasamedlemmarna på plats. Alltid lika
trevligt att träffas.
Har aldrig tidigare åkt hem
från ett Distriktsmöte och känt
ett sådant välbehag som denna
gång. Enda smolket i bägaren
är att vi tappar medlemmar och
inte lyckas engagera i Vasasammanhang yngre människor.
Berith Blomgren
Logen Mellerud nr 644
För tredje gången åker vi på
Vasa Ordens Distriktsmöte.
Maken som delegat och jag som
åhörare. År 2013 var jag delegat
och år 2015 åhörare. Första programpunkt detta år var en trevlig Vasakväll med god buffé,
underhållning och god gemenskap.
För varje distriktsmöte lär
och upplever jag mer om vår
Orden. Som åhörare är jag fri
att komma och gå när jag vill.
Jag prioriterar alltid den hög-

tidliga invigningen med den
fina fanparaden som genomfördes så stiligt och väl.
Då Lidköping bjöd på det
allra allra finaste sommarväder
tillbringade jag resten av dagen
med att upptäcka Lidköping
stad. Dagen avslutades med
trevlig bankett.
Fredagen valde jag att närvara vid förhandlingarna och
lyssnade till utskottens förslag
till motionerna. Intressant och
jag imponerades av bra och
sammanfattande inlägg från
utskotten.
DM Connie Grön ledde förhandlingarna smidigt och lättsamt.
Vid val av medlemmar till
Exekutiva rådet valdes ”vår”
FDO Maggie Ahlin Thelin till
Distriktsmästare för perioden
2017-2019. Vi var då fem närvarande ”Bråvikare” som kände
oss stolta. Installationen av de
nya ER-medlemmarna genomfördes stiligt och väl.
På detta följde Ordens väl
med avtackning av avgående
ER-medlemmar, funktionärer,
värdlogen och speciellt avtackades avgående DM Connie
Grön. Nöjda och lite påfyllda
med Vasaanda återvände till
Norrköping.
Barbro Hult
PS Logen Bråviken nr 751
ÅSA-firandet 2017
Som ni alla nu känner till är
Jan Eliasson årets ÅSA. Vill du
delta i firandet den 5 augusti
börjar det med lunch kl. 11.45
vid John Ericsson födelsegård i
Långban, Filipstad.
Kl. 14.00 hålls en Högtidsstund vid John Ericsson mausoleet, Filipstad. Direkt därefter
blir det rekonstruktion av slaget vid Hampton Roads, som

Vasa Kärven 2017-Extra, Distriktsmötet 26-27 maj

3

ägde rum under det amerikanska inbördeskriget. John Ericsson var konstruktör till en av
båtarna - Monitor.
På kvällen blir det Amerikakväll kl. 19.00 i Kinship Center
(i Residenset), Karlstad. Här
blir det välkomstdrink, mingel
samt underhållning. Kvällen
fortsätter sedan på Elite Stadshotell med middag. Klädsel
kavaj.
Lunchen vid Långban kostar 200 kr, Amerikakvällen med
middag i Karlstad kostar 400
kr. Det är viktigt att du anmäler dig så snart som möjligt till
ett eller båda evenemang, då
det är begränsat med platser.
Anmälan sker till
husmor@residenstorget.se eller
054-671 5100. Pengarna ska
samtidigt betalas in på Plus
Giro 760 72-8 (Logen Karlstad)
och ange då ditt namn.
Mer information finns ’även
att hämta på DL19:s hemsida.
Foto från 2016: Pia Norrman

Kvällens underhållare: Wedebrands trio.

Här följer nu bildcollage från
Distriktsmötets alla faser.
Foto: Charlotte och Lars-Göran
Börjesson
Vasakvällen
Här syns bl.a. Margareta Tellberg, Marie och Olle Wickström (DL20), Ola Hansson, Elenor och
Erik Gustavsson.

Trogna Vasa-medlemmar - far och dotter : Ebbe Och Eva Arpman.
Distriktsmästare Connie Grön välkomnar
oss och önskar alla en trevlig kväll.
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Revisor Stig Carlsson med fru Marika.

Kvällens gladaste? Lars-Åke Sjöberg vann ett par örhängen hem till
Hillevi. Örhängena är gjorda av Eva Arpman, guldsmed.

Distriktsmötet fredag

Införande av Bo Västerstjärna (PS DL20), Daga-Karin Lindqvist
(FDM Distriktsloge nr 15, FDM Tore Tellberg samt nuvarande DM
DL20 Olle Wickström. DCM Morgan Andersson, DBCM Kurt Thelin.

Ett samlat ER startar mötet.

Införande av Maureen Bengtsson (SLKL DL20) och Ewa Pilhammar (SLD DL19).
Införande av Storlogetjänstemän: Fae Doty (MSLER Kanada), Ulf
Alderlöf (MSLER Sverige), Jeff Klein ( MSLER Region Väst) samt
fd SM Ulf Brynjestad.
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Införande av Stormästare Tore Kellgren samt hustru Birgitta
(FDM DL12).

Stilfull Fanparad genomfördes av medlemmar från Logen Lidköping
nr 633.

Distriktsmötet fick besök av greve Magnus Gabriel
de la Gardie (Håkan Olsson).
Vid varje fikarast bjöds på hembakade godsaker. Här syns Lars Ljungdahl och Inga-Maj
Andersson från Logen Lidköping nr 633.

Bankett fredag
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Distriktsmötet fortsätter, lördag

Ett Distriktsmöte fyllt av många
bra beslut, mycket skratt, härligt
gott fika, en del tårar (av glädje)
och många härliga möten med
gamla och nya Vasa-syskon.
Ser redan fram emot nästa
Distriktsmöte!
Det nyligen framtagna märket för utnämnda storlogetjänstemän delas ut till Ewa
Pilhammar, Erik Gustavsson och Carl-Eric Carlsson. Utdelare SM Tore Kellgren.
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Våra nya distriktstjänstemän

Från vänster syns: DKL Charlotte Börjesson (Logen Göteborg nr 452), BPS Birgit Hellström (Logen Knallen nr 745), PS Britt-Inger Svahn (Logen
Knallen nr 745), VDM Håkan Holmgren (Logen Stockholm nr 589), DM Maggie Ahlin Thelin (Logen Bråviken nr 751), DK Ann-Sara Liljebladh
(Logen Filbyter nr 714) samt MDER Gun Särndahl (Logen Skövde nr 626).

Vi önskar våra nya Distriktstjänstemän lycka till med arbetet de kommande två åren!

Manusstopp: 1 augusti 2017
Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade
i texten utan separata filer (jpeg), 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 Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751.
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